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BEVEZETŐ
Mi, a "Lépés-Váltás" konzorcium településein élők a Baranyai Hegyhát kapujában több mint
hétszáz éve ragaszkodunk páratlanul gyönyörű környezetünkhöz Alkalmazkodva a változó
társadalmi és gazdasági viszonyokhoz nem egyszerűen a túlélésért küzdünk, hanem
folyamatosan megújulva, a kitörési lehetőségeinket megtalálva településeink megőrzésén és
továbbfejlesztésén dolgozunk. Az Önkormányzatiság létrejötte óta folyamatosan komplex
módon fejlesztjük községeinket. A fejlesztések nem csak a természeti és az épített környezetre
koncentrálnak, legalább annyira fontosnak tartjuk a közszolgáltatások-, a kultúra-, a helyi
gazdaság, és természetesen az itt lakók gondolkodásának, látásmódjának fejlesztését is.
Jelen Erőforrás-fejlesztési Terv megalkotásával közel 4000 itt élő ember szándékát fejezzük ki,
hogy a településeink ne csak építészeti és kulturális-, hanem gazdasági-, gazdálkodási
hagyományainkat is megőrizzék, igazodva a mai kor követelményeihez és lehetőségeihez.
Ahhoz, hogy az Észak-Hegyhát a következő évtizedekben is megmaradjon és jelenlegi értékeit
megőrizze,

valamint

ahhoz,

hogy

létrehozott

erőforrásaival

jól

gazdálkodhasson,

elengedhetetlenül szükséges jelen dokumentumban foglalt fejlesztések megvalósítása.
Akcióterületünk az Észak–Hegyháti Mikrotérség a Dél-Dunántúli régió közepén fejlesztési
szempontból belső periférián Somogy, Tolna, Baranya megye határán, a három
megyeszékhelytől megközelítően azonos távolságra, a Baranyai Hegyháton fekszik.
A halmozottan hátrányos helyzetű Hegyháti Járás egyik, 5 településből – Alsómocsolád
Község; Bikal Község; Mágocs Város; Mekényes Község; Nagyhajmás Község álló
mikrotérsége, melyhez adottságai és kitörési lehetőségei azonossága miatt csatlakozott
Kisvaszar község a komplex fejlesztések megvalósításában.
Térségünk jövőképe: „A helyi gazdaság bázisára építő, élhető, fejlődő, lehetőségeket biztosító
mikrotérség az Észak Hegyháton, amely épít az itt élők tudására, számít a fiatalokra, és az
idősek tapasztalatára, vonzása a hagyományban és az innovációban, a megőrzött táji értékekben
és a legmodernebb technológiákban, de leginkább az emberben rejlik.”
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1. HELYZETÉRTÉKELÉS
1.1 Helyben működő kisközösségek feltérképezése és bemutatása
1.1.1 Civil kezdeményezések a Mikrotérségben
A Baranyai-hegyhát civil szférája mind a funkciók mind a tevékenységek tekintetében
sokszínű. Az olyan „klasszikus” szervezetek mellett, mint a nyugdíjas és ifjúsági klubok,
sportkörök és egyesületek, kertbarátok, a helyi kulturális hagyományok felélesztését vagy
megteremtését szolgáló csoportok, egyesületek, vagy éppen a polgárőrség, megtalálhatók az
oktatás, egészségvédelem, faluszépítés és településfejlesztés területén tevékeny alapítványok,
egyesületek, és a fiatalokat a demokrácia, a helyi politizálás szabályaira nevelő gyermek és
ifjúsági önkormányzatok.
A Hegyháti Járás aprófalvas térség, a civil szervezetek döntő többsége az oktatási, kulturális,
egészségügyi, szociális intézményekkel, értelmiségi potenciállal rendelkező mikrotérségi
központokban tevékenykedik. A legtöbb településünkön jelenleg jellemző a polgárőrség, a
faluszépítő egyesület, és valamilyen sportklub, de az utóbbi években a civil törvény
szigorodásával szinte csak ezek maradtak, illetve Mágocs és Bikal több bejegyzett, de változó
aktivitással dolgozó civil szervezettel rendelkezik. Jelen projekt ezen az állapoton kíván
változtatni, sajátos szerepvállalással egyfajta „Térségi Civil Klaszter” programot valósít meg a
NEET fiatalok, a szépkorúak, a térségi kulcsemberek, a hátrányos helyzetben élő de
közösségükért tenni akaró nemzetiségek és a helyben boldogulást kereső fiatal családok
aktivizálásával. A projekt megvalósulásával az Észak-Hegyhát a térség példaadó civil
központjává válik. Eredményeképpen a kiinduláskori tizenegy, a legszélesebb feladatkört
lefedő egyesület, közhasznú társaság, alapítvány, kulturális és érdekvédelmi szervezet fog
dolgozni aktívan, és kimenetében az elkötelezett civilek a falvak és a Mikrotérség jövője
érdekében szorosan együttműködnek a "Lépés-Váltás" konzorcium tagjaival, a gazdasági
szereplőkkel, több térségi – javarészt önfoglalkoztatási - kezdeményezésük beillesztődik a
térség közösségi életébe.
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1.1.2 Segítő háló a civileknek
A projekttervezésnél végzett helyzetfeltáró szakaszban feltérképezésre került a projekt
szempontjából releváns jelenlegi állapot. A klasszikus országos lefedésű szociális
támogatásokra szakosodott szervezetek közül a Caritas van jelen a térségben mágocsi
székhellyel, de a térségre való kihatással. Időszakosan, programokban dolgozott itt a Máltai
Szeretetszolgálat (Hitel-S program) és a korábbi európai uniós támogatásban élen járó civil
szervezetek is sok területen vállaltak szerepet: Alsómocsoládi Civil Ház Nonprofit Kft, Sásdi
Kistérségi Ifjúsági Programszervező Kerekasztal Egyesület. A legutoljára bejegyzett szervezet
a Köz-Tér-Háló Alapítvány, amely a mélyszegénységben élő családok segítését felvállaló
projekt kapcsán jött létre. Ide tartoznak még a szociális intézmények anyagi hátterét segítő
alapítványok. Az ezen a területen dolgozó szervezetek ismerik egymást hiszen két uniós
pályázati program a Gyerekesély és a Köz-Tér-Háló is működtetett szakmai kerekasztalokat a
szociális területen.

1.1.3 Mikrotérségi családi nap

2015 tavaszán indult útjára a Mikrotérség településeit összekötő rendezvénysorozat, a
hagyományteremtő szándékkal megrendezett Mikrotérségi Családi Nap, ami hosszú távon
jelen HEEFT alapján megvalósuló projekt erőforrásaira alapozva a mikrotérség tejes
lakosságát szeretné elérni, mivel évente más helyszínen kerül megrendezésre és ráépülő
tevékenységként a közösségi egészségfejlesztés, a teljes népesség közösségfejlesztése egyaránt
megvalósul. A célkitűzés a kötődés és helyben maradás szándékának megerősítése mellett a
kapcsolatok elmélyítése, hagyományőrzés és értékteremtés egy tartalmas program keretében.
A projekt integrálja az első évben Mágocson, idén pedig Nagyhajmáson lebonyolított
rendezvények tapasztalatait.

1.1.4 Önkéntesség a Hegyháton
Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és
motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek
vagy a közösség javát szolgálva. Sajátos értékeket hordoz magában, amely megkülönbözteti a
fizetett munkától. Önmagában jó és értékes, egy mód, mellyel képessé tehetjük a társadalom
tagjait,

hogy

aktív

szerepet

vállaljanak

mind

tágabb

földrajzi,

mind

szűkebb

érdekközösségekben, mely egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes
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munkát végzőknek is. Az önkéntesség az egyik eszköze az esélyegyenlőség fejlesztésének,
hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez,
segíthet a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, de nem helyettesítheti a
fizetett munkaerőt.
Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás
– s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az
önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás
össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás érintettjei. Ebből
következik, hogy az önkéntes tevékenység olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul
társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti
jövedelemben mérhető – erősödéséhez.
Ahogyan az a helyzetelemzésből is kiolvasható, az Észak Hegyhát térségnek nagy szüksége
van arra, hogy az önkéntesség alapértékké váljon. Az önkéntes program működtetése hatékony
eszköze a munkaerő-piaci reintegrációs folyamatnak, hiszen az önkéntes ez által munkahelyi
környezetben jut tapasztalatszerzéshez, ami hozzájárul a képességek megőrzéséhez és új
képességek elsajátításához, a kapcsolatépítéshez, erősíti a kommunikációs készséget, javítja a
pszicho-szociális helyzetét, az önbizalmát, reális önértékelését és a motivációját.
Összességében tehát növeli annak az esélyét, hogy a későbbiekben munkát talál, hiszen
referenciára tesz szert, lehetősége nyílik, hogy bebizonyítsa rátermettségét; mindezeken túl az
önkéntes munkát a munkáltatók egyre inkább pozitívumként értékelik.
Alsómocsoládon és a Mágocsi RK. Plébánia Karitász csoportjában például sikerült ezt
megvalósítani. Ezt az állapotot szeretnénk tovább javítani a társadalmi bázis kiépítésével és egy
alulról jövő kezdeményezésként megfogalmazott térségi stratégiával. A HEEFT intézkedései
között közösségszervező alkalmazása, önkéntes toborzás, önfejlesztő csoportok működése,
tudástranszfer, közösségfejlesztő képzés, kulcsemberek klubja valamint önkéntes csoport
létrehozása támogatja ezt a folyamatot a Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal és a TOP
projektekkel összhangban. Jelen dokumentum melléklete tartalmazza az együttműködés során
bevonni kívánt civil szervezetek listáját, valamint a már bevont szervezetek rövid
bemutatkozását. A duplikáció elkerülése végett a formalizált együttműködési megállapodással
csatlakozott szervezetek bemutatását a mellékletben mellőzzük, ők az „Együttműködő
partnerek bemutatása” fejezetben kerülnek bemutatásra.
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1.2 NEET fiatalok Európában és az Észak-Hegyháton

Az európai kontinensen a 2008-as gazdasági válság után szaporodtak meg a NEET-fiatalokkal
kapcsolatos kutatások, szakmai beszélgetések, konferenciák. A téma felszínen tartását
ösztönzik az uniós intézmények is. Példa erre, hogy a Strukturált Párbeszéd 2013 második
felére eső litván elnökség alatt a NEET-fiatalok volt a fő téma. A probléma uniós szintű
kezelésének szándékát pedig az Ifjúsági Garancia program mutatja
Amikor NEET-fiatalokról beszélünk, mindig előre meg kell határoznunk, hogy most éppen
kiről akarunk beszélni, mely korosztályokról és mely tevékenységekről. Illetve inkább azt, hogy
mely tevékenységekről nem, ugyanis a NEET eredetileg – mint ahogy arról a következő
fejezetben részletesebben is szó lesz – valamiféle adminisztratív „egyéb” kategória volt. Azaz,
akiket valamilyen ismérv alapján nem tudtak máshová sorolni, azok kerültek a NEETkategóriába. Így a NEET-fiatalok kifejezés annyira heterogén csoportra utal, hogy sokan
kétségbe vonják a kifejezés használhatóságát, hiszen ebben a formában egy olyan csoport
tagjainak megnevezését értjük alatta, akiket csak az köt össze, hogy más, adminisztratív
kategóriába nem férnek bele. Jelenleg nem tanulnak, nem dolgoznak, nincsenek formális
képzésen. Így a kategóriába beletartoznak a fiatal munkanélküliek is.
2008 után a fiatal munkanélküliek számának növekedése is ösztönözte a NEET-fiatalokról való
beszéd intenzitását. Sokan a NEET-fiatal és a fiatal munkanélküli kifejezést szinonimaként is
használják – helytelenül. A NEET-fiatalok közé tartoznak – mint már említettük – azok a frissen
érettségizett, vagy frissen pl. bölcsész diplomát szerzett helyi fiatalok is, akik jelenleg keresik
a helyüket a munka világában. Őket pedig csupán azért, mert adminisztratív okokból ebbe a
kategóriába sorolódnak, semmiféleképpen nem lehet valamiféle problémás, leszakadó
csoportként kezelni. A pályakövetési vizsgálatok azt mutatják, hogy az előbb említett két
célcsoport tagjai foglalkoztatási mutatók tekintetében kirívóan alacsony elhelyezkedési
mutatókat produkálnak az érettségizés/ diplomázás utáni első 5 évben, azonban a tanulmányok
befejezését követő 10-15 évvel az elhelyezkedési mutatóik a legjobbak.
A téma és a célcsoport vizsgálata során a tervező „Projekt Előkészítő Team” (tov.:PET) egy sor
okot, illetve összetett helyzetet talált, melyek a NEET Csoportba kerüléshez vezetnek. A
hosszabb NEET-státusz esetén ide tartoznak:
•

nehéz családi körülmények, ill. gyerekkor;

•

traumatikus események, mint pl. halálesetek;
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•

tanulási nehézségek, vagy az iskolával való elégedetlenség;

•

szociális-emocionális zavarok;

•

bűnözés;

•

egészségügyi problémák;

•

hajléktalanság;

•

droggal és alkohollal való visszaélés;

•

támogatás hiánya és anyagi szűkösség.

A Nyugat-Európai tendenciával párhuzamosan Magyarországon, és így az Észak-Hegyháton is
az 1980-as évektől mérhető a népesség folyamatos csökkenése. Szintén dokumentált folyamat,
az ifjúsági életszakasz meghosszabbodása, melynek lényege, hogy saját korosztályán belül a
fiatalok egyre nagyobb hányada tölt a korábbiakhoz képest hosszabb időt tanulással, így
kitolódik az első munkába állás időpontja, amely viszont késlelteti a tartós partnerkapcsolatok
kialakítását és a családalapítást.
A NEET-ráta növekedése részben azzal is magyarázható, hogy a magasabban iskolázott
munkavállalók kiszorították az alacsonyabb képzettségűeket. Mindazonáltal, a gazdasági
válság a jobban iskolázott fiatalok számára is megnövelte a NEET-csoportba való bekerülés
kockázatát. Fejlődő gazdaságokban a NEET-csoport hasonlóan fontos, de más valóságra utal.
Mivel a foglalkoztatás hajtóereje számos fejlődő országban a szegénység, és az oktatásra szánt
források sokkal korlátozottabbak, a fiatalok foglalkoztatása magasabb a szegényebb
országokban.
Az ifjúsági korszakváltás egyik következménye volt, hogy felbomlottak a hagyományos
családformák, és egyre divatosabbá, társadalmilag elfogadottabbá váltak a hivatalos
dokumentumok által nem szentesített együttélési módozatok. Baranyában drámaian változott a
házasok aránya, 18-ról 9 (!) százalékra, és ezzel párhuzamosan növekedett azok aránya, akik
élettársi kapcsolatban élnek. 2000-ben az együttélés fő formája még a házastársi kapcsolat volt,
2016-ra ezt a „szerepet” egyértelműen az együttélés vette át. A változás tehát alapvetően nem
a hajadon kontra társas kapcsolatban élő relációban történt a megyén belül, hanem sokkal
inkább az együttélési forma megváltozásáról beszélhetünk. Ugyanakkor a korosztály
életkorából fakadóan a fiatalok többsége (mintegy 70 százaléka) nőtlen/hajadon.
Sajnálatos módon az elmúlt években 10 százalékponttal nőtt azon baranyai fiatalok aránya, akik
még nem vállaltak gyermeket, ez pedig kétségtelenül drámai, még az országos átlagot is
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meghaladó növekedés. Az ifjúsági életszakasz meghosszabbodásának negatív következményei
egyértelműen kimutathatók az Észak-Hegyhát demográfiai adatait vizsgálva is, ugyanakkor
azok a fiatalok, akik a 15–29 éves korosztályon belül gyermeket vállalnak, elsősorban a
társadalmi esélyhátrányok mentén analizálhatók. Megállapítható az is, hogy a 29 év alatti
fiatalok esetében a gyermekvállalást erősen befolyásolja a kibocsátó család szociodemográfiai
háttere. Azok a 15–29 évesek, akiknek az édesanyja legfeljebb 8 osztályt végzett, mintegy 28
(!) százalékban vállaltak már legalább egy gyermeket, míg a felsőfokú végzettségű anya
gyermeke esetében ez az arány mindössze 3 százalék. Azaz a társadalmi esélyhátrányok ily
módon is átöröklődnek.
A PET megállapítása szerint a NEET fiatalok problémakörének kezelését két irányból kell
megközelíteni. Egyrészt a jelen állapotban – illetve a későbbi projekt megvalósítás időszakában
– már célcsoportba tartozó fiatalok bevonásával, aktivizálásával, másrészt pedig preventív
jelleggel a tizenévesek körében végzett ismeretterjesztő, közösségfejlesztő tevékenységekkel.
A tizenévesek életében a kortárscsoport fontosságához szorosan kötődő igaz barátság, a
kamaszkor élmény és a tapasztalatszerzések időszakában nagyon fontos az érdekes élet, a
legfiatalabbak életéből leginkább hiányzó vezetésre és döntésre való jog szerepének és
kompetenciáinak elmélyítése. Ennek eredményeképpen a PET szerint a belső harmónia és a
tradíciók tiszteletének fontossága a vizsgált korcsoporton belül az életkor előrehaladtával
folyamatosan növekszik. A legtöbb érték, mint például a családi biztonság, a békés világ, a
szabadság, az egység a természettel, a változatos élet, a társadalmi rend és a hatalom, valamint
csekély mértékben a nemzet szerepe, fontossága szignifikánsan a 20–24 és a 25–29 korcsoport
esetében különbözik egymástól. Ugyanakkor az előbbi értékek kialakulását alapvetően nem a
szülői ház és a tradíciók befolyásolják, hanem a 14-20 életév között meghatározó „viharos”
időszak, és legfőképp az ebben az időszakban jelen lévő kortárs csoport, a szociális média,
valamint az ebben az életszakaszban kialakuló és rögzülő viselkedési mechanizmusok. Ebbe az
érzékeny időszakba „nyúl bele” jelen projekt, erős impulzusokkal és élményalapú
tapasztalatszerzéssel.
Mivel a NEET-fiatalokat a politikai és társadalmi elidegenedés veszélye súlyosabban érinti,
jellemző rájuk az alacsony politikai érdeklődés, politikai és társadalmi szerepvállalás, illetve az
alacsony bizalomszint, a projekt olyan akciókat valósít meg, melyek ezeket a hatásokat
kompenzálják.
A munkaerő-piaci esélyek tekintetében az Észak-Hegyhát népessége erősen szegregált.
Meghatározó tényező az iskolai végzettség, a családi háttér és az egészségügyi állapot.
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Láthattuk, hogy ezek a tényezők azok, amik erősen meghatározzák azt is, hogy egy fiatal a
NEET-kategóriába kerül. Az oktatási rendszerből kiáramló fiatalok, akik a munkaerőpiacon
nem tudnak elhelyezkedni, bizonytalan időre inaktívvá válnak, részükre számos fejlesztő,
képző elemet tartalmaz a HEEFT.
Szabadidő tekintetében sem jobb a helyzet, mivel a hegyháti fiatalok jelentős része
(háromnegyede) otthon, nagy valószínűséggel passzívan tölti szabadidejének legnagyobb
részét. Nagyon kis hányaduk (14%) tagja formális szervezetnek. A térségben nagyon alacsony
az aktív ifjúsági szervezetek száma, különös tekintettel az önszerveződő ifjúsági közösségekre.
Hiányoznak az infrastrukturális feltételek, kortárs ifjúsági klubok, melyeket a fiatalok
magukénak érezhetnek. A projekt közösségépítő programcsomagja releváns választ ad e
problémára.
Közösségi terek tekintetében az elmúlt időszak beszűkülő lehetőségei nagyban hozzájárultak a
még meglévő közösségi terek megszűnéséhez, azonban a fiatal korosztályok közéleti
bevonásához, szabadidős kultúrájuk fejlesztéséhez elkülönült térre van szükség. A projekt
beruházási elemei hozzájárulnak e közösségi terek újrateremtéséhez, mégpedig az ifjúsági
szakma kritériumrendszerének szigorú érvényesítésével.

1.3 Helyi munkaerő-igények bemutatása
1.3.1 A Mikrotérség gazdasági adottságai
A Hegyháti járás még a Baranya megyei járások között is speciális sajátosságokat mutat: a
gazdasági szerkezetben az országos viszonyokhoz képest is nagyságrendileg magasabb az
agrárjellegű vállalkozások aránya. Jellemzően a gabonatermelés és a mikrotérségen belüli
vállalkozásoknak köszönhetően a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha tenyésztés a jellemző.
Speciális tény az is, ami a vidéki Magyarországon, néhány nagyvárostól eltekintve ritka, hogy
a fémfeldolgozással, megmunkálással foglalkozó vállalkozások szerepe átlagon felüli. Az
Észak-Hegyhát és agglomerációja - Mágocs, Sásd, Mindszentgodisa - ilyen profilú
vállalkozásai ugyanakkor jelentős szakmunkás hiánnyal küzdenek, és ha erre a problémára nem
találunk gyors megoldásokat, akkor még ez a kiemelt ágazat is komoly leépülést szenvedhet el.
Erre a veszélyre ad választ a „Háztáji gazdálkodás” képzés, a „Magunk kenyerén” valamint a
„Faluszövetkezeti Modell kialakítása” programelemek, valamint az önsegítő csoportok
létrehozása és működtetése.
A Hegyháti Járásban élők foglalkoztatási lehetőségeit, az itt működő vállalkozások
megerősödésének, fejlődésének esélyeit jelentős mértékben rontja az a tény, hogy a környező
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centrumok (Pécs, Dombóvár, Kaposvár, Szekszárd, Bonyhád, Komló) gazdaságának
regenerálódása sem ment végbe olyan mértékben, hogy dinamizálni tudná a környező, stagnáló
vagy éppen romló helyzetű aprófalvas térségeket. A kutatások egy jellegzetes fogalommal a
„munkaerőpiaci árnyékhelyzettel” jellemzik a térséget. A projekt előkészítési folyamatban
részben feltérképezésre kerültek a szükségletek, ugyanakkor releváns választ a projekt
„Munkaerőpiaci Térkép” eleme ad. A pályaválasztásról szóló részben bemutatjuk azokat a
cégeket, akik folyamatosan keresnek jól képzett munkaerőt.

1.3.2 Gazdasági folyamatok a Mikrotérségben

A rendszerváltás előtti időszakban a mikrotérség településein a hagyományos vidéki gazdaság
jellemzőit találjuk. A legnagyobb foglalkoztatók a térségben a Láng Gépgyár Dombóvár, a
Mezőgép Mágocs, a Bikali Állami Gazdaság és a Termelő Szövetkezetek és a női munkaerőt
is foglalkoztató Carbon Könnyűipari Vállalat Komló mágocsi üzeme voltak.
Mágocson az egykori Mezőgép telep területén északnyugatra az ipari termelés, a TSZ major
egykori területén, a településtől délkeletre az agráripari terület felhasználás a jellemző.
A mikrotérség még egy területen bír jelentős gazdasági potenciállal, ez a turizmus. Két település
ezen a területen is kiemelkedik: Alsómocsolád és Bikal. A bikali Puchner Kastélyszálló és
Reneszánsz Élménybirtok egyedülálló középkori tematikus park, mely egyediségével,
tudatosan fejlesztett programkínálatával közel 70 000 vendégéjszakával mára a régió 3.
legjelentősebb idegenforgalmi látványossága. Vállalt küldetése a tradíciók élményszintű
ápolása

korhű

környezetben,

de

emellett

klasszikus

wellness

szolgáltatásokat,

rendezvényszervezést, konferenciaturizmust is magas szinten kínál.
Alsómocsoládon

a

Kölyök

Fészek

Erdei

iskola
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modulból

álló

gazdag

programlehetőségeivel, az Interaktív Tárház természettudományos különlegességeivel, az itt
kipróbálható Boeing szimulátorral és a 301 fős településen évente közel 5000 vendégéjszakát
eltöltő látogatókkal a maga kategóriájában országosan is élen jár.
A horgászturizmusban Mágocs jelent különleges kínálatot, de a településeken megtalálható
kiterjedt tórendszer itt is további lehetőségeket tartogat. A szép természeti környezet miatt a
térség többi települése is tudna ebben az ágazatban komplex fejlesztésekkel továbblépni
(Mágocs Ibolya völgy borospincéi, Mekényes és Nagyhajmás a helyi kézművességre és a
háborítatlan környezetre alapozott komplex fejlesztéssel, öko – és falusi turizmussal).
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otenciális foglalkoztatók
Ebben a bekezdésben kerülnek bemutatásra azok a foglalkoztatók – a térségi közszolgáltatási
intézményeken felül – akik a projekt előkészítésében is részt vettek. Természetesen a
települések intézményei és nonprofit szervezetei egyaránt megjelennek a leendő foglalkoztatói
körben, ugyanakkor terjedelemi korlátok miatt jelen fejezetben nem kerülnek részletes
bemutatásra.

-

ANAS Mezőgazdasági Szövetkezet

Az ANAS Mezőgazdasági Szövetkezet 1993. évi megalakulása óta elsődlegesen
mezőgazdasági tevékenységet folytat, növénytermesztés és állattenyésztés jelenti a fő profilt.
A vállalkozáson belül a növénytermesztés feladata takarmány alapanyag biztosítása az
állattenyésztés számára, a vetésszerkezetet is ennek megfelelően alakították ki. A termelés
volumenét tekintve az állattenyésztés a meghatározó, a társaság nyúltenyésztéssel, húsnyúl
tenyésztéssel foglalkozik. A Szövetkezet nyúltenyésztési tevékenységét a Nagyhajmáshoz
tartozó közel 9 hektár területű Nemerőpusztai telepen folytatja több mint 35 db épületben, közel
16.000 m2-en. A cégcsoport 20 főt foglalkoztat a növénytermesztés és állattenyésztés területén.
Örömmel várják azok érdeklődését, akik a projekt megvalósulását követően ilyen
munkakörökben szívesen dolgoznának.

-

MAKROM Cégcsoport (Makrom Kft., Makrom-Oil Kft., Kubik-Agro Kft)

A Makrom Kft. a mágocsi Termelőszövetkezet megszűnése után alakult 1992 májusában. Így
tovább tudták működtetni a régi tehenészeti telepet. Kezdetben kizárólag az állattenyésztő
ágazatok kiszolgálása volt a céljuk, később a szarvasmarha telep működtetését és kb. 1000 ha
föld művelését is a társaság vállalta fel. 2010-ben Uniós források felhasználásával egy Európai
színvonalú tehenészeti telepet alakítottak ki a régi elavult technológiával szemben. A csaknem
1.580 millió forintba kerülő beruházás keretében korszerű istállókat, valamint a trágya zárt
rendszerben történő kezelésére alkalmas tárolókat, takarmány színeket, szenázs tárolókat,
gépeket, munkagépeket, rakodógépeket, stb., továbbá GEA körforgós fejőházat és irodaházat
építettek.
Az állattenyésztésük 1000 db szarvasmarhával rendelkezik. Ebből naponta 380 állatot fejnek,
cc. 10.000 liter tejet termelnek, továbbá üsző, borjú, hízóbika nevelésével foglalkoznak.
Vágómarhát is adnak el a vágóhidaknak. A lakosság helyi kiszolgálása érdekében tej automatát
is működtetnek a szarvasmarha telep területén. A trágyát szezonálisan földekre szállítják, mely
táplálja a talajt és egyben hatékonnyá teszi a mezőgazdasági termelésüket. A növénytermesztés
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900 ha szántón, 150-200 ha kaszálón végzi évről évre a munkáját az állattenyésztés kiszolgálása
érdekében. Általában 300 ha árukukoricát, 200 ha silókukoricát, 300 ha kalászost és 100 ha
lucernát termelnek évente. A telepen épült szárító-takarmánykeverő üzemnek éves szinten
3.600 tonna táp előállításához biztosítják a 800 t kukoricát és a 200 t búzát. A többlet gabonát,
terményt hazai és külföldi piacokon is értékesítik. Kereskedelem: Cégcsoportjukhoz tartozik a
gabona, hús és tej kereskedelmen kívül: Üzemanyag és Shop üzletük, valamint „Arabica”
kávézójuk.
Fejlesztések: A folyamatos eszköz állomány cseréjével biztosítjuk a jó műszaki állapot
fenntartását a cégcsoport minden területén.
Cégcsoportjukban jelenleg közel 50 főt foglalkoztatnak. Fő tevékenység keretében a fizikai
állomány szakmai összetétele foglalkoztatás szerint: szarvasmarha ágazatban állatgondozókat,
fejőmestereket, borjú gondozókat; műszaki ágazatban mezőgazdasági gépkezelőket,
villanyszerelőket, lakatosokat, takarmány és szárító kezelőket; kereskedelmi ágazatban
üzemanyag kút kezelőket, felszolgálókat, készletkezelőket. A fejlesztéseket követően
tejüzemükbe: Sajt mestereket, tejüzemi dolgozókat, kisegítő munkásokat fognak alkalmazni.
Fenti munkakörök betöltésére folyamatosan keresnek szakképzett kollégákat, dolgozókat.

-

PICK SZEGED ZRT Alsómocsoládi üzeme

Vállalatuk a Bonafarm Csoportba tartozó Pick Szeged Zrt. az ország és Közép-Európa egyik
legjelentősebb és legnagyobb múltú vállalata. Évente közel 40 ezer tonna húskészítményt
állítanak elő, árbevételük több mint 30%-a export piacaikról, elsősorban Németországból és
más EU piacokról származik. Alsómocsoládi gyáregységükben közel 420 fő dolgozik, így a
szükséges dolgozói létszámot Alsómocsoládon kívül csak a környező településekről tudják
biztosítani.

-

SERTÁP Kft.

A vállalkozás 2011 júniusában kezdte meg működését, az UBM cégcsoport részeként. Alapvető
működési célja a sertés tartás, illetve tenyésztés. Mivel a cégcsoport a hazai gabona
kereskedelmi piacon is jelentős szerepet vállal, ezért a korábbi termelőszövetkezeti időkből
megmaradt, mára részben átalakított gabonatároló telepet is működteti, kb. 10.000 tonna tároló
kapacitással, sík-, illetve siló tárolókban. A sertéstartás és gabonatárolás mellet szántóföldi
gazdálkodás is történik állami tulajdonú földeken, bérbe kiadott műveléssel. Az érintett terület
nagysága kb. 240 hektár.
A Sertáp Kft. jelenleg 30 főt foglalkoztat. Céljuk, hogy lehetőleg helyi lakosoknak adjanak
munkalehetőséget, is így is integrálódjanak a helyi közösségbe. A vállalkozás nyitott minden
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olyan munkaerő számára, aki szeret az állatokkal dolgozni, mind emberhez, mind állathoz
méltó körülmények között. A legjobb eredmények elérése érdekében ehhez a szakmában
átlagosan adott juttatások feletti bérezést tudnak ígérni.

-

Y Pulyka Kft.

Az 1991-ben létrejött Társaság eredeti fő tevékenysége az élőállat nagykereskedelem ezen belül
is a pulykatermeltetés, felvásárlás volt. A Cég kb. 70 termelővel áll szerződéses kapcsolatban,
ami azt jelenti, hogy mint termeltető társaság, partnereinek folyamatosan biztosítja a pulyka
(napos állat, vagy más néven napos pipe) alapanyagot valamint a felnevelésükhöz szükséges
takarmányt. Az Y Pulyka Kft. 50 főnek biztosít – főként a takarmánykeverő vásárlás miatt munkahelyet. A Társaság működése 3 viszonylag jól elkülöníthető tevékenységet ölel fel, ezek:
Élőállat nagykereskedelem és pulykatermeltetés; Takarmánygyártás és értékesítés; Fuvarozás,
egyéb tevékenység

-

Baranya-Tégla Kft.

Megszokott tégla termékek gyártása mellett egy korszerű fűrészüzem létrehozásával új
üzletágat indított be az Alsómocsoládi Téglagyárában. Ennek köszönhetően a szélezett és
szélezetlen fűrészáru gyártása mellett 140 féle raklapot, minőségi tároló és csomagoló
anyagokat gyártanak. Az Alsómocsoládi telephelyükön 15 munkatársat foglalkoztatnak, de
szívesen fogadják fafeldolgozó, asztalos munkaterületen jártas érdeklődők jelentkezését is.

-

CABERO Cégcsoport

A Cabero Cégcsoport 1995-ben települt Mágocsra.
értékesítésével

foglalkozik. A tervezéstől

a

Ipari hőcserélők gyártásával és

komplett

összeszerelésig,

valamennyi

munkafolyamat a cég falain belül zajlik. Tervezők, megrendelés feldolgozók, adminisztratív
kisegítők, anyaggazdálkodók, anyagmozgatók, gépkezelők, szerelők, hegesztők, forrasztók,
villanyszerelők, betanított munkások dolgoznak a különböző részlegeken. Bizonyos
munkafolyamatok hölgyek számára is könnyen elsajátíthatóak. Dolgozói létszámát és a
területét a cégcsoport folyamatosan bővíti, technológiáját az európai elvárásoknak megfelelően
fejleszti. Jelenleg a mágocsi és kaposvári telephelyén mintegy 160-170 főt foglalkoztat.

-

EDELSTAHLSERVICE Nemesacélfeldolgozó Kft. Mágocs

Az „Edelstahlservice Nemesacélfeldolgozó Kft” 1992-ben alakult. 2012-ben lett a
németországi Neumo-Ehrenber csoporttól átvéve, és a Damstahl GmbH-ba beolvasztva.
Hálózatuk hét országban, 300 magasan motivált munkatárssal több, mint 65.000 tonna
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nemesacél volumennel és egy magas szintű szerviz kínálattal egyik vezető európai vállalkozás
ebben a szegmensben.
Magyarországi gyártóüzemükben Mágocson 20 magasan képzett és motivált munkatárssal
dolgoznak. Itt kerül gyártásra nemesacél rozsdamentes anyagból csövekből és tömör
anyagokból a forgalmazásra kerülő összekötő elemeik jelentős része.
Munkatársaik a következő szakmai ágazatból kerülnek hozzájuk:
•

CNC programozók és gépkezelők

•

CNC és NC esztergályosok, marósok

•

Hagyományos és CNC gépi forgácsolók

•

Ipari gépészek

•

Raktározási és szállítási szakemberek

•

Targoncavezetők

•

Technológusok, termelési és gyártásvezetők

Azok számára, akiket ezek a szakmák érdekelnek, nyílt napon előzetes bejelentkezéssel
szívesen bemutatják cégüket és az esetleges foglakoztatási lehetőségeiket.

-

MAGNET Tartálygyártó Kft.

A német és magyar befektetői csoport által alapított vállalkozásuk már 1992-es indulása óta a
legmagasabb minőségi elvárások szerint gyártja a nyomástartó berendezéseket, tároló
tartályokat és fémszerkezeteket.
Megalakulásukkor kizárólag a német piacra szállítottak, 1995-től pedig fokozatosan
megkezdték a hazai előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezések gyártását is. A cég
életében a legnagyobb változás és fellendülés a 2000-es évek elején zajlott le, amikor is egy
modern üzemcsarnokot avattak fel. 2008-ig megduplázták az addigi termelési kapacitásukat,
munkavállalóik és megrendeléseik számát, további tevékenységeik köre is kibővült.
Létszámuk jelenleg több mint 100 fő. Sikereik kulcsa a munkatársak magas szakmai
felkészültsége, többéves tapasztalata, folyamatosan megújuló gép és eszközpark, kiváló műhely
és raktározási feltételek, ugyanakkor az időszerűen megújított minősítések és gyártási
engedélyek,

-

PUCHNER Birtok Bikal
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A Bikalon található Puchner Birtok két nagy egységből áll: a négycsillagos Puchner Kastélyszállóból és Magyarország első tematikus parkjából, a középkori Élménybirtokból. Évente több
mint 70.000 vendégéjszakát töltenek a szállodában a vendégek, míg ugyanezen időszakban a
tematikus parknak majdnem 100.000 látogatója van. A dolgozói létszám meghaladja a 150-et,
biztosítva ezzel a környékbeli és távolabbi lakosok megélhetését. Gyakornokoktól a nyugdíjas
korúakig bezárólag minden korosztály képviselteti magát a dolgozói létszámban. Egyre több
iskola köt gyakornoki szerződést a birtokkal és küldi Bikalra tanulóit. Az esetek többségében a
tanulókból a letöltött gyakorlati idő után dolgozó válik, így biztosítva van a folyamatos
utánpótlás. Ez valójában nem csak a diáknak jó, hanem a térségnek is, mivel a lakosok itt
maradnak, ezt a folyamatot a „Lépés-Váltás” projekt megvalósításával erősíteni kívánja a
vállalkozás.

-

RADAX BAUTECH Kft.

A Radax Bautech Kft. dinamikusan fejlődő építőipari cég, mely 2005-ben alakult. Munkatársai
szakipari tapasztalatai biztosítják a kellő stabilitást és megbízhatóságot. Az elmúlt években
főként önkormányzati megbízásoknak eleget téve az elvégzett munkáikkal elismerést
érdemeltek ki megrendelőik körében. Jól szervezett alvállalkozói körrel rendelkeznek, akik
igényes szakmai színvonalat képviselnek. A cég az eltelt közel tíz év alatt jelentős referencia
listát tudhat maga mögött. A RADAX Bautech Kft. tevékenységi köre az egyszerű kőműves
munkáktól a lakóépületek kivitelezésén keresztül a komplex csarnok és iroda épületek
megvalósításáig terjed ki.
Munkatársaik a következő szakmákból kerülnek:
•

Kőműves

•

Betanított munkás

•

Ácsállványozó

•

Építész

Azok számára, akiket ezek a szakmák érdekelnek, előzetes bejelentkezéssel a projekt
rendezvények keretében bemutatják a céget és az esetleges foglalkoztatási lehetőségeiket.

-

Alsómocsoládi Vendégház és ifjúsági szálló, Konferencia központ

A vendégház a 4 db kétágyas és a 8 db négyágyas fürdőszobás szobával, a felszerelt konyhával
színvonalas szálláslehetőséget nyújt. Az ifjúsági szálló három szobás, 10, 16 és 18 férőhelyes
fürdőszobás szobája emeletes ágyakkal felszerelt. A szállón a közösségi életet a hangulatos
közös előtér is segíti. A vendégeknek igény szerint étkezési ellátást is biztosítanak.
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A 120 férőhelyes konferenciaközpont rendezvények, képzések, tréningek, helyi és térségi
konferenciák számára korszerű, minden igényt kielégítő helyszínt biztosít. Rendszeresen
keresnek munkatársakat takarítói, szobaasszonyi

munkakörbe, valamint programvezetői

feladatokra vízi és természetvédelmi programokhoz.

1.4 A projekt indokoltsága

1.4.1 A szakterület elemzése, szükségesség alátámasztása
Jelen Humán Emberi-Erőforrás Fejlesztési Terv nem jöhetett volna létre, ha nem széles
társadalmi alapokon, a helyi közösséggel kialakított konszenzus eredményeként kerül
Tervezésre. Az előkészítés során a Konzorcium és a PET több alkalommal is leült a lakossággal,
nemcsak fórum-szerűen. Hosszas műhelymunkák eredményeként körvonalazódnak a program
egyes elemei, mindenben igazodva a helyi igényekhez és lehetőségekhez. Erről részletesen az
Erőforrásfejlesztési Terv részletes szakmai bemutatásában lesz szó. Az Észak-Hegyhát
településein a közösségfejlesztő munka szinte egyidős az önkormányzatisággal. A
tevékenységet a rendszerváltást követő évek óta konzekvensen folytatják. Az alapokat a
település jövőképének meghatározása érdekében 1991. évben, az akkor frissen alakult
Falufejlesztési Társaság fektette le, majd 1992-ben a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem
Felnőttképzési és Humán-erőforrás Fejlesztési szakának oktatói és diákjai segítségével
folytatódott a helyi közösség fejlesztése. Most, a harmadik tervezési ciklusban a "Lépés-Váltás"
konzorcium települései olyan közösségfejlesztő tevékenység megvalósítására törekszenek,
amely az egy földrajzi területen belül egymás mellett élő emberek közös cselekvési
potenciáljának növelésére irányul.

1.4.1.1 Országos elemzés által definiált problémák
Az elmúlt negyedszázadban bekövetkezett gazdasági és társadalmi változások összességükben
növelték az egyes járások között a fejlettségbeli különbségeket. Ezek a változások a társadalom
mikroszövetéig nyúltak le, s ennek eredményeként romlott a kisközösségek testi és lelki
egészségi állapota, szociális és munkaerő-piaci helyzete, egyszóval elszegényedtek.
Az előző programozási ciklus tapasztalataiból megállapítható, hogy az egyenlő hozzáférést
célzó intézkedések inkább a településméretből s csak részben a gazdasági-társadalmi
fejlettségből fakadó hátrányok kezelésére törekedtek, illetve a fizikai infrastruktúra megújítását
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célozták, és kevésbé voltak jellemzőek a tartalmi jellegű, humán fejlesztési elemek, illetve a
közösségen belüli együttműködés erősítése.
Valószínűsíthető, hogy a már jelzett komplex probléma megoldása a szektorok közötti
kooperáció esetlegessége vagy teljes hiánya, illetve a válságkezelésben megmutatkozó
„komplexitás-hiány” miatt nem hozhatta meg a kívánatos eredményt. Az is valószínűsíthető,
hogy a rendszerváltást követő időszak támogatási politikájában mutatkozott probléma,
leginkább azért, mert a támogatások egy része céltévesztetté vált.
A mélyszegénységben élők helyzete tovább romlik: a munkanélküliség növekedése, a keresetek
csökkenése, a szociális juttatások szűkülése miatt. A hátrányos helyzet átörökítődik a következő
generációra, ahol jelenleg 20-25%-os végzettség nélküli iskolaelhagyás (továbbtanulás
lemaradás) prognosztizálható. Ráadásul a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében
(különösen a roma családokban) a legnagyobb az óvodából kiszorulók aránya. Ennek oka
általában az, hogy bizonyos szolgáltatások (melyek a kimaradást megakadályoznák) vagy
éppen az óvoda hiányzik a településen.
Az Európai Unióban, de Magyarországon is igaz, hogy nő a minőségi tudás iránti igény.
Változatlan középiskolai végzettségű munkavállaló iránti igény mellett csökken az igény a
szakképzetlenek és nő a felsőfokú végzettségű munkavállalók iránt. Miután a munkaerőpiac
egyre jobb képességeket vár el, nagyobb eredményességgel kell az SNI tanulók legalább a
szakképzésig eljuttatni, amelyhez elengedhetetlen a továbbtanulást támogató, pályaválasztási
szolgáltatások biztosítása számukra. Ugyanez a feladat a nem dolgozó és nem tanuló 15-24 éves
korosztály körében.
A végzettség nélküli iskolaelhagyásnak két oka van: egyrészt a csökkenő számú tanulók között
magasabb az SNI tanulók aránya, másrészt az oktatási rendszer az SNI tanulókat kisebb
eredményességgel tudja eljuttatni a középfokú végzettségig. Emiatt szükségesek az óvodai,
gyermekjóléti együttműködésen alapuló, felzárkóztatást célzó beavatkozások. A felzárkóztatás
kulcsa, hogy minél előbb kiszűrhetők legyenek a gyermekeket veszélyeztető helyzetek.
Fokozott figyelmet kell fordítani a bevándorlók integrációjára is.
A kulturális, identitástudatbeli, művészeti értékek megőrzése szempontjából fontos a nyelv
megőrzése. Mivel a roma családok (lehet szó más nemzetiségről is) körében 20-30%-ra szorult
vissza a románi, beás nyelv használata, a kisgyermekkori nevelés feladata ezt újraéleszteni,
fejleszteni.
A hátrányos helyzetet jelentősen befolyásolják a területi hátrányok, ahol a problémák kumulatív
módon jelentkeznek (egészségügyi, gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok
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együttesen). Ezek a települések többnyire falvak, ahol szakemberhiány, szaktudásbeli hiány
vagy szolgáltatáshiány is fennállhat, így lefedetlen szolgáltatási területek alakulnak ki. A
szolgáltatási helyek száma és a nyújtott szolgáltatás minősége is egyenetlen.
A hátrányos helyzetű lakosság nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges digitális
alapkompetenciákkal; leginkább digitális készségfejlesztésre szorulók nem rendelkeznek
otthoni eszközökkel és internet-hozzáféréssel; a felnőttek motivációja hiányzik a tanuláshoz; a
felnőttek digitális kompetenciái hiányoznak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a digitális
tanulásba; az informatikai képzési kínálat és a hozzáférés nem megfelelő; hiányzik a digitális
tanulást támogató, ösztönző környezet.

1.4.1.2 Mikrokörnyezeti (Hegyháti Járás) elemzés által definiált problémák
A térség eltartó képessége mindig is gyenge volt, lévén a Hegyhát kedvezőtlen termőhelyi
adottságú, dimbes-dombos, aprófalvas településszerkezetű vidék. A rendszerváltás előtt, akik
helyben találtak munkát, jobbára a mezőgazdasági nagyüzemekben és melléküzemágaiban,
továbbá a közszférában dolgoztak, de magas volt a környező bányavárosokba és ipari
központokba ingázók száma is. Mivel a rendszerváltozást követő összeomlást sem a
kistérségben, sem a környező városokban (főként Komlón) nem követte a gazdaság sikeres
újjászerveződése, sőt, a mezőgazdaságban és az iparban napjainkban is folytatódik a
munkahelyek számának szűkülése, tovább csökken a térség eltartó képessége.
Ez érthetően vált ki kedvezőtlen végkimenetelű vándorlási folyamatokat, a képzett, kedvező
munkaerő-piaci pozícióban lévő fiatalok elvándorlását és a képzetlen vagy idős, az alacsony
ingatlanárak vonzásában a térségbe érkezők bevándorlását, ami végső soron a helyi társadalmak
eróziójához vezet. A munkanélküliség, a jövedelemhiány különösen azokban az aprófalvakban
jellemző, ahol nagymértékű gettósodás tapasztalható. A járásban két-három településen billent
át a többség a roma népesség javára, s a mikrotérségben is vannak veszélyeztetett települések,
mint pl. Kisvaszar, Nagyhajmás, Mágocs települések), ám a prosperitás hiánya, az elmaradt
fejlesztések a kistérség egészének épített és természeti környezetére rányomták bélyegüket.
Mindez komoly társadalmi krízishelyzetet eredményezett, amely tovább súlyosbodhat a
közeljövőben.
Nem csodálkozhatunk azon, hogy a térség forrásabszorpciós képessége viszonylag csekély. A
mikrotérségi központ, Mágocs rendszerint sikeresebb, igaz ez az önkormányzatokra és a
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vállalkozói szférára egyaránt, míg a kivételt, a jó helyzetét kivételesen aktív és eredményes
pályázati munkával tovább javító Alsómocsolád, ez a 301 fős kistelepülés jelenti.
Ahhoz, hogy a helyzet ne romoljon a következő években, évtizedekben, lehetőség szerint meg
kell akadályozni a nagyon alacsony képzettségű, a munkaerő-piaci versenyben esélytelenül
induló népesség bővített újratermelődését. Ezt egyrészről a hátrányos helyzetű családok, köztük
a gyermekek helyzetének javításával, másrészt a nem hátrányos helyzetű, itt élő vagy itt
letelepedni szándékozó fiatalok helyzetbe hozásával segítheti a helyi emberi erőforrás
fejlesztési terv, és az erre alapozott program. Mind a helyi közösségek összetétele, mind a
gazdaság szerkezete, ereje szempontjából kulcsszerepe van az alap személyi- és
közszolgáltatásoknak, annak, hogy ezek kistelepülésekről való eltűnésének folyamatát lassítani
lehessen, illetve, hogy legalább a mikrotérségi központban biztosítható legyen akadálytalan
elérhetőségük. Végül: marasztaló, vonzó tényező lehet a barátok és sorstársak, jó ismerősök,
kortársak élő közössége, a közös/hasonló élmények-teremtette közösségek.
1.4.1.3 A problémák bemutatása
Fő probléma: Jelentős társadalmi-gazdasági hátrányokkal küzdő hátrányos helyzetű lakosság
A helyzetelemzés által feltárt demográfiai mutatók (súlyos népességfogyás, elöregedés),
egészségmutatók (betegségcsoportok, közgyógyellátásban részt vevők magas száma),
képzettségi mutatók (8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők magas száma,
érettségizettek, diplomások alacsony aránya), jövedelmi mutatók (alacsony 1 főre jutó GDP,
alacsony nettó jövedelem), illetve mindezek aránya a megyei és az országos mutatókhoz képest
rávilágítanak, hogy a fejlesztés helyszínéül szolgáló Hegyháti járásban a hátrányok halmozottan
vannak jelen. A térségre a humán szolgáltatások kapacitáshiánya, az egyéni és közösségi
szükségletekre épülő, az eredményes felzárkózást elősegítő szolgáltatások egyenetlen
színvonala is jellemző.
A humán erőforrások fejlettségi szintjét a következő adatokkal jellemezhetjük:
1. Hosszú és egészséges élet, mérőszáma: születéskor várható élettartam
2. Tudás mérőszáma: oktatásban megszerezhető tudásszint
3. Életszínvonal, mérőszáma: GDP vagy SZJA
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1.4.1.3.1
-

Problémastruktúra elemei

A hátrányos helyzetű emberek alacsony életszínvonala

A hátrányos helyzetű emberek életminőségét alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló
jövedelem. Baranya Megyében és a Hegyháti Járásban (KSH becsült adatok alapján) az 1 főre
jutó GDP-je és az egy főre eső összes nettó jövedelem is mutatja, hogy a térség munkaerőpiaci
részvétele nem sikeres. Kiemelten fontos ezért az emberek munkaerőpiaci ismereteinek
fejlesztése, az alapvető készségek és tudás fejlesztése, valamint az egészségre nevelés.
-

A hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztathatóságának alacsony szintje

A térségünkben a munkaképes korú lakosság több, mint negyede nem rendelkezik általános
iskolainál magasabb iskolai végzettséggel és rendkívül alacsony a felsőfokú végzettségűek
aránya. Ez nehezíti a lakosság sikeres munkaerőpiaci részvételét.
-

Munkaerőpiaci készségek és kompetenciák alacsony szintje

Az Európai Unióban, de Magyarországon is igaz, hogy nő a minőségi tudás iránti igény.
Változatlan középiskolai végzettségű munkavállaló iránti igény mellett csökken az igény a
szakképzetlenek és nő a felsőfokú végzettségű munkavállalók iránt. A hátrányos helyzetű
lakosság munkaerőpiaci felzárkóztatása érdekében feltétlenül szükséges a munkaerőpiaci
kompetenciák és készségek összehangolt fejlesztése.
-

A hátrányos helyzetű lakosság munkaerőpiaci alkalmazkodó-készségének alacsony
szintje

A hátrányos helyzetű lakosság alkalmazkodókészségét alapvetően befolyásolja a munkaadók
megfelelő hozzáállása, az álláskereső munkamotivációja, nyitottsága, a munkaerőpiaci
készségeinek és kompetenciáinak megléte, avagy hiánya.
-

A hátrányos helyzetű lakosság rossz egészségi állapota

Az itt élők körében alacsony az egészségesen és teljesen munkaképesen eltöltött életévek
száma. A vezető halálokok a szív- és érrendszeri megbetegedések és a daganatos
megbetegedések. A legfontosabb kóroki tényezőként a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a
már gyermekek körében is egyre nagyobb arányú elhízás és egészségtelen táplálkozás
említhető. Mindemellett a viszonylagos társadalmi-gazdasági lemaradás átélése, a
következményes depressziós, reménytelen, kontrollvesztett lelkiállapot, a megfelelő
megbirkózási, konfliktus-megoldási készségek hiánya a rossz egészségállapot háttértényezője.
-

A térség humán közszolgáltatásainak eredményessége nem megfelelő
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A probléma úgy foglalható össze, hogy miközben a lakosságszám csökken, a gyereklétszám is
csökken, folyamatosan nő a gyermekvédelemre szoruló, a családi- és gyermekjóléti
szolgáltatásokat igénybevevők száma, az iskolában nő a hátrányos helyzetűek és a speciális
nevelési igényűek száma, a lakosságon belül kapacitáson felül nő az ellátandó időskorúak
száma, aránya. Ezen rendszerszintű problémák kezeléséhez speciális készségek, képességek
szükségesek.
-

Az intézmények szolgáltatásai nem felelnek meg teljes mértékben a célcsoport
igényeinek

Az előző programozási ciklus tapasztalataiból megállapítható, hogy az egyenlő hozzáférést
célzó intézkedések inkább a településméretből s csak részben a gazdasági-társadalmi
fejlettségből fakadó hátrányok kezelésére törekedtek, illetve a fizikai infrastruktúra megújítását
célozták, és kevésbé voltak jellemzőek a tartalmi jellegű, humán fejlesztési elemek, illetve a
közösségen belüli együttműködés erősítése. Valószínűsíthető, hogy a már jelzett komplex
probléma megoldása a szektorok közötti kooperáció esetlegessége vagy teljes hiánya, illetve a
válságkezelésben megmutatkozó „komplexitás-hiány” miatt nem hozhatta meg a kívánatos
eredményt.
-

A célcsoport eredményes felzárkóztatásához szükséges tudás, kompetencia hiánya

Kapcsolódva az előző problémához, a gazdasági-társadalmi fejlettségből fakadó hátrányok
komplex kezeléséhez a célcsoport speciális igényeire választ adó speciális ismeretek,
módszerek alkalmazására van szükség.
-

A lakosság helyben maradását segítő, az életminőség növelését célzó ösztönző rendszer
hiánya

A hátrányos helyzetű lakosság arányának növekedése mellett a demográfiai kihívások és a
humán szolgáltató szakemberek kapacitáshiányának biztosítása jelent megoldandó problémát.
-

A térség népességmegtartó erejét jelentő közösségi kezdeményezések hiánya

A gyenge helyi identitás, a közösségi kezdeményezések alacsony színvonala hozzájárul az
elvándorláshoz.
-

Bűnelkövetés, devianciák veszélye

Nem mehetünk el szó nélkül a fejlesztendő célcsoport helyzete és a bűnelkövetés kapcsolata
mellett. A HEEFT melléklete tartalmazza a térségi bűnelkövetési statisztikákat az elmúlt évekre
vetítve. Amint a következő diagramból kiderül, a markánsan megjelenő bűncselekmények a
vagyon elleni, a közterületen elkövetett, kiskorú terhére elkövetett valamint kábítószerrel
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kapcsolatos esetek. Sajnálatos tény, hogy a projekt előkészítésekor végzett adatgyűjtés során a
Rendőrség felhívta a PET figyelmét, hogy az elkövetők túlnyomó része pontosan a projekt
célcsoportjából kerül ki.

Bűncselekmények aránya az Észak-Hegyháti Mikrotérségben 2011-2016 között

Fenti adatokra a PET lehetőségként legalább annyira tekint, mint veszélyként. Jelen HEEFT
hozzájárul a bűnelkövetés csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik
közösségépítéséhez és egészségmegőrzéséhez, ezáltal elősegíti a célcsoport szabálykövető
közösséggé válását. A projekt keretében a támogató képzések és programok, a
tehetséggondozás és közösségépítés mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai
területeken működő szervekkel és intézményekkel való együttműködés kialakítására,
elmélyítésére, továbbá az intézményekkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és
kommunikáció kialakítására.
A tevékenységeknek elő kell segíteni a devianciák kialakulásának megelőzését, a bűnelkövetési
hajlandóság minimalizálását, önépítés támogatását, társas kapcsolatok építését, együttműködési
formák értékteremtő erejének kihasználását. A feladatok célja a projektben egyrészt
szemléletformálás mellett kitörési alternatívák felvázolása és a támogató fellépés. Ezek során a
projekt szakmai megvalósítói, mentorai tájékoztatják az érintetteket, hogy milyen
problémákkal, mikor kereshetik fel, a külső partnerekkel közösen pedig egészséges életmódot
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támogató, bűnmegelőzést, szenvedélybetegségeket megelőző programokat valósít meg. A
projektfoglalkozások során össze kell hozni a hasonló érdeklődésű személyeket,
önszerveződési lehetőséget kínálni nekik.
Alternatív napközbeni lehetőségek formáiban a rendszeres összejöveteleken meg kell
jelenjenek egyrészt a sport- és szabadidő tevékenységhez kötődő, felügyeletet biztosító
klubfoglalkozások, másrészt játéktevékenységhez kötődő, egyéni képességeket fejlesztő,
közösségi nevelést segítő játéktár, valamint élmény-programok. A hátrányos helyzetű vagy
veszélyeztetett 14 év feletti gyermekeknek és fiataloknak személyiségfejlesztő, önsegítő és
kortárs-segítő tematikus foglalkozások, tréningek valósulnak meg. A fiataloknak és
családtagjaiknak a drogok, az alkohol és a kallódás helyett hasznos, kellemes időtöltést biztosít
a projekt, érdeklődési körüknek megfelelően.
Az előkészítés során nyilvánvalóvá vált, hogy a hátrányos helyzetű települési közösségek
beszűkültek, a célcsoporttagok naponta ki vannak téve a kábítószer, az alkohol és a kallódás
csábításának. A projektbe vont személyeknek és családjaiknak segítségünkkel egyéni módon
és közösségben van lehetőségük tartalmasan eltölteni az időt. A kialakuló példamutató
közösség csábítsa el inkább a személyeket, mint a deviáns magatartásminták.
E közösségszervezési modell hozzá kell járuljon a térségi különbségek mérsékléséhez.
Emelkedik a tárgyi és humán infrastruktúra kihasználtsága, javul az együttműködés és
szervezettség.

1.4.2 Szakmapolitikai, jogi háttér

A projekt megvalósításához kapcsolódóan áttekintésre kerültek a vonatkozó jogszabályok,
valamint azok a fejlesztéspolitikai eszközök, melyek közvetlenül kapcsolódnak a
megvalósításhoz.
A projekt feladatai a rögzített célokon keresztül megvalósítandó ellátás közel minden formájára
kiterjednek. Szemléletváltást és kitörést nyújt mind a célcsoport, mind a pályázó konzorcium
részére. A projektben rögzített tevékenységek koncentráltsága miatt érezhető áttörés és
fenntartható új szolgáltatások nyernek létjogosultságot. Azért, hogy ezek a fiatalok a társadalom
hasznos és aktív tagjai, pozitív erőforrásai, döntésekbe bevonódó felnőttjei lehessenek, minden
eszközt meg kell ragadni. Az értelmezésben segít a magyar jog által is recipiált Aarhusi
Egyezmény preambuluma, amely azt nyilvánítja ki, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, hogy
egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen, továbbá mind egyénileg, mind pedig
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másokkal együttesen kötelessége a környezet védelme és javítása a jelenlegi és jövőbeli
generációk javára – ami fizikai, természeti és társadalmi környezetet egyaránt jelent.
Jelentős nemzetközi szervezetek egy időben jutottak arra a következtetésre, hogy újra kell
fogalmazniuk környezet megóvásával kapcsolatos terveiket, programjaikat, tevékenységeiket.
Európai színtéren két nagy, pán-európai szervezet, az Európai Tanács és az Európai Unió immár
közös környezettudatos szemléletformálási stratégiákat alkot. Jelen projekt környezetének
megvannak az adottságai ahhoz, hogy az európai kezdeményezéseket nyomon követhesse az
átvehető példákat közvetlenül is megismerhesse, programjaihoz egyéb támogatásokhoz is
juthasson.

1.4.2.1 Központi jogszabályok

-

A környezetvédelmi jog (környezetjog) azon normák és jogszabályhelyek összessége,
amelyek

elővigyázatos

környezethasználatot

céloznak,

valamint

az

emberi

tevékenységek és mulasztások negatív következményeinek megelőzésére, azok
mérséklésére, megszüntetésére, illetve a környezetállapot javítására irányulnak.

-

A jogterület legfontosabb, iránymutató jogszabályhelyei Magyarország Alaptörvényébe
ágyazódtak. Az Alaptörvény kimondja, hogy: „XX. cikk (1) - Mindenkinek joga van a
testi és lelki egészséghez.. XXI. cikk - (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki
jogát az egészséges környezethez. . XXII. Cikk: (1) Magyarország törekszik arra, hogy
az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést
mindenki számára biztosítsa.

-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény rendelkezik
az Önkormányzati feladat- és hatáskörökről: 13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása); egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen
a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
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támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; a területén
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban
meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a
település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása.

-

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik
: 60. § A falugondnoki szolgálatról; 62. § Étkeztetésről; 63. § A Házi segítségnyújtásról
valamint 86. § (1) A települési önkormányzat közszolgáltatási kötelezettségeiről: (2) Az
a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer főnél több állandó lakos él,
családsegítést; b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti
alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását köteles biztosítani.

-

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról

-

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról

-

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól

-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

-

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség
biztosításáról

-

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)

-

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

-

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról
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-

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség
biztosításáról

-

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

-

Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény

-

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

-

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
(Flt.)

-

A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

-

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelemi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

-

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról (továbbiakban: Tr.),

-

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatáról

-

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

-

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelemi ágazatban
történő végrehajtásáról

-

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a
szociális foglalkoztatási támogatásról

-

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelemi ellátások országos
nyilvántartásáról

-

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelemi
szolgáltatók,
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-

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.)

-

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi
és Dokumentációs Központról

-

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelemi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

-

A

megváltozott

akkreditációjáról,

munkaképességű
valamint

a

munkavállalókat
megváltozott

foglalkoztató

munkaképességű

munkáltatók
munkavállalók

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.)
Korm. rendelet

-

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a
szociális foglalkoztatási támogatásról

-

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet)

-

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről (továbbiakban: Ir.)

-

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak
működési nyilvántartásáról

-

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

-

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelemi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

-

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól

-

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerő piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható
támogatásról.
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-

A járások területi fejlettség alapján történő besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.)
Korm. rendelet

1.4.2.2 Helyi rendeletek

-

3/2008 ( II. 28. ) Önkormányzati rendelet

A községben élő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben
nyújtandó ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról tartalmaz rendelkezéseket.

-

12/2009. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet

a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó
lakáscélú támogatásokról. Az Önkormányzat felismerte, hogy ha a mai kor igényeinek
megfelelő életminőség kialakulására törekszik, nem elegendő a községet valamennyi közművel
ellátni, az embereket is ösztönözni kell arra, hogy lakóházaikat szebbé, komfortosabbá tegyék.

-

7/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

a Magunk Kenyerén helyi gazdaságfejlesztési program keretében Alsómocsolád község
közigazgatási területén– a hivatalos fizetőeszköz (forint) kímélésére és helyettesítésére, a helyi
gazdaságfejlesztési programot és a helyi szolgáltatások és termékek a cserét segítendő helyi
fizetőeszköz (Rigac) kibocsátásról, felhasználásának és visszaváltásának szabályairól.

-

10/2013. (V. 28. ) önkormányzati rendelete

„Gazdálkodj! Segítünk” szociális földprogram bevezetéséről A Gazdálkodj! Segítünk!
Szociális program a „Háztáji kertészet és gazdálkodás”, valamint a „Magunk kenyerén”
projektelemekbe integrálódott.

1.4.3 A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia
az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb,
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fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség
szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két
területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A
szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy
legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben
élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.
A 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás
(PM) azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A
Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok rögzítik:
a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív programok
(OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó
vidékfejlesztési program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap operatív programja.
Az Európai Bizottság a 2014-2020-as időszak vonatkozásában 11 tematikus célkitűzést
határozott meg, melyet a PM rögzít. Az intézményi ellátásról a közösségi alapú́ ellátásról való
áttérés részét képezi a „társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem” célkitűzésnek. A PM hangsúlyozza egyfelől,
hogy az uniós támogatással finanszírozott beavatkozások a hazai stratégia, a nemzetközi
kötelezettségek, az EU-ban kialakult módszertan és a nemzetközi jó gyakorlatok mentén fog a
jövőben megvalósulni. Másfelől, hogy a közösségi ellátásra való áttérés során biztosítani kell
az érintett alapszolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférést is, ami egyúttal hozzájárul a
bentlakásos intézmények iránti igény csökkentéséhez.
E tematikus célkitűzés megvalósítását a későbbiekben bemutatásra kerülő Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program, a Közép-magyarországi Régió tekintetében a Versenyképes
Közép-Magyarországi Operatív Program, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program támogatja.

1.4.4 A projekt kapcsolódása a hazai fejlesztéspolitikákhoz

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok

jelentik,

melyeket

a

tagállamoknak

minden

év

áprilisában,

a

stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok
rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik,
hogyan kívánjak a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat
37

leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket
hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program
az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel
bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.

1.4.4.1 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében
megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja,
hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység,
romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását,
kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel
és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási
elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A
törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást
kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák
fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának
szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.

1.4.4.2 Roma Integráció Évtizede Program
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a
Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési
terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és
egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média
és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az
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ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek
közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz
kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.

1.4.4.3 Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot
(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami
felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika
hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és
specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia
megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről
az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.

1.4.4.4 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Az EFOP az EU-val kötött Partnerségi Megállapodáshoz a humán tőke növelésével és a
társadalmi környezet javításával tud hozzájárulni. A 2014–2020 közötti európai uniós
fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről szóló
1114/2013. (III. 8.) Korm. határozat rögzíti, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési
források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a
foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, amely
1. a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének
megerősítésén,
2. a foglalkoztatás növelésén,
3. az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán,
4. a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén,
5. a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán, mint nemzeti
fejlesztési prioritásokon alapszik.
Az EFOP a 4. nemzeti prioritást (társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése)
segíti megvalósítani az alábbi hét fő beavatkozási irányon keresztül:
-

Társadalmi felzárkózás

-

A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése

-

Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések
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-

A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentésére

-

A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel
rendelkezők számának növelése

-

Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók
körében és a kutatás-fejlesztésben

Mindezeket kiegészíti a lelki egészség és megújulás horizontális kezdeményezés, melynek célja
a lelki egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség
javítása, s így több beavatkozási irányban is megjelenik.

1.4.4.5 Illeszkedés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program céljaihoz
⮚ TOP 3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Tervezett kezdete: 2017.03.01. Tervezett befejezése: 2018.02.28.
A fejlesztés célja a hatékonyabb energiahasználat és racionálisabb energiagazdálkodás
elősegítése, az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése. Az
energetikai újítás jelentős fejlesztésnek számít a térségben, ami által nagymértékben csökken
az iskola eddigi energiafelhasználása, az intézmény fenntartási költsége jelentős
költségmegtakarítást eredményez. A beruházás hozzájárul az oktatás minőségének javulásához,
ami nemcsak a gyerekek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település
népességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális
tényezők, és az eszközellátottság tekintetében is. Az iskola energetikai korszerűsítésének
eredményeképpen a térség tanulói és családjaik a tanuláson kívül magasabb számú
egészségmegőrző, közösségépítő és oktatási programban vehetnek részt, EU konform
körülmények között.

⮚ TOP 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
Pályázati azonosító szám: TOP 1.4.1 – 15 BA1 -2016-00005
Tervezett kezdete: 2016.10.01. Tervezett befejezése: 2018.09.30.
A projekt célja egyrészt kapacitáshiány megszűntetése (14 férőhely- és kapcsolódó
eszközbeszerzés), másrészt az ellátás minőségi fejlesztése (az óvodai épületrész felújítása és
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kapcsolódó eszközbeszerzés). A fejlesztés eredményeképpen elérhetővé válik a 3 év alatti
gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra való visszatérése, ezáltal a foglalkoztatás növelése
és a lakosság megtartása, valamint magasabb minőségű óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférés.
Átfogó cél, hogy a hátrányos helyzetű lakosok számára is hozzáférhetővé váljanak a
munkaerőpiacra való visszatérést elősegítő intézmények, ezzel csökkentve a társadalmi
kirekesztettséget valamint, hogy megteremtésre kerüljenek az egészséges környezet és a
hatékony nevelés feltételei. A gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával a szülők hosszú
távon vállalhatnak munkát, a gyermekek minél korábban közösségbe kerülhetnek , ez által
nagyobb eséllyel teljesítenek majd jól az oktatási intézményekben. A fejlesztett intézmény
nemcsak a központi település, hanem azon felül három település részére nyújt szolgáltatást.
Mindezek mellett 3 db új munkahely megteremtése is beépítésre került a projektbe.

⮚ TOP 5.2.1 -15A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok
Pályázati azonosító szám: TOP 5.2.1 -15 BA 1 -2016-00002
Tervezett kezdete: 2016.09.01 Tervezett befejezése: 2019.08.31
A projekt során a település szociális célú városrehabilitációja valósul meg. Mágocson 2 db
szegregált és 1 db szegregációval veszélyeztetett terület található, ahol hatványozottan vannak
jelen a településen fellelhető problémák. Fontos, hogy ezen a területeken és az összekötő
területeken élőket egyaránt bevonjuk a társadalmi felzárkóztatást célzó programokba
életkörülményeik és életminőségük javítása érdekében. A program sikeres lebonyolításához
nélkülözhetetlen az integráció, mind lakhatási, szociális, oktatási és munkaerő piaci
szempontból.
Az akcióterülettel kijelölt településrészek a felzárkóztató programok, a közösségi akciók, a
széleskörű bevonás által a rehabilitáció segítségével integrálódhatnak a településszövetbe.
A program átfogó célja az akcióterület lakónépességének társadalmi integrációja, az érintett
városrészek rehabilitációja a szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek
felzárkóztatásával, mely együtt jár a fizikai környezet megújításával.
Specifikus cél

a családok életkörülményeinek javítása mellett egyéni és közösségi

kompetenciák erősítése, hiányzó alapkompetenciák fejlesztése, általános iskolai végzettség
pótlása, a leszakadást eredményező folyamatok megállítása, valamint a közösségi programokon
keresztül a teljes városi közösséggel való kommunikációban erősíteni a befogadást, a települési
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közösség erősödését pl.: Munkaerő piaci tréning, Hétköznapi praktikák nőknek, Egészségügyi
szűrővizsgálatok, Digitális írástudás fejlesztése klub.

⮚ TOP 4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
Pályázati azonosító szám: TOP 4.31 – 15 BA1 -2016-00003
Tervezett kezdete: 2017.02.28 Tervezett befejezése: 2019.02.28
A projekt a TOP 5.2.1-15 pályázatot egészíti ki a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel,
melyek a leromlott városi területek rehabilitációját és szociális bérlakások kialakításával a
lakásállomány minőségi javítását szolgálják. A program céljai megegyeznek a TOP 1.4.1-15
céljaival, a soft programelemekkel ellentétben itt már konkrét infrastrukturális beruházásokat
is megvalósítunk (pl.: útfelújítás, járda építés, árokburkolat, térfigyelő kamerák elhelyezése
valamint nyitott közösségi tér létrehozása). A tervezett beruházásokkal könnyebbé válik a
városközpont, ezáltal a közszolgáltatások elérése, nő

a közlekedésbiztonság, illetve a

közbiztonság, valamint a társadalmi kohézió is erősödik. Az integrált lakókörnyezetbe való
költöztetéssel az akcióterület népességszámának a csökkentése a cél.

1.4.4.6 Illeszkedés a terület-specifikus értékelési szempontokhoz
A közszolgáltatások fejlesztése és a komplex program vonzóbbá teheti a lakosság körében az
ellátások igénybe vételét, amely következtében csökken a munkaképes korú lakosságra
nehezedő teher, aktívabban tudnak részt venni térségi értékteremtésben. Ebből adódóan a
fejlesztés hozzájárul a helyi gazdaság növekedéséhez.
A tartós gazdasági növekedést számos tényező befolyásolja, ezek közül az egyik a minőségi
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a közszolgáltatások minőségének fejlesztése. Ebből
adódóan a projekt elősegíti a térség tartós gazdasági növekedését.
A hátrányos helyzetű, szegénységben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen
az alapszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A Baranya Megyei
Foglalkoztatási Paktum kiemelt célként fogalmazza meg a szociális ellátórendszer
hatékonyságának növelését, különösen az alapszolgáltatások területén. A nappali ellátás
minőségi fejlesztése hozzájárul az aktív időskor megéléséhez, a társadalom egészségi
állapotának hosszabb távon történő megőrzéséhez, továbbá a kistelepülések társadalmi
felzárkózásához.
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Az élhetőbb megye kialakításának koncepciójához igazodva, a beruházás előmozdítja a
minőségi szolgáltatások elérhetőségének javítását, ezzel törekedve a területi egyenlőtlenségek
kiegyenlítésére.
A projekt kapcsolódása korábbi pályázati konstrukciókhoz
A projektgazda által az elmúlt 3 évben megvalósított legjelentősebb projektek összefoglalása:

Azonosító
szám

Támogatás
Projekt címe

odaítélésén
ek éve

Megítélt

A projekt

támogat

összes

Felhívás vagy program

ás

költsége

neve

(Ft)

(Ft)
Célok: az idősgondozás
színvonalának emelése

HU-11-

Mintaprogram

0005-A1-

a

2013

időskorért

minőségi 2016

394 904

415 689

000

000

a vidéki Magyarország
aprófalvas településein.
Humán kapacitásépítés
a közszférában és az
idősgondozásban.
A pályázat célja a két
településen,
Alsómocsoládon

és

Máréfalván
MKO-KP2-2015/1000038VALELS/001

felhalmozott település-

Közös
gyökereinktől
a közös jövőnk
felé

és társadalomfejlesztési
2015

800 000

800 000

tapasztalatok,
módszerek

kölcsönös

megismerése, átadása,
a

közös

fejlesztési

irányok kijelölése, és a
kulturális

élmények

közös megélése.
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Az

KEOP4.10.0/F/1
4-20140155

alsómocsoládi

KEOP-4.10.0/F/14

"Őszi

Önkormányzatok

Fény"

Idősek

intézményeik

Otthona

épületenergetikai

épületenergeti
kai fejlesztése

2015

62

167 62

060

167 fejlesztése

060

és

megújuló

energiaforrás

megújuló

hasznosításával

energiaforráso

kombinálva

k

konvergencia

hasznosításáva

régiókban

a

l kombinálva
Alsómocsolád község
külterületén erdei kilátó
203511980
3

Kilátó építése

2015

24 118

40 000

építése

162

000

hozzátartozó

és

a

berendezések
elhelyezése
A program célkitűzése,
hogy

segítséget

nyújtson,

eszköz

legyen
önfoglalkoztatóvá

„Alsómocsolá
SZOC-15-

d a házkörüli

ALT-

gazdálkodás

KKA-2-

élénkítéséért”

0013

szociális
földprogram

az

válás folyamatában. A
program hatása lehet,
2015

500 000

524 484

hogy a célcsoport tagjai
eljutnak a támogatással
odáig, hogy elhiggyék
magukról,

hogy

képesek,

ha

kis

segítséggel

is,

saját

maguknak jövedelmet
termelni.
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Napelemes
KEOP4.10.0/N/1
4-20140167

rendszerek
telepítése
Alsómocsolád

2014

Község

22

959 22

781

675

724

KEOP-4.10.0/N/14
Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása

intézményeibe
n
DDOP-4.1.2/B-13

DDOP
4.1.2./B13-20140001

Szegregáció
helyett
integráció

2014

Alsómocsolád

131 958 1298712
506

29

on

Lakhatási

integrációt

modellező

szociális

célú
településrehabilitációs
kísérleti

projektek

megvalósítása
A program célkitűzése,
hogy

segítséget

nyújtson,

eszköz

legyen

az

önfoglalkoztatóvá
válás folyamatában. A

"Gazdálkodj!
SZOC-FP-

Segítünk"

14-C-0088

szociális

program hatása lehet,
2014

500 000

730 331

hogy a célcsoport tagjai
eljutnak a támogatással

földprogram

odáig, hogy elhiggyék
magukról,

hogy

képesek,

ha

kis

segítséggel

is,

saját

maguknak jövedelmet
termelni.
"Gazdálkodj!
SZOC-FP-

Segítünk"

13-C-0014

szociális
földprogram

A program célkitűzése,
2013

1 058
686

1 471 720

hogy
nyújtson,
legyen

segítséget
eszköz
az
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önfoglalkoztatóvá
válás folyamatában. A
program hatása lehet,
hogy a célcsoport tagjai
eljutnak a támogatással
odáig, hogy elhiggyék
magukról,

hogy

képesek,

ha

kis

segítséggel

is,

saját

maguknak jövedelmet
termelni.
11

településen

a

mélyszegénységben élő
családok
TÁMOP
5.1.3-09/22010-0018

Köz-Tér-Háló
a családokért

2012

164 000

164 000

000

000

felzárkóztatása
készség/képességfejles
ztés

segítségével,

szakmai
által,

programok

segítő

hálózat

kialakítása
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
2.1 A projekt céljainak meghatározása

Jelen projekt egyik közvetlen célja a mikrotérség konszenzuson alapuló humán fejlesztési
stratégiájának megvalósítása, a települési identitás erősítése, az erőforrások aktivizálása és
fejlesztése, az állampolgári aktivitás növelése és partneri együttműködések generálása. Az
előkészítésben közel 50 személy vett részt. A közös munka eredménye a szemléletváltás; a
települések „felébredése”; a közösségi érzés, a helyi identitás erősödése; civil szervezetek
aktivizálódása; az állampolgári motiváltság növekedése; a szektorközi együttműködés
erősödése, valamint az állampolgárok és az önkormányzat kapcsolatának fejlődése. A
lakossággal való nyitott és kiegyensúlyozott kapcsolat eredményeként jelen fejlesztés
társadalmi tervezésre épül.
A HEEFT megvalósítása iránt elkötelezett közösség az előkészítés eredményeképpen egy
önmagát fejleszteni képes közösséggé vált. Képesek, megfelelő moderálással, tudatosan
tervezni, figyelemmel a közösség érdekeire, képesek saját döntéseiket is kritizálni és
változtatni, ha szükséges. A közösség jellemzője a felelősségvállalás, a változásokhoz való
pozitív érzelmi viszonyulás, a lakóhely iránti tudatosság.
A projekt célcsoportját komplex programmal fejlesztendő Észak-Hegyháti járásban élő
lakosságon kívül a vonzáskörzetet adó iskolák, intézmények, szolgáltatók, hivatali szervek
körében végzett helyzetfeltárás adja. Az elvégzett adatgyűjtés során megállapításra került, hogy
a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű személyek és családjaik körében
nemcsak a családi munkanélküliség, a passzivitás, a „kiszolgáltatottság” és a szegénységszegregáció generációs átörökítése valósul meg, hanem igen riasztó adat, hogy gyermekeik
körében 2H, 3H, SNI, BTM arányok várhatóan emelkedni fognak. Kiemelést érdemelnek a
leszakadó falusi településrészekből, igen nehéz szociális körülmények közül érkező roma
diákok. A projekt e családi munkanélküliség enyhítése keretében különös tekintettel kell legyen
a családi hagyományok és női jellegű szakmák beszűkülése miatt eddig tervezhetetlen
életpályájú lányok és asszonyok fejlesztésére, a családjaikban élő férfiak szemléletformálására,
valamint az ellátó intézményrendszer és a célcsoporttal napi szinten foglalkozó szakemberek
fejlesztésére.
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A projekt fontos eleme, hogy megvalósítsa a "Lépés-Váltás" konzorcium települései körében
felmerült szükségletekre választ adó programot, mely a „Jövőt helyben” nevet kapta. A
biztonságos, kényelmes élethez az alapot az adja, hogy lehet-e helyben munkát, megélhetést
találni. Sok beszélgetésben, tervezési napokon, a különböző csoportokkal való egyeztetéseken,
rendezvényeken és még inkább a gyerekekkel, fiatalokkal való találkozókon azt tapasztaltuk,
hogy sokan keresnének számukra megfelelő munkát, de nem találnak, ugyanakkor a
vállalkozók, intézmények rendszeresen keresnek munkatársakat, hiába. Szeretnénk ahhoz
hozzájárulni, hogy ez ne így legyen. Ennek kiindulási alapja az, hogy a gyerekek, fiatalok,
családok minél több információval rendelkezzenek arról, mit lehet és mit érdemes tanulni
annak, aki helyben akar boldogulni, a cégeknek pedig arról, hogy a felnövekvő nemzedéknek
mik a tervei, mit tanulnak, milyen munkát szeretnének végezni.
A Mikrotérség közösen megalkotott stratégiájának egyik legfontosabb eleme éppen az, hogy a
lehető legtöbb információt és segítséget megadjuk az itt élőknek, az itthon maradni akaróknak,
a munkát itt találóknak.
A projekt által megvalósított tréningek a célcsoport és szakemberek kompetenciafejlesztésével
komplex fejlesztési célú tevékenység ellátására teszi őket alkalmassá. A sport és
egészségfejlesztő projektelemek megvalósulása ötvözi az aktív életvitelt és a közösségformálás
hatékony implementálását. A projekt feladatai a rögzített célokon keresztül megvalósítandó
feladatellátás közel minden formájára kiterjednek. Közel egy évtized útkeresés után
szemléletváltást és kitörést nyújt a célcsoport, a szakági intézmények valamint a pályázó részére
egyaránt. A projektben rögzített tevékenységek koncentráltsága miatt érezhető áttörés és
fenntartható új szolgáltatások nyernek létjogosultságot.
A projekt tervezésénél az intézményvezetők, egyesületi vezetők és RNÖ segítségével közösen
került kialakításra a speciális igényeket kielégítő tevékenységcsomag. A célcsoport érintett
fiataljai körében egyéni és csoportos beszélgetések során körvonalazódtak az ismertetett egyes
feladatok.
A projekt- tervezési időszakban a célcsoportot is elérő fórumokon többször megfogalmazódott
a minőségi élet igénye, mint impulzusfókusz, ami praktikusan több szolgáltatást, nagyobb
mobilitást és a jövedelemszerzés igényét jelenti elsősorban.
A projekt a megvalósulásával szeretné „felrázni” és közösségbe kovácsolni a kistérség
településein élő és ott boldogulást kereső, illetve ott tevékenykedő személyeket és szervezeteket
egyaránt. A megvalósításhoz bevonni kívánt szakemberek és szolgáltatók éppen ezért az ország
több – korábban hasonló nehézségekkel terhelt – régiójából kiválasztásra került szakemberek,
48

akik számos területi felzárkóztató, civil integrációs és ifjúsági, illetve képzési programot
valósítottak meg sikeresen az elmúlt évtizedekben. Külön figyelmet érdemel a civil
közösségépítési, valamint atipikus foglalkoztatási metodikák adaptálása, amik nemcsak a
közösségépítő, hanem a képzési-foglalkoztatási célrendszerben is hangsúlyos szerephez jutnak.
A projekt jelen célját a kistérség minden településén személyes és aktív kapcsolattartással,
„házhoz vitt” szolgáltatásokkal és közösségépítéssel valósítja meg. Cél, hogy a mentorok,
közösségépítők és bevont szolgáltatók a 6 településen a célcsoport lakókörnyezetében
valósítsák meg a tevékenységet. A projektgazda tisztában van vele, hogy e környezetben, ahol
a célcsoport leghátrányosabb tagjainak otthonában sok esetben az áram és a csatorna sem
elérhető, a munkát helyben, „terepen” kell kezdeni, a programokat és a szolgáltatásokat
elérhetővé kell tenni. Éppen ezért az önkormányzatokkal való szoros együttműködésben
valósul meg a projekt, és minden eseményről nemcsak a nyomtatott és elektronikus sajtó,
hanem szórólapok, plakátok és az ambient média formájában is tájékoztatjuk a lakosságot.
Tény, hogy a projekt időtartama csupán az erős alapok lerakásához biztosít lehetőséget,
ugyanakkor a fenntartási időszakban ez által válik biztosítottá a bevontak életminőségének
tartós javítása. A projekt során megvalósuló tájékoztató programok, tanácsadás, valamint a
közösségépítő foglalkozások elérhetőségének biztosítása a bevontak közül kiválasztódó kortárs
segítők és facilitátorok közreműködésével a fenntartási időszakban is folytatódik, mivel a
képzésekkel, hálózatépítéssel, közösségi folyamatokkal megerősített, kibővült humán kapacitás
helyben marad, a konzorciumi partnerek működési területe jelenleg is Baranya megye és a
Hegyháti járás, és tevékenységeiket a jövőben is folytatni kívánják.

2.1.1 Horizontális célok
A projekt horizontális céljai több területen is megfogalmazhatók, úgymint a közösség
szerepvállalásának növelése, az egyéni és közösségi érdekek megjelenítése.
A közösség szerepvállalásának növelése, a célcsoportba tartozók hozzásegítése a környezet- és
öntudatosságuk megteremtéséhez. A célcsoport aktív állampolgárságának, közösségi
együttműködésben,

öngondoskodásban,

szociális

aktivitásokban

való

részvételének

ösztönzése. Hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik esélyegyenlőségének elősegítése. A
"Lépés-Váltás" konzorcium településein élő lakosok egészséges környezethez való jogaikat
érvényesítő, a szabályokat tiszteletben tartó, környezetvédelem iránt befogadó és nyitott, a
világban eligazodni tudó polgárokká válásának elősegítése.
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Hatékonyabb kommunikáció kialakítása szektorok és szakmai ágazatok között az
környezettudatos feladatok ellátásában. A koordinációs tevékenységek erősítése kistérségi és
helyi szinten egyaránt. Többcsatornás kommunikáció és tapasztalati ismeretterjesztés
folytatása. A célcsoport és az őket segítők kommunikációjának diverzifikálása, a
változatosságok

figyelembevételével.

Kapcsolódó

szolgáltatások

elérhetőségének,

hozzáférhetőségének biztosítása célcsoport számára lakóhelytől függetlenül. Közös
(intézményi, intézményközi) komplex akciók megvalósítása a társadalmasítás érdekében.
A „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháton” projekt elő kívánja mozdítani a lakosság egyéni és
közösségi érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések során. Az
kezdeményezés célja, hogy Magyarország fejlődése, az itt élő emberek, illetve fiatalok
boldogulása és az élhető környezet fenntartása érdekében bármilyen tevékenységhez
kapcsolódjon, közreműködjön és segítséget nyújtson. Ennek érdekében vállalja a közösség
érdekeinek megjelenítését, foglalkozik a közösséget érintő gondokkal és azok megoldásával,
sajátos eszközeivel támogatja a vállalkozó emberek innovációs tevékenységét, a gyermekek,
fiatalok és szépkorúak egészséges és harmonikus élete, fejlődése és nevelése érdekében
munkálkodik, tevékenyen hozzájárul a kulturális élet fejlődéséhez, támogatja a civil
szervezeteket, szorgalmazza Magyarország euroatlanti integrációjának elmélyítését.

2.1.2 Általános és speciális célok
A projekt általános célja a magányosság, szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentése,
társadalmi kohézió helyi kezdeményezésen alapuló elősegítése, integrált, alternatív
felzárkóztatási modell alkalmazásával a család, mint alapvető közösségi pillér megítélésének
javítása, közszolgáltatások elérhetővé tétele és fejlesztése, helyben maradás segítése,
elvándorlás visszaszorítása.
Speciális cél HH és HHH fiatalok és családtagjaik életesélyeinek javítása, társadalmi
integrációjának elősegítése, az innovatív projekt típus társadalmasításának elősegítése,
kompetenciaszintjük, motiváltságuk javítása. A helyi szükségleteket és közös érdekeket
képviselő célszerinti szektorközi partnerség kialakítása és működtetése.
Konkrét cél legalább 750 fő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportba
tartozó személy bevonása, részükre egyéni igényeik, ambícióik és feltárt szükségleteik alapján
szolgáltatások és információk adása, közösséggé szerveződésük elősegítése.
A projekt a célcsoportba tartozó emberek közvetlen környezetében kínál speciális
szolgáltatásokat, képzéseket, életvitel mentorálást tartalmazó tudást és gyakorlatot, lehetőséget.
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A projekt hosszú távú célja az Észak-Hegyháton élő, célcsoportba tartozó személyek
életminőségének javítása, életesélyeik bővítése, kompetenciaszint emelése, szociális hátrány
leküzdése, a kistelepülések népességmegtartó képességének javítása, a szektorközi
együttműködés erősítése.
A COVID 19 járványra tekintettel a projekt céljának tekintjük az eddigieken túl a krízisoldást,
a lakosság fizikai és mentális egészségének fokozott védelmét, a munkahelyek megtartásának
segítését, a segítő szolgálatok, az önkormányzatok, intézmények és a lakosság
együttműködésének és a jelzőrendszer hatékony működésének elősegítését, egymást segítő
közösségek fejlesztését.

2.1.3 Stratégiai célok

•

Társadalmi felelősségvállalás növelése.

A bevontak környezetvédelmi szerepvállalásának növelése, a célcsoportba tartozók
hozzásegítése a környezetükben előforduló környezetkárosító rizikófaktorok felismeréséhez és
kezeléséhez. Az átadott információk és tudás hosszú távon támogatja őket egészséges egyéni
környezet és tudatos család kialakításában.

•

Közéleti szerepvállalás.

A vonatkozó területekhez kapcsolódóan a bevontak aktív állampolgárságának, közéletben való
részvételének ösztönzése civil szervezetek bevonásával, ifjúsági

informális közösségek

létrehozásával.

•

Társadalmi szocializáció.

A bevontak az Alaptörvényben és a releváns jogforrásokban foglalt jogaikat ismerő, azok
érvényesítésére képes, azokat tiszteletben tartó, a körülötte lévő világban eligazodni tudó
személyekké válásának elősegítése.

•

Társadalmi kommunikáció elősegítése.

Hatékonyabb kommunikáció kialakítása célcsoport és szakmai szervezetek között. A
koordinációs tevékenységek erősítése kistérségi és helyi szinten egyaránt. Többcsatornás
kommunikáció folytatása. A célcsoport és az őket segítők kommunikációjának elkülönítése, a
változatosságok figyelembevételével.

•

Szemléletformálási szolgáltatás-fejlesztés.
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A szolgáltatások elérhetőségének, hozzáférhetőségének biztosítása célcsoport számára
lakóhelytől függetlenül.

•
Jelen

projekt

Hatékony erőforrás-gazdálkodás.
és

a

megyében/járásban

megvalósuló

szemléletformálási

projektek

összehangolása komplex szemléletformálás megvalósítása érdekében. A szemléletformálási
feladatokat ellátó szervezetek működésének elősegítése, bevonása a feladatok ellátásába,
egymás közötti együttműködések erősítése.

•

Szakmai-módszertani támogatás.

Segítségnyújtás a szemléletformálási feladatokat felvállaló, szolgáltatásokat biztosítani kívánó
intézmények, civil szervezetek és vállalkozások részére.

2.2 A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A közvetlen célcsoporthoz tartoznak azok, akik a projekt pozitív hatásait legfőképp érezni
fogják, hiszen őket érintené közvetlenül a projekt és jobb társadalmi helyzetbe kerülhetnének a
különböző programok által. A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt
eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt
eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. A projektben érintettek köréhez azok
tartoznak, akik a projekt közvetlen eredményeit ugyan nem használják, azonban a projekt
kidolgozásában, tervezésében és működtetésében kulcsfontosságú szerepet játszanak.
A projekt által megszólítani kívánt, közvetlen célcsoportok így a következők:

•

Közszolgáltatásban dolgozók

•

NEET fiatalok

•

Active aging iránt nyitott idősek

•

családalapítás előtt álló fiatalok,

•

gyermekek (14 éves korig)

•

ifjak (29 éves korig)

•

családi közösségek

•

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok
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•

nemzetiségek

•

roma populáció

•

Munkaerőpiaci szempontból elavult vagy nem piacképes végzettségűek

•

Munkerőpiaci szempontból egyéb hátránnyal élők

•

Fogyatékkal élők

•

Nők

•

Önfoglalkoztatás iránt nyitott személyek

Jelen projekt során a megszólítani kívánt célcsoport illeszkedik a pályázati felhívásban
azonosításra került célcsoporthoz. A projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai, valamint
érintettjei széles spektrumot fognak át, a projekt hatásai különbözőképpen és különböző
mértékben érintik az egyes célcsoportokat. A projekt célcsoportjaiként értelmezhetők azon
személyek, illetve csoportok, amelyek mindennapjait a projekt végrehajtása valamiképpen
befolyásolja. Mindez megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért
nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek tartoznak a célcsoportba, hanem a
hatásterületeken élők és tevékenykedők is, akik közvetetten vagy közvetlenül a projekt kedvező
hatásait élvezik. A projekt közvetlen célcsoportja azon személyek köre, akik a projekt hosszú
távú pozitív hatásait legfőképp érezni fogják.

2.3 Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A projekt keretében a támogató képzések és programok, a tehetséggondozás és közösségépítés
mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel – például az ifjúságpolitika
terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal – való együttműködés kialakítására,
elmélyítésére, továbbá a környező települések lakosságával és a helyi közösségekkel való
intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására. A program során kialakítandó közösségben
megfelelő környezet áll rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris ismeretterjesztéshez.
Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a "Lépés-Váltás" konzorcium településein jelen HEEFT
által bemutatott célrendszerben megvalósuló tevékenységek és eredmények. A következő
bekezdés a megvalósulással teljesülő Műszaki szakmai eredmények és indikátorok táblázata,
melyben egy oszlop jelöli az egyes beazonosítási kódokat. A beazonosítási kódrendszerben a
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„Műszaki szakmai eredmények” = „Me’ jelölést, az „Indikátor neve”=”In” jelölést kaptak a
kódokban található szám a kapcsolódó eredmény output beazonosítására szolgál.
A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg – melyek a későbbi fejezetekben
részletes bemutatásra kerülnek:
-

1 fő projektmenedzser foglalkoztatása heti 20 órában, 39 hónapon keresztül

-

1 fő pénzügyi vezető foglalkoztatása, heti 20 órában, 39 hónapon keresztül

-

1 fő szakmai vezető megbízása, heti 40 órában, 39 hónapon keresztül

-

1 fő szakmai vezető foglalkoztatása, heti 20 órában, 37 hónapon keresztül

-

1 fő szakmai asszisztens foglalkoztatása heti 20 órában, 36 hónapon keresztül

-

7 státusz települési mentor foglalkoztatása, heti 20 órában 36 hónapon keresztül

-

1 fő Humán szolgáltatási tanácsadó megbízása 37 hónapon keresztül,

-

1 fő Közösségfejlesztő tanácsadó megbízása 37 hónapon keresztül

-

2 fő közösségfejlesztő foglalkoztatása heti 20-20 órában 37hónapon keresztül

-

1 fő könyvvizsgáló megbízása

-

Nyilvánosság biztosítása (külön fejezetben részletesen bemutatva)

-

Lezajlik 100 fő bevonását célzó toborzás 5 alkalommal (Me9)

-

Lezajlik 30 fő részvételével projektnyitó rendezvény

-

5 fő közszolgáltatásban dolgozó, vagy ott munkát vállalni kívánó személy részére OKJ
képzés biztosítása (Me1)

-

5 fő foglalkoztatása a közszolgáltatásokban (Me1)

-

16 fő részére antidiszkriminációs képzés (Me4); (Me5)

-

15 fő részére közösségfejlesztő képzés (Me9); (In2)

-

12 fő részére háztáji kertészet és gazdálkodás képzés (Me5);(In2)

-

3 fő részére „Maminbaba” képzés (Me2)

-

24 fő részére Alapkompetencia-fejlesztés (Me4); (Me5); (In2)

-

24 fő részére Reintegrációs tréning (Me5); (In2)

-

24 fő részére Álláskeresési tréning (Me5); (In2)

-

20 fő részére Angol nyelvi képzés

-

20 fő részére Mediáció képzés (Me5)

(Me4)
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5 óvodapedagógus részére akkreditált pedagógustovábbképzés valósul meg (5 fő

-

részére 8 e-learninges képzés) Me2
-

30+25 fő részére

megvalósul csoportos szupervízió az Alsómocsoládi Őszi Fény

idősek Otthonában és a Mágocsi Szociális és Gondozási Központ dolgozói részérte

k

-

Megvalósul 120 fő kompetenciamérése (Me3); (In2)

-

16 hónapon keresztül megvalósul 120 fő egyéni álláskeresési tanácsadása (Me4); (In2)

-

16 hónapon keresztül megvalósul 32 fő munkaerőpiacon elhelyezkedett személy
utánkövetése

-

(In2)

36 alkalommal 72 személy aktivitásával tudástranszfer

valósul meg (Me8); (Me10);

(Me11)
-

Klubfoglalkozás keretében ankét, önfejlesztő csoportok alakulnak 120 fő részvételével,
18 foglalkozással

-

;

(Me8)

Létrejön az Élet-Helyzet Klub 12 alkalommal, mindösszesen 120 fő részvételével (Me7
);

-

Lezajlik 32 alkalommal összesen 180 fő részvételével a Sport és Fitt klubfoglalkoztás
(Me7); (In1)

-

Megvalósul 9 alkalommal mindösszesen 108 fő részvételével ismeretterjesztő workshop
(Me

-

12

, (In2)

A közösségi terek kihasználtsága érdekében megvalósul 60 alkalommal, mindösszesen
240 fő részvételével "Legyen tiéd a tér" foglalkozás (Me8); (Me10)

-

A helyi értékek őrzését, tapasztalatgyűjtést a "Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat
foglalkozásai segítik 18 alkalommal, mindösszesen 108 fő részvételével (Me8); (Me10);
(Me11); (Me12)

-

96 fő szépkorú eljut a Senior Akadémiára (In1)

-

Megvalósulnak kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások 24 alkalommal,
alkalmanként 8 fő részvételével (Me11)

-

Megalakul a "Magunk kenyerén" közösségi klub, 10 foglalkozással, 80 fő részvételével
(Me11)

-

Lezajlik 20 alkalommal az egészségfejlesztő klubfoglalkozás 120 fő részvételével. (Me7);
(In1)
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-

6 alkalommal Egészségnap kerül megrendezésre szűrőbuszokkal és kitelepüléssel 360 fő
célcsoporttag eléréssel (Me7); (In1)

-

6 alkalommal "Magunk kenyerén" fórum kerül megrendezésre 144 fő részvételével
(Me11), (Me12)

-

4 alkalommal Esélyegyenlőségi fórum kerül megrendezésre 152 fő részvételével (Me9),
(Me11)

-

16 alkalommal Kulcsemberek klubja - kerekasztal kerül megrendezésre (Me11); (Me12)

-

18 alkalommal Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum kerül megrendezésre (Me11)
, (Me15)

-

2 alkalommal "Együtt könnyebb" - Nemzetiségi kultúra nagyrendezvény kerül
megrendezésre, 220 fő részvételével (In3)

-

6 alkalommal "Együtt könnyebb" - Nemzetiségi kultúra kisrendezvény kerül
megrendezésre 192 fő részvételével (In3)

-

2 alkalommal Sportágválasztó nap kerül megrendezésre 240 fő elérésével (Me7); (In1)

-

5 alkalommal Tematikus Sport Napok (Activity) kerül megrendezésre 600 fő elérésével
(Me7); (In1)

-

12 alkalommal Egészségfejlesztő rendezvény kerül megrendezésre 120 fő elérésével
(Me7); (In1)

-

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás visszaszorítása érdekében megvalósul 30
kitelepülés a települések hagyományos rendezvényein

-

Elkészül a közösségi közlekedés szervezését célzó „HazaTér” - 1 db interaktív
kommunikációs felület (Me11); (Me12)

-

Megvalósul a „Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben” program (Me11)

-

Létrejön a "Vigyázó szemek" önkéntes csoport (Me11)

-

Megvalósul az "1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért" program (Me2)

-

Elkészülnek a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását
támogató programok tematikái –

-

6 db (Me5

)

Elkészül egy Munkaerőpiaci térkép, 2 db önfoglalkoztatási projektötlet, egy tanulmány
az Észak-Hegyháti Faluszövetkezet modellről, valamint az azt kiegészítő tanulmány az
Észak-Hegyháti Faluszövetkezet forrásallokációs lehetőségeiről, az Idősgondozási
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központok komplex szervezetfejlesztéséről, a Rigac kiterjesztésének lehetőségérő,
valamint az Élhető Észak-Hegyhát Bűnmegelőzési Stratégia
-

Elkészül egy akadálymentes projekt honlap a kommunikáció biztosítására

-

Elkészül egy nyomtatott projekt záró kiadvány

-

Elkészül egy Projekt záró kisfilm

-

Lezajlik 1 projektzáró rendezvény

A járványhelyzet miatt a projektidőszak 3 hónappal meghosszabbításra került. A
maradványpénzek átcsoportosítása miatt a szakmai vezetők, a projektmenedzser és a pénzügyi
vezető változatlan munkaidőben, a mentorok és közösségfejlesztők 4 óra helyett 3 órás
időtartamban, 80 %-os bérrel tovább foglalkoztathatók.
A megvalósítás során új programelemként került be a programba a Családmentorálás, a
Vírushelyzet kutatása és különböző adatbázisok összeállítása.

3.3.1. Családmentorálás
A kifejezetten nehéz anyagi, szociális, egészségi állapotban lévő családokat életkörülményeik
javítása, a segítő szolgálatok bevonása, a település polgármestereinek, illetve családsegítő
szolgálatainak informálása volt a célja annak, hogy a települési mentorok bevonásával
személyes vagy telefonos kapcsolattartás útján megkerestük a nehéz helyzetben lévő
családokat. A mentorok Állapotfelvételi adatlapot készítettek (7.sz. melléklet), mely
segítségével felmérhették a család helyzetét. A mentorok nem nyújtottak közvetlen segítséget,
de a megfelelő intézményhez, szakemberhez tudták irányítani a családot.
Az együttműködésre kész családoknak a mentor az általuk megnevezett nehézségek megoldása,
kezelése érdekében, olyan segítséget, információt nyújt, ami igényeikhez és szükségetekhez a
leginkább illeszkedik és lehetővé teszi, hogy a családok képessé váljanak azok leküzdésére,
kezelésre.
A munkafolyamat az első interjú során a szolgáltatást igénybe vevő személy szükségleteinek
megállapítása és a problémamegoldó alternatívák kidolgozása – lehetőleg az igénybe vevő
otthonában, családi környezetében tett látogatáson-, a szükséges információk biztosítása, a
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folyamat elindulásának segítése, ennek dokumentálása. Szükség esetén jelzés a segítő
intézményrendszer felé.
A szakmai tevékenységet mentornaplóban kell dokumentálni:
✓ helyzetfeltárás, adatfelvételi lap 1 sz. melléklet
✓ család problémái
✓ a probléma megoldása érdekében nyújtott információk és elvégzett feladatok
✓ bevont intézmények 2. sz. melléklet
✓ következő találkozási alkalom időpontja
✓ elért eredmények, lezárás.
A visszajelzések alapján elmondható, hogy nagyon sokat jelentett a családoknak az, hogy
egyénileg foglalkoztak velük, úgy érezhették, hogy valóban figyelnek rájuk, hogy fontosak.
A személyes interjúk eredménye képpen a karácsonyi időszakban tartós élelmiszer, tisztítószer
csomagokat is összeállítottunk, illetve egy adománynak köszönhetően játékokat is tudtunk adni
a rászoruló családoknak.

3.3.2. Víruskutatás
A projekt keretén belül, az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unióval közösen egy olyan kutatásba
kezdtünk, melynek segítségével képet kaphatunk és visszajelzést adhatunk arról, hogy a
mikrotérség települései, lakói, vállalkozói, intézményei, civil szervezetei hogyan reagálnak a
koronavírus miatti veszélyhelyzetre. Milyen kihívásokkal, kockázatokkal szembesülnek,
ezekre milyen megküzdési stratégiájuk, bevált jó gyakorlatuk van, miben szorulnak segítségre
és miben tudnak ők segíteni a közösségnek.
A 2020. tavaszi időszakában lakossági online és papír alapon kitölthető kérdőíveket állítottunk
össze (magyar, angol és német nyelven, illetve külön kérdőívet az idősotthonok lakói részére.)
Továbbá a mikrotérség kulcsszeerplőivel – polgármesterek, intézményvezetők, vállalkozások
vezetői, civil szervezetek képviselői – telefonos interjút készítettünk.
A kutatás összefoglaló értékelése a projekthonlapon és a Mikrotérségi Hírlevélben került
publikálásra.
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A lakossági online kérdőívet a 2020. őszi, második hullámában is elkészítettük. Ennek részletes
eredményét a polgármesterek megkapták, az összefoglaló értékelés a Mikrotérségi Hírlevélben
megjelent.

3.3.3. Adatbázisok
A projektmegvalósítás időszakában több olyan adatgyűjtésre is sort került, melyekből készült
adatbázist a folyamatban lévő és a jövőbeni munkánk során is jól tudunk alkalmazni. Ezen
adatbázisok célja, hogy a célcsoportot jobban megismerjük, tisztában legyünk a valós
helyzetükkel, igényeikkel, de kompetenciáikkal, tudásukkal is. Ezen adatbázisok egy része
publikus, ezeket a projekt honlapon közzétesszük, más részük csak belső használatra, a GDPR
előírásainak megfelelően kerül feldolgozásra és hasznosításra.
Ilyen adatbázisok:
➢ Civil adatbázis
➢ Senior térkép
➢ Vállalkozók
➢ Tudás-térkép
➢ Segítő intézmények, szolgáltatások
➢ Értéktár

Összességében elmondható, hogy a programelemek megvalósításával kialakul egy átlátható,
kommunikálható, jól szervezett szemléletformálási és szakértői mátrix, amely rendszerben az
Észak

–

Hegyhát

közigazgatási

területén

belül

található

csoportok

interaktívan

kommunikálhatnak egymással, valamint a prevencióban járatos szakértőkkel is. Az elmúlt
időszak útkereséseire választ ad a széles igényeket innovatívan kiszolgáló, kimenetében
fenntartható és adaptálható mintát nyújtó információs bázis és önszerveződési kör.

Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó
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Tervezett

Célérték

Indikátor neve

Me

mutatók

KÓD

2.4
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Egészségfejlesztő

és

betegségmegelőző

programokban részt vevő személyek száma

In1

fő

200

540

150

150

In2

fő

230

344

200

200

In3

fő

200

412

150

150

In4

fő

50

72

0

In5

db

7

0

(1200fővel több a több megjelenés miatt)
A munkaerőpiaci integráló programokba bevont
hátrányos helyzetű személyek száma
Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve
a marginalizálódott közösségeket, például a
romákat) résztvevők száma
A program elhagyását követően a munkaerőpiacra vagy munkaerő-piaci programba belépők

Tervezett

Me1

fő

5

5

0.6

3

Me2

fő

100

187

0.6

114

Me3

db

100

120

0.6

72

Me4

fő

100

120

0.6

72

Me5

fő

100

184

0.6

114

Me5

fő

30

60

rész-cél

Célérték

Műszaki szakmai eredmények

Me

intézmények száma

KÓD

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett

2018 12.31.

száma

Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a
projektnek

köszönhetően

elhelyezkedő

szakemberek száma
Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós
szerepének megerősítése érdekében indított,
preventív jellegű programokon részt vett
személyek
Elkészített egyéni fejlesztési tervek
Az

egyéni

fejlesztési

terv

alapján,

foglalkoztathatóság

szempontjából

kompetenciák

fejlesztését

a

fontos
célzó

programelemben résztvevők
A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges
munkaerőpiacra jutását támogató programokba
nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők
Mentori tevékenységgel elért személyek száma

60
60

A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését
célzó

közösségi

egészségfejlesztési

egészségnevelési
programokkal

és
elért

Me7

fő

200

540

0.6

324

Me8

fő

100

120

0.6

72

Me9

fő

40

65

0.6

39

Me10

fő

50

72

0.6

44

maradását

ösztönző Me11

db

2

9

0.6

6

maradását

ösztönző

db

2

4

0.6

3

%

10

db

3

személyek száma (1200fővel több van a
rendezvényeken)
Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő
helyi lakosok száma (560 fő /3)
A helyi közösségekben való szerepvállalásra
felkészítő programokon résztvevők (115 fő
jelenik meg a számokban, várhatóan 65
formalizálódik)
Fiatalok

közösségépítése

tevékenység

csoporthoz tartozó programokba bevontak
(180fő

jelenik

meg

számokban,

72

fő

csatlakozik)
A helyi életminőség javítását célzó, és a
célcsoport

helyben

programok száma
A

fiatalok

helyben

szolgáltatások/programok száma
A projekt valamely programelemébe bevont
személyek

Me12
Me14

1473

884

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges
munkaerőpiacra jutását támogató programok Me15

3

0.6

3

(aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikái

61

Programelem

indikátorok száma
(fő)

In1

540

Sport és Fitt Klub
Egészségfejlesztő Klub
Egészségnap
Egészségfejlesztő rendezvény
Sportágválasztó nap
Tematikus Sportnapok
Senior Akadémia

180
120
360
120
240
600
96

In2

344

Közösségfejlesztő képzés
Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés
Alapkompetencia fejlesztés
Reintegrációs tréning
Álláskeresési tréning
Kompetenciamérés (120 fő)
Egyéni álláskeresési tanácsadás
Ismeretterjesztő workshopon részt vevők
száma
Munkaerőpiacon elhelyezkedettek
utánkövetése

15
12
24
24
24
120
120

In3

412

Nemzetiségi nagyrendezvény

220

Nemzetiségi kisrendezvény

192

A program elhagyását
követően a munkaerőpiacra vagy munkaerő-piaci
programba belépők száma

In4

72 fő

Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel érintett
intézmények száma

In5

7 db

Mutató neve

Egészségfejlesztő és
betegségmegelőző
programokban részt vevő
személyek száma

A munkaerő-piaci integráló
programokba bevont
hátrányos helyzetű
személyek száma

Migráns, külföldi hátterű,
kisebbségi (beleértve a
marginalizálódott
közösségeket, például a
romákat) résztvevők száma

108
32

62

Műszakiszakmai
Eredmény megnevezése
mutató száma

Me1

Me2

Me3

Humán közszolgáltatásokra
vonatkozóan, a projektnek
köszönhetően elhelyezkedő
szakemberek száma
OKJ-s képzés biztosítása
Közszolgáltatásban
foglalkoztatás

Eredmény leírása

Helyi szakemberhiányos humán
közszolgáltatásban, a projektnek
köszönhetően elhelyezkedő
szakemberek száma növekszik.

5 fő

5 fő
5 fő

Család és gyermekjóléti szolgálatok
prevenciós szerepének megerősítése
érdekében indított, preventív jellegű
Család és gyermekjóléti
programok keretében a devianciák
szolgálatok prevenciós
megelőzését vagy krízishelyzetek
szerepének megerősítése
kezelését biztosító foglalkozásokon
érdekében indított, preventív részt vett személyek száma növekszik.
jellegű programokon részt vett EGY PROGRAMNAK LEGALÁBB 4
személyek
FOGLALKOZÁSBÓL KELL ÁLLNIA. EGY
RÉSZTVEVŐ 1 FŐNEK SZÁMÍT AKKOR
IS, HA TÖBB FOGLALKOZÁSON VAGY
PROGRAMON VETT RÉSZT!
Gyermekhordozós latin fitnesz
képzés
Akkreditált pedagógus
képzés
Szülő leszek
Konferencia
Megvalósul az "1000 nap 1000
Szülők Akadémiája
családért" program
Zenekuckó
Gyermekhordozós latin fitnesz
Elkészített egyéni fejlesztési
tervek

Célérték

Elkészülnek a Felhívás keretében adott
személyekhez kapcsolható egyéni
fejlesztési tervek.

187 fő

3 fő
5 fő
10 alk., 200 fő
1 alk., 60 fő
15 alk., 300 fő
20 alkalom, 200 fő
24 alkalom, 120 fő
120 db
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Me4

Me5

Me7

Az egyéni fejlesztési terv
alapján, a foglalkoztathatóság
szempontjából fontos
kompetenciák fejlesztését célzó
programelemben résztvevők

Az egyéni fejlesztési terv alapján, a
foglalkoztathatóság szempontjából
fontos kompetenciák fejlesztését célzó
programelemben résztvevők száma
növekszik.

Antidiszkriminációs képzés

16 fő

Alapkompetencia fejlesztés

24 fő

Álláskeresési tanácsadás

120 fő

Angol nyelvi képzés

20 fő

A hátrányos helyzetű csoportok
elsődleges munkaerőpiacra
jutását támogató programok
(aktív munkaerő-piaci
eszközök) tematikái
Antidiszkriminációs képzés
tematikája
Háztáji kertészet és gazdálkodás
képzés tematikája
Álláskeresési tréning tematikája
Mediáció képzés tematikája
Alapkompetencia fejlesztés
tematikája
Reintegrációs tréning tematikája
A lakosság
egészségmagatartásának
fejlesztését célzó közösségi
egészségnevelési és
egészségfejlesztési
programokkal elért személyek
száma
Sport és Fitt Klub

Elkészülnek a hátrányos helyzetű
csoportok, elsődleges munkaerő-piacra
jutását támogató programok (aktív
munkaerő-piaci eszközök), tematikák.

6 db

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Azon személyek száma növekszik, akik
a projekt keretében egészségmegtartás
céljából megvalósított programokban
vettek részt.

Egészségfejlesztő Klub
Egészségnap
Sportágválasztó nap
Tematikus Sportnapok
Élet-Helyzet Klub
Egészségfejlesztő rendezvény

Me8

120 fő

Közösségi fejlesztési
A közösségfejlesztés folyamatába
folyamatokban résztvevő helyi
bevont helyi lakosok száma növekszik.
lakosok száma

540 fő

180 fő

120 fő
360 fő
240 fő
600 fő
120 fő
120 fő

120 fő
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Me9

Me10

Ankét önfejlesztő csoportok

120 fő

Tudástranszfer
Hagyj nyomot
Legyen tiéd a tér!

72 fő
108 fő
240 fő

A helyi közösségekben való
szerepvállalásra felkészítő
programokon résztvevők

A helyi közösségekben való
szerepvállalásra felkészítő
programokon résztvevők száma
növekszik.

Toborzás

100 fő

Esélyegyenlőségi Fórum

152 fő

Közösségfejlesztő képzés

15 fő

Fiatalok közösségépítése
Fiatalok közösségépítése tevékenység
tevékenység csoporthoz tartozó csoporthoz tartozó programokba
programokba bevontak
bevontak száma növekszik.

72 fő

Tudástranszfer
Hagyj nyomot
Legyen tiéd a tér!
A helyi életminőség javítását
A lakosság helyben maradását
célzó, és a célcsoport helyben
ösztönző, projekt keretében kialakított
maradását ösztönző programok
programok száma növekszik.
száma

Me11

Me12

65 fő

72 fő
108 fő
240 fő

11 db

Kreatív önsegítő

megvalósul

Segítő Háló

megvalósul

Nagy tervek - kis kertek
Térségi Bűnmegelőzési Stratégia
és Vigyázó szemek önkéntes
csoport

megvalósul

Haza-Tér portál

megvalósul

Esélyegyenlőségi Fórum

megvalósul

Hagyj nyomot!

megvalósul

Tudástranszfer

megvalósul

Kulcsemberek Klubja

megvalósul

Magunk Kenyerén Klub

megvalósul

Magunk kenyerén fórum
A fiatalok helyben maradását
ösztönző
szolgáltatások/programok

megvalósul

megvalósul

A 18-30 éves korosztály helyben
maradását ösztönző programok száma
növekszik.

6 db

65

száma

Magunk kenyerén fórum
Magunk Kenyerén Klub
Ismeretterjesztő workshop
Kulcsemberek Klubja
Hagyj nyomot
Haza-Tér portál

Me13

Me14

Me15

Mentori tevékenységgel elért
személyek száma

megvalósul
megvalósul
megvalósul
megvalósul
megvalósul
megvalósul
A projekt keretében szervezett és
megvalósított, a hátrányos helyzetből
adódó sajátosságok kezelését szolgáló,
a célcsoport személyiségfejlődésének
pozitív irányú változása érdekében
nyújtott mentori szolgáltatásban
részesülők száma növekszik.

60 fő

Mentorálás

60 fő

A projekt valamely
programelemébe bevont
személyek

10 %

Azon résztvevők száma növekszik, akik
nem egyéni fejlesztési terv alapján
kerültek bevonásra a hátrányos
A hátrányos helyzetű csoportok
helyzetű csoportok elsődleges
elsődleges munkaerőpiacra
munkaerő-piacra jutását támogató
jutását támogató programokba
programokba. EGY RÉSZTVEVŐ 1
NEM EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV
FŐNEK SZÁMÍT! A SZÁMÍTÁSNÁL LE
ALAPJÁN RÉSZTVEVŐK
KELL VONNI A FEJLESZTÉSI
TERVESEKET ÉS A 3 TRÉNING
RÉSZTVEVŐIT.

184 fő

Segítő Háló

184 fő

Az indikátorok megvalósulása minden projektben érintett szereplő közös felelőssége. Ennek
érdekében kiemelten fontos rögzíteni, hogy jelen projekt az előkészítő szakaszban feltárt
szükségletek és elemzett helyzet megoldása érdekében jött létre, tevékenységeit kizárólag e
célok megvalósítása érdekében végzi. Természetesen a projekt megvalósítás közben számítunk
új igények felszínre kerülésére, ezeket a maradvány-költségek átcsoportosításával igyekszünk
kielégíteni.

.
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A feladatok sokrétűsége indokolja a képzett szakemberek bevonását, akik munkájuk során
fizikailag és szakmailag is „együtt élnek” a projekttel, feladatellátásuk arányos képességeikhez,
terhelhetőségükhöz. Munkálkodásuk záloga a projekt eredményességének. A projekt és a
külvilág közötti kommunikációt szolgálja a társadalmilag elismert menedzser alkalmazása, a
komoly szakmai munka és az arról folyamatosan, de célirányosan történő disszeminálás.

3. Helyi esélyegyenlőségi programokkal való összhang bemutatása
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, a "Lépés-Váltás" konzorcium települései Esélyegyenlőségi
Programokban rögzítették az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Jelen HEEFT
vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programokkal összehangolják a
települések egyéb dokumentumait, az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését valamint az EFOP 1.5.3-16 projekt célrendszerét. Vállalják továbbá, hogy a
projektmegvalósításba bevonják partneri kapcsolatrendszerüket, különös tekintettel a
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

4.1. Kapcsolódás a Hegyháti Járás Esélyteremtő programtervéhez
Jelen projekt hozzájárul a Hegyháti Járás EP-ben Intézkedései közül az alábbiak
megvalósulásához:
Fogyatékkal élők számára:
● A foglalkoztatottságuk javítása; a rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségeit kihasználva
és a Munkaügyi Központtal együttműködve
● Érzékenyítő programok szervezése iskolákba (látogatások 6-8 alkalommal, 3-4 fő
alkalmanként), ahol bemutatják saját magukat a kerekes székes, művégtagos, gyengén
látóak, vakok, siket emberek
Gyermekek számára:
● Családsegítő szakemberek biztosítása a hátrányos helyzetű gyerekek (és családjuk)
támogatására
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● Tehetséggondozás; esélyteremtés a tanulmányaiban, sportteljesítményében kiemelkedő
képességű gyerekek tehetségének kibontakoztatására
● Iskolaválasztási és pályaválasztási segítség gyereknek és szülőnek a KLIK munkáját
támogatva
● Szakemberek a 14-18 éves korosztálynak; közösségteremtő és nevelő céllal; életvezetési,
karriertervezési tanácsadás; drogprevenciós és bűnmegelőzési segítség
● Érzékenyítő programok; az ún. kezelhetetlen gyerekek, romák, fogyatékkal élők
integrálásának elősegítésére. Heterogén csoportok alakítása a szegregáció mentesség
érdekében.
Romák és mélyszegénységben élők számára:
● Munkahelyek teremtése; vállalkozások ösztönzése önkormányzati kezdeményezéssel,
állami és pályázati támogatással
● Hosszú távú szocializációs, szemléletformálási folyamat; munkába állítás csak
tudatosan megtervezett, átgondolt, többlépcsős fejlesztéssel: (→alapkompetenciák →
segédmunka → szakmunka → kvalifikált szakmunka)
● Munkáltatói igények felmérése a munkaerőre és szakképzettségre vonatkozóan; csak a
valóban szükséges szakképzéseket tervezni
● Képzési térkép, hova lehet menni oktatásra, milyen szakképzettséget lehet szerezni, kik
hajlandók helybe jönni előadónak/oktatónak. A helyi realitásokat figyelembe vevő
szakképzési terv.
● Önellátó települések kialakítása, megerősítése – a szükséges állami és pályázatai
támogatások, források beszerzése, bevált gyakorlatok átvétele
● Gazdálkodási, életvezetési, gyermeknevelési felvilágosító munka, szemléletformáló
képzések szervezése roma önkormányzatok bevonásával
● Egészségügyi és szexuális felvilágosítás, alapvető szűrővizsgálatok megszervezése
helyben és hatékony kommunikációja a célcsoportnál
Nők számára:
● A kisgyermekes anyák munkaerőpiacra visszatérésének segítése; az önkormányzatok
hosszútávon biztosítják a gyermekek nappali ellátását reggeltől estig, nyári időszakban
is (bölcsőde, óvoda)
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● A nők társadalmi szerepvállalásának segítése; több helyi civil szervezet irányításában
vállalnak szerepet a nők, ezáltal nagy befolyásuk van a közösség civil közösségi életének
alakulására.
Idősek számára:
● Közösségi terek fejlesztése; az idősek elszigetelődésének megakadályozására
kirándulások szervezése, fellépések látogatása, valamint olyan programok szervezése,
melyek generációkat kötnek össze. Az idősebbeket az önkéntes tevékenységekbe bevonni,
pl. beszélgetőtársként, felolvasóként.
● Idősek informatikai képzése; információs esélyegyenlőség javítására
● Vérvétel és laborvizsgálatok megoldása helyben (mobil labor)
● Szűrővizsgálatok megoldása helyben (szűrőbuszok)

4.2.Kapcsolódás Kisvaszar község Esélyegyenlőségi programjához
Jelen projekt hozzájárul a Kisvaszar község EP-ben rögzített intézkedései közül az alábbiak
megvalósulásához:
Romák és/vagy mélyszegénységben élők részére
● Átfogó, komplex felmérések készítése, elemzése, és azokra épülő fejlesztési irányvonalak
meghatározása, prevenciós programok szervezése.
● A felnőttképzési intézményekkel, valamint a munkaügyi központtal együttműködve
képzési terv kidolgozása. Informatikai tanfolyamok szervezése.
● A

lakosság

egészségi

állapotának

felmérése,

szűrőprogramok

szervezése.

Egészségtudatos életmód kialakítása a felnőtt lakosság körében.
Gyermekek részére
● Megfelelő tájékoztatási rendszer kialakítása.
Idősek részére
● Az aktivitást megőrző programok, szolgáltatások szervezése.
● Generációk közötti kommunikáció erősítése. Programok szervezése a Teleházban az
óvoda, általános iskola bevonásával.
● Szűrőprogramok szervezése kifejezetten az idős korosztály igényeinek szem előtt
tartásával.
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● Akadálymentesítés folytatása, elsősorban info-kommunikációs téren.
Nők részére
● Segíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó́
aktív korú́ családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek
megszerzését célzó́ speciális képzési programokban való́ részvételt.
● Képzésekhez való elérhetőség elősegítése, tájékoztatás a képzési lehetőségekről
● Tájékoztatás a krízishelyzetbe jutott anyák lehetőségeiről
● Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése. Baba-mama klub szervezése
● Szükséges a jól működő családsegítő jelzőrendszer, valamint tájékoztató plakátok,
előadások szervezése preventív jelleggel.
Fogyatékkal élők részére
● Önsegítő csoportok kialakulásában, szervezésében való́ részvétel.
● Közterületen térítésmentes WIFI biztosítása.
● Adatbázis felállítása együttműködve a településen működő munkáltatókkal.

4.3. Kapcsolódás Bikal község Esélyegyenlőségi programjához
Jelen projekt hozzájárul a Bikal község EP-ben rögzített intézkedései közül az alábbiak
megvalósulásához:
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége:
● A célcsoport felmérését követően a képzések meghatározása, megszervezése és
lebonyolítása, gyakorlati foglalkozásokkal együtt. A képzések folyamán támogatás
biztosítása.
● Azon személyek felkeresése, akiknek az ellátottságáról nem rendelkezik információval
az önkormányzat. Az ellátottság hiányának megállapítása esetén az érintettet segíteni
kell abban, hogy az erre kijelölt szervekkel tudjon és akarjon együttműködni.
A nők esélyegyenlősége:
● Célcsoport felmérését követően a képzések meghatározása, megszervezése és
lebonyolítása, gyakorlati foglalkozásokkal együtt. A képzések folyamán támogatás
biztosítása.
Az idősek esélyegyenlősége
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● Az idősek informatikai ismereteinek bővítése
A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
● A közösségi rendezvényeket a fogyatékos személyek által is megközelíthető helyeken kell
megszervezni, illetve az ilyen helyszíneket akadálymentesíteni kell.

4.4. Kapcsolódás Mekényes község Esélyegyenlőségi programjához
Jelen projekt hozzájárul a Mekényes község EP-ben rögzített intézkedései közül az alábbiak
megvalósulásához:
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége:
● Az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedés elősegítése érdekében az oktatáshoz
való hozzáférés esélyegyenlőségének szellemében képzések biztosítása, mely a
foglalkoztatási esélyek javulását eredményezi.
● Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás erősítése, tájékoztatás, szórólapok
biztosítása
A gyermekek esélyegyenlősége:
● Tanácsadó Pont működtetése, kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programok
szervezése.
● Az egészséges testi-lelki fejlődés és a szocializációs hiányok pótlása érdekében a
fiataloknak lehetőséget kell nyújtani szabadidejük hasznos eltöltéséhez, támogatni kell
az önkifejezésüket és kreativitásukat, szolgáló kezdeményezéseket.
Az idősek esélyegyenlősége:
● Idősek aktivitását célzó programok szervezése,
● Felvilágosító, szemléletformáló alkalmak megteremtése.
● informatikai kompetenciák fejlesztése,
● Nyugdíjas klub, civil egyesület létrehozásának támogatása
A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
● Megváltozott munkaképességűek pontos feltérképezése
● Adatbázis

létrehozása

a megváltozott

munkaképességű munkavállalókról

és

foglalkoztatásukat vállaló munkaadókról
● Foglalkoztatást elősegítő tréningek szervezése, tanácsadó szolgálat.
A nők esélyegyenlősége
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● Közéletbe való bevonás, Nő Klub, civil társaság létrehozása, működésének támogatása.
● Képzési programok indítása, a távmunka és a részmunka szerepe erősítésének
elősegítése

4.5. Kapcsolódás Alsómocsolád község Esélyegyenlőségi programjához
Jelen projekt hozzájárul a Mekényes község EP-ben rögzített intézkedései közül az alábbiak
megvalósulásához:
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége:

•

A szegregátum oldása Közösségi udvar létrehozásával, mely kiszolgálja az ott élők
közösségi és infrastrukturális igényét, valamint a település eddig zárt részére „csábítja”
az integrált lakókörnyezetben élőket.

A gyermekek esélyegyenlősége:
•

Kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programok indítása

•

Családi életre nevelő program indítása a település minden korosztályának bevonásával,
mely alkalmas ismeretek átadására az egészséges szexualitásról, párválasztásról,
családtervezésről, a család és a társadalom viszonyáról, a polgári demokráciában élő
család jellemzőiről, a családmodellről, a generációk együtt éléséről, melyek ismerete a
mai fiatalok számára elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőtté válva rendezett és boldog
családi szerkezetet tudjanak létrehozni

•

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat programjainak
megvalósítása

•

A környezettudatos magatartás fontosságának ismertetése, elméleti és gyakorlati
módszerekkel

Az idősek esélyegyenlősége:
•

Szépkorúak és a gyermek és ifjúsági korosztály együttműködésének, közös
programjainak megteremtése

•

A településen működő Őszi-Fény Idősek Otthona nappali ellátást célzó́ szervezeti
egysége feladatrendszerének kibővítése a teljes korosztály számára biztosítandó
érdekartikulálási, érdekképviseleti és szabadidő szervező tevékenységgel, melyek
elősegítik a korosztály aktivizálódását

•

Felvilágosító, szemléletformáló alkalmak megteremtése
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A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
•

Megváltozott munkaképességűek pontos feltérképezése, adatbázis létrehozása a
megváltozott munkaképességű munkavállalókról és foglalkoztatásukat vállaló
munkaadókról

•

Munkaközvetítési tevékenység az adatbázis alapján

•

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának elősegítése motivációs
tréninggel

•

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának elősegítése reintegrációs
tréninggel

A nők esélyegyenlősége
•

A településen élő nők közéletbe vonása, bekapcsolása a község mindennapjaiba,
informális társaság létrehozása

•

Segítő szolgálat indítása, a Nő Klub által szervezett közösségi programok

4.6. Kapcsolódás Nagyhajmás község Esélyegyenlőségi programjához
Jelen projekt hozzájárul Nagyhajmás község EP-ben rögzített intézkedései közül az alábbiak
megvalósulásához:
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége:
•

Adatgyűjtés a lehetséges oktatásról, célcsoportról a Munkaügyi Központon keresztül.

•

Adatbázis elkészítése az érintettekről, képzésekről a célcsoport tájékoztatása a
lehetséges tanfolyamokról

•

Közvetítés, koordinálás

A gyermekek esélyegyenlősége:
•

Kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programok indítása

Az idősek esélyegyenlősége:
•

Közös programok szervezése

•

A teljes korosztály számára biztosítandó érdekartikulálási és szabadidő-szervező
tevékenység

•

Szemléletformáló programok, Internet-klubok szervezése

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
•

Adatbázis létrehozása,
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•

Motivációs és reintegrációs tréning szervezése,

•

komplex tanácsadó szolgálat létrehozása.

A nők esélyegyenlősége
•

Közéletbe vonás

•

Nő Klub civil társaság létrehozása, működésének támogatása

•

Segítő szolgálat indítása

•

Közösségi programok

4.7. Kapcsolódás Mágocs Város Esélyegyenlőségi programjához
Jelen projekt hozzájárul a Mágocs Város EP-ben rögzített intézkedései közül az alábbiak
megvalósulásához:
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége:
•

Évente több alkalommal felzárkóztató programok, képzések indítása

•

Lehetőség szerint minél gyakrabban közösségi programokba való bevonása az érintett
célcsoportoknak

•

Munkahelyek felkutatása, átképzések elősegítése

A gyermekek esélyegyenlősége:
•

Évente legalább 4 alkalommal ismeretterjesztő munkaértekezlet megtartása,
tájékoztatóanyag készítése

Az idősek esélyegyenlősége:
•

Aktivitást megőrző szabadidő programok szervezése

•

Önkormányzat tájékoztató kiadványokkal felhívja a figyelmet a bűnmegelőzésre

•

Idős ügyi, idős-ellátási koncepció felülvizsgálat

•

Közös programok, kirándulások szervezése

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége


Szükségfelmérés, szállítás megszervezése



A fogyatékkal élők tájékoztatása, felvilágosítása a részükre járó ellátásokról

A nők esélyegyenlősége
•

Előadások, tanácsadások megszervezése, tájékoztató kiadványok készítése

•

Munkáltatók ösztönzése részmunkaidők kialakítására
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•

A kismamáknak, fiatal anyukáknak klubok, fórumok létrehozása

5. A MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA
5.1. A tervezett fejlesztés bemutatása
5.1.1. A megvalósulás helyszíne
A projekt az Észak-Hegyháti Mikrotérség – Mágocs, Bikal, Alsómocsolád, Mekényes,
Nagyhajmás – településein valamint Kisvaszaron valósul meg, előbbi települések valamint
Nagyhajmás Roma Nemzetiségi Önkormányzata konzorciális együttműködésében.

Területi, táji jellemzők
Az Észak- Hegyháti Mikrotérség települései: Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes, Alsómocsolád
és Bikal Baranya megye településhálózatának északi részén három megye közepén, a Hegyháti
és Komlói Járás határán helyezkednek el. Magyarország tájainak rendszertani felosztása szerint
a Dunántúli – dombság nagytájához, a Mecsek és Tolna – Baranyai – dombvidék középtájához
és a Völgység kistájához tartoznak, melynek ÉNY–i részén fekszenek. A települések
közigazgatásilag a Dél-Dunántúli Régióban, Baranya megyében helyezkednek el, korábban a
Sásdi kistérséghez, ezen belül a Mágocsi mikrotérséghez tartoztak. A 2013 januárjától érvényes
járási besorolás szerint a Hegyháti járás települései Bikal kivételével, mely jelenleg a Komlói
járáshoz tartozik. Érdekesség, hogy Magyarország 175 járása közül ez az egyetlen járás, melyet
nem a székhely településről neveztek el, tehát a neve Hegyháti járás és nem Sásdi járás.
Megjegyzendő, hogy 1950-ig szintén létezett a Hegyháti járás. A Hegyháti járásban két városi
rangú település található Sásd és Mágocs, melyek közül Mágocs „fiatal városnak” tekinthető,
2009-ben kapott városi rangot.
A Völgység kistáj Baranya és Tolna megyében helyezkedik el. Gyengén tagolt, hullámos
felszínű „völgyes tájjellegű” kistáj. A Völgység kistáj a Kapos – vízgyűjtő területén található,
mely a Duna részvízgyűjtőjéhez tartozik. A kistáj nyugaton a Baranya csatorna alsó szakaszára
és a Kapos Dombóvár – Kurd közötti vonalára, keleten pedig a Völgységi – patakra
támaszkodik. Az itteni vízfolyások szélsőséges vízjárásúak. Kisvizük nyár végén, kora ősszel,
árvizeik tavasszal szokásosak. Mágocs és Alsómocsolád közvetlen környezete a Hábi csatorna
vízgyűjtő területéhez kapcsolódik. Mágocs közigazgatási területét északon a Méhész patak öleli
körül, keletről a Hajmás patak határolja, déli határán húzódik a Hábi csatorna, melybe északi
irányból a Mágocsi vízfolyás torkollik. A közigazgatási területet még további forráságak és
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mellékpatakok hálózzák be. Egybefüggő vízfelület nem jellemző, bár a mikrotérség
településeihez 11, a tágabb térségben 14, a vízfolyások felduzzasztásával kialakított
mesterséges tó is tartozik, mely a halgazdálkodás és a horgászturizmus szempontjából is
jelentős a Hegyhát számára.
Három településünk: Alsómocsolád, Bikal, Mágocs tavai a gazdaság jelentős tényezői a
mikrotérségben. A kistáj harmadidőszaki üledékeire települt 10 – 40 m vastagságú lösztakarón
(a Szászvár –Závod vonaltól nyugatra) agyagbemosódásos barna erdőtalajok (47%), keletre
csernozjom barna erdőtalajok (29%), még keletebbre pedig mészlepedékes csernozjom talajok
(15%) találhatók. A legnagyobb kiterjedésű agyagbemosódásos barna erdőtalajok vályog
mechanikai összetételűek. Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető, nagy vízraktározó és jó
víztartó képesség jellemző. Hasznosíthatóságuk erdő és szántó. Minthogy jelentős hányaduk
20%-nál meredekebb lejtőn van, eróziósan veszélyeztetettek. A szántó hasznosításában a
talajvédelem is szükséges. A lösz, amely a terület É-i részén (Meződ, Vásárosdombó, Mágocs,
Nagyhajmás) a községhatárok túlnyomó részét borítja, mészben gazdag, a rajta kialakult talaj
is jó minőségű.
A Völgység kistáj Magyarország növényföldrajzi felosztása alapján a Dél – Dunántúl
flóravidékéhez és az Illír flóratartományhoz tartozik. A flóravidék négy flórajárása közül, a
Mecseki (Sopianicum) flórajárásba sorolandó, ahol az erőteljes szubmediterrán hatás, főként
keleten kontinentális jelleggel párosul.
A Völgység erdeit kissé elszegényedő mecseki flóra jellemzi. Az őshonos fafajokból álló
állományok az erdős területeknek csak a felét teszik ki, a többi ültetett fenyves és akácos. A
patakokat kísérő egykori sásosok helyén telepített nemes nyárasok is vannak. A természetes
erdőtársulások között, nagyon kis területen bükkösöket is találunk, de az uralkodó társulások a
gyertyános és a cseres- tölgyesek.
Egyes területeken a Völgységi-patakot égerligetek és füzesek kísérik. A Nagyhajmási –
dombok, mint Natura 2000 terület jellemző növénytársulásai a Pannon cseres – tölgyesek,
melyek tölgyek (cser-, kocsánytalan és kocsányos tölgy) alkotta, jó növekedésű, szárazfélszáraz erdők, a gyepszintben meleg és fénykedvelő, szárazságtűrő kétszikűekkel, füvekkel,
sásokkal. Botanikai szempontból is említésre méltó, a Natura 2000 terület részeként, a Méhészpatak völgye.
Az Észak-Hegyháti mikrotérségben a táj rendkívül változatos képet mutat. A domborzat
változékonysága miatt a tájhasznosítás is a lehető legnagyobb mértékben igazodott a domborzat
adta lehetőségekhez. Több féle tájhasznosítás jelenik meg nagyobb területi aránnyal: A
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mezőgazdasági célra hasznosított földeken túlnyomóan gabonaféléket, kukoricát és napraforgót
termesztenek. A rét-legelőgazdálkodás, mint jellegzetes tájhasználat főként a mélyebb fekvésű,
jobb vízellátottságú területeken jelenik meg, de a domboldalakon is jellemző. Ezek a területek
természeti adottságuk folytán sok esetben botanikai ritkaságokat is rejthetnek. Az erdőterületek
szintén jelentős területi aránnyal vesznek részt a tájhasznosításban. Nagyhajmás északi erdős
területei a térségi ökológiai (zöld) folyosó részét képezi, mely tájképvédelmi-, és Natura 2000
terület is. Baranya megyéből ide tartoznak még Mágocs és Mekényes csatlakozó erdőterületei.
A területen, több helyen is van élő vízfolyás: Hajmás –patak, Bikal – patak. A legjelentősebb a
területet K-Ny irányban átszelő Méhész-patak. A vízfolyások környezete jelentős természeti
értéket hordoz magában. Az itt megjelenő gyepek, magasabb talajvízszintű területek, kisebbnagyobb erdőfoltok ökológiai szempontból igen értékes területek, melyek megőrzésére,
fenntartására komoly hangsúlyt kell fektetni.
A mikrotérség településeinek belterületeire jellemző, hogy rendkívül gondozott, sok az utcai
növénykiültetés, fásítás. A települések arculata jellemzően falusias jellegű, hagyományos,
nagytelkes falusi lakóháztípusokkal, melyek általában előkert nélküli, fésűs ill. hajlított házas
jellegűek. A házak zöme hosszútornácos, faragott oszlopos, míves kivitelezésű. Jellegzetes és
a településeken még jól megfigyelhető az un. „keresztpajtás” építési mód. A pajtákat, istállókat
a lakóház után, arra merőlegesen (keresztbe) építették, és a lakóházhoz hasonlóan ezeket a
melléképületeket is oszlopokkal látták el.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül
az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott
tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai
szempontból a társadalom számára jelentősége van. A mikrotérség települései bővelkednek az
egyedi tájértékekben is. Az országos jelentőségű̂ védett természeti területek és a védett
természeti értékek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Észak –Hegyháti Mikrotérség
területén a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, míg a természetvédelmi hatósági jogkört a
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, valamint a kijelölt
Baranya Megyei Kormányhivatal gyakorolja.
A mikrotérség területén országos jelentőségű védett természeti terület – tájvédelmi körzet,
természetvédelmi terület, természeti emlék –, illetve helyi jelentőségű védett természeti terület
nincs. Környezet és természetvédelmi szempontból szintén kiemelt jelentősége van a Hét Patak
Gyöngye Natúrparknak, melynek kezdeményezője egyik települése Alsómocsolád. A Hét Patak
Gyöngye Natúrpark 2011-ben lett kihirdetve, 8 települést érint a térségben (Alsómocsolád, Ág,
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Csikóstőttős, Gerényes, Kárász, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak). Képviselője és működtetője a
Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület. A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi
és kultúrtörténeti értékekben gazdag területein, helyi közösségek által létrehozott tájszintű
együttműködés, melynek célja a természeti és kulturális örökség megőrzése, bemutatása és a
vidék fejlődését elősegítő hasznosítása. A natúrpark az integrált védelem elvére építve a tájat
és a természetet nem a tájban élő embertől, hanem azt vele együtt hasznosítva védi meg!
Környezetvédelmi szemléletformálás tekintetében kiemelkedő a szintén Alsómocsoládon
működő Kölyökfészek Erdei Iskola, illetve Interaktív Tárház is.

A térség fejlesztéspolitikai besorolása
A Hegyháti Járás a járások területi fejlettség alapján történő besorolásáról szóló 290/2014. (XI.
26.) Korm. rendelet alapján a 38 leghátrányosabb helyzetű térség rangsorában a 26. helyen áll.
A besorolás szerinti komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, amelyek azok a
legalacsonyabb

komplex

mutatóval

rendelkező

járások,

amelyekben

az

ország

lakónépességének 10%-a él.

Baranya megye kedvezményezett telepüései a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint

A „Baranya megye kedvezményezett telepüései a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint”
ábrán megjelenített legfrissebb besorolás szerint Nagyhajmás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések között van, Mekényes pedig
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mindkét szempontból kedvezményezett (tehát a társadalmi gazdasági elmaradottság mellett a
jelentős munkanélküliséggel sújtott település jogán is a kedvezményezett kategóriába tartozik.)
A 2014. szeptemberben elfogadott Baranya Megyei Területfejlesztési Program a „Hátrányos
helyzetű, fejletlen gazdaságú, komplex programmal fejlesztendő” térségek közé sorolja a járást
Sásd és térsége címszó alatt. Az ottani indoklás szerint: Az elmaradottság fő oka a térség
aprófalvas településszerkezete. A munkanélküliség aránya e térségben a legmagasabbak közé
tartozik országos szinten is, Baranya megye munkanélküliségi rátáját jelentősen meghaladva.
A térségben jelentős szerepet játszik a primer szektor: a mezőgazdaság, élelmiszertermelés, az
erdő és vadgazdálkodás. Jelenleg a nagyüzemi mezőgazdaság dominál a térségben, ami a helyi
lakosság csak egy szűk rétege számára biztosít megélhetést. A hátrányos helyzetű térségek
egyik kitörési pontja a helyi, családi gazdaságok megerősítése. A helyi gazdaságok által termelt
javak megjelenhetnek külső piacokon is, de elsődleges céljuk a területi önellátásra való
törekvés. Ahhoz, hogy a térségben a problémákra megfelelő választ adó fejlesztések
valósulhassanak meg, a komplex programokra szükséges fókuszálni, be kell vonni az ott élő
embereket, közösségeket, vállalkozókat és figyelembe venni a térség belső erőforrásait

5.1.2. Társadalomszerkezet
Demográfiai helyzetkép
A mikrotérség településeinek egyik legnagyobb problémája az országos tendenciákkal is
egyező, de itt az alacsony lélekszám miatt még inkább gondot okozó népességcsökkenés és
elvándorlás.
A Dél-Dunántúl Magyarország legalacsonyabb népsűrűségű tervezési-statisztikai régiója,
mintegy 70 fő/km2 értékkel (országos adat: 108,5 fő/km2). Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja
az a tény, hogy az ország tíz legritkábban lakott kistérségből hat itt található (Sellyei, Tabi,
Csurgói, Barcsi, Marcali, Sásdi). Ezzel szemben a település sűrűségértéke viszonylag magas
2
(4,5 település/ 100 km ), Baranya megyében pedig kiugrónak mondható.

A Dél-Dunántúl település szerkezetére a középvárosok hiánya, az aprófalvas szerkezet
jellemző. A települések magas száma igen előnytelen struktúrát takar: a régióban több mint 320
település lélekszáma nem éri el az 500 főt (ezeknek mintegy kétharmada Baranyában található).
A népességszám változásának megyei, valamint települési jogállás szerinti adatai jelentős
területi különbségeket takarnak. Ha az adatokat a 2013. január 1-jén bevezetett járási rendszer
területbeosztásának megfelelően vizsgáljuk, látható, hogy 2001 és 2011 között a megye 10
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járásának mindegyikében csökkent a lélekszám. A legnagyobb mértékben, több mint 11
százalékkal a Hegyháti (Sásdi) járás népessége esett vissza. (községi átlag 7 %).
A lakosságszám csökkenése a településeken 10 éves viszonylatban:
2001

2011

Alsómocsolád

323 fő

311 fő

Bikal

885 fő

763 fő

Mágocs

2696 fő

2388 fő

Mekényes

330 fő

285 fő

Nagyhajmás

438 fő

340 fő

A csökkenés átlagosan a mikrotérségen belül 13 %, a legmagasabb települési érték 22 % Mind
a népesség számának csökkenése, mind a korösszetétel rohamos romlása elsősorban az
alacsony születésszám következménye.
A 2012. évben a régión belül is a megye adatai a legrosszabbak, ugyanis míg a másik két
megyében - ha nagyon kis mértékben is - de megindult a születésszám növekedése, Baranyában
közel 3%-os csökkenés következett be. A lakosság összetételére vonatkozóan fontos folyamat
az elöregedés, a települések korfája egyre inkább eltolódik, az 55-64 éves korosztály van jelen
a legnagyobb számban. Hazánkban 2013 év elején 100 gyermekkorú (14 éves vagy fiatalabb)
lakosra 119 időskorú (65 éves vagy idősebb) jutott, Baranyában ez a szám a 2013-as adatok
szerint 127 fő.
A Pécsi Tudományegyetem kutatása a népességfogyással kapcsolatban 1992 és 2012 között a
térségben negyven százalékos reprodukciós csökkenést talált, ami az országos átlag 1,7 szerese.
„Ehhez hozzá kell tennünk azonban a felnőtt korú korosztály lehetséges elvándorlásából,
migrációjából eredő közvetett csökkenést is. Amennyiben ez a tendencia marad az uralkodó,
valamennyi érintett településnek és kistérségnek meg kell fontolnia a társadalmi, gazdasági, és
munkaerőpiaci, valamint kulturális okokra visszavezethető emberi erőforrásokkal kapcsolatos
reprodukciós problémájának megoldási eszközeit.” A legmagasabb a csökkenés a 25-39 éves
korosztály körében a régión belül a szigetvári, komlói, hegyháti járásban figyelhető meg, ez
utóbbihoz tartozik a mikrotérség is.
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Nemzetiségek, kisebbségek helyzete
„Az ország megyéi közül Baranyában vallották magukat a legnagyobb arányban (13,7%)
valamely hazai nemzetiséghez tartozónak az utolsó népszámlálás alkalmával. Közel 53 ezer fő
vallotta magát valamely hazai nemzetiséghez tartozónak 2011-ben, számuk 24 százalékkal
bővült egy évtized alatt.
A megyék közül Baranyában éltek a legnagyobb számban és arányban a német és a horvát
nemzetiséghez tartozók, valamint a cigány nemzetiségűek aránya is meghaladta az országos
átlagot. A teljes népesség és a roma népcsoport gazdasági aktivitásában is sajátos különbségek
figyelhetők meg. Ebben szerepet játszik a korösszetétel és az iskolázottság számottevő eltérése.
A roma népességet alacsony aktivitási szint jellemzi, azaz a foglalkoztatottak alacsony arányát
magas munkanélküliség kíséri. Míg a teljes népesség 36,8%-a foglalkoztatott volt a legutóbbi
népszámlálás idején, addig a romáknak csupán 18,8%-a. A cigány nemzetiség aránya a második
legmagasabb a sellyei (16,1) után a hegyháti járásban 11,9 %” Az alábbi táblázat rögzíti az
önbevalás alapján feltárt nemzetiségi hovatartozásokat. Kiemelendő, hogy az önbevallás miatt
sajnos az adatok jelentős torzítást mutatnak. A helyzetfeltrásá során világossá vált, hgoy főként
a cigány nemzetiségű személyeknél akár 10-15% is lehet a magukat nemzetiségi
hovatartozástól függetlenül magyarnak vallók száma.
Település

cigány nemzetiségű

német nemzetiségű

román nemzetiségű

7 fő

22 fő

-

-

98 fő

-

214 fő

314 fő

9 fő

Mekényes

6 fő

22 fő

3 fő

Nagyhajmás

54 fő

29 fő

-

Alsómocsolád
Bikal
Mágocs

Települési nemzetiségi összetétel a 2011-es népszámlálás önbevallás alapján készült összegzése alapján

Kisebbségi önkormányzat alakult a 2014-es választások után: Bikalon német, Mágocson cigány
és német, Nagyhajmáson cigány és német.
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5.1.3. Oktatás, képzettségi helyzetkép
Fontos mutató az iskolai végzettség, ami szintén negatív képet mutat. A 2011-es járási adatok
szerinti 11 837 főből 211 nem rendelkezik semmilyen iskolai végzettséggel, a maximum 8
általános osztályt végzettek száma 6019 fő, a középfokú végzettséggel és érettségivel
rendelkezők 4846-an vannak, míg felsőfokú végzettséggel csupán 761 fő rendelkezik. Ezen
adatok szerint a népesség 53 %-nak van alacsony iskolai végzettsége.
A mikrotérség településein a lakosság fele csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
ami munkaerőpiaci szempontból nagyon előnytelen.
Alig több, mint 100 főnek van érettségije, vagy felsőfokú végzettsége. Speciális probléma (de
nem csak a cigány népességhez köthető) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek magas aránya.
A vállalkozói kérdőívek és interjúk alapján szakemberhiány van a gépészeti szakmákban:
hegesztő, gépi forgácsoló,géplakatos, esztergályos, NC és CNC programozó, karbantartó,
gépszerelő, az építőiparba: kőműves, villanyszerelő, a mezőgazdaságban: állatgondozó, mg
gépszerelő. Munkaerőigény prognosztizálható a szociális ápolás-gondozás területén is.

Intézményi ellátottság az oktatás területén a mikrotérségben
Öt településünk közül két helyen van óvoda és iskola: Bikalon és Mágocson. A bikali és a
mágocsi óvoda a helyi gyerekeken kívül a mikrotérség többi településéről is fogad gyerekeket.
Az ő utaztatásuk önkormányzati kisbuszokkal történik.
➢ Általános iskolai oktatás
A mikrotérség közoktatási rendszerében a legjelentősebb a Mágocsi székhelyű Hegyháti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ide járnak a mágocsi, alsómocsoládi,
mekényesi, nagyhajmási gyerekek. A gyereklétszám itt is folyamatosan csökken.
A Baranya megyei köznevelés fejlesztési terv az alábbiakban mutatja be a várható helyzetet:
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Általános iskolai tanulók száma – Hegyhát járás

Problémaként jelentkezik, hogy integrált oktatási rendszerben dolgozva magas a hátrányos
helyzetű gyermekek száma. Az iskolában 1992 óta működik a művészeti képzés.
A mikrotérségben telephelyként Bikalon is működik közoktatási intézmény, a Hegyháti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár-Bikali Tagintézményének
Bikali Telephelye, ahol alsó tagozat működik. A bikali felső tagozatos gyerekek
Egyházaskozárra járnak.
➢ Középfokú képzés
A középfokú képzésnek volt múltja Mágocson: 1884-ben nyitották meg a településen az ipari
iskolát, amely a település harmadik oktatási intézménye lett. 1887-ben itt kezdte meg
működését a megye első agyagipari iskolája. Az oktatást könyvtár és egy teljesen felszerelt
mintaterem-műhely is segítette. A mágocsi fazekasok termékei messze földön híresek és
keresettek voltak.
2008-tól indult újra középfokú képzés a mikrotérségben. Az érettségire való felkészítést a
sajókazai Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola végezte 2016-ig. Szeptembertől
szociális gondozóés ápoló képzés indult Mágocson 15 fővel a Pécsi Szakképzési Centrum Sásdi
Vendéglátóipari Szakközépiskolája kihelyezett képzése keretében felnőtteknek, ami már a helyi
munkaerő szükségletre válaszul indult el a Mikrotérségi Unió közreműködésével.
A mikrotérség vállalkozói által kitöltött kérdőívek és interjúk alapján szakemberhiány van a
gépészeti szakmákban: hegesztő, gépi forgácsoló, géplakatos, esztergályos, NC és CNC
programozó,

karbantartó,

gépszerelő,

az

építőiparba:

kőműves,

villanyszerelő,

a

mezőgazdaságban: állatgondozó, mezőgazdasági gépszerelő. Nagyon fontos közös feladatunk,
hogy ezen a területen is továbblépjünk.
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● Speciális problémák
A Sásdi Tankerület Esélyegyenlőségi Terve viszonylag friss adatokkal szolgál a speciális
problémákat illetően. A tankerületben nagyon magas a hátrányos helyzetű (58%) és a
halmozottan hátrányos helyzetű (39%) tanulók aránya. A 2013 évi kompetencia mérés
eredményei országos és településtípusonkénti összegzésben elmaradást mutatnak. Emiatt
nagyon fontos 2 területen a fejlesztés: az egyik a kompetenciafejlesztés, a másik pedig a
pályaválasztási orientáció és motiválás.

5.1.4. Foglalkoztatottság
A mikrotérség foglalkoztatottsági problémáit az országoshoz hasonlóan a fiatalok és az idősebb
korosztályok munkanélkülisége, a több generációs munkanélküliség, az aluliskolázottság, a
rossz egészségügyi és szociális körülményekből fakadó hátrányok és az adatokkal csak
áttételesen alátámasztható motiválatlanság jellemzi.
Ahogy a NEET fiatalokról szóló fejezetben is bemutatásra került, a 25 év alatti fiatalok
munkanélkülisége nagyobb problémát jelent, mint az idősebb korosztályoké.
A munkanélküliek döntő többsége legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, de
egytizedük még azzal sem.

Munkalehetőségek
Munkalehetőségeket a kistelepüléseken szinte csak az önkormányzat vagy a közmunka jelent.
Térségünkben ez alól kivétel az egyetlen nagyobb település a közel 2500 fős kisváros Mágocs,
valamint Alsómocsolád. A mágocsi foglalkoztatók is csak speciális területeken tudnak
munkahelyeket kínálni, az itt élők korosztályának, érdeklődésének, végzettségének megfelelő
munkát gyakran csak más nagyvárosokban vagy külföldön találnak. Alsómocsoládon a
korábban említett három nagyfoglalkoztató és az önkormányzati intézmények és közmunka
programok miatt nagyobb a munkahelykínálat, de itt is megjelenik a legkirívóbb probléma,
mely szerint a helyben élők számára ez egy behatárolt kínálat. A kínált munkahelyek nem
kedveznek a magasabb és speciális végzettségűek számára. A térség mezőgazdasági
vállalkozásai valamint az ipari területen nagyobb számban megjelenő fémmegmunkálással,
gépgyártással és javítással, tartálygyártással foglalkozó cégek ugyanakkor nagyon nehezen
találnak képzett és motivált munkaerőt. A kereslet és kínálat összehangolása információ
megosztással, a hosszabb távra kiható hatékony pályaorientációval fejleszthető. Potenciális
lehetőségeket hordoz a térségben eddig is hagyományosnak tekinthető mezőgazdasági termelés
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és helyi termékek előállításának innovatív bővítése és összekapcsolása a közétkeztetéssel és a
turizmussal lehetne alapja a tovább lépésnek.

5.1.5. Közlekedési jellemzők
A Mágocsi mikrotérség Baranya megye településhálózatának északi részén helyezkedik el,
mely Magyarország belső periférikus területei közé sorolható. A három dél-dunántúli
megyeszékhelytől, Pécstől, Kaposvártól és Szekszárdtól közel azonos 50 körüli távolságban
fekszik. A mikrotérségben gyorsforgalmi és országos elsőrendű utak nem találhatók. A
mikrotérség településeinek megközelíthetősége: A mikrotérség központja, Mágocs több
irányból megközelíthető, szomszédos települései Nagyhajmás, Bikal, Alsómocsolád,
Csikóstöttös és Dombóvár. A településre juthatunk Dombóvárról a 65195 sz. úton haladva vagy
Pécs felől a 66-os, majd a 611. sz. főútról Csikóstöttösön keresztül a 6534 sz. úton. Szászvár,
illetve Bikal felől szintén a 6534. sz. úton. haladva. Mágocsról Nagyhajmás, illetve Mekényes
a 6539. sz. összekötő úton közelíthető meg, míg Alsómocsolád, mint zsáktelepülés a 65174. sz.
úton érhető el. Megemlítendő, hogy a települések egymáshoz viszonyított távolsága a
földutakon keresztül jóval rövidebb, ezt a jövőben a turizmus tekintetében lehet kihasználni.
Az utak minősége főként a MágocsNagyhajmásMekényes szakaszon kifogásolható, felújításra
szorul. A vasúti közlekedés a Bátaszék-Dombóvár vasútvonal által érinti Alsómocsoládot, az
Alsómocsolád-Mágocs állomás a falu központjától 2,5 km-re van, a vonatjáratok átlagos száma
munkanapokon 4. A mikrotérség számára a gépkocsival kb. 20 perc alatt elérhető Sásd és
Dombóvár vasútállomásai jelentenek perspektívát, mivel mindkét állomáson megáll az Inter
City, így elérhetővé válik a megyeszékhely, illetve a főváros Budapest is. 2015.szeptember 1től új járat indult a Mekényes – Nagyhajmás – Mágocs – Dombóvár vonalon, mely nagyban
megkönnyíti az iskolába járást, munkába járást, egyéb ügyintézési teendőket.

5.1.6. Kommunális ellátottság, szolgáltatások
Szennyvíz
A mikrotérség három településén, Bikalon, Nagyhajmáson és Mekényesen kommunális
szennyvízcsatorna hálózat nem üzemel. Ennek hiányában a szennyvíz gyűjtése egyedileg,
háztartásonként aknás rendszerrel történik, a szennyvizet szippantással ürítik, elszállítását
vállalkozó végzi a bikali szennyvíztelepre. A valószínűsíthetően számos esetben nem megfelelő
gyűjtőakna jelentős mértékű talaj és felszín alatti vízszennyezést okozhat. A teljes
szennyvízközmű kiépítését a helyi önkormányzatok szeretnék megvalósítani, azonban az ehhez
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szükséges anyagi forrás hiányzik. A környezetszennyezés megakadályozása érdekében a
szennyvízelvezetés megoldása elengedhetetlen feladat, melyet szükség lenne a lehető
leghamarabb megvalósítani.
Alsómocsoládon a szennyvíz csatornahálózat a domborzati viszonyoknak köszönhetően
gravitációs jellegű. A tisztító egy 6,5x7,5m-es üvegházban elhelyezett merített fixfilmmel
intenzifikált, szakaszos működésű, eleveniszapos biológia tisztító. Az üzembe helyezésének
éve 2006, azóta a szennyvízcsatornára csatlakozott háztartások aránya gyakorlatilag 100%osnak tekinthető.
Mágocson Az 1990-es években két ütemben megépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat
gyűjti össze a város területén keletkező lakossági és ipari szennyvizet, majd két átemelő
közvetítésével kerül a szennyvíztisztító telepre, majd a tisztított szennyvíz a Hábi-patak
mágocsi mellékágába folyik. A szennyvíz és ivóvízhálózat üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft.,
mely helyi ügyfélszolgálatot üzemeltet Mágocson. Mágocs város közigazgatási területén a
közműves hálózattal nem rendelkező településrészeken (Dombóvári út, Kossuth u, Ady u. egy
része , József A. u. egy része) a háztartási szennyvíz begyűjtése vállalkozó által történik.

Ivóvíz
2015. január 1-től a Komló-Víz Kft.(Mohács-Víz Kft.) vízi közmű szolgáltatási tevékenységét
a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatósága folytatja Alsómocsoládon, Nagyhajmáson,
Mekényesen és Bikalon. Mágocson a Mezőföldvíz Kft. a szolgáltató. Az ivóvízhálózat a
mikrotérség minden településén kiépített, a rákötési arány is szinte 100%-nak mondható. A
települések ivóvízellátásukat mélyfúrású kutakból származó jó minőségű rétegvíz biztosítja.

Közműolló
A közműolló, azaz az 1 km ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza – a 2014-es TEIR
adatok szerint a csatornázott településeken: Mágocson 77,8% míg Alsómocsoládon 66,7%.

Áramszolgáltatás
A villamos energia szolgáltatás a mikrotérség településein megoldott. Az energetikailag
korszerű, energiatakarékos megoldásokat, illetve az ehhez szükséges forrásokat keresik a
mikrotérség településeinek önkormányzatai: LED-es közvilágítás, napelemes rendszerek.
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Gázszolgáltatás
A mikrotérség települései közül Nagyhajmáson és Mekényesen nincs vezetékes gázhálózat
kiépítve, a többi településen a gázszolgáltatás megoldott.

Hulladékgazdálkodás
A kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását Mágocs, Mekényes, Alsómocsolád és Bikal
településeken a DélKom Nonprofit Kft. végzi heti rendszerességgel. Nagyhajmás településen a
Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. végzi. A települési szilárd hulladék begyűjtése a
települések területén megoldott, a gyűjtés gyakorisága megfelelő. A területen nem kerül
hulladék felhalmozásra, üzembe helyezett használatban lévő vagy bezárt hulladéklerakó,
dögkút, engedély nélkül üzemelő hulladéklerakó nem található, hulladékhasznosítási
tevékenység nem folyik. A településeken a lakosságnak van lehetősége a szelektív
hulladékgyűjtésre.

Elektronikus hírközlés
A mikrotérség településein a vezetékes telefon, a kábeltelevízió és internet szolgáltatás
kiépített. A sávszélesség és a megfelelő adatforgalom elérése a legfontosabb tennivaló, melynek
érdekében

a

térségi

nagyszolgáltatókkal

való

egyeztetés

folyik,

a

legaktívabb

szolgáltatásfejlesztő a térségben a régiós szinten is megjelenő szolgáltató a Tarr Kft.

5.2. Az előkészítéshez és a megvalósuláshoz kapcsolódó feladatok meghatározása
A projekt előkészítés feladatai
A pályázati felhívás szigorúan meghatározza az elérendő célokat, valamint a megvalósítandó
tevékenységeket egyaránt. Ugyanakkor lehetőség nyílt arra, hogy a megvalósításhoz a
mikrotérségben megszokott pozitív és előremutató szemlélettel valósuljon meg a tervezés, és a
pályázati dokumentáció és intézkedések összeállításához a térségi szereplők, települések és
intézmények képviselői bevonásra kerüljenek.
Ennek érdekében megvalósult 3 polgármesteri egyeztető megbeszélés, 4 menedzsment
értekezlet valamint 1 integrált tervezési fórum. Az előkészítés minden lépése folymatosan
disszeminálásra került az érintettek között, a tervezési folyamat bármely szintjén lehetőség volt
javaslattételre, korrekcióra.
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Az előkészítő alkalmakkor felszínre kerültek azok a megoldandó problémák melyek a térségben
kiemelt prioritást élveznek az adott területen, illetve megfogalmazódtak azok a
projektjavaslatok is, melyek a térségi szereplők szerint a leginkább releváns válaszokat adják a
kihívásokra. Ezt követően a menedzsment-jelöltek közösen elkészítették a pályázati
felhíváshoz illeszkedő intézkedések listáját, valamint megfogalmazták az intézkedések
mennyiségét is.
Az Észak - Hegyháton a földrajzi, gazdasági, társadalmi egység okán több évtizedes múltra
tekint vissza a települések együttműködése, de ez 2014-ig vagy alkalomszerű, időszakos,
konkrét célok mentén szerveződő együttműködést jelentett, vagy a közszolgáltatások ellátására
korlátozódott. Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás és Kisvaszar települések
önkormányzatai településük

gazdasági szereplői, intézményi és civil szervezetei

összefogásával 2017 januárban elhatározták, hogy együttműködésük eredményeként
létrehoznak egy, a 6 település szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programot.
A munka eredményeként a 6 település valamint Nagyhajmás RNÖlétre hozta a „Lépés-Váltás
konzorcium”-ot melynek célja, hogy jelen dokumentumban rögzített közös fejlesztési
elképzeléseket támogassa.
A megvalósítás érdekében az érintett felek – gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil
szereplők, intézmények – közös akaratából létrejött:
a.

Egy, a térség meghatározó szereplői által megkötött megállapodás, amelynek aláírói
kinyilvánították szándékukat, hogy csatlakoznak a közös fejlesztési elképzelések
kialakításához, megvalósításához.

b.

A program működtetésére az alapító önkormányzatok megbízták a „Lépés-Váltás az
Észak

Hegyháton”

munkacsoportot,

melynek

keretében

2017

január

5.-től

munkaszervezetet hoztak létre.
c.

Az összefogás társadalmi bázisa alulról építkezik, mely folyamat menedzselésében
partnerhálóba formalizált együttműködést vállalt civil szervezetek aktív részt vállalnak.

Az öt település képviselő testületei, intézményvezetői, civil szervezeti vezetői közös tervezés
során az alábbi kitörési pontokat definiálták:
Az erősségek a természeti és környezeti gazdagságban és a még nem eléggé kihasznált
együttműködések és kapcsolati hálók területén a legkiemelkedőbbek. Megtartásukhoz,
gyarapításukhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok:
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-

Közlekedési összeköttetések megerősítése, kibővítése jelen esetben (nem épített
infrastruktúra, hanem közlekedési szolgáltatásrendszer tekintetében),

-

fiatalok bevonása a tervezésbe,

-

fiatalok helyben tartása,

-

civil társadalom erősítése és bekapcsolása a jövőformálásba,

-

kitörési pontok tudatossá tétele, hozzájuk kapcsolódó komplex programok
szisztematikus építése,

-

térségi gondolkodás, térségi identitás erősítése,

-

koordinált munkahelyteremtés, elhelyezkedés és képzés-optimalizálás, a terület
fejlesztése munkaerőpiaci térkép létrehozásával

A lehetőségeket is érdemes ebből a szempontból megvizsgálni. Mivel fontos a térséghez
kötődő, ahhoz ragaszkodó, itt helyben boldogulást kereső népesség tudatos támogatása,
erősítése, ezért építve az ezen a területen meglévő értékekre, kiemelt figyelmet kell fordítani:
-

a turizmusra, a hozzá kapcsolható helyi termékekre és az itteni tudás hasznosítására

-

a fiatalok bevonására, a már meglévő tudás és tapasztalat, a kapcsolati hálók tovább
bővíthetők, erősíthetőek, de ehhez a belső „világítótornyokat” kell jól kijelölni,
kommunikálni, tudatossá tenni.

-

a tudatos értékfeltárásra, mely erősítheti a képzési rendszerben az erősségekhez való
igazodást, a boldogulás már most látható területein tudatos építkezést

-

a jelenleg meglévő szociális gondozási háttér további bővítésére.

A helyzetfeltárás eredményeképpen megvalósult a HEP, TOP, USZT és Foglalkoztatási
Paktumok a folyamatban lévő mikrotérségi projektek valamint a kiemelt kormányzati
intézkedések közötti koherencia megteremtése. Jelen projekt megvalósulásával megteremtődik
az a konzisztencia, mely minden célzott megvalósulás indikátor-teljesülését maximalizálja,
biztosítva ezzel 2020-ra a mikrotérségnek a példaértékű áttörést, az Intézményeknek,
Kormányhivatalnak, Foglalkoztatási Paktumnak, Civil Szervezeteknek és egyéb térségi
szereplőknek az elvár eredményesség maradéktalan megvalósulását.
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A projektmegvalósítás általános feladatai
Projekt és menedzsment működtetése
Feladatai: a projekt előkészítése, pályázat kidolgozása, valamint támogatási döntést követően
annak komplex irányítása és ellenőrzése, kapcsolattartás egyéb cél szerinti együttműködőkkel.
A projekt és eredményei társadalmasítása. A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a
szakmai vezető irányításával a mentorok és a tanácsadók végzik. A mentorok a mentoráltakon
felül kapcsolatot tartanak a helyi foglalkoztatókkal, vállalkozásokkal, a munkaügyi központtal,
a társadalmi felzárkózási koordinációs központtal, és más foglalkoztatásban, felzárkózásban
érintett munkaügyi szervekkel.

Projektrésztvevők felkutatása, kiválasztása, ráhangolása, motiválása, felzárkóztatása
Tájékoztatás a program hosszú távú céljáról, és a biztosítható lehetőségekről, és ez alapján
összeállítja az egyéni szolgáltatási és fejlesztési terveket. Kiemelésre kerül a jelölt számára
leginkább megfelelő képzés, illetve a munkaerő-piaci irányultság. A diagnózis célja, hogy csak
olyan emberek kerüljenek bevonásra, akik vállalják a programokban való részvételt, akikkel
konzorcium és partnereink együttműködésével valós eredményeket érhetünk el. A bevonás
során szolgáltató felelőssége, hogy a célcsoport összetételére vonatkozó vállalások
maradéktalanul teljesüljenek. A jelentkezők és közvetítettek közül az alkalmassági vizsgálat
után alakul ki a projektlétszám. A kiválasztás alapja a projekt feltételnek való megfelelés,
hajlandóság az ellátandó munkakör végzésére, a képzettségi szint. A munkakörre vonatkozóan
egészségügyi, általános és pszichológiai alkalmasság.

Célcsoport tájékoztatása
Egyéni és csoportos tájékoztatással információ nyújtása a projektről és annak feltételeiről a
média és a hivatali szervek bevonásával. A toborzás során a célcsoporttagokat speciális
információs csatornákon keresztül szólítja meg, valamint a szociális ellátórendszer
szakembereinek együttműködését is végzi.

Nyílt munkaerő-piaci munkavállalás előkészítése
Az atipikus foglalkoztatást megvalósító szervezet életre hívását követően álláshely felajánlás.
A jogviszony létrejöttének dokumentálása. A projekt megvalósulása során lehetőséget biztosít
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munkavállalóinak a hatékony időtervezésre, adminisztratív személyzetének pedig a feladatok
jelentős részének távmunkában való ellátására családbarát „zöld” munkahely működtetésével.

Pszicho-szociális szolgáltatások
A projekt megvalósítása során a szakmai vezető és projektmenedzser irányításával, a mentorok
közreműködésével a bevont célcsoporttagokat szolgáltató folyamatosan illetve eseti jelleggel
pszicho-szociális szolgáltatásban részesíti, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetből,
ingerszegény környezetből érkező, a társdalom perifériájára szorult emberek számára utat és
segítséget nyújtson egy élhető, szociális biztonságot nyújtó, az önellátást tanító életmód felé.

Mediáció a beilleszkedést kísérő konfliktusok esetében
A szolgáltatás a munkahely-egyén, és a családon belüli kapcsolatokat erősítik. A mediáció
nyújtotta konfliktuskezeléssel a szolgáltató és a menedzsment közösen érik el, hogy a
foglalkoztatottak folyamatosan állásban maradjanak, minimalizált lemorzsolódás mellett.
A fenti tevékenységek, a célcsoport tagok bevonása és foglalkoztatásának növelése a
megvalósítók a beruházásoknál tervezett infokommunikációs technikai eszközök és
technológia alkalmazásával valósítják meg. A hagyományos munkahelyeken nehezen
foglalkoztatható munkavállalók, a földrajzi szempontból hátrányos helyzetű településen élők
és a mozgáskorlátozott munkavállalók munka világába történő bekapcsolását célzó
következetes bevonási, kiválasztási és dokumentálási metodikával bíró eszköztárral valósítják
meg.

Foglalkoztatás és képzés materiális feltételeinek biztosítása
Helyszínek

projektre

alkalmassá

tétele

eszközbeszerzéssel,

helyszínek

biztosítása

meghatározott időtartamban. Felszerelés és egyéb beszerzések, működési környezet /eszközök,
gépek, berendezések/, célcsoport képzéshez szükséges taneszközök, önfoglalkoztatáshoz
közvetlenül kapcsolódó /munkaruhák, szerszámok és termelési alapanyag/ beszerzése valósul
meg a projektben a költségvetési ütemezés szerint.

Résztvevők foglalkoztatás-ösztönzése
Célunk a bevontakat minél nagyobb számban munkaszerződés alapján MT szerinti főállású,
teljes munkaidős foglalkoztatás a képzési végzettségekkel betölthető munkakörökben
91

alkalmazni. A körültekintő előkészítés, a folyamatos mentorálás és a képzési programunk
alapján szeretnénk elérni, hogy mindenki olyan munkakörben kerüljön alkalmazásra, mely
későbbi munkamotivációjának megfelel.
Tekintettel arra, hogy tartós munkanélküli, eredménytelen álláskeresők, képzettség nélküli
vagy elavult szakmával rendelkező személyek képzése és foglalkoztatása is a projekt célja, a
munkavégzés hatékonysága várhatóan elmarad más munkavállalóktól. A képzési és
foglalkoztatási szerkezet kialakításánál a szolgáltatások és kapacitások hosszú távú fenntartását
biztosító atipikus, részben „zöld” foglalkoztatási környezet valósul meg. A bevontak jelentős
része mozgó időbeosztásban, az érintett női munkavállalók távmunkában láthatnak el feladatot.

Oktatás és továbbképzés, valamint vizsgáztatás
A képző kiválasztása zártkörű versenyeztetési eljárás keretében történik. Mivel a képzés
várható kezdetekor már az új felnőttképzési törvény szabályai szerint kell eljárnunk, az eljárás
során a megvalósítás helyszínéhez legközelebb eső, szakmailag releváns képzőket szólítjuk
meg.
Mivel a projekt képzési igénye igen szerteágazó, cél a bevontak képzésének minél hatékonyabb
megvalósítása. Ezért a képzők kiválasztásánál előnyt jelent, aki az elméleti és a gyakorlati
képzést is egyaránt saját intézménybe, saját oktatói és gyakorlati eszközbázisra alapozva,
minden képzésre kiterjedően vállalja.
A vizsgákat a Képző Intézmény és a Projektgazda közösen szervezik, és bonyolítják le. Az
esetleges sikertelen vizsgáknál egy javítóvizsga letételére is lesz lehetőség, ugyanakkor erről a
célcsoport külön nem kap tájékoztatást. Annak érdekében, hogy a célcsoporttagok a képzésben
részt tudjanak venni, a képzés időtartamára megélhetési támogatást terveztünk a minimálbérnek
megfelelő összegben.
A képzések tematikájába az alap szakmai kompetenciafejlesztésen felül esélyegyenlőségi és
környezeti fenntarthatósági információk átadását is integrálja a projekt.

5.3. Megvalósítandó és választható tevékenységek
Az egyes szakaszokon belül a projekt szolgáltatói kosara úgy lett összeállítva, hogy minden
olyan szolgáltatást biztosítani tudjon, amely a projekt eredményes megvalósításához szükséges,
és az erőforrás igénye ne haladja meg a tervezett humán- és eszközkapacitásokat, valamint a
pénzügyi keretet. Az alábbiakban a pályázati útmutatóban rögzített tematikus bontás szerint
ismertetjük a kötelező és a projekt által választható elemekre a "Lépés-Váltás" konzorcium
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települései által kidolgozott programelemek kapcsolódását. Jelen fejezethez szervezen
illeszkedik az egyes intézkedések bevonási adatait rögzítő 2.3. Az elérendő célokhoz szükséges
tevékenységek bemutatása valamint a „2.4. Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a
mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók” bekezdések. Az egyes tevékenységek részletes leírását
az „5.4.

A projekt során megvalósított szolgáltatások tartalmi ismertetése” tartalmazza.

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző
programok megvalósítása
A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése feladatterületen 5 fő humán
közszolgáltatásba elhelyezkedni kívánó potenciális munkavállaló kiválasztása, képzése és
foglalkoztatása valósul meg az alábbiak szerint:
⋅

Falu- és tanyagondok a 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint

⋅

OKJ Szociális gondozó és ápoló

⋅

OKJ Pedagógiai és családsegítő munkatárs

⋅

OKJ diétás szakács

⋅

OKJ Demencia gondozó

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
A projekt a "Lépés-Váltás" konzorcium településein kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű
csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató
szolgáltatás-csomagok kialakítását, illetve a meglévő szolgáltatások fejlesztését. A projekt
szolgáltatásait egyrészt egyéni fejlesztési tervvel rendelkező, másrészt egyéni fejlesztési tervvel
nem rendelkező személyeknek biztosítja.
Egyéni fejlesztési terv készítéséhez és tanácsadáshoz hozzájáruló célcsoporttagok
foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenység 120 fő célcsoporttag egyéni
kompetenciáinak felmérése.
A felmérést követően a bevontak részére két tevékenység valósul meg a munkaszocializáció
megszerzését

segítendő,

egyrészt

„Alapkompetencia-fejlesztés

tréning”,

másrészt

„Reintegrációs tréning” 24-24 fő részére. A térségi önfoglalkoztatás segítését és az egyéni
fejlesztési tervvel nem rendelkező, de célcsoportba tartozó személyek és a projekt fenntartási
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időszak eredményességét támogató 2 db önfoglalkoztatási projektötlet kidolgozása valósítja
meg.
A projekt „Álláskeresési tréning”-et valósít meg 24 fő részére, majd csoportmunkában történő
együttműködés kompetencia fejlesztése történik team-munkával 35 ankét keretében. Ezekbe az
önfoglalkoztató-önfejlesztő csoportokba 120 fő bevonása történik.

⮚ Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező,
létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségbiztosítása
érdekében
Az intézkedés keretében elkészül az Észak-Hegyhát „Munkaerőpiaci térkép”-e.
⮚ Az önálló életvitelre képessé tevő programok
A projekt ismeretterjesztő work-shopokat tart, melyek alatt praktikus ismeretátadás,
életvezetési ismeretek, pénzgazdálkodás, hivatali ügyintézés, a házi gazdálkodás, az
önfoglalkoztatás lehetőségéről szereznek gyakorlati ismereteket a bevontak. Az
álláskereséshez felkészítő tanácsadás szolgáltatáselem során 120 fő részére
álláskeresési tanácsadást biztosít a projekt.
⮚ A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének elősegítése
A folyamatos jelenlétet mentorok alkalmazása biztosítja a hátrányos helyzetből adódó
sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. A projekt 6
db 20 órás státuszt biztosít munkaerőpiaci mentor alkalmazására, így minden
településen elérhető a folyamatos tanácsadás.
Szemléletformáló,
munkáltatók

antidiszkriminációs

körében

projektelem

képzések
során

2

megvalósítása
napos

a

potenciális

Antidiszkriminációs

és

együttműködési készséget fejlesztő képzés zajlik 16 foglalkoztató részére.
➢ Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák,
valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az
őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására
A projekt megvalósítja az “Észak-Hegyháti Faluszövetkezet” – modell kialakítását,
valamint egy tanulmánykészítést a térségi önfoglalkoztatás tekintetében. Az
önfoglalkoztató

csoportokból

kiválasztódott

bevontak

„Háztáji

kertészet

és

gazdálkodás” képzésen 12 fő szerezhet praktikus, megélhetést biztosító ismereteket. A
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reintegráció

keretében

munkavállalási

tanácsadás

valósul

meg,

majd

az

elhelyezkedettek utánkövetése 32 hónapon keresztül. A térségi esélyegyenlőséget és
környezeti fenntarthatóságot esélyegyenlőségi fórum (és képzés) biztosítja 4
alkalommal.

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
⮚ A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek keretében 1 fő
közösségszervező alkalmazása valósul meg a projektidőszak zárására heti 40 órában.
Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok
keretében ”Legyen tiéd a tér" információs platform és rendezvénysorozat valósul meg
60 alkalommal.
⮚ Fiatalok közösségépítése
A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok
elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket
érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó
lehetőségekről tevékenységcsoport keretében "Hagyj nyomot" Ifjúsági programsorozat
18 (településenként 3) alkalommal valósul meg.
⮚ Közösség egészségfejlesztése
Az

egészséges

életmód

közösségi

szintű

megerősítését,

a

közösség

egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok szervezése
illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények,
információs napok, előadások) projektelem keretében 6 alkalommal egészségnapok, 12
alkalommal egészségfejlesztő rendezvények valósulnak meg.

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció
támogatása
A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint
az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása projektelem keretében megvalósul angol
nyelvtanfolyam a közszolgáltatásokban dolgozóknak (2 tanfolyam, 320 órában, 20
munkavállalónak), valamint kidolgozásra kerül több települést érintő szolgáltatásfejlesztési
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cselekvési terv és megvalósul a Helyi Emberi Erőforrás-fejlesztési Terv. Megvalósul a projekt
kommunikáció, valamint a kommunikációs tervben részletezett PR tevékenység.
⮚ A célcsoport helyben maradását ösztönző programok megvalósítása
Közszolgáltatások

elérhetővé

tétele,

helyi

szolgáltatások

továbbfejlesztése

projektelemen belül 18 alkalommal megvalósul a Segítő Háló Hegyháti Koordinációs
Fórum, ahol a célcsoport közvetlenül, lakóhelyén kap lehetőséget a Munkaügyi
Szervezet, az EFI, a LEADER munkacsoport és a partnerszervezetek képviselőivel a
személyét érintő ügyek előremozdításában.
⮚ A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése
Aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való
megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer
kialakítása.
⮚ Egészségtudatosság fejlesztése
Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti szűrővizsgálatokon való
részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez
kapcsolódó egyéni tanácsadás megvalósításához 20 alkalommal egészségfejlesztő
rendezvény keretében megvalósul a 120 fő felmért személy állapotának megfelelő
tanácsadás.
Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása az egészséges táplálkozás, a
járványügyi ismeretek növelése (személyi higiéné/kézmosás, védőoltások, szexuális
egészség-betegségek terjedése, antibiotikum használat, stb.), veszélyes anyagokkal
kapcsolatos ismeretek tekintetében a projekt 12 alkalommal 120 fő részére
klubfoglalkozást, “Filmklub”-ot, Esetmegbeszélést tart.
⮚ A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai
Az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését
célzó programok keretében a projekt 32 alkalommal Senior Akadémia látogatást valósít
meg a Pécsi Tudományegyetem és Kaposvári Egyetem helyszíneken
⮚ Életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzése
vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok, benne önsegítő
csoportok létrehozása
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Megvalósul 24 alkalommal “Élet-Helyzet” klub. Szociális segítő, mentálhigiénés
gondozó és tanácsadó közreműködésével a krízist hordozó élethelyzetekre felkészülés,
és azok kezelése történik.
⮚ A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének
elősegítése egyéni fejlesztési tervtől függetlenül
Aktív segítségnyújtás keretében 180 alkalommal közösségi tereken és Információs
pontokon legalább havi rendszerességgel a szükséges információk és megoldások
elérhetővé válnak a projekt célcsoportjába tartozó munkaerőpiaci szempontból
hátrányos helyzetű személyeknek
⮚ A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása
o Közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren, megszervezett, szakember
által irányított testmozgás
A projekt nagy társadalmi bázist megmozgató tematikus sportprogramokat
valósít meg 5 alkalommal a települési beruházásokhoz kapcsolódóan
o Életmód-sport (pl. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés
mozgásformák) klubok létrehozása és működtetése
Sport és fitt klub alakul, és 32 alkalommal 180 fő bevonásával sportklubrendezvényeket szervez, illetve a már működő klubbokat népszerűsíti.
o Sportválasztást támogató sportbörzék, szabadidősport-rendezvények, amelyek
alkalmasak a szabadidősport bázisának szélesítésére és a speciális igényű vagy
hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fizikai aktivitásra ösztönzésére.
A projekt 2 alkalommal sportágválasztó napot tart 240 fő bevonásával Mágocs
és a Bikal Általános Iskoláiban, mely projektelem ráépül a folyamatban lévő
TOP fejlesztésekre.
⮚ A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, közösségi munka,
közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, önkéntesség
o Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, önkéntesség
Önsegítő csoportok ösztönzése projektelem keretében "Magunk kenyerén
Közösségi Klub” jön létre, mely 10 alkalommal megvalósuló tematikus
klubfoglalkozások

alkalmával

implementálja

az

önfoglalkoztatási

projektötleteket, a háztáji kertészet és gazdálkodás, valamint a helyi
erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztés megoldásait.
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o A helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába
A "Magunk kenyerén Fórum” 6 alkalommal megvalósuló tematikus fórum, ahol
az önsegítő csoport külső szakértőkkel, stakeholderekkel és intézmények
képviselőivel professzionalizálja a saját tudásbázisán létrejött önfejlesztési
megoldásokat.
o Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi szolgáltatások
minőségének növelése érdekében
A projekt 5 alkalommal valósít meg önkéntes toborzást, melyet követően
megvalósul azok felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes-, és iskolai
közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése.
o A szolgáltató szervezetek, önkormányzatok körében önkéntes koordinátorok
képzése,foglalkoztatása
A projektelem keretében megvalósul közösségszervező képzés 15 fő önkéntes
részére, valamint lehetőség teremtődik a projektpartnereknél önkéntes
tevékenység folytatására, melyhez a projekt útiköltség-térítéssel járul hozzá.
⮚ Közösség egészségfejlesztése
o Helyi kommunikáció (programok, rendezvények, információs napok, előadások)
az életmódváltást támogató programokon történő részvétel elősegítése
érdekében
A projekt egészségfejlesztő klubot hoz létre, 12 alkalommal 120 fő bevonásával.
o Alkoholfüggőség-megelőzés területén helyi figyelemfelhívó, a jogszabályi
környezet betartását támogató közösségi akciók szervezése; leszokást támogató
klubszerű, önsegítő tevékenységek megvalósítása
A projekt a rendezvényeken információs szolgálatot működtet 15 alkalommal
150 fő bevonásával.
o Dohányzás-megelőzés területén, olyan helyi közösségi akciók szervezése,
amelyek a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak
betartatását célozzák, ill. segítik elő
A projekt a rendezvényeken információs szolgálatot működtet 15 alkalommal
150 fő bevonásával.
o Az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányok
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Megvalósul az "1000 nap 1000 Észak-Hegyháti gyermekes családért”
programcsomag, mely a fogantatástól a 6. életévig tartó időszakot összefoglalva
a célcsoportban megvalósítja többek között a legalább 6 hónapos korig tartó
kizárólagos anyatejes táplálás/szoptatás népszerűsítését, a csecsemőkori túlzott
súlygyarapodás elkerülését; a kisgyermek otthoni táplálásában az egészséges
táplálkozás népszerűsítését célzó akciókat, előadásokat szervez.

➢ Fiatalok közösségépítése
o Szívességcsere / Tudástranszfer program
A projekt tudástranszfert valósít meg 36 alkalommal min. 72 fő bevonásával.
⮚ A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés
támogatása
A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése, valamint az
önkormányzat területén lévő szórakozóhelyek biztonságának növelése érdekében
megvalósul 5 db "Vigyázó szemek önkéntes csoport” kialakítása, működtetése. Jelen
projektelem koherens a „Magunk kenyerén”, a „Segítő Háló”, a „Munkaerőpiaci
Térkép” és a „Nagy tervek, kis kertek” elemekkel.
⮚ Települési kedvezmény kártya rendszer kialakítása
RIGAC kiterjesztése keretében a "Lépés-Váltás" konzorcium települései részére
adaptálhatóvá válik Alsómocsolád község helyi pénz "jó gyakorlat"-a. Megvalósul a
know-how alkotás, a teljes térségre kiterjesztő eljárás kidolgozása, döntéshozatal,
bevezetésre előkészítés
⮚ A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
Interaktív, a közös cselekvéseket támogató programok kialakítása keretében létrejön a
„Nagy tervek – kis kertek” A mikrotérségben mindösszesen 40 roma lakos bevonásával

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
A nemzetiségi közösség, a szociális szakemberek és a média közötti kapcsolatok erősítésére
irányuló programok keretében 2 különböző rendezvénytípuson mindösszesen 8 alkalommal
valósul meg az "Együtt könnyebb - Nemzetiségi kultúra a Hegyháti-térségben” programsorozat.
A rendezvények és programok a mikrotérség településein 120 roma lakos bevonásával
valósulnak meg.
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VI. A helyi közösségi közlekedés szervezése
A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a
munkavállalás elősegítése érdekében megvalósul a Haza–Tér interaktív kommunikációs felület
kialakítása, adatbázis építés a településeken elérhető teljes közösségi közlekedésről, telekocsicsoport és falujáratok bevezetése, és hozzáférhetővé tétele a lakosság egésze számára.

VII. Beruházások
A projekt megvalósítja a települések szabadtéri közösségi tereinek felújítását, korszerűsítését,
két Teleház és egy

Közösségi Tér eszközfejlesztését.

Építési beruházások:
● Alsómocsolád: Faluház épületének részleges hőszigetelése és műanyag kültéri
nyílászárók elhelyezése
● Bikal: Kézilabdapálya felújítása (900 m2)
● Mágocs: Futópálya felújítása
● Mekényes:
o A művelődési ház világítás korszerűsítése, és a tornaterem padlóburkolatának
felújítása 74,60 m2
o Művelődési ház külső és belső lépcső burkolása 25,2 m2
● Nagyhajmás: Labdarúgó pálya felújítása 7000 m2
Eszközbeszerzés:
● Alsómocsolád:
o 6 db asztali számítógép+Win10 szoftver, 6 db monitor, 6 db hangszóró,5 db
Microsoft Office 2016 szoftver, 9 db Lenovo notebook, 2 db Acer projektor, 2
db Logitech távirányító, 2 db mobil vetítővászon, 2 db flipchart tábla
o HazaTér interaktív kommunikációs felület elkészítése
● Nagyhajmás:
o 1 db asztali számítógép+Win10 szoftver, 1 db LG monitor, 1 db hangszóró, 1
db Microsoft Office 2016 szoftver, 1 db Konica Minolta nyomtató
● Kisvaszar:
o 5 db asztali számítógép+Win10 szoftver, 5 db LG monitor, 5 db hangszóró, 5
db Microsoft Office 2016 szoftver, 1 db Acer projektor, 1 db Logitech
távirányító, 1 db vetítővászon
o 6 db sörpad garnitúra
5.4.

A projekt során megvalósított szolgáltatások tartalmi ismertetése

Toborzás
A projekt a társadalmasítás és a bevonást intenzív toborzó akcióval kezdi, melynek első
lépése a menedzsment aktiválását követően a célcsoport potenciális tagjainak érdeklődés
felkeltése. A regisztráció kezdeményezése tájékoztató levelek megküldésével, flyerek,
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honlap banner valamint helyi rádió, hangosbeszélő és közterületi médiafelületek
használatával valósul meg. A plakátok és szórólapok kombinálása az információ megfelelő
terítése érdekében ajánlott. A plakátok megfelelő elhelyezése kulcsfontosságú a célcsoport
elérése érdekében. A projekt 5 alkalommal toborzó rendezvényt is tart, valamint
regisztrációs konzultációt biztosít a megkeresettek (telefon, e-mail) igényei alapján.
A regisztrációs lapok fogadása, azonosítása, önkéntesség elve alapján a jelentkezőket a
vonatkozó adatvédelmi és egyéb szabályzók alkalmazása mellett nyilvántartásba veszi,
megvalósul a projektben való együttműködés dokumentálása. Felmerülő igényekben
folyamatos tájékoztatást biztosít.
A bevont célcsoporttagok újabb célcsoporttagokat, jelentkezőket hozhatnak. Minden
bevontnak, érdeklődőnek van családja, barátja, mindenki jár más társaságba, ismerkedik,
ami mind jó lehetőség a projektünk népszerűsítésére. Személyes beszélgetések és fórumok
alkalmával bemutatjuk a munkánkat; felmérjük, hogy mi érdekli a célcsoportot, milyen
problémáik vannak.
Szórólapokat és információs kiadványokat készítünk, amelyek nemcsak információt
nyújtanak a projektünkről, hanem olyan jelentkezési lap részt is tartalmaz, amit ki lehet
tölteni és visszaküldeni. A toborzás során rendezvényeken elérni és bevonni kívánt
célcsoporttagok száma legalább 100 fő.

Projektnyitó rendezvény
A projekt megvalósítás során egy nyitórendezvény és egy zárórendezvény kerül tartásra.
A megvalósításhoz elvárás szerint biztosítjuk a rendezvény lebonyolításának standard
technikai feltételeit /projektor, laptop, prezentátor, vászon, férőhelyek és terem az elvárt
létszámhoz igazítva/, valamint a lebonyolítást támogató személyzetet /regisztrációs,
felszolgáló személyek, és 1 fő rendezvény moderátor.
A rendezvény előkészítése során a meghívandók létszámához igazítottan az UMFT
elvárásoknak megfelelő meghívólevél kerül kiküldésre elektronikus /2 alkalom/ és postai /1
alkalom/ formátumban. A jelenléti íveken a gyorsabb regisztráció érdekében előkészített
íveket alkalmazunk, melyeken a tervezetteken felül érkező vendégek lajtromba vételéhez
20 feltöltetlen sor kerül beillesztésre. A rendezvény várható létszáma 30 fő.

Képzések
⮚ Leendő munkavállalók képzése, OKJ képzés, majd foglalkoztatás
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A közszolgáltatások területén elhelyezkedni kívánó munkavállalóknak a HEEFT-ben
rögzített célok mellett a később betöltendő munkakörökhöz kapcsolódóan falu- és
tanyagondnok, Szociális gondozó és ápoló, pedagógiai és családsegítő munkatárs, Diétás
szakács és Demencia gondozó OKJ végzettségek megszerzése, majd azt követően
foglalkoztatása valósul meg.
➢ Antidiszkriminációs képzés
A projekt 16 fő munkáltató részére antidiszkriminációs képzést valósít meg. A tréning célja,
hogy a résztvevők részére információt nyújtson a diszkrimináció és esélyegyenlőség
témaköréhez kapcsolódó főbb fogalmakról, illetve érzékenyítse őket a kirekesztettségből és
a kisebbségi létből eredő társadalmi hátrányok tekintetében. A tréning során a résztvevők
az elvont társadalmi, szociálpszichológiai és jogi fogalmakat elsősorban saját élményű
megtapasztalás révén ismerik meg. A tréning munkamódszere alapján elsősorban olyan
feladatok, gyakorlatok alkalmazására kerül sor a képzésen, amelyek segítségével a
résztvevők saját élmény szerzése útján ismerkednek meg a témával. A játékos, gyakorlatorientált feladatokat tréneri előadások, prezentációk szakítják meg, amelyek során az
elméleti háttér tisztázásra kerül. A trénerek az elsajátítandó elméleti ismeretekről közérthető
vázlatot készítenek, amelyet a résztvevőknek kiosztanak majd. A tananyagegységek
tartalma:
1. modul: Csoportképzés, ismerkedés, elvárások, keretek, csoportszabályok
Modul célja: egymás megismerése, ráhangolódás a csoportmunkára, egyéni elvárások
felmérése, keretek meghatározása, csoportszabályok megalkotása, „szerződés” a
csoporttal.
Modul tartalma: ismerkedős gyakorlatok; elvárások összegyűjtése kiscsoportos munka
keretében; keretek, szabályok megalkotása nagycsoportos beszélgetés keretében; tréneri
tájékoztatás.
2. modul: Társadalmi integráció
Modul célja: Megismerkedni a társadalmi integráció fogalmával, célkitűzéseivel,
előnyeivel, hátrányaival, valamint intézményrendszerével, a kirekesztett társadalmi
csoportokkal, azok speciális szükségleteivel. Modul tartalma: Társadalmi integráció,
előnyei, hátrányai, integrációs jelenségek a társadalomban, másság, kisebbség fogalma.
Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód fogalma, kapcsolódási pontok a társadalmi
integrációval
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3. modul: Előítélet kialakulása, működési mechanizmusa, diszkrimináció fogalma
Modul célja: a modul célja, hogy a résztvevők megismerjék a sztereotípiák, előítélet
kialakulásának mechanizmusait, a kapcsolódó szociálpszichológiai fogalmakat,
tudatosítsák saját előítéleteiket, illetve azt, hogy hogyan tudják azokat csökkenteni,
hogyan tudnak munkájuk során tudatosabban működni. Modul tartalma: kategorizáció,
sztereotípiák, előítélet, diszkrimináció szociálpszichológiai megközelítése
4. modul: Diszkrimináció tilalma, esélyegyenlőségi politika fogalma, jogi keretek
Modul célja: a modul célja, hogy a résztvevők megismerjék a tréning során tárgyalt
fogalmakhoz kapcsolódó jogszabályi keretet, megismerjék az Egyenlő bánásmódról
szóló törvényt és az ide kapcsolódó jogi eljárásokat Modul tartalma: fogalomtisztázás,
jogi szabályozás, az Egyenlő bánásmódról szóló törvény, esélyegyenlőségi terv

⮚ Közösségfejlesztő képzés
A projekt 15 fő célcsoporttag – elsősorban NEET csoportba tartozó fiatal – részére biztosít
közösségfejlesztő képzést. Képzési programunk célkitűzése a segítő foglalkozásra készülő
fiatalok, illetve a későbbiekben ifjúságsegítéssel, oktatással, gyermekvédelemmel
foglalkozó személyek speciális szakmai felkészítése, képzése és folyamatos továbbképzése,
elsősorban fiataloknak szóló mentálhigiénés prevencióban való közreműködésre,
csoportokfoglalkozások vezetésére.
A képzés modulrendszerű, egy alapozó- és az arra épülő speciális modulokból áll. Az
alapozó modul célja az ifjúsági csoportfoglalkozások vezetéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretekbe való bevezetés. Ezt a képzésünket azoknak ajánljuk, akik vagy még
nem vezettek csoportfoglalkozásokat fiataloknak, vagy tartanak ilyen foglalkozásokat,
azonban szeretnének stabil elméleti és gyakorlati alapokat szerezni a csoportok
megtervezéséhez. A speciális modulok célja tematikus csoportfoglalkozások vezetésére
való felkészítés.
1. Modul: A résztvevők elsajátíthatják a csoportvezetés alapjait, a csoportszervezés és tervezés
folyamatát, megismerkedhetnek csoportdinamikai jelenségekkel csapatépítő, dramatikus
játékokkal, - sajátélményen keresztül.
Képzési célok:
● a csoportdinamikai alapelvek megismerése, csoportvezetési alapismeretek
elsajátítása,
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● foglalkozások tervezésére és vezetésére történő felkészítés, csoportvezetés
modellhelyzetben,
● együttműködés

és

csapatépítés

alapelveinek,

közösségi

alapú

eljárások

megismerése.
2.Modul: A résztvevők megismerhetik az agresszió hátterében álló általános elméleteket, a
stresszkezelés alapjait, kommunikációs-, tolerancia- és empátiás készségek fejlesztését.
Gyakorlati ismereteket szerezhetnek interaktív, dramatikus játékelemeket felhasználó
konfliktuskezelő foglalkozások tervezéséhez, megvalósításához.
Képzési célok:
● a résztvevők képesek legyenek konfliktuskezelés témában csoportfoglalkozás
megtervezésére, megvalósítására, értékelésére;
● a résztvevők alapismereteket szerezzenek a stresszkezelésben, kommunikáció-,
tolerancia- és empátiafejlesztésben;
● foglalkozások vezetésében gyakorlati tapasztalatot szerezzenek.
1. Modul: A résztvevők megismerhetik az egyes életszakaszok önbecsüléssel összefüggő
kérdéseit, a média, a kortársak, valamint a testkép önértékelésre gyakorolt hatását.
Gyakorlati ismereteket szerezhetnek interaktív, dramatikus játékelemeket felhasználó
önbecsülés-fejlesztő foglalkozások tervezéséhez, megvalósításához..
Képzési célok:
● a résztvevők képesek legyenek önbecsülés-fejlesztés témában csoportfoglalkozás
megtervezésére, megvalósítására, értékelésére;
● a résztvevők alapismereteket szerezzenek kamaszok önértékelésének fejlesztésében;
● foglalkozások vezetésében gyakorlati tapasztalatot szerezzenek.

➢ Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés
A projekt a roma célcsoportból kiválasztódott 12 fő részére valósít meg a „Magunk
kenyerén” programelemek és az „Együtt könnyebb – nemzetiségi kultúra az ÉszakHegyháton” programelemekhez kapcsolódóan „Háztáji kertészet és gazdálkodás képzést.
A

képzés

és

a

hozzá

kapcsolódó

intézkedés

az

akcióterület

lakosságának

közösségfejlesztéssel egybekötött társadalmi integrációját segítő program, mely növeli az
itt élők gazdasági és foglalkoztatási (foglalkoztathatósági) lehetőségeit. A programelem az
érintettek aktív bevonásával jár, mely nagyon erős együttműködést igényel a szakmai
megvalósítók részéről is.
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Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés modellértékű stratégia és az azonnali szociális
beavatkozás módszertanára épül. A közösségfejlesztés, a helyi foglalkoztatás növelése, a
közösségi és háztáji kertészkedés kultúrája nem hozható be a hátrányos helyzetű családok
életébe egyszeri vetőmag és kisállat adományokkal, és tapasztalataink szerint a
„klasszikus” szociális földprogramok is hatástalanok maradnak. Állandó odafigyelésre,
tanácsadásra, a megtanultak ismétlődő rögzítésére lenne szükség folyamatos szakmai és
szociális segítségnyújtással. A képzés során az alábbi ismereteket sajátítják el a résztvevők:
➢ Az általános tájékozottság a háztáji gazdálkodással kapcsolatos alapfogalmakról
➢ Az általános tájékozottság a különböző kerttípusokról
➢ Az általános tájékozottság a kertműveléshez igazodó növényfajtákról
➢ Az általános tájékozottság a háztáji gazdálkodásban termeszthető zöldségek és
növények termesztéséről
➢ Az általános tájékozottság a háztáji állattartás általános szabályairól
➢ Gyakorlati ismeretek az egyes – háztáji – állatfajokra (csirke, kacsa, pulyka, nyúl,
disznó) jellemző speciális tartási szabályokról, módszerekről
➢ Gyakorlati információk a megtermelt/előállított felesleg értékesítését segítő
marketingelemekről
➢ A megismert – a háztáji gazdálkodást segítő - jó gyakorlatok alapján az ötletek
alkalmazására való képesség
➢ A helyi társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés
➢ A fenntartható fejlődés formálásáéért viselt egyéni és közösségi felelősség iránti
igény
➢ A célok elérését segítő motiváció és elhatározottság
➢ A témában közérthető formában közzétett publikációk (pl.: újságcikk, video stb.)
megértése, elemzése, feldolgozása
➢ A megszerzett tudás a résztvevő saját környezetében – saját háztájiban – való
alkalmazásának és továbbadásának képessége
➢ Pozitív attitűd a személyes és társadalmi életben, munkában, az önsegítő és
önfenntartó

képesség

A

helyi

erőforrások,

adottságok

felismerésének,

azonosításának képessége
➢ A helyi közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés
➢ Változások iránti fogékonyság, alkalmazkodás a környezeti változásokhoz
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A helyi gazdaságfejlesztés alapkérdése a helyi erőforrások feltárása és a közösségi
tervezés. Ennek működésére vannak tapasztalatok; a helyi gazdák összefogásával egész
falvakban számolták fel a munkanélküliséget, de ezt az összefogást valakinek el kell
indítania, az ehhez szükséges módszertant végig kell vinnie, ami szintén állandó, nem záros
határidejű feladat. Ennek szellemi és módszertani értelemben ez a programelem a motorja.

⮚ Digitális írástudás fejlesztése az alapkompetenciákhoz illeszkedve:
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) többször hívta már fel a figyelmet
arra, hogy prioritást kell, hogy élvezzen az uniós támogatások felhasználása során a
digitális írástudatlanság csökkentése. E tekintetben különösen veszélyeztetettek a
hátrányos helyzetű térségek és kistelepülések lakói, a 40 év felettiek, az e-közigazgatási
szolgáltatásokat eddig nem használók, a munkanélküliek és a határon túli magyar
állampolgárok. Sajnos, a digitális írástudatlanság problémája térségünk számára is nagy
kihívást jelent, melyet az alsómocsoládi és kisvaszari Teleházak által nyújtott
szolgáltatások, informatikai tanfolyamok és képzések hivatottak enyhíteni. Az
eszközparkok fejlesztése és korszerűsítése jelen projekt beszerzési programelemében
valósul meg, míg a HEP-ekben rögzített intézkedési tervekhez kapcsolódóan jelen képzési
elem biztosítja a célcsoportba tartozó személyek részére az eszközök és új információs
technológiák alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítását.
A tevékenység célja a digitális írástudatlanság felszámolása, módszere: alap informatikai
kompetencia-fejlesztés, melynek része a számítógép és a grafikus operációs rendszer
megismerése, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, hálózati ismeretek, kommunikáció.
A rendszeres találkozások és ismeretátadás eredményeként az akcióterületen élők képessé
válnak a számítógép mindennapi életben történő alapfokú felhasználására, a világhálón
lévő információ elérésére és a digitális kommunikációra (kapcsolattartás, elektronikus
ügyintézés).
Megtanulják a számítógép alapvető hardver-eszközeinek és operációs rendszerének
használatát; el tudják készíteni szövegszerkesztő segítségével önéletrajzukat, leveleiket,
feljegyzéseket; meg tudják keresni az Internet segítségével a mindennapokban számukra
szükséges információkat, valamint el tudják végezni az életvitelükhöz szükséges
ügyintézést a közösségi hozzáférési pontokon.
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⮚ Reintegrációs tréning
A projekt két csoportban mindösszesen 24 fő részére valósít meg munkaerőpiaci
reintegrációs tréninget. A tréning résztvevői többszörösen hátrányos helyzetű tartós
munkanélküli személyek. Többségük mindennapi életvezetési problémákkal küszködik,
szociálisan és mentálisan valamint egészségügyi szempontból is problémásak, sérültek.
Gyakran rendezetlen családi körülmények között élnek, akik elveszítették önbecsülésüket,
önértékelésüket. A tréning során a résztvevők felmérik képességeiket, feltárják
legjellemzőbb

érdeklődési

területeiket,

a

munkavállalás

szempontjából

értékes

személyiségjegyeiket. A Reintegráló tréning legkézzelfoghatóbb célja a munkanélküli
aktivitásának a felkeltése személyes motivációinak a felmutatása. A munkaerő-piaci
reintegráció leggyakoribb gátló tényezője a szakképzetlenség mellett a személyiségbeli
deficit és lelki egyensúlyzavar, az önbizalom hiány, az önérvényesítés hiánya, a téves
önismeret, a rossz kifejező képesség. Mindezen gátló tényezők feltárásával és
kiküszöbölésével javíthatók az elhelyezkedési vagy éppen a munkaerő-piaci képzés történő
beiskolázás esélyei.
A tréning formai és tartalmi követelményei: Jelenléti ív, tréningfeladatok megoldása,
szituációs gyakorlatok végrehajtása. Továbbá: Legyen képes a jelenlegi helyzet
értékelésére, a munkanélküliséggel kapcsolatos érzelmek feldolgozására. Alakuljon ki
reális önértékelése, stabilizálódjon önismerete. Legyen tisztában a munkaerő piac egyes
szereplőivel és a lehetséges elhelyezkedési lehetőségekkel vagy éppen az át, illetve
továbbképzési lehetőségekkel. Legyen képes a középtávú konkrét és konstruktív céljainak
a megfogalmazására. Ismerje meg és tudja alkalmazni az alapvető udvariassági, társalgási
formák szabályait.
Tréning során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia:
Reális helyzetértékelés, reális önértékelés. Munkaerő-piaci ismerte, információs csatornák
ismerete, képzési lehetőségek ismerete. Az érett felelős személyiség jellemzőinek az
ismerete és képesség annak a megjelenítésére. Önérvényesítő képesség. A konstruktív
életvezetési stratégiára való alkalmasság képessége.

⮚ Álláskeresési tréning
A projekt két csoportban mindösszesen 24 fő részére valósít meg álláskeresési tréninget. A
tréning célja a hallgatók olyan helyzetbe hozása, amelynek következtében tisztában lesznek
a munkaerő-piaci helyzettel a munka világát érintő információkkal, az Őket segítő
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rendszerekkel, támogatásokkal. Igazodjanak el a munkavállalás, a törvényes foglalkoztatás
ügyeiben. Legyen reális önképük a foglalkoztatási képességeikről, személyiségükről. Az
álláskeresés különböző eszközeinek, technikáinak, módszereinek ismeretében tudjanak
állást találni.
A tréning formai és tartalmi követelményei: Jelenléti ív, tréningfeladatok megoldása,
szituációs gyakorlatok végrehajtása. Továbbá: Ismerjék a munkaerő-piac működését,
törvényeit, mozgását, valamint a munkavállaló jogait a törvényes alkalmazás feltételeit.
Legyenek tisztában foglalkoztatási képességeikkel, legyen reális önképük, szilárduljon
meg motivációs bázisuk, legyenek kitartóak. Az álláshirdetések és a személyes kapcsolati
háló az álláskeresésben, amelynek tudatos használata és építése váljon a mindennapok
gyakorlatává. A bemutatkozó levél, az önéletrajz tartalmi és formai követelményeinek az
elsajátítása, telefonos interjú gyakorlati megvalósítása a tréning alatt. Tudjon célszerűen
felkészülni a hallgató a személyes interjúra/előkészületek, témák, kérdések, öltözködés,
váratlan helyzetek, fizetés stb./, valamint az állás elnyerése esetén, legyen felkészülve a
munkahelyi beilleszkedés problémáira.
Tréning során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia:
A törvényes alkalmazás feltételeinek, a munkavállalói jogoknak valamint a munkaerő-piac
működésének az ismerete. Megszilárdult, reális énkép, motivációs bázis, a dinamikus
irányultságok akarati tényezőjének a megerősödése. A személyes kapcsolati háló bővítése,
használata, az álláshirdetések és az információk tudatos használata. Rugalmasan a
meghirdetett állás követelményeinek megfelelően alakítható és alkalmazható önéletrajz
elkészítésének képessége. Képes célszerű kérdések megfogalmazásával telefonos
jelentkezésre. Képes felkészülni a személyes interjúra ruházkodás, viselkedés tartalmi
kérdések dolgában. Az állás elnyerése esetén felkészült a beilleszkedésre.

➢ Angol nyelvi képzés
A projekt a helyben maradás és a minőségi közszolgáltatás-fejlesztés érdekében 20 fő
közszolgáltatásban dolgozó munkavállaló részére angol nyelvi képzést biztosít. A képzési
tananyag és az óraszám bármely kiindulási kompetenciával rendelkező személy részére
biztosítja a magabiztos írásbeli és szóbeli kommunikációt. A képzés kapcsolódik a HEP
igényekhez, valamint folyamatban lévő „Active Aging” pályázathoz egyaránt.
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➢ Mediáció képzés
A projekt 20 fő részére az elvárások szerint biztosít mediációs képzés, melynek célja a
projektidőszakon túli fenntartás és szolgáltatásnyújtás megalapozása. A létrejött
közösségekben ágyazott jelzőrendszer és a projektben megvalósított mediáció képzés által
a képzésbe vont csoport alkalmassá válik közösségi szociális támogató tevékenység
ellátására.

Az

ő

szerepük,

tevékenységük,

társadalmi

hasznosságuk

nemcsak

szociálpolitikai, hanem erkölcsi, etikai vonatkozásban is kitűntetett szerepű lesz. A
közösségi szociális támogató tevékenység gyakorlatának alapja, hogy mint a szülői/kortárs
közösségi team tagja kapocs legyen az otthon, a család, az iskola és a közösség között. A
mediáció, mint szociális támogató tevékenység képes beavatkozni és kezelni a szereplők
közötti interakciók során keletkező konfliktusokat
A képzés során elsajátított tudásanyag alapján a bevont az önismereti, személyiségfejlesztő
csoportmunka során tanulja meg hasznosítani jó tulajdonságait, csökkenteni az előnytelen
hatásokat. Váljon nyitottá, tudjon önállóan gondolkodni, véleményt alkotni, krízis
helyzetben jól dönteni. A csoport nyújtotta védett környezetben történjen meg a változások
inspirációja. A több napos (96 órás) akkreditált tréning célja, hogy a résztvevő tudja kezelni
a problémákat az adott helyzetben. Lássa a várható reakciókat, ismerje meg erősségeit,
gyengeségeit.
A képzés során elsajátított tudásanyag:
● Közvetlen tanácsadás biztosítása
● A rászorult fiatalok vagy családok védelmének ellátása
● Konzulenseként segítségnyújtás programok kifejlesztésében
● Összekötő szerep a közösségi szolgáltatások, valamint az egyén, a család és
közösség között,
● A gyerekek és családok számára szerveződött, segítséget nyújtó csoportok
koordinátori teendőinek ellátása.
● Azokkal a közösségi szolgáltató egyesületekkel való kapcsolat kialakítása, ahová
a gyerekeket vagy szüleiket irányítani lehet.
● Szülői közösségek és csoportosulások felvilágosítása a szülőknek kijáró
szolgáltatásokról a szülői fórumokon és ankétokon.
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➢ Gyermekhordozós latin fitnesz oktataói képzés
A projekt 3 fő részére biztosít a „Maminbaba” képzésen való részvételt. A Maminbaba Hordozós Latin Fitness egy latin tánc alapú́ mozgásforma kisbabás és várandós
anyukáknak. A csoportos foglalkozás keretében tartott Maminbaba órák alatt az anyukák
együtt mozognak a babáikkal olyan módon, hogy a gyermekek stabil babahordozó
eszközben az édesanyjukra vannak kötve. A Maminbaba alapvetően az anyukák jól-létét
szolgálja. Célja, hogy a kisbabás édesanyáknak a szülés után is legyen lehetőségük
kimozdulni, kikapcsolódni, magukkal foglalkozni, anélkül, hogy közben a babájukat másra
kellene bízni. Ne kelljen lemondaniuk a mozgás öröméről, és tagjaivá váljanak egy jó
hangulatú́ , hasonló élethelyzetben lévő anyákból álló csoportnak. Másodlagos célja az
anatómiailag helyes hordozás népszerűsítése. Nem célja az izomcsoportok célzott
megmunkálása, a testépítés és a túlzott fizikai terhelés sem. A Maminbaba könnyed és
szórakoztató módon segít az anyukáknak visszanyerni a szülés előtti alakjukat, segít a
fogyásban és a fizikai állóképességet is fejleszti. A Maminbaba órákon várandósok is részt
vehetnek.
A Maminbaba oktatóképzés során a trénerek alkalmassá válnak arra, hogy - a szakmai
kritériumoknak megfelelően - önállóan tartsanak Maminbaba órákat, maguk készítsenek a
zeneszámokhoz koreográfiákat, aminek természetesen meg kell felelnie a Maminbaba
hordozós mozgásforma követelményrendszerének. Széles körű ismeretet szereznek az
anatómiailag helyes babahordozásról, és a Maminbaba órákon erre vonatkozóan is képesek
információt és segítséget adni az anyukáknak. Az oktatáson részt vevők alapos elméleti
képzésében gyógytornász – hordozási tanácsadó is részt vesz. A Beli Buba babahordozó
iskolával együttműködve a Maminbaba oktatóképzésen a szakszerű kendőkötést is
elsajátítják a trénerek, hogy magukra és az anyukákra is fel tudják kötni a babákat.

➢ Alapkompetencia-fejlesztés
A projekt 24 fő kompetenciamérésben részt vett célcsoporttag részére biztosít
Alapkompetencia-fejlesztést. A tevékenység célja az akcióterületen élők integrációjának
segítése, egyéni és csoportos kompetenciáik fejlesztése. A célcsoportba tartozók jellemzően
nem rendelkeznek megfelelő személyes és szociális kompetenciákkal, kiforratlanok, vagy
félig kialakultak személyiségjegyeik, helytelen megküzdési stratégiáik pedig csak
elmélyítik hátrányaikat; kapcsolati hálójuk gyenge. A kompetenciafejlesztésen a résztvevők
játékos feladatokon keresztül megismerhetnék saját készségeiket, cooping stratégiáikat,
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valamint a társas együttélés alapjait (empátia, együttműködés, segítségkérés, társadalmi
részvétel), melyek elengedhetetlenek a későbbi kapcsolataik helyes működéséhez. Képet
kapnak az önmegismerés folyamatáról, elsajátítják, elmélyítik egyéni készségeikkel,
képességeikkel kapcsolatos tudásaikat, képessé válnak egyéni célok megfogalmazására,
megtanulják megkülönböztetni a társas viselkedés alapformáit, visszajelzést kapnak saját
viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődnek a kommunikációs készségekben,
konfliktuskezelési technikáik tárháza bővül, megismerik és tudatosan alkalmazzák a
csoportszerepeket, együttműködőbbé, toleránsabbá válnak.

⮚ Akkreditált pedagógus továbbképzések
Az eredetileg tervezett Alapozó terápia és homloklebeny képzéseket a túljelentkezés, majd
a koronavírus járvány miatt nem tudtuk megvalósítani, ezért olyan akkreditált pedagógus
képzéseket kerestünk, melyek óvodapedagógusoknak szólnak és melyek elvégzése után a
megszerzett tudást az óvónők beépítik pedagógiai programjukba, így biztosítható, hogy az
Észak-Hegyháton élő gyerekek profitálhassanak a képzésekből, így a programelem eredeti
célja megvalósulhasson.
A képzéseket és a képzésre jelentkezőket egy pályázati eljárás során választottuk ki, így
tudtuk biztosítani, hogy olyan tudást szerezzenek meg a pedagógusok, mely érdekli őket és
amit a legjobban be tudnak építeni a pedagógiai programjukba.
A pályázat során az óvónők vállalták, hogy a képzést elvégzik, a tanúsítványt megszerzik
és egy, az intézményvezető – illetve a fenntartó önkormányzat polgármestere – által
elfogadott beszámolót készítenek, melyben kifejtik, hogy a tanultakat hogyan építik be a
pedagógiai programjukba.

Képzés neve

Azonosító-száma

Képző cég
Boglárka Gyógytorna Bt.

Vitamintorna 120 órás

75/192/2017

Agresszió és konfliktuskezelés
óvodapedagógusoknak

23/221/2015

Menedzser Praxis Kft.

9/336/2018

TOPSEC Kft.

12/28/2019

Neteducatio Kft.

9/159/2018.

Neteducatio Kft.

Népi játékok a multikulturalitás
jegyében
Kézműves tevékenységek az
óvodában
Külső világ tevékeny megismerése,
matematikai tapasztalatszerzés az
óvodában
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Játékos képességfejlesztés
tervezése és megvalósítása az
óvodában

9/217/2018.

Neteducatio Kft.

2 óvodából 5 fő, összesen 8 képzés

Vitamintorna (Azonosító: 75/192/2017)
120 órás e-learning képzés
A továbbképzés célja, az óvodás gyerekek egészséges testi-lelki- szellemi életmódra nevelése
a mesék, a mozgás, a zene és a pozitív gondolatok együttes alkalmazásával. A képzés elméleti
és gyakorlati segítséget nyújt az óvodai érzelmi nevelés átfogó szemléletű tervezéséhez. A
program figyelembe veszi a szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös
élményekre épülő tevékenységek gyakorlását, valamint az óvodás gyermek erkölcsi
tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség)
és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának,
szabálytudatának) fejlődését, az érzelmek (öröm, bánat, félelem, harag, indulat) szabad és
kontrollált kimutatását. Ebben az életkorban rendkívül fontos, hogy az érzések hatékony
verbális és nem verbális kommunikálására megfelelő építő jellegű kifejezési módot találjunk.
A módszertan lényege pont az hogy a mesékben megjelenő érzéseket, a játékos testmozgás
segítségével felszínre hozzuk,ezáltal a társas kapcsolatok fejlődnek, és az öt szeretetnyelv (
dicsérő szavak, testi érintés, együtt töltött minőségi idő, szívességek, ajándékozás)
megismerése által a gyermek személyisége, egyénisége, érzelmi intelligenciája is
kibontakozhat. A módszertan lényege, hogy egy mese történet felolvasása után, zenére játékos
testbeszéd, mozdulatok segítségével a gyermek kimutathassa, átélhesse az adott érzelmi
élményt. A meseolvasás és játék után közös élményfeldolgozás, pozitív gondolatok
megismerése történik, majd lazításos feladatok segítik a történtek feldolgozását. A
továbbképzés célja, hogy az óvodapedagógusok megismerjék a gyerekek érzelmi motiváltságát,
szeretetnyelvét, érzéseiket és azokat irányított de mégis szabad mozgásos játékban megtanulják
kontrolláltan irányítani.
Agresszió és konfliktuskezelés óvodapedagógusoknak (Azonosító: 23/221/2015)
30 órás e-learning képzés, a Menedzser Praxis Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó
kiadványához kapcsolódó szolgáltatásként (egy éves előfizetés részeként megvalósuló képzés).
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A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket és jártasságot szerezzenek a
konfliktuskezelést illetően, különös tekintettel az óvodáskorosztály nevelése során felmerülő
konfliktusok kezelésére. A napi nevelőmunkában eredményesen tudják elsajátíttatni a
gyermekekkel az életkori sajátosságoknak megfelelően a konfliktuskezelés technikáit.
A program konkrét célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket és jártasságot szerezzenek a
konfliktusok kialakulásáról, fogalmáról, elméleti hátteréről, a konfliktuskezelési stratégiákról,
módszerekről, színtereiről kiemelten a konstruktív-kooperatív konfliktusmegoldást illetően és
az óvodai problémákra fókuszáltan. A program elvégzését követően a pedagógusok képessé
válnak önmaguk belső és külső konfliktusainak rendezésére, illetve a konfliktuskezelés
tanítására az óvodás korosztály tekintetében.
Népi játékok a multikulturalitás jegyében (Azonosító: 9/336/2018)
30 órás e-learning képzés
A továbbképzés célja bemutatni, hogy a népi játékok hogyan alkalmazhatók a mindennapi
tanítási-tanulási folyamatba ágyazva. Az óvodapedagógus munkájához szükséges néprajzi
alapismeretek megtanítása, valamint a játék és a népi játék jellemzőinek, a hagyomány
közvetítési módjainak bemutatása.
A résztvevők megismertetése a népi játékok komplex és differenciált, az adott óvodás
közösségnek megfelelő alkalmazásával az óvodai gyakorlatban, valamint az óvodai pedagógiai
programba való komplex bekapcsolás lehetőségeivel. A tanfolyam célja továbbá annak
bemutatása, hogy mely kompetenciák fejleszthetők a népi játékok segítségével.
Kézműves tevékenységek az óvodában (Azonosító: 12/28/2019)
30 órás e-learninges képzés
A vizuális nevelés, a gyermekek esztétikai érzékének alakítása kiemelt fontosságú a hazai
óvodákban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorló óvodapedagógusok szükségét érzik,
hogy a témában elméleti és gyakorlati tudásukat is mélyítsék. Ehhez nyújt segítséget a
továbbképzés.
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A program célja: a résztvevő ismerje meg a vizuális képességek, a kreatív alkotás elméleti
tényezőit, sajátítson el új módszereket, váljon képessé a komplex művészeti tevékenységek
tervezésére és lebonyolítására.

Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés az óvodában
(Azonosító: 9/159/2018.)
30 órás e-learning képzés, heti 3 óra esetén 10 hét alatt teljesíthető
A környezeti nevelés, ezen belül is a gyermekek matematikai tapasztalatszerzése kiemelt
fontosságú a hazai óvodákban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorló
óvodapedagógusok szükségét érzik,hogy a témában elméleti és gyakorlati tudásukat is
mélyítsék. Ehhez nyújt segítséget a továbbképzés.

Játékos képességfejlesztés tervezése és megvalósítása az óvodában (Azonosító:
9/217/2018)
30 órás e-learning képzés
Az óvodai nevelés fontos feladata a gyermek személyiségét alkotó képességek játékos
fejlesztése, az egyéni fejlődési ütem nyomon követése, segítése. Ezt minden esetben tudatos
megfigyelés és tervező munka előzi meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorló
óvodapedagógusok szükségét érzik, hogy a témában elméleti és gyakorlati tudásukat is
mélyítsék. Ehhez nyújt segítséget a továbbképzés.

Tanácsadás, mentorálás
⮚ Mentorálás
A projekt alapvetően a BGR (Belső Gondozás Rendszere, tov. BGR) elemeire alapozottan
33 hónapon keresztül minimum 60 fő egyéni mentorálását valósítja meg. A BGR alapvető
jellemzője, hogy a mentorálást végző személyt a feladat-ellátást megelőzően fel kell
készíteni, hogy szemléletében, munkamódszereiben, eszközeiben képes legyen a
hagyományos tanácsadáson túl adatokat elemezni, fejlesztési tervet készíteni, azt
kivitelezze

és

értékelje,

ez

által

biztosítsa

a

tanácsadás

színvonalának

és

eredményességének minőségét. Végső célja, hogy az egyén kompetenciái, motivációi és
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információi alapján tervszerű és koordinált személyiségfejlesztést biztosítson, amely
kielégíti a célcsoport és a projekt által meghatározott indikátorok igényeit, és garantálja a
minőségfejlesztés követelményeit.
A BGR minőségértelmezése szerint a folyamatba beépített minőség-garanciák révén
kívánja elérni, hogy a tanácsadás közvetlen érintettje önmaga lehetséges maximumáig
jusson az oktatás-nevelés keretein belül. Ennek érdekében a konzorcium gondozást (BGRt) vezet be, mely részben az konzorciumon belül a szakértői csoport tagjai közötti
folyamatos szakmai konzultáció kereteinek, fórumrendszerének kialakítását, részben
differenciált foglalkozás biztosítását jelenti.
A problémafeltáró megbeszélés: Az egyes mentoráltak fejlődéséről tervszerűen és
koordináltan gyűjtött információk (adatok) alapján problémafeltáró megbeszélések
lefolytatására, továbbá a fejlesztés megtervezésére, kivitelezésére, értékelésére kerül sor.
Adatgyűjtés és regisztrálás: Mielőtt a megbeszélés megkezdődik, fontos hogy a
családról/csoportról és a mentoráltakról információk álljanak rendelkezésre. Adatgyűjtési
és regisztrációs rendszer elemei lehetnek: megfigyelések, tesztek és kérdőívek a szociálisérzelmi fejlődés vizsgálatára. Az ezek alapján szerzett információk áttekintő táblázatba
kerülnek. A rendszeres adatgyűjtés tervezésére konzorciumi szinten kialakított
mérési/értékelési naptár (tesztnaptár) szolgál.
Elemzés: Az adatgyűjtési és regisztrációs rendszer által szolgáltatott adatok kiindulópontot
adnak ahhoz, hogy az adatok elemzését követően a fejlesztést egy családon/csoporton belül
meg lehessen tervezni. Az elemzés a feltűnő fejlődést és/vagy visszaesést mutató
mentoráltak körének és a visszaesés lehetséges okainak feltárására szolgál. A konzorciumi
szintű elemzés ugyanakkor kiinduló pont lehet pl. a hiányzó társas kompetenciák
feltérképezésére is.
Tervezés: Az elemzés és a problémafeltáró megbeszélés során előállt információk alapján
a kívánt cselekvési mód fejlesztési tervben kerül kidolgozásra. A fejlesztési terv főleg a
család/csoport és alkalmanként (szükség esetén) egy-egy mentorált

számára készül.

Konzorciumi szinten a tervezés megjelenhet pl. a képzési terv összeállításában, bővítésében
vagy akár a tanácsadási program korrekciójában.
Kivitelezés: Az egyéni különbségek és problémák kezelésére készült fejlesztési tervet –
amennyire csak lehet – csoport/család keretben, foglalkozásokon valósítják meg. Az
konzorciumi

szintű

tervezés

következetes

megvalósítása

projekt-munkatervben

realizálódik.
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A különböző fejlesztést segítő anyagokat (tanulási eszközöket) a konzorciumi szinten
kialakított és folyamatosan bővülő orthotéka (archívum, média- és eszköztár, mérőeszközbank) tárolja.
Értékelés: A fejlesztési tervek hatását és adatgyűjtésre alapozott eredményét ismételten
problémafeltáró megbeszéléseken értékelik. Az esetleges változtatásokat és módosításokat
megbeszélik és rögzítik.
A célcsoport számára addiktológiai, pszichés, mentálhigiénés segítés, szakszerű, gyors
informálás, tanácsadás telefonvonalon. A szolgáltatás célja, hogy széleskörű segítő
adatbázis rendelkezésre állásával, a segítő beszélgetés mellett informáljuk és a megfelelő
személyes, illetve segítő kapcsolathoz irányítsuk a hozzánk fordulókat. A szakirodalom, a
mérési tapasztalatok az elvégzett anonim szakmai beszélgetések alapján látható, hogy a
pszichés, mentális problémák, zavarok növelik a kirekesztődés rizikófaktorait. Egy célzott,
szakemberrel történt anonim beszélgetés protektív tényezővé válhat. Az esetleges addiktív
magatartás esetén tanácsot kap, hogy hova fordulhat segítségért. A célcsoport számára a
térségben jelenleg nincs olyan szolgáltatás, ahova anonim tanácsért fordulhatnak. Ezért
szükségesnek tartjuk szolgáltatásunkat a pályázati időszakban 24 hónapig hetente egy
alkalommal az esti órákban. A szolgáltatás eléréséről a pályázat során kiadásra kerülő
anyagokból értesülhetnek az érdekeltek
A BGR munkamódszere, mely szemléltet, gondolkodási és cselekvési módot jelent. Ez
mind az egyes mentorált, mind a család, mind a közösség, csoport szintjén céltudatosan
végig gondolt fejlesztési tervben realizálódik. „A tervszerű munka arra ösztökél, hogy
megmagyarázzuk (értelmezzük), mit teszünk, és miért tesszük. Semmiképpen nem csak
„egy terv mechanikus kidolgozása”. Inkább valaminek a céltudatos végig gondolása, amely
végül egy terv elkészítésében realizálódik.

⮚ Kompetenciamérés, fejlesztési terv készítés, tanácsadás
A kompetencia valamely funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Ez az alkalmasság
döntések meghozatalában és a döntések kivitelezésében, végrehajtásában nyilvánul meg.
A döntés meghozatalának feltétele a motiváltság, a kivitelezésé a képesség.

A

kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a
tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy
tanulás során fejleszt ki magában.
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A kulcskompetenciák az ismeretek, készségek, attitűdök és jártasságok hierarchikus
rendszere, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét
kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és eredményesen
foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat elsősorban a formális oktatás illetve
képzés időszaka alatt célszerű elsajátítani, melynek lényeges feltétele az oktatás minősége.
Az egész életen át tartó tanulás során bármely típusá tudás megszerzését, megtartását,
transzferjét ezek a kompetenciák támogatják. Úgy kell tekintenünk a kulcskompetenciákra,
melyek kellő szintű birtoklása motivál az egész életre kiterjedő tanulásra, a szociálisan
értékes és eredményes karriercélok megvalósítására, az adekvát életpálya megtalálására, a
munka, a közösség megbecsülésére és fejlesztésére.
A QCA meghatározásában kulcskompetencia (key skill) többek között1:
● számolástechnika (application of number),
● kommunikáció (communication),
● saját tanulás megszervezése és fejlesztése (improving own learning and
performance),
● e-kommunikáció (information technology),
● problémamegoldás (problem solving),
● kooperáció, illetve együttműködés (working with others).
A projekt e nyolc kompetenciaterületen folytat le 120 fő bevonásával komplex mérést,
majd fogalmaz meg javaslatokat a fejlesztésükre.

⮚ Álláskeresési egyéni tanácsadás
A projekt 120 fő részére biztosít egyéni álláshelykeresési, elhelyezkedési tanácsadást. E
humán szolgáltatás olyan szolgáltatási forma, amely középpontjában az ember áll.
Megjelenése a társadalomban mindig az önszerveződés jele, és az ember értékes voltának a
hangsúlyozása. A tanácsadás főbb elemei:
-

Életpálya szemléletű: ami azt jelenti, hogy pl. egy ember munka-, pályakeresését
aktuális élethelyzetként kell értékelni, előzménye az életútban elemezhető,
megtalálhatók az irányok és továbblépések. Ez az élethelyzet bármikor
megismétlődhet.

-

Folyamatelvű: ami azt jelenti, hogy a tanácskérőt hozzá kell segíteni ahhoz, hogy
elinduljon abba az irányba, ami az ő helyzetében megoldást jelent.
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-

Támogató jellegű: ami azt jelenti, hogy a humán szolgáltatás nem irányítás és
felelősség átvállalás. Segíti a személyiséget abban, hogy kiválassza önmaga
számára a megfelelő lehetőséget.

A tanácsadásban három jól elkülöníthető egység van, amit a tanácsadónak figyelembe kell
venni. A szakaszok a tanácskérő fejlődését, változását írják le:
-

Megismerő szakasz: azt a tudatosítási folyamatot foglalja magában, amelyben az
egyén megismeri a pálya-munkavállalás szempontjából kiemelten fontos
tulajdonságait (ezek az érdeklődés, képesség, érték, munkamód). A megismerés
szakasza a tanácskérő önmagáról alkotott képének összetevőit strukturálja.

-

Fejlesztő szakasz: a tanácsadási tevékenység folyamatjellegét biztosítja. A fejlesztő
szakasz a tanácsadásban azoknak a képességeknek a kiemelését jelenti, amelyek
segíthetnek azoknak a tulajdonságoknak a megőrzésében és megerősödésében,
amelyek a célok elérését biztosítják. Megalapozza továbblépési irányokat és
esélyeket.

-

Szintetizáló szakasz: itt történik az öndefiníció megfogalmazása. A személyiség
kialakít magáról egy képet, melynek középpontjában egy kivetített pályakép áll, és
ehhez kapcsolódnak a valódi tulajdonságai, melyeket a tanácsadási folyamatában
megismert, tudatosított és megerősített.

Az álláskeresési tanácsadás olyan pszichológiai ismereteken alapuló eljárás, amely a
tanácskérőt tovább kívánja segíteni

saját életútja építésében. Célra orientált,

problémamegoldó tevékenység, amely személyes kontaktuson keresztül valósul meg a
tanácsadó és a tanácskérő között. A folyamat célja, hogy egy meghatározott kérdéskör
tisztázódjék

a

tanácsadó

segítségével

úgy,

hogy

interperszonális

kapcsoltban

információáramlás történik. Az információátadás olyan minőségben és olyan interakciókon
keresztül valósul meg, ahogy azt a tanácskérő igénye meghatározza.

⮚ Munkavállalási tanácsadás, utánkövetés
A projekt 32 fő részére biztosítja az utánkövetési tanácsadási szolgáltatást. Az álláskeresési
tanácsadás folyamatának kiterjesztése a munkaerőpiacon munkavállalóként elhelyezkedett
személyek részére. A mentor heti rendszerességgel telefonon, havi rendszerességgel pedig
személyesen tartja a kapcsolatot a munkavállalóval, valamint a foglalkoztatóval egyaránt,
így biztosítva a beilleszkedéssel és a munkavállalással kapcsolatban jelentkező
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konfrontációk és nehézségek hatásainak minimalizálását, a munkában tartás és sikeres
beilleszkedés megvalósulását.
Az utánkövető tanácsadás során a szocializáció folyamatának tevékenységben
megnyilvánuló vetületét ismerjük meg és elemezzük. Meghatározott alapelveket
érvényesítünk, melyeket vonatkoztatunk a tanácsadásban is felhasználható elvekre. Ezek:
-

Dinamikusság: ez az alapelv azt jelenti, hogy az életpályát egyfajta ellentétpár
jelenik meg, az állandóság és a dinamikusság.

-

Szakaszosság: ez a tanácsadásban az ismétlődés lehetőségét jelenti. Más
minőségben, de ismétlődhetnek ugyanazok az élmények, események, körülmények,
ezek egymással összefüggő szakaszokat, vagy élesen elkülöníthető szakaszokat
jelenthetnek.

-

Szilárdság: az életút folyamán az ember személyiség jellemzői fokozatosan
szilárdulnak. A személyiségre jellemző tulajdonságok határozzák meg az ember
tevékenységét. A tanácsadásban a karakteres személyiség-jellemzőkre kell építeni.

-

Plaszticitás: ez az elv azt jelenti, hogy azok a mozgássémák, viselkedéssémák,
amelyek a tevékenységhez szükségesek, megfelelő (adekvát) rendszert alkotnak.

⮚ Szupervízió
A projekt

30+25 fő részére biztosít szupervíziót az Őszi Fény Idősek Otthonában és a

Mágocsi Gondozási Központban a projekt elején és a végén.

A szupervíziós csoport

támasz, olyan háttérként működik, amelyben a segítés problémáit meg tudják beszélni.
Segít, hogy a bevont lássa kompetencia határait, tudja, hogy mikor kell segítőt igénybe
venni, hogyan kell az általa segített személyt elengedni, vagy szakemberhez küldeni. A
szupervízió elsősorban az időskorú személyek és a velük dolgozó intézményi
alkalmazottak, illetve az őket körülvevő családtagok közötti kommunikáció javítását, az
életminőség komplex javítását jelenti. A kommunikáció sajátossága, hogy mindkét oldalról
befolyásolják az életkori sztereotípiák, az orvos idősekkel szembeni indulatáttételei és az
ellenkező irányú viszont-áttételek. Hasonló befolyásoló hatása van a hagyományos férfi és
női szerepeknek (különösen falusi környezetben). Ugyancsak nehezítik a kommunikációt
az előítéletek. A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók és az ellátottak mentális
védelme, a dolgozók szakmai kompetenciájának fejlesztése. A szupervízió fókuszában a
szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a személyiségfejlesztés a szakmai kontextus
keretei között zajlik. Előfordulhat, hogy a segítő helyzetben a személyes érintettségünk,
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vakfoltjaink miatti bevonódás akadályozza munkánkat, elakadást okoz. A szupervízió segíti
a problémákra való rálátást egy külső szemszögből. A szupervizor reflektív jelenléte,
kérdései segítségével a szupervizált képes lesz rálátni önmagára, a saját működésmódjára,
elsajátítja az önreflexió képességét. A projekt során a csoportos és egyéni szupervízió
eszközei egyaránt alkalmazásra kerülnek.

⮚ Tudástranszfer
A projekt a fiatal és idős generáció közötti szívességcserét, tudásátadást, az intergenerációs
közösségépítést kívánja megvalósítani a 36 alkalommal minimum 72 fő bevonásával
megvalósuló „tudástranszfer” projektelemével. Lényege az Észak-Hegyháti Mikrotérség
nyugállományú és fiatal korcsoport közötti tudástranszfer megvalósítása eszközök
hozzáférhetőségének biztosításával. A projekt során a bevont fiatalok és szépkorúak
közösségépítésén keresztül létrejön a Mikrotérség „tudástérképe”, mely által a fiatalok
számára elérhetővé válik az idősebb korosztály felhalmozott tudása és tapasztalata és
kapnak sütit és ebédet, cserébe a fiatalok segítenek a ház körüli karbantartási, favágási, stb.
Tevékenységekben, melyeket az idősebbek fizikailag nem tudnak elvégezni. Segítenek a
mentális egészség fenntartásában.
Elemei: tájékoztatás, bevonás, szívesség klub létrehozása, módszertani adaptáció, internet
és egyéb eszközhasználat-oktatás, szívesség klub szolgáltatásfelmérése és szívesség klub
működtetése.

Tanulmányok
⮚ Önfoglalkoztatási projektötlet
Önfoglalkoztatás: Hagyományos munkaviszonyon kívüli fő foglalkoztatásban végzett
kereső-tevékenység. Az önfoglalkoztatás a hagyományostól eltérő munkavégzés egy
formája. Az atipikus munkavégzéssel - szabályozásával, terjedésével, stb. - az EU
tagállamok általában kiemelten foglalkoznak. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a
nyolcvanas évek kezdetén figyelt fel a foglalkoztatás természetének lassú átalakulására.
(Ekkor terjedt el az új foglalkoztatási formák megkülönböztetésére használatos „atipikus”
kifejezés is.) Fokozatosan háttérbe szorultak a tömegtermelő nagyiparra jellemző
foglalkoztatás évszázados hagyományai: a határozatlan időtartamra szóló munkaszerződés,
a törvényesen, mindenkire érvényesen meghatározott heti, napi munkaidő, a kollektív
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szerződésekben rögzített bérek, esetenként az előírt minimális bér stb. A világméretűvé vált
versenyben a cégek - a megnövekedett bérek és az egyre nagyobb adók és járulékköltségek
leszorításának kényszerében - igyekeztek mind takarékosabban felhasználni az emberi
munkát is, amit a technika fejlődése nagyban elő is segített. Az EU országaiban a
tapasztalatok szerint az önfoglalkoztatás kiemelten magas azokban az országokban, ahol
jellemzően agrár-orientált gazdaság folyik. Mivel a "Lépés-Váltás" konzorcium
településeire jellemző ez a tény, illetve a HEP és TOP analízis valamint a helyzetfeltáró
munka egyaránt alátámasztotta az önfoglalkoztatás szükségességét, a projekt 2 konkrét
önfoglalkoztatási projektötletet, mint know-howt dolgoz ki, és modellez.

⮚ Munkaerőpiaci térkép
A társadalomban történő változások miatt a társadalmi beilleszkedési lehetőségek
jelentősen megváltoztak. Az elmúlt évtizedekben általában stabilitásra törekvő, kockázatot
alig, vagy egyáltalán nem vállaló életforma alakult ki, amely éppúgy jelentkezett a gyermek
iskola és pályaválasztásában, mint az állás és munkavállalásban, a lakóhelyválasztásban, a
családok

általános

életvezetési

stratégiáiban.

Az

Észak-Hegyháti

Mikrotérség

foglalkoztatóival és álláskeresőkkel foglalkozó szervezeteivel folytatott egyeztetés során
kiderült, hogy a megüresedő munkahelyek és a folyamatos igény megfelelően tervezett
rendszer szerint kielégíthető lenne helyi munkavállalók foglalkoztatásával. Ehhez viszont
arra van szükség, hogy a két oldalt – az álláskeresőket (illetve a most még tanuló, vagy
GYES-GYED érintett) illetve a munkáltatókat összekapcsoljuk. Ennek érdekében a projekt
folyamatosan frissülő humánerőforrás-térképet hoz létre és integrál a „Digitális Ernyő”-be,
elősegítve, hogy a hátrányos helyzetben élők a valós és állandóan változó munkaerő-piaci
igényeknek megfelelő szakmát tanulhassanak. A program kapcsolódik a Foglalkoztatási
Paktum keretében megvalósítandó duális szakképzési és felnőttképzési klaszterhez segítve
a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők foglalkoztatását és társadalmi felzárkózását. A
"Lépés-Váltás" konzorcium településein található nonprofit szervezetek, piaci és szakmai
szereplők,

önkormányzatok,

képzési

intézmények

és

potenciális

munkavállalók

bevonásával létrejövő tudásbázis keretében a projekt felméri a munkaerőpiac valós igényeit,
és regionális szinten ehhez igazítja felnőttképzési programjait. A programelem közvetlen
célja egy olyan rendszer létrehozása, amely alkalmas a munkaerőpiacon megjelenő keresleti
és kínálati oldal összehangolására, kiegyenlítésére, vagyis arra, hogy a képzőközpontok
olyan szakmákra fókuszálhassanak, amelyekre valós kereslet van a piacon.
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➢ Észak-Hegyháti Faluszövetkezet – modell kialakítása
A projekt a az Észak –Hegyhát települései atipikus foglalkoztatási modellek kiszélesítése
céljából, a „Magunk kenyerén” valamint a „Háztáji gazdálkodás” programelemekhez és a
HEP és TOP prioritásokhoz kapcsolódva hoz létre egy know-howt innovatív
Faluszövetkezet-modell kialakítására. Ennek kifejezett oka, hogy a falusi települések
túlnyomó részében a feladatok megoldására olyan- az általános szövetkezeti jogszabályok
szerint működő̋- vegyes feladatokat ellátó faluszövetkezet kibontakoztatására van szükség.
Amelynek
-

eredményes működésében közvetlenül, vagy közvetve a település lakosságának
túlnyomó többsége érdekelt;

-

amely kettős gazdaság (kereső tevekénységgel kombinált alapjövedelem)
formájában integrálni tudja tagjai háztartását a megnyíló magán-, és közösségi
erőforrásokkal, foglalkoztatási lehetőségekkel; - különösen lehetőséget nyújt a
jelenleg csak megszakításokkal – foglalkoztatottaknak a folyamatos munkavégzésre,
s tagjai számára biztosítani tudja munkájuk alapján a munkavállalókat megillető
jogokat, társadalombiztosítást, nyugdíjbiztosítást;

-

az

önkormányzatokkal

összehangoltan

elősegíti

a

település

elhanyagolt

erőforrásainak hasznosítását, valamint a segélyekre szánt közpénzek munkaviszony
keretében való érvényesülését; - teret ad a közhasznú szolgáltatások kialakulásának
és működtetésüknek (művelődési ház, posta, közlekedés, javító szolgáltatás,
gyephasználat, erdősítés);
-

fokozatosan önálló vállalkozásokkal, távlati lehetőséget nyit a piacgazdaságba való
beilleszkedésre

(beszerző,

értékesítő

tevékenység,

feldolgozás,

bedolgozói

tevékenység kibontakoztatása, falusi turizmus, személyi szolgáltatások).
-

A tanulmány kiegészítéseképpen készül el egy olyan tanulmány, melynek tartalma Az
Észak- Hegyháti Faluszövetkezet forráskörnyezetének feltérképezése az innovatív
Faluszövetkezet-modell működtetésének céljából, a körkörös gazdaság irányelveinek
figyelembevételével, a gazdaság, -és társadalomfejlesztés szegmenseire egyaránt
kitekintve.

122

⮚ Idősgondozási központok komplex szervezetfejlesztése
Elkészül a humán közszolgáltatások körében beazonosításra került hiányosságok javítására
irányuló, a fejlesztéssel érintett intézmények tekintetében a feladatok átszervezésével, új
munkakörök kialakításával, betöltésével megvalósuló szervezetfejlesztési intézkedéseket
bemutató

koncepcióban

foglalt

intézkedéssorozat

megvalósítását

eredményező

szervezetfejlesztési dokumentum.

➢ RIGAC kiterjesztése
A pályázati kiírásban prioritásként megjelenő helyi kedvezmény-rendszer kialakítása
projektelemhez illeszkedve az Alsómocsoládon már létező, megalapozott helyi
pénzrendszer

teljes

Észak-Hegyháti

Mikrotérségre

kiterjesztése

érdekében

intézkedéscsomag kidolgozását valósítja meg a projekt.
Alsómocsolád a helyi kereskedelem és szolgáltatás igénybevételének megkönnyítésére a
hivatalos fizetőeszközt (Forint) helyettesítő, helyi fizetőeszközt vezetett be, ez a „Rigac”.
Rigachoz egyrészt valamennyi alsómocsoládi lakóhellyel rendelkező polgár – bizonyos
mértékig (1600 Rigac) – évente több alkalommal is, alanyi jogon juthat hozzá, másrészt a
helyben megtermelt áruit Rigacért adhatja el és vásárolhatja meg, a helyi szolgáltatásokat
Rigacért veheti igénybe. A helyi szolgáltatások ösztönzése, az önkormányzat
szolgáltatásinak helyi fizetőeszközben történő igénybevételre való átállítása egyrészt
forintkímélő, másrészt a helyi szolgáltatások felélesztését szolgáló intézkedés.
A programnak célja az is, hogy a hivatalos fizetőeszközt (forint) kímélve helyi
fizetőeszközzel lehessen igénybe venni az Önkormányzat által nyújtott különféle
szolgáltatásokat. Ezek közé tartoznak többek között az Önkormányzatok által végzendő
talajművelési szolgáltatások, a személyszállítási szolgáltatások, a házi szociális gondozás,
a Teleház szolgáltatásai, vagy a szabadidő hasznos eltöltését segítő eszközök bérlése,
családi rendezvények megtartásához helyiségek bérlése illetve étkezési szolgáltatások
igénybevétele.
Ezeket a szolgáltatásokat természetesen forintért is igénybe lehet venni, de a helyi
fizetőeszközzel történő igénybevétel kíméli a hivatalos fizetőeszközt, és megteremtheti
vagy serkentheti a szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket.
A gyártást az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének
biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltaknak
megfelelően belföldön bejegyzett, engedéllyel rendelkező értékpapír nyomda végezte,
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mely megfelelő gyártási technológiával, zártrendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tévő
technológiai-szervezeti rendszerrel és az azt szabályozó biztonsági szabályzattal, a
szükséges belső ellenőrzési apparátussal, őrző biztonsági személyzettel és technikai
berendezésekkel, valamint a selejt- és hulladék-anyagok zártrendszerű megsemmisítéséhez
szükséges berendezéssel és eljárási renddel rendelkezik. A programelem hatására a teljes
konzorciumi kör részére elérhető válhat.

Egészségfejlesztő rendezvények
⮚ Egészségnap
A projekt 6 alkalommal, mindösszesen 360 fő bevonásával Egészségnapot tart. A
rendezvényeken az információszolgáltatás mellett kihelyezett komplex szűrővizsgálatok
valósulnak meg szűrőbuszok igénybevételével. A lakosság az állapotfelmérés mellett
tájékoztatást kap arról, hogy az egészséges táplálkozás, megfelelő mennyiségű és
minőségű folyadékbevitel mellett alapvető fontosságú a mozgás, valamint a különböző
vitalizáló készülékek használata, melyek speciális területekre hatnak.
A programelem tartalmazza egyrészt az akcióterületen élő, a programelembe aktívan
bekapcsolódó, várhatóan 360 fő általános állapotfelmérését, szűrővizsgálatát egyrészt egy
kitelepült orvos csoport segítségével, akik helyben a célcsoport fogászati, bőrgyógyászati
szűrését, az általános állapotfelmérését – testsúly, testmagasság, testtömeg index,
vérnyomás, vércukor, koleszterin stb. – végzik el, másrészt az akcióterületen nem, vagy
költséghatékonysági szempontból nem ésszerű szűrővizsgálatokra való szervezett
eljuttatással,

mint

a

tüdőszűrés,

prosztataszűrés,

csontsűrűség,

mammográfiai,

nőgyógyászati szűrés. Olyan innovációk és készülékek is megjelennek a rendezvényeken,
melyek használata serkenti a vérkeringést, megszünteti az izomfájdalmakat, csökkenti a
zsírlerakódást, javítja a bőr állapotát, erősíti az immunrendszert, javítja a sejtek
oxigénbevitelét. Fenti jótékony hatásai mellett levezeti a fáradtságot, így hasznos lehet a
kemény fizikai, vagy ülő munkát végzők számára, de az idősebb korosztályok számára is
hasznos lehet egészségi állapotuk megőrzéséhez.

Kevesen ismerik a víztisztítás

fontosságát, ezért szeretnénk megismertetni az embereket e módszer előnyeivel, preventív
jellegével. Víztisztító alkalmazásával kényelmesen, fáradtság nélkül jutunk kristálytiszta
ivóvízhez, jelentős összeget takaríthatunk meg, kíméljük környezetünket, ráadásul
hozzájárulunk egészségi állapotunk fokozásához is. Az Egészségnap egy figyelemfelkeltő,
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elméleti tudást multiplikáló mini konferenciával kezdődik, majd egy kötetlen információ
szerzésre, tapasztalati úton való tanulásra lehetőséget teremtő szabadtéri rendezvénnyel
folytatódik.
Életmód tanácsadás, helyben végezhető szűrések (vérnyomás-, vércukormérés, testtömeg
index-számítás, nyál PH mérés, vitálkapacitás), játékos állapotfelmérések (egyensúly,
kézremegés stb.), természetes kozmetikumok, természetes alapú- ökológialilag lebomló
otthon elkészíthető tisztítószerek bemutatója, környezettudatos játszóház, táplálék
kiegészítők, egészségmegőrző gépek bemutatója (víztisztító, chi-gép, köpölyöző szett),
bio,- és egészséges ételkóstoló is várja az érdeklődőket.
A tevékenység célja az egészséges életmód népszerűsítésén túl a közösségi kapcsolatok
erősítése és a társadalmi kohézió fejlesztése.

⮚ Egészségfejlesztő rendezvény
A projekt 20 alkalommal mindösszesen 120 fő bevonásával az Egészségnapokon szerzett
információk

és

bevont

célcsoport

állapotfelmérésére

alapozva

valósít

meg

Egészségfejlesztő rendezvényt.
A szűrővizsgálatokat megelőzően, a rajtuk való részvétel fontosságának közvetítése
érdekében felvezető csoportfoglalkozással hívjuk fel a figyelmet a daganatos
megbetegedésekre, az egyre inkább terjedőben lévő TBC-re, egyéb betegségekre, ezek
megelőzésének

és

korai

felismerésének

relevanciájára,

módszertanára.

A

szűrővizsgálatokat és az állapotfelmérést követően segítünk az esetlegesen feltárt
betegségek mielőbbi szakellátásban történő kezelésének elindításában, valamint további
csoportfoglalkozások keretein belül elsajátítjuk a célcsoporttal közösen, az otthon
elvégezhető szűrések módját, mint a mell, here, szájüreg és garat önellenőrzése. A további
tematikus csoportfoglalkozásokon is hangsúlyos értékként jelennek meg a rendszeres
szűrések, az ön- és szakember által végzett ellenőrzések.
Egészséges táplálkozás
Célcsoportunkból kevesen tudják, hogy a rossz étkezési szokások (rendszertelen étkezés,
helytelen magyar táplálkozás) miatt kialakuló hiánybetegségek a zsíros, magas koleszterin
tartalmú ételek, erős fűszerek, sok hús, kevés rost, kevés folyadék, túl sok édesség, kevés
gyümölcs, zöldség, sok só, fehérkenyér, finomított szénhidrátok túlzott mértékű
fogyasztásával magyarázhatók. A betegségek megelőzhetők táplálkozási szokásaink
125

megváltoztatatásával, önvizsgálattal, a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétellel,
sok mozgással és folyadékbevitellel, a vitamin- és fehérjebevitelből származó deficitek
pedig a különböző étrend-kiegészítők fogyasztásával pótolhatók. Megfelelő mennyiségű
vitamin bevitelével elérhető, hogy erősebb legyen az immunrendszer, javuljon az emésztés
és az étvágy, e mellett jó hatással vannak a haj, bőr és a köröm egészségére. A
foglalkozásokon lehetőség nyílik olyan ismeretek átadására, melyek felhívják a figyelmet
a korunkban vezető halálokok között szereplő civilizációs betegségeinkre, azok
megelőzésére, kialakulásuk utáni alternatív kezelésükre. A résztvevők figyelmének
fókuszába kerül az életmódváltás szükségessége, kellő motiváció és eszköz a
megvalósításához, mely hosszú távon egészségesebb, magasabb átlagéletkort megélő
személyekké teszi őket.
A foglalkozásokon feldolgozandó témák:
-

A szervezet folyadékháztartása, a mozgás szerepe

-

Táplálkozási piramis, vitaminok szerepe, szükségletek változása különböző
életkorokban

-

Szájhigiénia – fogorvosi tanácsadás

-

Savasodás, túlsúly, cukorbetegség

-

Hipertónia, koleszterin, csontritkulás, kalcium fontossága, kalciumpótlás

-

Mentális egészség

-

Fizikai aktivitás megőrzése

➢ Egészségfejlesztő klub
A projekt 12 alkalommal 144 résztvevő bevonásával valósít meg Egészségfejlesztő
gyakorlati klubfoglalkozást, mely programelemhez kapcsolódik a HEP-ekben rögzített
intézkedés, a „Maminbaba” és az „Alapozó terápia” implementálása.
A résztvevők tudást szereznek a pozitív életvezetéshez szükséges készségekről, az ehhez
szükséges kompetenciáik fejlődnek. Megismerik a társadalom és a személyes környezet
alapvető működéseit, a személyiségre gyakorolt hatásukat:
● a társadalom, ahol élünk (A szociokulturális környezet jelentősége, értékrendek)
● szerepek, sztereotípiák (gyökerek, család, előítéletek, kirekesztés és kirekesztődés)
● család, mint alapérték
● jövőkép: célkitűzés, tervezés, megvalósítás
● a nap strukturálása, ritmus jelentősége
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● funkcionalitás a mindennapokban (felelősségvállalás, gazdálkodás)
● az önálló és önellátó életvitel feltételeinek kialakítása
● egészségnevelés, egészségtudatosság
● környezet-tudatosság
Egészségünk megőrzéséhez nem elengedő a helyes táplálkozás, az csak szükséges, de nem
elégséges feltétel. Napjainkban jellemző, hogy az emberek közül kevesen fordítanak kellő
figyelmet a mozgásra, életmódunk meglehetősen mozgásszegény. Amellett, hogy a
mozgás egészségre gyakorolt jótékony hatása egyértelmű, annak hiánya több betegség
kialakulásához is vezethet. Ezen betegségek között súlyos rizikófaktorúak is szerepelnek,
így például a kevés mozgás vagy annak teljes hiánya növeli a koszorúér-betegségek
kialakulásának lehetőségét. Emellett orvosilag bizonyított tény az is, hogy a szívérrendszeri betegségek okozta halálesetek és az inaktív életmód között közvetlen
összefüggés van, közvetve pedig egyéb típusú megbetegedésekkel szintén összefüggésben
áll; ilyen például a magas vérnyomás és a cukorbetegség is. A mozgás nem pénz kérdése,
de azt gondoljuk, hogy néhány vonzó, izgalmas közös élmény, a mozgás közösen
megtapasztalt öröme hozzájárul a szemléletformáláshoz, a rendszeres testmozgás és az
elsajátított mozgásformák mindennapi életbe való, tudatos beépítéséhez.
Közös mozgásélmények:
-

Víz alatti torna

-

Ízületi torna, keringést serkentő torna

-

Intimtorna, gerinctorna

Az egészségfejlesztő rendezvények eseményeit olcsó és könnyen elérthető alapanyagokból
készült egészséges ételek. ételsorok közös elkészítésével fogyasztásával is összekötjük,
még komplexebbé és vonzóbbá téve az életmódváltás lehetőségét.

⮚ Élet-Helyzet Klub
A projekt a felhívásban kiemelt feladatként nevesítettkritikus élethelyzetekre felkészítő,
életutat támogató work-shopot valósít meg, innovatív projektelemek integrálásával, 12
alkalommal, legalább 120 fő bevonásával. Módszerek, melyeket a program többi eleménél
is alkalmazunk:
-

Egyéni-, páros- és csoportmunka: A foglalkozások során fontos, hogy az egyéni
munka mellett (tesztlapok kitöltése a meglévő ismeretek, tájékozottság, témában
való jártasság felmérésére) a páros- és csoportmunkára is sor kerüljön. A
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csoportmunka során mindenkinek lehetősége van a megszólalásra, a véleménye
kifejtésére, a tagok meglévő ismeretei pedig összeadódnak, segítve a feladatok
megoldását.
-

Beszélgetés, körkérdés: A téma tárgyalása közben fontos meghallgatni a résztvevők
véleményét, arra nézve is tehet fel kérdéseket a foglalkozás vezető, hogy az adott
területen milyen formában jelentkezik az adott probléma, illetve a résztvevők
mennyire érzékelik a hatását. A személyes érintettség segít abban, hogy aktív
résztvevőkké váljanak, mind a foglalkozás, mind a hétköznapjaik során.

-

Ötletroham a témával kapcsolatban: A foglalkozás elején a téma bevezetéseként a
fiataloknak olyan kifejezéseket kell felírniuk egy csomagolópapírra, melyek eszükbe
jutnak a téma kapcsán. A foglalkozás elején felírt kifejezéseket a foglalkozás végén
közösen megbeszéljük, pontosítjuk, és felírjuk az új információkat is így összegezve
az elsajátított tudást.

-

Előadás, power point diasorozat – közös megbeszélés: A foglalkozás vezetők
tarthatnak interaktív előadást vagy power point prezentációt, fontos, hogy a
résztvevők a tudásanyag elsajátítása közben kérdezhessenek, és a meglévő
ismereteiket felhasználva könnyebben rögzüljenek az új ismeretek.

-

Figyelemfelkeltő plakátkészítés: A foglalkozás végén, egy-egy téma behatóbb
megismerése után ajánlott az összefoglalás, a plakátkészítés kiváló lehetőséget
biztosít erre. A résztvevőknek össze kell gyűjteniük az adott témához kapcsolódó
kulcsfogalmakat, legfontosabb információkat és rajzos formában úgy kell a többiek
elé tárniuk, hogy szöveges bemutatás és feliratok nélkül is felismerjék a témát.

-

Filmvetítés: Az oktatófilmek segítségével teljes képet kaphatnak az adott téma
sokszínűségéről, az alternatív lehetőségekről. A fiatalok és szülők megtekintik a
„TINI-AKTÁK” sorozat egy-egy epizódját, hozzá kapcsolódó esetmegbeszélést
tartanak.

-

Vita, érvelés: A vita során az elsajátított tudásanyagra, meglévő ismeretekre építve
kell képviselniük a csapatoknak, illetve ezen belül az egyes képviselőknek egy-egy
álláspontot. Fontos, hogy az érveket közösen fogalmazzák meg, majd értékeljék.

-

„Ígéretfa”- ígéretek megfogalmazása: A táblára, csomagolópapírra rajzolt fa
lombkoronájára minden résztvevő 1-1 levelet ragaszthat, a levélre egy olyan
személyes ígéret kerül, melyet a foglalkozás hatására fogalmazott meg az illető.
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➢ Kitelepülés a települések hagyományos rendezvényein
A projekt 30 alkalommal valósít meg kitelepülést, mely által 750 fő elérése a tervezett. A
rendezvényeken tájékoztató anyagokkal, flyerekkel és foglalkoztató kiadványokkal hívják
fel a figyelmet a pályázati felhívásban rögzített elvárásoknak megfelelően:
-

Az alkoholfüggőség-megelőzés területén helyi figyelemfelhívó, a jogszabályi
környezet betartását támogató közösségi akciók szervezése;

-

Dohányzás-megelőzés területén, olyan helyi közösségi akciók szervezése, amelyek a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak betartatását célozzák,
ill. segítik elő

A koronavírus járványhelyzet miatt az utolsó 6 alkalomra online módon került sor, tekintettel
arra, hogy a településeken nem lehetett megszervezni a hagyományos rendezvényeket.

Munkaerőpiaci rendezvények
⮚ "Magunk kenyerén" közösségi klub
A projekt a "Lépés-Váltás" konzorcium településein 10 alkalommal tart a „Magunk
kenyerén Fórum” alapelveire épülő közösségi klubfoglalkozásokat. A „Magunk” jelző
különös jelentőséggel bír, ugyanis nem külső források, külső tőke bevonásával történő
fejlesztések és kezdeményezések megvalósulásáról szól a klub, hanem a helyi problémák
megoldásáért, a helyi fejlődésért potenciálisan tenni tudó helyi szereplők összefogását,
önszerveződését, a belső erőforrások mozgósítását, hasznosítását igyekszik megvalósítani.
A program keretei között e helyi szereplők együtt gondolkodtak a saját közös sorsukról,
ami merőben új felfogás, meg kell rá tanítani az embereket.
A Klub keretében a bevezető és a lezáró foglalkozások között négy elemből (elemenként
2-2 alkalom) álló, egyes alkalmakat tekintve időben jól elkülönülő közösségi
műhelymunka-megbeszélés sorozatra kerül sor az alábbi tematika szerint:
Az első 2 alkalom célja egy alapos elemzés-aktualizálás készítése: melyek a helyi
erőforrások, milyen a helyi gazdaság, infrastruktúra, üzleti környezet aktuális állapota.
Megállapításra kerül, hogy mely pontokon szenvednek információhiányban a résztvevők,
és ezen információk megszerzéséhez milyen külső erőforrások bevonására van szükség. A
második 2 műhelymunka a helyi üzleti feltételeket elemezi, egy alapos helyzetelemzés
társadalmasítást ad. A harmadik 2 alkalom során a résztvevők az előző két megbeszélés
eredményeire építve meghatározzák a közösségük elérendő céljait, jövőképét, vagy úgy is
129

mondhatjuk: célzott jövőjét. Ennek eléréséhez projektötleteket generálnak, amelyek között
a megbeszélés végén szavazással állítanak fel sorrendet. A negyedik, egyben utolsó 2
megbeszélés során értékelik az elhangzott projekt-ötleteket, átgondolják újra a megcélzott
jövőképet,

majd

elemzik

a

projektötletek

megvalósíthatóságát

(erőforrásigény,

kockázatok). Meghatározzák, hogy melyek a projektek megvalósításának személyi és
tárgyi feltételei, illetve garanciái. A záró alkalommal a fenntartás és a tovább működés
lehetőségeinek vizsgálatát követően valósul meg döntéshozatal.
⮚ „Magunk kenyerén” Fórum
A projekt 6 alkalommal, 144 fő bevonásával valósít meg fórumot, mely a helyben
foglalkozás-önfoglalkoztatás és a rendelkezésre álló kihasználatlan erőforrások
aktivizálása témakörre hívja fel a figyelmet. Alsómocsolád Község Önkormányzata
56/2013.(III.20.) számú határozatával, azzal a céllal indította útjára a Magunk Kenyerén
Helyi gazdaságfejlesztési Programot, hogy minél több családnak kínálja fel a jövedelem
kiegészítés ilyen módon történő lehetőségét.
A program és a fórumok főbb pillérei:
● A mezőgazdasági termelést és állattartást élénkítő program
● A helyi szolgáltatások beindulását serkentő program
● Lehetőség az önkormányzat szolgáltatásainak helyi fizetőeszközzel történő
igénybevételére
● Jövedelem kiegészítő tevékenység biztosítása
A program segítésére szakembereket von be (állatorvos, mezőgazdász, jogász,
közgazdász).

Kapcsolódó

projektelem

a

helyi

kereskedelem

és

szolgáltatás

igénybevételének megkönnyítése, valamint a helyi önfoglalkoztatási modellprogramok
kidolgozása.
Sok beszélgetésben, tervezési napokon, a különböző csoportokkal való egyeztetéseken,
rendezvényeken és még inkább a gyerekekkel, fiatalokkal való találkozókon azt
tapasztaltuk, hogy sokan keresnének számukra megfelelő munkát, de nem találnak,
ugyanakkor a vállalkozók, intézmények rendszeresen keresnek munkatársakat, hiába. Jelen
programelem kapcsolódik a „Munkerőpiaci térkép” projketelemhez, a HEP programokhoz.

⮚ Kulcsemberek klubja - kerekasztal
A projekt 16 alkalommal mindösszesen 224 fő részvételével valósítja meg a "LépésVáltás"

konzorcium

településein

élő

„kulcsemberek”

találkozóját,

melynek
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eredményeképpen erősödik a társadalmi kohézió, valamint társadalmasulnak a komplex
fejlesztési törekvések.
A

kerekasztal-műhelysorozat

kreatív

módszerekre

épített

társadalmi

tervezési

tevékenység, mely a térség alulról építkező, manifesztálódott szükségletekre alapozó
térségi együttműködési koncepció megalkotására, és az azt közvetlen intézkedésekre váltó
cselekvési terv kidolgozására szolgál.
Módszerei között szerepel a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti
oktatás, csoportmunkák, kreatív-interaktív feladatok, ezek feldolgozása, megbeszélése,
dokumentációvá formálása.
A célterület településein élő eddig önállóan, együttműködés nélkül tevékenykedő
szereplők közösen képessé válnak tudatosan és felelősen gondolkodni a térség jövőjéről.
Alkalmassá válnak a helyi stakeholderek véleményének, igényeinek becsatornázására a
helyi döntés-előkészítési folyamatokba, kapcsolatot jelentenek a helyben élő célcsoport,
valamint a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, és egyéb térségi szereplők (Civil
szervezetek, szolgáltatók /pl. Teleház; Családsegítő Központ és Gyermekjólléti Szolgálat/
és intézmények) között. A Kulcsember-klub tevékenysége iránymutatást tartalmaz majd a
térség intézményei, szervezetei, szolgáltatói, foglalkoztatói számára. Képviseli a
célcsoport differenciált igényeit és érdekeit, megfelel a jogszabályi környezetnek,
konszenzusra épül és széleskörű társadalmi akarat áll mögötte, hiszen megalkotásában
minden szereplő aktívan részt vesz. A 6 település közössége erősödik, a közélet az új
szereplők hatására felpezsdül, térségünk várhatóan motivált, közösségben gondolkodni és
élni tudó önkéntesekkel gyarapszik. A programban résztvevő kulcsemberek, önkéntesek és
NEET célcsoportba tartozó fiatalok a megszerzett tudással felvértezve “kovászként”
működve saját közösségeik formálójává, alakítójává válnak, képességeik, készségeik
fejlődése

lehetőséget

ad

arra,

hogy

hatékony

információszolgáltatással,

programszervezéssel, forrásteremtéssel, és érdekképviselettel fejlesszék a településüket.

Esélyegyenlőségi rendezvények
⮚ Esélyegyenlőségi fórum
A projekt 4 alkalommal az Antidiszkriminációs képzésre alapozottan, valamint a HEP és
TOP elvárásrendszeréhez kapcsolódóan esélyegyenlőségi fórumot rendez az érintettek
képviselői számára 4 alkalommal, mindösszesen 152 fő bevonásával.
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⮚ Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum
A projekt 18 alkalommal, mindösszesen 684 tervezett részvevővel valósítja meg a
Fórumot, amely kapcsolódik a „Magunk kenyerén” és a „Kulcsemberek klubja”
projektelemekhez, célja, hogy megvalósítsa a "Lépés-Váltás" konzorcium települései
körében felmerült igényt, mely a „Jövőt helyben” nevet kapta. Biztonságos, kényelmes
élethez az alapot az adja, hogy lehet helyben munkát, megélhetést találni. Szeretnénk
néhány információval ahhoz hozzájárulni, hogy ez ne így legyen. Ennek kiindulási alapja
pedig az, hogy a gyerekek, fiatalok, családok minél több információval rendelkezzenek
arról, hogy mit lehet és mit érdemes tanulni annak, aki helyben akar boldogulni, a cégeknek
pedig arról, hogy a felnövekvõ nemzedéknek mik a tervei, mit tanulnak, milyen munkát
szeretnének végezni.
A Mikrotérség közösen megalkotott stratégiájának egyik legfontosabb eleme éppen az,
hogy a lehető legtöbb információt és segítséget megadjuk az itt élőknek, az itthon maradni
akaróknak, a munkát itt találóknak.
Külön

pályaválasztási

programokon

dolgozunk

foglalkoztatáspolitika

területén

tevékenykedő együttműködő partnereinkkel, és a térségben működő munkáltatók is
örömmel várnak érdeklődő fiatalokat először csak a szakmával való ismerkedésre, később
akár gyakorlatra, vagy munkatársként is.

⮚ Ankét, önfejlesztő csoportok
A projekt 18 db ankétot (a francia enquète szóból) valósít meg, a célok és elérendő
eredmények kapcsán 120 fő bevonásával. Az ankétok az előrehaladás és elvárás
kontextusában, azok megvitatására rendezett nyilvános értekezletek. Célja a menedzsment
valamint a bevont célcsoporttagok által meghatározott témák megtárgyalása, a nézetek
kicserélése. A résztvevők tájékozódása időszerű kérdések megvitatása alapján történik. Az
ankét kisebb létszámú, mint a konferencia és név szerinti meghívásos alapon szerveződik.
Az önfejlesztő csoportok munkasorozat kreatív módszerekre épített társadalmi tervezési
tevékenység, mely a térség alulról építkező jövőképének, küldetésének megfogalmazására,
az alapértékek meghatározására és a stratégiai irányok kijelölésére szolgál.
A közösségi vagy társadalmi tervezés, a közös felelőség vállalás és részvétel, a lakóhelyhez
való kötődés, ezáltal a népességmegtartó erő növekedés kulcsa. Ennek megteremtéséhez
szükséges az állampolgárok bevonása, a környezet, a település fejlesztés folyamataiba már
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tervezési szakban, a hátrányos helyzetű ﬁatalok és felnőttek esélyeinek kiegyenlítése,
mindezeket keretbe foglaló jövőkép és stratégia alkotás. Módszerei között szerepel a
kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti oktatás, csoportmunkák, kreatívinteraktív feladatok - pl, települési jövőkép tervezés kollázs készítéssel - ezek
megbeszélése, dokumentációvá formálása.

⮚ Ismeretterjesztő work-shop
A projekt kilenc alkalommal alkalmanként 12 fő bevonásával valósítja meg a
programelemet. A cél hozzájárulni az egyéni életpálya sikeres folyamatos alakításához,
melyhez megfelelő tudásra és készségekre van szükség, amelyeket nem válthat ki egy külső,
néhány alkalommal végzett pályaválasztási tanácsadás – „képességfelmérés” vagy
alkalmassági tesztelés és ennek nyomán valamely „pályára irányítás”. Az emberek és a
szakmák „összekapcsolása” helyett az egyén és széles értelemben vett környezete
(társadalom, gazdaság, természet, munkaerőpiac) folyamatos interakcióját hangsúlyozza az
ismeretterjesztés. Az én, azaz a személyiség önismeretének, öndefiníciójának foka a zárókő,
amely egyensúlyt tud képezni a külső tényezők (demográfia, munkaerőpiac) és a személyes
tényezők között (érdeklődés, készségek, értékek). Az életút-támogató (lifelong guidance)
rendezvényeinken az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges információszolgáltatást,
pályatanácsadást és az életpálya-építési kompetenciák fejlesztését foglalja magába, mely
célzottan az érintett célcsoporttagok és családjaik részére kerül megvalósításra.

⮚ Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások
A projekt 24 alkalommal, alkalmanként 8 fő bevonásával tart önsegítő tematikus
klubfoglalkozásokat. A csoportfoglalkozások elméleti oktatóteremben vagy egyéb
rendezvényteremben egyaránt megvalósulhatnak. Módszerei között éppúgy szerepel
prezentációval kísért elméleti oktatás, mint interaktív feladatok, helyzet-gyakorlatok, ezek
megbeszélése, kiscsoportos munkák és az eredményeinek bemutatása, csoportmunkák
összegzése, melyek alkalmasak az írás-olvasás-számolás kulcskompetenciák felmérésére,
az esetleges fejlesztési igények feltárására is.
A csoportfoglalkozások során megszerezhető kompetenciák:
-

önismeret, önértékelés

-

egyéni célok megfogalmazása, célok elérési útjának kijelölése

-

kommunikáció
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-

konfliktus és agresszió-kezelés

-

kapcsolatépítés

-

alkalmazkodási készség

-

együttműködés, csoport szerepek megismerése, alkalmazása

-

tolerancia

-

példaképek szerepe életünkben

-

egyéni és társadalmi felelősség

-

befogadás, előítélet mentesség

-

sokszínűség értékként kezelése

-

tudatos életvitel

-

családi élet értékelése

-

deviáns viselkedések elkerülése

-

stressz kezelés, pozitív megküzdési stratégiák

-

segítség keresése/kérése

A tematika összeállításánál figyelembe vesszük a célcsoporttagok korlátait, a feladatok
kiválasztásánál az általuk is végezhető gyakorlatokat helyezzük előtérbe. A Hidas
(célorientált) szerepjáték lehetőséget teremt arra, hogy a célcsoport fogyatékkal élő tagjai
és a fogyatékkal nem rendelkező résztvevők is szembesüljenek a fogyatékok jelentette
korlátokkal, természetesen akkor, amikor a csoportkohézió már kialakult és fogékonnyá
váltak a probléma iránt.

Sport rendezvények
⮚ Sportágválasztó nap
A projekt a Mikrotérség 2 iskolájában valósít meg Sportágválasztó napot, a hazánkban már
hagyományosnak nevezhető kezdeményezés mintájára, mindösszesen 240 fő bevonásával.
Célunk a sport megszerettetése mellett, a helyes sportágkiválasztásban igyekszik segítséget
nyújtani gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A sport pozitív tulajdonságai nem csak a
testre, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak, a rendszeres mozgás számos, szinte azonnal
érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, s ha életünk természetes részévé válik,
akkor nyilvánvalóan preventív hatása is van. Ez a rendezvény kifejezetten a gyerekeknek,
illetve a gyermekes családoknak szól. A Sportágválasztó által célunk, hogy a célcsoporthoz
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jussanak el a sport pozitív üzenetei, nem csak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban. A
lényeg, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak nézzék az egyes sportbemutatókat, hanem aktív
részesei legyenek maguk is a rendezvénynek, vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják
ki a sportágakat, tapasztalják meg egyes mozgásformák lényegét, hangulatát. „Ízleljék
meg” a sportot, szerezzenek pozitív sportélményeket.
Egyik nagy előnye a rendezvénynek, hogy az érdeklődők egy helyszínre összegyűjtve
ismerkedhetnek meg a sportágakkal. További előny, hogy egyedülállóan sok sportág
kipróbálásának

lehetősége

biztosított

egy

helyszínen,

szakemberek,

edzők

közreműködésével. Azonnali tájékoztatás, hogy hol lehet gyakorolni az adott sportágat.
Bár nem elsődleges célunk a tehetségkutatás, az edzői jelenlét az egyes sportágaknál azt is
lehetővé teszi, hogy a szakértő szemek észrevegyék, ha egy-egy kivételes tehetség
megcsillan.

⮚ Tematikus Sport Napok
A projekt 5 alkalommal valósít meg a felújított települési sport - közösségi terek átadásához
kapcsolódó Tematikus Sport Napokat. A rendezvények mindig pénteki és szombati napra
esnek, a pénteki nap kicsit szakmaibb, ekkor előre bejelentkezett óvodás, iskolás
gyerekcsoportokat várunk pedagógusok, testnevelő tanárok kíséretével. Szombaton pedig
szélesre tárt kapukkal a nagyközönséget. Ez a nap inkább a családoké, itt szülők és
gyerekek együtt próbálhatják ki a sportágakat, közös élményeket és hasznos információkat
szerezhetnek. Az hogy pénteken elsősorban tanárok kíséretében érkező gyerek-csoportokat
várjuk rendezvényünkre kiemelt jelentőséggel bír, hiszen így a szombati napon megjelenő
felnőtt lakosság, a családok, az „egészségfelelős” nők mellett a gyerekek is közvetlen
tájékoztatást kaphatnak a sport, a mozgás, az egészséges életmód fontosságáról. A
tudatformálást, tájékoztatást, a sztereotípiák kiölését nem lehet elég korán kezdeni, sőt! A
prevencióra, az egészség megőrzésére, a sport szeretetére való nevelés igazából itt kell,
hogy kezdődjön.
Az intézményes kereteken belül érkező gyerekcsoportoknál további előny, hogy így azok
a gyerekek is a sport közelébe kerülhetnek, akiknek szüleik esetleg nem orientáltak a sport
irányába, élményeiket otthon elmesélve lehet, hogy éppen ők irányítják szüleik figyelmét
a mozgás felé.
A sportnap programjai közül kiemelendő az aerobic foglalkozás, a judo és küzdősport
bemutató, íjászat, foci, labdajátékok, atlétika, valamint a települések sportklubjainak,
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közösségeinek bajnokságai, versenyei. A gyermekek és családok mozgásszegény
életmódja és a passzív kikapcsolódás előtérbe kerülése napjaink sarkalatos problémája,
amelyet projekt keretek között is orvosolni kell.

⮚ Sport és Fitt klub
A projekt 32 alkalommal, minimum 180 résztvevővel valósít meg rendszeres testmozgással
kapcsolatos rendezvényt. Egészséges család nem létezhet egészséges családtagok és
egyészség-tudatosságra orientálás nélkül, ezért a Sport és Fitt klubok tervezésekor sok
mindenre figyel a menedzsment. Legyen hasznos, tanulságos, ismeretterjesztő, megelőző,
szórakoztató és jó hangulatú programok ésszerűen felépített rendszere. Cél, hogy
mindenkinek legyen kedves program, és mindenki megtalálja az őt legjobban érdeklő
helyszíneket. Elemei a mozgással járó feladatok (Zumba, aerobic), higiéniával-egészséggel
kapcsolatos tájékoztatók, és természetesen ennél a programelemnél is jelen van az
egészséges étkezés is.

Ifjúsági rendezvények
⮚ "Legyen tiéd a tér"
A rendezvénysorozat célja a településeken még fellelhető, helyi értékként számon tartott
emberi tudások bemutatása, tovább tanítása a fiatalabb generációk és a társtelepülések
lakosai felé a közösségi terek kihasználtságának emelésével, 60 alkalommal, mindösszesen
240 fő részvételével megtartott programsorozaton. A program elsődleges célja, hogy
közösségi tereken, helyi gyűjteményekben és a szépkorúak emlékezetében őrzött tudás
tovább örökítődjön, így megmaradjanak a helyi értékek.
Az együttműködés, a tudás átadása olyan informális tanulás, mely közös élményt ad, és
amely csökkenti a generációk közötti távolságot. Valamint a településen fellelhető, a
település lakóinak fontos, történelmi pillanatokat is megörökítő, helytörténeti jelentőségű
fotók kiállítása napjaink technikájának alkalmazásával, mellyel célunk a helytörténeti
ismeretek bővítése, a helyi kötődés, az identitástudat erősítése, az együvé tartozás
érzésének a kiállításon keresztül történő erősítése.
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➢ "Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat
A programsorozat specifikus célja az Észak- Hegyhát megtartó és vonzerejének, turisztikai
potenciáljának javítása 18 alkalommal, mindösszesen 108 fő bevonásával. Közvetlen cél a
térségi identitás erősítése a NEET Fiatalok körében. A Hegyhát értékeit már több
alkalommal, több szempontból igyekeztünk a múltban összegyűjteni (2007-ben AVOP
LEADER + támogatás segítségével elkészítettük a Hegyhát értéktérképét, 2010-ben és
2011-ben tájértékvadászaton vettünk részt- különdíjjal jutalmaztak minket, 2012-ben pedig
Ezerarcú Alsómocsolád program keretein belül készítettünk a helyi fiatalokkal
fotódokumentációt települési értékeinkről, 2014-ben Alsómocsolád értékeit egy
kiadványba gyűjtve tettük elérhetővé), de a jövőben előttünk álló átfogó, mindenre
kiterjedő, kutatásra, felmérésre, rendszerezésre még nem került sor.
A „Hagyj nyomot” az értékek, tudások interaktív tovább-örökítési lehetőségét célozzák
meg, a tervező csoport által kiválasztott témákat fókuszba állítva:
-

élő múzeumok napja

-

kézművesek napja

-

hit és vallás napja

-

nemzetiségek napja

-

képzőművészek napja

Mind az öt tematikus napon a térségben élő, a tematikát megjelenítő emblematikus
személyek segítségével, interaktív módon kerülnek bemutatásra és népszerűsítésre az adott
nap értékei, pl, kézművesek napjának a helyszíne a nagyhajmási keramikus műhely, ahol
az agyagszobrászaton, fazekasságon kívül a térség többi kézművesének segítségével a
résztvevőknek lehetősége nyílik majd betekinteni, a házi sajt készítés, szappanöntés,
foltvarrás, gyertyaöntés, mézeskalács sütés és díszítés rejtelmeibe is.

"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
A szolgáltatáscsomag végigkíséri a projekt megvalósítás folyamatát, szervesen kapcsolódik a
HEP-e

nők

és

gyermekek

esélyegyenlőség

és

egészségfejlesztési

elemeihez.

A

szolgáltatáscsomag és a tevékenységrendszer kiemelt partnerei a védőnői szolgálat, valamint
az óvodáskort megelőző időszakban anyák és gyermekeik számára ellátást és szolgáltatásokat
nyújtó intézmények és civil szervezetek.
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A program szakmai tartalma: A család és a gyermek viszonya, családmodellek, gyermek
szerepe a családon belül, a mi családunkban, én milyen gyermekkori élményekkel rendelkezem,
az én gyermekem hogyan érzi magát a családban, milyen élményekkel rendelkezhet. Testi-,
lelki egészség fogalma, dimenziói, személyes tapasztalataim, véleményem az egészséggel
kapcsolatban. Melyik tényező fontosabb, melyik területet óvom jobban, mit teszek a lelki
egészségem érdekében. Mentális egészség főbb sajátosságai, saját adottságaim, képességeim,
szokásaim, tanult viselkedésem, milyen lehetőségeim vannak helyben, valamint az
egészségügy által nyújtott lehetőségek számba vétele. Probléma esetén mit teszek vagy nem
teszek, hogyan oldom meg a kríziseket. Krízis fogalmának megismerése. Konfliktusok
kezelésének fontossága, módjai. Családon belüli konfliktus kezelési módok, ezek átörökítése.
Az egészség mint érték, milyen adottságokkal rendelkezem, mit tehetek egészségem
megőrzése, javítása érdekében. Mennyire meghatározóak a gyermekkor történései a felnőttkor
egészségi állapota tükrében. Gyermekkori sajátosságok, a gyermek jellegzetességei; egészséges
újszülött jellemzői. A gyermek nem kis felnőtt. Nevelés, mit értünk nevelés alatt, milyen
színterei vannak, minek a feladata, mikor kell elkezdeni, személyes példamutatás szerepe,
működik-e. Gyermeknevelés az egyes életkorokban, sírós csecsemőtől a kamaszkorig. Nevelési
stílusok. Csecsemő normális fejlődési menete; csecsemő táplálása, ételkészítési technikák,
napirend kialakítása. Csecsemőkori játékok, fejlesztési lehetőségek. Mozgásfejlődésről. A
kisdedkor jellemző; testi, érzelmi, szellemi fejlődés főbb mérföldkövei. Beszédfejlődés,
mondókák, énekek fontossága. Betegség esetén hasznos ismeretek, láz fogalma,
lázcsillapításról másképpen, mikor forduljak orvoshoz, hogyan adjam be a gyógyszereket, a
gyógyszeres terápia fontossága. Gyógyszerek a háztartásban. Gyermekkori balesetekről,
megelőzésük, károsodás csökkentése, mintsem ami menthető, égési sérülés hatékony kezelése.
Óvodáskor főbb sajátosságai, jó szokások kialakítása, közös játékok szerepe, módjai,
lehetőségek. Iskola érettségről, iskolakezdésre való felkészülés, oktatásról, gyermek
közösségek szerepe, jótékony hatásai a személyes fejlődésre. Személyi higiénia, hitek és
tévhitek, kiemelten a fogzás és bőrápolás, napozás témakörében. Családtervezés, tudatosság
mit jelent számomra, fogamzás gátlás áttekintése, milyen lehetőségek vannak helyben, és a
közelben. Egészségügyi szűrővizsgálatokról, miért fontos, családom egészségének megőrzése
érdekében melyek a legfontosabb szűrővizsgálatok és milyen gyakorisággal. Táplálkozás, mit
eszik a családom, mit és milyen módon készítsek el lehetőségeim között a családtagok egyéni
szempontjait figyelembe véve. Hagyományaink a családon belül. Szeretem-, nem szeretem
ételek. Családom, önmagam, és gyermekem sajátosságainak és értékeinek az összegyűjtése,
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tudatosítása. Ön érvényesítési technikáim számba vétele, módszerek amiket még
alkalmazhatok. Lehetőségeim a saját mikro közösségemben. Feladataim a saját mikro
közösségemben.
Programelemek:
⮚ Szülő leszek!
Felkészülés a szülővé válásra interaktív klubfoglalkozás sorozat tematikus előadásokkal és
gyakorlati ismeretátadással kamaszoknak és fiatal felnőtteknek:
a.
b.
c.
d.
e.

családtervezés
felkészülés az anyaságra, apaságra (testi lelki felkészítés)
az a csodálatos 9 hónap- a magzat fejlődése és a várandósság
csecsemő gondozás, táplálás
gyermek testi, lelki fejlődése

⮚ Szülők akadémiája
A Szülők Akadémiája a gyereknevelés egyszerűnek tűnő, de sokszor mégis bonyolultnak
bizonyuló helyzeteit járja körbe.
Köznapi nyelvre lefordítva segít a szülőknek, nagyszülőknek, vagy akár a nagyobb
testvéreknek abban, hogy az általuk tapasztalt jelenségek mögött meghúzódó „tudományt”
megismerjék és ezáltal módszereikben tudatosabb és hatékonyabb nevelőkké váljanak. Az
akadémia a gyerekek természetes fejlődési fázisainak témáival indul, majd körbejárja az
ezek során adódó nehézségeket, végezetül pedig a súlyos problémák háttereinek
bemutatására illetve az azokkal való megküzdés lehetséges stratégiáinak kialakítására tesz
kísérletet. A megrendezésre kerülő interaktív klubfoglalkozások során feldolgozásra
kerülnek többek között az alábbi témák: Család születik. Hogyan legyünk “elég jó” szülők?
Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A mesék varázslatos világa. Az iskoláskor küszöbén.
Az iskola nem kínzókamra. Pszicho praktikák kiskamaszokhoz. Tabuk nélkül – a szexuális
nevelésről, A nagyszülővé válás művészete stb.

⮚ Kerekasztal beszélgetés a XXI. századi családokért
A programelem a gyermekellátó rendszer szakemberei részére „Aktualitások a
gyermekellátásban” címmel valósít meg összejöveteleket 60 fő bevonásával. Az „1000 nap”
programcsomag zárásakor konferencia is megrendezésre kerül.
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➢ Boldog gyermekekért - Zenekuckó
Zenei nevelés a születéstől hároméves korig - Vedd ölbe, ringasd, énekelj! A Zenekuckó
családi művészeti nevelési program. Mindenekelőtt fontos a zenei élménynyújtás, hogy a
résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. Mintát ad a szülők
számára, hogy hogyan kezdődhet a családban a zenei nevelés. A Zenekuckó nem műsor,
nem előadás, a résztvevők hozzák létre a foglalkozás élményét.

⮚ Gyermekhordozós latin fitnesz (Maminbaba)
A Maminbaba – Hordozós latin fitness egy igazán szórakoztató, mégis csinosító
mozgásforma latin tánc alapokkal. Könnyen követhető elemekből áll, így sem táncos, sem
másféle sportos előképzettség nem szükséges hozzá. Nagy előnye, hogy a gyermekkel
együtt végezhető, mert a Maminbaba órák alatt a babák valóban a hordozóba kötve, vagy
pocakban ringatóznak a kellemes latin zenére. Mivel a táncos mozgásforma
boldogsághormonokat szabadít fel, garantáltan javítja az anya közérzetét is, megelőzve a
szülés utáni depressziót. A gyakorlatok úgy vannak kialakítva, hogy azt elöl- és háton
hordozott babákkal is biztonsággal, és kiváló erősítő hatással el lehet végezni. A projekt
külön költségvetési soron biztosítja a programelemet vezető 3 fő képzését annak
érdekében, hogy a fenntartási időszakban az elem tovább éljen a közösségben.
A szolgáltatáscsomag felépítése során a pályázati dokumentációban elvárt elemek - a legalább
6 hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes táplálás/szoptatás népszerűsítése, a csecsemőkori
túlzott súlygyarapodás elkerülése, veszélyeinek megismerése; a kisgyermek otthoni
táplálásában az egészséges táplálkozás (kevesebb só, cukor fogyasztása, vízivás fontosságának
hangsúlyozása – mellett komplex elmélet és gyakorlat –átadás valósul meg, külön beemelve
olyan „jópofa dolgok”-at, melyek a családtervezéssel, az anyaságra - apaságra (testi- lelki)
felkészüléssel, a” csodálatos 9 hónap”-pal, a csecsemő gondozásával és táplálásával, a gyermek
testi, lelki fejlődésével valamint a korosztályoknak megfelelő interaktív ismeretátadással
kapcsolatosak.

"Együtt könnyebb" – Nemzetiségi rendezvények
⮚ Nemzetiségi kultúra kis és nagyrendezvények
A projekt 6 alkalommal nemzetiségi esteket, közösségi élményt adó rendezvényt valósít
meg, mindösszesen 192 fő bevonásával, 2 alkalommal pedig egész napos kulturális,
140

gasztronómiai és közösségi programot szervez a roma nemzetiség hagyományai, szokásai
és kultúrája megismertetése céljából. A nagyrendezvények a nem roma populáció számára
is kiváló alkalmak kapcsolatépítésre, érzékenyítésre. Mindösszesen 220 fő roma lakos
bevonása valósul meg.
A megnyitó után Főzőversenyt hirdetünk, hagyományos cigány ételekkel, melyre
természetesen minden nem cigány csapat is nevezhet, a feltétel csak az, hogy az ízek
megfeleljenek gasztronómiai hagyományoknak. A délelőtt további részében játékos
gyermekvetélkedők zajlanak a település – projekt keretében megújult – közösségi terén 614 éves gyermekeknek, sorversennyel ügyességi és szellemi vetélkedőkkel, amelyben
elrejtve kérdésként szerepelnének a cigány történelem elemei.
A település főutcáján, a rendezvény helyszínével szemben kirakodóvásárnak adunk helyet,
ahol hagyományos népi mesterségeket vonultatunk fel, mint a kosárfonás, seprűkötés,
fafaragás. Erre a helyszínen megtanítják az érdeklődő gyermekeket, fiatalokat is.
A "Lépés-Váltás" konzorcium településein ez az első ilyen rendezvény, ezért is fontos
számunkra, hiszen várható hatásaként erősödnek a kistérségben a cigány hagyományőrző
törekvések. A program folytatásaként remélhetőleg meghívott vendégeink rendezvényeire
látogathatunk el a jövőben. Egy folyamatot szeretnénk elindítani, melynek hosszú távú
kimenetele, hogy a kistérség Roma Nemzetiségi Önkormányzatai példánkra hasonló
jellegű rendezvények szervezésével hívják fel a figyelmet a cigány kultúrára, és
hagyományokra, hogy a magyar lakosság megismerhesse a romák múltját és értékeiket,
valamint egy olyan együttműködést kezdeményezzünk a térségben, amely nemcsak a
kultúraközvetítésben merül ki, hanem más jellegű programok szervezését is felöleli.

Egyéb rendezvények
⮚ Senior Akadémia
A projekt 16 alkalommal biztosítja a szépkorúak részvételét a Kaposvári Egyetem és a Pécsi
Tudományegyetem szervezésében zajló programsorozaton, 96 fő részére. A Pécsi Szenior
Akadémia 2014. szeptemberében nyitotta kapuit az akkor még PTE Felnőttképzési és
Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának szervezésében. Az intézménybe azokat a 60 év
felettieket hívták meg, akik érdeklődnek az idősödés, a kultúra, a tudományok aktuális
kérdései iránt. Az Akadémia célja, hogy segítse megőrizni az idősödő generációk
aktivitását, tanulási kedvét. Minden szemeszterben kéthetente tartanak előadásokat, ezeket
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tanfolyamok egészítik ki, melyeket egyetemi oktatók és nyugdíjasok tartanak számos
témakörben. A népszerű kirándulások, bridzsklub, és számítástechnikai, művészettörténeti
tanfolyamok hozzájárulnak az aktív, érdeklődési köröknek megfelelő közösségek
szerveződésében, a szenior önkéntesség lehetőségeinek népszerűsítésében.
A koronavírus járvány miatt mindkét egyetem nyilatkozatott adott ki, mely szerint nem
tudják megszervezni a Senior Akadémia 2020. tavaszi és őszi szemeszterét. Ezért a
projektmenedzsment úgy döntött, hogy a még hátra lévő 8 alkalmat Alsómocsoládon, saját
előadókkal tartja meg.

⮚ "Vigyázó szemek" önkéntes csoport
A műhely sorozat kreatív módszerekre épített társadalmi tervezési tevékenység, mely a
térség alulról építkező, manifesztálódott szükségletekre alapozó önkéntes stratégia
megalkotására, és az azt aprópénzre váltó cselekvési terv kidolgozására szolgál.
Módszerei között szerepel a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti
oktatás, csoportmunkák, kreatív-interaktív feladatok, ezek feldolgozása, megbeszélése,
dokumentációvá formálása.

➢ HazaTér - 1 db interaktív kommunikációs felület
A HazaTér interaktív közösségi közlekedés-támogató rendszer segítségével az egyéni és
közösségi közlekedés térségi összehangolása valósul meg, az a szolgáltatás színvonalát, a
Falubusz kihasználtságot és az utazási élményt az utazási költségek csökkentése mellett
növelve az információs csatornák innovatív használatával.
Egyik oldalon tehát integrált utastájékoztató rendszer révén pontos, átlátható és könnyen
hozzáférhető adatokat kell az utasok rendelkezésére bocsátani, hogy utazásaikat
kényelmesen tervezhessék. A tervezhetőség ugyanakkor a közlekedési társaságok, egyéni
közlekedők és települési/munkáltatói utaztatók oldaláról is fontos igény, hiszen ahhoz,
hogy kellő hatékonysággal nyújthassák szolgáltatásaikat, nélkülözhetetlen számukra, hogy
rendelkezésükre álljanak a folyamattervezéshez szükséges legfontosabb adatok, méghozzá
naprakészen, integráltan és könnyen hozzáférhető módon.
A HazaTér Interaktív közösségi közlekedés-támogató rendszer egy integrált telematikai
termék, amely komplex megoldást kínál az Észak-Hegyháti közösségi közlekedés
megrendelői és szolgáltatói számára. A szolgáltatás révén az utasok is közvetlenül
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érzékelhetik az utazás tervezése közben és az utazás során nyújtott kézzelfogható
előnyöket.
A HazaTér rendszer képes a közösségi közlekedés alapműködésének, forgalmi
folyamatainak informatikai támogatására a tervezéstől a lebonyolításig, akár valós idejű
adatokon nyugvó tájékoztatásig. Moduláris felépítésének köszönhetően a rendszer teljes
mértékben az ügyfél igényeire szabható, sőt az egyes komponensek is egyedileg
paraméterezhetők, szükség esetén bővíthetők.
A tervező- és előkészítő rendszer térinformatikai támogatással, optimalizáló rutinokkal
ellátott alkalmazás, amely a megrendelői környezetben alkalmazott modelltől függően
támogatja a Lépés-Váltás az Észak-Hegyháton konzorcium településeit a közösségi
közlekedés szolgáltatás tervének kialakításában, valamint az ehhez szükséges erőforrások
hozzárendelésében.

Projektzáró rendezvény
A projekt eredményes zárását és értékelését a megvalósítók egy széles kört bevonó záró
rendezvény kereteiben végzik . A megvalósításhoz elvárás szerint biztosítjuk a rendezvény
lebonyolításának standard technikai feltételeit /projektor, laptop, prezentátor, vászon,
férőhelyek és terem az elvárt létszámhoz igazítva/, valamint a lebonyolítást támogató
személyzetet /regisztrációs, felszolgáló személyek, és 1 fő rendezvény moderátor/- speaker.
A rendezvény előkészítése során a meghívandók létszámához igazítottan az USZT
elvárásoknak megfelelő meghívólevél kerül kiküldésre elektronikus /2 alkalom/ és postai /1
alkalom/ formátumban. A jelenléti íveken a gyorsabb regisztráció érdekében előkészített íveket
alkalmazunk, melyeken a tervezetteken felül érkező vendégek lajtromba vételéhez 20
feltöltetlen sor kerül beillesztésre. A rendezvény várható létszáma 30 fő.
A pandémiás korlátozások miatt a záró rendezvény online módon került megrendezésre a Zoom
rendszeren keresztül.

5.5. A fejlesztés hatásainak elemzése
Társadalmi és gazdasági hatások
Jelen projekt megvalósulásával kialakul egy, a "Lépés-Váltás" konzorcium települései
lakossága önismeretét és személyiségét egészségesen fejlesztő, közszolgáltatásokat elérhetővé
tevő, alternatív közösségi és egyéni programokat és elfoglaltságokat biztosító szolgáltató tér.
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Ennek eredménye, hogy a szolgáltatáscsomaggal elért célcsoport és környezetük körében
jelentős mértékben csökken a kilátástalanság, a kirekesztettség, javul az életminőség,
egészséges életvezetési és szabadidős modellek társadalmiasulnak.
A működtetés során a fenntartó, a szakmai megvalósítók, valamint a kapcsolódó
partnerszervezetek a kialakult erőforrásokon keresztül folyamatos elérést biztosítanak.
Megvalósul a folyamatos, valós idejű kapcsolattarás, az egészséges információ átadása, szakági
intézménybe, szakemberhez történő irányítás. Ennek különlegessége az elérhető közvetlen
tanács és segítség, amelyben a bevontak nem érzik magukat stigmatizálva, őszintén
kérdezhetnek.
A program, bár kétségkívül szociális jegyeket is mutat, nem elsősorban szociális, hanem az
egész mikrotérség közszolgáltatásai és humán erőforrásai komplex fejlődését segítő program.
Fő cél nemcsak a helyi foglalkoztatás elősegítése, hanem kiegészítő jövedelemszerzés, helyben
boldogulás, egészséges környezet, közösségi gondolkodás lehetőségének megteremtése volt.
Természetesen vannak olyan családok, melyek jövedelmük – és itt nem elsősorban pénz
bevételt, hanem a létrehozott javak értékét értem – jelentősebb részét a programban való
részvételnek köszönhetik, ugyanakkor a helyi szolgáltatások megjelenése, foglalkoztatási
térkép, a létrejövő csoportok és a megvalósuló képzések által felkínált munkavégzési
lehetőségek a foglalkoztatottságot is javítják.
Az önkormányzatok hosszú ideje dolgoznak a községek népesség megtartó képességének
fokozásán. Természetesen ugyanilyen fontos hogy „képesség megtartó népesség” éljen
községeinkben.
A programban résztvevő családok társadalmi helyzete is javul. Nem abban az értelemben, hogy
foglalkozása, tevékenysége megváltozása által másik társadalmi csoporthoz tartoznának a
program résztvevői, de saját társadalmi helyzetüket sikerül magasabb szintre emelni azáltal,
hogy alapvető igényeiket magasabb szinten elégíthetik ki.
A program példaértéke elvitathatatlan. Összetett, a mikrotérség valamennyi lakójának
lehetőséget kínáló. A gazdaságfejlődését helyi fizetőeszközzel megtámogató. Az ország több
pontjáról fogadtunk érdeklődőket, és különböző fórumokon is pozitív fogadtatásban részesült
a program bemutatása.

Környezeti hatások
A fiatal felnőttjeink tudásának bővítése és mélyítése elengedhetetlen része a folyamatnak.
Mindeközben ugyanolyan fontos, hogy le kell küzdjük közösen és minél jobban ellen kell
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álljunk a közvetlen és a tágabb környezetünk elhasználódását

előidéző emberi

magatartásformáknak és szokásoknak, melyek a közvetlen és tágabb környezetünkre egyaránt
károsan hatnak. A természet rendjébe illeszkedő körkörös anyagforgalmunk fenntartása
elsősorban az erőforrásaink függvénye és nagyban függ attól, hogy kívülről mennyi és milyen
minőségű, elegendő energiát viszünk-e be a rendszerbe. Ennek az energia-juttatásnak vagyunk
mi, a mai kor cselekvőképes emberei, felelősei jelen projektünk ennek a célnak, ennek az
üzenetnek az eljuttatásáért dolgozik. A korszerű környezettudatosság társadalmi szintű
elfogadtatása elengedhetetlen a célcsoport legszélesebb körének bevonása és aktív
közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó kommunikációval érjük el, hogy a projekt
kimenetében a lakosság szemléletének megváltozását eredményezze. A tudatos fiatalok és
családjaik magatartása így járulhat hozzá a fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől
annak gyakorlati megvalósításához.

6. PÉNZÜGYI TERV
A projekt szakmai megvalósítói havi juttatásainak, járulékainak valamint kiküldetési
költségeinek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:
Jogviszony

Munkába

Kiküldetés

járás ktg.

ktg.

Munkakör

Juttatás/hó

Járulék/hó

Szakmai vezető

350 000 Ft

61 250 Ft

120 342 Ft

92 340 Ft

20 óra, Mt

Szakmai vezető

330 000 Ft

57 750 Ft

0 Ft

0 Ft

20 óra, Mt

Szakmai asszisztens

140 000 Ft

24 500 Ft

96 798 Ft

239 421 Ft

20 óra, Mt

1. település mentor

140 000 Ft

24 500 Ft

93 422 Ft

58 517 Ft

20 óra, Mt

2. település mentor

140 000 Ft

24 500 Ft

0 Ft

58 517 Ft

20 óra, Mt

3. település mentor

140 000 Ft

24 500 Ft

0 Ft

58517 Ft

20 óra, Mt

4. település mentor

140 000 Ft

24 500 Ft

0 Ft

58 517 Ft

20 óra, Mt

5. település mentor

140 000 Ft

24 500 Ft

0 Ft

58 517 Ft

20 óra, Mt

6. település mentor

140 000 Ft

24 500 Ft

0 Ft

58 517 Ft

20 óra, Mt

7. település mentor

140 000 Ft

24 500 Ft

0 Ft

58517 Ft

320 000 Ft

28 000 Ft

0 Ft

23 438 Ft

40

óra

munkavisz
ony

20 óra, Mt

Közösségfejlesztő 2
fő
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20 óra Mt.
20 óra, Mt

Humán

fejlesztési

tanácsadó
Közösség fejlesztési
tanácsadó

150 000 Ft

24 500 Ft

224 765 Ft

0 Ft

150 000 Ft

24 500 Ft

224 765 Ft

0 Ft

760 092 Ft

764 818 Ft

A projekt szakmai megvalósítói kumulált juttatás, járulék és összes kifizetés táblázata:
(39 hónap)
Jogviszony

Munkakör

Juttatás/projekt

Járulék/projekt

Összes kifizetés

Szakmai vezető

13 466 076 Ft

2 203 149 Ft

15 669 225 Ft

11 829 011 Ft

2 279 200 Ft

14 108 211 Ft

40 óra
munkavisz
ony
20 óra, Mt

Szakmai

vezető-

koordinátor

20 óra, Mt

Szakmai asszisztens

5 379 077 Ft

957 450 Ft

6 336 527 Ft

20 óra, Mt

1 település mentor

4 948 128 Ft

873 108 Ft

5 821 236 Ft

20 óra, Mt

2 település mentor

4 948 128 Ft

873 108 Ft

5 821 236 Ft

20 óra, Mt

3 település mentor

4 948 128 Ft

873 108 Ft

8 821 236 Ft

20 óra, Mt

4 település mentor

4 948 128 Ft

873 108 Ft

5 520 900 Ft

20 óra, Mt

5 település mentor

4 948 128 Ft

873 108 Ft

5 520 900 Ft

20 óra, Mt

6 település mentor

4 948 128 Ft

873 108 Ft

8 821 236 Ft

20 óra, Mt

7 település mentor

4 948 128 Ft

873 108 Ft

8 821 236 Ft

11 534 084 Ft

1 261 330 Ft

12 795 414 Ft

5 402 684 Ft

955 136 Ft

6 357 820 Ft

5 402 684 Ft

955 137 Ft

6 357 821 Ft

87 650 512 Ft

14 723 158 Ft

102 373 670 Ft

20 óra, Mt

20 óra Mt.
20 óra Mt.

Közösségfejlesztő 2
fő
Humán

fejlesztési

tanácsadó
Közösség fejlesztési
tanácsadó
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A projekthez kapcsolódó beszerzések összefoglaló táblázata:
Ajánlatkérő megnevezése
Mekényes Község Önkormányzata
építési beruházás
Nagyhajmás

Község

Önkormányzata építési beruházás
Bikal

Község

Önkormányzata

építési beruházás
Mágocs Község Önkormányzata
építési beruházás
Alsómocsolád

Község

Önkormányzata építési beruházás
Építési beruházások összesen:
Alsómocsolád

Község

Önkormányzata eszközbeszerzés
Kisvaszar Község Önkormányzata
eszközbeszerzés
Nagyhajmási Roma Önkormányzat
eszközbeszerzés
Eszközbeszerzés összesen:
HazaTér interaktív felület
Beszerzések mindösszesen:

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

1 911 146 Ft

516 009 Ft

2 427 155 Ft

708 661 Ft

191 338 Ft

899 999 Ft

1 750 000 Ft

472 500 Ft

2 222 500 Ft

2 281 670 Ft

616 051 Ft

2 897 721 Ft

2 799 864 Ft

755 964 Ft

3 555 828 Ft

9 451 341 Ft

2 551 862 Ft

12 003 203 Ft

4 447 108 Ft

1 200 719 Ft

5 647 827 Ft

1 749 258 Ft

472 300 Ft

2 221 558 Ft

419 846 Ft

113 358 Ft

533 204 Ft

25 518 893 Ft

6 890 102 Ft

8 402 589 Ft

2 300 000 Ft

621 000 Ft

2 921 000 Ft

37 270 234 Ft

10 062 964 Ft

23 326 792 Ft

A projekt szakmai tevékenységei:
A projekt képzési tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve
Leendő

Me

munkavállalók

M.

Egységár

Nettó

nettó

össz.ár

ÁFA

Összesen

fő

5

189 000 Ft

945 000 Ft

0 Ft

945 000 Ft

Antidiszkriminációs képzés

fő

16

106 125 Ft

1 698 000 Ft

0 Ft

1 698 000 Ft

Közösségfejlesztő képzés

fő

15

130 000 Ft

1 950 000 Ft

0 Ft

1 950 000 Ft

fő

12

127 500 Ft

1 530 000 Ft

0 Ft

1 530 000 Ft

Maminbaba képzés

fő

3

100 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

Alapkompetencia-fejlesztés

fő

24

47 375 Ft

1 137 000 Ft

0 Ft

1 137 000 Ft

képzése, OKJ

Háztáji

kertészet

és

gazdálkodás képzés
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Reintegrációs tréning

fő

24

35 750 Ft

858 000 Ft

0 Ft

858 000 Ft

Álláskeresési tréning

fő

24

36 000 Ft

864 000 Ft

0 Ft

864 000 Ft

Angol nyelvi képzés

fő

20

320 000 Ft

6 400 000 Ft

0 Ft

6 400 000 Ft

Mediáció képzés

fő

20

139 450 Ft

2 789 000 Ft

0 Ft

2 789 000 Ft

fő

5

57 964 Ft

289 820 Ft

0 Ft

289 820 Ft

Célcsoport képzései
(Akkreditált pedagógus
képzés)

Összesen képzés

18 760 820 Ft

A projekt tanácsadási tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve
Kompetenciamérés,
fejlesztési terv készítés
Álláskeresési

egyéni

tanácsadás
Munkavállalási tan.
Utánkövetés
Szupervízió

Egészségfejlesztési
tanácsadás

Egységár

Nettó

nettó

össz.ár

Me

M.

fő

120

8800 Ft

1 056 000 Ft

285 120 Ft

1 341 120 Ft

hó

16

75 500 Ft

1 208 000 Ft

326 160 Ft

1 534 160 Ft

hó

16

20 000 Ft

320 000 Ft

86 400 Ft

406 400 Ft

fő

55

131 583 Ft

7 237 065 Ft

0 Ft

7 237 065 Ft

hó

34

235 236 Ft

7 998 024 Ft

2 159 476 Ft

10 157 500 Ft

17 819 089 Ft

2 857 156 Ft

20 676 245 Ft

Összesen tanácsadás

ÁFA

Összesen

A projekt know-how, tanulmány és szakértői dokumentum tevékenységköltségeinek
összefoglaló táblázata
Önfoglalkoztatási
projektötlet

370 000

db

2

Ft

199 800
740 000 Ft

925 000

Munkaerőpiaci térkép

db

1

Ft

Ft

939 800 Ft

249 750
925 000 Ft

Ft

1 174 750 Ft

Észak-Hegyháti
Faluszövetkezet – modell
kialakítása

541 241

db

1

Ft

292 270
1 082 482 Ft

Ft

1 374 752 Ft
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Idősgondozási

központok

komplex

927 500

szervezetfejlesztése

db

2

Ft

500 850
1 855 000 Ft

925 000

RIGAC kiterjesztése

db

1

Ft

Ft

2 355 850 Ft

249 751
925 000 Ft

Ft

Tanulmány, szakértés együtt

1 174 751 Ft
7 019 903 Ft

A projekt rendezvény tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata

Tevékenység neve

Me

M.

Egységá

Nettó

r nettó

össz.ár

ÁFA

Összesen

112 565

Önkéntes toborzás

alk

5

83 381 Ft

416 907 Ft

405 000

Egészségnap

alk

6

Ft

Ft

529 472 Ft

656 100
2 430 000 Ft

118 110

Ft

3 086 100 Ft

191 339

"Magunk kenyerén" fórum

alk

6

Ft

708 661 Ft

Ft

900 000 Ft

Esélyegyenlőségi fórum

alk

4

75 000 Ft

300 000 Ft

81 000 Ft

381 000 Ft

Kulcsemberek

klubja

-

kerekasztal
Segítő

alk

Háló

82 000 Ft

1 312 000 Ft

könyebb"

18

75 000 Ft

1 350 000 Ft

6

-

Nemzetiségi kultúra

1 666 240 Ft

Ft

1 714 500 Ft

102 060

alk

könyebb"

Ft
364 500

alk

Nemzetiségi kultúra
"Együtt

16

Hegyháti

Koordinációs Fórum
"Együtt

354 240

63 000 Ft

378 000 Ft

740 000

alk

2

Ft

Ft

480 060 Ft

399 600
1 480 000 Ft

Ft

1 879 600 Ft

1 600 000 Ft

0 Ft

1 600 000 Ft

5 000 000 Ft

0 Ft

5 000 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

800 000

Sportágválasztó nap
Tematikus Sport

alk

2

Napok

(Activity)

Ft
1 000 000

alk

5

Ft
1 000 000

2 db nemzetiségi nap

alk

2

Egészségfejlesztő
rendezvény

Rendezvények együtt

Ft
178 000

alk

12

Ft

576 720
2 136 000 Ft

Ft

2 712 720 Ft
21 949 692 Ft
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A projekt foglalkozások, klubok és közösségi aktivitások tevékenységköltségeinek
összefoglaló táblázata

Tevékenység neve
Ankét,

Me

M.

Egységá

Nettó

r nettó

össz.ár

önfejlesztő

csoportok

Összesen

233 280

alk

Élet-Helyzet

ÁFA

18

48 000 Ft

864 000 Ft

Ft

1 097 280 Ft

Klub

Egészségtudatos workshop,

305 338

filmklub

12

94 240 Ft

1 130 882 Ft

Ft

1 436 220 Ft

125 280

Sport és Fitt klub

alk

32

14 500 Ft

464 000 Ft

Ft

589 280 Ft

116 640

Ismeretterjesztő work-shop

alk

9

48 000 Ft

432 000 Ft

Ft

548 640 Ft

518 400

"Legyen tiéd a tér"

alk

60

32 000 Ft

1 920 000 Ft

"Hagyj nyomot" ifjúsági

Ft

2 438 400 Ft

155 520

programsorozat

alk

18

32 000 Ft

576 000 Ft

Ft

731 520 Ft

Senior Akadémia

alk

16

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kreatív önsegítő tematikus
klubfoglalkozások
"Magunk

204 120

alk

24

31 500 Ft

756 000 Ft

kenyerén"

közösségi klub

Ft

960 120 Ft

102 600

alk

10

38 000 Ft

380 000 Ft

Ft

482 600 Ft

369 900

Egészségfejlesztő klub

Foglalkozások együtt:

alk

20

68 500 Ft

1 370 000 Ft

Ft

1 739 900 Ft
10 023 960 Ft
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A projekt szolgáltatás-vásárlások összefoglaló táblázata:

Tevékenység neve

Me

M.

Nagy tervek – kis kertek, a
mikrotérségben

csom

r nettó

össz.ár

1

Ft

csom

1

Ft

1 645 669 Ft

1

Ft

Összesen

Ft

2 090 000 Ft
508 950

1 885 000 Ft

3 149 606
csom

ÁFA
444 331

1 885 000

"1000 nap 1000 ÉszakHegyháti családért"

Nettó

1 645 669

"Vigyázó szemek" önkéntes
csoport

Egységá

Ft

2 393 950 Ft

850 394
3 149 606 Ft

Ft

4 000 000 Ft

Kitelepülés a települések
hagyományos
rendezvényein

178 200
alk

30

22 000 Ft

660 000 Ft

Ft

Szolgáltatás vásárlás együtt:

838 200 Ft
9 322 150 Ft

A projekt egyéb (irodaszer, kellék, jogi tanácsadás) tevékenységköltségeinek összefoglaló
táblázata
2 250 000

Jogi tanácsadás

1

Ft

2 250 000 Ft

0 Ft

2 250 000 Ft

Könyvvizsgálat

1

900 000 Ft

900 000 Ft

243 000 Ft

1 143 000 Ft

Projekt egyéb összesen:

3 393 000 Ft

Projektnyitó rendezvény

1 db

119 510 Ft

119 510 Ft

32 268 Ft

151 778 Ft

Projektzáró rendezvény

1 db

119 520 Ft

119 510 Ft

32 268 Ft

151 778 Ft

Összesen
Mindösszesen

303 556 Ft
240 064 066
Ft

A projekt összes forrásigénye 240 064 066 Ft, melyet a finanszírozási szabályzók szerint
használ fel a pályázó.
Az aktuális költségvetési táblázatot a HEEFT 2.sz. függeléke tartalmazza.
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7. KOCKÁZATELEMZÉS
A HEEFT korábbi fejezeteiben bemutatásra került a fejlesztés környezete, a projekt
eredményeit váró civil és gazdasági környezet, valamint a fejlesztéseket megvalósító
partnerháló – róluk később bővebben is beszélünk. A feltárt kockázatokra táblázatban
összesítette a PET, illetve helyzetfeltárásnál is utaltunk a lehetőségek-veszélyek kontextusában.
A projekt tervezése során a megvalósító konzorcium számol a járás helyzetéből adódóan
jelentős halmozott megvalósulási veszélyekkel. A bevonni kívánt célcsoport szociokulturális
helyzete, a mélyszegénység hordozta belső feszültségek és demotiváltság van jelen. Ennek
elkerülése érdekében az alapos és körültekintő helyzetelemzés és szükségletfeltárás a
célcsoport valós szükségleteire épül, a célcsoport bevonásával készült. A képzési és
felzárkóztatási elem biztosítja a résztvevők számára a tudás megszerzése mellett a képzési
támogatást is.
A projekt folyamatosan és intenzíven változó jogi és szabályozási környezetben valósul meg.
Bár a mikrotérség minden települése bevonásra kerül, a projektgazda és konzorciumi partnerei
önálló együttműködéseket alakítanak ki és tartanak fenn. A projekt tervezés és megvalósulás
során változhat a mikrotérség központja, ezért nem a demográfiai, hanem a földrajzi
középpontban /Alsómocsoládon/ valósítjuk meg a projektet.
A projekt integrált és nagy felelősségi rendszert terhel a menedzsmentre. A célcsoport és a
környezet mentálisan terhelő és erősen demotiváló hatását a menedzsment mentális gondozását
valósítja meg a projekt mentálhigiénés szakember bevonásával. Ezen kívül már a kiválasztási
folyamatban is olyan szakembereket kutatott fel a projektgazda konzorcium, amelyek
elkötelezettek a kihívások megoldása terén, és évtizedes tapasztalattal rendelkeznek úgy a
célcsoport, mint a menedzsment terén.
A projekt pénzügyi felelőssége kiemelt kockázat, ennek kezelésére a konzorcium forráselkülönítést valósít meg, valamint a megvalósulást a támogatási szerződés megkötését követően
igénylendő forráslehívással biztosítjuk.
A megvalósító szakemberek mellett a bevonni kívánt szolgáltatók megfelelő kiválasztása és
teljesítés-kontrollja biztosítja, hogy a szolgáltatás színvonala megfelelő legyen. A megkötendő
megbízási szerződésekben szigorú feltételekhez kötött teljesítés-igazolási metodikát alkalmaz
a menedzsment.
A legnagyobb kockázat társadalmi eredetű. Tény, hogy hiába várják és teszik a pozitív változást
a térségi szereplők, ha a célcsoportot nem sikerül megmozdítani, mivel sajnos a célcsoport
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családi háttere túlnyomórészt nélkülözi a rendszeres munkát végző szülőket, a közösségi
életvitelt, és a közszolgáltatásokra – illetve a közszolgáltatásokban szolgáltató teljesítő, dolgozó
személyekre – távolságtartással, meg nem értéssel, ellenségeskedéssel reagálnak. A közösségi
aktivitásuk elhanyagolható, önkéntesség, felelős állampolgári magatartás, öngondoskodás
nyomokban lelhető csak fel. Hátterükben igen magas az alkohol, megélhetési bűnelkövetés és
egyéb devianciák megjelenése – ezek különös veszélyt jelentenek a projektre.
A célcsoport halmozottan hátrányos helyzetű tagjainak nélkülözés a mindennapjaik része. A
fiúknál, férfiaknál az alkalmi feketemunka és egyéb jogsértő pénzszerzés, a lányoknál és
asszonyoknál pedig a családalapítás és gyermekvállalás a szociális ellátásokból eredő bevételi
források miatt túlnyomórészt az egyetlen társadalmasult „életpálya” modell.
A mentális és szervi betegségekkel terhelt célcsoporttagok felzárkóztatása előbbiek mellett
külön feladatot és megoldandó helyzetet indukál, amit kizárólag szervezett módon, a
konzorcium működésébe integrált projekt keretében, széleskörű szakterületi ellátó rendszerrel
kialakított partnerségben lehet orvosolni.
A kockázatelemzés során felmérésre került, hogy milyen jellegű kockázati tényezők
veszélyeztethetik a projekt megvalósulását, milyen a kockázat bekövetkezési valószínűsége és
annak milyen hatása van a projekt megvalósulására. A kockázat hatásának mértéke a következő
minősítési kategóriákba kerülhet a PET szerint: elhanyagolható, kis hatású, mérsékelt hatású,
kritikus hatású, katasztrofális hatású kockázatok.
A kockázatok jellege az alábbi szempontok alapján került besorolásra:
-

Pénzügyi – gazdasági fenntarthatósági szempont (finanszírozás esetleges problémái,
bevételek és költségek alakulása, likviditás stb.): PÜ

-

Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, balesetek,
technikai károk, stb.): MŰ

-

Jogi szempont (kapcsolódó jogszabályi környezet, ezek változásai, szabványok
változása, kibocsátási határértékek változása, stb.): JO

-

Társadalmi, humán szempont (közvélemény megítélése, érzékenység): HU

-

Intézményi szempont (Projektgazdák körében kialakulható kockázatok, új szereplők
belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a vizsgált időtávon,
közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai, stb.): INT
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-

Vis maior (olyan váratlan, külső – leggyakrabban természeti – tényezőből fakadó
esemény, melynek alakulására nincs, és nem lehet hatásunk): VM

Kockázat bekövetkezésének valószínűsége a következő módon került meghatározásra:
-

elhanyagolható (0-10%)

-

kis valószínűségű (10-33%)

-

közepes valószínűségű (33-66%)

-

nagy valószínűségű (66-90%)

-

biztos eseménynek tekinthető (90-100%).

projekt kivitelezése

projekt előkészítése

Fázis

Kockázat
megnevezése

Kockázat
hatása a
projektre

Jellege

Támogatás
előfinanszírozásá
nak problémája
A
beruházás
építési
engedélyhez
kötött, azonban a
tervezés
során
nem
építés
engedélyköteles
tevékenységként
jelenik meg
A
tervezői
költségbecslés
meghaladja
a
megalapozó
tanulmány során
tervezett
költségeket
Az első mérföldkő
teljesítése
nem
sikerül
előírt
határidőre

Kritikus
hatású

PÜ

A kockázat
bekövetkezésé
nek
valószínűsége
alapján
lehetséges

mérsékelt
hatású

MÜ,
INT

nem
lehetséges

mérsékelt
hatású

PÜ

lehetséges

A
megalapozó
tanulmányban
a
költségbecslés árajánlatok
alapján,
szakértők
bevonásával készül el.

mérsékelt
hatású

PÜ

nem
lehetséges

A projekt elkészítését
pontos ütemterv alapján
kell végrehajtani

Kritikus
hatású

MÜ,
PÜ

valószínűtlen

mérsékelt
hatású

MÜ,
PÜ

lehetséges

A támogatási kérelem
beadása előtt készített
elemzés és helyzetfeltárás a
lehető legpontosabb képet
adja megvalósításról
A váratlan áremelkedés
költségeire
rugalmas
megvalósítási
politika
alkalmazása, melyből a
többletköltségek
fedezhetőek.

A megvalósítás
során
valamely
főtevékenység
nem
megvalósítható
A
részletes
tervezői
költségvetés
lényegesen eltér a
tervezői
költségbecsléstől.

Szükséges lépés

Előleg igénybevételének
megfelelő dokumentálása,
gondos projektütemezés
A
szakhatóságokkal
egyeztetni kell, hogy a
beruházás
adott
tevékenységei
engedélyköteles
tevékenység kategóriájába
esnek vagy sem.
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Projekt kivitelezése

A
konzorciumi
megállapodást
valamely
konzorciumi tag
felmondja

mérsékelt
hatású

INT

lehetséges

A megvalósítás
során
egészségügyi
veszélyhelyzet
miatt
valamely
tevékenység nem
valósítható meg
Kockázat
megnevezése

kritikus hatású

VM,
PÜ

lehetséges

A
beszerzési
eljárások
csúszása
A legkedvezőbb
ajánlatban
szereplő ár is
magasabb, mint
a rendelkezésre
álló forrás
A
mérföldkövekbe
tervezett
tevékenységek
nem, vagy csak
részben
valósulnak meg
A megvalósító
csődbe megy a
projekt
időtartama alatt.
A
projekt
kivitelezése
során
a
megbízott
szakemberek
felbontják
a
megbízást
A
kifizetési
kérelmek
beadása
eltolódik
A
pénzügyi
kifizetések
csúszása

A támogatási kérelem
benyújtása
előtt
a
konzorciumi
szerződés
megkötésre kerül, működési
szabályzat készül, így a
kockázat elkerülhető.
Időbeli átütemezés, online
megvalósítás lehetősége

Kockázat
hatása a
projektre
mérsékelt
hatású

jellege
INT

A kockázat
bekövetkezéséne
k valószínűsége
lehetséges

Szükséges lépések

mérsékelt
hatású

INT

lehetséges

mérsékelt
hatású

MÜ,
PÜ,
INT

lehetséges

kritikus
hatású

VIS

lehetséges

kis hatású

INT

lehetséges

mérsékelt
hatású

PÜ

lehetséges

Pontos
tervezés
határidők betartása

mérsékelt
hatású

PÜ

lehetséges

A forrás-optimalizálás és a
műszaki szakmai tartalom
konzisztens megvalósítása

Gyakorlott
projektmenedzsment
szervezet felállítása
A
piaci
viszonyok
(árszínvonal)
alapos
feltérképezése a projekt
előkészítés és a tervezői
költségbecslés elkészítése
során
Rugalmas
határidők
tervezésével a kockázat
kezelhető

Olyan
kivitelező
választása, mely az elmúlt
években biztos gazdasági
háttérrel rendelkezik
A bevonás és a működés
során minden szakember
tudásának és ambíciójának
leginkább
megfelelő
feladatot lát el a projektben
és
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Fenntartási időszak

A
fenntartási
időszak alatt a
projekt
megvalósulásába
n
érintett
intézmény,
szolgáltatás
gazdaságilag
fenntarthatatlann
á
válik,
megszűnik

Katasztrofáli
s hatású

INT

valószínűtlen

Nem befolyásolható a
kockázat, viszont alacsony
szintűnek minősíthető
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8. FENNTARTÁS, KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG
A fenntartás időszakában a létrejött kapacitások és jelen projekt partnersége a tervek szerint
folyamatosan együttműködik, mely együttműködést formalizálja a Konzorciumi Működési
Szabályzat. Az elérhető távolság a biztosítéka annak, hogy mind a bevontakkal, mind az
intézményekkel, mind az érintett partnerekkel való kapcsolattartás a támogatás után is
fennmarad.
Motivált, megbízható, stabil személyek és közösségek kerülnek ki a programból, akik a projekt
által életre hívott és stabilizált ambíciók fenntartása esetén képesek lesznek a komplex fejlesztés
eredményeinek továbbvitelére. A "Lépés-Váltás" konzorcium bízik abban, hogy nemcsak a
Hegyháti Járásban, hanem az ország számos pontján segíthet hasonló innováció kialakításában,
megvalósításában, társadalmasításában.
A fenntarthatóság olyan fejlődési folyamat ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy
csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”, ahogy
az az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében szerepelt.
A fenntarthatóság az alábbi ábrával jól szemléltethető:1

A fenntarthatóság lényege azonban sokak szerint a nyertes-nyertes (win-win) lehetőségek
kiaknázása, az olyan eszközök és megoldások megtalálása és alkalmazása, amelyekkel a
társadalom és a környezet egyaránt jól jár, és amelyek révén akár évtizedek múlva is
összhangban élhetünk a környezetünkkel. Jelen projekt fenntarthatósága többek között a fenti
alapelvekre épül. Biztosítéka, hogy széleskörű partnerség övezi, kilépett a helyi keretek közül

1

forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s (Letöltve:2017.01.20)
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és mikrotérségi szinten szerveződik. A Projekt és az azt támogató „helyi pénz” (Rigac)
mikrotérségi kiterjesztése biztosítja az erőforrások és a helyi szolgáltatások áramlását.
A projekt megvalósítása során is kiemelt figyelmet fordítunk a közönségből érkező
visszajelzésekre, ezek alapján és a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, közösségi alkalmat
teremtve szeretnénk meghatározni azokat a tevékenységtípusokat, melyeket a fenntartási
időszakban fogunk megvalósítani. Hisszük és valljuk, hogy a fenntarthatóságot kizárólag a
közösség elképzeléseihez igazodva, arra alapozva lehet biztosítani, ezért a jövőben is valós
igényeken és szükségleteken alapuló programtervezést szeretnénk megvalósítani, így elérve a
program társadalmi fenntarthatóságát. A társadalmi fenntarthatóságot alátámasztja még maga a
program célja, mely folyamatos cselekvésre ösztönöz, a helyi közösség számára hasznos és
értékes tevékenység növeli a részvételi és a támogató kedvet egyaránt, még a forrásszervezés
eredményességéhez is hozzájárul. Konzorciumunk azon túl, hogy minden tevékenységét, jelen
program menedzselését is a környezetbarát szemlélet jegyében végzi (pl. környezetbarát iroda,
LED világítás, víztakarékosság, újrahasznos papír; tudatos közlekedés, telekocsi),
Alsómocsoládon és közvetlen térségében, a Hét Patak Gyöngye Natúrpark területén önkéntes
környezet fenntartási tevékenységet végez pl. elhagyott szemét rendszeres gyűjtése, közterület
gondozás, környezettudatos útkarbantartás, szemétszedés, parlagfű mentesítés, virágültetés
stb., továbbá szemlélet formáló programokat, kampányokat, képzéseket szervez. Továbbá
fontosnak tartjuk a projektbe vontak és környezetük környezettudatos nevelését, ezért számukra
is lehetőséget biztosítunk az érdeklődési szintjüknek megfelelően (játékos feladatokkal,
szórakoztató bemutatókkal) a modern hulladékgazdálkodási rendszerek megismerésére. Itt
kiemelendő innovatív projektelem az önállóan nem megjelenő, de minden eseményen elérhető
„Használd újra!” kezdeményezés. a kezdeményezés a projekt eseményein illetve a projektgazda
székhelyén folyamatosan elérhető lesz. Ez a funkció lehetőséget biztosít a célcsoporttagoknak
– és rajtuk kívül természetesen a lakosságnak is – a megunt vagy használt eszközök gyűjtésére,
felajánlására. Ezeket az eszközöket, tárgyakat szortírozzuk, valamint a web-felület és flyerek
segítségével elérhetővé tesszük azok számára, akiknek hasznos lehet, így a program környezeti
fenntarthatósága is biztosított.
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9. RÉSZLETES SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI ÉS CSELEKVÉSI TERV
Eredeti, módosított ütemterv:
Tevékenység neve

Helyszín

2018 január hónap
Projektindítás

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

2018 február hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Bikal, Művelődési Ház

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Mágocs, Művelődési Ház

Leendő

munkavállalók

(közszolgáltatási)

kiválasztása

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

2018 március hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mekényes, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Internet Plusz Társaság

"legyen tiéd a tér"

Mágocs, Helytörténeti Gyűjtemény

"legyen tiéd a tér"

Kisvaszar, Teleház

"Vigyázó

szemek"

önkéntes

csoport

megalakítása

Lépés-Váltás projekt települései

Egészségfejlesztő klub

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás

Mekényes, Művelődési Ház

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház
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Kulcsemberek klubja kerekasztal
Leendő

munkavállalók

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

(közszolgáltatási)

kiválasztása

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben
program indítása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

2018 április hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könnyebb"

Nemzetiségi

Nagyhajmás, Könyvtár

kultúra

kisrendezvény

Kisvaszar közösségi és rendezvénytér

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Teleház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
Alsómocsolád,Integrált

Ankét, önfejlesztő csoportok

Szolgáltató Tér

Esélyegyenlőségi fórum

Kisvaszar, Teleház

Ismeretterjesztő work-shop

Mekényes, Könyvtár

Kitelepülés

a

települések

Közösségi

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mekényes, Művelődési Ház

Leendő

munkavállalók

és

(közszolgáltatási)

kiválasztása

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

160

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

2018 május hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Kisvaszar, Teleház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Könyvtár

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Művelődési Ház

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Mekényes, Művelődési Ház

Egészségfejlesztő klub

Bikal, Művelődési Ház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Természettudományok Otthona

Leendő munkavállalók képzése, OKJ

Külső képző helyszínen

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései
Alsómocsolád,Integrált

Közösségi

Önkéntes toborzás

Szolgáltató Tér

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Nagyhajmási Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

és

2018 június hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mágocs, Művelődési Ház

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Bikal, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Internet Plusz Társaság

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Könyvtár

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Falvédő̃ és Szépítõ Egyesület

Ankét, önfejlesztő csoportok

Mágocs, Rendezvényház

Egészségnap

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
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Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás
Kitelepülés

a

települések

Nagyhajmás, Művelődési Ház
hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Kisvaszar, Teleház

Leendő munkavállalók képzése, OKJ

Külső képző helyszínen

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Önkéntes toborzás

Mágocs, Rendezvényház

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Alsómocsoládi Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tematikus Sport Napok (Activity)

Alsómocsolád

2018 július hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mágocs, Művelődési Ház

Egészségfejlesztő klub

Mekényes, Művelődési Ház

Egészségnap

Mágocs, Rendezvényház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Mágocs, Rendezvényház

Leendő munkavállalók képzése, OKJ

Külső képző helysznen

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Önkéntes toborzás

Bikal, Művelődési Ház

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Mágocs, Rendezvényház

Sport és Fitt klub

Mágocs Városi Sport Kör

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda
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Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tematikus Sport Napok (Activity)

Bikal

Tematikus Sport Napok (Activity)

Mágocs

2018 augusztus hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könyebb"

Nemzetiségi

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

kultúra

nagyrendezvény

Kisvaszar közösségi és rendezvénytér

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Mekényes, Művelődési Ház
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

"legyen tiéd a tér"

Természettudományok Otthona

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Könyvtár

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, SZÍN-TÉR Mûvelõdési Ház

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Alsómocsolád, SZÍN-TÉR Mûvelõdési Ház

Alapkompetencia-fejlesztés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Ankét, önfejlesztő csoportok

Mekényes, Teleház

Egészségnap

Bikal, Művelődési Ház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Leendő munkavállalók képzése, OKJ

Külső képző helysznen

Maminbaba képzés

Külső képző helysznen

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Bikal, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Bikal Hegyhát KSE

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tematikus Sport Napok (Activity)

Mekényes

Tudástranszfer

„Õszi Fény” Idõsek Otthona
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Tudástranszfer

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Anntidiszkriminációs képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

2018 szeptember hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Kölyök Fészek Erdei Iskola

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Kilátó

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Internet Plusz Társaság

"Magunk kenyerén" fórum

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Alapkompetencia-fejlesztés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Digitális ernyő az Észak-Hegyhát felett

Mágocs

Egészségfejlesztő klub

Nagyhajmás, Könyvtár

Egészségnap

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás

Bikal, Művelődési Ház

Esélyegyenlőségi fórum

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés

Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet

Ismeretterjesztő work-shop

Nagyhajmás, Könyvtár

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kompetenciamérés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Bikal, Művelődési Ház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Bikal, Művelődési Ház

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem
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Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem

Sport és Fitt klub

Mekényes Sport Klub

Sportágválasztó nap

Bkal, Iskola

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tematikus Sport Napok (Activity)

Nagyhajmás

Tudástranszfer

Mágocs, Rendezvényház

Digitális ernyő az Észak-Hegyhát felett

Mekényes

Digitális ernyő az Észak-Hegyhát felett

Alsómocsolád

Digitális ernyő az Észak-Hegyhát felett

Kisvaszar

Digitális ernyő az Észak-Hegyhát felett

Bikal

2018 október hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Nagyhajmás, Könyvtár

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Tájház

"legyen tiéd a tér"

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház

Alapkompetencia-fejlesztés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Ankét, önfejlesztő csoportok

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Egészségfejlesztő klub

Kisvaszar, Teleház

Egészségnap

Mágocs, Rendezvényház

Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés

Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kompetenciamérés

Mekényes, Művelődési Ház

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mágocs, Művelődési Ház
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Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Kisvaszar közösségi és rendezvénytér

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Sport és Fitt klub

Kisvaszar Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Kisvaszar, Teleház

Tudástranszfer

Nagyhajmási Nyugdíjas Egyesület

2018 november hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Bikal, Művelődési Ház

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Kisvaszar, Teleház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Álláskeresési tréning

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Angol nyelvi képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Egészségfejlesztő klub

Mágocs, Művelődési Ház

Egészségnap

Bikal, Művelődési Ház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kompetenciamérés

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Közösségfejlesztő képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Nagyhajmás, Könyvtár

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem
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Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem

Sport és Fitt klub

Nagyhajmási Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Bikal, Mozgáskorlátozott Klub

Tudástranszfer

Bikal, Nyugdíjas Klub

2018 december hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könyebb"

Nemzetiségi

Mekényes, Művelődési Ház

kultúra

kisrendezvény

Kisvaszar közösségi és rendezvénytér

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Kisvaszar, Teleház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"Magunk kenyerén" fórum

Mágocs, Rendezvényház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Álláskeresési tréning

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Angol nyelvi képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Ankét, önfejlesztő csoportok

Kisvaszar, Teleház

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás
Idősgondozási

központok

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
komplex

szervezetfejlesztése
Kitelepülés

a

Mágocs, Szociális Gondozási Központ
települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kompetenciamérés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Természettudományok Otthona

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Mágocs, Rendezvényház

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Önfoglalkoztatási projektötlet

Lépés-Váltás projekt települései
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Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Sport és Fitt klub

Alsómocsoládi Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Mekényes, Nyugdíjas klub

Tudástranszfer

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Internet Plusz Társaság

"legyen tiéd a tér"

Mágocs, Helytörténeti Gyűjtemény

2019. január hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Nagyhajmás, Könyvtár

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Álláskeresési tréning

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Angol nyelvi képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Egészségfejlesztő klub

Mágocs, Művelődési Ház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Mekényes, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Mágocs Városi Sport Kör

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

2019. február hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Kisvaszar, Teleház

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Mágocs, Művelődési Ház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései
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Angol nyelvi képzés

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Ankét, önfejlesztő csoportok

Bikal, Művelődési Ház

Ismeretterjesztő work-shop

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Reintegrációs tréning

Mágocs, Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem

Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem

Sport és Fitt klub

Bikal Hegyhát KSE

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

2019. március hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mágocs, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Teleház

"Magunk kenyerén" fórum

Bikal, Művelődési Ház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Egészségfejlesztő klub

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás
Kitelepülés

a

települések

Mágocs, Rendezvényház
hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Kisvaszar, Teleház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Bikal, Puchner Birtok

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda
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Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Reintegrációs tréning

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Sport és Fitt klub

Mekényes Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Mágocs, Rendezvényház

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Könyvtár

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Könyvtár

2019. április hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könyebb"

Nemzetiségi

Mágocs, Művelődési Ház

kultúra

kisrendezvény

Kisvaszar közösségi és rendezvénytér

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Mágocs, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Kisvaszar, Teleház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár
Alsómocsolád,Integrált

Ankét, önfejlesztő csoportok

Szolgáltató Tér

Esélyegyenlőségi fórum

Mágocs, Rendezvényház

Kitelepülés

a

települések

Közösségi

és

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Bikal, Puchner Birtok

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Reintegrációs tréning

Mekényes, Művelődési Ház

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
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Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem

Senior Akadémia

Pécsi Tudományegyetem

Sport és Fitt klub

Kisvaszar Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Kisvaszar, Teleház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Művelődési Ház

2019. május hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Bikal, Művelődési Ház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Egészségfejlesztő klub

Kisvaszar, Teleház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Természettudományok Otthona

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Mágocs, Rendezvényház

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Senior Akadémia

Kaposvári Egyetem

Sport és Fitt klub

Nagyhajmási Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

2019. június hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
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"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Faluvédõ és Szépítõ Egyesület

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Ankét, önfejlesztő csoportok

Mágocs, Rendezvényház

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás
Kitelepülés

a

települések

Kisvaszar, Teleház
hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Alsómocsoládi Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

"legyen tiéd a tér"

Természettudományok Otthona

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Kölyök Fészek Erdei Iskola

2019. július hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

ALAPOZÓ TERÁPIA I.II. és Homloklebeny
gyakorlatok

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Egészségfejlesztő klub

Nagyhajmás, Könyvtár

Ismeretterjesztő work-shop

Bikal, Művelődési Ház
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Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Bikal, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Mágocs Városi Sport Kör

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

2019. augusztus hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könyebb"

Nemzetiségi

Bikal, Művelődési Ház

kultúra

nagyrendezvény

Nagyhajmás közösségi és rendezvénytér

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Művelődési Ház

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Nagyhajmás, Tájház

ALAPOZÓ TERÁPIA I.II. és Homloklebeny
gyakorlatok

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Angol nyelvi képzés

Tarnai Nándor Városi Könyvtár

Ankét, önfejlesztő csoportok

Mekényes, Teleház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Kisvaszar közösségi és rendezvénytér

Sport és Fitt klub

Bikal Hegyhát KSE

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda
173

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Nagyhajmási Nyugdíjas Egyesület

Tudástranszfer

Bikal, Mozgáskorlátozott Klub

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Könyvtár

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Kilátó

2019. szeptember hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mekényes, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Tájház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Egészségfejlesztő klub

Bikal, Művelődési Ház

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás

Mekényes, Művelődési Ház

Esélyegyenlőségi fórum

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Mágocs, Rendezvényház

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Mekényes Sport Klub

Sportágválasztó nap

Mágocs, Iskola

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Bikal, Nyugdíjas Klub

Tudástranszfer

Mekényes, Nyugdíjas klub

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, SZÍN-TÉR Mûvelõdési Ház

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Internet Plusz Társaság
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2019. október hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Nagyhajmás, Könyvtár

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Bikal, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház

"Magunk kenyerén" fórum

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Ankét, önfejlesztő csoportok

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mekényes, Művelődési Ház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Mediáció képzés

Külső képző helysznen

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Kisvaszar Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Internet Plusz Társaság

2019.november hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Kisvaszar, Teleház

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Mágocs, Művelődési Ház

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Egészségfejlesztő klub

Mekényes, Művelődési Ház
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Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Természettudományok Otthona

Mediáció képzés

Külső képző helysznen

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Mekényes, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Nagyhajmási Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

2019. december hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könyebb"

Nemzetiségi

Mágocs, Művelődési Ház

kultúra

kisrendezvény

Mekényes, Művelődési Ház

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Mekényes, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Mágocs, Helytörténeti Gyűjtemény

Álláskeresési egyéni tanácsadás

Lépés-Váltás projekt települései

Ankét, önfejlesztő csoportok

Kisvaszar, Teleház

Egészségfejlesztő klub

Nagyhajmás, Könyvtár

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás
Idősgondozási

központok

Nagyhajmás, Művelődési Ház
komplex

szervezetfejlesztése

Alsómocsolád, Őszi Fény Idősek Otthona

Ismeretterjesztő work-shop

Kisvaszar, Teleház

Kitelepülés
rendezvényein

a

települések

hagyományos
Lépés-Váltás projekt települései
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Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Kisvaszar, Teleház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Bikal, Művelődési Ház

Mediáció képzés

Külső képző helysznen

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Önfoglalkoztatási projektötlet

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Alsómocsoládi Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Mágocs, Rendezvényház

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Teleház

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Könyvtár

2020. január hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mágocs, Művelődési Ház

Egészségfejlesztő klub

Kisvaszar, Teleház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Mágocs Városi Sport Kör

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Kisvaszar, Teleház

Tudástranszfer

Nagyhajmási Nyugdíjas Egyesület
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2020. február hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Nagyhajmás, Könyvtár

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Mekényes, Művelődési Ház

Ankét, önfejlesztő csoportok

Bikal, Művelődési Ház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Bikal Hegyhát KSE

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Bikal, Mozgáskorlátozott Klub

2020 március hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Könyvtár

"Magunk kenyerén" fórum

Mágocs, Rendezvényház

Egészségfejlesztő klub

Mágocs, Művelődési Ház

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás
Észak-Hegyháti

Bikal, Művelődési Ház

Faluszövetkezet

–

modell

kialakítása
Kitelepülés

Lépés-Váltás projekt települései
a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Bikal, Művelődési Ház

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései
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Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Mekényes Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Bikal, Nyugdíjas Klub

"legyen tiéd a tér"

Kisvaszar, Teleház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

2020. április hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könyebb"

Nemzetiségi

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

kultúra

kisrendezvény

Mágocs, Rendezvényház

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Kisvaszar, Teleház

Ankét, önfejlesztő csoportok

Mágocs, Rendezvényház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mágocs, Művelődési Ház

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Mágocs, Rendezvényház

Sport és Fitt klub

Kisvaszar Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Mekényes, Nyugdíjas klub

Tudástranszfer

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

2020. május hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Bikal, Művelődési Ház
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"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Művelődési Ház

"Magunk kenyerén" közösségi klub

Alsómocsolád, SZÍN-TÉR Mûvelõdési Ház

Egészségfejlesztő klub

Kisvaszar, Teleház

Ismeretterjesztő work-shop

Nagyhajmás, Könyvtár

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Nagyhajmás, Könyvtár

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Mágocs, Rendezvényház

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Bikal, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Nagyhajmási Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Faluvédõ és Szépítõ Egyesület
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

"legyen tiéd a tér"

Természettudományok Otthona

2020. június hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mekényes, Művelődési Ház

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Mágocs, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Kölyök Fészek Erdei Iskola

Ankét, önfejlesztő csoportok

Mekényes, Teleház

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás
Kitelepülés
rendezvényein

a

települések

Mágocs, Rendezvényház
hagyományos
Lépés-Váltás projekt települései
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Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális
Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Természettudományok Otthona

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Alsómocsoládi Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

"legyen tiéd a tér"

Bikal, Művelődési Ház

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Könyvtár

2020. július hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Nagyhajmás, Könyvtár

Egészségfejlesztő klub

Nagyhajmás, Könyvtár

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Bikal, Puchner Birtok

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Mágocs Városi Sport Kör

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Nagyhajmási Nyugdíjas Egyesület

2020. augusztus hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Kisvaszar, Teleház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Kilátó

"Magunk kenyerén" fórum

Bikal, Művelődési Ház
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"Magunk kenyerén" közösségi klub

Bikal, Puchner Birtok

Ankét, önfejlesztő csoportok

Nagyhajmás, Művelődési Ház

Ismeretterjesztő work-shop

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház

Kitelepülés

a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Kisvaszar közösségi és rendezvénytér

Sport és Fitt klub

Bikal Hegyhát KSE

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Bikal, Mozgáskorlátozott Klub

"legyen tiéd a tér"

Nagyhajmás, Tájház

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, SZÍN-TÉR Mûvelõdési Ház

2020. szeptember hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mágocs, Művelődési Ház

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Mágocs, Művelődési Ház

Egészségfejlesztő klub

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Egészségtudatos

workshop,

filmklub,

Maminbaba foglalkozás

Kisvaszar, Teleház

HazaTér 1 db interaktív kommunikációs felület
aktiválása
Kitelepülés

Lépés-Váltás projekt települései
a

települések

hagyományos

rendezvényein

Lépés-Váltás projekt települései

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Kisvaszar, Teleház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Mágocs, Rendezvényház

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda
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Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkaerőpiaci térkép

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Mekényes Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

Bikal, Nyugdíjas Klub

Tudástranszfer

Mekényes, Nyugdíjas klub

2020. október hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Mágocs, Művelődési Ház

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"legyen tiéd a tér"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Ankét, önfejlesztő csoportok

Kisvaszar, Teleház

Egészségfejlesztő klub

Kisvaszar, Teleház

Ismeretterjesztő work-shop

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Bikal, Puchner Birtok

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

RIGAC kiterjesztése

Lépés-Váltás projekt települései

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Mekényes, Művelődési Ház

Sport és Fitt klub

Kisvaszar Sport Klub

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szupervízió

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

Tudástranszfer

Szociális Gondozási Központ, Mágocs

Tudástranszfer

„Õszi Fény” Idõsek Otthona

"legyen tiéd a tér"

Mekényes, Művelődési Ház
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"legyen tiéd a tér"

Bikal, Faluvédõ és Szépítõ Egyesület

2020.november hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
"Együtt

könyebb"

Nemzetiségi

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

kultúra

kisrendezvény

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Egészségfejlesztő klub

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
Alsómocsolád, Interaktív Tárház – Virtuális

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Természettudományok Otthona

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Bikal, Puchner Birtok

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Munkavállalási tan. Utánkövetés

Lépés-Váltás projekt települései

Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Sport és Fitt klub

Alsómocsoládi Sport Egyesület

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Tudástranszfer

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Tudástranszfer

Mágocs, Rendezvényház

2020. december hónap
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"

Alsómocsolád, Konferenciaközpont
Alsómocsolád,Integrált

Ankét, önfejlesztő csoportok
Egészségtudatos

workshop,

Közösségi

és

Szolgáltató Tér
filmklub,

Maminbaba foglalkozás

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Ismeretterjesztő work-shop

Bikal, Puchner Birtok

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

Mágocs, Helytörténeti Gyûjtemény és Alkotóház

Kulcsemberek klubja kerekasztal

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Menedzsment értekezlet

Alsómocsolád, projektiroda

Mentorok foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései
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Projektmenedzsment foglalkoztatása

Lépés-Váltás projekt települései

Projektzárás

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Projektzáró rendezvény

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum

Alsómocsolád, Konferenciaközpont

Sport és Fitt klub

Mágocs Városi Sport Kör

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Szakmai vezető megbízása

Alsómocsolád, projektiroda

Tudástranszfer

Kisvaszar, Teleház

A koronavírus járványhelyzet miatt a program ütemterve jelentősen változott. A módosított
ütemtervet a HEEFT 1.sz. függeléke tartalmazza
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10. TUDÁSTŐKE ÉS KOMPETENCIA TÉRKÉP
10.1.

A projekt regionális tudásbázisa

Jelen projekt egyértelműen bírja a meghatározó kistérségi szereplők támogatását. A kisebbség
speciális igényeinek tervezéséhez bevonásra kerültek Roma Nemzetiségi Önkormányzatok,
valamint érdekvédelmi szervezetek egyaránt. A felzárkóztatáshoz kialakított szolgáltatásprofil
kialakításánál szakmai segítséget és együttműködést nyújtott több járás képzését ellátó
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a PTE. A konzorcium tagjai a korábbi
együttműködési megállapodások keretében stratégiai együttműködést folytatnak a Pécsi
Tudományegyetemmel, mely együttműködés jelen komplex fejlesztő tevékenység során is fenn
áll. A kutatási eredmények elérhetőségének és felhasználhatóságának javítására, fejlesztésére
az Észak-Hegyháti Unió, Alsómocsolád Önkormányzata a „Lépés-Váltás” programot
megelőzően is komoly hangsúlyt helyezett.
A tervezésben és megvalósításban közreműködik az Egészségfejlesztő Iroda, illetve több
egészségvédő és sportolási lehetőséget nyújtó civil szervezet is. E tevékenységek rögzített
együttműködési megállapodásokkal alátámasztottak.
A projekt sikeres megvalósulásának szükségességét támasztják alá azok a legfrissebb adatok és
tendenciák, amelyek - KSH, Open Society Foundation, Baranya Megyei Kormányhivatal,
Munkaügyi Központ által - az előkészítés során szolgáltatott információk, elemzések.
A Pécsi Tudományegyetem, mint regionális tudásközpont célja, hogy a gazdaság, a társadalom
számára értéket teremtő innovációk jöjjenek létre, a kutatási eredmények gyakorlati
felhasználása, hasznosulása valósuljon meg egyre növekvő mértékben. További fontos
szempont, hogy a kutatási tevékenység és egyéb szolgáltatások piaci alapú hasznosítása, ezáltal
bevételek generálása megtörténjen, versenyképes tudást biztosítva a régió szereplői számára,
mind a munkaerő, mind a kutatási eredmények, mind a kutatási szolgáltatások, valamint egyéb
szolgáltatások magas színvonalú nyújtásával hozzájárulva a régió versenyképességének
növekedéséhez, mely cél konzisztens a Lépés váltás projekt céljával.
A Dél-dunántúli Régió és ezen belül az Észak-Hegyhát a PTE kutatások természetes piaca: a
Pécsi Tudományegyetem fontos feladata, hogy integráltan, a regionális és települési szervekkel,
intézményekkel szorosan együttműködjön, a helyi tudásbázis kutatásait, szolgáltatásait
(elsősorban) a helyi szervek és intézmények hasznosítsák, vegyék igénybe.
A szellemi alkotások hasznosításának egyik hatékony módja az, amikor a szellemi terméket az
egyetem egy ún. hasznosító vállalkozásba viszi be és céges keretek között hasznosítja. A
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konstrukció előnye, hogy a hasznosítási döntések gyorsan születnek, hatékonyabb a piaci
szerepvállalás, de a keletkező bevétel mégis az egyetemen realizálódik.
A projektnek egy későbbiekben kialakítandó spin-off stratégia keretei között deklarálnia kell
többek között, hogy a szellemi termék hasznosítását milyen formában kívánja a
tudástranszferbe vinni; hogyan kíván részesülni a hasznosítási bevételekből; kilépési (exit)
stratégiát kell meghatároznia. A tudástranszfer egyik legfontosabb területe a kutatás-fejlesztési
és szolgáltatási portfólió hasznosítása. A cél, hogy a piaci partnereket, potenciális
megrendelőket folyamatosan tájékoztatni lehessen a kutatási tevékenységekről, lehetséges
együttműködési területekről. Az általános tapasztalat az, hogy a térségi szereplőket érdekli az
együttműködés lehetősége, ugyanakkor az egyetemet nem minden esetben rugalmas és gyors
partner, amin jelen projektben csiszolni kíván.
A tudásmegosztás legjelentősebb feladatai, kihívásai
● A projektmunkák, mivel a projektek kivitelezése teamekben történik, amelyekben több
szervezeti egység dolgozói közötti együttműködés valósul meg;
● Részvétel konferenciákon;
● Értekezletek, amelyek a szervezet tudásmunkásai közötti kapcsolattartás fórumai
(tapasztalatcserére és tudásmegosztásra adnak lehetőséget, s lényegében a rendszeres,
szervezett információ-, ill. tudásátadás fórumaiként funkcionálnak, feladatuk a
különböző hierarchia szintek közötti tudásáramoltatás is);
● Beszámolók, amelyeken a konferenciák résztvevői tájékoztatják a munkatársaikat a
konferenciákon nyert ismeretekről,
● Tudás és feladatmegosztás a szervezeti egységek között;
● A K+F infrastruktúra működtetése, a PTE kutatócsoportok közös használatának
biztosítása, a belső elszámolások rendszerének működtetése, valamint a külső
hasznosítók, igénybevételek hatékony menedzselése;
● Szemináriumok, workshopok, rendszeres vezetői ülések, rendszeres konzultációk.
A külső tudásmegosztás legjelentősebb feladatai, kihívásai
● Stratégiai fontosságú potenciális partnerek felkutatása, tárgyalások, prezentációk
lebonyolítása, folyamatos kapcsolattartás;
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● Piaci partnereket, potenciális megrendelők folyamatosan tájékoztatása a kutatási
tevékenységekről, lehetséges együttműködési területekről;
● A tudásbázist fókuszáltan, az adott cég érdeklődésének megfelelően bemutató anyagok,
prezentációk, témaajánlatok, előkészítése;
● Kapcsolatépítés protokolljának kialakítása;
● A K+F portfólió üzleti hasznosítása, tudástranszfer megvalósítása egyetemi tulajdonú
cég keretében;
● Core facility menedzsment rendszer fejlesztése és működtetése;
● A piaci partnereken kívüli szereplőkkel történő folyamatos kapcsolattartás.
Jellemző tendencia továbbá, hogy a kutatás-fejlesztés eredményeként létrejövő legjelentősebb
találmányok, korszakalkotó újítások és műszaki fejlesztések már nem az egyéni kutatók és a
magányosan, saját erőforrásaikra támaszkodva fejlesztő tudósok munkájának eredményei,
hanem egy vállalat, kutatóintézet alaposan előkészített és megtervezett innovációs
stratégiájának részei.

10.2.

A projekt helyi tudásbázisa

Mivel a HEEFT partnerhálójának a kompetenciáit és szakmaiságát jelen dokumentum „7.1 A
projektgazda és partnereinek bemutatása” fejezete tartalmazza, relevánsnak tartjuk a projket
megvalósítás és kidolgozását alkotó szakemberek kompetenciáit bemutatni ebben a fejezetben.
Bálintné Jauch Rita: Igazságügyi ügyintézői főiskolai diplomával, mérlegképes könyvelő
végzettséggel illetve

projektmegvalósítás és könyvelés területén 10 éves tapasztalattal

rendelkező projektmenedzser, pénzügyi vezető. Naprakész tudása, nyitott hozzáállása és
szabálykövető precizitása biztosítja a feladatai hiánytalan elvégzését.
Balogh Anikó eredetileg szülésznőként végzett, majd aktív civil szervezői tevékenysége
hatására személyügyi szervező, információs társadalmi tanácsadó pályára állt. A mikrotérség
településein több mint 30 rendezvény szervezésében és bonyolításában vett részt, a közéletben
aktív. A roma közösség motorja, hagyományápolás és a közösségfejlesztés kiemelkedő alakja
évtizedek óta.
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Dicső László polgármester 1990 óta Alsómocsolád vezetője. Eredetileg mezőgazdasági pilóta,
majd a közéleti munkája eredményeképpen sikeres polgármesterré választást követően humán
szervező, igazgatás-szervező, térség- és vállalkozásfejlesztési menedzser, valammint
önkormányzati gazdaságszervező végzettségeket szerzett. Munkássága példaértékű, számos
elsimerés és kitüntetés birtokosa személyesen és az általa vezetett település képviseletében is.
Széles

társadalmi

elismertség

és

kiváló

kapcsolatrendszer

mellett

az

operatív

feladatmegoldásban is épít rá a projekt.
Halmai Gáborné a térség egyik meghatározó szak- és közéleti személyisége. Biológia és
környezetvédelmi tanári diplomával, felnőttképzési és művelődési menedzser, okleveles
alpolgármester valamint térségi humán szakértő végzettségei mellett 12 különböző
tanfolyamon gyarapította szaktudását. Közel négy évtizede dolgozik a helyi közösségekért,
kezdetben mint népművelő, intézményvezető, majd kistérségi elnök, szakmai vezető. A
kistérségen túlmutató kapcsolatrendszert működtet a helyi értékek, helyi kezdeményezések
megvalósulásáért.
Kovács Tamás térségmenedzser, non-profit menedzser, munkavállalási tanácsadó és
felnőttképzési szervező végzettségekkel rendelkező, 17 éves projektmenedzsment tapasztalattal
rendelkező szakember. Az elmúlt két évtizedben hazánk teljes területén közreműködött
hátrányos helyzetűek felzárkózását, térségfejlődést és atipikus foglalkoztatás megvalósító
projektekben. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a felzárkóztatás
területén..
Mészáros-Taller

Marietta:

Szociális

munkás,

Szociálpolitika

MA

és

eTanácsadó

végzettségekkel rendelkezik. Pályája során 21 különböző szakterületi projekt kidolgozásában
és megvalósításában vett részt, jellemző rá gyors felfogó és döntési képesség; kitartás a
problémák és ügyek elintézése terén; jó kommunikációs készség valamint a térség iránti
elkötelezettség. Vezetői tapasztalatait a „Szín-Tér” Művelődési Ház igazgatójaként szerezte.
Diákkorától részt vesz az Észak-Hegyháti ifjúsági és szociális munkában, a fiatal közösség
egyik „szellemi motorja”, elkötelezett a projekt megvalósítása iránt.
Veréb Zoltánné közgazdász, 1992 óta tevékenykedik a Hegyháti Járás fejlődéséért. Munkája
eredményeképpen jogszerűen és hatékonyan működnek a hozzá tartozó intézmények pénzügyi
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műveletei, eredményesen valósult meg 10 Európai Unió által támogatott projekt, valamint
kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat Alsómocsolád Önkormányzata.

11.TÉRSÉGI ÉS KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGTERV
Az egészségi állapot az egyik legalapvetőbb életminőségi jellemző. Befolyásolják a genetikai
meghatározottságok, az életkörülmények, az ellátórendszer elérhetősége és minősége.
Ugyanakkor vannak speciális tényezők is melyekre fontos figyelemmel lenni. A
foglalkoztatottsággal kapcsolatos intézkedések kedvezően befolyásolhatják a munkanélküliség
negatív hatásait. Ezek közé tartozik a leghátrányosabb helyzetű csoportok (roma
munkanélküliek, szegregátumokban élők) minőségi életesélyeinek növelése. A gazdasági
környezet igen sok tényezőn keresztül hathat az egészségre, így az egészség javítását és a
viselkedés megváltoztatását célzó intézkedéseknek is célszerű valamennyire egyidejűleg, az
elérhető legtöbb szereplő bevonásával, különféle beavatkozás típusokon keresztül hatni. Az
egészségi állapotfelméréseket az Európai egészségfelmérés keretében vizsgálják (ELEF), de a
KSH csupán általános adatokkal és összefüggésekkel szolgál ezen a területen. „Az egészségmagatartás szempontjából a regionális különbségek jórészt az adott terület társadalmi gazdasági
különbségeit tükrözik vissza, ezért nem meglepő, hogy a halandóság és az egészségi állapot
vizsgálata során is tapasztalt, az ország keleti részének és a Dél-Dunántúlnak a nyugati
régiókhoz viszonyított helyzete hátrányos.
Az általános tendenciák mindemellett térségünkre is jellemzők. Magas szív és érrendszeri
megbetegedések, daganatos, betegségek, rossz életmódbeli beidegződések: dohányzás,
szenvedélybetegségek, mozgáshiány. Emiatt is nagyon fontos, hogy milyen az ellátórendszer
helyzete, a megelőzésben és a kezelésben elérhető lehetőségek.

11.1.

Egészségügyi ellátórendszer jelenleg

Az egészségügyi ellátás az a terület, ahol Mágocs térségi központi szerepköre a leginkább
megnyilvánul. A város és környékének lakói számára az egészségügyi alapellátáson kívül
számos szakellátás is elérhető. A kötelező egészségügyi alapellátás mellett az önkormányzat
önként vállalta az általános laboratóriumi diagnosztika szolgáltatás ellátását is. Az intézmény
ellátási körzete jelentős: Mágocs, Alsómocsolád, Nagyhajmás, Mekényes, Egyházaskozár,
Tófű, Szárász, Hegyhátmaróc és Bikal települések tartoznak hozzá. A településen fizikoterápiás
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szakellátás is igénybe vehető ugyanezen települések számára. Az orvosi ellátás Mágocson két
felnőtt és egy gyermek háziorvosi körzetbe szerveződött. Mágocsról hetente egyszer kijáró
körzeti orvos biztosítja a székhelyen kívül Alsómocsoládon, Mekényesen és Nagyhajmáson is
az ellátást. Egyéb egészségügyi szolgáltatás, pl. gyermekorvosi -, fogorvosi és üzemorvosi
ellátás, labor, fizikoterápia, gyógyszertár Mágocson érhető el. Bikal esetében önálló, de vegyes
gyermek és háziorvosi praxis működik. Gyermek és felnőtt vegyes körzetet visz, patikát,
üzemorvosi szolgálatot végez a helyi fiatal orvos. A Medicalcar vállalkozáson keresztül
rendezvények egészségügyi biztosítása, magán mentőszolgálati ellátás és speciális
egészségügyi programok pl. dohányzásról leszoktató program is elérhető általa.
A gyermekek és szülők számára az egészséges életkezdést segítő védőnői ellátás 4 település
esetében egy védőnői körzetbe van szervezve Mágocs központtal. Vállalkozói formában 2
védőnő látja el az alsómocsoládi, mágocsi, mekényesi, nagyhajmási családokat. Bikal az
egyházaskozári védőnői körzethez tartozik, melyet a védőnő itt is vállalkozási formában lát el.
Az egészségi állapotok tekintetében a legrosszabb a helyzet a hátrányos helyzetű családok
esetében mutatható ki.

11.2.

Törekvések a szociális ellátórendszerben

Az alapellátások tekintetében több változás történt az elmúlt években. A családsegítést és a házi
segítségnyújtás szakfeladatot korábban a kistérségi társulás szervezte, 2014. januárjától a
Mágocsi Szociális Gondozási Központ vette át mind az öt településen. 2014. júniusától Bikal
átkerült a komlói családsegítő szolgálat ellátási körébe. A 2014-es intézményi beszámoló
szerint a házi segítségnyújtást a térségben átlagosan 72 fő vette igénybe. A célcsoportról
elmondható, hogy az itt élő idősek létszáma, életkora és gondozási szükséglete évről évre
emelkedik.
A családsegítés szakfeladat a 2014-es adatok szerint a Mikrotérségben 264 családot ér el.
Mágocson 113, Alsómocsoládon 12, Bikalon 4, Nagyhajmáson 18, Mekényesen 17 családot
érint. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége összesen 41 gyermeket érintett
rendszeresen és 119 eseti segítségnyújtás történt az öt településen. (Bikal esetében ez a
feladatkör is átkerült komlóra az év júniusától). A mágocsi iskolában 2014 szeptemberétől
iskolapszichológus is segíti a gyermekekkel való munkát. Általában a legnagyobb probléma a
családok rossz anyagi helyzete, a szülők munkanélkülisége, a rossz lakáskörülmények, és
ezekből fakadóan a rossz életvitelminták, családi konfliktusok, és a generációról generációra
öröklődő „tanult tehetetlenség” motiválatlanság. A drog és szeszesital fogyasztás komoly
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problémát jelent a településeken, veszélyes a gyermekekre nézve, akik egyre fiatalabb korban
kerülnek kapcsolatba ezekkel a káros szenvedélyekkel.
A szociális étkeztetést Bikalon, Mágocson, Mekényesen és Nagyhajmáson, a Mágocsi Szociális
Gondozási Központ végzi, Alsómocsoládon az Őszi Fény Idősek Otthona.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében a
mágocsi Gondozási Központ 2006. augusztus 01-től kiépítette a Jelzőrendszeres Házi
Segítségnyújtást 450 fő számára, 24 órás ügyelettel. 2009. január 01-től a szolgáltatás átkerült
a Sásdi Kistérségi Társuláshoz. A társulás megszűnésével 2015. januárjától a mikrotérség
településein a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a támogatószolgálat működtetését
a Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft végzi. a 2015. évben 146
jelzőkészülék (Mágocs 88, Bikal 23, Alsómocsolád 9, Mekényes 13, Nagyhajmás 13) van
üzemben a mikrotérségben.
Falugondnoki szolgálat működik Alsómocsoládon, Mekényesen.
Szakellátást két intézmény végez a mikrotérségben:
Mágocson nagy múltra tekint vissza az idősek ellátása, 1977 őszén kezdte meg működését az
Öregek Napközi Otthona. Mivel az ellátásra növekvő igény volt, ezért az épületet hamar kinőtte
az intézmény. 1980-ban már 15 fő számára szállást is tudtak biztosítani. Az intézmény jelenlegi
szolgáltatásai közé tartozó szociális étkeztetést 42 fő, a házi segítségnyújtást 32 fő, a nappali
ellátást 30 fő veszi igénybe, 35 fő a bentlakó.
2006 óta működik Alsómocsoládon az „Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális
Intézmény, melynek keretében idősotthoni és nappali ellátást, szociális étkeztetést is
biztosítanak. Az intézmény 42 fő számára biztosít bennlakásos lehetőséget 2-3 ágyas
szobákban. Specializációik: demens/alzheimeres betegápolás, Parkinson-kóros betegápolás,
magas vérnyomásos betegápolás, diabéteszes betegápolás, mozgásszervi betegápolás.
Helyi Esélyegyenlőségi Programmal mind az öt település rendelkezik. A Mikrotérségi Unió és
a települések partnerként vettek részt a térségi esélyegyenlőségi program kialakításában, erről
külön fejezetben esik szó.
A munkahely nagymértékben befolyásolja egészségünket és jól-létünket. Itt baleseteket és
betegségeket lehet megelőzni, egészséges és biztonságos munkahelyeket lehet kialakítani és
lehet olyan késztetéseket, ismereteket és módszereket terjeszteni, amelyek az egészségtudatos
magatartást és életmódot segítik megvalósítani. A munkahelyi egészségfejlesztés fókuszában
álló főbb egészségi problémák (WHO 1988): stressz, mozgásszegény életmód, egészségtelen
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táplálkozás,

alkoholfogyasztás,

dohányzás,

kábítószer

használat.

Egészségfejlesztő

programjaink célja egészségesebbé alakítani a munka- és életkörülményeket és célcsoportunkat
megtanítani, hogy hogyan vegyenek részt saját egészségük fejlesztésében.

12. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI
12.1.

A projektgazda és partnereinek bemutatása

A projektgazda bemutatása
A pályázat benyújtása 6 szervezet által alapított konzorciumi formában valósul meg.
Létrehozásával a partnerek konzorciumot hoztak létre abból a célból, hogy az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretében a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” (EFOP-1.5.3-16) című felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel
megvalósítsák.
Partnerszervezetek:
Szervezet neve:

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Cím:

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

Adószám:

15334778-1-02

Képviselője:

Dicső László

Szervezet neve:

Bikal Község Önkormányzata

Cím:

7346 Bikal, Zrínyi u. 2.

Székhely:

7346 Bikal, Zrínyi u. 2.

Adószám:

15331713-1-02

Képviselője:

Kőműves József

Szervezet neve:

Kisvaszar Község Önkormányzata

Postacím:

7381 Kisvaszar, Albert István tér 12.

Adószám:

15555379-1-02

Képviselője:

Kovács Mónika

Szervezet neve:

Mágocs Község Önkormányzata
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Cím:

7242 Mágocs, Szabadság u. 39.

Adószám:

15724155-2-02

Képviselője:

Bogyayné Gál Tünde

Szervezet neve:

Mekényes Község Önkormányzata

Cím:

7344 Mekényes, Fő u. 115.

Adószám:

15334785-1-02

Képviselője:

László-Legyedi Jánosné megbízott polgármester

Szervezet neve:

Nagyhajmás Község Önkormányzata

Cím:

7343 Nagyhajmás, Fő u. 35.

Adószám:

15334792-1-02

Képviselője:

Molnár Norbert

Szervezet neve:

Nagyhajmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Cím:

7343 Nagyhajmás, Fő utca 35.

Adószám:

15782872-1-02

Képviselője:

Márton Alexandra

A támogatási kérelem címe: „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháton”, mely a konzorciumi tagok
polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködése a projekt
közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása és erre
irányuló tevékenységük összehangolása céljából.
A konzorcium tagjai egymástól függetlenek; az együttműködés jelen formában a támogatási
kérelem közös benyújtására, ajánlat közös megtételére, a támogatási kérelemben rögzített
tevékenységek közös felelősségen és feladatmegosztáson alapuló megvalósítására vállalnak
kötelezettséget.
A konzorciumi tagok közötti, polgári jogi szerződéssel szabályozott munkamegosztása alapján
történő együttműködés kiterjed a projekttervben vállalt fejlesztési, innovációs tevékenység
közös folytatására, az egyes partnerekhez rendelt források tervben rögzített felhasználására,
valamint a közös megvalósítással elért eredmények fenntartására. Az együttműködés részletes
szabályozása szabályzatban került rögzítésre, mely jelen HEEFT mellékletét képezi.
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A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

Mecsek Völgység- Hegyhát LEADER Egyesület
Komlói és a Sásdi kistérség összefogásának eredményeként 2008. novemberében létrejött az a
vidékfejlesztési közösség, mely az önkormányzati vezetőkből, civil szervezetek képviselőiből
és vállalkozókból álló 194 alapító döntése alapján Mecsek Völgység Hegyhát nevet viseli. A
vidékfejlesztési Egyesület célja többek között a természeti erőforrásokkal való fenntartható
gazdálkodás és az éghajlatváltozásokhoz kapcsolódó fellépés biztosítása; stratégiai célja a helyi
lakosság életkörülményeinek javítása, az egész térség gazdasági-, társadalmi életének
fejlesztése. Rövid távú cél az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv keretén belül
az Európai Uniós és a hazai forrásokra támaszkodva létrehozni egy olyan Leader
akciócsoportot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy céljaikat jórészt saját maguk határozzák
meg és saját közösségük döntsön azok megvalósításáról. Mind a jelenlegi közösség, mind pedig
a Leader akciócsoport működésének alapelve az alulról felfelé történő építkezés. Ez azt is
jelenti, hogy a térség minden egyes állampolgárának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy
munkájával, véleményével segítse a közösség, illetve az egész térség céljainak sikeres
megvalósítását.

Mágocsi Szociális Gondozási Központ
Az intézmény Öregek Napközi Otthonaként 1977 okt. 17-én 20 fő nappali ellátásával kezdte
meg működését. A Gondozási Központ ma integrált ellátórendszerként működik, egy
telephellyel.
Működési köre:
-

-

-

Házi segítségnyújtás:
-

Mágocs

-

Ellátási szerződéssel: Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás

Szociális étkeztetés:
-

Mágocs

-

Ellátási szerződéssel: Mekényes, Nagyhajmás

Idősek nappali ellátása:
-

Mágocs
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-

Demens személyek nappali ellátása:
-

-

-

Mágocs

Család és gyermekjóléti szolgálat
-

Mágocs

-

Ellátási szerződéssel: Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás

Idősek Otthona:
-

országos

Az intézményben működő ellátási formák:
Étkeztetés: történhet helyben fogyasztással, elvitellel, illetve házhoz szállítással.
Házi segítségnyújtás: Az ellátást igénybe vevők saját környezetükben kapnak segítséget.
Személyi és környezeti higiéné biztosítása, háztartás vitele, alapvető gondozási és ápolási
feladatok, segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása, kapcsolattartás a hozzátartozóval, a
kezelőorvossal, szociális ügyintézés.
Idősek nappali ellátása, Demens személyek nappali ellátása: Nappali ellátásban részesül a saját
otthonában élő, önmaga ellátására részben képes, az intézménybe történő napi bejárást vállalni
tudó, rászoruló személy. A nappali ellátás keretén belül nyújtott szolgáltatások: igény szerint
napi háromszori étkezés biztosítása, személyi higiéné, egészségi ellátás, közösségi élet,
hivatalos ügyek intézése, szabadidő hasznos eltöltése.
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény: Az intézmény biztosítja a lakók korának, egészségi
állapotának megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, valamint a
célszerű és hasznos időtöltés megszervezését, a fizikai és egészségi állapotnak megfelelő
foglalkoztatást.
Család és gyermekjóléti szolgálat: A család- és gyermekjóléti szolgálat célja, hogy a szociális
vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek,
családok számára a biztosított szolgáltatáson keresztül az ilyen helyzethez vezető okokat
megelőzze, a krízishelyzetet megszűntesse, valamint, hogy hozzájáruljon az életvezetési
képesség megőrzéséhez, fenntartásához, és fejlesztéséhez. Kiemelt célja, hogy feladatellátása
során a gyermekek érdekeit és jogait védje, illetve hogy szolgáltatásokat biztosítson és
közvetítsen.
Az otthon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ott élők minél tartalmasabban, minőségi módon
élhessék mindennapjaikat, melyhez szakszerű, magas színvonalú segítséget kapnak: rendszeres
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háziorvosi és szakorvosi ellátás, étkezés, mentális, lelki gondozás, torna, közös foglalkozások,
stb.
Az intézmény csendes, nyugodt környezetben a város központjában található, családias légkört
biztosítva lakói számára.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
Az intézmény 2014. július elsejével alakult. Hozzá tartozik a Könyvtár, a Művelődési Ház, a
Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház, a Rendezvényház és a Tekepálya mindezek külön
épületben találhatók meg. Olyan többcélú intézmény, mely személyi és tárgyi eszközeinek
felhasználásával Mágocs város lakosságának biztosítja a feltéteket az élethosszig tartó
tanuláshoz, a sokoldalú művelődéshez, a kulturált szórakozáshoz.
A cél egy olyan felhasználóbarát intézményt működtetni, ahol az ellátás összhangban van a
látogatók szükségleteivel, megfelel a közösség igényeinek, és a fenntartó is elégedett az ellátás
minőségével. Fontos a civilekkel, alapítványokkal, vállalkozókkal való együttműködés, a
kialakult hagyományos kapcsolat fenntartása és továbbfejlesztése is.
Az elmúlt évben gyors ütemben követték egymást a programok, amelyeket az
intézményegységek közösen, együttműködve valósítottak meg. Az állandó foglalkozásokon,
ünnepségeken, bálokon túl, több új kezdeményezés volt, amelyek hagyományteremtő céllal
indultak el, például a kiállítások, a múzeumi majális, vagy az élő múzeum. Évről-évre
visszatérő nagy rendezvények a Városi Farsang, a Hegyháti Beat Rock Fesztivál, a Város
Napja, Szüreti nap, Sikító túra.
Itt volt a Pajtaszínház projekt országos megnyitója, kapcsolódtak az Európa Cantat
rendezvénysorozathoz és az Országos Könyvtári Napok keretében Mágocson találkoztak a
régió könyvtárosai is. Októberben pedig nemzetközi ifi csere program zajlott a Művelődési
Házban egy héten keresztül. A Mágocsi Hírek – Városi Újság célja a sajtó útján folyamatos
információ biztosítása, így a lakosság gyors, pontos, sokrétű tájékoztatása a városi
eseményekről. A városi események megőrzése, archiválása a krónika vezetésével, riportok,
kisfilmek készítésével valósul meg.

Baranya Megyei Kormányhivatal Komló Munkaügyi Központ
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII.27.) kormányrendelet értelmében
a munkaügyi központok 2011. január 1-jétől a megyei kormányhivatalok munkaügyi
feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működnek.
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja új szervezeti struktúrával, a
megyében lévő járási hivatalokhoz tartozó munkaügyi kirendeltségek szakmai irányításával
folytatja tevékenységét. Fontosabb feladatai:
-

munkahelyteremtéssel és a közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos feladatokat
végzése.

-

az álláskeresők ellátási rendszerének és az álláskeresők részére saját hatáskörben
nyújtott támogatások rendszerének működtetése.

-

ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálják másodfokon a kirendeltségek
által hozott határozatok elleni fellebbezéseket.

-

a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti
teljesítésének ellenőrzése.

-

kapcsolatot tartanak a munkaerő-piaci szereplőkkel és munkaerő-piaci ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatokat végeznek.

-

ellátják azokat a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket
nem a kirendeltség lát el.

Tett-Hely Ifjúsági Hálózat
A „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ az elmúlt 15
évben folyamatos fejlesztések során megyei hálózattá bővült. Jelenleg Pécs városában 7, a
megyében további 15 iroda tartozik a hálózathoz. A koordinálást a Baranya Ifjúságáért
Nonprofit Kft. végzi. Szolgáltatások:
● ifjúsági információszolgáltatás
● tanácsadások (életvezetési, jogi, munkaerő-piaci, pályázati, stb.)
● ifjúsági közösségfejlesztés
● önkéntes program
● gyakornoki program
● Ifjúsági Klubok Szövetsége
● sport általi nevelés
● Képzések, szakmai napok szervezése
● Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése
● Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése
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Köz-Tér-Háló Alapítvány
Az alapítvány 2013 januárjában jött létre a hasonló nevű „Köz-Tér-Háló program a
mélyszegénységben élők felzárkóztatásáért” című 2012-2014 között zajló projekt céljainak és
az elindult felzárkóztatási folyamatoknak a továbbvitelére, támogatására. A halmozottan
hátrányos helyzetű térségben elindult program települései: Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar,
Mekényes, Nagyhajmás, Ág, Döbrököz, Gerényes, Szágy, Tormás, Varga.
A Köz-Tér-Háló projektben az előre megtervezett programok mellett sok helyi kezdeményezés
is elindult, melyek megvalósításához támogatókat keresett és talált az Alapítvány. Többen
segítettek természetbeni adományokkal, voltak olyanok is, akik pénzadománnyal járultak hozzá
a legfontosabb programok megvalósításához.
Az Alapítvány küldetése: elsősorban azoknak a családoknak igyekszik segítséget nyújtani, akik
tartósan a létminimum alatt élnek, maguk is változtatni kívánnak jelenlegi helyzetükön és
tevőlegesen hozzájárulnak ennek eléréséhez. Párhuzamosan dolgozik szociális, közösségi és a
helyi-gazdasági színtereken, szem ellőtt tartva a terület adottságait, szükségleteit. Az
alkalmazott módszereket a fenntarthatóság és a helyi erőforrásokra, szükségletekre és
szándékokra épülő tevékenységeket szem előtt tartva válogatjuk, a kuratóriumba helyi
szereplők is bekerültek a szakemberek mellett. A célcsoport az érintettek mellett a
felzárkóztatás iránt elkötelezett szakemberekre, intézményekre és civil szervezetekre,
döntéshozókra is kiterjed.
Konkrét programelemek, tevékenységtípusok:
-

a lakókörnyezet javítása, önerő és saját forrás bevonásával, támogatók keresésével

-

az

energia

szegénység csökkentése

helyi

alapanyagokra,

újrahasznosítható

melléktermékekre és alapanyagokra építve (papírbrikett készítés)
-

öngondoskodásra irányuló tevékenységek támogatása (közösségi bank létrehozása)

-

kiskert programok és akciók

-

szakemberek segítése és térségi hálózatban való együttműködésének támogatása

Nemzeti Művelődési Intézet KFT.
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.
2017. január elsején kezdte meg szakmai tevékenységét. A szervezet elsődleges célja a
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közművelődési feladatellátás biztosítása a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés
szolgálatában. A Művelődési Intézet országos szakmai hálózatában indul újra a hazánk minden
megyéjére és a határainkon túli magyarlakta területekre is kiterjedő, több ezer
partnerszervezetet bevonó fejlesztőmunka.
A 2016. december 2-án a Magyar Közlönyben megjelent 378/2016. (XII. 2.) kormányrendelet
11 §-a szerint a 2016. december 31-én megszűnt Nemzeti Művelődési Intézet feladatait az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. látja el. A kormányrendelet rendelkezik egyebek
mellett arról is, hogy a Nonprofit Kft. veszi át a Kulturális Közfoglalkoztatási Programmal,
valamint a folyamatban lévő európai uniós pályázati projektekkel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket.
A szervezet – a közösségi művelődést a társadalmi, gazdasági, humán fejlesztések egyik
meghatározó eszközrendszereként értelmezve – küldetésének tekinti, hogy a közösségeket
képessé tegye saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kihasználására,
valamint ennek támogatására képzések, tudásmegosztó alkalmak és képzésfejlesztés révén
megfelelő szakmai utánpótlást is biztosítson.

Alsómocsoládi Sport Egyesület
Az Alsómocsoládi Sport Egyesület 2009-ben alakult a falu fiataljainak kezdeményezésére. Az
egyesület elsődleges célja, hogy egészségnevelő tevékenységet folytasson, rendszeres
testmozgásra, sportolásra, mozgás gazdag és egészséges életmódra ösztönözze a település
lakosságát, továbbá a szabadidős tevékenységek feltételrendszerének megteremtése. Az
egyesület tevékenysége során céljai megvalósítása érdekében együttműködik a helyi
önkormányzattal, a települési intézményekkel, valamint a civil szervezetekkel, továbbá a
térségben működő, hasonló célokat és tevékenységeket végző szervezetekkel. A szervezet
elsősorban fiatalokat tömörít, így kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok bevonására, az ifjúsági
közösségi élet fejlesztésére. Jellegéből adódóan a szervezet elsősorban sportprogramokat
szervez, a legtöbb embert megmozgató rendezvényük a hagyományos Sportnap, valamint 2015
óta késés fejszehajító versenyt is rendeznek. A saját rendezvényeik mellett rendszeresen
közreműködnek a település minden rendezvényén. Az egyesület fontosnak tartja az
esélyegyenlőséget,

ezért

minden

rendezvényen

nagy

figyelmet

fordítanak

a

mozgáskorlátozottak igényeire.
Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek –és Ifjúsági Önkormányzat
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A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult, a
település polgármestere, Dicső László támogatásával. A polgármester nagy hangsúlyt fektetett
arra, hogy a fiatalok már kisgyermekként megismerkedjenek a felnőttkorban rájuk váró
demokratikus társadalom szabályaival. Négyévente tavasszal titkos és egyenlő választáson a
10-26 éves korosztály tagjai 2 képviselőt és 1 polgármestert választanak maguk közül, akik a
DAGYIÖK alapszabálya szerint testületi üléseken vesznek részt, éves munkaterv és
költségvetés szerint működnek, és korosztályuk igényeit figyelembe véve programokat
szerveznek.
A DAGYIÖK működési feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A 6tól 30 évig terjedő korcsoportba nagyjából 100 gyermek és fiatal tartozik. Az ő
érdekvédelmüket, érdekképviseletüket kívánják biztosítani az ifjúsági önkormányzat tagjai, és
arra is törekszenek, hogy minél hasznosabban töltsék el szabad idejüket. A kitűzött célok
megvalósításában a fiatalok, a korosztályi segítők és a felnőtt segítő együtt dolgozik, így
erősödik a fiatalok önbizalma, és felelősség-érzete. Munkájukhoz a Települési Önkormányzat
és a Teleház, valamint az azt fenntartó „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft nyújt jelentős
segítséget. A Teleház technikai felszerelését ajánlotta fel a programok megvalósítására,
valamint infrastrukturális hátteret biztosít számukra. Az ifjúsági polgármester és a képviselők
részt vehetnek a felnőtt Önkormányzat testületi ülésein, ahol a korcsoportjukat érintő napirendi
pontokban véleményezési joguk van.
Egy álom vált valóra, amikor saját klubhelyiségük lett, ennek felújítása, berendezése a helyi
fiatalok igényeit tükrözi. A .IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont jelenlegi külleme
közösségi összefogás eredménye, ugyanis a fiatalok mellett Alsómocsolád civil szervezetei,
valamint a település lakossága is kivette részét a munkából.
Programok:
-

Teaházi Estek

-

Filmklub

-

„Alterestek”

-

Emberjogi érzékenyítő

-

Gyermeknap

-

Önkéntes nap

-

Képkiállítások
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-

Szt. Iván éji akadályverseny

-

Látó út és Fürdőnap

-

Író-olvasó találkozó

-

Közmeghallgatás

-

Rémségverseny

-

Játszóházak

-

„Ezerarcú” Alsómocsolád
Élj tudatosan, környezettudatosan!
.IT(T) program

Mágocs Városi Sport Kör
A Mágocs Városi Sport Kör immár hosszú évek óta próbálja a lehetőségeihez mérten a város
lakosainak az aktív sportolást biztosítani, a mozgásszegény életmódot megszüntetni, célja a
város lakosságának rendszeres testmozgásra, sportolásra, ezzel együtt egészséges életmódra
történő ösztönzése. A jelenleg működő, aktív szakosztályok: labdarúgás (Megye III., Öreg
Fiúk), férfi kézilabda, természetjáró szakosztály, asztalitenisz. Jelenleg nem működik az autós
és a lovas szakosztály, de korábban népszerű rally és fogathajtó verseny is volt. Egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére, hogy megtanítsák a felnövekvő nemzedéket a
mozgás örömére és a csapatszellem erősítésére. Az iskolásokat versenyeztetik a Bozsik kupán
is. További cél a gyorsuló, elkényelmesedő világban megtalálni a sportolásban az örömet, a
rendezvényeken felhívni a figyelmet arra, hogy a mozgás egészségesebb életvitelt
eredményezhet.

12.2.

A projektgazda és partnerei a projekthez kapcsolódó tapasztalatainak

bemutatása
Az elmúlt öt évben lezajlott programok és támogatott pályázatok– ez utóbbiakat feltöltöttünk
a felületre - megerősítik, hogy a hátrányos helyzetű térségünk, településeink, kiemelten a
főpályázó Alsómocsolád, tudatosan, stratégiai szemlélettel és felelősséggel gondolkozik a
jövőről. Figyel a társadalmi és gazdasági folyamatokra és sok energiát fordít a negatív
folyamatok megfordítására (elvándorlás, elöregedés), a helyi gazdaság erősítésére
(foglalkoztathatóság, helyi gazdaságfejlesztés).
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A korábbi programok közül kiemelt jelentőségűek az alábbiak, melyek egyben referenciaként
is szolgálnak:

-

„A Mikrotérségi menedzser az Észak-Hegyháton”, „Új szolgáltatások-fiatalok
foglalkoztatása” regionális munkaerőpiaci program bemutatása. Alsómocsoládi
Civil Ház Nonprofit Kft. 2003-2006

-

„Patrónus Program” -DDRMK 2007-2010, Mágocs

-

Sorsfordító-Sorsformáló-DDRMK2010-2011,Alsómocsolád

-

„Nekem8”program-Képzésésfoglalkoztatásahátrányoshelyzetű

eknek

-Sásdi

Kistérségi Társulás, 2010-2011

-

„Első lépés”-Sásdi KistérségiTársulás,2010-2011

-

„Segítők segítője, a szociális szféra kapacitásfejlesztése”-HSZAK, 2011-2012

⮚ A gyermekszegénység felszámolására irányuló programok
● TÁMOP „Legyen az esély egyenlő” gyermekesély program a Sásdi járásban,
melyben mindegyik pályázó településünk érintett volt
⮚ A mélyszegénység felszámolására irányuló programok
● TÁMOP „Köz-Tér-Háló „program a mélyszegénységben élő családok
felzárkóztatásáért, érintett településeink: Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar,
Mekényes, Nagyhajmás
● DDOP „Szegregáció helyett integráció” érintett Alsómocsolád
● TOP

„Közösen

élhetőbb

lakókörnyezetünkért,

mindennapjainkért”

érintett Mágocs
⮚ A fiatalok, pályakezdők támogatása , és velük a humán erőforrás fejlesztése
● TÁMOP 1.4.1. Társadalom és gazdaságfejlesztő műhely létrehozása
fiatalokkal a Baranyai Hegyháton az Alsómocsoládért Alapítvány
gesztorságával
⮚ Egészség megőrzés
● TÁMOP „Egészségmegőrző és szemléletformáló programok Mágocs
városában”
⮚ Közösségfejlesztés
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● „Közös út” program 5 településen érintett
● Helyi Közösségi Akadémia Alsómocsolád
● Jövő Szövő Műhely Alsómocsolád
● Észak Hegyháti Mikro térségi Unió érintett Alsómocsolád, Bikal, Mágocs,
Mekényes, Nagyhajmás
● EFOP "Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével"
gesztor Alsómocsolád érintett települések: Alsómocsolád, Bikal, Mágocs,
Mekényes, Nagyhajmás
⮚ Helyi gazdaság erősítése
● „Magunk kenyerén” helyi gazdaságfejlesztési program
●

„Helyi pénz – RIGAC”

A megvalósítás, projektirányítás és fenntartás szervezete

12.3.

A projekt szervezete
A projekt megvalósítása során rendelkezésre álló humán erőforrás:
-

1 fő projektmenedzser foglalkoztatása heti 20 órában, 39 hónapon keresztül

-

1 fő pénzügyi vezető foglalkoztatása, heti 20 órában, 39 hónapon keresztül

-

1 fő szakmai vezető megbízása, heti 40 órában, 39 hónapon keresztül

-

1 fő szakmai vezető foglalkoztatása, heti 20 órában, 37 hónapon keresztül

-

1 fő szakmai asszisztens foglalkoztatása heti 20 órában, 36 hónapon keresztül,

-

7 státusz települési mentor foglalkoztatása, heti 20 órában 36 hónapon
keresztül,

-

1 fő Humán szolgáltatási tanácsadó megbízása 37 hónapon keresztül, a

-

1 fő Közösségfejlesztő tanácsadó megbízása 37 hónapon keresztül

-

2 fő közösségfejlesztő foglalkoztatása heti 20-20 órában 37hónapon keresztül

-

1 fő könyvvizsgáló

-

12 fő önkéntes segítő (nem állnak jogviszonyban a projekttel)
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Feladatok a posztokon
A megvalósítás során az egyes feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtási alapelve,
hogy minden feladat területi és kompetencia alapon kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint:
-

Projektgazda képviselője

Feladata a projekt megvalósítás konzorciumi partnereinek összefogása, a projekt
disszeminációjának segítése, a projektgazda, a projektmenedzsment és a tagok szervezeti rendje
közötti különbségek miatt felmerülő súrlódási pontok kiküszöbölése, részvétel a döntéshozatali,
ellenőrzési és monitoring folyamatokban.
-

Projektmenedzser

Feladata a pályázati dokumentációban foglalt tevékenységek megvalósulási rendszerének
kialakítása, a megvalósulás irányítása, a kritikus pontok kivédése, az indikátorok
megvalósulásának és a projekt zökkenőmentes lebonyolításának segítése.
Teljes körű kapcsolatot tart a megvalósítókkal, valamint a projekt megvalósulását ellenőrző és
támogatást kifizető hatóságokkal. A projekthez kapcsolt szerződéses személyek és szervezetek
munkáját figyelemmel kíséri, szükség szerint közvetlenül ellenőrzi, teljesítésigazolást állít ki,
elégtelen teljesítés esetén korrekciót hajt végre, amit jelez a projektgazda felé is.
-

Szakmai vezető

Feladata a projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges szakterületi tevékenységekkel
kapcsolatos tervezés, információáramoltatás, döntéshozatal. Közös tudás és humánerőforrásmenedzsment, irányítási, képzésszervezési rendszer kialakítása, különös tekintettel a projekt
fenntarthatósági indikátor- relevanciájára.
Végzi az esélyegyenlőség érvényesülés megvalósulásának kontrollját, ez érdekében
javaslatokat tesz és korrekciókat hajt végre, e tárgyban biztosítja a Projekt Előrehaladási
Jelentésekhez szükséges tartalmi elemek rendelkezésre állását.
-

Pénzügyi vezető, könyvelő

Feladata a projekt pénzügyi teljesüléséhez szükséges tervezés, a projekt önálló pénzügyi
rendszerének kialakítása, működtetése, kapcsolattartás a projektgazdával valamint a
pályázatkezelő hatóság pénzügyi teljesülést ellenőrző osztályával. A projektben működő
személyeket és szervezeteket pénzügyi területen ellenőrzi, beszámolójuk teljesítés igazolását
ellenjegyzi. Végzi a projekt elkülönített könyvelését, a pénzügyi bizonylatok előírás szerinti
dokumentálását /projektben felhasználva bélyegző, elszámolásra beadva bélyegző, esetleges
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költségmegosztások amennyiben az adott tétel nem csak jelen projektben keletkezett kiadásokat
tartalmazza/.
-

Projektmenedzsment összességében:

Kétheti értekezletet tart, melyen értékeli a projekt indikátorok teljesült és folyamatban lévő
elemeit. A szerződéssel feladatot ellátó személyek és szervezetek felé folyamatosan biztosítja
a projekt megvalósulásához részükre szükséges információkat és adatokat, illetve havi
előrehaladási és tevékenység beszámolók alapján követi azok tevékenységét. A csoport
javaslattételi és véleményezési jogkörrel bír a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai
előirányzatok felhasználása tárgyában. Munkáját szakértő segíti.
-

Szakmai munkatárs /mentor/

Feladata igényfeltárás, igényfelmérés egységes rendszerének, módszertanának kialakítása,
kapcsolattartás, programok közvetítése és koordinálása. Elvégzi a projekt keretében kialakuló
struktúra létrejöttéhez köthető, a célcsoport és fenntartók igényeihez igazodó, korszerű
szolgáltatási struktúrára való felkészítést, megvalósítja a HEEFT mentorálási feladatait.
-

Szakmai tanácsadók

Ellátják a projekt humán-fejlesztési, egészségfejlesztési, közösségszervezési tevékenységinek
szaktanácsadását. A projekt megvalósulásával kapcsolatban részt vesznek a kiadványok,
tanulmányok, reklámanyagok tervezési és kivitelezési folyamataiban, elősegítik a projekt
társadalmasító tevékenység megvalósulását.
-

Önkéntes segítők

Tevékenységük célja a projekt munkájának támogatása szakmai és módszertani kérdésekben,
javaslattétel és véleményezés. A cél megvalósítása érdekében kapcsolatot tartanak a szakmai
irányítókkal, fejlesztik az közösségszervező, egészségfejlesztő munka belső tartalmi,
módszertani és konkrét formai elemeit. A projekt indikátorok szerint a szakmai vezető
irányítása alatt, a szakterületi szakmai munkatárs és tanácsadók kontrollja mellett
tevékenykedik.

A projekten belüli információátadás eszközei:
-

Írásos utasítás: közvetlen feladat meghatározás és elszámoltatás eszköze, alkalmazza a
projektmenedzser

általánosan,

szakmai

vezető

szakmai

kompetencia

területén,

koordinátorok a területükön állományban lévő munkatársaik napi feladatellátásához.
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-

Tájékoztatás: küldetésről-általánosan, szóban a projektről. Konkrétan írásban és szóban
projektmenedzser és megbízottja. Felelőse a disszeminációért felelős munkatárs.

-

Beszámoló: időszaki, záró írásban. Készül a kistérségi tevékenységekről, a szakmai
tevékenységről, a disszeminációról, a könyvvezetésről, a projekt egészéről. A projekten
belül keletkező dokumentumok a projektmenedzsernek, az összefoglaló dokumentumok
pedig a támogató szervnek kerülnek megküldésre.

-

Jelentés: valamennyi munkatárs a hozzá tartozó feladat szempontrendszere alapján készíti.

-

Statisztikai

adatszolgáltatás:

írásban

történik,

a

jelentések

és

beszámolók

megalapozottságára.

Önértékelés
A program értékelése kétirányú, a résztvevők és a projekt team felé. A résztvevői értékelés
módszere kettős, mely áll egyrészt a zárórendezvényen elhangzó személyes értékelésből,
másrészt az anonim kitöltendő értékelő lapból, melyen %-os értékelési szempontként
megjelenik a program egészének, az egyes programelemek, a helyszínek szempontjai, valamint
kifejtendő kérdésként „az ami legjobban tetszett”, „az ami legkevésbé tetszett”, „javaslataim”.
A projekt team megbeszélésen értékeli ki a megvalósítást. Egyrészt a résztvevői kérdőívek
eredményeit értékeli és megteszi ennek megfelelően a szükséges módosításokat módszereiben,
helyszínválasztásában stb. Másrészt visszacsatolja és értékeli mind a toborzás, mind a program
lebonyolítás, mind az együttműködés folyamatát.

-

A döntéshozatal

A Projekt életében jelentős döntések meghozatalára kizárólag konzorcium vezetője jogosult. A
döntés-előkészítés folyamatában azonban aktív szerepet játszanak az egyéb közreműködő
szervezetek is. A változó társadalmi-, gazdasági és jogi környezethez igazodva, évente
értékelésre kerül a projekt sikeressége, hasznossága. Indokolt esetben a projket változtatása, a
helyzetek korrekciója is megvalósul. A konzorcium a projekt irányítását nem elsősorban jogi
eszközökkel, hanem a partnerekkel és részt vevő célcsoporttagokkal történő folyamatos
kommunikáció útján látja el.
-

A felelősség

Valamennyi közreműködőnek felelőssége, hogy feladatát a közjót szolgálva, egymással
együttműködve precízen hajtsa végre. A legfőbb felelősség a projekt-menedzsmenté, hiszen
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neki kell összehangolni az együttműködők tevékenységét, szükség esetén beavatkozva a
folyamatokba. Az konzorciumi partnerek felelőssége a közösséggel együttműködve és együtt
gondolkodva társadalmasítani a programelemek tartalmát és jó meghatározását, valamint a
gondoskodni a finanszírozás zavartalan biztosításáról is.
Természetesen a Programban résztvevő családoknak is van felelősségük. abban hogy a
gondjaikra

bízott

állatokat

a

jó

gazda

gondosságával

felneveljék,

hogy

vállalt

növénytermesztési-, vagy egyéb helyi szolgáltatási feladataikat adott feltételeknek megfelelően
elvégezzék.
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13. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
13.1.

A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

A projekt eredményes megvalósítása és kitűzött céljainak elérése érdekében kiemelt
jelentőséggel foglalkozunk a kommunikációval, a külső és belső tájékoztatással. A projekt
során a tájékoztatást, az eredmények nyilvánosságra hozását és terjesztését valósítja meg. A
támogatási szerződésben meghatározott kommunikációs eszközökkel tájékoztatást adunk a
projekt-eredményeiről.
Módszere a média hírközlési csatornáinak (sajtó, rádió, tv-csatornák) alkalmazása, a
közterületen elhelyezett plakátok kihelyezése, a tájékoztató anyag (e-mail, szóróanyag)
megküldése a projekt kezdésekor, célcsoporti szereplők bevonását megelőzően. A nyilvánosság
biztosítása a projekt erőssége, lehetővé teszi a széleskörű tájékoztatás működését, alapfeltétele
az eredményességnek. Általános érvényű a hatása a projekt működése és fenntartása során,
mérföldkő a jellege annak indításakor.
A projekt tájékoztatni fogja egyrészt a résztvevőket arról, hogy támogatott projektben vesznek
részt, másrészt a közvéleményt. A projekt helyszínein, rendezvényein plakátok kerülnek
elhelyezésre.
A projekt eredményessége a szakmai munka mellett, az annak részeként is működő
kommunikáció. Ennek biztosítása, koordinálása kulcsfontosságú a megvalósítók és a projekt és
a külkapcsolatok tekintetében egyaránt. A projekt megvalósítói, munkavállalói, szakértői és
szolgáltató szervezetei közötti eredményes együttműködés érdekében az alábbi kommunikációs
csatornák használata releváns:
o Személyes kapcsolattartás
A személyes kapcsolattartás formái a vezetői megbeszélés, megbízotti megbeszélés,
munkaértekezlet. Ezek történhetnek egyénileg és csoportos formában. Alapelv, hogy a
munkarendben szereplő határidőkhöz igazodva valósuljanak meg a munkaértekezletek, és az
egyes egymáshoz kapcsolódó – egymásra épülő feladatok megvalósításának elindításakor az
értük felelős megbízottaknak egyeztetni szükséges. Lehetőség van ad hoc megbeszélés
összehívására is, amennyiben ezt valamely megvalósító szervezet vezetője, vagy a projekt
szakmai vezetője indokoltnak látja.
A személyes kapcsolattartás a pandémia miatti ellehetetlenülése miatt, az online kapcsolattartás
a különböző platformokon – Messenger, Zoom, Microsoft Teams – megoldott,
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o Telefonos kapcsolattartás
A telefonos kapcsolattartás értelemszerűen a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült,
projekt megvalósulását lényegesen nem befolyásoló adatok információk cseréjére, és apróbb
technikai problémák kiküszöbölésére használatos. Alapelv, hogy „szint a szinten”
kommunikáció valósuljon meg, tehát az egyes vezetők vezetői poszton kommunikálnak, a
megbízott projektmegvalósító munkatársak pedig a velük megbízási szerződést létesítő és a
projektben aktív vezetővel. Ettől eltérő esetben a telefonhívás tényéről és annak tartalmáról a
megbízó szervezet vezetőjét-projektmenedzsment tagját értesíteni kell. Ugyanez vonatkozik
alsószintű kommunikáció megvalósulása esetén is.
o e-mail
Az e-mailen keresztül történő kapcsolattartás során a küldött e-mailt minden esetben a
projektvezető és a szakmai vezető részére is másolatban el kell küldeni. A projekt megvalósítói
részére önálló, e-mail cím létrehozása javasolt
o Ügyeleti rend a projektben
A projekt megvalósítási idejében a projektgazda által biztosított helyiségben ügyelet működik,
mely kedd-csütörtök 8.00 órától 14.00 óráig nyitott az ügyintézést igénylők számára. Szintén
ebben az időszakban van lehetőség a keletkezett beszámolók, dokumentumok leadására,
hiánypótlására is.
o A projekt során kialakítandó web-felület
A projektben rögzített web-felület kialakításához – az Irányító Hatóság irányelvei, a pályázati
dokumentáció valamint az arculati kézikönyv iránymutatásai alapján – az alábbiak
teljesítendők. A web felület színei, betűtípusai, animációi az előkészített projekt arculatra
épülnek, azon elemek felhasználásával.
A web felület dinamikus oldal, kialakításánál az adminisztrátori feltöltés lehetőségeket
biztosítani kell. Ez azt jelenti, hogy megfelelő jogosultságokkal a megvalósítók végezhessenek
adatfeltöltést. Az adatfeltöltésnél képek, hangok, videók, pdf fájlok és gépelt szöveg
beillesztésére egyaránt kell lehetőséget kapni.
A feltöltött szövegeknek és fájloknak a menürendszerbe harmonikusan kell beépülni az
alábbiak szerint:
● A gépelt szövegeknek a honlap betűtípusával megegyezően, másfeles sorközzel, normál
betűközzel, jól olvasható /7-10/ képpont közötti méretben, sorkizárt szövegbeosztással.
● A csatolt fájloknak formátumtól függetlenül önálló ablak nyíljon meg
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● A képeket galériába rendezetten //mappacímke/ mappa/képek// sorrendiséggel kell
megjelenni. A képgalériáknál egyaránt szükséges betekintő és diavetítő funkció.
● Képek beillesztésére az egyes cikkek /gépelt szöveg bevitele/ megjelentetése során is kell
lehetőséget adni. ebben az esetben a szöveghez négyzetesen illeszkedő, balra vagy
jobbra pozicionáló lehetőség biztosítandó.
● A videofelvételeknél hasonló az eljárás, mint a képeknél.
● A weblap felépítésénél és a gombok elhelyezkedésénél a felső menüsor /banner és bal
oldali gombsor elrendezés alakítandó ki. Az almenübe lépéskor a gombok lefelé
csúsznak el.
A

programozásnál

a

gombok

feliratának,

fa-struktúrájának,

valamint

egymáshoz

kapcsolódásának módosítására a menedzsmentnek kell jogosultságot biztosítani.
A honlap adatbázisában az érintett megbízottak, munkavállalói, hallgatók valamint külső
regisztrálók kerülnek. Biztosítani kell tematikus kommunikációs felületet /fórum/, valamint
hírlevél küldési lehetőséget egyaránt.

13.2.

A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése,

kommunikációs üzenetek megfogalmazása, kommunikációs eszközök azonosítása

A projekt a különböző célcsoportokat különböző eszközökkel kívánja elérni. Ahhoz, hogy a
hatékony projektkommunikációt tervezni és megvalósítani tudjuk, fontos az egyes
alkalmazandó eszközök azonosítása, és hozzárendelése a megcélzott populációhoz. A
kommunikációs eszközök tára a mikrotérségben az alábbiakat tartalmazza:
-

Nyomtatott sajtótermékek

-

Helyi rádió, hangosbeszélő

-

Hagyományos online felületek

-

Közterületek

-

Ambient média

-

Közösségi média
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Kommunikációs felületek megoszlása Magyarországon (MRSZ, mediainfo.hu)

A médiumokon belül kitérünk az adott csatorna alkalmazási területére és használati jellemzőire,
majd a friss hazai trendek ismeretében ismertetjük az adott csatornán használható́
reklámeszközök körét. Minden médium esetében ismertetjük a különféle elérési lehetőségeket,
elérési mutatókat, melyet a szakma ismer és használ. A reklámeszközöknél figyelembe vesszük
a specifikus célcsoportok (fiatalok, középkorúak, idősek, férfiak, nők) eltérő igényeit és
médiafogyasztását is. Amelyik csatornánál releváns, ott kitérünk két speciális célcsoport, a
fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek elérésének lehetőségeire is.

Nyomtatott sajtó
-

Technikai jellemzők

A lapkiadás folyamatának legfontosabb szereplői a kiadó, a szerkesztőség, a nyomda és a
terjesztő. Emellett a lapkiadás további szereplői a médiaügynökségek, amelyek a hirdetők és a
lapkiadók között közvetítenek. A kiadó a tartalom előállításán kívül az összes lapkiadással
kapcsolatos feladatot ellátja, amelyek közül kiemelt fontosságú a terjesztés és a
hirdetésszervezés. A lapkiadók eltérő méretű, struktúrájú, társasági formájú, illetve különböző
vertikalitással rendelkező szervezetek lehetnek. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy kiadó
nyomdával, illetve lapterjesztő céggel is rendelkezhet.
Az újságok naponta vagy hetente megjelenő sajtótermékek, amelyek jellemzően híreket,
tudósításokat, kommentárokat, publicisztikákat közölnek – egyre inkább színes – képekkel és
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ábrákkal illusztrálva, továbbá hirdetéseket is tartalmaznak. Az újságok közé tartoznak a
minőségi politikai napilapok, a bulvári napilapok, megyei napilapok, a szakosodott napilapok
és az ingyenes újságok. Az újságok, mint médium legfontosabb előnye, hogy nagyfokú
rugalmassággal bír, jó helyi lefedettséggel rendelkezik, és általában széles körű ismertséggel
bírnak, azonban általában rövid az élettartamuk, és gyenge a megjelenési minőségük.
A magazinok általában az újságoknál igényesebb kivitelű, színes nyomdai eljárással előállított
időszaki kiadványok, amelyek a nagyközönség általános vagy speciális érdeklődését kielégítő
informatív és/vagy szórakoztató tartalom mellett hirdetéseket is közölnek. A magazin, mint
médium legfontosabb előnye, hogy nagyfokú rugalmassággal bír, jó helyi lefedettséggel
rendelkezik, és általában széles körű ismertséggel és hitelességgel bírnak, élettartamuk
hosszabb, mint az újságoké valamint a megjelenési minőségük is magasabb.
-

Disszeminációs szempontrendszer a nyomtatott sajtóban

Az hirdetések elkészítésekor figyelembe kell venni annak formátumát, melynek során az egész
oldalas, illetve a féloldalas hirdetéseknél tükör-, vágott és kifutó méretek különböztethetők
meg, valamint különbséget kell tennünk színes és fekete-fehér hirdetések között is.
A sajtóhirdetések elkészítése során a nyomtatott sajtó esetében a kreatív kulcseleme a vizuális
koncepció, mely az egyes hatáselemek (szövegek, képek, grafikai elemek) megfelelő
kombinációját takarja.
A klasszikus hirdetések mellett egyes lapoknál lehetőség van ún. advertorial vagy más néven
szponzorált cikk (promóciós cikk vagy szöveges hirdetés) elhelyezésére. A köznyelvben
sokszor PR cikknek nevezik ezeket a hirdetéseket, holott a korrekt megnevezés a szponzorált
közlemény lenne. A reklámcikk jellegében a szerkesztőségi anyagokhoz hasonlít, és az
objektivitást sugallják, még akkor is ha tudjuk, hogy egy szubjektív író véleményét olvashatjuk.
A szponzorált közlemények esetében a reklámjelleget megfelelően fel kell tüntetni, azaz az
oldalon jól látható módon el kell elhelyezni a hirdetés (esetleg reklámcikk vagy promóció)
kifejezést, vagy a gyakorlatban sokszor a zárójelben megjelenő „x”-et használják a
megkülönböztetésre.
A hazai lapok olvasótáborának alakulását általánosságban elmondható, hogy az idősebb
korosztályok forgatják inkább a nyomtatott sajtót (I.13. ábra), a I.14. ábra pedig bemutatja, hogy
az egyes laptípusok kedveltsége hogyan alakul az életkor és nem függvényében.. Az
eredmények alapján megállapítható, hogy a fiatalok inkább az ifjúsági és egyes női, glossy
lapokat olvasnak, a sport és számítástechnikai lapok pedig inkább a férfiakhoz köthető.
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A különböző médiatípusokat használók aránya a különböző korcsoportokban. (Nemzeti Olvasottság Kutatás)

Helyi rádió, hangosbeszélő
-

Technikai jellemzők

A rádióközvetítés során a szolgáltatók célja, hogy egy területen belül a rádióhullámok által
közvetített hangok mindenkihez eljussanak, aki rendelkezik vevőkészülékkel. A rádiózás
esetében a jelátvitel módja szerint négy típust különböztetünk meg: a földfelszíni sugárzást, a
kábel, a műhold valamint a internetes sugárzást. Az első három típus esetében a jel lehet analóg
és digitális is, míg az internetes jelközvetítés esetében (vezetékes vagy mobilhozzáférés) csak
digitális jeltípus létezik. A földfelszíni sugárzások esetében a vevőkészülék a hagyományos
rádió, kábel illetve műholdas műsorterjesztés esetében, a televíziókészülék, míg az internetnél
a számítógép, laptop, okostelefon. A rádiós reklámok többsége egy érzékszervre képesek hatni,
mégis megfelelő tervezés mellett megfelelő hatást tud elérni ez a médium is. A rádióban való
hirdetéseknek széles tárháza áll a cégek rendelkezésére, és nem csak a reklámszpotok tartoznak
a rádiósreklámok közé. Ezek közül bármelyik típus hatékonyan beépíthető egy sporttal
kapcsolatos kampányba, csak a megfelelő elhelyezésre kell figyelni. Először bemutatjuk a
rádiók kínálta hirdetési lehetőségeket, kiemelt szerepet szánva a rádiós spotoknak, majd a
kampány tervezéséhez szükséges információkat.
-

Disszeminációs szempontrendszer a rádióval kapcsolatban
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-

DIREKT HIRDETÉS, RÁDIÓSZPOT: általában 5-60 másodperc hosszúságú,

szöveges és effekteket tartalmazó hanganyag, melyek külön reklámblokkokban kerülnek
sugárzásra
-

SZPONZORÁCIÓ: a rádió esetében lehetséges a műsor, a műsorelem-, a rovat,

valamint a dalszponzoráció, tehát minden olyan megjelenés, amely a műsorokban történik.
-

NYEREMÉNYJÁTÉK: a hallgatók bevonásával – telefonos vagy helyszíni –

kvízjátékok, melyeket élő adásban kerülnek bemutatásra. A kérdések kialakítása a hirdetővel
közösen is történhet, de lehetséges, hogy a hirdetőcég csak a nyereményeket biztosítja.
-

REKLÁMRIPORT: a rádió a hirdető igényei alapján készít egy saját gyártású interjút,

amely bármilyen kampány kiegészítő vagy önálló elemeként is megjelenhet a vállalatok
esetében. Ezek a riportok megvalósulhatnak elő adásban vagy felvétel alapján is lejátszásra
kerülhetnek. Mivel ezeket a riportokat nehéz elkülöníteni a rádiók saját műsoraitól, ezért
általában felülárazzák ezeket a lehetőségeket a rádiók.
-

ONLINE MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK: mint korábban említettük a legtöbb

rádió már kihasználja az internet nyújtotta előnyöket, és a saját web-oldalt mint
reklámfelületet is sokszor értékesítik. A hirdetők számára a honlapon történő
bannermegjelenés mellett bármilyen egyéb, kreatív, promóciós megoldásokat is kínálnak a
rádiók. Az interneten is megjelenhetnek a szponzorált nyereményjátékok vagy a támogatások
egyéb formái is.
-

KITELEPÜLÉS, ESEMÉNYMARKETING: a rádiók számos saját programmal,

eseménnyel rendelkeznek, melyeken a hallgatók helyszíni bevonása történik. A legtöbb rádió
lehetőséget biztosít a támogatók számára ezeken a rendezvényeken való megjelenésre is,
valamilyen üzenet közvetítése, vagy nyereményjáték keretében.

Hagyományos online felületek
-

Technikai jellemzők

Az információs társadalom kialakulásában kiemelt szerepet játszott az internet mint csatorna
megjelenése és tömegessé válása. Mára a világháló jelentősége megkérdőjelezhetetlen,
felhasználók mind tágabb körében az információkeresésben, szabadidő-eltöltésében betöltött
szerepe kulcsfontosságú. Magyarországon 2012-ben a közel 10 millió lakosból több mint 6,5
millióan internethasználók (Internet World Stats, 2013).
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A magyarországi internethasználók koreloszlását vizsgálva arra jutunk, hogy legnagyobb
arányt a 15-24 éves korosztály teszi ki. Rögtön mögöttük következnek a 25-34, illetve 35-49
évesek, akiknek 2011-es adatok szerint már 79, illetve 65 százaléka használja legalább havonta
egyszer a világhálót (IV.1. ábra). Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy a 65 százalékos
internetpenetráció azt is jelenti, hogy hazánkban a lakosság egyharmada továbbra sem fér hozzá
a világhálóhoz.
A különböző demográfiai mutatók mentén (kor, végzettség, lakhely) is számottevő eltéréseket
tapasztalhatunk az internetpenetrációban, összességében minden kategóriában a kevésbé
favorizált csoportok azok, akik a legkevésbé érhetőek el ezen a médiumon keresztül.
Ugyanakkor egyes csoportok szempontjából (ld. pl. mozgásukban korlátozottak) az internet
mint csatorna jelenthet egy kiterjesztett kapcsolatot a világgal.

Az internetpenetráció (legalább havonta egyszer internetezők) alakulása életkori bontásban. 15-69 éves korosztály (N=7 394 306)

Disszeminációs szempontrendszer az online médiával kapcsolatban
-

Display hirdetések

Azokat a digitális hirdetéseket, amelyek elsősorban képi elemeket tartalmaznak (ellentétben pl.
a digitális szöveges hirdetésekkel) összefoglaló néven display hirdetéseknek nevezzük
(Berényi, 2011a), ezek lehetnek állóképek, de mára már elsősorban mozgó grafikai elemeket
tartalmazó hirdetésekről beszélünk.
A display hirdetések szervesen kapcsolódnak a digitális tartalomszolgáltatás üzleti modelljéhez
(reklámok által való finanszírozás), számos tartalomszolgáltató kizárólag e hirdetési formák
segítségével jut bevételhez. A display hirdetések így ma az online médiumok szerves részét
képezik.
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-

Banner hirdetések

A bannerek vagy más néven szalaghirdetések a legismertebb és legrégebb óta használt
internetes hirdetési felületek. A bannerek a weboldalon előre tervezett helyen, adott méretben
megjelenő hirdetések. Az oldal részét képezik, de a tartalom mellett, attól láthatóan elkülönítve
jelennek meg.
A bannerek több formáját különböztethetjük meg: statikus, mozgó és interaktív banner.
-

A statikus bannerek általában egy képfájlt jelentenek (jpg, png vagy gif formátumban),
amely nem mozognak. A képfájl egy vagy több képet és szöveget is tartalmazhat. A
statikus bannerek kis helyigényűek, de korlátos a figyelemfelkeltő képességük.

-

A mozgó bannerek, animációval készülnek, jóval figyelemfelkeltőbbek statikus
társaiknál. Korábban elsősorban animált gif képformátumban (a gif képformátum
alkalmas képek egymás utáni megjelenítésére, így rövid mozgások vetítésére is),
napjainkban leginkább Flash animációval kerülnek megszerkesztésre. A Flash
multimédiás, akár interaktív tartalmak megjelenítésére képes formátum. Előnye, hogy a
gif formátumnál több lehetőséget biztosít az alkotók számára, hátránya, hogy a
böngészőkben külön program (Flash Player) telepítése szükséges a tartalmak helyes
megjelenítéséhez.

Az IAB USA által javasolt banner formátumok és paramétereik
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Közterületek
-

Technikai jellemzők

A közterületi reklám egy meglehetősen kiterjedt és komplex hirdetési kategória. Értéklánca
számos speciális tudást igénylő feladatot és kapcsolódó szerepet tartalmaz, amelyekben az
egyszeri hirdetőnek igen nehéz eligazodnia.
A közterület mint jogi fogalom az a terület, ami mindenkié, minden, amit bárki használhat
(Nyirő, 2013). A közterületi hirdetési formák közé tartozik minden közterületen megjelenő
hirdetési és reklámeszköz, vagyis az utcákon, közlekedési eszközökön, épületeken, égbolton
stb. megjelenő reklámok. A reklámfogalmat az angol nyelv két külön szóval illeti „outdoor” és
„indoor”, mely inkább a magyar külterület és beltér fogalommal azonosítható, de ide sorolható
még a POS (point of sales), vagy eladáshelyi reklám is. A magyar nyelvben meghonosodott
közterületi reklám kifejezés valamelyest félrevezető lehet, ezért a magyar nyelvben is egyre
gyakrabban találkozunk az out-of-home (OOH), azaz „otthonon kívüli” reklám fogalmával.
A hagyományosnak tekinthető közterületi médiumok (óriásplakátok, citylightok, és egyre
inkább a járműhirdetések, indoor és instore megoldások is) nagy számban fordulnak elő,
költséghatékony módon, gyorsan, nagy tömegek elérését teszik lehetővé, magas lefedettséget
biztosítva a hirdetők számára. A közterületi reklámeszközök tömegelérését erősíti, hogy a
fogyasztók egyre több időt töltenek utazással, ingázással, nem csak munkába menet, de
szabadidejük eltöltéséhez is (pl. közösségi szórakozás, nyaralás stb.).
A közterületi reklámeszközöket a célközönség vélt tartózkodási vagy közlekedési helyein
helyezik el, hatásukat a többszöri kontaktuson keresztül érik el. Kiválóan alkalmas az eszköz a
gyakoriság építésére is, megfelelő elhelyezéssel, az adott útvonalon rendszeresen utazókat vagy
a helyszínt rendszeresen látogatókat nagyon sokszor el tudjuk érni üzenetünkkel. A közterületi
eszközök olyan helyszínen vannak kihelyezve, ahol – hacsak nem olvas, vagy egyre inkább
mobilkommunikációs eszközét használja éppen az ember – más „nézegetnivaló” dologgal nem
találkozik, így gyakorta szemlélődés tárgyát képezik. A közterületi reklám emellett hozzájárul
a városkép alakításához, ezért e tevékenység a közmegítélés alapján a hagyományos
reklámeszközöknél nagyobb felelősséggel tartozik az eszközhasználatot és a kreatív, esztétikus
megjelenést illetően is.

-

Disszeminációs szempontrendszer a közterületekkel kapcsolatban
-

Óriásplakát
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Az óriásplakátok a közterületi reklámeszközök klasszikus formái. Az óriásplakát forgalmas
útvonalak mellett, házak falán, épületek kerítésén vagy önálló táblafelépítményre kihelyezett
(ragasztott) papírra kinyomtatott nagyméretű reklámfelület. A 2000-es évtized végétől
konszolidálódott az óriásplakátok táblaszáma, jelenleg országos szinten megközelítőleg 25000
tábla található (Mrs. White Media Consulting, 2013), ennek kb. 40%-a Budapesten.
Két leggyakoribb mérete az ún. Euro méret 5,04 x 2,38 méter, illetve az ún. Avenir méret 4 x 3
méter nagyságú. Ezen felül egyes nagy forgalmú útvonalak mentén találkozhatunk egyedi
méretű (általában a figyelmet monumentalitásukkal megragadni próbáló) táblákkal is (ezek 50600 m2 közötti felületűek.

-

Citylight

A citylight busz- és villamosmegállókban, metróállomásokon, üzletközpontokban (plázákban,
hipermarketekben) és egyéb, nagyobb gyalogos forgalmas lebonyolító, általában belvárosi utak
mentén előforduló, az óriásplakátnál kisebb, álló formátumú, üveglappal ellátott, többnyire
kivilágított plakáthely. A legelterjedtebb citylight poszter gyártási mérete 1,18 x 1,75 méter, de
vannak 1,18 x 3,50 méter méretűek is. Elhelyezésüket tekintve vagy önálló berendezésként,
vagy vitrin szerűen valamilyen elemmel (pl. utasváróval) egybeépítve kerülnek telepítésre.
Léteznek továbbá hengeroszlopra kihelyezett, forgó és roll-up citylight megoldások is.
Felépítésük szerint találkozhatunk ragasztható (fém)felületű, egy- vagy kétoldalas vitrin, belső
világítású, világítás nélküli, illetve belső megvilágítású hengeroszlop formátumú citylight
poszterekkel, ez utóbbiak akár 4-5 hirdetés fogadására is alkalmasak.

-

Járműreklám

A járműveken, legtöbbször tömegközlekedési eszközökön elhelyezett hirdetések előnye, hogy
adott útvonalon jól behatárolható célcsoporttal, naponta több százezer ember elérésére
alkalmasak, nagy reklámfelületeket biztosít, a felületek és a reklámot hordozó járművek
variálásával, kombinálásával sokáig megőrizhető a kommunikáció újszerűsége.
A tömegközlekedési eszközökkel kapcsolatban igénybe vehető felületek:
-

normál oldalfelület (oldalsó csík)

-

extra méretű oldalfelület (dupla csík)

-

teljes oldalfelület (járműfóliázás)

-

normál hátfelület (ablak vagy lemez)
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-

teljes hátsó felület (ablak és lemez együtt) (V.4. ábra)

-

teljes oldal- és hátfelület (teljes járműfóliázás).

A járműreklámok elhelyezhetőek városi, távolsági buszok külső felületén, belső poszteren,
kerékpáron, léggömbön, de akár egész járműveket is becsomagolhatunk.

Ambient média
-

Technikai jellemzők

A közterület, mint csatorna felhasználásával rengeteg lehetőség adódik azon sportszervezetek
számára, amelyek a mozgás közben elérhető célcsoportokat (fiatalok, aktív életet élők) kívánják
megcélozni marketingkommunikációs kampányaik során. Ehhez kapcsolódóan érdemes
beszélnünk a közterületi hirdetések alternatív megoldásairól, melyeket gyűjtőfogalomként
ambient média lehetőségeknek nevezünk.
Az ambient média lehetőségek viszonylag új eszközöket takarnak, melyek a fizikai
környezethez illeszkedve, annak felhasználásával közvetítik a hirdető szervezet üzenetét
(Nyirő, 2013). Mivel rengeteg különféle innovatív és kreatív megoldást magába foglal nehezen
meghatározható előfordulási formával, emiatt nehéz pontos definíciót adni a fogalomra.
Megközelítőleg azokat a kreatív hirdetési lehetőségeket jelenti, melyek a városi környezet
kreatív felhasználásával, a hagyományos hirdetéseknél költséghatékonyabban képesek elérni
célcsoportjaikat.

-

Disszeminációs szempontrendszer az ambient médiával kapcsolatban

Az ambient média lehetőségeknek három típusát különböztethetjük meg:
-

Kétdimenziós hagyományos és innovatív nyomdai megoldások: hagyományos
hirdetési

felületek újszerű megoldásai közlekedési eszközökön vagy utcai

műtárgyakon (pl. telefonfülke, lift, buszmegálló, lépcső, virágláda stb.)
-

Háromdimenziós, (mű)tárgyakra építő megjelenések: hagyományos tárgyak (pl.
bevásárlótáska,

bögre,

toll)

méretét

vagy

formáját

változtatják

meg

figyelemfelkeltés céljából, kiemelve a szokatlan felhasználási módot.
-

Négydimenziós,
közreműködik az

mozgásalapú/interaktív

média:

a

fogyasztó

aktívan

élmény létrejöttéhez (pl. flashmob [villámcsődület]). A

kampányhoz sokszor kapcsolódik valamiféle közösségimédia-kampány, az
integrált hatás elérése érdekében. Sportkommunikációs szempontból érdemes
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átgondolni, hogy a mozgásalapú élmény nyújtása – összefüggésben a sporttal és
az aktív életmóddal – milyen lehetőségeket rejt azon szervezetek számára, akik
üzenetükben az egészséges életmódot és az aktivitást hirdetik.

Közösségi média
Technikai jellemzők

-

Az internet egyike azoknak az új trendeknek, amelyek jelenleg hatással vannak a médiaiparra,
mely trendnek egy részhalmazát képezi a közösségi média és annak eszközei is. Habár ezeknek
az eszközöknek a népszerűsége és használata folyamatosan terjed, még mindig nehéz pontos
meghatározását adni ennek az internetes platformnak. Tudományos kontextusban nem létezik
egy önmagában álló, egyesítő erejű meghatározás, hiszen szinte mindegyik hozzáférhető
definíció más megközelítésben értelmezi a jelenséget és különböző tényezőit emeli ki,
egyébként nem véletlenül, mivel viszonylag új csatornáról és még ki nem forrott
marketingkommunikációs eszközökről beszélhetünk.
A fenti megközelítéseket alapul véve a következőkben a közösségi médiát úgy mutatjuk be,
mint különféle kétirányú kommunikációs platformok gyűjteményét, mely lehetővé teszi az
ötletek, információk és értékek szabad áramlását az interneten keresztül. Ezáltal úgy utalunk a
közösségi médiára, mint egy gyűjtőfogalomra, mely magában foglal különféle típusú
alkalmazásokat. A közösségi média platformok támogatják a következő felhasználói
tevékenységeket (Berényi, 2011):
-

önkifejezés: a felhasználók létrehozhatnak publikus vagy korlátozottan publikus
profilt.

-

megosztás: a felhasználók összekapcsolódhatnak és információt oszthatnak meg
egymással, valamint a rendelkezésre álló csatornákon keresztül közvetlenül
kommunikálhatnak.

-

tartalomgenerálás: a felhasználók tartalmat hozhatnak létre, értékelhetnek és
kategorizálhatnak.

-

Disszeminációs szempontrendszer a közösségi médiával kapcsolatban
-

Blogok

A blogok speciális típusú weboldalak, amelyek többségét magánszemélyek birtokolják és írják,
de vállalatok által támogatott blogok is léteznek természetesen. Ezen felületek leginkább
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naplókként írhatók le, ahol a tulajdonos és a látogató egyaránt hozzászólhat, vagy képet, videót
és egyéb linket csatolhat a meglévő tartalomhoz
-

Közösségi oldalak

A közösségi oldalak (a legismertebb és elterjedtebb közösségi média típus, pl. a Facebook) a
felhasználók közötti kapcsolat létrejöttét és fenntartását segítik elő. Ezen alkalmazásokkal a
résztvevők képesek személyes profilokat létrehozni (amelyek akár fényképeket, videókat,
hangfájlokat vagy blogokat is tartalmazhatnak, tehát szinte bármilyen típusú információ
megtalálható rajtuk), ismerősöket meghívni a részvételre, másik felhasználó profilját böngészni
vagy képesek egymásnak üzeneteket is küldeni. A közösségi oldalak lehetnek általános célúak
(pl. Facebook, MySpace), de létrehozhatók specifikus szakmai célok megvalósítására is (pl. a
LinkedIn, mint a szakmai kapcsolatépítés virtuális színtere).
-

Kollaboratív projektek

A kollaboratív projektek (pl. Wikipedia) során a tartalmak előállítása több felhasználó által
közösen történik és időben akár párhuzamosan is történhet, illetve itt a társszerzők egyben
végfelhasználók is.
-

Tartalommegosztók

A tartalommegosztók olyan közösségként írhatóak le, ahol a felhasználók megosztanak
különböző médiatartalmakat. Megkülönböztethetünk videómegosztó (pl. YouTube) és
képmegosztó (pl. Flickr) oldalakat.
-

Közösségi hírek

A közösségi híreket tartalmazó weboldalak lehetővé teszik bármilyen információ
megosztását az internet bármelyik részéről.
-

Virtuális világok

A virtuális világok olyan háromdimenziós környezetet biztosítanak, ahol a felhasználók
személyre szabottan jelenhetnek meg virtuálisan, és a valós élethez hasonlóan kerülhetnek
egymással kapcsolatba.
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13.3.

Kommunikáció a projektben

Belső kommunikáció eszközei:
(menedzsment, szakmai megvalósítók, célcsoport, együttműködő partnerek, szolgáltatók)
1. Menedzsment, szakmai megvalósítók, és szakmai munkát segítő külső szakember
szolgáltatók közti kommunikáció:
Rendszeres stábértekezletek, munkacsoportok, esetmegbeszélések, szakmai találkozók,
elektronikus körlevelek, webes megbeszélések (messenger, zoom)
2. A célcsoporttal való kapcsolattartás eszközei: személyes találkozások, elektronikus
kapcsolattartás e-mailen, közösségi portálokon keresztül, szükség szerint írásbeli
kapcsolattartás.
3. A célcsoport tájékoztatását szolgáló nyomtatott kiadvány, leporelló és internetes
honlap.

A projekt kommunikációs terve:
•

Értesítő és tájékoztató levél elkészítése, egyeztetése a partnerszervezetekkel.

•

Érdeklődés, tájékoztatás biztosítása a működő telefonos ügyfélszolgálat által.

•

Jelentkezők regisztrálása az önkéntesség elvén.

•

A regisztráció alapján projektbevonási megállapodás kötésének előkészítése, valamint
folyamatos tájékoztatás a projekt egyes akcióiról.

•

Ügyfélszolgálaton keresztül tájékoztatás nyújtása, felmerülő ötletek, problémák
fogadása kezelésének megkezdése, működő együttműködés megkezdése.

Külső kommunikáció eszközei bemutatásra kerültek a 8.2 fejezetben. A projekt által
megvalósítandó forrásigénnyel járó kommunikációs elemek és azok mennyisége:
Megnevezés
Kommunikációs terv készítése
A kedvezményezett működő
honlapján a projekthez
kapcsolódó tájékoztató
(esetleg aloldal) megjelenítése
és folyamatos frissítése a

Mennyisé
nettó
g
egységár
db
HUF
1 db 10.000,36 db

5.000,-

nettó
összár
HUF
10.000,-

áfa
HUF

bruttó ár
HUF

2.700,-

12.700,-

180.000,
-

48.600,-

228.600.-
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projekt fizikai zárásáig
A beruházás helyszínén
„C” típusú
tájékoztató tábla elkészítése és
elhelyezése A2( 594 *420 mm)
Kommunikációs célra alkalmas
fotódokumentáció
készítése
min. 1000 db

10 db

6.000,-

60.000,-

16.200,-

76.200,-

1 db

236.000,
-

236.000,
-

63.720,-

299.720,-

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt zárásáról 1db

1 db

50.000,-

50.000,-

13.500,-

63.500,-

TÉRKÉPTÉR feltöltése a
projekthez
kapcsolódó
tartalommal
36
hónapon
keresztül

1 db

150.000,
-

150.000,
-

40.500,-

190.500,-

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt indításáról 1db

1 db

50.000,-

50.000,-

13.500,-

63.500,-

sajtómegjelenések
összegyűjtése

1db

50.000,-

50.000,-

13.500,-

63.500,-

Projektnyitó rendezvény

1 db

100.000,
1 db 100.000,.

100.000,
100.000,
986.000,
-

27.000,-

127.000,-

27.000,-

127.000,-

266.220,
-

1.252.220,
-

Projektzáró rendezvény
Összesen

14.A

TERVEZETT ESZKÖZBESZERZÉSEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ÉS AZOK

SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA.

⮚ Beruházás szükségességének indoklása: Nagyhajmás – építés
A település egyetlen szabadtéri közösségi terének felújítása valósul meg a beruházással. A
település egy több mint 10 éves múlttal rendelkező sportegyesületet támogat többféle formában,
pl. a sportlétesítmények kialakításával és rendben tartásával. A településnek van egy tehetséges
fiatalokból álló focicsapata, akik a térség határain túl is eredményesen szerepelnek és ők is
fogadnak máshonnan csapatokat. A háttér biztosítására 11 éve vásárolta meg az önkormányzat
a korábbi TSZ tulajdonában lévő focipályát, azóta forráshiány miatt csak a legszükségesebb
karbantartásokat tudta elvégezni, valamint kapukat tudtak pályázati támogatásból vásárolni. A
projekt közösségépítő és egészségfejlesztő intézkedéseinek megvalósításához elengedhetetlen
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a létesítmény napi szinten is használható állapotra újítása. A felújítást követően a projekt
eredményességét biztosítva a létesítmény használata a fentiek miatt rendszeressé válik. A
felújítás során szükséges a pálya újrafüvesítése, kapuhálók felszerelése, labdavédő rácsok
kicserélése és a nagyon rossz állapotban lévő padok helyett újak beszerzése.

⮚ Beruházás szükségességének indoklása: Mekényes - építés
Mekényes iskoláját, melynek épülete jelenleg helyi védelem alatt áll, 1987- ben zárták be. A
település azóta is folyamatosan keresi a lehetőségeket az épület közösségi célú hasznosítására.
Az egyik volt tanteremben jelenleg egy helyi gyűjtemény található, a másik terem pedig
alkalmas arra, hogy a településen élő gyerekek és felnőttek körében nagy népszerűségnek
örvendő asztaliteniszezés céljait szolgálja, a mágocsi asztalitenisz szakosztály egyik
utánpótlását jelentő gyerekek otthoni edzését biztosítsa. Az eddigi közösségi összefogás
eredményeképpen sikerült ping-pong asztalokat beszerezni, jelen pályázatban pedig a padozat
felújítása szükséges. A közösségi célú programoknak helyt adó Művelődési Ház, Teleház és
Könyvtár kihasználtságát emeli, és a környezettudatossági szempontokat valósítja meg a
világítás megújítása, korszerűsítése.

⮚ Beruházás szükségességének indoklása: Mágocs – építés
A település egyetlen szabadtéri közösségi terének felújítása valósul meg a beruházással. A
mágocsi focipálya és az edzést szolgáló futópálya 1949-től működik. Edzéseikhez használják
az általános iskolások, két helyi labdarúgó csapat, a kézilabdások, valamint a felnőtt lakosság
köréből 20-30 fő is rendszeresen kijár futni. A futópálya utoljára 1995-ben volt felújítva a
salakréteg megújításával. Az azóta letelt időszakban a karbantartás csak a gyommentesítésre
terjed ki, a gazok kikapálásával azonban részben eltűnt a salakréteg is és a pálya nagy része
földes, gyakran sáros. A testületi üléseken rendszeresen felmerül a pálya javításának
szükségessége, hiszen a felújítással tovább segíthető a lakosság egészséges és sportos életmódra
való

ösztönzése.

A

projekt

közösségépítő

és

egészségfejlesztő

intézkedéseinek

megvalósításához elengedhetetlen a létesítmény egészséges sportolást biztosító állapotra
újítása. A felújítást követően a projekt eredményességét biztosítva a létesítmény kihasználtsága
emelkedik.
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Beruházás szükségességének indoklása: Alsómocsolád – építés
Településen 2012. óta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér jelenti a falu
társadalomfejlesztési központját, mely közművelődési-, foglalkoztatási-, gyermek-, ifjúsági- és
sportszolgáltatásokat,

valamint

szociális-,

lakossági-

és

ügyfélszolgálati

jellegű

szolgáltatásokat kínál a lakosságnak és a környező településről érkező igénybe vevőknek. Ezen
kívül civil iroda és koordinációs funkciót is ellát, amin belül többek között tanácsadás,
pályázatírás és a civil társadalom fejlesztését szolgáló programok szervezése tartozik a feladatai
közé. Az épület fából készült. Az épület tartószerkezet és felületei fenyőből készült. A külső
és belső burkolatok közé helyezett hőszigetelés a korábbi feltárások szerint szakszerűtlen, kis
vastagságú és tömörségű. Jelentős nagyságú hőszigeteletlen felületek alakultak ki.
Rendszeresek a beázások, mely a működést megnehezítik. A pályázat keretében az épület kettő
oldalát szeretné a pályázó külső hőszigetelni, azt a kettőt, mely legjobban ki van tévő az
időjárásnak, illetve ezeken az oldalakon nyílászárócsere is történne. A beruházás a környezeti
fenntarthatósági szempontok érvényesüléséhez valamint a közösségi funkciók ellátásához
elengedhetetlen.

⮚ Beruházás szükségességének indoklása: Bikal – építés
Az iskolánál található aszfaltos sportpálya az egyetlen mozgási, sportolási lehetőséget jelenti a
bikali gyermekek számára, ezen kívül más lehetőség nincs. Ez a pálya sajnos több évtizedes
használat miatt erodálódott, aszfaltburkolata összetöredezett, állaga folyamatosan romlik,
ráadásul a pálya déli részén köralakban beszakadt. Ez a terület folyamatosan süllyed, a
csapadékvíz megáll benne.
Az iskolában komoly figyelmet szentelünk a gyermekek mozgására, így aktív résztvevői
vagyunk az országos Bozsik programnak, s lányainkat is indítani fogjuk a Baranya megyei
kisiskolás kézilabda bajnokságban. A gyerekeket szakképzett edzők készítik fel, heti több
alkalommal tartva nekik edzéseket. Ezek nagy része ezen az aszfaltos pályán zajlik, mely pálya
lassan már nem alkalmas a feladatok elvégzésére.
A

projekt

közösségépítő

és

egészségfejlesztő

intézkedéseinek

megvalósításához

elengedhetetlen a létesítmény egészséges sportolást biztosító állapotra újítása. A felújítást
követően a projekt eredményességét biztosítva a létesítmény kihasználtsága emelkedik.
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⮚ Eszközbeszerzés: Alsómocsolád
Településen 2012. óta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér jelenti a falu
társadalomfejlesztési központját, mely közművelődési-, foglalkoztatási-, gyermek-, ifjúsági- és
sportszolgáltatásokat,

valamint

szociális-,

lakossági-

és

ügyfélszolgálati

jellegű

szolgáltatásokat kínál a lakosságnak és a környező településről érkező igénybevevőknek. Ezen
kívül civil iroda és koordinációs funkciót is ellát, amin belül többek között tanácsadás,
pályázatírás és a civil társadalom fejlesztését szolgáló programok szervezése tartozik a feladatai
közé. A IKSZT ad helyt jelen pályázatban bonyolítandó képzések, rendezvények,
klubfoglalkozás megtartására. Így szükséges a már elavult informatikai eszközök beszerzése.
A pályázatban a célcsoport számára 3 db asztali számítógépet és tartozékait szeretnénk
beszerezni. Továbbá a szakmai megvalósításban közreműködő részére további informatikai
eszközök beszerzése szükséges, mely a napi munkavégzésükhöz elengedhetetlen. Így tervezünk
további 3 db asztali számítógépet tartozékokkal, 9 db laptopot a 6 mentor és a 3 tanácsadó
részére, illetve 2 db projektort vetítővel és 2 db flip-chart táblát szerzünk be, mely szükségesek
a mentorok munkájához előadások, klubfoglalkozások lebonyolításához.

⮚ Eszközbeszerzés: Kisvaszar
Kisvaszaron 2012-ben készült el a Praktikák Háza. Cél az volt, hogy legyen egy olyan
színtere/helyisége a településnek, ahol az arra rászorulók tudnak főzni, mosni, illetve
rendezvényeket tartani. Ez az épület mellett az Önkormányzat székhelyének otthont adó
épületben van a könyvtár. A helyiség nemcsak művelődési szolgáltatást nyújt a település
lakosai számára, hanem ide jönnek a lakosok, ha szükség van nyomtatványokra, hivatali
ügyintézésben szorulnak segítségre stb. A jelenlegi számítógéppark elavultsága miatt indokolt
új eszközök beszerzése, mivel számos program, klub foglalkozás, ankét kerül megrendezésre a
településen, amihez elengedhetetlenül szükségesek az informatikai eszközök, bútorok. A
pályázat terhére 5 db asztali számítógépet tartozékokkal, 1 db projektort, vetítővásznat, illetve
1 db tárgyalóasztalt 6 db székkel szerzünk be.

⮚ Eszközbeszerzés: Nagyhajmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Nagyhajmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelye Nagyhajmáson az Önkormányzat
épületében kapott helyet. A célcsoport számára 1 db asztali számítógépet tartozékokkal és egy
db nyomtatót szeretnénk beszerezni a projekt terhére. A projekt megvalósításában konzorciumi
partnerként részt vevő Kisebbségi Önkormányzatunk rendszeresen nyújt segítséget a
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településen élő roma családoknak hivatali ügyintézésben, továbbá számos települési program
megvalósításában részt veszünk. A nehezebb anyagi körülmények között élő családoknak
(célcsoporttagok) tudunk segítséget nyújtani az informatikai eszközök beszerzésével.

⮚ HazaTér – interaktív kommunikációs felület
A pályázati kiírásban elvárásként megjelenő közlekedésfejlesztési tevékenység részeként
valósul meg a „HazaTér” interaktív közösségi közlekedés-támogató rendszer fejlesztése.
Segítségével az egyéni és közösségi közlekedés térségi összehangolása valósul meg az ÉszakHegyháton. Ez a szolgáltatás az utazási költségek csökkentése mellett növeli az utazási élményt,
az utazás színvonalát, a Falubusz kihasználtságát, a mai információs csatornák innovatív
használatával.
Egyik oldalon tehát integrált utastájékoztató rendszer révén pontos, átlátható és könnyen
hozzáférhető adatokat kell az utasok rendelkezésére bocsátani, hogy utazásaikat kényelmesen
tervezhessék. A tervezhetőség ugyanakkor a közlekedési társaságok, egyéni közlekedők és
települési/munkáltatói utaztatók oldaláról is fontos igény, hiszen ahhoz, hogy kellő
hatékonysággal

nyújthassák

szolgáltatásaikat,

nélkülözhetetlen

számukra,

hogy

rendelkezésükre álljanak a folyamattervezéshez szükséges legfontosabb adatok, méghozzá
naprakészen, integráltan és könnyen hozzáférhető módon.
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15. A

HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBEN BEAZONOSÍTÁSRA KERÜLT

HIÁNYOSSÁGOK KEZELÉSE

Az alacsony státuszú lakosok aránya településeinken magas: Alsómocsoládon 36,3 %, Bikalon
19,2 %, Mágocson 25,8 %, Mekényesen 41,7 %, Nagyhajmáson 44,7 %. A kistérségben a 0-17
éves gyermekek 43%-a szegénységben él. 2011 és 2013 között a Gyerekesély program
keretében Családi napközi működött Bikalon, Mágocson, Nagyhajmáson és Mekényesen.
Mivel jelenleg előkészítési szakaszban van a Térségi Esély Program, melynek keretében
reméljük, hogy településeink ismét lehetőségeket kapnak a gyermekek felzárkóztatására, jelen
projekt megvalósítása elengedhetetlenül fontos az akut problémák kezelésére. A szegénység
ebben a kistérségben is összefügg a cigányság jelenlétével, de nem kizárólagosan roma
probléma. Ahol roma és nem roma családok integráltan élnek (főleg a városokban, továbbá a
mindszentgodisai és gödrei mikrotérségben), ott a munkanélküliség nem magasabb a cigány,
mint a nem cigány családokban, a gyermekeket taníttatják, a szülők törekvőek és motiváltak.
Nagymértékű leszakadás ott tapasztalható, ahol a romák szegregátumokban élnek, így a
Vásárosdombóhoz tartozó Ódombón, Kisvaszaron, Gerényesen, Nagyhajmáson és egyes
utcákban, utcarészekben másutt is.
A mikrotérség települései közül háromban van ún. szegregátum. (Szegregátumnak minősülnek
azok a területek, ahol az alacsony státuszú népesség aránya meghaladja a 35%-ot.) Mágocs
északi részén a Dombóvári utca, az Ady Endre utca és a „Horhó” alkotta városrész a KSH
besorolása szerint szegregátum. A Helyi Esélyegyenlőségi Program szerint a településen élő
roma lakosság 80-90%-a állami transzferekből gazdálkodik, csupán 1-2%-nak van állandó
munkahelye. Az integráció elősegítése érdekében az önkormányzat a mikrotérségi
munkaszervezettel együttműködve pályázatokat adott be.
Mivel a szegregátumok problémakezelésére központi intézkedéscsomag valósul meg a
közeljövőben, e problémakörből a jelen projektben tervezett szociális ellátó intézmény
fejlesztését részletezzük, mivel e fejlesztés kiemelten fontos a cigány lakosság – és gyermekek
– étkeztetése és a roma nők foglalkoztatási esélyei javítása szempontjából.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92. § (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat feladata a
szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítése. Ennek értelmében Alsómocsolád Község
Önkormányzatának nem feladata szociális szolgáltatástervezési koncepció készítése. A
projektelem keretében fejlesztendő időskorúak és demens betegek nappali ellátását nyújtó
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intézmény az Alsómocsolád Község Önkormányzata „Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített
Szociális Intézmény.
Az intézmény 2006. január 1-vel kezdte meg a működését. Alapító okirata szerint az ellátott
tevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
-

időskorúak tartós bentlakásos ellátása,

-

demens betegek tartós bentlakásos ellátása,

-

idősek nappali ellátása,

-

demens betegek nappali ellátása és

-

szociális étkeztetés.

Az intézmény két feladat-ellátási helyen végzi tevékenységét. Székhelye és egyben a z Idősek
Otthona a 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 74. alatt működik, míg a fejlesztéssel érintett
idősek és demens személyek nappali ellátása a 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 18. szám alatti
Szolgáltatóházban történik.
Az „Őszi Fény” Idősek Otthona közvetett célcsoportját az ellátási területen élő lakosság jelenti.
Az intézmény közvetlen célcsoportját alkotja a szolgáltatást potenciálisan igénybe vevők köre,
a jelenlegi ellátottak köre, azok hozzátartozói, illetve az intézmény személyi állománya. A
közvetlen célcsoport tovább bontható a biztosított szociális ellátási típusok szerint tekintettel
arra, hogy minden ellátás a lakosság valamely különleges tulajdonsággal rendelkező csoportját
célozza meg.
A fejlesztéssel meglévő idősek és demens betegek nappali ellátásának minőségi fejlesztése, az
önkormányzat által helyi szinten biztosított magas színvonalú közszolgáltatások kialakítása a
szociális alapszolgáltatás területén, a roma nők foglalkoztatási esélyeinek javítása, valamint a
halmozottan hátrányos helyzetű családok szociális étkeztetése valósul meg. Az ellátás
színvonalának emelésével javul a gondozottak egészségi állapota, életminősége, lehetőség
nyílik az aktív időskor megélésére, valamint emelkedik a szegregátumban élők életminősége,
biztosítottá válik a rendszeres egészséges étkezés. .
Az elkészülő komplex szervezetfejlesztési intézkedéscsomag know-how az idősek és demens
betegek nappali ellátásának helyszínét biztosító Szolgáltató ház az étkeztetés és a foglalkoztatás
feltételeinek javítását, az intézmény akadálymentesítését, tornaszoba, só-szoba kialakítását és
az ellátás minőségét javító eszközök beszerzését megalapozó dokumentum.
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A nappali ellátás engedélyezett kapacitása 20 fő. Jelenleg az intézményben 15 fő enyhe
demenciában szenvedő ellátása folyik. Az ellátottak családi helyzetét tekintve zömében
özvegyek, azonban elvált, házas és több egyedülálló is igénybe veszi a nappali ellátást.
Az „Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője rendelkezik
a jogszabály által előírt általános szociális munkás, illetve szakvizsgázott szociális munkás
szakképzettséggel. A bentlakásos intézményben ellátott 42 fő ápolásáról 10 fő ápoló-gondozó,
1 fő segédápoló és 1 fő mentálhigiénés munkatárs dolgozik. 4 fő konyhai dolgozó (ebből 1 fő
diétás szakács, 1 fő szakács, 2 fő konyhalányi feladatokat lát el), 1 fő intézményi takarító és 1
fő mosodai dolgozó, összesen 18 fő dolgozik intézményi szinten. A nappali ellátásban
dolgozókkal (telephely) összesen 23 fő. Az Idősek Otthonában 24 órás folyamatos
munkarendben dolgoznak az alkalmazottak, a szakképesítési arány 80%-os.
A nappali ellátás esetében összesen 5 fő gondoskodik a szolgáltatás működtetéséről és az idősek
gondozásáról. A nappali ellátás vezetője szociális gondozó és szervező végzettséggel
rendelkezik, további 1 fő mentálhigiénés (szociális munkás végzettséggel), 2 fő szociális
gondozó (8 órában, szociális gondozó és szociális asszisztens végzettséggel) és1 fő képesítés
nélküli gondozó (4 órában) biztosítja a gondozottak ellátását.
Az „Őszi Fény” idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény széleskörű együttműködést tart
fenn az illetékes szakmai szervezetekkel és felügyeleti szervekkel, a település és a térség
önkormányzataival, közös önkormányzati hivatalival, intézményeivel, egyházakkal, civil
szervezetekkel és nem utolsó sorban az egészségügyi szolgáltatókkal. A nappali ellátás napi
kapcsolatrendszere tevékenységénél fogva szűkebb. A mindennapi működés során kiemelkedő
a kapcsolat a település háziorvosával dr. Tarai Lajossal, aki rendszeres szűrővizsgálatokat
végez, illetve egészségügyi tanácsadást tart az idősek számára. Az „Őszi Fény” Alapítvánnyal
kötött megállapodás értelmében az Alapítvány mikrobusza szállítja az ellátottakat az
egészségügyi intézményekbe (kórház, szakrendelő), igény szerint szabadidős programokra,
kapcsolatok ápolására, más társintézmények találkozóira.
A fejlesztés elvégzi az idősek és demens személyek nappali ellátásában résztvevők
igényfelmérését, a potenciálisan ellátandó lakosságszám és a település általános demográfiai
helyzetének feltérképezését, az ellátottak szükségleteinek felmérését fókusz csoportos
megkérdezés keretében a szolgáltatást jelenleg is igénybe vevők körében. Meghatározza a
beszerzendő eszközök előzetes körét a nappali ellátásban résztvevő szakemberek bevonásával,
kikérve település háziorvosának valamint dietetikus szakember véleményének kikérésével.
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MELLÉKLETEK
⮚ 1. Melléklet - A „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháton” konzorcium működési szabályzata
1. Preambulum
Alsómocsolád Község Önkormányzata, Bikal Község Önkormányzata, Nagyhajmás Község
Önkormányzata, Mágocs Város Önkormányzata, Kisvaszar Község Önkormányzata,
Mekényes Község Önkormányzata valamint a Nagyhajmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(továbbiakban Tagok, Konzorciumi Tagok ill. Konzorcium Tagjai) közös összefogáson és
komplex fejlesztési szándékon alapuló partnerséget alapítottak, melyet „„Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás Támogatási kérelem benyújtására” néven egységes szerkezetbe
foglaltak, és hitelesítettek.
Nevezett „„Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” (a továbbiakban Megállapodás)
aláírásával kinyilvánították, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében
a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (EFOP-1.5.3-16) című felhívásra (a
továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmet nyújtanak be, és a támogatási kérelem támogatása
esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítják.
A projekt címe: „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháton” (továbbiakban Projekt), melynek
megvalósítására a Támogató nevében eljáró Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint
támogatáskezelő közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási
szerződést köt a Konzorcium tagjainak képviseletében eljáró Konzorciumvezetővel.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai, mint kedvezményezettek az alábbi
Konzorcium Működési Szabályzatot

(a továbbiakban Szabályzat) alapítják a projekt

megvalósítás szervezeti rendszere biztosítása érdekében.
2. A konzorcium Vezetője
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. Február hónapban kelt Megállapodás alapján Dicső
László

tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető

személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Szabályzattal megerősítik.
A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
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3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Szabályzat aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető
részére későbbiekben megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak mellékleteit
megismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az
abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Szabályzat aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását
követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási
szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig
elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok kijelentik, hogy jelen Szabályzat aláírásával általános felhatalmazást adnak a
Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerződést és annak esetleges
módosításait aláírja.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során benyújtásra kerülő kifizetési
igényléseket (kifizetési igénylés: kifizetési kérelem és a pénzügyi és szakmai előrehaladást
igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok összessége) a Vezetőn
keresztül nyújtják be a Közreműködő Szervezet részére.
Tagok tudomásul veszik, hogy a benyújtott kifizetési igénylések elbírálása során a
Közreműködő Szervezet – a benyújtó személyétől függetlenül – az egyablakos rendszernek
megfelelően kizárólag a Vezetővel tartja a kapcsolatot. Vezető köteles a kifizetési igénylés
elbírálásával kapcsolatban érkező minden tájékoztatást, észrevételt – így különösen a
hiánypótlásra vonatkozó felhívást – az érintett tagnak/tagoknak haladéktalanul tovább küldeni
és annak teljesítéséről határidőn belül gondoskodni.
Tagok megállapodnak, hogy a projekt zárásához kapcsolódó záró kifizetési igénylést a Vezető
részére küldik meg, akit felhatalmaznak arra, hogy a projekt egészére nézve összeállított és
teljes körű záró kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet részére nevükben és helyettük
benyújtsa.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai
beszámolókat - így különösen az időszaki beszámolót az időközi kifizetési kérelemmel, záró
beszámolót a záró kifizetési kérelemmel, valamint a fenntartási jelentést - nevükben a Vezető
nyújtsa be a Közreműködő Szervezet részére.
Bármely Vezető által tett nyilatkozat megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a
nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a
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Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott
határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás Közreműködő
Szervezetnél történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A
Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási
szerződés módosításának tervezetét elfogadják.
A Vezető a Szabályzat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel
megkötött támogatási szerződés eredeti példányait és annak esetleges módosításait a támogatási
szerződés minden fél által aláírt példányainak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül
megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás jelen
Szabályzatban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A konzorcium minden egyes tagja az egymás közötti viszonyban felelősséggel tartozik a
támogatási szerződésben meghatározott, általa megvalósítandó projektrész szerződésszerű
teljesítéséért.
A szerződés teljesítéséért a konzorcium együttesen felelős.
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult
szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat
tájékoztatja.
A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. E tájékoztatást a
vezető haladéktalanul közli a közreműködő szervezettel.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk
vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a
Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást
megadhassa.
3.3 A Tagok közötti az egyes feladathoz tartozó költség átcsoportosítása csak a feladat egyidejű
átadásával, a támogatási szerződés módosításával lehetséges.
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3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához saját pénzügyi hozzájárulást - a vis major helyzetek
kivételével - nem adnak, ugyanakkor a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges
humán és tárgyi infrastruktúrát kötelesek biztosítani. A Tagok rögzítik, hogy a Projekt
megvalósításához

e

pontban

alkalmazott

intézkedés

nem

sértheti

a

Tagok

intézményrendszerének és feladat-ellátásainak zökkenőmentes megvalósulását.
3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló „Projekt időközi és záró beszámolót” és
„Projekt fenntartási jelentést” (továbbiakban együtt projekt beszámolók) a Konzorcium tagjai
nevében a Tagok által nyújtott adatszolgáltatás alapján Vezető állítja össze, és küldi el a
Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt időközi beszámolóval még le nem fedett
időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt időközi beszámolóval
Közreműködő Szervezet részére történő, a tagokkal megállapodott ütemezés szerinti
benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére,
és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
A Vezető gondoskodik a Tagokkal megállapodott ütemezés szerint az időközi beszámoló és
kifizetési kérelem benyújtásának koordinálásáról a konzorcium részéről a Közreműködő
szervezet irányába.
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a tagok nem önállóan állítják össze
az EPTK-FAIR-ben a saját részük tekintetében. A projektmenedzser, pénzügyi vezető és
szakmai vezető iránymutatása, valamint a vonatkozó szabályzók ismeretében minden Tag (a
vezető is) saját elszámolási dokumentumait átadja a projektmenedzsernek, aki megfelelőségi
ellenőrzést követően azokat vagy rögzíti az EPTK-FAIR számlakitöltő rendszerben, vagy
hiánypótlásra visszaküldi. A hiánypótlással érintett tételek korrekciójáról Tagok kötelesek 5
munkanapon belül gondoskodni.
A Tag által aláírt kifizetési kérelmet, a kapcsolódó dokumentumokat és számlákat a támogatási
szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell benyújtani a Közreműködő
Szervezetnek. A Vezető az EPTK-FAIR feltöltések alapján összesített kifizetés igénylési
dokumentációt küld meg a Közreműködő Szervezet részére.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára
eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott résztámogatást a támogató közvetlenül utalja
át részükre a Támogatási szerződésben meghatározott bankszámlájukra.
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A Tagok a Szabályzat aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb annak a
támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati
kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott, valamint amelyet a
támogatási szerződés a Tag egyedi részletes költségvetésének vonatkozásában a tag számára
mint maximálisan meghatározott támogatást megjelöl.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható,
hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Önkormányzati
Adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a
Közreműködő Szervezet a támogatás folyósítását felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében
mindaddig, amíg a tag, köztartozásának rendezését a Közreműködő Szervezet által előírt
módon nem igazolja.
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben meghatározott szabálytalanság miatt, vagy
a támogatási szerződésben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő
Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti
a támogatás összegét, a közreműködő szervezet nem utal vagy csökkentett összegben utal az
ügyben érintett, a szabálytalanságot elkövető vagy felelős Tag részére.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási
szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az
általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni,
a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. A közreműködő
szervezet a szabálytalanságot vagy szerződésszegést elkövető Tagot felszólítja a visszakövetelt
összeg megfizetésére, és e felszólítást egyidejűleg tájékoztatásul továbbítja a Vezető részére.
3.8. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Ezen
kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet
irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében
összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés
nem érinti a Tagok jelen Szabályzat alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben
fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Szabályzat, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax239

számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a Támogatói Döntésről szóló értesítést követően
öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók havonta legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A
szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a
Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik
személyek felé a Tagok eltérő Szabályzata hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján
ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti.
Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik
személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás
megadása előtt értesíteni a Vezetőt.
Jelen konzorcium nevében a Vezető által a közreműködő szervezet irányában tett nyilatkozatok
a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik.
A közreműködő szervezetnek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történő kapcsolattartása
a Vezetőn keresztül történik.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve
testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg.
7. A beszerzésre kerülő eszközök és más dolgok tulajdonjoga
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
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A projektmenedzsment munkájához szükséges beszerzett eszközök felett a Tagok a Projektben
meghatározott mértékben tulajdonjoghoz jutnak, azokat aktiválják, valamint a Projekt
Fenntartás időtartamára gondos gazdaként biztosítják funkcionális használhatóságát.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Szabályzat aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván
venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból
csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Szabályzatban vállalt
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Szabályzat aláírását követően, neki fel nem róható okból
beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Vezető kilépése szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció
átadása meg kell történjen. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését
az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el.
8.3. A tagok felmondással a Konzorciumból kizárhatják azt a Tagot, akinek tevékenysége,
működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a
jelen Szabályzat és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a
támogatási szerződésben és a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a konzorciumból kilépő, kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt
kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásra tehetnek
javaslatot a Támogatónak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely,
illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést
kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében.
A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni.
Köteles továbbá a – a Szabályzat keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a
Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadásátvételről, a beszerzett vagyontárgyakról és a fennálló pénzügyi kötelezettségekről
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jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag
ír alá.
A konzorciumból kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig
terhelik a jelen Szabályzat alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentummegőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult
tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való
helytállás kötelezettsége.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Szabályzat módosítását igényli. A 8.18.6 pontban foglalt jogok gyakorlásához a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő
Szervezettől. A 8.1-8.6 pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is
módosítani kell.
9. A Szabályzat megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Szabályzat a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” elválaszthatatlan részét
képezi.
9.2. A jelen Szabályzat megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális
tagszám alá, illetve egy Tagra csökken kivéve, ha a kilépő, kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő
tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 napon belül a konzorcium és azt a Támogató
jóváhagyja.
9.3. A jelen Szabályzat csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő
Szervezettől.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb.,
nem igénylik a jelen Szabályzat módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul
értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó
dokumentumok benyújtásával legkésőbb a változással érintett tag tudomásszerzésétől számított
30 napon belül értesíti a Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes
felmondás jogát kizárják.
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10. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Szabályzat 11 oldalon és 10 db eredeti példányban készült. Jelen Szabályzat a
„Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Szabályzat hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Szabályzat hatályba lépését követően a Szabályzat egy
eredeti példányát a Támogatási Szerződés megkötéséhez megküldi a Közreműködő Szervezet
részére.
11.3. Jelen Szabályzat nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és alapító dokumentumaikkal,
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, költségvetési
szervek esetében a vezető kinevezési okirata vagy vezetői megbízása alapján a jelen Szabályzat
2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen
Szabályzat megkötésére és aláírására.
Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Szabályzat
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási
jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szabályzat megkötését,
és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
A Tagok a Szabályzatot átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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⮚ 2. Melléklet - Bűnelkövetési kimutatás

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény

2010.
Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes

13
6
23
58
7
2010.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes

3
4

2015 2016
.
.
8
8
2
8
2
3
14
14
10
10
8
2
29
23
11
38
8
6
59
31
34
42
29
34
6
3
4
5
2
2
Közterületen elkövetett bűncselekmények
2015 2016
2011. 2012. 2013. 2014.
.
.
5
1
1
1
4
1
2
1
4
2011.

2012.

2013.

2014.

6

10

11

8

4

3

1

14

14

4

13

9

2

5

1

2

1

1
2015
.

2016
.

Testi sértés
2010.

2011.

2012.

2013.

1

1

2

2014.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar

1

1

2

1

Mágocs

1

2

2

4

Mekényes

1
5

2
Súlyos testi sértés
2010.

2011.

2012.

2013.

1

1

1

1

2

2014.

2015
.

2016
.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes

2
1

Kiskorú veszélyeztetése
2010.
Alsómocsolád

2011.

2012.

2013.

2014.

2015
.

2016
.

1

Bikal
Kisvaszar
Mágocs

1

2

13
1

Mekényes
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Garázdaság
2010.
Alsómocsolád

2011.

2012.

2013.

2014.

2

1

1

2

4

2

2015
.

2016
.

3

1

1

Bikal
Kisvaszar

2

3

Mágocs

2

2

Mekényes

1

2

3

1
Önbíráskodás

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015
.

2016
.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
Mágocs

2

Mekényes
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a
2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem)
2015 2016
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
.
.
Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
Mágocs

1

1

1

Mekényes
Lopás

5

2015
.
1

2016
.
2

5

6

3

1

12

8

7

2

3

18

16

11

19

19

11

4

2

2

1

2

2014.

2015
.

2016
.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

10

4

2

1

Bikal

4

5

2

Kisvaszar

6

10

15
1

Alsómocsolád

Mágocs
Mekényes

Zárt gépjármű feltörés
2010.

2011.

2012.

2013.

Alsómocsolád
Bikal

1

Kisvaszar
Mágocs

1

1

Mekényes

245

Lakásbetörés

Alsómocsolád

2010.

2011.

2

1

2012.

Bikal

2013.

2014.

1

1

2015
.

2016
.
1

3

Kisvaszar

1

3

Mágocs

1

3

Mekényes

1

1

1
4

1
2

7

5

2015
.

2016
.

2014.

2015
.

2016
.

2014.

2015
.

2016
.

2014.

2015
.

2016
.

2015
.

2016
.

1
Rablás

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
Mágocs

1

Mekényes
Kifosztás
2010.

2011.

2012.

2013.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
Mágocs

1

Mekényes
Zsarolás
2010.

2011.

2012.

2013.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar

3

1

Mágocs
Mekényes
Rongálás
2010.

2011.

Alsómocsolád

1

Bikal

1

Kisvaszar

2

Mágocs

4

2012.

2013.

3

1

Mekényes

1

1

Orgazdaság
2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Alsómocsolád
Bikal
Kisvaszar
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Mágocs

1

1

1

1

Mekényes
Jármű önkényes elvétele
2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Alsómocsolád

2015
.

2016
.
1

Bikal
Kisvaszar
Mágocs

1

1

Mekényes
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⮚ 3. Melléklet - 194/2010. (XI.04.) sz. határozat Alsómocsolád Község településszerkezeti
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról
Előzménye a Alsómocsolád Településszerkezeti tervéről szóló 107/2005.(Vl.28.) sz. határozat,
és a helyi építési szabályzatot és a hozzá tartozó szabályozási terveket elfogadó
5/2005.(Vll.04.) önkormányzati rendelet és az azt felülvizsgáló eljárás.
-

Településközi kapcsolatok, térségi szerepkör:

Adottságai miatt a község szűkebb térségében vezető szerepkörre törekszik, arra predesztinált,
illetve ilyen funkciókat már ma is vállal, mivel a község a rendszerváltást követően jelentősen
fejlődött és mint körjegyzőségi székhely a közigazgatási központ szerepét is ellátja.
Közműrendszere teljesen kiépített, 40. férőhelyes idősek otthona valóban otthont nyújt
lakóinak. Erdei iskolája egész évben várja a diákokat.
A Konferencia Központ és Vendégház hasznos és érdekes képzések színhelye. Gazdasági
ereje révén munkaerőt vonz és vonzhat, és turisztikai szerepe is jelentősebb lehet a
jövőben.
-

Demográfia

A község a népesség kismértékű növelését és a korszerkezet javulását tűzi ki célul a terv
távlatán belül, melynek forrása a természetes szaporulat mellett a fiatalok helyben
maradása illetve letelepedése lehet. Ezt a tervezett fecskeház, közművesített lakótelkek
kialakítása és szolgálati lakások építése is segítheti.
-

Természeti környezet

A község legalapvetőbb értékét képező vonzó táji adottságok, a jelentős vízfelületek és
erdőterületek értékmegőrző fejlesztése a település jövőjének záloga. Ezért a helyi társadalom
és gazdaság minden szegmensében ezen értékek védelmét és fejlesztését kell kiindulópontként
kezelni. A millenniumi emlékpark, a belterületi zöldfelületek fejlesztése, a temető
rendezése,

parkjának, útjainak

felújítása

közvetve

ugyancsak

az

idegenforgalom

erősödésére szolgálhat csakúgy, mint az oktatási-kulturális célú erdő és tornapálya. Folytatni
kell a község belterülete mentén a tó parti sétányának kialakítását. Helyi természetvédelem
hatálya alá kell vonni az ún. Rigacz-pihenőt. Növelni kell a település közigazgatási területén az
erdők arányát.
A község a jövőben ún. Naturparkot is létre kíván hozni a meglévő természeti adottságok
egységes elveken való felhasználásával és összekapcsolásával.
-

Környezetvédelem
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A jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni a meglévő ártalmak mérséklésére, felszámolására,
valamint új

szennyező

források

elkerülésére

a

szennyvízkezelés,

a

kommunális

hulladékgazdálkodás, az élővizek és a levegőtisztaság védelme területén egyaránt.
Felülvizsgálandók a hatályos településszerkezeti tervben a húsüzem és a sertéstelep körül
kialakított védőövezetek.
-

Épített környezet

A település sajátos karakterrel rendelkezik. Ezért a hagyományos népi építészeti értékek
lehetőség szerinti visszaállításának ösztönzésével, a faluszerkezet megőrzésével, az esetleges
új beépítéseknél a hagyományos értékekből kiinduló szabályozás segítségével e karaktert
erősíteni, a régi harmóniát új módon feléleszteni szükséges. A közeljövő konkrét feladatai
közül kiemelkedik a templom rekonstrukciójának és a már ugyancsak megkezdett
közterület-megújítási programnak a folytatása. Felülvizsgálatra szorul azonban a helyi
védelem alá vont épületek köre és az ezzel kapcsolatos szabályozás módja.
-

Infrastruktúra

A vezetékes vízellátás teljes körű, a szennyvízhálózat megépítése 2006 évben befejeződött. Az
energiaközművek

területén

a

település

ellátottsága

kedvező, vezetékes

földgázzal

rendelkezik és a villamosenergia-ellátás területén sincs kielégítetlen igény. A vezetékes
távközlés területén mennyiségi probléma nincs. Azonban a gyors adatátvitelre alkalmas
technológiák még nem terjedtek el megfelelően. Hozzáférhetőek a vezeték nélküli
távközlés szolgáltatásai is. A község ivóvíz-hálózata azonban jelentős rekonstrukcióra szorul.
Ugyancsak fontos feladat a közvilágítás rekonstrukciója, a falu fontos pontjainak
díszkivilágítása és a korszerű hírközlési és adatátviteli technológiák fejlesztése a községben.
Fontos célja a településnek az alternatív energiaforrások (nap esetleg szélenergia) mielőbbi
kihasználása.
-

Közlekedés

A település közúti kapcsolatai térségével alulfejlettek, szegényesek, így a község kapcsolata a
régiós és országos hálózattal nem megfelelő. A belterületi utak pormentesítettek és járdával,
valamint nyílt árokkal ellátottak. A Dombóvár-Bátaszék szárnyvonal a településen
jelentősebb teherforgalom lebonyolítására is alkalmas állomással rendelkezik, de a vonal
hosszú távú fenntartása kérdéses. A néhány személyvonat-pár a jelenlegi igényeket kielégíti,
de nem kapcsolja be a települést megfelelő szinten az országos hálózatba. A kerékpáros
közlekedésnek nincs kiépített infrastruktúrája a faluban, de a közeljövőben azt nem csak a
településen belül, hanem a regionális kerékpárút hálózathoz való csatlakozás lehetőségével,
249

rendszerként kívánja kiépíteni, egyben biztosítva a Mágoccsal, Komlóval, Bikallal,
Kisvaszarral való kapcsolatot is.
A település viszonylagos elzártsága, rossz közúti megközelíthetősége a nem csak
hátrányként, hanem nyugalmat biztosító előnyként is értékelhető. A tervezett közúti
fejlesztések, így az M9 gyorsforgalmi út közelsége és a szalatnaki összekötő út megépítése
úgy javít a község megközelítésén, hogy annak nyugalmát nem zavarja meg. Indokolt
azonban még a községet Ággal összekötő út távlati megvalósítása is, valamint a községet a
környező településekkel, illetve a regionális hálózattal összekötő kerékpárút kiépítése. A
település belső közlekedési viszonyai is javításra szorulnak: a község közútjainak végén
megfordulási lehetőséget kell biztosítani a nagyobb járműveknek. A meglévő, illetve
újonnan megvalósuló létesítmények környezetében gépkocsi parkolókat kell kiépíteni.
-

Gazdaság

A község gazdasági

tevékenysége fejlesztésének tengelyébe a

ma is

meglévő

húsfeldolgozó és téglaipar mellett a település táji adottságai miatt a falusi vendégfogadással
kapcsolatos tevékenységeket – szálláshelyek, vendéglátás, szolgáltatások – kell állítani oly
módon és mértékben, hogy e tevékenységek a hagyományos faluképet és életkereteket ne
feszítsék ki. A jelenleg tisztán haltenyésztésre és horgászatra használt tavak jól szolgálhatnának
idegenforgalmi célokat, a vízisportot és horgászatot a partokon kialakított létesítményekkel
(horgászcamping, üdülőházak) együtt.
Ugyancsak az idegenforgalom bővítését célozza a tervbe vett népi és hagyományos életmódcentrum, ökofalu és a rekreációs-rehabilitációs turisztikai központ is csakúgy, mint a
családoknál való szálláshely-kialakítás, vagy a tervezett kilátók, borház, lovas centrum illetve
lovarda. A mezőgazdaságban a kisebb termőképességű területeken a tájkonform gazdálkodási
ágak (rét- és legelőgazdálkodás,

erdőgazdálkodás)

irányában

való

elmozdulást

kell

szorgalmazni a szántóföldi gazdálkodás rovására. A tavak fontos gazdasági ággá teszik a
településen a haltenyésztést, melynek fejlesztése jól összeegyeztethető a település jelenlegi
karakterével és általános céljaival és összebékíthető a szelíd turizmussal.
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⮚ 4.. melléklet - Civilek a Hegyháton

-

M.A.SZ.aT Mágocsi Amatőr Színjátszó Társulat

2013-ban alakult az általános iskola keretén belül. Az első nagysikerű előadás a Dzsungel
könyve volt. Azóta több nagy előadás (Valahol Európában, Óz a nagy varázsló, Kis gyufaárus
lány) és számtalan fellépés van már a színészpalánták mögött. A 2014-es tanévben a
Nagykállón
megrendezett Országos Diákszínjátszó találkozóról csoportunk egyéni és csoport kategóriában
is bronzminősítéssel tért haza. 2015-ben pedig Pécsett álltak színpadra a XXIV. Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozón, ahol szintén bronzminősítést kaptak.

-

Nagyhajmási Sport Egyesület

Elnök: Hermeszné Brandt Renáta Az egyesület célja a falu lakosságának rendszeres
testmozgásra, sportolásra, ezzel együtt egészséges életmódra történő ösztönzése. A
sportoláshoz való alapvető feltételek megteremtése. Megfelelő felszerelés, eszközök biztosítása
a sportolni vágyóknak. Rendszeres sportra, egészséges életmódra nevelés. Az emberekben a
rendszeres mozgás szükségességének tudatosítása. Az egyesület által szervezett, immár
hagyományossá vált Civil Napi Főzőverseny egyre nagyobb népszerűségnek örvend a
Mikrotérségben. A focipálya mellett kialakított pihenő park, illetve a rendezvénytéren használt
színpad is a Sport Egyesületnek köszönhető, mely pályázati forrásból valósult meg.

-

Nagyhajmási Nyugdíjas Egyesület

Elnök: Gloiber Jánosné Az egyesület célja a falu időskorú lakosságának, valamint az innen
elszármazott, de a községhez továbbra is szorosan kötődő nyugdíjasok egységbe tömörítése.
Olyan programok, rendezvények szervezése, mely segít a mentális és fizikális egészség
megőrzésében. A helyi nyugdíjasok érdekeinek képviselete. Kapcsolatok ki- építése és
fenntartása más hasonló célokat megfogalmazó szervezetekkel. Céljaik megvalósítása
érdekében heti rendszerességgel szerveznek klub délutánokat. Rendszeresen részt vesznek a
falu rendezvényein, segítségükre mindig számítani lehet.

-

Nagyhajmási Polgárőr Egyesület

Elnök: Fodor László Az egyesület alapcélja szerint őrködik a település biztonsága érdekében
szoros együttműködésben az önkormányzattal, a rendvédelmi szervekkel és a lakossággal. A
közösség valamennyi rendezvényén biztosítják annak zavartalan lebonyolítását.
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-

„Őszi Kikerics “Faluszépítő Egyesület

Elnök: Horváth Miklós Az egyesület annak érdekében tevékenykedik, hogy a falunak minél
szebb arculata legyen parkgondozással, virágosítással. A Faluszépítő Egyesület minden évben
meghirdeti a „Virágos Porta” lakossági versenyt és átadja a „Virágos porta” díjat. Pályázati
forrás segítségével az egyesület hozzájárult a Tájház felújításához, illetve a 7 kamerás rendszer
kiépítéséhez is.
-

További civil szervezetek:
●

Hegyháti Romákért Egyesület, 7342 Mágocs, Dózsa u. 48.

●

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány, 7342 Mágocs, Szabadság u. 39.

●

Mágocs Kulturális Életéért Egyesület, 7342 Mágocs, Szabadság u. 19.

●

Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület, 7342 Mágocs, Szabadság u. 19.

●

Mágocsi Nimród Vadásztársaság, 7342 Mágocs, Dózsa u. 84.

●

Mágocsi Polgárőr Egyesület, 7342 Mágocs, Szabadság u. 42.

●

Nyugdíjasok Egyesülete, 7342 Mágocs, Szabadság u. 19.

●

Unokáink és Gyermekeink Egészségéért Közalapítvány, 7342 Mágocs,
Szabadság u. 39.

●

Mágocs Városi Sport Kör, 7342 Mágocs, Szabadság u. 39.

252

⮚ 5. Melléklet - Foglalkoztatók a mikrotérségben
Vállalkozás neve

Település

Utca, hsz

Tevékenség neve

SHS-AM Kft.

Mágocs

Szabadság u. 31.

agrárfejlesztés

Szemenyi és Puskás Kft.

Mágocs

Széchenyi u. 69.

állategészségügy

Dr. Szemenyei Károly

Mágocs

Széchenyi u. 69.

állategészségügy

Dr. Szemenyei Zoltán

Mágocs

Szabadság u. 9.

állategészségügy

Halász Kft

Bikal

Pf.: 3.

állattartás

Csiszár József

Mágocs

Dózsa u. 48/a

állattartás

Jankó Imre

Mágocs

Gagarin 6/a

állattartás

Kontár Kft.

Mágocs

Dózsa u. 53/a

állattartás

Makrom Kft.

Mágocs

Dózsa u. 84.

állattartás

Mágocsi Szövetkezet

Mágocs

József A. u. 9.

állattartás

Simonics Kft.

Mágocs

Rákóczi u. 36/a

állattartás

Ifj. Soós Ferenc

Mágocs

Dózsa u. 39.

állattartás

Strasszer-Wigand Kft.

Mágocs

Ady u. 9.

állattartás

Szárnyas 99. Kft.

Mágocs

József Attila u. 9.

állattartás

Szlavati Kft.

Mágocs

Árpád u. 120.

állattartás

Kürtös Kft.

Nagyhajmás

Fő u. 88.

állattartás

Molnár Norbert

Nagyhajmás

Fő u. 105.

állattartás

Y Pulyka Kft.

Sásd

Rákóczi u. 51/a

állattartás

Puchner Pál

Bikal

Szabadság u. 46.

asztalos

Kriszt és Polák Bt.

Bikal

Jókai u.17.

autójavítás

Kübler István

Bikal

Ifjúság u. 37.

autószerelő

Agro GD Mg. Kft

Mágocs

Dózsa u. 53/a.

baromfitenyésztés

Csepreghy Kft.

Mágocs

Gagarin u. 3/d.

baromfitenyésztés

Csiszi-Grill Kft.

Mágocs

Dózsa u. 48/a.

baromfitenyésztés

Prodett Kft.

Mágocs

Külterület 22.

biztosítás

Illés Zoltán

Mágocs

Béke u. 27

bútorasztalos

Horváth Miklós

Nagyhajmás

Fő u. 60.

dísznövény termesztés

Melli Ramóna

Nagyhajmás

Fő u. 29.

dohánybolt

Lovas Zoltánné

Bikal

Arany J. u. 20.

ebtenyésztés

Dr Fekete és Tsa Kft.

Bikal

Zrínyi u. 4.

egészségügy

Dr. Gyimesi Bt.

Mágocs

Szabadság u. 32.

egészségügy

Mágocsi Védőnő Bt.

Mágocs

József A. u. 16.

egészségügy

Dr. Pomsár és Társa Bt.

Mágocs

Szabadság u. 34.

egészségügy

Tarai Bt.

Mágocs

Szabadság u. 22.

egészségügy

Kisvaszari - Kastény Rehab Kft.

Kisvaszar

Bikág u. 4.

egyéb bentlakásos ellátás

Pick Szeged Zrt

Szeged

Szabadkai út 18

élelmiszeripar

Vállalkozás neve

Település

Utca, hsz

Tevékenség neve
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Broiler Trade Szövetkezet

Mágocs

József A. u. 9/c

élőállat nagykereskedelem

Kovács Zoltán

Bikal

Béke u. 5/a.

építőipar

HKM Bt.

Bikal

Rákóczi u. 22.

építőipar

Három D+D Kft.

Mágocs

Árpád u. 24.

építőipar

Tonkó Máté

Mágocs

Árpád u. 48.

építőipar

Tősér - Bau Kft.

Mágocs

Rákóczi u. 4.

építőipar

Barta József

Mekényes

Fő u. 66.

építőipar

Radax Bautech Kft.

Mágocs

Vásártér i. 1.

építőipari kivitelezés, terv

Mágocsi Tető Kft.

Mágocs

Ady u. 67.

épületasztalos, tetőfedő

Alsómocsoládi I. EBT

Alsómocsolád

Rákoczi út 71

erdészeti tevékenység

Társaság

Mágocs

Dózsa 84.

erdőbirtokosság

SH-FA Kft.

Mágocs

Árpád u. 120.

fafeldolgozás

Gloiber Henrikné

Nagyhajmás

Fő u. 49.

fakereskedelem

Kleiszné Piskár Tímea

Nagyhajmás

Mágocsi u. 5.

fakitermelés, értékesítés

Dr. Jurisits Józsefné

Nagyhajmás

Fő u. 24.

falusi vendéglátás

Bálint Bt.

Kaposszekcső

Liget ltp.7/a

fémipar

CABERO Industrial Kft.

Mágocs

Külterület 22.

fémipar

CABERO

Mágocs

Külterület 22.

fémipar

Mágocsi

Erdőbirtokossági

7342 Mágocs, Ady u.
Czukor Kft.

Mágocs

66.

fémipar

Edelstahlservice Kft

Mágocs

Külterület 22.

fémipar

FCSKS Bt.

Mágocs

József A. u. 29.

fémipar

GERMÁT Kft

Mágocs

Dózsa u. 40

fémipar

Mág-Gép Bt.

Mágocs

Külterület 22.

fémipar

Mágfék Kft.

Mágocs

Külterület 22.

fémipar

Mágocsi Ferro Kft.

Mágocs

Külterület 22.

fémipar

Moldoványi Kft.

Mágocs

Széchenyi u. 2.

fémipar

WMS Ferro Kft.

Mágocs

Gagarin u. 19.

fémipar

Gámaking Kft.

Nagyhajmás

Fő u. 28.

fémipar

KEGÁG Fémipari Bt.

Nagyhajmás

Fő u. 28.

fémipar

Sraj János

Mágocs

Hunyadi u. 49.

fémmegmunkálás

Bálint Melinda

Mágocs

Széchenyi u. 79.

fodrász

Dudásné Beberika Tímea

Mágocs

Hunyadi u. 38/a

fodrászat

Szabóné Platz Gabriella

Mágocs

Hunyadi u.

fodrászat

Dr. Vass Edit

Mágocs

Szabadság u. 31.

fogorvos

D1D Eurotrans Kft .

Mágocs

József A. u. 7.

fuvarozás

Hegyi és Társa Bt

Mágocs

Gagarin u. 11.

fuvarozás

Vállalkozás neve

Település

Utca, hsz

Tevékenség neve
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Jurisits József

Mágocs

Dózsa 4/a

fuvarozás

Nagyági Kft.

Mágocs

József A. u. 65.

fuvarozás

Wild Logistics

Mágocs

Deák u.16

fuvarozás

Alsómocsoládi Gabona Kft

Dombóvár

Kossuth út 49

gabona ás malomipar

Szociális Szövetkezet

Alsómocsolád

Rákoczi út 21.

gazdálkodásfejlesztés

Kincses és Társa Kft.

Mágocs

Gagarin u. 14.

gépi földmunka, fuvarozás

PPS Dietle Kft.

Mágocs

Külterület 22.

gépipar

Siska Zoltán

Mekényes

Fő u. 81.

gépipar

NOMEK Kft.

Mekényes

Fő u. 78.

gépipar

SIMEK Kft.

Mekényes

Fő u. 81.

gépipar

NOMEK Kft. Telephely

Nagyhajmás

Külterület 058/5

gépipar

Bock László

Mágocs

Dózsa u. 76.

gépjárművezető oktató

Fodor Viktória

Nagyhajmás

Fő u. 96.

gyógyszeripar

Várda Patika Bt.

Mágocs

Szabadság u. 18.

gyógyszertár

Halász Kft.

Bikal

Széchenyi u.

halászat

ESOX Kft

Mágocs

Béke u. 17.

halgazdálkodás

Márkus és Társai Bt.

Mágocs

Rákóczi u. 40.

híradástechnika

Völgység -Kom Kft.

Mágocs

Deák u. 27.

hulladékszállítás

Lege Artis Bt.

Alsómocsolád

Széchenyi út 1

humán eü. ellátás

Z+Hús Kft.

Bonyhád

Fáy ltp17.

húsbolt

Hella 91 Kft

Bikal

Rákóczi u. 22.

idegenforgalom

Bikali Élményfesztivál Kft.

Bikal

Rákóczi u. 22.

idegenforgalom

Élménybirtok Kft.

Bikal

Rákóczi u. 22.

idegenforgalom

Bogyay Norbert

Bikal

Dózsa u.1.

informatika

Sterner Péter

Bikal

Ifjúság u. 21.

informatika

Gyimesi Balázs

Mágocs

Templom tér 6.

informatika

Login 2007 Bt.

Mágocs

Rákóczi u. 7.

informatika

Jágiker Bt.

Mágocs

Jókai köz. 4.

ingatlan

László-Legedi Kornélné

Mekényes

Fő u. 38.

italbolt

Horváth József

Nagyhajmás

Fő u. 118.

italbolt

Drüszler Gábor

Nagyhajmás

Fő u. 112.

kerámia készítés

Pandurné Deák Ágnes

Alsómocsolád

Kossuth út 127

kereskedelem

LILA ABC

Bikal

Szabadság u. 4.

kereskedelem

Tóparti ABC

Bikal

Szabadság u.

kereskedelem

Mini Diszkont

Bikal

Rákóczi u. 5/a.

kereskedelem

Tiny-Star Kft.

Bikal

Petőfi u. 14.

kereskedelem

DOSZI virág

Bikal

Béke u. 6.

kereskedelem

Alsómocsoládi

Vállalkozás neve

Falugazda

Település

Utca, hsz

Tevékenség neve
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Csák Istvánné

Kisvaszar

Nagyerdő u. 1

kereskedelem

Bárányos László

Mágocs

Árpád u. u. 7.

kereskedelem

Csiszár László

Mágocs

József A. u. 5.

kereskedelem

Dreer Bt.

Mágocs

Árpád u. 104.

kereskedelem

Eibeckné Szijártó Gabriella

Mágocs

Árpád u. 114

kereskedelem

Endrődi Szabolcsné

Mágocs

Hunyadi u. 31.

kereskedelem

Jankó Tiborné

Mágocs

Gagarin 18.

kereskedelem

Kapos-Coop Zrt

Mágocs

Rákóczi u.

kereskedelem

Nemes Gábor és Orsolya

Mágocs

Hunyadi u. 46.

kereskedelem

Poór Sándor

Mágocs

Dózsa u. 22.

kereskedelem

Sárközi Julianna

Mágocs

Árpád u. 79.

kereskedelem

Soós Ferencné

Mágocs

József A. u 9.

kereskedelem

Szakáll-Vígh Kft.

Mágocs

Gagarin u. 15.

kereskedelem

Szloboda Dénesné

Mágocs

Hunyadi u. 40.

kereskedelem

MELLI 2008 Kft.

Nagyhajmás

Fő u. 29.

kereskedelem

Horváth Csaba

Nagyhajmás

Fő u. 120.

kereskedelem

Gittné Búzás Gyöngyi

Nagyhajmás

Fő u. 86.

kereskedelem

Bukovics Evelin

Sásd

Jókai M. u. 33.

kereskedelem

Bogyay Kft.

Bikal

Jókai u. 12/a.

könyvelés

Szia 2002 Kft

Bikal

Árpád u. 5.

könyvelés

Csák Ivett

Kisvaszar

Rákóczi u. 40.

könyvelés

B-F Kontó Bt.

Mágocs

József A. u. 24.

könyvelés

Fischinger Kft

Mágocs

Árpád u. 17.

könyvelés

Ratom Kft.

Mágocs

Rákóczi u. 4.

könyvelés

Vajdáné Szabó Erika

Alsómocsolád

Széchenyi út 2

könyvvizsgálat

D-Audit Kft.

Mágocs

Szabadság u. 21.

könyvvizsgálat

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Budapest

Andrássy út 73-75

közlekedés

Bea és Társa Bt.

Mágocs

Béke u. 3.

közúti áruszállítás

T-Kulcs és Kés Bt.

Mágocs

Árpád u. 34.

kulcskészítés, késélezés

KIRT 2007 Bt.

Mágocs

Kossuth 8.

lakatos

Rozsnyai Imre

Nagyhajmás

Fő u. 123.

lakatos

Mühlbert István

Bikal

Alsómocsoládi

méz

Gazda

Szövetkezet

Alsómocsolád

HRSZ 081/1

mezőgazdaság

Dr Keller János

Alsómocsolád

Kossuth út 143

mezőgazdaság

Furulyás Emese

Alsómocsolád

Kossuth út 120

mezőgazdaság

Hegyháti Gabona Szövetkezet

Alsómocsolád

Rákoczi út 71

mezőgazdaság

Magro 2002 Kft

Alsómocsolád

Rákoczi út 14.

mezőgazdaság

Pandur Dezső

Alsómocsolád

Petőfi út 111

mezőgazdaság

256

Kovácsovics Kft.

Bikal

Béke u. 1.

mezőgazdaság

Mázsár és Tsa Bt.

Bikal

Béke u. 52.

mezőgazdaság

Mázsár László

Bikal

Szabadság u. 14.

mezőgazdaság

Valki Alajos

Bikal

Fülöp Magdolna

Bikal

Rákóczi u. 22/8.

mezőgazdaság

Lécz László

Bikal

Petőfi u. 2.

mezőgazdaság

Brezik Szociális Szövetkezet

Bikal

Rákóczi u. 1.

mezőgazdaság

AGROMÁTÉ Kft.

Mágocs

Vásártér 896/13 hrs

mezőgazdaság

Aranyszőrű Juh Szövetkezet

Mágocs

Szabadság u. 21.

mezőgazdaság

Babirád Kft

Mágocs

Móra köz 1.

mezőgazdaság

Banizs Zoltán

Mágocs

Ady u. 11.

mezőgazdaság

BCSHK Kft

Mágocs

Dózsa u. 84.

mezőgazdaság

GÁ-LA Agro Kft.

Mágocs

Hunyadi u. 42.

mezőgazdaság

Hernádi -Agro Kft

Mágocs

Vásártér 896/15 hrsz

mezőgazdaság

Héder Róbert

Mágocs

Móra köz 2.

mezőgazdaság

Hochschorner Ferenc

Mágocs

Árpád u. 120.

mezőgazdaság

Kubik-Agro Mezőgazdasági Kft.

Mágocs

Dózsa u. 84.

mezőgazdaság

MARX Kft.

Mágocs

Béke u. 24.

mezőgazdaság

Mágocs-Farm Kft.

Mágocs

Vásártér 896/14 hrsz

mezőgazdaság

Mezőgazdász Kft.

Mágocs

Árpád u. 30.

mezőgazdaság

Rózsa Zoltán

Mágocs

Dózsa u. 75.

mezőgazdaság

Szakáll László

Mágocs

Gagarin u. 15.

mezőgazdaság

Vadászi József

Mágocs

Gagarin u. 8.

mezőgazdaság

Weisz Ignác

Mágocs

Árpád u.

mezőgazdaság

Schild János

Mekényes

Fő u. 4.

mezőgazdaság

SZATURNUSZ Mg-i Szövetkezet

Nagyhajmás

Nemerőpuszta

mezőgazdaság

BCSHK Kft.

Nagyhajmás

Nemerőpuszta

mezőgazdaság

Anas Mg.-i Szövetkezet

Nagyhajmás

Nemerőpuszta

mezőgazdaság

Nagyhajmási Gazdaszövetkezet

Nagyhajmás

Nemerőpuszta

mezőgazdaság

AGRO-INT Kft.

Nagyhajmás

Nemerőpuszta

mezőgazdaság

MGD-Agro Kft.

Nagyhajmás

Fő u. 43.

mezőgazdaság

Melli Rajmund

Nagyhajmás

Mágocsi u. 2.

mezőgazdaság

Pitz Zoltán

Mágocs

Árpád u. 110.

mgd., méhészet

Katyi József

Mágocs

Gagarin u. 5/a

munkavádelem

Platz Lajos

Mágocs

Dózsa u. 40.

munkavádelem

PROXON Kft.

Mágocs

Szabadság u. 37.

Műa. és fémfeldolgozás

Hart-Land Bt.

Mágocs

Árpád u. 37.

műkő készítés

Vállalkozás neve
Miklóssy Kft.

Település
Nagyhajmás

mezőgazdaság

Utca, hsz
Fő u. 90.

Tevékenség neve
növényvédelem
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Miklóssy Béla

Nagyhajmás

Fő u. 90.

növényvédelem

Balogh Anikó

Alsómocsolád

Rákoczi út 71

oktatás, kultúra

Alsómocsolád

Rákóczi út 21

oktatás, kultúra

Mocsoladi

Cognitiv

Mentor

Közhasznu Nonprofit Kft

oktatás,

kultúra,

Mocsolad Civilház Kft.

Alsómocsolád

Rákoczi út 21

közösségfejlesztés

Cs. Nagy István

Bikal

Szabadság u.62.

paprika

Mágocsi Sütő Kft.

Mágocs

Dózsa u. 1.

pékság

Hungária Takarék

Mágocs

Szabadság u. 23.

pénzintézet

Dudás Bianka

Mágocs

József A. u.2.

pénzügy

FAD Hungarí Kft

Alsómocsolád

Széchenyi út 2

pénzügyi tanácsadás

Fodor Viktória

Nagyhajmás

Fő u. 96.

reklám

Sertáp Kft

Alsómocsolád

Külterület 096/3

sertéstenyésztés

SHS Kft.

Mágocs

Szabadság u. 31.

számviteli szolgáltatás

Déltour Kft.

Bikal

Szabadság u. 13.

személyszállítás

Végh Zoltán

Mágocs

Dózsa u. 1.

szikvízkészítő , forgalmazó

Hegyi- Piktor Kft.

Mágocs

Béke u. 33.

szobafestés, mázolás

Nagy Zsolt

Mágocs

Szabadság u. 50.

szobafestés, mázolás

Lippert László

Mágocs

Ady u. 79/c

szobafestő

Szabó Gáborné

Mágocs

Árpád u. 63.

szolgáltatás

Magnet Kft.

Mágocs

Külterület 22.

tartálygyártás

Baranya Tégla Kft.

Alsómocsolád

Alsómocsoládi út 1

téglatermékek gyártása

Anubisz-Ré Kft.

Mágocs

Deák u. 27.

temetkezés

Dudás Zoltán

Mágocs

József A. u. 2

tervezés

Sőre László

Bikal

Szabadság u. 70

tésztagyártás

Pannon Tetőcentrum Kft.

Mágocs

Rákóczi u. 23.

tetőfedés

Radnai Péter

Mágocs

Rákóczi u. 23.

tetőfedés

Szolg. Nonprofit Kft

Alsómocsolád

Rákoczi út 21

turizmus

Bojtár József

Mágocs

Árpád u. 1.

tűz és balesetvédelem

Dr. Németh Tímea

Mágocs

Szabadság u. 23.

ügyvédi iroda

Makrom-Oil Kft.

Mágocs

Vásártér 896/14 hrsz

üzemanyag - forgalmazás

Szapi és Társa Kft.

Mágocs

Rákóczi u. 33.

vagyonvédelem

Zámbó Security Bt.

Mágocs

Hunyadi 48.

vagyonvédelem

SHS-VF Kft.

Mágocs

Szabadság u. 31.

vállalkozásfejlesztés

Mágocs Városgazdálkodási Kft.

Mágocs

Szabadság u. 29.

városgazdálkodás

Prudentia Magna Kft.

Mágocs

József A. u. 28.

védőnői szolgáltatás

Alsómocsoládi Községfejlesztő és

Vállalkozás neve
Ifjúság Presszó

Település
Bikal

Utca, hsz
Zrínyi u.8.

Tevékenség neve
vend
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Hörnyéki Roland

Alsómocsolád

Kossuth út 127

vendéglátás

Tóparti Bisztró

Bikal

Szabadság u.

vendéglátás

Csiszár Ker. Kft.

Mágocs

Dózsa u. 52.

vendéglátás

7342 Mágocs, Ady u.
Czukor-Nyári Kft.

Mágocs

66.

vendéglátás

Kálmán Imola

Mágocs

József Attila u. 55.

vendéglátás

Poór Lászlóné

Mágocs

Dózsa u. 22/a

vendéglátás

Mü-Pa Provisio Bt

Alsómocsolád

Rákóczi út 21

vezetési tanácsadás

TFT Metál Kft.

Mágocs

Rákóczi u. 7.

vezetési tanácsadás

Puchner Károly

Bikal

Szabadság u. 22.

villanyszerelés

Gombos Ernő

Mágocs

Béke u. 29

villanyszerelés

Völgység Elektro Kft.

Mágocs

Gagarin u. 4.

villanyszerelés

Pónyáné Láder Ani

Mágocs

Templom tér

virágbolt

Mohács Víz Kft

Mohács

Budapesti országút 1.

vízellátás

Gerner Kitti

Mágocs

Béke u. 31.

vízméréstechnika

Mühlbert Józsefné

Alsómocsolád

Rákoczi út 74

Vajda Zsolt

Alsómocsolád

Széchenyi út 2

Torma és Kniesz Kft.

Bikal

Hunyadi u.18.

Lobivia Kft.

Bikal

Ifjúság u. 39

La-Farm Kft.

Bikal

Széchenyi u. 21.

Kniesz Zoltán

Bikal

Hunyadi u. 5.

Kiss Szabolcs

Bikal

Rákóczi u.31.

Brandtné Fink Júlia

Bikal

Rákóczi u. 13.

Lenge Zsolt

Mágocs

Dózsa u. 49.

Majláth Károly

Mágocs

Béke u. 23.

Majláth Károlyné

Mágocs

Béke u. 23.

MTLG Kft.

Mágocs

Rákóczi u.7

Pintér Richárd

Mágocs

József A. u. 43.

ROC Mágocs Kft.

Mágocs

Pf.:17

Strasszerné Wigand Gabriella

Mágocs

Ady u. 9.

Saint -Claire Kft

Pécs

Ifjuság út 11
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⮚ 6. Melléklet – Közszolgáltatás a Hegyháton
Egészségügyi ellátók
Háziorvosok:
-

I. sz. háziorvosi körzet- dr. Tarai Lajos

-

Mágocs (heti 5 alkalom) , Alsómocsolád (heti a alkalom), Kisvaszar(havi 1 alkalom)

-

II. sz. háziorvosi körzet – dr. Pomsár János

-

Mágocs(heti 5 alkalom), Nagyhajmás (heti 1 alkalom), Mekényes (heti 1 alkalom)

-

Gyermekorvos – dr. Gyimesi László

Mágocs

Háziorvos, üzemorvos
-

Dr. Fekete Levente

Bikal

Fogászat , iskolafogászat
-

Mágocs (fogászat heti 4 alkalom, iskolafogászat heti 1 alkalom)

Fizikoterápia

Mágocs (heti 2 alkalom)

Praxislabor

Mágocs (heti 2 alkalom)

Gyógyszertár
-

Mágocs (minden nap – Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás is ide jár)

-

Bikal (fiókgyógyszertár háziorvosnál), Kisvaszar (legközelebb Vásárosdombó )

Védőnői szolgálat
Srajné Spengler Eszter
Mágocs,Alsómocsolád (védőnői tanácsadás heti 3 alkalom)
dr. Kárpáti Gyöngyvér
Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes, Kisvaszar (heti 1 alk) (védőnői tanácsadás h3ti 3)
Szarkáné Pörnecz Beáta

Kisvaszar (heti 1 alkalom)

Kerekes Kata
Zöldkereszt Védőnői Szolgálat Egyházaskozár- Bikal
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Szociális ellátás:
Szociális Gondozási Központ Mágocs
-

Idősek Otthona 35 fő (országos)

-

Idős és demens személyek nappali ellátása 30 fő (Mágocs)

-

Szociális étkeztetés 72 fő (Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás)

-

Házi segítségnyújtás 63 fő (Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás,Bikal,Alsómocsolád)

-

Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés ….(Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás, Bikal,
Alsómocsolád)
Foglalkoztatottak: 37 fő
● 18 szociális gondozó ápoló
● 4 szakács
● 6 konyhalány
● 2 élelmezésvezető
● 1 gépkocsivezető, karbantartó
● 1 mosónő
● 2 takarítónő
● 2 családsegítő
● 1 szociális munkás, intézményvezető

„Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény, Alsómocsolád
-

Idősek Otthona 42 fő (országos)

-

Idős és demens személyek nappali ellátása 20 fő (Alsómocsolád)

-

Szociális étkeztetés 40 fő (Alsómocsolád)
Foglalkoztatottak: 24 fő
●
16 fő szak alkalmazott (gondozás, ápolás)
●
1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács
●
5 fő kisegítő személyzet (1 fő mosónő, 1 takarító, 1
segédápoló, 2 konyhai kisegítő

Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Sásd
-

Esetmenedzser jár heti 2 alkalommal Kisvaszarra (Rumbus Tamás)

Családsegítő Szolgálat Vásárosdombó
-

Családsegítő jár heti 1 alkalommal Kisvaszarra (Császár Jánosné)
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Falugondnoki Szolgálat
-

Alsómocsolád, Kisvaszar, Mekényes
Foglalkoztatottak: 3 fő falugondnok

Oktatás
Iskolák
-

Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mágocs
Érintett települések: Alsómocsolád, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás
(8 osztály 158

fő gyerek jár a településekről)
Foglalkoztatottak: 22 fő
16 fő pedagógus (főállású) ebből egy fő tartós táppénzen van
1 fő NOKS (nevelést, oktatást segítő dolgozó)
5 fő technikai dolgozó (1 gazdasági ügyintéző, 1 karbantartó, 3
takarító)

-

-

Egyházaskozár- Bikali Tagintézmény (alsó tagozat)
Érintett települések: Alsómocsolád, Bikal, Mekényes,Nagyhajmás
(4 osztály jár az érintett településekről)

-

Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Érintett település Kisvaszar 36 gyermek jár Kisvaszarról

Óvodák
-

Mágocsi Bokréta Óvoda – Bölcsöde
Érintett települések Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás
80 gyermek
Foglalkoztatottak : 14 fő
●
●

-

8 pedagógus
Technikai dolgozók:
o 4 dajka
o 1 pedagógiai asszisztens
o 1 kisgyermekgondozó

Egyházaskozár- Bikal Egységes Óvoda- Bölcsődéje kihelyezett csoport
Érintett települések: Bikal, Nagyhajmás
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24 gyermek
Foglalkoztatottak: 2 fő pedagógus 1,5 státuszú dajka

-

Albert István téri Napovi Kisvaszar
Érintett települések: Kisvaszar (Ág, Gerényes, Tékes)
40 gyermek
Foglalkoztatottak: 7 fő
3 óvodapedagógus
(4 technikai dolgozó)
2 dajka,
1 fő szakács
1 fő élelmezésvezető, és pedagógiai asszisztens
+ utazó logopédus
+ 7 fő technikai alkalmazott közmunkás

●
●
●
●
●
●
●

Kultúra, közösség
-

Mágocs: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
Intézményegységek:
▪

Művelődési Ház

▪

Könyvtár

▪

Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház

▪

Rendezvényház és Tekepálya

Foglalkoztatottak: 10 fő
● 4 fő szakalkalmazott

-

●

1 fő takarító

●

5 fő kulturális közalkalmazott

Alsómocsolád:
●

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér és SZÍN-TÉR Művelődési Ház,
Faluház (Teleház, FIP pont, Civil Iroda)

●

Ifjúsági Közösségi tér
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Foglalkoztatottak: 2 fő szakalkalmazott

-

Bikal:
●

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
Foglalkoztatottak: 2 fő 4 órás munkaszerződéses

-

Kisvaszar
●

Könyvtári Szolgáltató hely + Számítógépes klub (heti 2 alkalom)
Foglalkoztatottak: 1 fő közfoglalkoztatott

●

Közösségi Szolgáltató Ház

(fürdési, mosási lehetőség, tanfolyamok

hátrányos helyzetűeknek)
1 fő 4 órás közfoglalkoztatott
-

Mekényes
●

Művelődési Ház , könyvtéri szolgáltató hely, Teleház
Foglalkoztatott: 1 fő szak alkalmazott könyvtáros

-

Nagyhajmás
●

Kultúrház , Könyvtári Szolgáltató hely, Tájház
Foglalkoztatottak:

nincs

alkalmazott,

önkormányzat

működteti-

korábban 1 fő kulturális közfoglalkoztatott
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7.sz. melléklet – Családmentorálás Adatfelvételi lap és bevont intézmények listája

Adatfelvételi lap
-családmentorálásI. Alapadatok
Adatfelvételt végző személy:
a, Család adatai:
✓ Családfő/adatszolgáltató neve:
✓ Lakcím:
✓ Adatfelvétel időpontja:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Születési név
Születési hely/idő
Anyja neve
Bejelentett lakcím
Családi állapota:
Iskolai végzettsége:
Szakképzettsége:
Munkahelye neve:
Foglalkozása:
Nettó havi jövedelme:

……………
……………
……………
……………
………………………………………
……………
…………………………………………………………
……………
……………
……………

c, A lakásban életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozók:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Név
Születési név
Születési hely/idő
Anyja neve:
Bejelentett lakcím:.
Rokoni kapcsolat:
Családi állapota:
Iskolai végzettsége:
Szakképzettsége:
Munkahelye neve:
Foglalkozása:
Nettó havi jövedelme:

d, A lakásban a családdal együtt élő egyéb személyek:
✓ Név
✓ Születési név
✓ Születési hely/idő
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Anyja neve:
Bejelentett lakcím:
Rokoni kapcsolat:
Családi állapota:
Iskolai végzettsége:
Szakképzettsége:
Munkahelye neve:
Foglalkozása:

Nettó havi jövedelme:

e, Ingatlan adatok
A család milyen jogcímen tartózkodik a lakásban? (a megfelelő válasz aláhúzandó)
✓
✓
✓
✓
✓

tulajdonos
főbérlő
albérlő
családtag
egyéb:…………………………………………………………………………….

Mennyire stabil a lakáshelyzet? (a megfelelő válasz aláhúzandó)
✓
✓
✓
✓

tartós, végleges
bizonytalan, változtatni szándékozó
átalakítás van folyamatban
egyéb :…………………………………………………………………………….

Az ingatlan településkörnyezete (a megfelelő válasz aláhúzandó)
város
község
tanya
puszta
belterület
külterület
Az épület típusa:
✓ családi ház
✓ lakótelepi tömbház
✓ társasház
✓ egyéb:……………………………………………………………………..
Komfortfokozata:
✓ összkomfortos
✓ komfortos
✓ félkomfortos
✓ komfort nélküli nincs fürdő, fürdő, központi
✓ szükséglakás
Az ingatlanhoz kert – gazdasági udvar tartozik.
A ház körül élő állatok
………………………………
A lakás hasznos alapterülete:
Lakószobák száma:
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Egyéb helyiségek: konyha……………….. db. ……………..m2
étkező……………………….. db. ………………………..m2
nappali……………………….. db. ………………………..m2
fürdőszoba……………….db. ………………………..m2
WC…………………db. ……………..m2
előszoba…………………db. …………...m2
kamra …………....db. …………………… ..m2
egyéb…………………………db. …………………………m2
………………………………………………………………….
A lakás tisztasági foka (a megfelelő válasz aláhúzandó)
✓ kifogástalan
✓ átlagos
✓ hiányos
✓ még elfogadható
✓ elfogadhatatlan
Azért
mert,
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A lakás berendezettségének foka (a megfelelő válasz aláhúzandó)
✓ kifogástalan
✓ átlagos
✓ hiányos
✓ még elfogadható
✓ elfogadhatatlan
Azért mert,……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Milyen módon oldható meg az ingatan fűtése?
távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa)
.......................................................................................................................................................
......................................fa.........................................................................................
Közüzemi szolgáltatások:
Fűtési, főzési, tisztálkodási lehetőségek biztosítottak-e, működnek-e? Ha valamelyik hiányzik
vagy nem használható, jelezze az okát is!
Hogyan történik az ingatlan egészséges vízellátása?. ……….............
…………………………………………………………………………………………............
Egészséges tisztálkodási lehetőség, meleg vízzel való ellátás biztosított-e?..
............................
…………………………………………………………………………………………............
Főzési
lehetőség
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………............
A kultúrált közös étkezés biztosított-e?.....................................................................................
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A család jövedelemforrásainak bemutatása -munkajövedelem, jelezzük, ha ez közfoglalkoztatás, szociális
támogatások, nyugdíj, családi pótlék stb
Küszködik-e a család anyagi problémákkal? Ha igen, miből adódnak, egyszeriek vagy ismétlődőek? Biztosított-e a
gyermek(ek) megfelelő élelmezése, ruházata?

A család élettere, lakókörnyezete, szociokulturális háttere pl, társadalmi, kulturális tényezők pl, tartozik-e valamely
társadalmi csoporthoz, nemzetiséghez?; észlelhető-e társadalmi hátrány szülők alacsony iskolázottsága,
egzisztenciális válság, több generációs munkanélküliség „már a szülő szülei sem dolgoztak” ; a család, vallásos-e
stb:

A család értékrendje, életmódja pl, szociális értékek -szeretet, család, hűség, barátság, szolidaritás-, az igazság
mindenek felett, mint fő érték; vallásos értékek; az önmegvalósítás, a pénz, a haszon; a hatalom, mások dirigálása,
mint legfőbb érték; az alkotás, a teljesítmény, a verseny, legelsőnek lenni az érték; a szépség, a harmónia, mint fő
érték; a fiatalság, az egészség, mint legfőbb érték.

Található-e a gyermek(ek) lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, amely testi épségüket, egészségüket, erkölcsi
fejlődésüket közvetlenül fenyegeti - pl. a lakás állagából adódó veszély; fedetlen kút; veszélyes állatok; vasúti sínek,
forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely, stb.)? Ha igen, hogyan védik a gyermek(ek)et ezek ellen?

A családon belüli viszonyok pl, hierarchia, van különbség a szülő és a gyermek között, de a gyermek a maga szintjén
véleményezhet, van joga az őt érintő döntésekben részt venni stb; vannak-e haragosok családon belül;
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Érték-e a családot megrázkódtatások, traumák? Melyek voltak ezek, feldolgozta-e a család, s ha igen, segítséggel-e
vagy anélkül. Mi lett a következményük?

A család társadalmi kapcsolatai — esetleges támogató személyek, közösségek:

Összefoglalás, megtett intézkedések:

269

BEVONT INTÉZMÉNYEK
Településmentorok:
- általános tájékoztatás, segítségkérés
Dicső Brigitta (Alsómocsolád): +36-30/323-5141
Pap Csilla (Bikal): +36-70/675-0144
Zolnai Tünde (Kisvaszar): +36-20/233-7787
Bogyayné Gál Tünde (Mágocs): +36-30/409-6980
Gerner Kitti (Mágocs): +36-20/522-2290
Bátai Éva (Mekényes): +36-70/709-1165
Dana Jánosné (Nagyhajmás): +36-20/325-4538
Helyi önkormányzat, kirendeltség munkatársai:
- anyakönyvi ügyintézés
- személyi adat- és lakcímnyilvántartás
- szociális ügyek (támogatások, kedvezmények, segélyek)
- nyomtatvány-kitöltés
Alsómocsolád: +36-72/451-748
Bikal: +36-72/459-205
Kisvaszar: +36-72/453-201
Mágocs: +36-72/451-110
Mekényes: +36-20/294-9261
Nagyhajmás: +36-72/451-801
Jegyzők:
- lakossági bejelentések (pl. kóborló ebek, avarégetés)
- vitás ügyek (pl. kinek a telkén van a meggyfa)
- választásokkal kapcsolatos kérdések
Dr. Morvay Klaudia (Alsómocsolád, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás): +36-20/582-9233
Dr. Markó Gábor (Bikal): +36-72/459-101
Dr. Múth Ágnes (Vásárosdombó) +36-72/553-001, jegyzo@vasarosdombo.hu

Falugondnokok:
- lakosság szállítása
- betegek eljuttatása az egészségügyi intézményekbe
- gyógyszerek kiváltása, házhoz szállítása
- bevásárlás
Taller József (Alsómocsolád): +36-30/390-5866
Zámbó László (Mekényes): +36-30/474-2895

270

Rendőrség:
- baj, baleset, vagy egyéb bejelentés
- bármilyen visszaélés
- megzavarják éjszakai nyugalmukat
Karmacsi Attila körzeti megbízott: +36-20/422-9930
Általános körzeti megbízott: +36-30/160-0488
Általános járőr mobil: +36-30/641-7751
Egészségügy:
- háziorvosi ellátás
- gyermekorvosi ellátás
- fogászat
- vérvétel, labor
- fizikoterápia
- ügyelet
Dr. Tarai Lajos (háziorvos): +36-72/451-199
Dr. Pomsár János (háziorvos): +36 72/451-124
Dr. Fekete Levente (Bikal): +36-72/459-217
Dr. Gyimesi László (gyermekorvos): +36-72/451-151
Dr. Vass Edit (fogorvos): +36-72/451-114
Csiszár Józsefné Edit (vérvétel, labor): +36-72/451-107
Fazekas Lívia (fizikoterápia): +36-72/451-119
Fogászati ügyelet Pécsett (szombat, vasárnap és ünnepnapokon 7:00-17:00 között):
+36-72/535-900/37443 mellék
Ügyeleti ellátás Dombóváron (munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, pihenőés ünnepnapokon 8.00 órától az első munkanap reggel 8.00 óráig): +36-74/461-198
Oktatás-nevelés:
MÁGOCSI TÜNDÉRKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE
Óvodavezető: Simonics Alajosné
Mobiltelefon: +36-20/293-9511
Óvodavezető helyettes: Strasszer Zoltánné
Mobiltelefon: +36-20/294-0375
Vezetékes telefon: +36-72/451-122
EGYHÁZASKOZÁRI ÓVODA BIKALI TELEPHELY
Székhely: 7346 Bikal Rákóczi utca 13.
Óvodavezető: Majláth Károlyné
Mobiltelefon: +36-30/965-2695
Vezetékes telefon: +36-72/459-349
HEGYHÁTI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Székhely: 7342 Mágocs, Szabadság u. 7.
Intézményvezető: Enyedi Gáborné
Vezetékes telefon/fax: +36-72/451-128, +36-72/560-088
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HEGYHÁTI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGYHÁZASKOZÁRBIKALI TAGINTÉZMÉNY BIKALI TELEPHELYE
Székhely: 7346 Bikal, Rákóczi u. 3.
Intézményvezető: Dan Dániel
Vezetékes telefon/fax: +36-72/559-008, +36-72/559-009
HEGYHÁTI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGYHÁZASKOZÁRBIKALI TAGINTÉZMÉNY
Székhely: 7347 Egyházaskozár, Rákóczi u. 56.
Intézményvezető: Dan Dániel
Vezetékes telefon/fax: +36-72/459-111, +36-72/559-012
Polgárőrség:
- lakosság védelme
- különböző tulajdonformák védelme
- közbiztonság megteremtése
- rendezvényhelyszínek biztosítása
- parkoltatás
Csillik László elnök (Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület): +36-30/511-2128
Mihályi József (Mágocsi Polgárőr Egyesület):
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
- információ kérés
- tájékozódni szeretne a lehetőségekről
- nehézségekbe ütközik a hivatalos levelek értelmezése, adatlapok kitöltése során
- nehezen tud eligazodni a hivatalos ügyek útvesztőiben
- segítséget szeretne hivatalos ügyei intézéséhez
- gyermeknevelési gondjai vannak
- gyermeke teljesítménye, viselkedése, étkezési és alvási szokásai megváltoznak
- családi, párkapcsolati problémával küzd
- lelki, mentális gondjai vannak
- szenvedélybetegsége irányítja életét
- magányos, és nincs kivel megbeszélni problémáit
- változtatni szeretne
Stubiánné Rajczi Emília (Alsómocsolád, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás): +36-20/332-4022
Bikal: +36-72/389-163
Szociális ügyintéző (Vásárosdombó):
antalne.zolnai.szilvia@vasarosdombo.hu

Antalné

Zolnai

Szilvia

+36-72/453-101,

Védőnői szolgálat:
-

közvetlen kapcsolatban áll a családokkal
segíti az anyaságra való felkészülést
részt vesz a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében
végzi a várandós anyák gondozását
otthonukban látogatja meg a gondozásba vett kismamákat
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-

-

a tanácsadóban lehet őt felkeresni segítségért
fontos szerepe van a gyermekágyas időszakban: a babával hazaérkező, sokszor
bizonytalan, megerősítést váró anyákat látja el az egészségi állapottal, az életmóddal,
szoptatással, valamint családtervezéssel kapcsolatos tanácsokkal
a beteg gyermekek otthoni ápolását segítik tanácsaikkal
a családokat tájékoztatják az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, szervezik,
nyilvántartják a védőoltások beadását

Srajné Spengler Eszter (Alsómocsolád, Mágocs): +36-20/566-7870
dr. Hernádi Gyöngyvér (Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes): +36-30/906-0107
Kerekes Katalin (Bikal): +36-30/464-2434
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HEEFT 1.sz. függelék

Programelemek ütemezése

2021.05.28.

2018. év

2019. év

2020. év

2021.év

Program

Értekezletek

Foglalkoztatás

3.
Projektmenedzsment
foglalkoztatás
Mentorok,
foglalkoztatása
Szakmai munkatársak
foglalkoztatása
Konzorciumi találkozók

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

03.12.

06.15.

09.10.

12.19.

03.12.

07.10.

11.

12.

11.11.

Heti egy alkalom
Kéthetente
320 óra, 11 fő, Mágocs
320 óra, 9 fő, Alsómocsolád
24
MÁ,
KV

24
MÁ,
KV

16
B

24
MÁ,
KV

Képzések

Álláskeresési tréning
(24 fő)

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

Szakmai asszisztens és szakmai vezető 2018.03.hótól fizetett foglalkoztatása napi 4 órában (36 hónap), a szakmai team többi tagja és közösségfejlesztők fizetett foglalkoztatása 2018.05. hótól (34 hónap) + napi 3 órás
munkaviszonyban 2021.03-05. hónapban (3 hónap)

Angol nyelvi képzés (20
fő)

Antidiszkriminációs
képzés (16 fő)

9.

Mentorok fizetett foglalkoztatása 2018.06. hótól 2021.02. hónapig napi 4 órában (33 hónap), 2021.03.- 05.hónapban napi 3 órában (3 hónap)

Mentor értekezletek

Reintegrációs tréning
(24 fő)

8.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető 2018.03.hótól fizetett foglalkoztatás (39 hónap), a projektmenedzsment többi tagja önkéntes szerződéssel 2018.03-06. hóig (3 hónap), utána fizetett foglalkoztatás (39 hónap)

Menedzsment
értekezletek

Alapkompetencia
fejlesztés (24 fő)

7.

-1-

02.11.

05.21.

08.10.

12.16.

5.

HEEFT 1.sz. függelék

Programelemek ütemezése

2021.05.28.

2018. év

2019. év

2020. év

2021.év

Program

Képzések

Foglalkoztatás

3.
Háztáji kertészet és
gazdálkodás ( 12 fő)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető 2018.03.hótól fizetett foglalkoztatás
12 (39 hónap), a projektmenedzsment többi tagja önkéntes szerződéssel 2018.03-06. hóig (3 hónap), utána fizetett foglalkoztatás (39 hónap)
MÁ
2019.03.11-05.06.
32 óra, 3 fő

Latin fitnesz oktatói
képzés (3 fő)

Mágocs
2019.04.23-12.09. 12 alkalom, 20 fő

Mediáció képzés (20 fő)
Alsómocsolád
2019.05.03-09.28. 120 óra,
15 fő

Közösségfejlesztő
képzés (15 fő)

Mágocs
Falu- és tanyagondnok, 1 fő
Szociális gondozó és ápoló, 1 fő
Pedagógiai- és családsegítő
munkatárs, 1 fő

OKJ-s képzések (5 fő)

Diétás szakács, 1 fő
Demencia gondozó, 1 fő
Vitamintorna 120 órás e-learning, 1 fő
Agresszió- és konfliktuskezelés
óvodapedagógusoknak, 2 fő

Népi játékok a multikulturalitás
jegyében, 2 fő
Külső világ tevékeny megismerése, 1
fő
Kézműves tevékenységek az
óvodában, 1 fő
Játékos képességfejlesztés tervezése
és megvalósítása az óvodában 1 fő

Tanácsadás, szupervízió, mentorálás

Akkreditált pedagógus
képzések (5 fő, 8
képzés)

Munkavállalási
tanácsadás (32 fő)
Álláskeresési
tanácsadás (120 fő)
Munkaerőpiaci
mentorálás

24 hónap, 32 fő
24 hónap, 120 fő
24 hónap
6 hónap

Családmentorálás
2018.09.11-12.04., 8 fő, (A
csop. AM)
2018.09.12-12.05. 7 fő, 13 alk.
(B csop. AM)

Szupervízió (30+25 fő)

2018.09.13-12.06. 8 fő, (A
csop. MÁ)
2018.09.14-12.07. 7 fő, (B
csop. MÁ)
2021.01.04-05.24. 12 fő egyéni,
2021.05.26. csoportos AM
2021.01.06.-05.20. egyéni,
csoportos 2021.05.25. MÁ

-2-

HEEFT 1.sz. függelék

Programelemek ütemezése

2021.05.28.

2018. év

2019. év

2020. év

2021.év

Program

Ifjúsági
programok

Sportprogramok

"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért
programsorozat

Megalapozó
Foglalkozprogramok
tatás

3.
Kompetencia-mérés,
egyéni fejlesztési
tervek és felülvizsgálat
(120 fő)
Önkéntes toborzás (5
alkalom)

Szülő leszek! (10
alkalom)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3

2

4

4

MÁ, K

2MÁ,
2K

2MÁ,
2K

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

MÁ

MÁ,
MÁ

MÁ

A

MÁ

A

A

A

A

MÁ

MÁ

MÁ

MÁ

10.

1
A

Gyermekhordozós latin
fitness (24 alkalom)

Sport és Fitt klub (32
alkalom)

"Hagyj nyomot" ifjúsági
programsorozat (18
alkalom)

12.

MÁ, K,
N, ME
B

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

6

B,B

B

B,B

MÁ,M
Á

MÁ

MÁ

MÁ

MÁ

MÁ,
MÁ

MÁ

5B,
1MÁ

2

2

1

3

2

2

2

2

2

2

4

B, B

B, B

B

B, MÁ,
MÁ

MÁ,
MÁ

MÁ,
MÁ

MÁ,
MÁ

B, B

B, B

2B

4MÁ

2

5

4

5

Zenekuckó (20 alkalom)

"Legyen tiéd a tér" (60
alkalom)

11.

2

Kerekasztal
beszélgetés a XXI.
századi családokért (1
alkalom)

Tematikus Sport Napok
(5+4 alkalom)

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető 2018.03.hótól fizetett foglalkoztatás (39 hónap), a projektmenedzsment többi tagja önkéntes szerződéssel 2018.03-06. hóig (3 hónap), utána fizetett foglalkoztatás (39 hónap)
120 fő
120 fő

Szülők akadémiája (15
alkalom)

Sportágválasztó nap (2
alkalom)

9.

1

1

B

MÁ

2

2

B, ME

B, N

4

MÁ, A,
MÁ, N 3A, 2B
B, N

4

1

3 A, B

AM

3

K, ME, 2MÁ, NH, 2
2B
3NH
KV

1

2

1

1

2

1

1

MÁ

ME, B

A

NH

ME, B

MÁ

NH

6

6

6

3

3

3

3

3

2

3

4

4

2

3

2

7
ME,2K,

MÁ, A, N, K, MÁ, B, N,
A, B,
MÁ, K, K, N, MÁ, A,
MÁ, A,
N, ME
N, ME
N, ME B,N,M
B
ME
A
ME, K MÁ
B
A, N K, B
B
Á,A

6

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MÁ, A

K

N

ME

B

A

MÁ

B

N

ME

A
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5.

HEEFT 1.sz. függelék

Programelemek ütemezése

2021.05.28.

2018. év

2019. év

2020. év

2021.év

Program

FoglalkozEgészségfejlesztő programok
tatás

3.
Egészségnap (6
alkalom)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

Munkaerőpiaci programok
Nemzetiségi programok

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

A

B, K, N, ME

6.

7.

Élet-Helyzet Klub egészségtudatos
workshop (12 alkalom)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

A

MÁ

K

N

ME

B

A

MÁ

K

N

ME

B

AM

MÁ

B, K,
ME, N

MÁ, K

3

3

5

1

B, MÁ,
K

Tamási

2B,
2KV,
MÁ

MÁ

2

2

A, Má

K, N

4

2

B, MÁ,
N, B
ME, A

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

1

1

2

1

A

B

MÁ,
MÁ

B

4

2

2

A, ME,
ME, B ME, B
MÁ,A

B, ME

1

3

3

A

A, A,
MÁ

N, A,
MÁ

2

AM

1

1

1

1

2

B, MÁ MÁ, B

1

"Magunk kenyerén"
közösségi klub (10
alkalom)

1
ME

4
N,
MÁ, K,
B

1

5

1

3

MÁ

N,B,M
E,2A

N

B,MÁ,
ME

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

2A

7

„Nagy tervek – kis
kertek" (18 alkalom)

5

6
Mind a 6 településen 3-3 alkalom

Nemzetiségi
Disznótoros Fesztivál
(1 alkalom)

1
MÁ

1

2

2

MÁ

K, N

K,N

4

Nemzetiségi találkozó teadélután (6 alkalom)

Esélyegyenlőségi
fórumok (4 alkalom)

9.

2

"Magunk kenyerén"
fórum (6 alkalom)

Segítő Háló Hegyháti
Koordinációs fórumok
(18 alkalom)

8.

1

Egészségfejlesztő klub
(12 alkalom)

Nemzetiségi
nagyrendezvény (5
alkalom)

5.

MÁ

Egészségfejlesztő
rendezvények (20
alkalom)

Kulcsemberek klubja kerekasztal (16
alkalom)

4.

A projektmenedzser és a pénzügyi 1vezető2 2018.03.hótól
2
1 fizetett foglalkoztatás (39 hónap), a projektmenedzsment többi tagja önkéntes szerződéssel 2018.03-06. hóig (3 hónap), utána fizetett foglalkoztatás (39 hónap)

Kitelepülés (30+1
alkalom)

élyegyenlőségi programok

3.

2

B, K,
MÁ, N
ME, A

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

A, MÁ, K

ME

B, N

A

K

A

N

N

ME

B

MÁ

B, K

ME,
MÁ

2

1

1

MÁ, A

K

N

-4-

1

6

NH

online

5.

FoglalkozEsélyegyenlőségi programok
tatás

HEEFT 1.sz. függelék

Programelemek ütemezése

2021.05.28.

2018. év

2019. év

2020. év

Program
3.
Ankét, önfejlesztő
csoportok (18 alkalom)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Egyéb programelemek

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MÁ

A

Kreatív önsegítő
tematikus
klubfoglalkozások (24
alkalom)

2

2

A, MÁ

N, K

2

2

B, ME A, MÁ

2

N

ME, A

2

2

B, ME A, MÁ

N, K

2K,B,
ME

B,
ME,N

A

B

8.

2

2

2

1

3

N, K

B, ME

A, N

ME

B, K,
MÁ

2

2

A, K

B, A

A, N

MÁ

1

3

1

B

N,
MÁ,
ME

MÁ

3

3

Vigyázó szemek
önkéntes csoportok
megalakulása (6
csoport)

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

MÁ

A, ME, MÁ, K,
N
B

Senior Akadémia (16
alkalom)

1

2

Kaposvár

Kaposvár

1
Pécs

2

2

1

7

Kaposvár

Kaposvár

A

7A

2

6

6

Tudástranszfer (36
alkalom)

Projektnyitó
rendezvény (1 alkalom)

7.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető 2018.03.hótól fizetett foglalkoztatás
többi
1 (39 hónap),
1 a projektmenedzsment
1
2
3 tagja önkéntes
1
1 szerződéssel 2018.03-06.
4 hóig
2 (31hónap),
1 utána fizetett foglalkoztatás (39 hónap)

Ismeretterjesztő work
shop-ok (9 alkalom)

Sajtónyilvános
rendezvények

2021.év

5

5

1

1

6

4

Mind a hat településen 6-6 alkalom
1
A

1

Projektzáró rendezvény
(1 alkalom)

online

-5-

HEEFT 1.sz. függelék

Programelemek ütemezése

2021.05.28.

2018. év

2019. év

2020. év

2021.év

Program

Foglalkoztatás

3.

Építési
beruhá
zások

Alsómocsolád, Faluház
épületének részleges
hőszigetelése és műanyag
kültéri nyílászárók
elhelyezése

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bikal: Kézilabdapálya
felújítása
Mágocs: Futópálya
felújítása
Nagyhajmás: Labdarúgó
pálya felújítása
Mekényes: művelődési ház
világítás korszerűsítése,
külső és belső lépcső
burkolása és a tornaterem
padlóburkolatának
felújítása
Alsómocsolád: IT eszközök

Nagyhajmási Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat: IT eszközök
www.lepes-valtas.hu
honlap
Hazatér portál
Önfoglalkoztatási
tanulmány
Munkaerőpiaci térkép

Tanulm
ányok,
felméré
sek

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető 2018.03.hótól fizetett foglalkoztatás (39 hónap), a projektmenedzsment többi tagja önkéntes szerződéssel 2018.03-06. hóig (3 hónap), utána fizetett foglalkoztatás (39 hónap)

Kisvaszar: IT eszközök,
sörpad garnitúra

Eszköz
beszerz
és

7.

Ötfalu szövetkezeti modell
Rigac kiterjelsztésének
lehetőségei
Térségi Bűnmegelőzési
Startégia
Idősgondozási központok
komplex
szervezetfejlesztése

-6-

5.

2021.05.28.

HEEFT 2.sz. függelék

Projekt költségvetés
HEEFT 2.sz. függelék

Flate RATE költség ( projektmenedzsment költségei )

21 389 368 Ft

A projekt szakmai megvalósítói havi juttatásainak, járulékainak valamint kiküldetési költségeinek összesítése:
Jogviszony
40 munkaviszony
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt

Munkakör
Szakmai vezető
Szakmai vezető -koordínátor
Szakmai asszisztens
1. település mentor
2. település mentor
3. település mentor
4. település mentor
5. település mentor
6. település mentor
7. település mentor
Közösségfejlesztő 2 fő
Humán fejlesztési tanácsadó
Közösség fejlesztési tanácsadó

Juttatás/hó
350 000 Ft
330 000 Ft
140 000 Ft
140 000 Ft
140 000 Ft
140 000 Ft
140 000 Ft
140 000 Ft
140 000 Ft
140 000 Ft
320 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft

Járulék/hó
61 250 Ft
57 750 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft
28 000 Ft
24 500 Ft
24 500 Ft

Összesen

Munkába járás ktg.
120 342 Ft
0 Ft
96 798 Ft
93 422 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
224 765 Ft
224 765 Ft

Kiküldetés ktg.
92 340 Ft
0 Ft
239 421 Ft
58 517 Ft
58 517 Ft
58 517 Ft
58 517 Ft
58 517 Ft
58 517 Ft
58 517 Ft
23 438 Ft
0 Ft
0 Ft

760 092 Ft

764 818 Ft

A projekt szakmai megvalósítói kumulált juttatás, járulék és összes kifizetés táblázata: (39 hónap)
Jogviszony
40 munkaviszony
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt
20 óra, Mt

Összesen

Munkakör
Szakmai vezető
Szakmai vezető -koordínátor
Szakmai asszisztens
1 település mentor
2 település mentor
3 település mentor
4 település mentor
5 település mentor
6 település mentor
7 település mentor
Közösségfejlesztő
Humán fejlesztési tanácsadó
Közösség fejlesztési tanácsadó

Juttatás/projekt Járulék/projekt
13 466 076 Ft
2 203 149 Ft
11 829 011 Ft
2 279 200 Ft
5 379 077 Ft
957 450 Ft
4 948 128 Ft
873 108 Ft
4 948 128 Ft
873 108 Ft
4 948 128 Ft
873 108 Ft
4 948 128 Ft
873 108 Ft
4 948 128 Ft
873 108 Ft
4 948 128 Ft
873 108 Ft
4 948 128 Ft
873 108 Ft
11 534 084 Ft
1 261 330 Ft
5 402 684 Ft
955 136 Ft
5 402 684 Ft
955 137 Ft

87 650 512 Ft
1

14 723 158 Ft

Összes kifizetés
15 669 225 Ft
14 108 211 Ft
6 336 527 Ft
5 821 236 Ft
5 821 236 Ft
5 821 236 Ft
5 821 236 Ft
5 821 236 Ft
5 821 236 Ft
5 821 236 Ft
12 795 414 Ft
6 357 820 Ft
6 357 821 Ft

102 373 670 Ft

2021.05.28.

HEEFT 2.sz. függelék

Projekt költségvetés

A projekthez kapcsolódó beszerzések összefoglaló táblázata:
Ajánlatkérő megnevezése
Mekényes Község Önkormányzata építési
beruházás
Nagyhajmás Község Önkormányzata építési
beruházás
Bikal Község Önkormányzata építési
beruházás
Mágocs Község Önkormányzata építési
beruházás
Alsómocsolád Község Önkormányzata építési
beruházás
Építési beruházások összesen:
Alsómocsolád Község Önkormányzata
eszközbeszerzés
Kisvaszar Község Önkormányzata
eszközbeszerzés
Nagyhajmási Roma Önkormányzat
eszközbeszerzés
Eszközbeszerzés összesen:
HazaTér interaktív felület

Beszerzések mindösszesen:

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

1 911 146 Ft

516 009 Ft

2 427 155 Ft

708 661 Ft

191 338 Ft

899 999 Ft

1 750 000 Ft

472 500 Ft

2 222 500 Ft

2 281 670 Ft

616 051 Ft

2 897 721 Ft

2 799 864 Ft

755 964 Ft

3 555 828 Ft

9 451 341 Ft

2 551 862 Ft

12 003 203 Ft

4 447 108 Ft

1 200 719 Ft

5 647 827 Ft

1 749 258 Ft

472 300 Ft

2 221 558 Ft

419 846 Ft

113 358 Ft

533 204 Ft

6 890 102 Ft
621 000 Ft

8 402 589 Ft
2 921 000 Ft

10 062 964 Ft

23 326 792 Ft

25 518 893 Ft
2 300 000 Ft

37 270 234 Ft

2

2021.05.28.

HEEFT 2.sz. függelék

Projekt költségvetés

A projekt szakmai tevékenységei:
A projekt képzési tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve
Leendő munkavállalók képzése, OKJ
Antidiszkriminációs képzés
Közösségfejlesztő képzés
Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés
Maminbaba képzés
Alapkompetencia-fejlesztés
Reintegrációs tréning
Álláskeresési tréning
Angol nyelvi képzés
Mediáció képzés
Célcsoport képzései (Akkreditált ped.képzés)

Mennyiségi egység
fő
fő
fő
fb
fő
fő
fő
fő
fő
fő

Mennyiség

fő

5
16
15
12
3
24
24
24
20
20

Egységár nettó
189 000 Ft
106 125 Ft
130 000 Ft
127 500 Ft
100 000 Ft
47 375 Ft
35 750 Ft
36 000 Ft
320 000 Ft
139 450 Ft

Nettó össz.ár
945 000 Ft
1 698 000 Ft
1 950 000 Ft
1 530 000 Ft
300 000 Ft
1 137 000 Ft
858 000 Ft
864 000 Ft
6 400 000 Ft
2 789 000 Ft

5

57 964 Ft

289 820 Ft

Összesen képzés

ÁFA
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Összesen
945 000 Ft
1 698 000 Ft
1 950 000 Ft
1 530 000 Ft
300 000 Ft
1 137 000 Ft
858 000 Ft
864 000 Ft
6 400 000 Ft
2 789 000 Ft

0 Ft

289 820 Ft

18 760 820 Ft

18 760 820 Ft

A projekt tanácsadási tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár nettó

Nettó össz.ár

ÁFA

Összesen

Kompetenciamérés, fejlesztési terv készítés

fő

120

8 800 Ft

1 056 000 Ft

285 120 Ft

1 341 120 Ft

Álláskeresési egyéni tanácsadás
Munkavállalási tan. Utánkövetés
Szupervízió
Egészségfejlesztési tanácsadás

hó
hó
fő
hó

16
16
55
34

75 500 Ft
20 000 Ft
131 583 Ft
235 236 Ft

1 208 000 Ft
320 000 Ft
7 237 065 Ft
7 998 024 Ft

326 160 Ft
86 400 Ft
0 Ft
2 159 476 Ft

1 534 160 Ft
406 400 Ft
7 237 065 Ft
10 157 500 Ft

17 819 089 Ft

2 857 156 Ft

20 676 245 Ft

Összesen tanácsadás
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Projekt költségvetés

A projekt know-how, tanulmány és szakértői dokumentum tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve
Önfoglalkoztatási projektötlet
Munkaerőpiaci térkép
Észak-Hegyháti Faluszövetkezet – modell
kialakítása
Idősgondozási központok komplex
szervezetfejlesztése
RIGAC kiterjesztése

Mennyiségi egység
db
db

Mennyiség
2
1

Egységár nettó
370 000 Ft
925 000 Ft

Nettó össz.ár
740 000 Ft
925 000 Ft

ÁFA
199 800 Ft
249 750 Ft

Összesen
939 800 Ft
1 174 750 Ft

db

2

541 241 Ft

1 082 482 Ft

292 270 Ft

1 374 752 Ft

db

2

927 500 Ft

1 855 000 Ft

500 850 Ft

2 355 850 Ft

db

1

925 000 Ft

925 000 Ft

249 751 Ft

1 174 751 Ft

5 527 482 Ft

1 492 421 Ft

7 019 903 Ft

Nettó össz.ár
416 907 Ft
2 430 000 Ft
708 661 Ft
300 000 Ft
1 312 000 Ft
1 350 000 Ft
378 000 Ft
1 480 000 Ft
1 600 000 Ft
5 000 000 Ft
2 000 000 Ft
2 136 000 Ft

ÁFA
112 565 Ft
656 100 Ft
191 339 Ft
81 000 Ft
354 240 Ft
364 500 Ft
102 060 Ft
399 600 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
576 720 Ft

Összesen
529 472 Ft
3 086 100 Ft
900 000 Ft
381 000 Ft
1 666 240 Ft
1 714 500 Ft
480 060 Ft
1 879 600 Ft
1 600 000 Ft
5 000 000 Ft
2 000 000 Ft
2 712 720 Ft

19 111 568 Ft

2 838 124 Ft

21 949 692 Ft

Tanulmány, szakértés együtt
A projekt rendezvény tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve
Önkéntes toborzás
Egészségnap
"Magunk kenyerén" fórum
Esélyegyenlőségi fórum
Kulcsemberek klubja - kerekasztal
Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum
"Együtt könyebb" - Nemzetiségi kultúra
"Együtt könyebb" - Nemzetiségi kultúra
Sportágválasztó nap
Tematikus Sport Napok (Activity)
2 db nemtizetiségi nap
Egészségfejlesztő rendezvény

Mennyiségi egység
alk
alk
alk
alk
alk
alk
alk
alk
alk
alk
alk
alk

Mennyiség
5
6
6
4
16
18
6
2
2
5
2
12

Rendezvények együtt

4

Egységár nettó
83 381 Ft
405 000 Ft
118 110 Ft
75 000 Ft
82 000 Ft
75 000 Ft
63 000 Ft
740 000 Ft
800 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
178 000 Ft
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Projekt költségvetés

A projekt foglalkozások, klubok és közösségi aktivitások tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve
Ankét, önfejlesztő csoportok
Élet-Helyzet Klub
Sport és Fitt klub
Ismeretterjesztő work-shop
"Legyen tiéd a tér"
"Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat
Senior Akadémia

Mennyiségi egység
alk
alk
alk
alk
alk
alk
alk

Mennyiség
18
12
32
9
60
18
16

Egységár nettó
48 000 Ft
94 240 Ft
14 500 Ft
48 000 Ft
32 000 Ft
32 000 Ft
0 Ft

Nettó össz.ár
864 000 Ft
1 130 882 Ft
464 000 Ft
432 000 Ft
1 920 000 Ft
576 000 Ft
0 Ft

ÁFA
233 280 Ft
305 338 Ft
125 280 Ft
116 640 Ft
518 400 Ft
155 520 Ft
0 Ft

Összesen
1 097 280 Ft
1 436 220 Ft
589 280 Ft
548 640 Ft
2 438 400 Ft
731 520 Ft
0 Ft

Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

alk

24

31 500 Ft

756 000 Ft

204 120 Ft

960 120 Ft

"Magunk kenyerén" közösségi klub
Egészségfejlesztő klub

alk
alk

10
20

38 000 Ft
68 500 Ft

380 000 Ft
1 370 000 Ft

102 600 Ft
369 900 Ft

482 600 Ft
1 739 900 Ft

7 892 882 Ft

2 131 078 Ft

10 023 960 Ft

Foglalkozások együtt:

A projekt szolgáltatás-vásárlások összefoglaló táblázata:
Tevékenység neve
Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben
Térségi Bűnmegelőzési Stratégia és "Vigyázó
szemek" önkéntes csoportok
Digitális ernyő az Észak-Hegyhát felett
"1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért"
Kitelepülés a települések hagyományos
rendezvényein

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár nettó

Nettó össz.ár

ÁFA

Összesen

csom

1

2 090 000 Ft

1 645 669 Ft

444 331 Ft

2 090 000 Ft

csom

1

2 393 950 Ft

1 885 000 Ft

508 950 Ft

2 393 950 Ft

csom

6

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

csom

1

3 149 606 Ft

3 149 606 Ft

850 394 Ft

4 000 000 Ft

alk

30

22 000 Ft

660 000 Ft

178 200 Ft

838 200 Ft

7 340 275 Ft

1 981 874 Ft

9 322 150 Ft

Szolgáltatás vásárlás együtt:
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Projekt költségvetés

A projekt egyéb tevékenységköltségeinek összefoglaló táblázata
Tevékenység neve
Jogi tanácsadás
Könyvvizsgálat

Mennyiségi egység

Mennyiség
1
1

Egységár nettó
2 250 000 Ft
900 000 Ft

Projek egyéb összesen:

Nettó össz.ár
2 250 000 Ft
900 000 Ft

3 150 000 Ft

ÁFA
0 Ft
243 000 Ft

Összesen
2 250 000 Ft
1 143 000 Ft

243 000 Ft

3 393 000 Ft

Sajtónyilvános események összefoglaló táblázata:
Tevékenység neve
Projektnyitó rendezvény
Projektzáró rendezvény

Mennyiségi egység
db
db

Mennyiség
1
1

Összesen

Mindösszesen

Egységár nettó
119 510 Ft
119 520 Ft

Nettó össz.ár
119 510 Ft
119 510 Ft

ÁFA
32 268 Ft
32 268 Ft

Összesen
151 778 Ft
151 778 Ft

239 020 Ft

64 536 Ft

303 556 Ft

240 064 066 Ft
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