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KEDVES OLVASÓ!

Ön az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 
„Humánszolgáltatások fejlesztése a 
kelet-békési térségben” elnevezésű 
projekt eredménykommunikációs 
kiadványát tartja a kezében. 

Engedje meg, hogy bemutassam 
Önnek a projekt keretében megva-
lósult programokat, elért eredmé-
nyeket! 

Az eredmények összegzésével egy-
idejűleg köszönetemet fejezem ki 
a projekt konzorciumi partnerei és 
a fejlesztési terület településeinek 
vezetői felé a projekt megvalósí-
tásában való együttműködésért, a 
projekt irányításban résztvevő mun-
katársaimnak a pontos szakmai 
munkáért!

A szakmai megvalósításban részt-
vevő kollégák elhivatottsága, mo-
tivációja mindvégig elősegítette 
a projekt céljainak teljesülését, a 
megvalósult team-munka és az 
ágazatközi együttműködések révén 
komplex fejlesztés valósulhatott 
meg.

A lakosság részéről tanúsított nyi-
tottságot és befogadást minden 
munkatársam nevében tisztelettel 
köszönöm!

A projekt team képviseletében
tisztelettel,

Sós Judit
Szakmai vezető

A PROJEKTRŐL
AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM KIEMELT CÉLJAI

Magyarországon kiugróan nagyok a területi kü-
lönbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő 
rendelkezésre állásáról, a foglalkoztatottság és 
munkanélküliség mértékéről, a különféle gaz-
dasági, szociális, infrastrukturális környezetről. 
A többi régióhoz viszonyítva tapasztalható, hogy 
a hátrányok gyakran ugyanazokban a térségek-
ben összpontosulnak, együttesen korlátozva az 
ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek 
kedvezőtlen hatása összetett folyamatok révén 
határozza meg a térség versenyképességét, így 
kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelí-
téssel, átfogó megoldások alkalmazásával való-
sulhat meg sikeresen. 
A program egyik alapvető célja a humán köz-
szolgáltatások fejlesztése és hozzáférhetőségé-
nek javítása. Ennek megfelelően a projektben 
megvalósított programok hozzájárultak:

• a területi különbségek csökkentéséhez a 
humán közszolgáltatások tekintetében, 

• a társadalmi felzárkózás folyamatához, a 
minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzá-
férés javításával, 

• a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
felzárkózásához,

• a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoz-
tathatóságának javításával munkaerőpiaci 
helyzetük erősítéséhez,

• az egyes közszolgáltatások minőségének 
és hatékonyságának fejlesztéséhez, 

• ágazatközi együttműködések, integrált 
megoldások kialakításához, 

• az országosan homogén szolgáltatások 
differenciálásához.

Emellett a projektben kiemelt figyelmet fordí-
tottunk a kulturális- és társadalmi tőke, továb-
bá az egyéni és közösségi értékteremtő készség 
és aktivitás fejlesztésére is, amelynek eredmé-
nyeként az egyes térségekben, településeken, 
településrészeken élők fel- és megismerik te-
lepülésük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti 
értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes 
és szűkebb közösségük emberi, tudás- és ké-
pességbéli értékei és alkalmassá válnak a kör-
nyezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások 
fejlesztésére, azok tudatos alkalmazására.
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AZ EFOP-1.5.2-16-2017-00021 
„HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A 
KELET-BÉKÉSI TÉRSÉGBEN” PROJEKT

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 „Humánszolgál-
tatások fejlesztése a kelet-békési térségben” 
projekt a felhívásban meghatározott és a Helyi 
emberi erőforrás fejlesztési tervben rögzített 
eredménycélokra fókuszálva konzorciumban va-
lósult meg a Gyulai járás települései, Doboz ön-
kormányzata, illetve a szegedi székhelyű Agora 
Alapítvány a Társadalomkutatásért civil szerve-
zet együttműködésében.  
A projekt az Európai Unió, Európai Szociális 
Alap vissza nem térintendő támogatásával va-
lósult meg. 
A támogatás összege 498.87 millió forint. A 
megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2021. 
augusztus 31. 
A projekt fejlesztési területe: Gyula, Elek, Ké-
tegyháza, Lőkösháza és Doboz települések köz-
igazgatási területe volt, hatásterülete azonban 
- tág értelemben véve - kiterjedt Békés megye, 
valamint a Dél-alföldi régió teljes egészére.
A projekt szakmai központja, a projekt kereté-
ben létrehozott Béke sugárúti Mentorközpont-
ban működött, az 5700 Gyula, Béke sgt. 41. szám 
alatt. A projekt keretében a Mentorközpont épü-

letének akadálymentesítése, felújítás, a munka-
állomások és közösségi munkaterek kialakítása 
valósult meg, illetve megtörténtek a szükséges 
eszközök és IKT-eszközök beszerzései.
            
A megvalósítás során közvetlen célcsoportjaink 
voltak:

• a helyi humán közszolgáltatásban dolgo-
zók, illetve a potenciális alkalmazottak, 
akiknek a tevékenysége arra irányul, hogy 
segítséget nyújtsanak a helyi lakosságnak,

• a hátrányos helyzetű (272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 5. számú mellékletének 
4.5.3 pontja szerint hátrányos helyzetű) 
aktív korú lakosság, tehát azon társadalmi 
csoportok, amelyekre jellemző az alacsony 
iskolai végzettség, tartós munkanélküli-
ség, illetve a nők, az idősek és a megválto-
zott munkaképességűek,

• a nemzetiségekhez, etnikai kisebbséghez 
tartozó személyek. 

A projekt közvetett célcsoportjai voltak:

• a településen élők életminőségének javítá-
sa és a közösségfejlesztés szempontjából a 
projekt hatóterületén élő teljes lakosság, 
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• a humán szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés biztosítását tekintve a helyi és térségi 
szolgáltató intézmények, 

• a szakmai és civil szervezetek.

a projektben érintettek köre:

• magában foglalja a települési önkormány-
zatokat, 

• a nemzetiségi önkormányzatokat, intézmé-
nyeiket és különböző társulási formáikat, 

• a térség településeinek lakosságát, 
• illetve azon szakmai és civil szervezeteket, 

amelyek a fejlesztési intézkedések ered-
ményeinek és jó gyakorlatainak megosz-
tásában, új projektek ösztönzésében részt 
vesznek.

A projekt elsődleges célja volt, hogy a gyulai kis-
térség és a hozzá szervesen kapcsolódó Dobo-
zon élő lakosság munkaerőpiaci kompetenciáit 
és személyes készségeit oly módon fejlesszük a 
programjaink során, hogy az már rövid távon is 
támogatni tudja az itt élők életminőségének ja-
vulását, és a helyi társadalmi kohézió erősödé-
sét. 
A projekt által megvalósított programokat és tá-
mogató tevékenységekeinket úgy terveztük meg, 

hogy a fejlesztési területen élők munkavállalási 
esélyei javuljanak általuk, és mind többek he-
lyezkedjenek el sikeresen a munkaerőpiacon. 
Azoknak a lakosoknak is segítséget nyújtottunk, 
akik a munkahelyük megtartását érezték nehéz-
kesnek akár az egészségük, a gazdasági változá-
sok, vagy akár egy nehéz élethelyzet miatt. Ezen 
céljainkhoz kapcsolódóan a fejlesztési területen 
élő lakosság számára több egészségmegőrzési 
célú, kompetenciafejlesztő, tudásátadó, egyéni 
és – közösségi készségeket, képességeket meg-
erősítő tevékenységet is megvalósítottunk. 
Ahhoz, hogy egy település hosszútávon vonzó 
maradjon, több fontos szempontnak is teljesül-
nie kell. A projekt programjainak megvalósítása 
során a Széchenyi 2020 irányvonalai mellett fi-
gyelembe vettük a fejlesztési területünkön meg-
jelenő igényeket, lehetőségeket és fejlesztési 
irányokat annak érdekében, hogy a helyben va-
lós problémát jelentő folyamatokra adjunk haté-
kony szakmai megoldást. 
A projekt konzorciuma végig elkötelezett volt 
az iránt, hogy a munkaerőpiaci kompetenciafej-
lesztésen túl a terület megtartó képessége is 
növekedjen, így a közösségfejlesztés, a közössé-
gi programok és ezen belül a fiataloknak szóló, 
célzott programok végig kiemelt szerepet kap-
tak a megvalósítás során.
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A MEGVALÓSÍTÁS 
MUNKAERŐPIACI HÁTRÁNYOK LEKÜZDÉSE 
ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA HOLISZTIKUS 
SZEMLÉLETBEN

Ahhoz, hogy a rövid távon érezhető életminő-
ség javulás mellett hosszú távon is eredményes, 
komplex fejlődést érjünk el mind egyéni, mind 
közösségi szinten, a lehető legtöbb oldalról nyúj-
tottunk támogatást a hátrányok leküzdése és az 
„egész-ség” megteremtése érdekében. 

 

A fejlesztési folyamataink általános
és specifikus céljai

Forrás: Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv

SZERVEZETFEJLESZTÉS, HUMÁN 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

A humán közszolgáltatások minőségének és 
hatékonyságának fejlesztése, valamint az elér-
hetőség javítása érdekében a fejlesztési terület 
6 intézményét vontuk be a szervezetfejlesztési 
folyamatokba. Együttműködő partnerünk volt 
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény Gyulai Intézményegysége, 
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Gyula), 
a Dobozi Gondozási Központ, Elek Város Óvoda 
– Bölcsőde Intézményei, a Lőkösháza Községi 
Önkormányzat Óvoda - Bölcsőde, illetve a Ké-
tegyházi Napsugár Óvoda. A projektben elkészült 
szervezetfejlesztési tanulmány iránymutatásul 
szolgálhat a jövőben az együttműködő intézmé-
nyek munkájának fejlesztését célzó szakmai 
döntéshozatal során. 

A projekt eredményeképpen a fejlesztési terü-
leten a szakképzett munkaerőhiány megszün-
tetése érdekében közel 30 fő elhelyezkedését 
tudtuk segíteni a projekt által a humán közszol-
gáltatások területén. Emellett a projekt kereté-
ben 10 fő részére ösztöndíj alapú támogatást 
is biztosítottunk. Ösztöndíj alapú támogatásban 
azon személyek részesülhettek, akik a humán-
szolgáltatások terén a hiányzó szakemberek 
pótlása érdekében tanulmányokat folytattak és 
vállalták, hogy a tanulmányaik elvégzését köve-
tően Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 
települések valamelyikén működő humán szol-
gáltatást végző intézményben önkéntes szerző-
déssel, vagy munkaviszony keretében feladatot 
látnak el. Ezen túlmenően az ösztöndíjban ré-
szesült személyek között voltak, akik a későbbi-
ekben önként vállalt tevékenységgel támogatták 
a projekt céljait. 
A szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsoló-
dóan digitális tananyag – e-learning jólléti tré-
ning is készült a humán szakemberek számára 
a magasabb szintű humán közszolgáltatások 
biztosítása érdekében. A világjárvánnyal össze-
függésben az elmúlt években olyan soha nem 
látott kihívásokkal is szembe kellett nézniük a 
területen dolgozó szakembereknek, melyekre 
újszerű megközelítést és megoldásokat kellett 
kialakítaniuk. Ehhez nyújt szakértői segítséget a 
tréning az alábbi témakörök feldolgozásával:

• a humán szakemberek mentális egészsé-
ge,

• szorongás, stressz és burnout,
• megküzdési stratégiák,
• krízis megelőzés és könnyítés,
• asszertív kommunikáció és konfliktuske-

zelés.

FÓKUSZBAN AZ EGYÉN
MENTORÁLÁS ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉS

MENTORI TEVÉKENYSÉG

A projekt elsődleges, közvetlen fejlesztő tevé-
kenysége a hátrányos helyzetű csoportokhoz 
tartozó aktív korú személyek foglalkoztatható-
ságának javítását támogató mentori szolgáltatás 
biztosítása volt. Az öt településen összesen 12 
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mentor látott el fejlesztő tevékenységet, mely-
nek során havi konzultáció keretében tartott 
kapcsolatot az általa támogatott mentorált sze-
mélyekkel.

A mentori tevékenység magában foglalta:

• a hátrányos helyzetű személyek/családok 
felzárkóztatásának segítését, 

• az aktív munkaerő-piaci programokhoz, 
támogatásokhoz való hozzáférés lehetővé 
tételét 

• a munkavállaláshoz szükséges személyes 
kompetenciák fejlődésének támogatását, 

• egyénre szabott szociális segítségnyújtást. 

A mentorok közvetlenül segítették a térségi 
egyenlőtlenségek ellensúlyozását azzal, hogy a 
programban részt vevő településeken helyileg 
végezték tevékenységüket.

A mentori tevékenység során a projektbe belépő 
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 
személyek problémáik megoldásában, foglal-
koztatásuk, anyagi helyzetük javításában közvet-
len támogatást kaptak a mentoruktól. A mento-
rok az általuk mentorált aktív korú személyeket 
információval látták el, motiválták őket a mun-
kába álláshoz szükséges kapcsolati rendszer ki-
alakításában és fenntartásában, ösztönözték az 
önbizalmuk épülését valamint hozzájárultak és 
szűkebb és tágabb környezetük, társadalmi sze-
repük fejlesztéséhez. 

Mentorálás

A mentor az együttműködő mento-
rált személyt segítette a hosszú távú 
életcéljának elérésében, informáci-
ókkal látta el, motiválta, támogatta az 
együttműködéshez szükséges kap-
csolati rendszer kialakításában és 
fenntartásában. A mentori tevékeny-
ség hatására a résztvevők egyéni és 
társas kompetenciái fejlődtek, a fog-
lalkoztathatóságuk feltételei javultak. 
A támogató szolgáltatás hatására a 
mentorálásban résztvevő személyek 
elérték kitűzött céljaikat, társadalmi 
szerepük javult.

6



Az öt településen összesen 12 mentor segítette a projektbe bevont, munkaerőpiaci szempontból hát-
rányos helyzetű személyeket. A projekt keretében a foglalkoztathatóság javítására irányuló tevékeny-
ségekkel mindösszesen 772 fő elérése valósult meg. 

Foglalkoztathatóság javítására irányuló tevékenységekbe
bevont személyek száma településekre bontva

Foglalkoztathatóság javítására irányuló tevékenységekbe
bevont nemek aránya, településekre bontva

A közvetlenül elért célcsoport a projektbe történő bevonás időpontjában foglalkoztathatóság szem-
pontjából hátrányos helyzetűnek tekinthető. A hátrányos helyzetet kapcsán jellemzően magas a tar-
tós álláskeresői viszony, az alacsony iskolai végzettség, valamint az 50 év feletti életkor, ugyanakkor 
együttműködésben a 26 – 49 év közötti korosztály együttműködése a legjellemzőbb. A projektben 
közvetlenül elért személyek 2/3-a nő és a bevontak közel fele kiskorú gyermeket nevel. A bevonás 
időpontjában a hátrányos helyzet vonatkozásában halmozódás volt megfigyelhető.
A projektben mentori tevékenységgel elért aktív korú személyek közül 66 fő 18-25 év közötti, 399 fő 
26-49 év közötti és 307 fő 50 év fölötti életkorú. 
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A foglalkoztathatóság javítása kapcsán elért 
személyeken keresztül a projekt keretében vég-
zett tevékenység kihat közvetetten a családra, 
a bevont személlyel közvetlenül együtt élő hoz-
zátartozókra is, akik így a projekt közvetett cél-
csoportjaivá váltak. A bevont személyekkel  - a 
munkaerőpiaci helyzetük javítása érdekében 
- végzett közös munka által közvetetten 1213 fő 
életminőségének javítására tudtunk hatással 
lenni. Az egyéni fejlesztés az egyén fejlődésén 
túl a bevont személlyel közvetlenül egy háztar-
tásban élők életminőségére is pozitívan kihat. A 
mentorálásban résztvevő aktív korú személyek 
fele kiskorú gyermeket nevelő szülő.

ESETMENEDZSERI TEVÉKENYSÉG

Amennyiben a mentorok a problémafeltárás so-
rán azt tapasztalták, hogy a mentoráltjuk éle-
tében halmozottan voltak jelen hátrányt okozó 
tényezők, a projektben elérhető 4 fő esetmene-
dzsert is bevonták a támogató folyamatba, akik 
egyéni fejlesztési tervet készítettek a problémák 
és megakadások felszámolására, a hátrányok 
hatékony ledolgozása érdekében. Az egyéni fej-
lesztési tervekben megfogalmazott hosszú – és 
rövidtávú célok elérésében az esetmenedzsere-
ken túl a mentorok mindvégig támogatást nyúj-
tottak az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező 
személyek részére a projekt során. 

Az esetmenedzser

Esetmenedzserek munkájuk során a 
hátrányos helyzetű aktív korú lakos-
ság foglalkoztatásának elősegítését 
támogatták, és a kríziskezelés tá-
mogatását végezték. Elkészítették a 
kiválasztott célcsoporttagok egyéni 
fejlesztési tervét, nyomon követték 
a fejlesztéseket. Az esetmenedzse-
rek a feltárt problématerületekhez 
kapcsolódóan javaslatot tettek a kép-
zésekbe, tanácsadásokba való bevo-
násra, koordinálták a szociális segítő 
tevékenységekhez való hozzáférést, 
nyomon követték a megfogalmazott 
célok elérésének lépéseit, és eh-
hez kapcsolódóan három havonta 
felülvizsgálták az egyéni fejlesztési 
terveket. Az esetmenedzserek köz-
reműködésével a krízishelyzetek fel-
oldódtak, az egyéni kompetenciák 
fejlődtek, és ezáltal a résztvevő aktív 
korú személyek foglalkoztatási esé-
lyei javultak.

A folglalkoztathatóság javítása tevékenységgel közvetetten elért
személyek száma
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A mentorálásban résztvevő aktív korú szemé-
lyek számára a mentori tevékenység során bi-
zonyosságot nyert indokoltság alapján 457 db 
egyéni fejlesztési terv készült el. 

Az egyéni fejlesztési tervek minden esetben tar-
talmaztak olyan hosszú - és rövidtávú célokat, 
melyek teljesülése az egyén életminőségének 
javulását, illetve a munkaerőpiaci helyzetét ja-
vította. Az egyéni fejlesztési tervben foglalt cé-
lok teljesülését az esetmenedzserek háromhavi 
rendszerességgel folyamatosan nyomon követ-
ték, és szükség szerint módosították az elért 
eredményeknek megfelelően. A folyamat célja 
azonban nem pusztán a fejlesztési tervben meg-
fogalmazott célok elérése volt, hanem végsőso-
ron az, hogy a fejlesztésben résztvevő személy a 
program hatására képes legyen önállóan kitűzni 
az egyéni fejlődést szolgáló célokat, és önállóan 
elindulni a megvalósításuk útján. A projekt során 
a 5115 alkalommal valósult meg fejlesztést cél-
zó találkozás a célcsoport és a projektmunka-
társak között. A projekt hatására több, mint 100 
fő elhelyezkedését, aktív munkaerőpiaci prog-
ramba való belépését segítette elő a projekt.
A mentorok és az esetmenedzserek munkáját 
az öt településen 5 fő szakmai asszisztens segí-
tette, akik a projektben meghatározott tevékeny-
ségek megvalósításában, kompetenciafejlesztő 
képzések, egészségprevenciós és közösségfej-

lesztő tevékenységek helyben történő szervezé-
sében és lebonyolításában, valamint a projekt-
dokumentáció vezetésében aktívan részt vettek. 

A szakmai asszisztensek 

Munkájuk során minden segítsé-
get megadtak az esetmenedzser-
nek és a mentoroknak. A mento-
rok szakmai iránymutatást kaptak 
az estemenedzserektől, emellett a 
szakmai asszisztensek biztosították 
azt a szakmai és technikai hátteret, 
amivel meg tudtak valósulni azok a 
programelemek, amelyek a mento-
rálásban résztvevő személyeket kö-
zelebb vitték a céljaik megvalósítása 
felé. Ilyenek a munkaerő-piaci prog-
ramok elérése, a munkába álláshoz 
szükséges kompetenciák fejlesztését 
támogató képzések, csoportos fog-
lalkozások, egészséges életmódot 
kialakítását támogató tanácsadások, 
egészségügyi szűrések szervezése, 
közösségi kulturális programokhoz 
való hozzájutás támogatása. 

A foglalkoztathatóság javítása érdekében elért személyek
tevékenység szerinti bontása.
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KOMPLEX
TÁMOGATÁS AZ EGYÉNI
FEJLESZTÉSEK
KERETÉBEN
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ AKTÍV KORÚ 
LAKOSSÁG AKTÍV MUNKAERŐ-PIACI 
ESZKÖZÖKBEN VALÓ RÉSZESEDÉSÉNEK 
ELŐSEGÍTÉSE

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, PREVENCIÓ ÉS 
KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK

Ahhoz, hogy az egyéni fejlesztések hosszú – és 
rövidtávon is eredményesek és tartósak legye-
nek, nem elégséges kizárólag a gátló tényezők-
re, megoldásra váró problémákra fókuszálni. A 
fejlődés akkor válik tartóssá, ha az érintett sze-

Az esetmenedzserek, mentorok 
és a szakmai asszisztensek team-
munkáját a projekt során a szak-
mai koordinátor hangolta össze. 
A szakmai team számára szakmai 
koordinálást és támogatást nyújtott 
a projekt megvalósítása érdekében, 
emellett folyamatosan figyelemmel 
volt arra, hogy sem a mentoráltak 
sem az őket segítő szakemberek ne 
hospitalizálódjanak. 

A projekt szakmai működtetésének 
biztosítását, a megvalósított prog-
ramok színvonalasságának, hasz-
nosságának és szakmaiságának, 
valamint a teljes team munkájának 
szakmai felügyeletét és irányítását 
a projekt szakmai vezetője látta el.
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mély egyéni kompetenciái is fejlődnek, javul és 
megerősödik a társadalomban betöltött szerepe, 
kedvezően változnak az életkörülményei. Ennek 
támogatására komplex programsorozat állt ren-
delkezésre, mely a résztvevők egyéni fejlődését 
szolgálta.

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK ALAPJÁN 
KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Egyéni fejlesztési tervekben feltárt problémák 
kezelésének elősegítése érdekében a fejlesztési 
tervvel rendelkező célcsoporttal kiemelten fog-
lalkoztunk a projektünk során. Az egyéni fejlesz-
tési terv alapján, a foglalkoztathatóság szem-
pontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó 
kompetenciafejlesztő képzéseket szerveztünk 
önismeret, kommunikáció, kooperáció; asszertív 
kommunikáció és érdekérvényesítés; perspek-
tívák, tervezés és alapvető gazdasági ismeretek 
témakörökben. Kompetenciafejlesztésben 400 
fő részesült, mely képzés elvégzéséről tanúsít-
ványt kaptak a résztvevők.

3 TEMATIKA ALAPJÁN FEJLESZTÉSI 
TEVÉKENYSÉG

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges 
munkaerőpiacra jutását támogató programok 
keretében 3db tematika került kidolgozásra. A 
3 tematika alapján további fejlesztési tevékeny-
ségek valósultak meg, melyek célja a kompe-
tenciafejlesztő képzés kiegészítése volt. A részt-
vevők munkaerő-piaci kompetenciái célzottan 
fejlődtek, fellépésük határozottabbá, meggyő-
zőbbé vált, ezáltal javultak a foglalkoztathatósági 
esélyeik. 
A 3 tematika alapján az alábbi témakörökben va-
lósultak meg programok, témakörönként 4 alka-
lommal mindösszesen 16 órában: 

• Munkaerő-piaci kompetenciák fejleszté-
se, mellyel 200 főt értünk el

A képzés célja a szociálisan hátrányos helyzetű 
személyek, jelenlegi és leendő munkavállalók 
munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesz-
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tése, a munkaszocializáció megszerzésének 
segítése volt. A képzés során a résztvevők el-
sajátíthatták az önéletrajz írásának alapvető sza-
bályait, és képessé váltak a saját önéletrajzuk 
elkészítésére. Támogatást kaptak az adekvát 
életcéljaik megtalálásához és a napirendjük he-
lyes kialakításához. A munkaszocializációs kész-
ségek fejlesztése érdekében szakértő segítette a 
résztvevőket a családi és szociális körülményeik 
és az ebből fakadó következmények megértésé-
ben. A program során az asszertivitás, agresszi-
vitás, depresszivitás és passzivitás fogalmaival 
is megismerkedtek a résztvevők, azonosították 
a számukra nehézséget okozó kommunikációs 
helyzeteket és gyakorolták a helyes, asszertív 
kommunikációt.

• Stílus megjelenés, kommunikáció és 
egészség, mellyel 100 főt értünk el

A képzés során a résztvevőknek bővültek az is-
mereteik a testi és lelki egészség kialakításának 
és fenntartásának követelményeiről, megismer-
ték a társadalmi együttélés és együttműködés 
alapvető szabályait, fejlődött a kommunikációs 
képességük. A képzés olyan témaköröket érin-
tett, mint az etikett, a bemutatkozásra és kéz-
fogásra vonatkozó szabályok, az alkalomhoz illő 
ruházat kiválasztása, a társadalmi együttműkö-
dés és együttélés, a kommunikációs viselkedés-
módok fajtái és gyakorlati működése, valamint a 
leggyakoribb kommunikációs hibák. Emellett a 

képzés során lehetőség nyílt a tanultak gyakor-
lására különböző kommunikációs szituációkban.

• Egészségfejlesztés, önálló életvitel kiala-
kítása, mellyel 100 főt értünk el

A képzés során a résztvevők megismerték a 
mentális egészségprevenció fogalmát, valamint 
az egyéni és családi higiénia alapjait. Alapvető 
ismereteket szereztek a résztvevők a családok 
működésével kapcsolatban az önálló életvitel 
hatékony kialakításának érdekében. A résztve-
vők a lehetőségeikhez mérten képessé váltak az 
egészséges táplálkozás és a helyes étrend kiala-
kítására is. Megtanulták felismerni a konfliktu-
sok keletkezésének mechanizmusait, a konflik-
tusok forrását. Képessé váltak kontrollálni a 
konfliktusos helyzeteket és abban a saját visel-
kedésüket, emellett gyakorolták a konfliktusos 
helyzetben az optimális megoldás kiválasztását 
és a konfliktushelyzet levezetését. 
A 3 tematika alapján szervezett képzéseken való 
eredményes részvételről tanúsítványt kaptak a 
résztvevők. 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVVEL NEM 
RENDELKEZŐ, MENTORÁLÁSBAN 
RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 
INNOVATÍV PROGRAMOK AZ ELSŐDLEGES 
MUNKAERŐPIACRA JUTÁS TÁMOGATÁSÁRA 

A program során az álláskeresők olyan prak-
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tikus, egészséges életmód kialakítását segítő, 
hosszútávon is költség- és időhatékonyan fenn-
tartható életvezetési tanácsokat kaptak, melyek 
által nőttek az elsődleges munkaerőpiacra jutás 
és a hosszútávú foglalkoztatás esélyei. A prog-
ram emellett hozzájárult ahhoz, hogy a részt-
vevők a későbbiekben a család és munkahely 
egyensúlyát képesek legyenek kialakítani és 
fenntartani, ezáltal egy egészséges irányba mu-
tató életmódváltás induljon el.
Az egészséges életmód kialakítására tanács-
adás valósult meg, innovatív, élményalapú tanu-
lást lehetővé tevő program keretében. A tanács-
adásokra a mentorok segítségével bevonásra 
kerültek a hátrányos helyzetű, aktív korú lako-
sok.

A program során az alábbi témakörök interaktív 
feldolgozása valósult meg:

• általános gazdálkodási ismeretek – otthon-
ra,

• az időgazdálkodás, énidő,
• egészséges táplálkozás idő - és költségha-

tékonyan,
• egészséges testmozgás és minőségi idő,
• egészség és foglalkoztathatóság.

A befogadást támogató, közösségformáló ese-
ménysorozat során csoportos (illetve az alkal-
makhoz kapcsolódóan egyéni) tanácsadások 
valósultak meg, valamint a projektbe bevont sze-

mélyek által hozott problémák feldolgozása és új 
célkitűzések közös megfogalmazása révén elin-
dulhatott az egyéni életmódváltás. A programon 
450 fő vett részt. 

PREVENTÍV CÉLÚ 
CSALÁDOS 
PROGRAMOK
A család és gyermekjóléti szolgálatok preven-
ciós szerepének megerősítése érdekében, pre-
ventív jellegű programokat indítottunk, melyek 
hozzájárulnak a családi szerepek erősödéséhez, 
a krízishelyzetek és a devianciák kialakulásának 
mérséklődéséhez vagy megelőzéséhez.  
A program keretében tájékoztató előadások, 
egyéni, csoportos és online tanácsadások kerül-
tek megrendezésre. 
A programok az alábbi témaköröket érintően va-
lósultak meg:

KISGYERMEK NEVELÉSE ÉS GONDOZÁSA, 
MINI AKADÉMIA I. ÉS II.

Békés megyében Gyulán történik a megyei ko-
raszülöttek és beteg újszülöttek ellátása. Évente 
nagyjából 250-300 koraszülött és beteg újszülött 
kerül hazaadásra, akiknél valamilyen oknál fog-
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va légzéstámogatást volt szükség alkalmazni. A 
kórházban a szülők részletes felvilágosítást kap-
nak a csecsemők hazaadásakor a légzésfigyelő 
készülékekről és az alapszintű csecsemőújra-
élesztésről, azonban ezeket a gyakorlatokat sok 
esetben nincs lehetőség elsajátítani a kórházi 
személyzet túlterheltsége, vagy a szülők kór-
házi stresszes állapota miatt. A Mini Akadémia 
I. (gyermeket tervező párok és hároméves kor 
alatti kisgyermekek szülei részére) program-
sorozat során baráti hangulatú, stresszmentes 
környezetben megvalósult csoportos előadások 

és ehhez kapcsolódó tanácsadások, valamint 
személyre szabott egyéni tanácsadás kereté-
ben lehetőség nyílt az alapszintű csecsemőújra-
élesztés gyakorlására, a korszerű láz és fájda-
lomcsillapítás alapjainak elsajátítására, emellett 
több alkalommal téma volt az éjszakai alvásza-
var is. A gyermeket tervező párok a várandósság 
előtti helyes életmóddal kapcsolatosan kaptak 
hasznos tanácsokat. 
A Mini Akadémia II. (óvodás korú kisgyerme-
kek szülei részére) program során fő téma volt 
a közösségben szerzett betegségek megelő-
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zése, illetve otthoni kezelése, a nyári betegsé-
gek és veszélyek (kullancs csípés, allergia, na-
pégés, hasmenés, nyári balesetek, mérgezés, 
rovarcsípés), a korszerű lázcsillapítás, a légúti 
megbetegedések otthoni kezelése, az állandó 
gyógyszerek közintézményben történő adagolá-
sa, valamint az óvodai hiányzások igazolása. Az 
előadásokon és a kapcsolódó tanácsadásokon 
elhangzó tanácsokkal nagyon sok gyermekko-
ra jellemző betegség otthon is kezelhető. Az itt 
megszerzett tudás hatására egyszerre teher-
mentesíthetők az alapellátásban dolgozók, és kí-
mélhetők a gyermekek várakozástól, valamint a 
további fertőzéseknek való kitettségtől. 
A Mini Akadémia I. és II. programsorozat so-
rán mindösszesen 8 alkalommal interaktív 
előadás, 8 alkalommal csoportos tanácsadás, 
emellett 40 alkalommal egyéni tanácsadás való-
sult meg. A programsorozat a projekt fejlesztési 
területén minden településen helyben is elér-
hető volt.

CSALÁDON BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
KOOPERÁCIÓ

A program során a résztvevők megismerték az 
egyes kommunikációs stílusokat: a passzív, az 
agresszív és passzív-agresszív kommunikációs 
formák jellemzőit, a mögöttük álló érzéseket, az 
asszertivitás fogalmát, valamint az erőszakmen-
tes kommunikáció jellegzetességeit. Az előadá-
sokat követően a csoportos tanácsadásokon a 
résztvevők saját családi- és társas tapasztala-
taikból választottak olyan helyzeteket, amelye-
ket újragondolva korrekciós kommunikációs sé-
mákkal elemeztek, illetve megismerték azokat 
a módszereket, amelyek az impulzívabb viselke-
dést vissza tudják terelni a feszültségmentesebb 
lelkiállapotba.
A programsorozat során 4 alkalommal előadás, 
4 alkalommal csoportos tanácsadás valósult 
meg, emellett anonim módon egyéni, online ta-
nácsadás igénybevételére is lehetőség volt 2 hó-
nap időtartamban.

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS HATÁSAI

A családon belüli erőszak témaköre rendkívül 
kényes és szenzitív. Az érintetteket nem feltét-
lenül közvetlenül, hanem főként közvetetten, a 
szakembereken keresztül értük el. Az előadások 
során szakértő tréner segítségével tárgyalták a 
résztvevők a bántalmazás következményeit, il-

letve térképezték fel, hogy korai státuszban mi-
lyen felismerhető jegyei és tünetei vannak egy 
bántalmazói, erőszakos helyzetnek, különös te-
kintettel a kiskorú gyermekek esetében. Szóba 
kerültek mind a fiziológiai hatások, mind a fel-
nőttkori érzelemszabályozásban bekövetkező 
változások.
Az előadást követően a csoportos tanácsadás-
ra is lehetőség volt, melynek során a résztve-
vők saját tapasztalataikat osztották meg, illetve 
kérdéseket tehettek fel arra vonatkozóan, hogy 
miként kezeljék azokat az eseteket, amelyek-
ben gyanús bántalmazói jeleket észleltek. Nagy 
hangsúly került a prevenciós eljárásokra, illetve 
a szülőkkel történő kommunikációra.
A programsorozat során 4 alkalommal előadás, 
4 alkalommal csoportos tanácsadás valósult 
meg, emellett anonim módon egyéni, online ta-
nácsadás igénybevételére is lehetőség volt 2 hó-
nap időtartamban.

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK ÉS EGÉSZSÉG

Az előadássorozat célja a függőségek pszicholó-
giájának megvilágítása volt. Ezen belül különös 
figyelem helyeződött annak megértésére, hogy a 
kémiai addikciók és a mentális függőségek ugyan 
elkülönülnek, ám viselkedéses tüneteik gyakran 
megegyezhetnek. Az előadás részeként több vi-
zuális tartalmat is megtekintettek a résztvevők, 
többféle megközelítésből, majd egyes példákon 
keresztül ismertetésre kerültek a függőségek 
jellemzői. Az előadást követően a csoportos ta-
nácsadásokon a résztvevők elmesélhették saját, 
vagy szűk szociális körükhöz kapcsolódó tapasz-
talataikat, melynek során a legtöbbször élénk 
beszélgetés alakult ki a legkülönbözőbb függő-
ségekről és azok enyhítési megoldásairól. 
A programsorozat során 4 alkalommal előadás, 
4 alkalommal csoportos tanácsadás valósult 
meg, emellett anonim módon egyéni, online ta-
nácsadás igénybevételére is lehetőség volt 2 hó-
nap időtartamban.

„KÖZTES ÁTMENETEK – A DROG” CÍMŰ 
ONLINE KIÁLLÍTÁS

A „Köztes Átmenetek - A drog” című vándorkiál-
lítás 20 évvel ezelőtt éppen Gyulán nyitotta meg 
kapuit, a projekt keretében pedig újra a térségbe 
látogatott, most online formában. Az interaktív 
kiállítás, mely fontos része az ország drogpre-
venciós szakmai kínálatának, fizikai valójában 
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egy 5 szobából álló kiállítótér, mely a droghasz-
nálat sokdimenziós problémáját igyekszik inter-
aktív és átélhető módon bemutatni a programon 
részt vevők számára. Az online változat fejlesz-
tése során a megvalósítók törekedtek mind a 
művészeti, mind pedig a prevenciós elemeket 
egyaránt megtartva egy átélhető, hatást kel-
tő, kérdéseket felvető és válaszokat adó foglal-
kozást létrehozni. A 45, illetve 90 perces online 
tárlatvezetést, előadást és beszélgetést is tar-
talmazó alkalmak - a korcsoport és érintettség 
függvényében - változó mélységgel, de alapvető-
en az alábbi témacsoportokra épültek:

• drogok (legális és illegális szerek, digitális 
világ), viselkedési függőségek,

• önmagunk és a világ viszonya,
• a belső béke megteremtése (stressz, szo-

rongás, pánik),
• kockázati és védő tényezők.

Az, hogy a résztvevők a különböző drogok sze-
mélyiségre gyakorolt hatásaiba szakértő kalau-
zolásával érzékletesen, de külső szemlélőként 
betekinthettek, segítséget nyújthat ahhoz, hogy 
a jövőben képesek legyenek önállóan felismerni, 
és helyesen kezelni a kritikus helyzeteket. Ez egy 
rendkívül fontos készség, mely hozzájárulhat a 
devianciák kialakulásának csökkenéséhez és az 
egyéni egészség hosszútávú megtartásához.  
Az online kiállításon és a kapcsolódó prevenciós 
előadáson 110 csoport vett részt a projekt kere-
tében. 
A család és gyermekjóléti szolgálatok preven-
ciós szerepének megerősítése érdekében indí-
tott, preventív jellegű programokkal mindösz-
szesen több, mint 1500 főt értünk el. 

PREVENTÍV SZŰRÉS, 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
A programelem célja az egészségtudatosság ki-
alakítása, és ezzel az egészségben eltöltött élet-
tartam növelése, a következő generáció számára 
átörökíthető egészségtudatos minta kialakítása, 
azaz összességében a foglalkoztathatóság nö-
velése, és a közegészségügyi preventív szolgál-
tatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása volt. 
A közösségi egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
programok keretében prevenciós célú egész-
ségügyi szűrések és egyéb egészségfejlesztés-
sel kapcsolatos rendezvények valósultak meg, 
amelyek hozzájárulnak a testi és lelki egészség 
megőrzéséhez és a foglalkoztatáshoz szükséges 
feltételek teljesüléséhez. A preventív programok 
kiemelt célja a betegségek megelőzése és az 
egészségtudatos szemlélet kialakítása volt. 

PREVENCIÓS CÉLÚ EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRÉSEK

A helyi lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetű 
aktív korú személyek, valamint a humán szakte-
rületen tevékenykedő szakemberek szűrővizs-
gálatokkal való elérése a program kiemelt célja 
volt a foglalkoztathatóság javítása érdekében. 
A közegészségügyi preventív szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférés érdekében a szűrővizs-
gálatok a fejlesztési terület minden településén 
helyben elérhetőek voltak.
A tevékenység megvalósítása során kérdőíves 
komplex állapotfelmérésen alapuló előszűrés 
eredménye, valamint a felmerülő igények szerint 
az állapotfelmérésen túl kétféle, speciális, az 

18



egészség védelmét szolgáló szűrővizsgálat volt 
igénybe vehető.
A projekt keretében az alábbi szűrővizsgálatok 
voltak elérhetők a komplex állapotfelmérés in-
dokoltsága alapján és igény szerint:

• kardiológiai vizsgálatok: vérnyomásmérés, 
nyugalmi 12 elvezetéses EKG vizsgálat, ál-
talános fizikai állapotfelmérés,

• bőrgyógyászati (melanoma) szűrővizsgá-
lat,

• szemészeti szűrővizsgálat,
• érrendszeri szűrés alsó végtagi Dopp-

ler-vizsgálattal, 
• légzésfunkciós vizsgálat, 
• nőgyógyászati vizsgálat,
• urológiai szűrővizsgálat,
• allergia vizsgálat.

A komplex állapotfelmérés során kiszűrt egész-
ségügyi problémákhoz rendelt szűrések mellett 
olyan speciális egészségmegőrzést támogató 
szűrések is megszervezésre kerültek a projekt 
keretében, melyek hosszútávon befolyásolják 
a munkaképesség megtartását, figyelemmel 
vannak a mozgásszervi állapot felmérésére, a 
gerinc, végtagok, törzs degeneratív elváltozá-
saira, valamint a mozgás, a kognitív készségek 
és az elveszett képességek feltárására. A moz-
gásszervi és konduktív pedagógiai szűrések 
során olyan nagyrészt eredményesen javítható 
egészségügyi problémákat is kiszűrtek a szak-
emberek, melyek esetében a javaslatok szerinti 
mozgásos feladatok következetes gyakorlásá-
val helyreállítható az egészséges fizikai állapot, 
esély nyílhat a munka világába való visszatérés-
re, és hosszútávon megőrizhető a foglalkoztat-
hatóság.

A szűrővizsgálatok hatására a résztvevők kö-
rében az egészségtudatosság és az egészség 
megóvásának igénye növekedett.  A vizsgálatok 
során a betegségek időben történő felismeré-
se hozzájárult a családok egysége, az egyének 
munkaképessége és foglalkoztathatósága hosz-
szútávú fennmaradásához. 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

Az egészségügyi szűrések mellett az egészsé-
ges életmód kialakításának támogatására be-
mutatásra kerültek az E-bug tananyagok is. A 
projekt egészségügyi koordinátora az egészsé-
ges életmód kialakítására való figyelemfelhívás 
céljából tájékoztató előadásokkal és worksho-
pokkal várta az érdeklődőket. 

Egészségügyi koordinátor

A projekt egészségügyi koordináto-
rának feladata volt az egészséges 
életmód kialakítására való figyelem-
felhívás, a szükséges preventív szű-
rések feltárása és javaslattétel a leg-
fontosabb szűrések és a legkevésbé 
látogatott, ám az egészségprevenció 
szempontjából kiemelt fontosságú 
szűrések kiválasztására. Ezen túl-
menően a szűrővizsgálatok koordi-
nálása, tájékoztató előadások, work-
shopok megtartása. 
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Az egészségfejlesztési tevékenységek kereté-
ben:

• a szenvedélybetegségek kialakulásának 
megelőzésére prevenciós célú programok, 
figyelemfelhívó tájékoztató előadások, va-
lamint

• egészségfejlesztéssel kapcsolatos works-
hopok kerültek megszervezésre a fejlesz-
tési területhez tartozó 5 településen, emel-
lett

• emellett 50 fő részére szemészeti és fogá-
szati ellátáshoz kapcsolódóan támogatást 
biztosított a projekt.

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE

A program keretében a helyi igényekhez iga-
zodva az online függőségek megelőzése, az on-
line-offline egyensúly megtartása érdekében 
figyelemfelhívó, tájékoztató előadások, helyi ak-
ciók kerültek megszervezésre. Az elért eredmé-
nyek fenntartása és népszerűsítése érdekében 
egy olyan sokrétű szakértői tematika is elké-
szült, melyet a helyi szakemberek bevonásával 
a jövőben is hatékonyan tudunk alkalmazni a 
térségben élők egészségprevenciós támogatása 
során. A programelem részeként 20 alkalom-
mal szerveztünk interaktív előadásokat 2 és 4 
óra időtartamban, emellett több alkalommal 
helyi akciókkal is eljutottuk a helyi lakossághoz. 

A lakosság egészségmagatartásának fejlesz-
tését célzó közösségi egészségnevelési és 
egészségfejlesztési prevenciós célú program-
jainkon több, mint 3000 fő vett részt.

A HELYI
KISKÖZÖSSÉGEK
TÁRSADALMI
SZEREPÉNEK
MEGERŐSÍTÉSE
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

A projektben megvalósult közösségfejlesztés 
célja a helyi társadalmi kohézió szintjének eme-

lése, a helyi problémák feldolgozása és a helyi 
megoldások kimunkálása volt. A tevékenység 
célja megegyezett a projekt általános céljával, 
miszerint erősíteni szükséges a civil közössé-
gek társadalmi szerepét, meg kell teremteni a 
kultúrák közötti párbeszéd lehetőségét. A közös-
ségszervezés további célja volt emellett, hogy a 
települések megtartó ereje javuljon.  A projekt 
keretében 2 fő közösségfejlesztő látott el tevé-
kenységet.

Közösségfejlesztők

A projektben dolgozó közösségfej-
lesztők kapcsolatot tartottak a fej-
lesztési területen működő civil szer-
vezetekkel, segítették, támogatták 
működésüket és részt vettek olyan 
programok szervezésében, melyek 
lehetőséget biztosítottak a különbö-
ző kulturális csoportok közötti pár-
beszéd kialakulására, egymás meg-
ismerésére és az együttműködésük 
elősegítésére. Értékteremtő foglal-
kozásokat szerveztek, melyek lehető-
séget biztosítottak kisközösségek fej-
lődésére, és támogatták a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatását. 
A fiatalokkal közös munka során se-
gítették a résztvevőket abban, hogy 
megtalálják a számításaikat a jelen-
legi környezetükben, ezzel is ösztö-
nözve a helyben maradásukat.

SZEREPVÁLLALÁSRA FELKÉSZÍTŐ 
PROGRAMOK

A helyi közösségekben való szerepvállalást erő-
sítése érdekében workshopok kerültek meg-
szervezésre a fejlesztési területen élő fiatalok 
számára. A tevékenységek célja az volt, hogy a 
fiatalok bevonódjanak a helyi közösségek életé-
be, ami lehetővé teszi számunkra a társadalmi 
felzárkózás folyamatának erősödését. 

• Helyi közösség célja – workshop 

A workshop keretében a résztvevők megismer-
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kedhettek a csoportműködés alapjaival, a közös-
ségek működésének dinamikájával, feltérképez-
ték a helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítését szolgáló lépéseket. A program 
aktivitásra ösztönzött, a fiatalok célokat fogal-
maztak meg, melyek megerősítik a közösségeik 
fejlődését, valamint szakmai támogatást kaptak 
konkrét cselekvési terv elkészítésében is. 

• Szerepem a helyi közösségben – works-
hop

A workshopokon a csoportműködés alapjain, 
valamint a közösség fogalmának meghatározá-
sán és fajtáinak megismerésén túl a résztvevők 

a civil szervezetek szerepéről és jelentőségéről 
kaphattak hasznos ismereteket. A workshop so-
rán a fiatalok megfogalmazták egyéni szerepe-
iket a közösségeikben, illetve megvizsgálták azt 
is, hogyan kapcsolódhatnak a helyi közösségek-
hez. 

• Asszertivitás, konfliktuskezelés, vezetés 
– workshop

Ezen workshop keretében a résztvevők a ve-
zetői kompetenciák megismerésén túl, az asz-
szertivitás és konfliktuskezelés alapjaival kap-
csolatosan sajátíthattak el hasznos tudást. A 
helyi igények figyelembevételével gyakorolták a 
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konfliktuskezelést és az asszertivitást. 

Fiatalok számára szervezett workshop mind-
összesen 12 alkalommal került lebonyolításra. 
A közösségfejlesztő folyamatok által a fiatalok 
helyi közösségekben való szerepvállalása erősö-
dött.

• Civil vezető képzés

A közösségi szerepvállalás erősítésének és 
eredményességének támogatására a helyi kis-
közösségek bevonásával civil vezető képzés is 
megvalósult. A vezetőképzésen a helyi, működő 
civil közösségek képviselői fejleszthették tudá-
sukat, bővíthették kapcsolati tőkéjüket. A képzés 
során a résztvevők a gyakorlatban eredménye-
sen alkalmazható coach szemléletű vezetési 
szemlélettel ismerkedtek meg, illetve az egyéni 
sajátosságokat figyelembevéve gyakorolták az 
asszertív kommunikációt. 

A civil vezetőképzést megelőzően több alkalom-
mal szerveztünk civil fórumokat és szakmai na-
pokat a célcsoport részére, melyeket a képzést 
követően is folytatódott. A képzésen eltöltött idő 
során olyan kapcsolódási pontok is felszínre ke-
rültek, melyek mentén több együttműködés is 
kialakult a különböző szervezetek között, egy-
más munkájának kölcsönös támogatására. A 
közösségépítés hatására a későbbiekben több 
civil szakmai délután is megszervezésre került, 
melyek alkalmával a közösségek tagjai megosz-
tották egymással az elért sikereiket, és tapasz-
talatcsere céljából nehézségeiket is.

A szerepvállalásra felkészítő programjainkkal 
mindösszesen több, mint 300 főt értünk el.

FIATALOK
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSE
HELYI CÉLOK, HELYI MEGOLDÁSOK EGY, 
A FIATALOK SZÁMÁRA PERSPEKTIVIKUS 
TELEPÜLÉSÉRT 

A fejlesztési területen lévő települések társa-
dalmi kohéziójának erősítése érdekében olyan 
kutatás-fejlesztési tevékenységet valósult meg, 
amely a helyi szereplők bevonásával feltárta a 
fejlesztési területen lévő települések adottsága-
it, és a jövőműhely módszerével közösségi terve-
zési folyamatot indított el. 
A kutatásfejlesztési tanulmány elkészítése so-
rán mindösszesen 10 alalommal, a fejlesztési 
területen minden településén helyben megva-
lósítva interaktív workshopok kerültek szer-
vezésre, ahol a településen élő helyi fiatalok a 
közösségfejlesztéshez kapcsolódó akciók ter-
vezésével kapcsolatban javaslatokat fogalmaz-
tak meg. A tervezés folyamatának végén hely-
zetelemzés és intézkedési terv készült, mely 
tartalmazza a fiatalok aktív kikapcsolódásra, 
infrastrukturális fejlesztésekre, közösségi - és 
kulturális programokra tett javaslatait. A tanul-
mány a problémafelvetésen és a javasolt megol-
dásokon túl a megvalósításra is javaslatot tesz, 
mely a jövőben iránymutató lehet a települések 
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számára a fiatalok helyben maradásának ösz-
tönzésére irányuló tevékenység tervezése során. 
A projekt keretében a fiatalok közösségépítésére 
szervezett programok között egy 4 alkalomból 
álló, Helyi jövő - jövőműhely elnevezésű prog-
ramsorozat is helyet kapott, mely szakmai mű-
hely célja az volt, hogy interaktív, műhelymunká-
ban a résztvevőkkel közösen megvizsgálja, hogy 
hogyan viszonyulnak a fiatalok saját lakóhelyük-
höz, és mi a feltétele annak, hogy hosszútávon 
lakóhelyükön képzeljék el jövőjüket.
Általánosságban elmondható, hogy a vidéki tele-
pülések egyik jelentős demográfiai problémája 
a tehetséges fiatalok gazdasági okokból történő 
elvándorlása. 

A jövőtervezéshez kapcsolódó programjainkkal 
mindösszesen közel 200 fő fiatalt értünk el.

PÁLYAVÁLASZTÁS, KARRIER, JÖVŐKÉP ÉS 
HELYI AKCIÓK

A jövőtervező műhelyek eredményeinek támo-
gatása céljából a helyi életminőség javítását cél-
zó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző 
programok között kiemelt figyelmet kapott a pá-
lyaválasztás szakértői támogatásának kérdé-
se. A projekt keretében Pályaválasztási börze 
került megrendezésre, mely során a fiatalok az 
intézmények képviselőivel való beszélgetések 
alkalmával személyesen tájékozódhattak, és be-
nyomásokat szerezhettek. A Karrier, jövőkép és 
helyi akciók programsorozat keretében pszicho-
lógus és továbbtanulási szakértők nyújtottak se-
gítséget a fiataloknak az egyéni motivációjuk és 
birtokukban levő kompetenciáik figyelembevéte-
lével a karriertervezés terén. 

A megvalósítás során több, mint 200 fő fiatalt 
értünk el programjainkkal.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK ELINDÍTÁSA

A településeken élő NEET fiatalok közösségbe 
szervezésével olyan önsegítő tevékenység elin-
dításában nyújtott támogatást a projekt, amely 
során megfogalmazódott az érintettekben a ta-
nulmányaik befejezése, és a szakmaszerzés 
iránti igény. A közel egy évig tartó rendszeres 
szakértői konzultációkat követően az önsegí-
tő csoportok további működésében a mentorok, 
az esetmenedzserek, és a szakmai koordinátor 
nyújtottak támogatást a fiatalok számára.
A programban az 5 településen mindösszesen 
5 db önsegítő csoport alakult a projekt kereté-
ben.

ÉRTÉKTEREMTŐ FOGLALKOZÁSOK

A fiatalok közösségi és társadalmi bevonódásá-
nak és az esélyegyenlőség erősítésének érdeké-
ben több alkalommal kerültek nyári táborok és 
értékteremtő foglalkozások megszervezésre. 
A hátrányos helyzetű gyermekek nyári tábo-
rozásához kapcsolódóan két egymást követő 
évben is értékteremtő foglalkozások kerültek 
megszervezésre, melyeken közel 150 fő vett 
részt. Emellett a projekt keretében a gyermekek 
nyári táborozásához kapcsolódóan tematikus 
foglalkozások is elérhetőek voltak 2 alkalommal 
„testsúly – kontroll” és 3 alkalommal „digitális 
detox” témákban. A tematikus foglalkozásokkal 
közel 100 főt értünk el.
A projekt során a fiatalok közösségfejlesztése 
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céljából a projektben foglalkoztatott közösség-
fejlesztők és mentorok által több alkalommal 
került megszervezésre további értékteremtő 
foglalkozás a fejlesztési terület minden települé-
sét érintően, melyekkel további több, mint 200 fő 
elérése valósult meg.

ÉLETMINŐSÉGJAVÍTÓ, 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ 
PROGRAMOK
A projekt keretében 10 életminőségjavító prog-
ram valósult meg, melyek célja a lakosság 
életminőségének javítása által a település ver-
senyképességének növelése, a helyi esélyegyen-
lőségi programokban célcsoportként megjele-
nő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének 
megteremtése.
A projekt során megvalósult rendezvények által 
lehetőség nyílt a fiatal tehetséges művészek be-
mutatkozására. A különböző alkotóművészetek 
közösségformáló ereje is megmutatkozott, vala-
mint koncertek is emelték a közösségi élet szín-
vonalát. A projekt szervezésében, a települések 
helyi eseményeihez csatlakozva egészségfej-
lesztő programok kerültek megvalósításra. Az 
egészséges és gazdaságos ételek népszerűsí-
tésre főzőversenyek kerültek megszervezésre. A 
helyi értékek kiállításával az aktív értékteremtés 
közösségformáló ereje is megmutatkozott. Több 
sportesemény ösztönözte a sportéletbe való be-
kapcsolódást minden korosztály számára.

A 10, a fiatalok helyben maradását ösztönző 
program célja az volt, hogy a fiataloknak szóló 
események által emelkedjen a résztvevők kö-
zösségi szerepvállalási hajlandósága, erősödjön 
a helyi közösségben betöltött szerepük, az élet-
minőségük javulása által nőjön a helyben mara-
dásuk esélye.
A projekt keretében a fiatalok jövőtervezésének 
támogatására ifjúsági konferencia valósult meg 
belföldi testvérvárosokkal, jövőműhely progra-
mok, karrier - és pályaválasztási tanácsadás, 
valamint a kortársak tapasztalatátadását célzó 
események kerültek megszervezésre. Az iroda-
lomkedvelő fiatalok mellett a művészetkedvelő 
helyi fiatalok számára interaktív, kulturális prog-
ramok kerültek megvalósításra, melyek kere-

tében lehetőségük nyílt a fiataloknak a hasonló 
érdeklődésű kortársaikkal való kapcsolatépítés-
re. Az offline kapcsolattartásra és értékterem-
tő kikapcsolódásra irányulóan innovációs klub 
működött a projekt során, valamint koncertek és 
falubuli is színesítette a fiataloknak szóló prog-
ramkínálatot. Az ifjúságnak szóló programok-
hoz való jobb hozzáférés támogatása érdekében 
a projekt során kiemelt cél volt az információs 
csatornák fejlesztése.

A projekt keretében megvalósított 
összes tevékenység, esemény és program által 
2018 - 2021. év között 
mindösszesen több, mint 10.000 fő elérése 
valósult meg közvetlenül, 
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mely a fejlesztési terület lakosságszámának 
több, mint 20%-a.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
A program során a projekt egyes tevékenysé-
geinek megvalósítása céljából többek között az 
alábbi humánszolgáltatást nyújtó szervezetek-
kel, a munkaerő-piaci programokat működtető 
szervezetekkel, valamint civil szervezetekkel va-
lósult meg együttműködés:

• Gyulai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tálya,

• Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye, 

• Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intéz-
mény,

• Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múze-
um Nonprofit Kft.,

• Mogyoróssy János Városi Könyvtár,
• Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület,
• Erkel Diákünnepek Alapítvány,
• „Hatodik Érzék” a Fogyatékkal Élőkért 

Egyesület,
• Gyulai Nagycsaládosok Egyesülete,
• Gyulai Tanya – és Kerttulajdonosok Egye-

sülete,
• Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és 

Ifjúságért Közhasznú Egyesület.

25



26



ESÉLYEGYENLŐSÉG
A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esé-
lyegyenlőségi jogszabályokban foglaltakat a pro-
jekt konzorciumi partnerei a megvalósítás során 
mindvégig szem előtt tartották. A projekt kere-
tében megvalósult felújítási munkálatok a kör-
nyezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembevételével történtek.
A védett természeti - és kulturális értékek meg-
őrzésére a projekt végig figyelemmel volt.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseménye-
ken, kommunikációjukban és viselkedésükben 
a projekt konzorciumi partnerei, képviselői és 
munkatársai esélytudatosságot fejeztek ki: nem 
közvetítettek szegregációt, csökkentették a kü-
lönböző csoportokra vonatkozó meglévő előíté-
leteket.

A projekt megvalósítása során az alábbi kiemelt 
szempontok szem előtt tartásával kerültek ki-
alakításra és megszervezésre a programok:

• A szakemberhiány enyhítésével csökken-
jenek a területi különbségek a humán köz-
szolgáltatások tekintetében. 

• Az elérhető humán közszolgáltatások mi-
nősége és hatékonysága fejlődjön.

• A munkaerőpiacról kiszorult, fejlesztési 
területen élő aktív korú lakosság munka 
világába történő be - illetve visszailleszke-
dése megvalósuljon.

• Az aktív korú lakosság munkahelye meg-
őrzése érdekében, a munka és a magá-
nélet összeegyeztetése érdekében komp-
lex támogatást kaphasson.

• A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
felzárkózása, és munkaerő-piaci helyzete 
erősödjön.

• A megvalósított programok az ágazatközi 
együttműködéseket erősítsék, a szakmai 
kommunikációt fejlesszék.

• A szakmai és a civil szervezetek is bekap-
csolódjanak a tudástranszferbe, a jó gya-
korlatok kialakításába, megvalósításába.

• Erősödjön a társadalmi kohézió, fejlődjön 
a helyi gazdasági és környezeti fenntart-
hatóság, javuljon a térség munkaerő-piaci 
helyzete.

• A közösségi kapcsolatok fejlődjenek a tár-
sadalmi szerepvállalás erősítése érdeké-
ben.
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Európai Szociális
Alap

Készült Gyula Város Önkormányzata
megbízásából 2021-ben.

A projekt európai uniós támogatással,
a Széchenyi 2020 program keretében
valósult meg.


