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Bemutatkozik a projekt

 pályázat adatai

 pályázó és konzorciumi partner adatai

lajosmizse város önkormányzata a top-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívás keretén belül pályázatot 

nyújtott be. a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű 

komplex programok Lajosmizsén”című projekt támogatásban részesült, ez alapján 2017. 

decemberétől 2020. novemberéig számos program valósul meg a településen.

e pályázat kapcsolódik a top-4.3.1-15 felhívás keretében benyújtott, szintén támogatást 

elnyert „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlaká-

sainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázathoz, melyben közösségi ház 

kialakítása, szociális bérlakások felújítása és környezetrendezési feladatok (pl. közutak ja-

vítása) valósulhat meg. a két pályázat összesen 160 millió forint uniós támogatást hoz a 

településre, mellyel a pályázati időszak három éve alatt közel félezer ember életkörülményeit 

szeretnénk javítani. 

a top-5.2.1-15 projekt átfogó célja a kijelölt területen élő népesség társadalmi integráció-

jának elősegítése az életminőségének, egészségügyi, munkaerő-piaci helyzetének javítása. 

a projekt keretén belül a célterületen élő lakosság támogatása valósul meg különböző szo-

ciális szakmai programok megvalósításával. a tevékenységek a projekt előkészítése során 

(2016 tavaszán) végzett felmérésre, illetve az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szol-

gáltatás során tapasztalt nehézségekre, igényekre épülnek.

Lajosmizse Város  
Önkormányzata

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti  

és Szociális Intézménye

top-5.2.1-15-bk1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi 
együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok lajosmizsén

támogatási összeg:   

60.000.000 ft

pályázati időszak:   

2017. december 1. – 2020. november 30.

pályázó

lajoSmizSei vároS önkormányzata

lajoSmizSei vároS önkormányzata  
egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézménye

konzorciumi partner

Munkatársak Projektben betöltött szerep

horváth sándor projektmenedzser

gulyás attiláné pénzügyi vezető

Dodonka csaba Szakmai vezető

Munkatársak Projektben betöltött szerep

józsáné dr. kiss irén konzorciumi partner vezető   

vály Bettina asszisztens

meleg sándor szociális munkás, módszertani munkatárs

Dr. faragó viktor szociális munkás

papp andrea szociális munkás

guttyán ágnes szociális munkás

keliger Dóra szociális munkás

Bognár szilvia pedagógiai tanácsadó

Baranyi-rostásné csorba mónika tanácsadó
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a pályázati támogató 
csoport tagjai

•	 Lajosmizse Város Önkormányzata 
6050 lajosmizse, városház tér 1.

•	 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
6050 lajosmizse, városház tér 1.

•	 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 
6050 lajosmizse, dózsa györgy út 104-106.

•	 „Meserét”	Lajosmizsei	Napközi	Otthonos	Óvoda	és	Bölcsőde 
6050. lajosmizse, attila u. 6.

•	 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
6050 lajosmizse, szabadság tér 13.

•	 Lajosmizse	Város	Önkormányzata	Művelődési	Háza	és	Könyvtára 
6050 lajosmizse, szabadság tér 12.

•	 Bács-Kiskun	Megyei	Rendőr-főkapitányság 
6000 kecskemét, Batthyány utca 14.

•	 Bács-Kiskun	Megyei	Területfejlesztési	Nonprofit	Kft. 
6000 kecskemét, Deák ferenc tér 3.

a programokban való részvételre jelentkezni a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál lehet, személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken:

 Cím:  6050 lajosmizse, dózsa györgy út 104-106.

 telefon:  76/556-186; 76/556-188

 e-mail:  cssszlm@gmail.com

 mi az a szegregátum?

 mely területre irányul a projekt?

a központi statisztikai hivatal a 2011. évi népszámlálási adatokra támaszkodva la-

josmizse területén egy szegregátumot jelölt meg. a kijelölés alapja az un. szegregá-

ciós mutató: a legfeljebb	általános	iskolai	végzettséggel rendelkezők és rend-

szeres	munkajövedelemmel	nem	rendelkezők aránya az aktív korú (15-64 éves) 

lakosságon belül. az érintett területen a szegregációs mutató értéke a kijelölt területen 

30 % feletti.

a projekt célterülete a Damjanich	u.	-	Bajcsy-Zsilinszky	u.	-	Telepi	út	-	Alsóbene	
tanya	-Beneszél	u.	-	Dankó	P.	utca által határolt területet jelenti. a területen belül 
bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezők, illetve életvitelszerűen a terü-
leten élő (de be nem jelentett) személyek vehetnek részt a projekt programjaiban és 
igénybe vehetik a programban felkínált segítségeket, lehetőségeket.
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szociális munka, 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása

Sport- éS Szabadidő tábor

Miben nyújtunk segítséget?

Adósságkezelési tanácsadás

Adóbevallások elkészítésében 
segítségnyújtás

Önéletrajz, motivációs levél elkészítése

Álláskeresés

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó 
ügyintézés

Hivatalos levelezés segítése

Lakcím rendezésével kapcsolatos 
ügyintézések segítése

Jogi tanácsadás

Közművek igénybevételével kapcsolatos 
ügyintézés segítése

Egyéni és családi krízishelyzetekhez 
kapcsolódó segítségnyújtás

a projekt legfontosabb célkitűzése, hogy a célterü-
leten élők folyamatos és intenzív segítői támogatást 
kapjanak. a szociális munka célja a folyamatos tá-
mogató jelenlét megteremtése az akcióterületen élők 
számára, kiemelten a 16-54 éves korcsoport számá-
ra. a pályázati programban kilenc szakember fog-
lalkozik a területen élők problémáival, akik különbö-
ző szakterületekben való jártasságukkal a program 
megvalósításán dolgoznak.

a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása pro-
jektünk fontos célkitűzése. ennek keretén belül a 
problémákhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás 
igényelhető, illetve munkatársaink az egyes ügyinté-
zésekhez szükséges nyomtatványok kitöltésében, 
levelek megírásában is segítséget nyújtanak.

a szociális munka a projekt megvalósításának teljes 
időtartama alatt biztosított. a szolgáltatás elérhető a 
család- és gyermekjóléti szolgálatnál, illetve munka-
társaink igény szerint családlátogatás keretén belül is 
segítséget nyújtanak.

intézményünk nyári programszervezése hosszú időre tekint vissza, a gyermekjóléti szolgálat 
évente (július első két hetében) egyhetes nyári tábort szervezett a gyermekek számára. a 
projekt keretén belül ezt a hagyományt visszük tovább: a tábort 3 évben (2018-tól 2020-ig) 
is megszervezzük, 5 napos (egy hetes) időszakokban, évente 2 alkalommal. a táborban egy 
alkalommal 20 fő vehet részt, így a projekt időszakában összesen 120 gyermek táborozhat. 

a nyári táborban délelőttönként sportfoglalkozásokat szervezünk pedagógus, edző közre-
működésével.  a délelőtti foglalkozások a közös játék, a csoportos versenyek, ügyességet 
fejlesztő feladatok jegyében telnek el. 

délután a gyermekek helyi intézményeket (tűzoltóság, rendőrség) látogatnak meg. a gyerme-
kek körében mindig nagy sikert arató program a délutáni strandolás, fürdés, ahová csoporto-
san, kerékpárral, felnőtt kísérete mellett jutnak el. 

emellett, az időjárástól és igényektől függően más szabadidős tevékenységeket is szerve-
zünk a gyermekeknek. 

táborunkba várjuk a célterületen élő 
általános iskolai tanulmányaikat folyta-
tó gyermekeket, fiatalokat. jelentkezni 
a család- és gyermekjóléti szolgálat 
munkatársainál lehet, a tábort megelő-
ző hónapban folyamatosan. 

munkatársaink a projekt programjaiban részt vevő, 16-54 éves korú sze-
mélyekkel közösen egyéni fejlesztési tervet (röviden: eft) készítenek. 
ez a dokumentum segíti, hogy a programban résztvevők pontosan olyan 
szolgáltatásokat kapjanak, melyek a résztvevők igényeinek megfelelnek. a 
fejlesztési terv alapján munkatársaink szakmailag megalapozott segítséget 
nyújtanak. Célunk, hogy legalább 150 személy kapjon a szociális munká-
sokkal szoros együttműködésben ilyen segítséget. 

az eft elkészítése során munkatársaink számos területre vonatkozóan 
tesznek fel kérdéseket. ez alapján tesznek javaslatot az egyes programok-
ban való részvételre. az együttműködést munkatársaink rendszeresen ér-
tékelik, felülvizsgálják és szükség esetén a tervet is módosítják. 

 mi az az egyéni fejlesztési terv?

A táborok időpontjai a pályázat időtartama alatt:

év 1. turnus 2. turnus 

2018 július 2 – 6. július 9 – 13.

2019 július 1 – 5. július 8 – 12.

2020 július 6 – 10. július 13 – 17.
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alkotóműhely

pályázati programunk számos programot kínál 
a gyermekeknek, fiataloknak, ezek közé tartozik 
az alkotóműhely is. a program feladata a közös-
ség erősítése, az egyéni tehetségek felismerése, 
olyan programok szervezése, melyeken keresz-
tül a gyermekek játszva fejleszthetik tudásukat, 
készségeiket, felfedezhetik a helyi értékeket és 
tevékeny, alkotó tevékenységben megmutathatják 
tehetségüket. a foglalkozások célja, hogy játékos 
foglalkozások formájában segítse az egyéni célok 
megtalálását, a jövőkép kialakítását.

az alkotóműhelyben a foglalkozások egyik ki-
emelt témája a roma helytörténet, korhű doku-
mentumok, fotók gyűjtése. egy-egy témakör köré 
foglalkozásokat tervezünk, melyet a téma felkért 
szakértői vezetnek. a műhely feladata továbbá a 
hagyományok, kulturális szokások, ünnepek 
felelevenítése. a program teret enged az egyéni 
érdeklődésnek	 (zene,	 tánc,	 ének) és egyúttal 
növeli a készségek,	önkifejezési	módok tárhá-
zát a rajzolás, festés, kézművesség segítségével.

a foglalkozások során törekszünk a régi	 és	 új	
szakmák megismertetésére. a műhely program-
jába beépülnek a pályaválasztást segítő cég- és 
intézménylátogatások, a szakmák bemutatása, lehetőség szerinti kipróbálása. az élmények 
feldolgozása rajzolás, festés, agyagozás és egyéb kézimunkák formájában történik.

a csoportos foglalkozásokat a 2018/2019. és 2019/2020. tanévben szervezzük, a tanév 
rendjéhez illeszkedően szeptembertől júniusig, heti 1 alkalommal, alkalmanként 2 órás (14-
től 16 óráig) délutáni foglalkozásokat tartva. a programok hasznos délutáni elfoglaltságot 
jelentenek a résztvevőknek, bővítve az ismeretek körét és megélve a közösséghez tartozás 
élményét. jelentkezni a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársainál lehet. 

a műhelymunka során elkészült alkotásokat a gyermekek hazavihetik, illetve ezekből kiállítást 
rendezünk, megmutatva a gyermekek tehetségét, értékteremtő készségét. a helytörténeti 
témában összegyűjtött anyagokból szintén kiállítást, és helytörténeti kiadványt készítünk.

FeLKéRT	KÖZReMűKÖDőK

Balogh katesz
táncos, a Népművészet Ifjú Mestere

hájas réka
művésztanár

hortiné Dr. Bathó eDit
népművelő, etnográfus, gyermek néptáncoktató

jóni györgy
hegedűművész, prímás

keliger Dóra
szociológus

konyor józsefné
pedagógus, Jász Hímzőkör

kunhegyesi ferenc
táncos, grafikus, festőművész

Dr. kürti lászló
egyetemi tanár, kultúrantropológus

skultéti jánosné
Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület elnöke

szuhay  péter
néprajzkutató

vinnainé csurpek ágnes
fazekas

további szakemberek felkérés alapján
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csoportfoglalkozások, 
tréningek

a pályázat keretében több készségfejlesztő foglalkozást szervezünk, melyekre várjuk a terü-
leten élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket.

 fiatalok tréningje

 pszichodráma

a fiatalok integrációs esélyeinek növelésére, a beilleszkedés segítésére szociális készsé-
geket fejlesztő tréninget szervezünk fiataloknak. a csoportos foglalkozáson hatékonyabb, 
eredményesebb együttműködést, problémamegoldást tanulnak a fiatalok. 

a foglalkozás a gyermekek és fiatalok aktív közreműködésére épül, ennek alapja a bizalom-
teli, oldott légkör megteremtése. 

a résztvevők helyzetgyakorlatok, szerepjátékok formájában kiscsoportos (3-4 fő) munkát 
végeznek. a pályázat időtartama alatt 3 csoportot indítunk, egy csoport létszáma 16	fő, a 
foglalkozások 8 alkalommal történnek 3 órás időtartamban, a tanév rendjéhez illeszkedően. 
az első csoportban a célterületen élő 15-18 évesek, középiskolások számára szervezünk 
foglalkozást.  a csoport a fiatalabb korosztály számára mintaadó réteget alkot, fontosnak 
tartjuk, hogy az ő élményeik, sikereik a kisebbek számára követendő példaként szolgálja-
nak, számítunk a csoport tagjainak önkéntesként való részvételére a későbbi programok-
ban. a második csoportban 7-8. osztályos, a harmadok csoportban pedig 5-6. osztályos 
gyermekeket várunk. 

érdeklődni és a foglalkozásra jelentkezni a Család- és gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
sainál lehet.

a gyermek-pszichodráma olyan módszer, amely a gyermek természetes viselkedését tá-
mogatva a szabad játékban egy szimbolikus teret biztosít a gyermek számára, ahol egyéni 
érzéseit, tehetségét, értékeit segít kibontakozni és megerősíteni. a módszer alapvetően a 
gyermeki játék varázslatos öngyógyító erejét használja fel. a gyermek a játékban megjele-
níti, „kijátssza” azokat az érzéseit, problémáit, amelyek számára lelki feszültséget okoznak. 

a gyermek megtalálja a játékban a saját megoldását, amelyet majd a mindennapi életben 
is használni tud. a gyerekek a közös élményben megélik a szociális együvé tartozás, az 
alkalmazkodás, kölcsönösség érzését. 

a foglalkozásokat 8-10 évesek gyermekeknek ajánljuk, a pályázati időszakban 2 csoport 
indul a tanévhez igazodóan: 2018 és 2019 őszén. a tanév folyamán heti rendszerességgel 
működik a csoport, összesen 25 alkalommal, alkalmanként 2 órás időtartamban. a cso-
portlétszám 8	fő. 

érdeklődni és a foglalkozásra jelentkezni a Család- és gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
sainál lehet. 

 Szülői tréning

a foglalkozások célja a szülő-gyermek közötti kapcsolat megerősítése, a családon belüli 

konfliktusok kezelése, hatékony és eredményes nevelési technikák elsajátítása. ennek ér-

dekében a tréning a kommunikációs és kapcsolatépítő készségek fejlesztését célzó gya-

korlatokra épül.

a csoportfoglalkozás során páros, ill. kiscsoportos beszélgetések, helyzet-feldolgozások 

formájában sajátíthatók el a szülői működést segítő ismeretek, készségek. a foglalkozást 

nagy szakmai gyakorlattal rendelkező személyek vezetik.

a csoportos foglalkozásokat 2 csoportban szervezzük, egy csoport 6 alkalommal, 5 órás 

időkeretben dolgozik, vagyis a teljes foglalkozás időtartama 30 óra. a csoportokat 2018 és 

2019 őszén indítjuk, a csoport létszáma 16-20	fő. a csoportos foglalkozás mellett lehető-

ség van egyéni foglalkozásra, a csoportvezető szakemberrel egyeztetve. 

érdeklődni és a foglalkozásra jelentkezni a Család- és gyermekjóléti Szolgálat munkatár-

sainál lehet.
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egészségügyi programok
az egészségügyi programokon belül két terület, a személyes egészség és a környezeti egész-
ségkárosító tényezők kezelése területén is több intézkedést, programot tartalmaz projektünk.

egészségügyi programjaink alapját az egészségügyi szűrések, vizsgálatok, állapotfelméré-
sek adják. a szűrőprogramok tekintetében intézményünk évekre visszamenően hatékony 
programokat szervez. az októberi egészséghét során megszervezett programok közé tar-
toznak a célterületen élők szűrővizsgálatai is. az egyes szűréseket előzetes bejelentkez-
tetés alapján, elsősorban az egészségházban működő egészségügyi szolgáltatók végzik 
térítésmentesen. a szűrővizsgálatok fókuszát azok a népbetegségek adják, melyek napja-
inkban a legnagyobb arányban felelősek a megbetegedésekért és halálozásokért. 

ennek megfelelően az egészségponton vérnyomás-, koleszterin-, vércukor-, magasság-, 
testsúlymérés és testtömeg index számítás történik. a gyermekeknek szóló szűrések az 
egyes korcsoportok szerint alakulnak.

a női egészségvédelemben hangsúlyt kap a nőgyógyászati rákszűrés és a mammográfiai 
mellrákszűrés. a férfiaknak szóló szűréseknél a prosztata daganatok urológiai rákszűrése 
érdemel kiemelt figyelmet, a daganat ugyanis igen gyakori és sokáig tünetmentes. min-
denkinél fontos – többek között – a tüdőszűrés, a fogászati, szemészeti, bőrgyógyászati 
rákszűrés, melyekre intézményünk programjában lehetőséget biztosít.

a környezeti tényezők kezelése során kiemelt a hulladékkezelés, a tisztább, rendezett tele-
püléskép kialakítása a magáningatlanokra és a közterületekre kiterjedően is. e téren lajos-
mizse város önkormányzata, a roma nemzetiségi önkormányzat és intézményünk szoros 
együttműködésben dolgozik. 

Cél, hogy a területen minden háztartás hulladékszállítási közműszerződéssel rendelkezzen, 
a közterületen és az ingatlanok területén található hulladék maradéktalanul elszállításra ke-
rüljön, ezzel a kártevők szaporodásának feltételei is megszűnjenek.

célunk a lakosság bevonása a környezettisztaság megteremtésében, hogy a célterület 
hosszú távon is rendezett, tiszta maradjon. ennek érdekében a projekt munkatársai se-
gítséget nyújtanak a közműszerződések megkötésében, az esetleges hátralékok rendezé-
sében, a szemétszállítási, lomtalanítási lehetőségek használatában, ezen túl a szelektíven 
gyűjthető hulladék megfelelő kezelésében.

projektünk keretében lehetőségünk van az önkormányzat kezdeményezésének folytatásá-
ra a terülten: a célterületen megkötött hulladékszállítási szerződéshez térítésmentesen biz-
tosítjuk a szemétszállításhoz szükséges kukát mindazoknak, akik lakókörnyezetük rendben 
tartásával hozzájárulnak a terület tisztaságához és rendezettségéhez.

a területen a projekt időszakban évente legalább egy alkalommal környezettisztasági napot 
szervezünk, mely során a lakosság bevonásával, szervezetten törekszünk az ingatlanokban 
és a közterületen fellelhető hulladék gyűjtésére és elszállítására. 

a családok összetartozása, integritása talán soha nem volt ilyen aktuális kérdés. napja-
inkban a családon belüli hagyományos szülői szerepek megváltoztak, a családi együtt-
működést sok minden nehezíti. a szülők időhiánya, a kimerültség, a gyermekük tanulási, 
magatartási nehézsége jelen van a családokban. ezeknek a helyzeteknek fő vesztese a 
gyermek. a mentálhigiénés és családterápiás foglalkozás keretén belül családokkal foglal-
kozó szakemberek nyújtanak támogatás abban, hogy a szülők a mindennapok problémáit 
képesek legyenek kezelni. 

az egészségmegőrző és fejlesztő programok között elérhetők mentálhigiénés tanácsadá-
sok, családterápiás foglalkozások 2018. őszétől, a pályázati időszakban összesen 130 óra 
időkeretben.

érdeklődni és jelentkezni a Család- és gyermekjóléti Szolgálat munkatársainál lehet.

 egészségügyi szűrések

 egy szebb és egészségesebb környezetért
 a mentális egészségért, jól működő családokért
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képzések a foglalkoztatás 
előSegítéSére

bűnmegelőzéS,  
közbiztonSág javítáSa

a célterületen a legnagyobb nehézséget az alacsony iskolai végzettség jelenti, a befejezet-
len általános iskolai képzés mellett szakma tanulása nem lehetséges, szakmai végzettség 
nélkül pedig nehéz megfelelő munkát találni. a programban kiemelten fontosnak tartjuk 
az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítását, fejlesztését és ez alapján a jobb 
életszínvonal elérését.

a projekt kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a hiányzó általános iskolai évek (7. és/
vagy 8. osztály) pótlására, illetve szakmát adó képzésen való részvételre. a programban a 
területen élő 16-54 éves korcsoport vehet részt, két csoportban 20-20	fő képzését szer-
vezzük meg. 

az általános iskolai képzést a településen szervezzük meg külső képző szervezet bevoná-
sával. a képzés teljes időtartama 450 tanóra, melyet heti 10 órás ütemezésben teljesítenek 
a résztvevők. a képzés a 7. és 8. osztályos osztályozó vizsga letételével ér véget. 

a szakmaszerző képzések várhatóan kecskeméten futó képzésekbe történő csatlakozás-
sal vehetők igénybe, az induló képzések függvényében.

munkatársaink emellett segítséget nyújtanak a részvételhez szükséges dokumentumok 
összeállításában, a programban résztvevőket a képzés során támogatják. a képzést köve-
tően az álláskeresésben, önéletrajz, motivációs levél elkészítésében, személyes erősségek 
feltárásában, állásinterjúra való felkészülésben is nyújtanak 
segítséget. 

jelentkezni a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatár-
sainál lehet, a 7. és 8. osztályos képzésbe lépésnél a befeje-
zett 6. osztály elvégzését bizonyítvánnyal vagy törzslap kivo-
nattal szükséges igazolni. a szakmaszerző képzések esetén 
a képzéshez előírt bemeneti feltételeket szükséges igazolni.

a projektben szemléletformáló programokat valósítunk meg a rendőrség felkészült szakem-
bereinek bevonásával.  a prevenciós feladatok közül az oktatás, felkészítés területén tudnak 
a hivatásos állomány tagjai segítséget nyújtani a gyermekeknek és fiataloknak abban, hogy 
mind az áldozattá, mind az elkövetővé válást el tudják kerülni. 

fontos eleme a programnak a rendőri feladatok bemutatása, amely közvetlen elérést biztosít 
a rendőrség felé, növelve ezzel a rendvédelmi szervbe vetett bizalmat. 

megtapasztalhatják a résztvevők, hogy a rendőr amellett, hogy a rend- és közbiztonság ér-
dekében végzett feladatai szabályzókhoz kötöttek, e mellett alkalmasak arra, ha bárkinek 
segítségre van szüksége, azt a rendőrség állományához tartozó szakemberektől megkapja. 

a több alkalomból álló foglalkozás-sorozat segíti felismerni a veszélyes helyzeteket, és képes-
sé teszi a résztvevőket a jó reakció elsajátítására. 

a programokat több célcsoportra bontva szervezzük, az óvodás kortól az idősekig bezárólag 
vehetnek részt benne, de speciális, szakembereknek szóló programokat is szervezünk, mely 
a területen élőkkel való együttműködést is segíti.
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projektünk párhuzamosan és szorosan együttműködve fut a top-4.3.1-15-bk1-2016-00003 
„Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak fel-
újítása és közösségi ház létrehozása” című projekttel.

a pályázat egyik célja, hogy egy önálló, önmagáért tenni akaró és tenni képes közösség 
jöjjön létre, ehhez pedig fontosnak tartjuk, hogy az akcióterületen létesüljön egy közössé-
gi ház. a tapasztalatok és az eddig jelzett igények szerint a lakosság szívesebben venne 
részt előadásokon, képzéseken, fórumokon, ha a lakóhelyéhez közelebb lévő intézmény-
ben kerülnének azok megtartásra. ezért a top-4.3.1-15 kódszámú pályázat keretében 
lajosmizse város önkormányzata a bajcsy-zsilinszky u. 49. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlant felújítja és közösségi céllal a roma nemzetiségi önkormányzat 
részére használatra átadja.

az épület felújítását követően a területen biztosítva lenne számukra egy sokoldalú, változa-
tosan használható közösségi tér, mely helyet ad a projektek keretében megvalósuló prog-
ramoknak, a szociális munkások által végzett segítő tevékenységeknek, de a közösségi 
szervezésben megvalósuló egyéb programoknak, rendezvényeknek is.

a projekt keretében tovább megvalósul az akcióterületen lévő hat darab önkormányzati 
szociális bérlakás teljes körű felújítása a szükséges környezetrendezéssel együtt. a felújítás 
ütemezéséről a pályázó folyamatosan tájékoztatja az érintetteket. a felújítást a lakókkal 
folytatott szociális munka kíséri.

leromlott városi területek 
rehaBilitációja

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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