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A PROJEKT CÉLJA:
Fő	cél:	A	humán	szolgáltatások	térségi	szintű,	összehangolt	fejlesztése	a	konzorciumi	
településeken.

Részletesen:

 X növekedjen	a	hátrányos	helyzetű	csoportok	munkaerőpiaci	foglalkoztatotti	aránya-
képzések,	egyéni	fejlesztések,	mentorálás	által,

 X javuljon	a	helyi	közösségek	társadalmi	aktivitása,
 X az	itt	élőknek	fejlesztő	programok	biztosítása,
 X lakosság	és	a	helyi	civil	szervezetek	közötti	párbeszéd	erősítése,
 X ezáltal	a	tevékenységeik	eredményességének	javítása.

Célcsoport, érintettek köre: 

Alapvetően a térség lakossága, kiemelve:

 X különösen	munkaerőpiaci	szempontból	hátrányos	helyzetű	csoportokat,
 X a	térségben	tevékenykedő	helyi	közösségek,	lakossági	tömörüléseket,
 X gyermek-	és	ifjúsági	korosztályt,
 X humán	szolgáltatásokat	nyújtó	szakembereket,	intézményeket.

A	 pályázat	 összehangolt	 programok	
magvalósításáról	szól,	de	a	települések-
nek	vannak	különálló,	egyedi	vállalásai	is.	
Konzorciumi	szinten	elmondható,	hogy	
a	pályázatban	a	települések	megköze-
lítőleg	210 külön	féle	programot	való-
sítanak	meg,	amiknek	hozzávetőleg	a	
fele	minden	évben	ismétlődik	-	táborok,	
települési	rendezvények,	egészségügyi	
szolgáltatásokkal	összefüggő	programok	
(pl.	egészségügyi	szűrések,	vérvételi	pont	
létrehozása),	kulturális	programok,	klub-

tevékenységek,	illetve	a	megvalósítási	
időszak	alatt	 folyamatosan	biztosítva	
van	–	pl.	gyógytornász,	pszichológus,	
közösségszervező,	mentorálás,	preven-
ciós	tanácsadás,	stb.
Összességében	és	települési	szinten	is	
a	projektben	szereplő	programok	úgy	
lettek	meghatározva,	hogy	egyértelműen	
a	térség	lakosságát,	a	résztvevők	érdekeit	
szolgálja	és	hosszabb	távon	legyenek	
pozitív	hatásai,	ne	csak	a	projekt	megva-
lósításának	3	éve	alatt.
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A MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKBAN 
ELÉRT EREDMÉNYEK  

KONZORCIUMI SZINTEN

KAMUT
A	pályázati	program	keretében	megvalósuló	fejlesztések	a	község	
lakosságának	nyújttak	magasabb	színvonalú	szolgáltatásokat.	 
A	pályázat	folyamatában	kiemelt	figyelmet	fordítottunk	a	csalá-
dok,	valamint	az	őket	segítő	szociális	dolgozó	(családsegítő)	és	
védőnő	felé.

 X A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának 
fejlesztését szolgáló ösztönző programok	megvalósítása	
keretében	a	beazonosításra	került	és	megfelelően	alátámasz-
tott	szakemberhiány,	szaktudás	hiány	enyhítését	szolgáló	
tevékenységek	valósultak	meg	településünkön,	úgymint	1	fő	
szociális	munkás	továbbképzése	pedagógiai	és	családsegítő	
munkatárs,	valamint	gyógypedagógiai	segítő	munkatárs	OKJ-s	
végzettség	megszerzésére,	valamint	1	fő	védőnő	kiegészítő	
képzéseként	társadalombiztosítási	ügyintéző	képzése.

 X Rendszeresen	szülőklubokat	szerveztünk,	ahol	a	szülők	
igényeihez	igazodva,	az	őket	érintő	kérdések	kerültek	napi-
rendre.

 X A	helyi	kisközösségek	társadalmi	szerepének	megerősítése	
érdekében	települési, testvértelepülési rendezvényeket 
szerveztünk,	rendeztünk	–	a	fiatalokat	és	idősebb	korosztályt	
kiemelt	célcsoportként	kezelve.

 X Szünidei	gyermekétkeztetéshez	kapcsolódóan	Nyári gyermek 
táborokat szerveztünk	a	településen.

 X A szülőklub épülete		(5673	Kamut,	Petőfi	utca	30.	ingatlan)	
felújításra	került,	melynek	keretében	nyílászáró	csere,	fűtés-	
és	víz-csatorna	rendszer	korszerűsítése	valósult	meg,	illetve	
bútorok,	berendezési	tárgyak	kerültek	beszerzésre.

 X Informatikai, biztonságtechnikai és multimédiás eszkö-
zökök (úgymint	riasztórendszer,	videómegfigyelő	rendszer	
+	kamera,	laptop	operációs	rendszerrel,	pendrive,	projektor	+	
vetítővászon,	videókamera,	hifi,	diktafon,	multifunkciós	nyom-
tató,	TV	+	fali	tartó,	wifi	router)	kerültek	beszerzésre.
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MURONY
 X Legjelentősebb	rendezvényünk	a	minden	évben	megren-
dezett	falunap,	melyre	Murony	testvérvárosa	Izsa	település	
delegációja	is	el	szokott	jönni.	A	rendezvényen	neves	fellé-
pők,	sport	programok	(kerékpározás,	íjászat,	billiárdverseny),	
pörköltfőző	verseny,	gyermekek	részére	műsorok,	ugrálóvár,	
népi	játékok	voltak	elérhetők.

 X A	program	keretében	rendezvénysátor, sörpadok vásárlá-
sára volt lehetőség,	mely	a	rendezvény	nagy	létszámához,	
több	mint	300	fő	megvendégeléséhez	tökéletesen	megfelelt.

 X Az idősek és az ifjúság részére	megtartott	főzési	bemuta-
tók,	diétás	tanácsadások,	egészségtudatos	életmód	prog-
ramok	is	nagyon	sikeresek	voltak	a	lakosok	körében.	Az	
előadások	kitértek	a	drog,	az	alkohol,	a	nikotinfüggőségre,	
játékszenvedélyre,	az	egészséges	életmódra,	testmozgásra	
is.	Átlagosan	22-30	fő	vett	részt	a	programokon.

 X A hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári táborok 
kerültek	megrendezésre.	A	táborokban	a	Muronyi	Általános	
Iskola	tanulói	vettek	részt.	Közösségépítő	játékokkal,	társas-
játékokkal,	kézműves	foglalkozásokkal,	népi	mesterségek,	
hagyományok	megismerésével,	sportolással	teltek	napjaik,	
melyek	tetszettek	a	gyerekeknek.
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KÖRÖSTARCSA
A	pályázatnak	köszönhetően	Köröstarcsán	minden	korosztályt	
érintő	programokat,	rendezvényeket,	egészségmegőrzés	céljából	
szűrővizsgálatokat	tudtunk	biztosítani	a	lakosság	számára.
A megvalósított programelemekkel a település minden 
korosztályát sikerült valamilyen formában megszólítani.

 X Első	körben	a	programok	beindításhoz	szükséges	eszköz-
beszerzésekre került sor,	így	megvásároltunk	1	db	dikta-
font,	1	db	fényképezőgépet,	4	db	autós	gyermekülést,	30	db	
kerékpárt,	és	különböző	egészségfejlesztési	berendezése-
ket,	úgymint	EKG	készülék,	vérnyomás-vércukor-koleszterin	
mérő	készülék,	testösszetétel	mérő	berendezés,	szaturáció 
mérő	készülék.

 X Éves	szinten	1	alkalommal	került	megrendezésre	az	Egészség 
és Sportnapunk,	valamint	három	tábor	(Sporttábor, Nyári 
Napközis tábor, Nyári tábor kicsiknek).

 X Klubfoglalkozásainkat (Generációk	közötti	közös	prog-
ram,	Szülőklub,	Babaúszás)	úgy	alakítottuk	ki,	hogy	minden	
korosztály	érintett	legyen.

 X Kiemelném	az	Egészségtanácsadó irodánkat, a Minila-
bort és a gyógytornász tevékenységét,	melyek	a	korábbi	
években	nem	voltak	elérhetőek	a	településen,	de	most	már	
lakosok	életében	fontos	szerepet	töltenek	be.

A	projektbe	közel	3000 főt	sikerült	bevonni.	Összegezve	a	tapasz-
talat	az	volt,	hogy	a	bevont	résztvevők	aktívak	voltak,	valamint	a	
programok	a	település	közösségi	életét	élénkítették.
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KONDOROS
A	projektnek	köszönhetően	Kondoros	városában	a	humán	szol-
gáltatások	színvonala	nőtt,	fejlődtek	a	résztvevők	kompetenciái,	
erősödött	a	társadalmi	felelősségvállalás,	a	közösségek	társa-
dalmi	aktivitása	és	a	közbiztonság,	valamint	a	város	lakossága	
nyitottabb	lett	egymással	szemben	is.	

 X A	szolgáltatások	keretében	ügyvédi-szociális asszisztensi 
tanácsadás	és	ifjúsági referens	segítette,	az	azt	igénybe	
vevő	városi	polgárokat.

 X A	rendszeresen	megrendezésre	kerülő,	anyák	egészségtu-
datos	magatartását	támogató	Szülő Klub és a Baba-mama 
Klub	erős	közösségformáló	erővel	bírt.	Az	ismeretek	bőví-
tése,	tapasztalatok	cseréje,	hasznos	tanácsok,	szülői	kész-
ségek	javítása	mellett	lehetőséget	biztosítottak	személyes	
kapcsolatok	kialakítására	a	szülőknek.	

 X A	három	év	alatt	folyamatos,	rendszeres	testmozgással	járul-
tak	hozzá	a	kick-boksz és az aerobik szakkörök,	edzések	
a	gyerekek,	köztük	hátrányos	helyzetű	gyerekek	sportolási	
lehetőségéhez,	míg	az idősek közösségben tartását,	szel-
lemi	és	fizikai	aktivitásuk	megőrzését,	fejlesztését	célozta	
meg	a lelki segélynyújtás időseknek program. 

 X A	 képzéseknek	 köszönhetően	 a	megszerzett	 kompe-
tenciák	 segítették	 a	 szakemberek	 további	 munka	
végzését,	 hatékonyabban	 tudták	 ellátni	 feladataikat.	
A	hátrányos	helyzetű	csoportokhoz	 tartozó	aktív	korú	
emberek	 informatika oktatása	 segítette	 a	 munka-
erő	 piacra	 jutását	 a	 programba	 bekapcsolódóknak. 
Az	évente	többször	megrendezésre	került	hagyományőrző, 
közösségfejlesztő programoknak	köszönhetően	erősödött	
a	társadalmi	aktivitás	és	identitás	városunkban.	

 X 	A	települési ösztöndíj program	a	kondorosi	középiskolás	
diákok	tanulmányainak	elvégzéséhez	nyújtott	segítséget.

 X Az	iskola	végeztével	10 különböző napközis tábor	tette	
lehetővé	a	gyerekek	nyári	hasznos	időtöltését	(pl.	kirándu-
lásokkal,	szakemberek	felügyelete	mellett	rendszeres	test-
mozgással).

 X A	fejlesztések	eredményeként,	olyan	eszközbeszerzések 
valósultak	meg	(laptopok,	projektor,	közösségi	térbe	bútor-
zat),	melyeknek	köszönhetően	a	kulturális	szolgáltatások	
kihasználtsága	nőtt.	A	térfigyelő	rendszer	bővítésével,	pedig	
megnőtt	a	kondorosi	polgárok	biztonságérzete.	
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MEZŐBERÉNY
Mezőberényben	a	pályázat	keretében	olyan	programelemek	
kerültek	megvalósításra,	amelyekkel	a	településen	fejleszteni,	
megerősíteni	szükséges	humán	szolgáltatások	összehangolt	
minőségi	és	mennyiségi	javítása	valósulhatott	meg	a	projekt	
végére.

 X Lakosság	és	szűkebb	célcsoportok	programokba	való	bevo-
násához	szakemberek kerültek alkalmazásra	szociális	és	
kulturális	területeken.	A	mentorok	300	fő	részére	egyéni	
fejlesztési	tervet	készítettek,	az	önkéntes	koordinátor	az	
önkéntesek	és	fogadószervezetek	közötti	párbeszédet	segí-
tette,	közösségszervező	a	közösségi	szerveződéseket	erősí-
tette,	a	pszichológus,	mentálhigiénés	és	drogprevenciós	
szakemberek	is	folyamatosan	rendelkezésre	álltak.	A	szak-
emberek	számára	informatikai	és	irodatechnikai	eszközök	
kerültek	beszerzésre.

 X Széleskörű	egészségügyi szolgáltatások	váltak	a	lakos-
ság	számára	elérhetővé	(mobil	szűrőkamion,	munkahelyi	
szűrések,	testmozgástanácsadás	időseknek,	idősek	aktivi-
tását	segítő	programok,	gyógytornász)	a	pályázat	kapcsán.	
Ezen	túl	az	egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos 
események	kerültek	megrendezésre	(pl.	egészségnap,	élet-
módtábor,	reformkonyha	klubfoglalkozások,	életmódvál-
tást	támogató	programsorozatok),	melynek	köszönhetően	
erősödött	az	egészséges	életmódra	való	hajlam.	Ezt	igazolta	
a	programokon	való	nagyszámú	részvétel	is.

 X A	hátrányos	helyzetű	csoportoknak	szóló	képzések, trénin-
gek, mentori programok	a	 résztvevő	személyek	nyílt	
munkaerőpiacra	jutását,	életkörülményeiken	való	javítá-
sát	segítették.	Ennek	keretében	munkaerőpiaci	tréningek,	
gépírás-szövegszerkesztő	tanfolyam	(ezen	programhoz	12	
db	laptop	került	beszerzésre),	innovatív	programok	kidol-
gozása,	egyéni	és	családi	konzultációk	kerültek	magtartásra.

 X Kifejezetten	a	szülőknek,	családoknak,	tizenéves	fiataloknak	
számos,	hasznos	felkészítő,	felvilágosító,	családi	életre	nevelő	
programon	való	részvétel	lehetősége	lett	biztosítva	(„Boldo-
gabb családokért” iskolai program, „Ciklus-show”, baba-
mama és szülőklubok).	

 X A	gyermekek,	fiatalok	részére	közösségi	színtérként	egy	
gyermek- és ifjúsági játszó	lett	kialakítva	a	Művelődési	
Házban,	aminek	kapcsán	játszóeszközök	kerültek	beszer-
zésre,	illetve	egy	új játszótér	is	épült.	Egy	Gyermek-és 
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Ifjúsági Önkormányzat	megalakításának	felkészítő	prog-
ramon	pedig	40	általános-	és	középiskolás	diák	vett	részt. 
A	megvalósítás	3	éve	alatt	a	településen	21 alkalommal 
nyári napközis és szünidei táborok	kerültek	megren-
dezésre,	ahol	a	gyerekek,	fiatalok	–	képzett	szakemberek	
felügyelete	mellett	-	tartalmasan	és	hasznosan	tölthették	el	
a	szünidejüket.

 X Több program vehettek részt a helyi cégek, vállalkozók 
is,	melynek	célja	a	munkaerőpiaci	tendenciák,	kompetenciák,	
globális	folyamatok	megismerése,	megismertetése,	illetve	
az	önkéntesség-önkéntes	fogadószervezti	munkába	való	
bekapcsolódás	voltak.	A	tapasztalatok	szerint	a	programok	
eredményeképpen	javult	a	vállalkozások	egymás	közötti,	
illetve	az	Önkormányzattal	való	együttműködése,	kommu-
nikációja.

 X A	humán szolgáltatásokat ellátó szakembereknek szóló 
képzések, tréningek eredményeképpen	a	települési	szol-
gáltatások	minőségi	javulása	volt	tapasztalható.	Ilyen	progra-
mok	voltak:	közösségfejlesztő	képzés,	babamasszázs	képzés,	
kineziológiai	taping	képzések.

 X Mezőberényben	a	civil szervezetek közötti együttmű-
ködés javítása,	segítése	érdekében	-	a	pályázat	keretében	
-	olyan	programokon	való	részvételi	lehetőséget	tudtunk	
biztosítani,	mint	pl.	együttműködési	kompetencia	fejlesztő	
tréningek,	workshop-ok,	jövőműhely	foglakozások.

 X A	város	kulturális	életébe	új	színfoltként	több	programe-
lem	került	megrendezésre,	pl.	„Kulturális élményeket 
az utcára” események, villámcsődületek,	stb.,	amiket	a	
közösségszervező	szakember	és	a	kulturális	intézmények	
koordináltak.
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BÉKÉS
 X A	projektnek	köszönhetően	Békés	városában	a	humá-

ninfrastruktúra fejlesztése	vártaknál	jobban	alakult,	ez	
elsősorban	a	képzéseknek,	tájékoztató	előadásoknak	és	a	
mentori	tevékenységnek	köszönhető.	A	szociális mentor 
leginkább	a	hátrányos	helyzetűek	foglalkoztatási	lehetősé-
geit	igyekezett	felkutatni.	A	képzések,	az	előadások	egy	része	
a	szociális	szakemberek	szakmában	maradását	segítették.	
Ilyen	volt	a szupervízió és coaching, illetve a mediátor 
képzések az önkormányzati	és	civil	fenntartású	intézmények	
vezetői	és	szakemberei	számára,	illetve	10 fő szociális-ápoló 
és gondozó képzése	valósulhatott	meg	sikeresen.	A	képzé-
sen	résztvevők	munkaerőpiacon	történő	elhelyezkedése	is	
sikerrel	megvalósult.

 X Tudva	lévő,	hogy	a	lakosság	digitális	ismeretei	nem	korunknak	
megfelelőek,	ezért	a	számítógépes ismeretek tanfolyam	is	
eredményesnek	mondható,	hiszen	sikerrel	szólítottunk	meg	
hátrányos	helyzetű	személyeket	ebben	a	programelemben,	és	
szinte	pillanatok	alatt	beteltek	a	meghirdetett	helyek	a	képzésre.	

 X Az	öngondoskodás	programsorozat	lehetővé	tette	a	lakos-
ság	olyan	információkhoz,	tudásanyaghoz	való	hozzájutását,	
amely	információk	már	feledésbe	merültek.	Az	a	társadalmi	
réteg,	aki	már	hosszabb	–	rövidebb	ideig	képtelen	magáról	
gondoskodni,	tehát	hátrányos	helyzetű-	sem	maradt	ki	a	
programból,	hiszen	éppen	értük	hoztuk	létre	a	Krízisraktár 
szolgáltatást,	amelyhez	több	civil	és	önkormányzati	fenn-
tartású	szervezet	is	csatlakozott.	A	Krízisraktár	élelmiszer	
és	gyógyszer	beszerzését	és	szétosztását	valósította	meg.	

 X A	Madzagfalvi napok programjain	keresztül	széles	körben	
tudtuk	megszólítani	mind	a	lakosokat,	mind	pedig	az	ide	
érkező	vendégeket.	A	szabadidős és mozgásprogramok 
intenzíven	járultak	hozzá	az	egészséges	életmód	kialakítá-
sának	szemléletéhez.	Ugyanezt	a	célt	szolgálták	a	Madzag-
falvi egészségprogramok. Fiatalok és elszármazottak 
találkozója,	a	Testvérvárosok találkozója	szintén	megva-
lósulhatott,	hiszen	fontos	a	párbeszéd	mindkét	célcsoport	
tekintetében.	

 X Több	típusú	nyári tábor	segítette	a	gyermekek	kreativitását,	
nyári	hónapokban	történő	elhelyezését,	melyek	hozzájárultak	
a	szülők	nyugodt	munkavégzésének	elősegítéséhez.	Ilyenek	
voltak	a	kézműves táborok,	ill.	a	hátrányos helyzetű gyer-
mekek	számára	szervezett	tematikus	táborok.	
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 X Városunk	nagy	hangsúlyt	fektet	a	fiatalokkal	folytatott	
párbeszédre,	ezt	segítette	elő	az	Erőforrástérkép progra-
munk,	amelybe	sikerrel	vontuk	be	a	tanulókat,	diákokat,	akik	
ezen	a	platformon	is	megfogalmazhatták	véleményüket,	
érzéseiket,	hogy	mit	várhatnak	el	a	jövőre	vonatkozóan.	
Az	iskolai ösztöndíjprogram	szintén	a	diákok	számára	
nyújtott	segítséget,	ezzel	is	enyhítve	a	jól	teljesítő	diákok	
anyagi	nehézségeit.

 X A	Tudatos családtervezés védőnői programmal szintén	a	
diákok	számára	nyújtott	hasznos	információt	a	családalapí-
tás,	gyermekvállalás	témakörében.	A	család és gyerekjóléti 
programsorozat	keretében	hasznos	információkhoz	juthat-
tak	nem	csak	a	diákok,	de	a	szülők	és	a	humánszektorban	
tevékenykedő	szakemberek	is.

 X A	Sportágválasztó programelemünk	szintén	a	fiatalabb	
korosztályra	fókuszál	–	illeszkedve	sportvárosi	létünkhöz.	
Egészségfejlesztő programsorozat megvalósult kifeje-
zetten az időskorosztály	számára.	

 X A	programokhoz	szükséges	tárgyi	feltételek	egy	részének	
beszerzése	is	megvalósulhatott,	hiszen	a	projektnek	köszön-
hetően	3D nyomtató , babzsákfotelek, számítástechnikai 
eszközök kerültek	beszerzésre.	

 X A településkártya szolgáltatás	legfőbb	célja,	annak	a	szem-
léletnek	a	kialakítása,	megerősítése,	hogy	a	helyi	a	helyitől	
vásároljon,	így	erősítve	a	település	gazdaságát	és	a	társadalmi	
kapcsolatokat.		Egyre	nagyobb	az	érdeklődés	a	településkártya	
iránt,	ez	is	mutatja	a	projektnek	köszönhető	sikerességet.

 X Számtalan	megvalósult	klubfoglalkozás segítette	az	itt	
élők	szabadidejének	hasznos	eltöltését,	színesítve	ezzel	a	
programpalettát	(	Biokonyha szakkör,	népdalkör, ifjúsági 
klub, „Csináld magad szakkör”).

A	békési	programok	megvalósulását	2	fő	szakmai	asszisztens,	 
2	fő	ifjúsági	referens,	1	szociális	mentor,	1	fő	kulturális	mentor,	
1	fő	közösségi	mentor,	1	fő	közösségszervező	segítette.	A	prog-
ramban	dolgozó	személyek	munkája	nélkül	ez	a	program	nem	
valósulhatott	volna	meg,	mindannyiuk	munkája	kiemelkedő	telje-
sítményt	mutatott.



„A	minden	eddiginél	jobban	felgyorsult	világunkban	a	tudás	megléte,	a	
készségek	kialakulása,	a	kompetenciák	–	amelyek	a	használható	tudást	és	
a	probléma	megoldást	is	jelentik	–	adják	a	boldogulás	alapját,	egyénileg	
a	családok,	tágabb	értelemben	a	társadalom	erősödésének	lehetőségét	
kínálva.	Ez	a	pályázat	az	együttműködési	hajlandóság	fejlesztésén	túl,	
főleg	a	kompetenciák	megszerzésében	segített	előre	lépni.”

Siklósi István,  
Mezőberény	Város	polgármestere

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL:

BÉKÉS
www.bekesvaros.hu

KAMUT
hirek.kamut.hu
KONDOROS

www.kondoros.hu
KÖRÖSTARCSA

www.korostarcsa.hu
MEZŐBERÉNY

www.mezobereny.hu
MURONY

www.murony.hu


