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CSALÁDI NAP
A TOP 5. 2.1.-15-BS1-2016-00002 ’Együtt az integrációért Békésen” megnevezésű pályázati
projekt keretein belül családi nap került megrendezésre a nyári szünidő zárásaként, 2018.
augusztus 24-én. A pályázat vállalásainak megfelelően Békés hátrányos helyzetű
településrészén zajlott a rendezvény, az önkormányzat támogatásával.
A rendezvény helyszínéül szolgáló, soványháti úti közösségi ház a mentorok által meghívott
településrészen lakó családokat várta.
A rendezvényt a szakmai vezető, Kádasné Öreg Julianna nyitotta meg, de jelen voltak a
projekt valamennyi együttműködő partnereinek a képviselői is. A nap folyamán élményben
eseménydús programokkal kedveskedtünk a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Arcfestés és
játékos sportvetélkedők részesei lehettek mind a gyerekek és a felnőttek, akik valamennyien
együtt élvezhették a játék örömét. Családi csapatokban versengtek egymással, igyekeztek a
legjobb formájukat hozni. Érdekesek és humorosak voltak a végrehajtandó feladatok. A
résztvevők szívüket- lelküket beleadták a küzdelembe!
A program rendkívül jó alkalmat biztosított arra, hogy összetartó közösséggé kovácsolja a
résztvevőket. Célul tűztük ki, hogy a résztvevők – gyermekek, szociális szakemberek, szülők –
együtt töltsenek egy vidám és tartalmas napot sok mozgással, kedvet teremtve ezzel a
mozgásban gazdagabb és egészségesebb életmódhoz.
A nap egyik lekedveltebb eseménye a Tűzoltó bemutató majd a várva várt „Vízparti” volt,
amelyet a tűzoltóság dolgozóinak köszönhetünk.
A nap végén örömmel fogyasztották a résztvevő családok a jól megérdemelt krumplipaprikást.
A nap zárásaként a családok konzervcsomagot kaptak, melyet a Szociális Szolgáltató Központ
biztosított, a mentorok adták át a családoknak. Családi nap fontos üzenete a család tisztelete, a
közösségi kohézió erősítése, a szegregált területen élők integrálása, amelyhez
elengedhetetlenek azok az intézmények, amelyekben a legtöbb időt töltik a család kisebb tagjai,
és akik számára meghatározó élményt nyújtanak a gyermekkorban megszerzett tapasztalatok.
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A TOP 5. 2.1.-15-BS1-2016-00002 ’Együtt az integrációért Békésen” megnevezésű pályázati
projekt keretein megvalósuló munkaerőpiaci programunk célja a Békésen elő szegregált
településrészen élő munkát vállalni szándékozó - hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív
személyek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének
támogatása.
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A csoportfoglalkozást a Békési Járási Hivatal Munkaügyi Osztály munkatársa, Szilágyi
Mónika vezeti. A projekt megvalósításának időszakában összesen 12 alkalommal 12
órában csoportos foglalkozás keretében képességfejlesztés valósít meg
A megtartott csoportfoglalkozásának célja, hogy a projektbe bevont ügyfelek külső és belső
motivációs alapja feltárásra kerüljön, valamint a fejlesztési lehetőségeik is feltáruljanak. A
hatékonyság érdekében homogén csoportokat hoztunk létre, mivel azonos élethelyzetükből
adódóan jobban tudnak egymással kommunikálni, így könnyebben megosztják tapasztalataikat
és problémáikat.
A motivációs csoportfoglalkozás rávilágíthat az egyéni lehetőségeikre a nekik legmegfelelőbb
képzések, munkavállalási lehetőségek iránt érdeklődővé váljanak, és saját döntésük alapján
akarjanak képzésben részt venni.
Módszerei: Kiscsoportos formában történő ismeretátadás, melynek során a résztvevők
előadások, beszélgetések, helyzetgyakorlatok keretében sajátítják el a fenti célok elérését
biztosító ismeretanyagot, egyéni készségeket, képességeket és személyes-, valamint társas
kompetenciákat.

