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• Megvalósítás időtartama
2018.08.01.-2021.07.31.

• Megvalósítás költsége
198 780 546 Ft

Támogatás mértéke: 100 %-os vissza 
nem térintendő támogatás



PÁLYÁZAT CÉLJA

Átfogó cél:
Szegregált lakókörnyezetben / mély szegénységben élő családok 
társadalmi felzárkóztatása és települési integrációjának megvalósulása

Részcélok:
• szolgáltatásokhoz való hozzáférés
• kompetencia, iskolázottsági és képzettségi szint növelése
• oktatási, képzés és foglalkoztatási programokba való részvétel
• foglalkoztatásba kerülők számának növelése
• egészségi állapot javítása
• szenvedélybetegséggel küzdők számának csökkentése
• közszolgáltatáshoz való hozzáférések/ kapcsolattartás biztosítása
• felkészítés az integrált lakókörnyezetben való tartózkodásra: javuljon a 

település befogadási hajlandósága
• közösségi kohézió erősítés



SZEGREGÁTUM 
ELHELYEZKEDÉSE



CÉLCSOPORT

Közvetlen célcsoport:
A kiválasztott szegregátumban élő, aktív korú 16-54 éves 
korosztály
Közvetett célcsoport:
• A kiválasztott célcsoport 16 év alatti gyermekei
• Helyi szakemberek
• Falu lakossága
Kiválasztás prioritásai:
• Munkanélküliség
• Általános iskolai végzettség hiánya
• Komfort nélküli lakás



PROJEKT SORÁN VÉGZETT 
TEVÉKENYSÉGEK

• Állandó szociális munkás jelenlét biztosítása

• „Csillagpont” kialakítása és működtetése

• Egyéni fejlesztési tervek készítése

• Szociális ügyintézés

• Képzési programok szervezése

• Fejlesztő felzárkóztató programok biztosítása

• Egészségjavító/ egészségmegőrző programok 

• Szabadidős tevékenységek megszervezése



EREDMÉNYEK

• Elkészül 103 egyéni fejlesztési terv

• Képzésekbe bevonásra kerül 77 fő

• Képzést sikeresen elvégzők száma minimum 46 fő

• Egészségügyi szűrésben résztvettek száma minimum 31 
fő

• A program kezdetétől a végéig legalább 3 hónapot 
folyamatosan foglalkoztatásban töltők száma minimum 
15 fő

Végső eredmény, hogy a résztvevők életminősége,     
életkörülményei fenntartható módon fejlődnek és javul a 
háztartások bevételteremtő képessége



MEGVALÓSÍTÁSBAN 
RÉSZTVEVŐ KOLLÉGÁK

Projekt menedzser: Orbán Károly
Szakmai vezető: Orbánné Fülepi Ágnes
Start asszisztens: Farkas Beáta
Szociális munkások:
Barcsik Éva
Dr. Orbán Evelin
Feke Mónika
Komróczki Sándorné Kádár Margit
Sallós Zsuzsanna
Pénzügyi munkatárs: Suba Józsefné



EDDIGI TEVÉKENYSÉGEK

• Szegregátum feltérképezése

• Kapcsolatfelvétel a célcsoporttal

• Tájékoztató a célcsoport számára

• Projektnyitó rendezvény szervezése

• Tárgyi feltételek beszerzésének megkezdése 



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


