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A PROJEKT CÉLRENDSZERE - ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK


A bevont települések és szervezetek tárgyi,
kulturális, szellemi és természeti környezeti
értékeinek feltárása és felmutatása,
értékként való tudatosítása, az értékszemlélet
megerősítése.



A helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP)
feltárt problémák komplex kezelése, az
esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének
javítása.

A PROJEKT CÉLRENDSZERE - ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK


A tényleges helyi igények és szükségletek kielégítését biztosító
szolgáltatások bevezetése, a meglévők fejlesztése,



a közszolgáltatások elérésének szavatolása a helyi társadalmak
tagjai számára,



a kapacitás-, erőforrás-és szolgáltatáshiány kompenzálása.

A PROJEKT CÉLRENDSZERE - ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK


Az egyéni és közösségi értelemben vett cselekvőképesség fejlesztése és
dinamizálása,



a társadalmi részvétel fokozása a helyi közösségek és erőforrások
bevonásán alapuló, területi hatókörű fejlesztési intervenciók
megvalósításával.



A területi különbségek csökkentése,



a társadalmi felzárkózás elősegítése.

A KONSTRUKCIÓ ÉS A PROJEKT RÉSZCÉLJAI
I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését
szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való
felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és
munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

III. A helyi kisközösségek
társadalom-szervező
szerepének megerősítése.
IV. A vidék megtartó
képességének erősítése,
valamint az ezzel kapcsolatos
disszemináció támogatása.
V. A kultúrák közötti
párbeszéd erősítése.

A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI


Az aktív korú, hátrányos helyzetű lakosság, családok,



a gyermekek és a fiatalok,



a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak,
továbbá



nemzetiségek, etnikumok, kisebbségi csoportok tagjai,



a projekt hatóterületén élő teljes lakosság (a társadalmi együttélés,
felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében érintett „esélyegyenlőségi”
célcsoportok),



civil és üzleti szervezetek, társadalmi, közösségi szerveződések.

A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI


A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében
érintett „esélyegyenlőségi” célcsoportok


a mélyszegénységben élők (köztük elsősorban a romák),



nők,



idősek,



fogyatékkal élők,



alacsony iskolai végzettségűek,



tartós munkanélküliek, álláskeresők,



HH és HHH tanulók és családjaik,



gyakori évismétlők, tanulmányaikat a végzettség megszerzése előtt
félbehagyók,



pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat igénybevevők.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését
szolgáló ösztönző programok megvalósítása:

a) Mikrotérségi szolgáltatási menedzseri rendszer létrehozása:
a szolgáltatási menedzser






koordinálja és segíti a térségben
működő család- és gyermekjóléti
szolgálatok dolgozóinak munkáját,
hozzájárul a térségi szakemberek és
szolgáltatók hatékonyságának és
eredményességének növeléséhez,
valamint

a szakmán belüli-, intézményközi
kommunikáció és tapasztalat
megosztás kialakulásához,
fejlődéséhez.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését
szolgáló ösztönző programok megvalósítása:
b) Szolgáltatásfejlesztés módszertani innováció bevezetésével:


a Kémesi Óvodafenntartó Társulás módszertani eszköztárának bővítése: a
Magyar Mozgáskotta Módszer bevezetése a gyakorlásához szükséges
eszközök beszerzésével.
A módszer


játékos módon fejleszti a
gyermekek testi, kognitív,
affektív és viselkedéses
funkcióit,



tornaterem híján is
alkalmat nyújt arra, hogy a
mozgás és a sport a
mindennapok
meghatározó élményévé
váljon.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését
szolgáló ösztönző programok megvalósítása:
c) Szolgáltatásfejlesztési koordinátorok foglalkoztatása:


a HEEFT megvalósítása érdekében segítik a szolgáltatási menedzser és a
közösségi programszervező szakember munkáját.


Interprofesszionális moderált
esetmegbeszélések:






a projekt teljes időtartama
alatt, kéthetente 3 órában,
a térség humán
közszolgáltatásaiban dolgozó
szakembereinek
részvételével
a szolgáltatók működési
hatékonyságának javítása
érdekében.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok
kialakítása, megerősítése:


A célcsoporthoz tartozók egyéni szükségleteinek és kompetenciáinak
felmérése szakértők bevonásával,



egyéni fejlesztési tervek elkészítése,



elhelyezkedést segítő, csoportos és egyéni
intervenciók kivitelezése havi
rendszerességgel a projekt teljes
futamideje alatt:


kompetencia fejlesztés,
munkamotiváció javítását célzó
tréningek, álláskeresésre felkészítő
tanácsadás, pályaorientációs
tanácsadás.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA


Két alkalommal szemléletformáló és antidiszkriminációs képzés a potenciális
munkáltatók számára.



Három tematikus innovatív program kidolgozása:


integráció és inklúzió,



szervezeti hatékonyság és eredményesség, valamint



szakpolitikai elemzés és ajánlások témakörökben.



A hátrányos helyzetű
munkanélküliek mentorálása a
munkába lépésig, a projekt
teljes futamideje alatt.



Közreműködő partnerek: DélBaranyáért Alapítvány és
Human Exchange Alapítvány.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
3.1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:


Közösségi programszervező alkalmazása:
- a helyi kisközösségek tagjainak mozgósítása közösségi programok
szervezésében és megvalósításában való közreműködés révén
közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó célok elérése
érdekében;
- a Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ által való
foglalkoztatás 2018. februárjától a projekt lezárásáig tart.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
3.1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:


Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő
programok:

- A helyi közösségi terek, IKSZT-k,
művelődési házak

- helyi szükséglet- és igényfelmérés
alapján megtervezett
- közösségi sport, kulturális és
nemzetiségi (roma, horvát, német)
rendezvényekkel való megtöltése
- heti rendszerességgel, de
negyedévente legalább minden
települést érintően, változó
helyszínen.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
3.2. Fiatalok közösségépítése:


A közösségi programszervező révén célcsoport specifikus, a korosztályi
érdeklődésnek megfelelő programok elérhetővé tétele fiatalok számára, illetve
a fiatalok folyamatos tájékoztatása az őket érintő képzési, foglalkoztatási,
lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.



A konzorcium minden településén „fiatalok klubja” létrehozása a közösségi
programszervező közreműködésével, információs, szabadidős és egyéb
közösségépítést szolgáló programok szervezésével.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
3.3. Közösség egészségfejlesztése:




Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, az egészségkultúra
fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve a
kapcsolódó kommunikáció (programok, rendezvények, információs napok,
előadások) szervezése.
Több generációt célzó, a megvalósulási terület teljes lakosságára kiterjedő,
minimum 4-8 órás időtartamú programok:



családi rendezvények,
drogprevenciós, addiktológiai, agresszióval kapcsolatos témájú
előadások,



sportrendezvények,



egészségnapok.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
3.3. Közösség egészségfejlesztése:


9 db, negyedévente megvalósuló tematikus program változó helyszíneken és
tartalommal:




5 db, kisgyermekkori korosztályra irányuló rendezvény a Kémesi óvodai
Társulás szervezésében, a társulásban működő összes település és a
térség egyéb óvodáinak gyermekeire kiterjedően.
4 db, ifjúsági korosztályt célzó rendezvény a Felsőszentmártoni
Önkormányzat szervezésében a térségben működő iskolákkal, a humán
közszolgáltatókkal és az Egészségfejlesztési Irodákkal együttműködve .

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó
képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció
támogatása:
4.1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget
javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:


Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése:




a gesztor településen helyi szolgáltatásfejlesztési kerekasztal
létrehozása a térségi humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek
részvételével,

a szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv folyamatos aktualizálása,
kiegészítő szükségletfelmérés elkészítése, jogszabályfigyelés, szakmai
érdekképviselet és konzultatív funkció ellátásával a projekt teljes
megvalósulási időtartama alatt.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének
fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:
4.1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget
javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:


Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése:








A közlekedési igények kielégítésére, az elérhetőség javítása érdekében
diszpécser központ kialakítása a gesztor településen,
a konzorciumhoz tartozó, továbbá az intézményi társulás által ellátott
településeken kontaktszemély kijelölése,
a közösségi terekben közösségi közlekedési információs pont kialakítása a
közösségi közlekedés szervezésének, a szolgáltatások elérhetőségét
lehetővé tevő alternatív megoldások felkutatása, elérése érdekében.
A célcsoport elérését, az információs pontok és a diszpécserközpont
„láthatóvá tételét”, célcsoporttal történő megismertetését kapcsolódó
marketingkommunikációs tevékenység teszi lehetővé.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének
fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:
4.1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget
javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:


Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése:




a projekt által érintett településekre kiterjedő szolgáltatásfejlesztési
cselekvési terv megvalósítása a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv
alapján;
a kapcsolódó disszeminációs tevékenység biztosítása, a lakosság
folyamatos tájékoztatása a tervezett és megvalósult fejlesztések
vonatkozásában:




a konzorcium településeinek és a humán közszolgáltatók honlapján,
az ismert közösségi portálokon folyamatos tájékoztató hírek,
kiadványok közzététele, illetve
2018. áprilisától félévente lakossági fórumok megrendezése a projekt
hatóterületén élő lakosság minél hatékonyabb tájékoztatása
érdekében.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
I. Beruházások, eszközbeszerzések


a Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ fenntartása alatt
lévő sportcsarnok felújítása,



Drávakeresztúron játszótér és kültéri fittness park kialakítása,



a Kémesen működő védőnői szolgálat eszközökkel való ellátása, valamint az
óvoda eszközökkel való felszerelése,



a Kémesi Óvodai Társulás módszertani eszközeinek beszerzése;



Felsőszentmárton esetében informatikai és irodatechnikai eszközök
beszerzése.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése,
aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot
támogató rendszer kialakítása:


Egészségtudatosság fejlesztése:


A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai:






3 tematikus rendezvény az idősek közösségben tartása, szellemi és
fizikai aktivitásuk megőrzése, fejlesztése céljából, 10 havi
rendszerességgel Felsőszentmártonban;
3-3 tematikus rendezvény azonos ütemezésben és helyszínen az
életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzésére és a szülői
készségek javítására (szülőklubok).
Felelős partner: Human Exchange Alapítvány.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató
rendszer kialakítása:


A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:




kerékpártúrák szervezése a környék természeti és kulturális örökségének
bemutatásával felnőttek, illetve fiatalok részére,
kisebb közösségek (pl. munkahelyi kollektívák, nevelőtestület stb.)
csapatépítő túráinak szervezése;



családi túrák szervezése;



lovaglás, lovastúra , lótartás alapismeretek gyermekek részére.



Felelős partner: Dél-Baranyáért Alapítvány (3-3 túra, felszereléssel,
összesen 12 alkalommal).

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató
rendszer kialakítása:


A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:






fiatalok iskolaidő utáni, szervezett, felnőtt által felügyelt testmozgás /
sport / művészeti tevékenységei;
iskolai, illetve ifjúsági túraegyesület, szakosztályok létrehozása, túrákat,
versenyeket, sportágakat, jármódokat népszerűsítő sportnapok szervezése
összesen 12 alkalommal a projekt ideje alatt.
Felelős partner: Dél-Baranyáért Alapítvány.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot
támogató rendszer kialakítása:


A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:






életmód-sport (pl. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés
mozgásformák) klubok létrehozása és működtetése;
életmód és sport klubfoglalkozások szervezése havonta, összesen 20
alkalommal: a témához kapcsolódó rendszeres előadások, filmvetítés,
közösségi programok megrendezése révén.
Felelős partner: Dél-Baranyáért Alapítvány.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot
támogató rendszer kialakítása:


A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:






sportválasztást támogató sportbörzék, szabadidősport-rendezvények a
szabadidősport népszerűsítésére és a speciális igényű vagy hátrányos
helyzetű lakosságcsoportok fizikai aktivitásra ösztönzésére, biztosítva
számukra a rendezvények, események, sporteszközök és létesítmények
elérhetőségét;
a Bejárható Ős Dráva Programhoz kapcsolódó sportnapok lebonyolítása 3
alkalommal, aktuális tematikához kapcsolódó előadásokkal,
sportversenyekkel, sportági bemutatókkal, általános tanácsadással,
állapotfelméréssel, illetve sporteszközök börzéjével.
Felelős partner: a Dél-Baranyáért Alapítvány.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot
támogató rendszer kialakítása:


A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:






szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak részére könnyen
elérhető helyszínen (pl. közösségi létesítmény, háziorvosi rendelő vagy
szakrendelő);
speciális célcsoportnak nyújtott szakszerű testmozgás-tanácsadások 10
alkalommal (könnyített testmozgásos jármódok alkalmazása falunapon,
fesztiválokon, rendezvényeken, sportbörzéken stb).
Felelős partner: Dél- Baranyáért Alapítvány.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot
támogató rendszer kialakítása:


A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:






szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az
étkeztetés mellett nyújtott szabadidős programok megvalósítása
szakszerű felügyelet mellett, legalább 10 jogosult gyermek igénybevétele
esetén;
5-5 napos időtartamú, 30-40 fős egész napos napközis táborok, szakmai
programok szervezése aktív sportprogramokkal, különböző jármódok
(túrázás, kerékpározás, vízitúrák, lovaglás) biztonságos gyakorlásához
kapcsolódó ismeretek átadásával szabadidős programok keretében, 12
alkalommal.

Felelős partner: Dél-Baranyáért Alapítvány.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
1. A közösségfejlesztéshez, a helyi kisközösségek építéséhez, a társadalmi
tőke erősítéséhez kapcsolódó tevékenységek:


A Human Exchange Alapítvány szervezésében 3 alkalommal kerül sor
közösségfejlesztő műhelymunkára Felsőszentmárton településen a térség
településeinek bevonásával.


A tematikus műhelyek három területe (szakértői moderálással):





közösségi munka, közösségfejlesztés és építés, közösségtervezés,
önkéntesség;
önsegítő csoportok ösztönzése;
a helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és
megoldásába.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
2. A fiatalok közösségépítése, a közösség fejlődésében játszott szerepük
erősítése érdekében:


A Human Exchange Alapítvány 3 alkalommal szervez jó gyakorlatok
megismertetését és a testvér és partnertelepülések közötti kapcsolatok
fejlesztését szolgáló utazást 10-15 fő fiatal számára a projekt alatt.

A Dél-Baranyáért Alapítvány tanösvények és vándortáborok, honismereti
tábor útvonalak kialakítását biztosítja. A közösségi ifjúsági programok,
túrák, tanösvények feltárása mellett kapcsolódó információs anyagok
(táblák, webes tartalmak, szórólap) elkészítése segíti a helyi értékeken
alapuló közösségfejlesztést.
 A közösségi programszervező részvételével megtörténik a NEET fiatalok
bevonása a közösségi tereken megvalósuló programokba.


TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
II.2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
3. A közösség egészségfejlesztése céljából:






A Human Exchange alapítvány szervezésében - együttműködve a védőnői
és családsegítői szolgálatokkal - 3 tematikus egészségfejlesztési nap
megvalósítása Kémesen.
Az egészségfejlesztési napok prevenciós és tájékoztatási célzattal az alábbi
témákra fókuszálnak: alkohol-, dohányzás-és egyéb szenvedélyfüggőségek és
betegségek megelőzése.
A Dél-Baranyáért Alapítvány kommunikációs kampányt dolgoz ki az anyák
egészségtudatos magatartásának támogatása céljából.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
III. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:
1. Az eltérő kultúrák megismertetése (a nemzetiségi és etnikai
sokszínűség alapján) a helyi közösségek fejlesztésének keretei között:






különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok
megvalósítása és
a helyi nemzeti, etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének
feltárása, megismertetése.
A Human Exchange Alapítvány koordinálásával Interaktív Cigány
Helytörténeti Értéktár és Tudásközpont kialakítása Kémesen az
Ormánságban élő cigányok történetének, szellemi és tárgyi emlékeinek
bemutatása céljából.

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
III. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:
1. Az eltérő kultúrák megismertetése (a nemzetiségi és etnikai
sokszínűség alapján) a helyi közösségek fejlesztésének keretei
között:




Drávakeresztúron identitáserősítő, hagyományőrző rendezvények
lebonyolítása a nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével.
Felsőszentmártonban nemzetiségi összművészeti és gasztronómiai
fesztivál megrendezése.

