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Kedvezményezett

neve:

Alsózsolca

Város

Önkormányzata

(főpályázó),

konzorciumi tag: Open Média Közhasznú Alapítvány.
Projekt címe: „Komplex együttműködési programok Alsózsolcán”
Szerződött támogatás összege: 273,00 M Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. július 01. – 2020. június 30.

Alsózsolca Város Önkormányzatának célja, hogy javítsa a leszakadó és leszakadással
veszélyeztetett városi területeken élő, hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeit. A
projekt célja a halmozottan hátrányos helyzetű emberek integrációjának segítése.

A projekt megvalósítása során alapvető céljaink
1. A szociális és érzelmi fejlődés javítása (A gyermekek és a szülők között
kialakuló kapcsolat támogatása, a családok működésének segítése, az érzelmi
és magatartásbeli nehézségekkel küszködő gyermekek felismerése és
támogatása.)

2. Az egészségi állapot javítása (Elsősorban támogatni kívánjuk a szülőket
gyermekgondozási tevékenységükben, hogy előmozdítsuk az egészséges
fejlődést.)

3. A gyermekek tanulási képességének kibontakoztatása (Elsősorban a megfelelő
minőségű környezet és a tanulást elősegítő gyermekgondozás ösztönzésével,
stimuláló és örömteli játékokkal, a nyelvi jártasságok javításával, továbbá a
speciális

szükségleteket

mutató

gyermekek

korai

azonosításával

és

támogatásával.)

4. A családok és közösségek erősítése (Elsősorban azáltal, hogy bevonjuk a
családokat

a

közösség

programok

szervezésébe,

lebonyolításába,

a

szegénységből kivezető utakat építünk.) A roma lakosok háromnegyed
részének 8 általános iskolai végzettsége vagy annál kevesebb van. A
szegregátumban élők nagy száma miatt koncentrikus beavatkozást tervezünk,
mely azt jelenti, hogy meghatározásra kerül egy szűkebb célcsoport, mely a
Közösségi Beavatkozási Tervben kerül bemutatásra.

A projekt közvetett célja, hogy jelentősen bővüljön a szociális alapszolgáltatásokat
igénybevevők száma, illetve olyan készségekkel, képességek felvértezni klienseinket,
mely nemcsak a szemléletformálásukban segíti őket, hanem a munka világában
történő eligazodásukat is támogatja.

Megvalósítási helyszín: Alsózsolca Város - KSH által megállapított és lehatárolt szegregátuma. 3571 Alsózsolca (Az akcióterület határai: Sajó utca - Erkel Ferenc utca
- Móricz Zsigmond utca - Johanna utca (a Kodály Zoltán utcáig) - Kodály Zoltán utca Corvin utca - Széchenyi utca - Bem József utca - Jókai Mór utca (a Széchenyi utcától
a Tanács utcáig) - Tanács utca (az Ilona útig) - Ilona út - 232 helyrajzi számú utca
belterületi határig - Kossuth utca (a 232 helyrajzi számú utcától az Arany János utcáig)
belterületi határig - Arany János utca belterületi határig - Dankó Pista út a belterületi
határig - Akác utca (a Dankó Pista utcától a Sajó utcáig eső része) - belterületi határig).

A tevékenységek segítségével elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi
integrációt,

közösségfejlesztést,

oktatást,

iskolai

felzárkózást,

családsegítést,

gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális
munkát biztosító programok.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó
szociális,

oktatási,

mentálhigiénés,

kompetenciafejlesztő,

foglalkoztatási,

egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

A komplex program legfontosabb célkitűzése, hogy a szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű egyének társadalmi integrációját
elősegítse, továbbá a fejlesztéssel érintett szegregátumban élők számára lehetőség
biztosítson arra, hogy minél többen megszerezzék alapfokú iskolai végzettségüket.
A szegregátum 16 év alatti korosztályából min. 50 gyermek bevonása

Az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programokon, akciókon
keresztül,- szeretnénk a szegregátumból minimum 50 fő, 16 év alatti gyermek
bevonását is megvalósítani. Ehhez hozzájárulnak a program megvalósítása során
tervezett közösségfejlesztést célzó programok, a társadalmi integrációt segítő
programok, a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a
helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása pl. játszóház, a gyerekek iskolai felzárkózását
segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok (korrepetálás, pótvizsgára
dolgozat, témazárókra felkészítés, iskolaérettséget segítő felzárkóztatás, melynek
célja az iskolai kudarcok megszüntetése és sikerélményhez juttatás), egészségnapok,
szűrővizsgálatok

megrendezése

a

célcsoportnak,

mentálhigiénés-prevenciós

egészségmegőrző klubok létrehozása és működtetése, továbbá a bűnmegelőzés és
közbiztonság erősítésével.

Szemléletformáló programok megvalósítása. (a gyermekeink a legsérülékenyebbek,
legyen szó közúti közlekedési balesetről, élet- vagy vagyon elleni bűncselekményről,
bármilyen rossz szándékú befolyásról, családon belüli erőszakról, vagy csak
tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntéseikről). A tudatos, felelős és
helyes magatartás és viselkedési formák kialakításában elsődleges szerepe a szülői
pozitív példamutatásnak van, melynek hiánya esetén a negatív hatásokkal szemben
még kiszolgáltatottabbá válnak), a kirándulások lebonyolítása.

A 0-6 éves korosztály számára étkezési szokások formálása egészséges reggeli
biztosításával, sportnapok megrendezése (Alsózsolcán, a sportpályán, illetve időjárás
függvényében a sportcsarnokban megtartott sportrendezvény, melynek célja:
bemutató programok szervezésével a lakosság minél nagyobb számban történő aktív
bevonása, a testmozgásra ösztönző programokba), hagyományőrző-identitáskézműves foglalkozások szervezése, közösségfejlesztési táborok megvalósítása.

A szegregátum 16-54 éves korú lakosai esetén egyéni fejlesztési tervek elkészítése
Folyamatos szociális munka valósul meg. A bevont célcsoport tagokkal kapcsolatban
megtörténik a problémák feltérképezése, az egyéni fejlesztési tervek elkészítése,
megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata (3 havonta). Célként kerül rögzítésre
azokra vonatkozóan,- akikre egyéni fejlesztési terv készül: az alapkompetenciák

fejlesztése, a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és magasabb szintű
(10-12. osztály) iskolai végzettség megszerzése, továbbá munkakör betöltésére
feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai képzésen való részvétel, munkaerő-piaci
szempontból adekvát szakma megszerzése.

Az egyéni fejlesztési terv eszköz ahhoz, hogy az egyéni igények és szükségletek
felmérésére alapozva az egyén fejlesztését, s a fejlesztést segítő szolgáltatásokat
megtervezzék, rögzítsék az egyén fejlődésének mérföldköveit. A szolgáltatásnyújtás
folyamatában az egyéni igények és szükségletek felmérésének készítése során
felszínre kerülő problémák kezelése érdekében az egyéni fejlesztési tervben kerülnek
meghatározásra azok a tevékenységek, amelyeket a bevont személy fejlesztése,
állapotának, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni. A terv készítésekor
az egyén reális céljai és elvárásai a döntőek.

Az egyéni fejlesztési terv az általános és konkrét célok meghatározásán túl
tartalmazza az egyén fejlesztése, foglalkoztathatóságának javítása érdekében
elvégzendő teendőket, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyek megteremtik a
fejlesztéshez, a normális működéshez szükséges feltételeket, továbbá a megvalósítás
ütemezését, a célok elérését gátló és segítő erőforrásokat, a kockázatok
számbavételét, valamint az elvárt eredményeket. Az egyéni fejlesztési terv az egyéni
igények és szükségletek lényegi megállapításaira épül, ezeken alapul és ﬁgyelembe
veszi az ügyfél más szervezettel kötött esetleges megállapodásait. A felmérés
információi alapján, az igénybevevővel közösen elkészített fejlesztési terv tartalmazza
a munkaerő-piaci mobilitás, a munkaerő-piaci elhelyezés érdekében magvalósítandó
lépéseket. A tervben szerepeltetni kell az egyén személyes jellemzőit, munkavállalói
elképzeléseit, motivációs képét, a befolyásoló külső tényezőket, kompetenciáit és
korlátait. Rögzítésre kerül a kiinduló állapot, a problématérkép és az erőforrástérkép.
A cselekvési tervben az ügyféllel közösen rögzítjük a már meghatározott - az egyén
által elérendő - fő célokat, meghatározzuk az elvégzendő tevékenységeket,
feladatokat, a megállapodásokat, valamint az egyéni igények és szükségletek
felállításakor felszínre került problémák kezelési módját. Meghatározásra kerülnek a
terv részeként az egyén fejlesztendő képességei, készségei fejlesztésének, illetve a
hiányos alapismerete pótlásának, felzárkóztatásának módja. A folyamat lényege, hogy
perspektívát adjunk az ügyfélnek. Meghatározásra kerülnek a fejlesztési területek és

azok céljai. A cselekvési terv másrészt ütemterv is, melyben rögzítésre kerülnek a terv
végrehajtásakor betartandó határidők.

A támogatás felhasználásával valósul meg a komplex program melynek keretében,
Alsózsolcán fejlődik a hátrányos helyzetű, szegregátumban élők életminősége,
társadalmi integrációja.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
"Komplex együttműködési programok Alsózsolcán”
2017/07/01
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-5.2.1-15 kódszámú)
felhívás.
Alsózsolca Város Önkormányzata konzorciumban az Open Media Közhasznú
Alapítvánnyal sikeresen pályázatot nyert TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013 azonosító
számon "Komplex együttműködési programok Alsózsolcán" - címmel.
A projekt eredményeként Alsózsolca Város Önkormányzata konzorciumban az
Open Media Közhasznú Alapítvánnyal, 273,00 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatáshoz jutott.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Alsózsolca Város
Önkormányzatának célja, hogy javítsa a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
városi területeken élő, hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeit. A
tevékenységek segítségével elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi
integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést,
gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális
munkát biztosító programok.
Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó
szociális,
oktatási,
mentálhigiénés,
kompetenciafejlesztő,
foglalkoztatási,
egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.
A komplex program legfontosabb célkitűzése, hogy a szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű egyének társadalmi integrációját
elősegítse, továbbá a fejlesztéssel érintett szegregátumban élők számára lehetőség
biztosítson arra, hogy minél többen megszerezzék alapfokú iskolai végzettségüket.
Megvalósítási helyszín: Alsózsolca Város - KSH által megállapított és lehatárolt szegregátuma.
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. július 01. – 2020. június 30.
A 273,00 millió forint európai uniós támogatás felhasználásával valósul meg a
komplex program melynek keretében, Alsózsolcán fejlődik a hátrányos helyzetű,
szegregátumban élők életminősége, társadalmi integrációja.

További információ kérhető:
Alsózsolca Város Önkormányzata
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
E-mail: polgarmester@alsozsolca.hu
Honlap: www.alsozsolca.hu

