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Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. június 14-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „Komplex telep-

program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása” című, TÁMOP-5.3.6-11/1 

kódszámú pályázati felhívás.  

A felhívás keretében benyújtandó projektről az alábbi összefoglalást készítettük: 

 

A pályázat  konzorciumi formában kerül(het)  benyújtásra: 

vezető partner:  Békés Város Önkormányzata 

konzorcium tagjai:   Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, 

Reményhír Alapítvány (pályázati felhívás szerint kötelező non-profit 

szervezet) 

Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI Békéscsabai Igazgatósága) 

(pályázati felhívás szerint kötelező partner) 

 

 

A pályázat célja: a Békés városában szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben, 

halmozottan hátrányos helyzetben élő emberek (cigány lakosság) társadalmi 

felzárkóztatásának és integrációjának segítése, az egymásba fonódó társadalmi hátrányok 

következményeinek, a kirekesztés és szegénység mélyülésének mérséklése komplex 

beavatkozási eszközrendszerrel.  

 

A program - komplex fejlesztési terv mentén -, szociális, közösségfejlesztési, oktatási, 

egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemekből tevődik össze.  

 

A projekt által érintett célcsoport: A településen, telepszerű lakókörnyezetben élő, 

halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, 

szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, de a program a 

település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű 

emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. A generációkon át 

mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a projektbe bevont személyek olyan 
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családok tagjai, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család 

felzárkóztatásának segítése.  

 

A program részcélja többek között, hogy javuljon a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci 

diszkriminációval küzdő roma emberek társadalmi befogadása, foglalkoztatása,  

foglalkoztathatósága, életvitele, motivációja, szolgáltatásokhoz való hozzáférése, közösségi 

tér kialakításával és fenntartásával erősödjön a település társadalmi kohéziója. 

 

A projekt megvalósítás elemei: (kötelező tevékenységek rövid felsorolása) 

 

- Projekt előkészítés: pályázatírás, „Közösségi beavatkozási terv” készítése, 

konzorciumi, együttműködési megállapodások készítése; a problémák, lehetséges 

kitörési pontok és együttműködési lehetőségek feltérképezése. Részletes és pontos 

diagnózis a szegregátumban élők és a település helyzetéről. 

 

I.  A program megvalósítása:  

 

-  Célcsoport tagok és közösség felkészítése a megvalósításra 

A beavatkozás első fázisaként a folyamatos szociális munkás jelenlét biztosításával a 

kölcsönös bizalomépítés, napi kapcsolatteremtés a szegregátumokban élőkkel, illetve a 

helyi szereplők bevonása; 

 

- Együttműködés részleteinek megfogalmazása a települési intézményhálózattal, a 

településen működő, gazdálkodó és civil szervezetekkel, egyházakkal, helyi/megyei 

cigány kisebbségi önkormányzatokkal és más potenciális partnerekkel; 

 

- A célcsoport bevonásának előkészítése és az egyéni fejlesztési tervek: 

(A projekt fejlesztéseiben érintett szegregátumban élő, 3-45 éves korú személyek 

legalább 60%-ára vonatkozóan szükséges egyéni fejlesztési tervet készíteni.): a 

problémák egyénre/családra szabott feltérképezése;  az egyéni fejlesztési tervek 

elkészítése; az egyéni fejlesztési tervben foglalt tevékenységek végrehajtása, nyomon 

követése; 

  

- A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása: a 

település egészét célzó bizalomépítő/erősítő tevékenységek; létező 

közszolgáltatásokhoz, önkormányzati ellátásokhoz való hozzáférés telepen élők 

számára történő biztosításának szervezése; szükség esetén az ezekben a 

szolgáltatásokban dolgozók felkészítése; atelepen/településen élők bevonása konkrét 

munkafolyamatokba; konfliktuskezelés, mediáció; 

 

- „Csillag Szolgáltatópont” kialakítása; 

 

- Csillagház-Cserhaj (szolgáltatóház) kialakítása: mely biztosítja a közösségi teret a 

rendezvényekhez és a program megvalósításához kapcsolódó humán 

szolgáltatásokhoz, melyet az akcióterületen élők és a település lakói vehetnek igénybe 

(pl. tanácsadási tevékenység, tájékoztatás, játszóház); 

 

- A közösségi beavatkozási terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása - 

Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerőpiaci 

szolgáltatások; 
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-  Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók 

együttműködésének megerősítése: hálózatépítés a szolgáltatók, potenciális 

szolgáltatók körében; a helyi szolgáltatók szolgáltatásainak fejlesztése (képzéssel, 

tanácsadással). 

 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: 

 

- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés: az egyének és családok 

önálló életvezetési, háztartás-gazdálkodási képességeinek fejlesztése; adósságkezelési 

tanácsadás nyújtása, adósság megelőző tanácsadás kialakítása (a helyben létező 

szolgáltatások bevonásával), értékközvetítő események megvalósítása (pl. pozitív 

életpéldák bemutatása), hagyományőrzés és nyelvi kultúra ápolása; 

 

- Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása: az óvodai nevelésben való eredményes 

részvétel előmozdítása; 

 

- Egészségügyi szolgáltatások elérésnek javítása: egészségügyi szűrések megszervezése, 

egészségfejlesztő, felvilágosító programok, egyéni tanácsadás, a lelki egészség 

fejlesztését szolgáló tájékoztatás, információ-nyújtás; 

 

- Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés: képesség-, készség- és kompetenciafejlesztő 

programok egyéni fejlesztési terv alapján; informatikai és nyelvi készségek fejlesztését 

biztosító programok, a potenciális foglalkoztatók képzési igényeinek felmérése; aktív 

korú, inaktív személyek gyakorlati képzése, a gyakorlati képzőhelyre jutásuk 

támogatása; önálló vállalkozás indításához szükséges képzés; munkaerőpiacra való 

be/visszakerülésre felkészítés; utógondozás; 

 

- Foglalkoztatás elősegítése: az érintettek számára alkalmas helyi, térségi foglalkoztatási 

lehetőségek feltárása, együttműködés kialakítása munkáltatókkal; a foglalkoztatási 

lehetőségeknek megfelelő mobilitás biztosítása, munkáltatók részére sokszínűségi, 

érzékenyítő tréning biztosítása; munkagyakorlat megszerzésének támogatása. 

 

 

Az igényelhető támogatás összege: 45 000 000 Ft -  150 000.000 Ft; mértéke: 100% 

  

A pályázatok benyújtásának határideje:  2012. augusztus 1-től 2012. augusztus 31-ig 

lehetséges. 

 

A projekt tervezett időtartama: a projekt megkezdésétől számítva minimum 24 és maximum 

36 hónapra tervezhető. 

 

Fenntartási kötelezettség: a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, 

szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 2  évig fenn kell tartani, továbbá az 

infrastrukturális fejlesztéseket a projekt befejezését követően legalább 5 évig; valamint a 

projekt keretében kialakított Csillagház-Cserhaj (szolgáltatóház) szolgáltatásait a projekt 

zárását követően 1 évig biztosítani. 
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2012. június 6-án személyes egyeztetést folytattunk a leendő konzorciumi partnerekkel. A 

TKKI kérte, hogy legyen a Képviselő-testület részéről egy felhatalmazás a pályázat 

előkészítésére vonatkozóan, ahhoz hogy a további munkát folytatni lehessen. A TKKI 

folyamatosan, szigorú határidőkhöz kötve felügyeli a pályázat készítését. A Képviselő-testület 

elé még visszakerül az elkészült pályázat a beadás előtt, mivel majd szükséges egy olyan 

döntés is, hogy a testület a pályázat benyújtásával egyetért és a pályázati program 

megvalósítását támogatja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Békés Város 

polgármesterét, hogy a Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés 

biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú pályázati felhívás keretében 

benyújtandó pályázat előkészítő munkálatait elvégezze. A pályázati beadási határidő 

előtt elkészült pályázati anyagot támogatásra a Képviselő-testület elé terjessze. 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. június 11. 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 

 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 

 




