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Előszó: BEmutatkozik a 
toP-5.2.1-15 ProjEkt

amióta magyarország csatlakozott az Európai unióhoz, az uniós források jelentős szerepet 
játszanak a szociális problémák kezelésében is: számos infrastrukturális fejlesztés, mo-
dellkísérleti program, új szolgáltatás létrehozására vagy meglévő szolgáltatások bővítésére 
irányuló program ezekből a forrásokból valósult meg. az Európa 2020 stratégiában több 
olyan célkitűzés is szerepel, mely a szegregáció és a felzárkózás területét érinti. ilyen az is-
kolai lemorzsolódás csökkentése, a foglalkoztatás szintjének növelése. a Szegénység elleni 
európai platform elnevezésű kiemelt kezdeményezés célja pedig „olyan társadalmi és terü-
leti kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben 
megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a 
társadalom aktív tagjaiként élhetnek”. magyarországon a ksh 2011-es adatai szerint 709 
településen 1384 szegregált telep és elmaradott településrész található, ennek a problémá-
nak a kezelésére a 2014-2020-as pályázati ciklusban több száz infrastrukturális és komplex 
program indult országszerte.

lajosmizse város önkormányzata 2016-ban nyújtotta be pályázatát a toP-5.2.1-15 szá-
mú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című 
felhívás szerint. a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű 
komplex programok Lajosmizsén” című projekt célterülete a damjanich u. - Bajcsy-zsilinsz-
ky u. - telepi út - alsóbene tanya - Beneszél u. - dankó Pista utca által határolt terület. a 
célcsoportot a lehatárolt területen bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezők, 
illetve életvitelszerűen a területen élő (be nem jelentett) személyek jelentik. a toP-5.2.1-15 
projekt átfogó célja a kijelölt területen élő népesség társadalmi integrációjának elősegítése, 
az életminőség, az egészségügyi és a munkaerő-piaci helyzet javítása különböző szociális 
szakmai programok megvalósításával. a program végrehajtását Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye konzorciumi partnerként 
végezte, Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető irányításával.

az intézmény korábban már szerzett tapasztalatokat a hátrányos helyzetű személyekkel 
végzett munkában: a TÁMOP-5.2.5/08/1/A - Gyermekek és fiatalok integrációs programjai 
című pályázat keretében a lajosmizsei gyermekjóléti szolgálat prevenciós célú gyermekvé-
delmi programokat valósított meg 2009-2010-ben. E pályázatnak köszönhetően – többek 
között – pszicho-dráma foglalkozások zajlottak, önismereti, személyiségfejlesztő és kom-
munikációs-konfliktuskezelési csoport működött fiataloknak, illetve a szülők is részt vehet-
tek egy kommunikációs tréningen. Ezen program tapasztalatait a toP-5.2.1-15 pályázat 
előkészítésénél figyelembe vettük.

Lajosmizse Város Önkormányzata
egészségügyi, gyermekjóLéti
és szociáLis intézménye
2021
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a projekt szakmai programja egy több éves előkészítési folyamat eredménye. a kiindulási 
alapot a központi statisztikai hivatal 2011. évi népszámlálása jelentette, az akcióterület ki-
jelölése és az ott élő népesség jellemzőit (az un. szegregációs mutatót) ez a felmérés adta. 
a kijelölt területen legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres mun-
kajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 35 % feletti és a területen 
élő népesség száma eléri az 50 főt. a felmérés további szegregációval veszélyeztetett terü-
leteket is kimutatott (méntelek külterület egésze, mely két fő területre osztható a kláber-telep 
tanyacsoport és az egyéb méntelek tanyacsoport), de ezek végül nem kerültek a pályázat 
célterületébe. a terület másik jellemzője az alacsony komfortfokozatú lakások magas aránya, 
a közművek alacsony szintű kiépítettsége és az alacsony minőségű lakókörnyezet.

Ezen túl 150 fő célterületi lakos részvételével kérdőíves igényfelmérés történt. a lakosság 
részéről a projekt tervezett programjai iránt előzetesen magas érdeklődés mutatkozott. az 
adatok összesítése és elemzése után 2016 tavaszán készült el a tevékenységeket megala-
pozó Projekt Előkészítő tanulmány (PEt). a PEt egységes szerkezetbe foglalva mutatta be 
az észlelt problémákat és az azokra javasolt intézkedéseket, s mely alapján a 
pályázati program is elkészült.

a benyújtott pályázatról 2017 nyarán született támo-
gató döntés, de az indulással a toP-4.3.1-15 
programról szóló döntést is bevárta a pályázó, 
mivel a két pályázat számos ponton kap-
csolódott, így szükséges volt, hogy a meg-
valósítás időben is összehangoltan 
történjen. konzorciumi partneri 
minőségében intézményünk a 
toP-5.2.1-15 projekt kereté-
ben, a 2017 decemberétől 2021. 
március végéig tartó időszak-
ban, 7 témakörben, 59 fő 
szakmai közreműködővel, 
a lakosságból 1230 sze-
mélyt elérve 466 eseményt 
és rendezvényt valósított meg 
a településen, összesen 60 mil-
lió forint uniós támogatás fel-
használásával.
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infrastruktruális fEjlEsztésEk 
lajosmizsén

a toP-5.2.1-15 pályázati program szorosan kapcsolódott a toP-4.3.1-15 felhívás kere-
tében benyújtott, szintén támogatást elnyert „Leromlott városi területek rehabilitációja ke-
retében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című 
pályázathoz, melyben közösségi ház kialakítása, szociális bérlakások felújítása és környe-
zetrendezési feladatok (pl. közutak javítása, közpark létesítése) valósult meg. a beruházá-
sok 113 millió forint uniós támogatásból jöttek létre, melyhez további 14 millió forint önkor-
mányzati önerő társult. 

az infrastrukturális fejlesztések közül az egyik leglátványosabb beruházás a közösségi ház 
felújítása volt, amely 2019. május 15-én zárult le. a közösségi házban két, többfunkciós 
terem került kialakításra, helyet adva ifjúsági programoknak, képzéseknek, lakossági fó-
rumoknak, vallási és kulturális közösségi programoknak, kiállításoknak és ügyintézések-
nek. az ünnepélyes megnyitóra 2019. június 26-án került sor. az épületet Basky András 
polgármester adta át használatra a települési roma nemzetiségi önkormányzat részére, 
melyet Baranyi-Rostás Rodrigo, akkori elnök képviselt. az átadó ünnepséget követően az 
érdeklődők egy helytörténeti tárlatot és a 2018/2019-s tanév alkotóműhely során született 
alkotásokból készített kiállítást is megtekinthettek. az átadást követően nem csak a projekt 
egyik fő megvalósítási helyszínévé vált a közösségi ház, hanem civil és egyházi szervezetek 
is több rendezvényt valósítottak meg a falakon belül. Bízunk benne, hogy a jövőben is sok 
rendezvénynek, eseménynek adhat helyszínt a ház és a közösségi élet meghatározó hely-
színévé válik a jövőben.

A közösségi ház ünnepélyes átadásának pillanatképei

„Akkor és most” – a közösségi ház felújítás előtt és után

Lajosmizse Város Önkormányzata
egészségügyi, gyermekjóLéti
és szociáLis intézménye
2021
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A Közösségi ház ünnepélyes átadásának pillanatképei
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a területi fejlesztések második fő eleme a volt barakklakások felújítása. a felújítás mellett 
cél volt a bérleti viszonyok rendezése, a lakbér- és közműdíj-hátralékok felszámolása, az 
épülethez kapcsolódó súlyos szociális problémák (szemét felhalmozása, szerhasználat, 
engedély nélküli átalakítások, beköltözések, közmű- és lakbérhátralékok, áramlopás, stb.) 
felszámolása. a lakókkal való együttműködés az önkormányzattal az intézmény család-és 
gyermekjóléti szolgálatával közösen valósult meg. az ingatlanban lakó minden személy 
és család tájékoztatást kapott az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások tervezett 
felújításáról, annak ütemezéséről és az ingatlan további használatának feltételeiről, 2018. 
január 31-én. a tájékoztatás alapján minden esetben megállapodások születtek a lakbér 
fizetéséről és a hátralék rendezéséről. az ütemezésében a lakók határozhatták meg a szá-
mukra elfogadható összeget. 

a szociális bérlakások használatával kapcsolatban lajosmizse város önkormányzatának a 
lakásokról és helyiségekről szóló 17/2009. (Xi.26.) rendeletének módosítása lehetővé tette 
a hatékonyabb együttműködést a lakók, az önkormányzat és a szociális munkások között. 
a rendelkezések biztosítják, hogy olyan személyek, családok költözhessenek be, akik rá-
szorultak, de képesek a lakhatáshoz szükséges önálló életviteli kritériumoknak megfelelni. 
a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek a szociális bérlakások igénybevéte-
lében meghatározó szerepük volt:

•	 segítették a beköltözés előkészítésében a kérelmek benyújtását, a szükséges igazo-
lások beszerzését.

•	 a sokszempontú, helyszínen készült felméréseikben feltárták a beköltözők rászorult-
ságát, amelyek alapul szolgáltak a kérelmek támogatásának vagy elutasításának.

•	 a döntést követően elősegítették a közjegyzői nyilatkozattétel, a közműszerződések 
megkötése és az egyéb, kapcsolódó ügyintézések megtörténtét.

•	 a költözés során a lakás felszereltségében mutatkozó hiányok pótlását adományok köz-
vetítésével segítették. a pályázati időszakban a lakók pályázati forrásból kukákat kaptak. 

•	 a szociális munkások a mindennapi ügyintézésekbe is bekapcsolódtak, időről-időre 
felmérve a problémákat, a megoldás érdekében bevonva az önkormányzatot, közmű-
szolgáltatókat és egyéb szükséges szervezeteket. 

az önkormányzati tulajdonú épület 
felújítása 2019 tavaszán kezdődött 
és szeptember 15-re készült el, a ko-
rábbi, komfort nélküli lakások helyett 
félkomfortos, közművesített szociális 
bérlakás-tömb jött létre. a 6 lakásba 
októberben költözhetett be 1 régi és 
5 új bérlő. a munkálatok ezután is 
folytatódtak, a lakók kültéri tárolókat 
kaptak, befejeződött a telek terep-
rendezése és körbekerítése is, 2020 
őszén pedig egy lakógyűlésen a fel-
merült problémákról és azok megol-
dásáról is szó esett. 

Lajosmizse Város Önkormányzata
egészségügyi, gyermekjóLéti
és szociáLis intézménye
2021
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a korábbi helyzethez képest jelentős javulás tapasztalható. a beköltöző családok, a helyi 
önkormányzat, az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálata, a közműszolgáltatók 
között pedig modell-értékű együttműködési gyakorlat jött létre. Bízunk benne, hogy az új 
bérlakás tömb mintaként működhet, mutatva a sikeres együttélés lehetőségeit a környéken 
lakók számára. a változás a telepprogramok tapasztalatai alapján sokszor hosszú évek 
munkáját igényli, de ehhez stabil és jó alapot teremtettek a beruházások és a kapcsolódó 
intenzív szociális segítő tevékenység.

a területi fejlesztések harmadik eleme a köz-
területek rendezése volt. több útszakasz sta-
bilizálása megtörtént 2018 decemberében, 
illetve a damjanich utca egy szakaszán han-
gulatos parkot hoztak létre 2019 tavaszán.

Az erősen leromlott állagú barakklakásokból igényes kialakítású szociális bérlakások készültek, 
melyeket nagy örömmel vettek birtokba a beköltöző lakók

A Damjanich utca a területrendezés 
 előtt és után
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a toP-5.2.1-15 ProjEkt 
tEvékEnységEi

a pályázati program igen változatos tevékenységi körre épült. a projekt átfogó célja az 
akcióterületen élő népesség társadalmi integrációjának elősegítése, valamint élethelyzeté-
nek, egészségügyi, munkaerő-piaci helyzetének javítása. a pályázati felhívás 7 nagyobb 
tevékenységi kört határozott meg, melyeken belül további feladatok jelentek meg, emellett 
kiegészítő tevékenységek (nyilvánosság biztosítása, eszközbeszerzések) is részét képezték 
a pályázati programnak. a projekt egészét tekintve cél 500 fő hátrányos helyzetű személy 
részvétele a megvalósításra kerülő tevékenységekben.

A) társadalmi intEgráció 
fEltétElEinEk mEgtErEmtésE

a projekt egyik fő célkitűzése a célcsoport közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció-
ja feltételeinek megteremtése. Ennek részét képezik a közösségfejlesztést célzó, a lakosság 
bevonását, a beilleszkedést segítő programok, az akcióterület lakosságának társadalmi in-
tegrációját segítő, a tervezett fejlesztéseket elfogadtató tevékenységek. E cél megvalósu-
lására kettő fő, társadalmi beilleszkedést segítő programot működtettünk 3 éven keresztül: 
az alkotóműhelyt és a sport- és szabadidőtábort.

 az alkotóműhely
az alkotóműhely az akcióterületen élő iskoláskorú gyermekek (8-16 év) részére szervezett, 
tematikusan irányított, heti rendszerességgel megszervezett foglalkozássorozat volt. feladata 
a célcsoport identitásának erősítése, a helyi roma lakosság történetének kutatása korhű do-
kumentumok, fotók, eszközök, viseletek megismerésével, az összegyűjtött anyagból kiállítás 
szervezése.  feladata továbbá a célcsoport hagyományainak, kulturális szokásainak, ünne-
peinek felelevenítése, továbbá hangsúly helyezése az egyéni érdeklődésre (pl: zene, tánc, 
sport) és a készségek, önkifejezési módok tárházának növelésére. a programok 4 fő témakör 
köré szerveződtek, a témák köré kézműves foglalkozásokat terveztünk a kézügyesség és 
kreativitás fejlesztésére a résztvevő gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. 

1. Helytörténet: a helyi roma lakossággal összefüggő társadalmi, gazdasági, kulturális, 
témakörök kutatása, korhű dokumentumok, fotók gyűjtése, amelyekből kiviláglik történe-
tük, történelmük. a roma helytörténeti program része volt a helyi közösség történetének 
megismerése, ismert roma személyek bemutatása (akár személyes találkozással), a roma 
történelem szempontjából jelentős emlékhelyek felkeresése, foglalkozási téma volt az egyé-
ni családi történet feldolgozása alkotó tevékenységben. 

a foglalkozások egyik fontos eredménye volt egy roma helytörténeti kiállítás, illetve egy 26 
oldalas kiadvány összeállítása, mely az első írásos emlékektől a jelen pályázatokban meg-
valósuló fejlesztésekig ívelt.

Lajosmizse Város Önkormányzata
egészségügyi, gyermekjóLéti
és szociáLis intézménye
2021
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2. Roma kultúrához kapcsolódó foglalkozások feladata a célcsoport hagyományainak, 
viseletének, kulturális szokásainak, ünnepeinek felelevenítése, vagy új szokások teremtése, 
továbbá egyéni érdeklődésnek megfelelően a zene, tánc, ének tanulás egyéni ösztönzése, 
motiválása. az elsajátított/megszerzett tudás vagy produkció bemutatása a család és a 
tágabb közösség számára.

Ebben a témakörben szerepet kapott a roma népzene, lehetőség nyílt hangszerek kipróbá-
lására, megjelent a hazai aktuális zenei kínálat. a roma kultúrát, társadalmat kutató szak-
ember révén a roma mitológiától, mesekínálattól a kortárs magyar roma művészetig átfo-
góan ismerkedhettek a gyermekek a kultúra egyes területeivel. Ezen felül lehetőség nyílt 
kapcsolódóan kézműves foglalkozásokra. önálló foglalkozás sorozatban ismerkedhettek a 
gyerekek a néptánc alapjaival.

3. Szakmák, mesterségek, művészet témakör 
célja az volt, hogy a gyermekek körében minél széle-
sebb körben legyen lehetőség a különböző szakmák 
alapkészségeinek gyakorlására, a szakmák megis-
merésére, illetve az önkifejezési módok gyarapítása 
a kézművesség és a művészetek segítségével (raj-
zolás, festés, agyagozás, egyéb kézműves foglal-
kozások). a program a hagyományos mesterségek 
ismertetésétől, kipróbálásától a modern szakmák 
(például egészségügyi foglalkozások) megismerésé-
ig terjedt, 2 alkalommal foglalkozási-pályaválasztási 
rendezvény megtekintése is szerepelt a programban.

4. A szociális beilleszkedést segítő csoportfog-
lalkozások célja az alapvető szociális készségek, 
kulcsképességek területén a hiányok felmérése és 
fejlesztése, az értékek, értékek fontosságára és vá-
laszthatóságukra való rávilágítás a szociális munka 
eszköztárával. alapvető viselkedési minták kialakí-
tása (közösségben viselkedés, konfliktus kezelése). 
a szociális beilleszkedést segítő csoportfoglalkozás 
tanévenként 10-10 alkalommal szerepelt a program-
ban. az önismerettől a kommunikáció és együttmű-
ködés javításán túl az értékrendi kérdésekig terjedt 
a tematika. kezdetben nagyon sok problémát ész-
leltünk a gyermekeknél, de a műhelyeken szerzett 
pozitív élmények, csoportfeladatok és a számtalan 
kreatív alkotási mód hatására a szemünk láttára bon-
takozott ki a gyermekek tehetsége.

Programunkkal fejleszteni kívántuk a családokon belül a pozitív visszajelzések eszközeit, 
módjait. célunk volt, hogy a szülőknek alkalmuk legyen látni gyermekük különböző munká-
it, alkotásait. Ezáltal a gyermekek is részesülhettek a tágabb közösség, a család elismeré-
sében, sikerélményeket élhettek át. a gyerekek ezen felül adományokat kaptak motivációs 
célzattal a féléves zárások alkalmával, ebben a pályázat mellett támogatóink (kecskeméti 
adomány Bolt, legyetek jók, ha tudtok! alapítvány) is segítségünkre voltak.
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a foglalkozásokat két teljes tanévre terveztük, a tanév rendjéhez illeszkedően, egy-egy 
félév- illetve tanévzáró ünnepélyes alkalommal. a projektidőszakban összesen 81 foglal-
kozás valósult meg. a foglalkozások tervezett helyszínéül a pályázati időszakban a kö-
zösségi házat terveztük. 

a közösségi ház 2019 júniusában nyitotta meg kapuit, addig alternatív helyszínként a volt 
Szülőotthon épületét, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára által rendelkezésre 
bocsájtott foglalkoztató termet és az Egészségház helyiségeit használtuk.

az első tanévben a félévzáró ünnepséghez egy kisebb kiállítást is kapcsoltunk, a fő látvá-
nyosság azonban a közösségi ház megnyitójához kapcsolódó kiállítás volt, melyen a teljes 
év legjobb alkotásaiból készítettünk összeállítást. a második évben a félévet már a közös-
ségi házban zártuk, ahol családtagok is megtekinthették az alkotásokat egy kis karácsonyi 
ünnepség keretében, a gyermekek pedig személyre szóló ajándékot kaptak. sajnos a koro-
navírus járvány jelentősen megbolygatta a programot, a tavaszra tervezett foglalkozásokat 
2020. szeptember-november időszakban tudtuk megtartani. a zárókiállításról ugyanakkor 
nem mondtunk le, azt a gyermekek és családtagjaik decemberben, a járványügyi előírások 
betartásával megtekinthették a közösségi házban, a két év munkájáról és a foglalkozások 
fotóiból pedig digitális kiállítást állítottunk össze. az alkotóműhely zárása a résztvevőkkel 
egyénileg történt meg.

a projektidőszakban összesen 81 alkotóműhelyes foglalkozás valósult meg.  célkitűzé-
sünk szerint tanévenként 30-30 gyermeket szerettünk volna a programmal elérni, végül 
összesen 108 gyermek vett részt a foglalkozásokon. Egyesek velünk voltak csaknem az 
év összes alkalmán (sőt, a két tanévben folyamatosan), mások csak a sorozat egy-egy 
szakaszán tartottak velünk. 

az alkotóműhely programjainak szervezésében és megvalósításában 16 szakember vett részt:

Clos Enikő,  
a lajosmizsei tanyamúzeum 
munkatársa,

Hájas Réka  
művésztanár, 

Hortiné Dr. Bathó Edit  
etnográfus, 

Horváth Sándor  
néptánc oktató,

Jóni György Rudolf  
lajosmizsei származású  
roma zenész,

Keliger Dóra  
szociológus, 

Kisjuhász Lászlóné  
és Konyor Józsefné,  
a jász hímzőkör tagjai,

ifj. Kunhegyesi Ferenc  
grafikus és festőművész, 

prof. dr. Kürti László  
kultúrantropológus,  
történész, egyetemi tanár, 

Meleg Sándor  
szociális munkás, 

Szeleczki István  
gyógypedagógus, grafikus, 

Szuhay Péter  
néprajzkutató, 

Ubornyákné Tok Éva,  
az Estike idősek klubja 
munkatársa, 

Vágó Piroska  
népi játszóházvezető, 

Vinnainé Csurpek Ágnes  
fazekasművész

a foglalkozások lebonyolítását segítették az intézmény családgondozó munkatársai: 
Földszin-Bognár Szilvia, Guttyán Ágnes, dr. Faragó Viktor, Keliger Dóra, Neichel 
Lászlóné szociális munkások
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Életképek az Alkotóműhelyről.
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 sport- és szabadidőtábor

a tábor nagy hagyományokra visszatekintő programeleme az intézmény gyermekjóléti te-
vékenységének. a pályázati célcsoport számára biztosított programot a nyári hónapokban, 
évi 2 turnusban, turnusonként 5 nap időtartamban, maximum 20 fő gyermeklétszámmal 
valósítottuk meg. a tábor vezetője Faragó Gyula volt, aki pedagógusként, edzőként nagy 
gyakorlattal rendelkezik a táborvezetésben. hatékony módszereivel, motiváló erejével, gyer-
mekközpontú hozzáállásával pedig sikeresen formálta a résztvevő gyermekeket. munkáját 
egy fő szociális segítő (Neichel lászlóné 2018-ban és 2019-ben, Nagy Vivien 2020-ban) 
támogatta. az egyes programok szervezésébe bekapcsolódtak a szociális szakmai munkát 
végző munkatársak, illetve önkénteseket is bevontunk.

a táborok előkészítő feladatai már májustól megkezdődtek az előzetes tájékoztatással és 
az igények felmérésével. a jelentkezésekre a tábort megelőző hetekben, júniusban került 
sor. általában a meghirdetett 20 fős keretnél jelentősen magasabb volt az érdeklődők és 
jelentkezők száma. a tábort megelőző héten a résztvevők családját telefonon és szemé-
lyesen is felkeresték a szociális munkások, részletes tájékoztatást nyújtva a programokról. 
a tábor első napján az elmaradó gyermekek családját személyesen keresték fel a szo-
ciális munkások, az esetleges, részvételt akadályozó problémák elhárításában is aktívan 
közreműködnek. Ennek során többször juttattunk a gyermekeknek sportruházatot, nap-
védő sapkát, lábbeliket, kulacsot, fürdőruházatot, hogy ezek hiánya ne legyen akadálya 
a részvételnek.

a programok reggel 8 órától 16 óráig tartottak. az érkezés után reggelit biztosítottunk a 
gyermekeknek. délelőttönként sportfoglalkozások zajlottak a Lázár Bence Lajosmizsei Lab-
darúgó Sportcentrum pályáján. Ezek játékos, csoportos működést elősegítő, ügyességet, 
mozgáskészséget javító feladatok, testnevelő pedagógus vezetésével. a délelőtti foglalko-
zások a sporthoz kapcsolódó elméleti foglalkozásokat, beszélgetéseket is felöleltek. Ebéd 
után változatos szabadidős tevékenységeket szerveztünk, ennek keretén belül időjárástól 
és körülményektől függően lehetőség nyílt strandolásra a Liza Hotel strandján. alkalom nyílt 
a lajosmizsei rendőrség és tűzoltóság munkájával való ismerkedésre. felkerestük a Ma-
gánZoo állatkertet és lovasprogramon is részt vettek a gyermekek a Dechy-tanya jóvoltá-
ból. a programokra való eljutásban a közös, csoportos kerékpározás miatt a közlekedéssel 
kapcsolatos ismereteket is bővítettük, nagyobb távolságok leküzdésében az önkormány-
zat és az intézmény gépjárműveit vettük igénybe.

a táborzárás alkalmával minden gyermek a heti aktivitásával kapcsolatosan pozitív meg-
erősítésekre épülő visszajelzést kapott, amely pozitív megerősítést jelképezte a záráskor 
átadott oklevél és érem. azon gyermekek esetében, akik több, egymást követő táborozá-
si alkalomban részt tudtak venni, érezhető pozitív hatást tapasztaltunk. javult a gyerekek 
csoportos együttműködése; Egymás iránt elfogadóbbak lettek. számos barátság született, 
illetve erősödött meg a táborban. a feladatok elvégzésében a gyermekek motiváltabbakká 
váltak. a versenyhelyzetek pedig megtanították őket a veszteség-helyzetek elfogadására, a 
frusztráció és az agresszió kezelésére.
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A Sport- és szabadidő tábor a 
Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó 

Sportcentrum pályáján
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B) szociális munka 
a program alapját a célterületen élőkkel végzett folyamatos szociális munka jelentette, en-
nek keretein belül pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, a hátralékok 
kezeléséhez kapcsolódó tanácsadás, a problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek 
készítése, felülvizsgálata és az abban foglatak megvalósítása szerepelt. Ezeket a tevékeny-
ségeket egészítette ki, illetve támogatta a szociális munkások szupervíziója.

a projekt célkitűzése volt, hogy a célterületen élők folyamatos és intenzív segítői támogatást 
kapjanak. munkatársaink programokban részt vevő, 16-54 éves korú személyekkel közösen 
159 Egyéni Fejlesztési Tervet készítettek. az Eft-ben a pályázati felhívásban foglalt tematika 
szerinti bontásban tartalmazta a célok eléréséhez szükséges feladatokat, tevékenységeket, 
a kliens vállalásait és a szociális munkások feladatait. az Eft tartalmazta az egyéni és kö-
zösségi integrációval kapcsolatos terveket, rögzítette a folyamatos szociális munka elemeit, 
illetve az egyes program-tevékenységekben való részvétel szándékát. a bevont személyek 
körében a legnagyobb arányban (87%) az egészségügyi programokban való részvétel iránt 
volt érdeklődés, ezen a téren gyakorlatilag 100% a tényleges bevonás aránya. képzési 
programok iránt a fejlesztésbe bevont személyek 56%-a érdeklődött, ez azonban a képzés 
megvalósítására oly mértékben (10% alá) lecsökkent, hogy a képzés nem volt megtartható. 
E miatt program módosítást és változás bejelentést kellett végeznünk, amely már kezelte 
e helyzetet: a törölt programok helyett egészségügyi oktatást (elsősegély tanfolyamot) és a 
védőnői vElEm program oktatását valósítottuk meg.  a nyári táboron és az alkotóműhelyen 
38% jelezte részvételi igényét, ezen területen 72% volt a tényleges bevonási arány. a szülői 
tréning iránt 38% érdeklődött, a jelentkezők 27%-a jött el a programra végül. a legkisebb 
arányban (30%) a pszicho-dráma foglalkozásra mutatkozott igény, de mivel ez a gyermekek 
egy szűk korosztályát célozta meg, az alacsony érték érthető. a bűnmegelőzési programok 
iránt a bevont személyek 56%-a érdeklődött, itt a koronavírus járvány miatt a felnőtteknek 
szóló programok egy részét tudtuk megvalósítani.  

a programokba bevonás esetén tapasztaltuk, hogy a kezdeti tájékoztatáskor az együttmű-
ködési készség magas volt, ez azonban idővel csökkent. az egyes programok indulásakor 
a korábban együttműködési szándékot mutatók jelentős része lemondta a részvételt. a cél-
csoport esetében azt láttuk, hogy a hosszú távú tervezés alig működik, az aktuális élethely-
zet sokkal meghatározóbb egy programon részvételhez képest. Ez összefügg a szegregált 
élethelyzethez kapcsolódóan leírt magatartási mintázatokhoz. a szociális munka eszközeit 
más módon, megfelelő személy keresésével vagy cserével tudtuk megvalósítani.

Ezen túl mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály számára elérhetőek voltak a szociális 
segítségnyújtás különböző formái. a programokról szóló tájékoztatások az intézmény köz-
zétételi felületein rendszeresen megjelentek, a szociális munkások célzott tájékoztatással 
(szóban, szórólapokkal) keresték meg az akcióterület lakóit.

a pályázat a lakosságszám alapján 5 szociális munkás folyamatos munkáját igényelte. sze-
mélyi változások miatt végül összesen 7 fő dolgozott a szakmai csapatban: dr. Faragó 
Viktor, Guttyán Ágnes, Keliger dóra, dr. kun zsoltné, meleg sándor, Neichel lászlóné és 
Papp Andrea biztosította a projekt teljes időtartama alatt a szociális segítők jelenlétét, Föld-
szin-Bognár Szilvia pedagógiai tanácsadóként segítette a csoport működését.

a szociális munkások szolgáltatásai a család- és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 
helyszínén (Egészségház), illetve a közösségi házban voltak elérhetők, de munkatársaink 
sok időt töltöttek az akcióterületen is, személyesen felkeresve a családokat. 
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a közösségi ház átadását követően 2 fő szociális munkás részvételével kihelyezett ügyfélfo-
gadást biztosítottunk 2019 augusztusától hetente 2 alkalommal. az ügyfélfogadások iránt az 
intézményi ügyfélfogadáshoz képest mérsékeltebb volt az érdeklődés. a többség továbbra is 
a „jól bevált” intézményi ügyfélfogadást vette igénybe, illetve a szociális munkásokkal találko-
zásra a családlátogatások és egyéb rendezvényekhez kapcsolódóan került sor. 

a kihelyezett személyes ügyfélfogadást a koronavírus járvány miatt életbe lépő veszély-
helyzeti előírások miatt 2020 tavaszán a veszélyhelyzet időtartamára, illetve 2020 őszén 
fel kellett függesztenünk, ezen időtartamok alatt az Egészségház ügyfélfogadásán voltak 
elérhetőek a szociális munkások.

a segítő munka támogatására a program 162 órában szupervíziós lehetőséget biztosított, 
amely 2018 szeptemberétől a program zárásáig működött, összesen 35 alkalommal. a 
szupervíziós folyamatban a segítői tevékenységhez kapcsolódó tapasztalatokat dolgozták 
fel a munkatársak csoportos és egyéni munkaformában. a szupervíziós ülések részét ké-
pezték a konkrét esetek feldolgozásai, az asszertív kommunikációt, reflexiós képességeket 
fejlesztő, illetve a csoportműködés hatékonyságát segítő gyakorlatok, illetve a segítői attitűd 
megélésével kapcsolatos konzultációk. Ezt a segítséget nem csak a szociális munkások, 
hanem egyéb szakemberek (pszicho-dráma csoport trénerei, védőnők) is igénybe vehet-
ték. a program szociális munkásai pedig az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program 
(EfoP) keretében speciális felkészítő tanfolyamon is részt vettek.

C) tEvékEnységEk a 
foglalkoztatás ElősEgítésérE 

az uniós és hazai foglalkoztatáspolitikai stratégiák is célként jelölik meg az elérhető legma-
gasabb foglalkoztatást, illetve minden társadalmi hátránnyal küzdő munkanélküli munka-
erő-piaci részvételét. a munka egyik fő funkciója a jövedelem-szerzés, ennek révén a dolgo-
zó képes szükségleteit kielégíteni, gondoskodni családjáról, aktívan részt venni a társadalmi 
életben. a munka emellett teret ad a személyes alkotó energiák felhasználásának, része a 
személyes és társadalmi identitásnak. önbecsülést ad, elhelyezi a személyt a közösségben 
és a társadalomban, hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, a mentális egészség megőr-
zéséhez. a projekttevékenységek célja az egyének és családok támogatása abban, hogy 
hatékonyabban tudjanak a munkaerő-piacra belépni és stabilabban ott tudjanak maradni.

a témához kapcsolódó tevékenységek tervezésekor a projekt előkészítése során végzett 
felméréseket vettük alapul, ezek szerint jelentős számban érdeklődtek az akcióterületen 
élők a képzések iránt. a szociális munka megkezdésekor az Egyéni fejlesztési tervek el-
készítésekor szintén mértük a foglalkoztatást támogató tevékenységben való részvételt.  
a megkérdezettek közül közel 80 fő pozitívan viszonyult a képzésekhez.

az előkészítés során folyamatosan konzultáltunk partnereinkkel, 2018 februárjában pedig 
munkáltatói fórumot szerveztünk. a helyi vállalkozások mellett elfogadták meghívásunkat 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai, akik 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen mutatták be a toP-5.1.1-15 programot.  

15

A TOP-5.2.1-BK1-2016-00001 azonosító számú, „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” című projekt zárókiadványa.



a megbeszélésen a munkaadók megismerhették a projektben nyújtott támogatásokat, akik 
ismertették a munkaerő-piaci tapasztalataikat is. a településen aktuálisan munkaerő-hiány 
tapasztalható, különösen a szakképzett munkavállalók hiánya jelentős. Ezekre a visszajel-
zésekre, illetve a projekt előkészítő szakaszában végzett felmérésekre építve kezdtük meg 
a képzési programok lebonyolítását. 

a megvalósítás során projekt munkacsoporti és szakmaközi megbeszéléseken tájékoz-
tattuk folyamatosan partnereinket a megvalósulás üteméről és kértük visszajelzésüket a 
programokkal kapcsolatban.

Pályázati programunk minden tevékenysége kapcsolódott a foglalkoztatási helyzet javítá-
sához. az elkészült Egyéni fejlesztési tervekben külön rész foglalkozott a foglalkoztatási 
helyzet mérésével és annak javítási lehetőségeivel, illetve a képzési, továbbképzési helyzet 
javításával. munkatársaink a szociális munka keretében az álláskeresési motivációt segítő 
beszélgetések keretében támogatták, közvetítették a helyben meghirdetett állásokat, felku-
tatták a szakképzettségének megfelelő munkahelyeket. segítettek az önéletrajz megírásá-
ban és a munkavállaláshoz kapcsolódó egyéb ügyek intézésében.

a foglalkozási helyzet szempontjából kiemelt jelentőségű az iskolai lemorzsolódás megakadá-
lyozása, a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak egyik fő feladata ennek meg-
akadályozása. az iskolai részvételt segítették a gyermekekkel és a szülőkkel folytatott segítő 
beszélgetések, a családok több alkalommal kaptak tanszereket tartalmazó adományokat. 

A munkáltatói fórum ülése 2018 februárjában
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az önkormányzattal közös bejárások alkalmával kerestük a csellengő gyermekeket, ez 
különösen 2020 őszén vált jelentőssé, amikor a járványhelyzet megzavarta a megszokott 
oktatási rendet.

a gyermekek szocializációjának javítását, készségeik fejlesztését szolgálta az alkotómű-
hely, ennek keretében több foglalkozás kapcsolódott a különböző mesterségek, szakmák 
megismeréséhez. a munkaerő-piaci sikeres részvételhez elengedhetetlen a személyiség 
fejlesztése, az önismeret elmélyítése, a konfliktuskezelési képességek javítása. Ezt szol-
gálták a különböző tréningek, a mentálhigiénés foglalkozás és az alkotóműhely szociális 
beilleszkedést segítő csoportfoglalkozásai. a pályaválasztási kiállítások látogatásával együtt 
ezek a foglalkozások segítették a gyermekeket, hogy életükkel kapcsolatban pozitív célo-
kat, jövőképet fogalmazzanak meg.

a foglalkoztatási helyzet javításához kapcsolódtak az egészségügyi helyzetet javító tevé-
kenységek is. Egészség nélkül az alkotómunka nem lehetséges. a megelőzés, a korai fel-
ismerés e téren éppoly jelentős, mint a betegségek hatékony kezelése. az egészség nem 
csak az emberi test betegségektől mentes állapotát jelenti, beletartozik szociális (lakhatási) 
biztonság, a környezet rendezettsége, tisztasága és a mentálhigiénés kiegyensúlyozottság. 
Ennek megfelelően a pályázati program meghatározó eleme volt a különböző egészség-
ügyi szűrővizsgálatokat, előadásokat, oktatásokat és a környezet rendezettségét biztosító 
rendezvényeink, szorosan kapcsolódva az infrastrukturális projekt lakás-felújítási és környe-
zetszépítő eleméhez.

ki kell emelni a foglalkoztatás és a család egyensúlyának kérdését: megfelelő családi kör-
nyezet nélkül a foglalkoztatás nem valósul meg, a foglalkoztatás pedig elengedhetetlen 
a családi biztonság megteremtéséhez (a hazai családtámogatási eszközök az inaktívak 
számára nagyrészt nem is hozzáférhetők), így a kettő egymástól nem választható szét. a 
megfelelő családi háttér megteremtéséhez a védőnői velem program, melyben egyéni és 
csoportos oktatás, tanácsadás volt elérhető. a program támogatta a családtervezést, a 
tervezett gyermekvállalást. 

a foglalkoztatás egyik komoly akadálya a bűnözés, a deviáns magatartási formák, életmó-
dok, minták átvétele. az alacsony foglalkoztatottság szoros összefüggést mutat a bűnel-
követéssel. a bűnmegelőzést célzó programjaink mind az áldozattá, mind a bűnelkövetővé 
válást próbálták megelőzni, ebben nem csak a célcsoportot, hanem az őket támogató 
szakembereket is igyekezett a program segíteni.

a foglalkoztatás elősegítésének szelleme áthatotta az egész projektünket. munkánk során, 
a kapott visszajelzések és a tapasztalatok alapján folyamatosan felülvizsgáltuk programjain-
kat, szükség esetén az adott helyzethez alkalmazkodás jegyében változtattunk. a hatások 
vizsgálatánál fontos visszajelzés lesz a 2021. évi népszámlálás, bár a makrogazdasági tren-
dek (például a koronavírus járványhoz kapcsolódó gazdasági visszaesés) a helyi programok 
hatásait felülírhatják, a gyermekeket és fiatalokat érintő programjaink pedig csak évek múl-
va válnak mérhető foglalkoztatássá.
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 képzések a foglalkoztatás elősegítésére

a projekt előkészítése során végzett felméré-
sekben úgy mutatkozott, hogy a célterületen az 
egyik legnagyobb nehézséget az alacsony isko-
lai végzettség jelenti. a befejezetlen általános is-
kolai képzés mellett szakma tanulása nem lehet-
séges, szakmai végzettség nélkül pedig nehéz 
megfelelő munkát találni. Erre alapozva a prog-
ramban megteremtettük a lehetőségét a hiányzó 
általános iskolai évek (7. és 8. osztály) pótlására, 
illetve szakmát adó képzésen való részvételre. a 
kitűzött cél az volt, hogy 30 fő az általános iskolai 
tanulmányait fejezze be és további 20 fő szerez-
zen szakmát. az előzetes felmérés tapasztalatai 
szerint a célcsoport szívesebben venne részt a 
képzéseken, ha a lakóhelyéhez közelebb lévő 
intézményben kerülnének azok megtartásra, így 
a megvalósítás helyszínéül a Lajosmizsei Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskolát választottuk. 
az oktatási program lebonyolítására a Kecske-
méti Szakképzési Centrumot választottuk ki.

a program indításakor kiderült, hogy a korábban képzési igényt jelző személyek (közel 40 
fő) nem kívánnak részt venni a képzésben. Újbóli toborzással több, mint 30 fő jelentkezett 
a képzésre, de a nagyfokú lemorzsolódás miatt az általános iskolai képzést le kellett állítani. 
a helyzet elemzésekor megállapítottuk, hogy a felmérés óta eltelt időben a gazdasági fellen-
dülés jelentős munkaerő-hiányt generált, amelynek hatására a szakképzetlen vagy alacsony 
szakképzettségű személyek is jelentős jövedelmet biztosító tevékenységeket végezhettek, 
de megjelent a nemzetközi munkaerő-vándorlás is. a helyből elvándorló munkaerő helyére 
sok esetben romániai munkavállalók lépnek, akik esetében a projektben tervezett programok 
nem alkalmazhatók. a munkaerő-piaci aktivitást segítette az alkalmi munkavállalást egyszerű-
sítő kormányzati intézkedések köre, ennek megfelelően az akcióterületen a lakosság jelentős 
része alkalmi jellegű munkavégzésben vett részt. Bár ez az újfajta foglalkoztatás alapvetően 
sérülékeny, sok esetben a szürke- vagy feketegazdasággal kapcsolódik össze, rövid távon 
a megszerezhető jövedelem felülírja a hosszú távú, stabil foglalkoztatás előnyeit. a képzé-
si hajlandóságot csökkenti a motiválatlanság, a rövid távú gondolkodás vagy a megélhetés 
mindennapi gondjai. Ennek következményeként sokan úgy döntöttek, hogy nem vállalják a 
képzésen részvételt.

a képzések kapcsán észleltük a megvalósítás nehézségeit, elemezve a helyzetet, új célo-
kat tűztünk ki, módosítottuk a programot, az erőforrásokat pedig átcsoportosítottuk olyan 
tevékenységekre, melyeket a célcsoport aktivitásával sikeresen meg tudtunk valósítani. En-
nek megfelelően a képzési projektrészbe olyan, egészségügyi ismereteket adó programokat 
építettünk be, mint az elsősegély és a védőnői vElEm program oktatásai. E projektrészek 
ismertetése, teljesülése, eredményességének bemutatása az E) Törekvés az egészség fej-
lesztésére című részben található meg.
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D) törEkvés a kora-gyErmEkkori, 
gyErmEkkori és formális 
oktatáson kívüli fEjlEsztésrE 

a program ezen pontjának célja a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási 
és készségfejlesztési programok megszervezése volt. 

 Pszicho-dráma
a pszicho-dráma egy feltáró és gyógyító, dinamikus pszichoterápiás módszer, amely a 
gyermek spontaneitását, kreativitását támogatva a szabad játékban egy szimbolikus teret 
biztosít a gyermek számára, amiben egyéni érzéseit, tehetségét, értékeit segíti kibontakoz-
ni és megerősíteni. a módszer alapvetően a gyermeki játék varázslatos öngyógyító erejét 
használja fel. Ez egy nagyhatású módszer a gyermekeket ért sérelmek (kortárs, családi 
sérelmek) feldolgozásában, amely a későbbi életében nem lesz akadályozó tényező a sze-
mélyiség fejlesztésében, reális célok kitűzésében, önmegvalósítás során.

a pszicho-dráma foglalkozásokon 6 fő, közel azonos életkorú gyermek játszik együtt álta-
lában 2 vezetővel, heti rendszerességgel 2 óra időtartamban egy teljes tanéven át, ami 25 
alkalmat jelent. a foglalkozásokat Dr. Kemény Gabriella mentálhigiénés segítő szakember, 
pszicho-dráma és gyermekdráma vezető és munkatársa, Nagy Irén pedagógus vezették a 
két tanéven át. a foglalkozás eredményeként a gyermekek viselkedésében számos pozitív 
változás volt tapasztalható, mérséklődtek a viselkedési problémák. 

 kommunikációs és kapcsolatépítő tréning 
szülőknek

a foglalkozás célja a kommunikációs készségek fejlesztése. a tréning a konfliktuskezelés 
agressziómentes módszereinek megtanítását és a családon belüli helyes kommunikáció 
elősegítését helyezte középpontba. a foglalkozásokat 2 csoportban szerveztük meg, egy 
csoport 6 alkalommal, 5-5 órás időkeretben működött, csoportonként 16, illetve 17 fő rész-
vételével. csoportonként 12 órában volt lehetőség egyéni konzultációra is a trénerekkel. 
a tréning lehetőséget adott olyan magatartások kialakítására, melyek a szülői szerepben 
hatékonyabb működést tesznek lehetővé. 

a tapasztalatok alapján az alacsony iskolázottsági szint miatt komoly nehézséget jelentett 
a nyelvi fejlettség alacsony szintje, az ezzel járó beszédmegértési nehézség, a csekély 
tartományú szókincs, ezért a résztvevők a gondolatok és érzések önálló megfogalma-
zásánál fokozott segítséget igényeltek. kezdeti félelmek és szorongások, bizalmatlanság 
nehezítették a csoportmunkát. a részvevők érzelmi intelligenciája, empátiája jóval mé-
lyebbnek bizonyult, mint amit kommunikációval, aktív szókincsükkel ki tudtak fejezni, a 
tréning során ebben kaptak segítséget.
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a résztvevők a foglalkozások során gyakorlatra tettek szert abban, hogyan vegyenek részt 
egy tematikus foglalkozáson, önképük, önbecsülésük javult, ami jó mintát mutathat gyer-
mekeik számára, biztosítva gyermekük eddiginél sikeresebb szocializálódását. 

a résztvevők saját szülői gyakorlatuk bemutatásával a többiek számára vállalható működési 
módot mutattak és a családi modellben eddig nem használt pozitív hatású nevelési eljárá-
sokat ismerhettek meg.

 szociális készségeket fejlesztő tréning 
fiataloknak

a tréning hátrányos helyzetben lévő 
gyermekek integrációjának segítését 
tűzte ki célul. a foglalkozás a gyerme-
kek és fiatalok aktív közreműködésére 
épül, kiscsoportos, páros és egyéni 
feladatmegoldáson keresztül. a prog-
ramban három célcsoportra bontva 
indult foglalkozás: az 5/6 évfolyamos 
korosztálynak, a 7/8. osztályos ta-
nulóknak, illetve a középiskolás kor-
osztálynak. így serdülő gyermekek az 
életkoruknak megfelelő foglalkozási 
formákban fejleszthették készségeiket. 
a foglalkozások csoportonként 8 alka-
lommal történtek 3 órás időtartamban, 
a tanév rendjét és a gyermekek napi 
időbeosztásához illeszkedően. a cso-
portok létszáma 16 fő volt.

a foglalkozások a hátrányos társadalmi 
helyzet ellensúlyozását célozták, hang-
súlyos önismereti, csapatépítő felada-
tokkal. a résztvevők érzelmi intelligen-
ciája, empátia a foglalkozások során 

mélyült, elsajátították az egymásra figyelést és az együttérzés kifejezését, jobban képessé 
váltak mások érzéseinek, szempontjainak, érdekeinek figyelembe vételére, mérséklődtek 
az agresszív magatartási formák. javult a résztvevők önértékelése és konfliktuskezelése, 
bátrabban kommunikáltak, tisztábban és pontosabban fogalmazták meg saját érzéseiket 
és álláspontjukat. 

a két tréninget a Kommunikációs és Kapcsolatépítő Képző Központ Egyesület trénerei, Ná-
das Mária, Karsainé Soós Katalin, Túri Máté, Túri Viola és Logemann-Molnár Zsófia vezették.
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E) törEkvés az Egészség 
fEjlEsztésérE 

az egészség fejlesztésére irányuló tevékenységi körben egészségügyi programokat (beleértve 
a prevenciós, mentálhigiénés programokat) valósítottunk meg. Biztosítottuk a hozzáférést kü-
lönböző preventív jellegű szolgáltatásokhoz. az egészség kérdése társadalmi szinten is nagy 
jelentőségű, a szakmai kutatások alapján pedig egyértelmű, hogy a szociálisan hátrányos 
helyzet rosszabb egészségügyi helyzettel, gyakoribb megbetegedésekkel, rosszabb életki-
látásokkal jár együtt. az egészség fejlesztése nélkül a társadalmi integráció sem működhet, 
a tartós és stabil munkavállalás sem lehetséges, ezért rendkívül fontosnak tartottuk, hogy a 
célterületen élők számára célzottan tegyünk elérhetővé egészségügyi programokat, tanács-
adásokat, előadásokat, szűrővizsgálatokat.

 szűrővizsgálatok
Egészségügyi programkínálatunk alapját 
az egészségügyi szűrések, vizsgálatok, ál-
lapotfelmérések adták. a szűrőprogramok 
tekintetében intézményünk működésében 
a kiterjedt és hatékony programoknak ha-
gyománya van, a szűrőprogramok iránt 
évről évre egyre nagyobb érdeklődést ta-
pasztalunk. a vizsgálatok fókuszát azok a 
népbetegségek adták, melyek napjaink-
ban a legnagyobb arányban felelősek a 
megbetegedésekért és halálozásokért. 

a mammográfia szűrést a MaMMa Egészégügyi Zrt. mobil szűrőállomása, a tüdőszűrést a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat szűrőbusza végezte. Ezen túl számos egyéb szűrővizsgálati 
lehetőséggel vártuk a lakosságot, melyben a helyben elérhető szakorvosokat, illetve együtt-
működő partnereink (ölelő kéz alapítvány, a kecskeméti Egészségfejlesztési iroda) is bekap-
csolódtak. a pályázati időszakban összesen 1 433 szűrést végeztek a közreműködők.

a szűréseket előzetes bejelentkeztetés alapján végeztük, a szűrővizsgálatokat az igénybe ve-
vők számára térítésmentesen biztosítottuk. a programok fő helyszíne az Egészségház volt, a 
közösségi házban felvilágosító előadások, tanácsadások, egészségügyi oktatások valósultak 
meg. a lakosság tájékoztatása a helyben szokásos hirdetési felületeken valósult meg, ezen túl 
a szociális munkások is aktívan részt vettek a szűrésekkel kapcsolatos megelőző személyes 
tájékoztatásban és a programba bevonásban.

Szűrések száma 2018-2020 évek 2018 2019 2020

tüdőszűrő 80 66 56

mammográfia 40 53 33

Prosztata specifikus antigén (Psa) 25 29 29

vércukor- és koleszterinszint mérés 33 69

Ekg (elektrokardiográf-vizsgálat) 66 44 

csontsűrűség mérés 52 

melanoma szűrés 58 51 43

gégerák szűrés 54 56 

szürkehályog szűrés 67 66

szájüregi rákszűrés 50 68

hallásvizsgálat 54 54 

nőgyógyászati rákszűrés 68 69

összesen 496 663 274

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szűrőbusza és a MaMMa Zrt. mobil mammográfiai szűrőállomása 
az Egészségház épülete előtt (fotó: Meleg Sándor).
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 Egészségtudatos magatartást ösztönző 
programok

a pályázati tevékenységek elemét kepézték az egészségtudatos magatartást elősegítő, 
ösztönző előadások, melyeket változatos témákban szerveztünk meg.  három éven ke-
resztül nyílt lehetőség az elsősegély alapjainak elsajátítására, az ismeretek elmélyítésére, 
dr. Márton Rozália doktornő a háztartásokban előforduló egészségügyi veszélyhelyzetekről, 
azok megelőzéséről és a szükséges intézkedésekről tartott oktatást, alkalmanként 30 fő 
részére, akik a részvételről tanúsítványt kaptak. . 

az egészségértést elősegítő előadások között Meleg Sándor dietetikus az egészséges táp-
lálkozásról, dr. Orosz Enikő főorvos a leggyakoribb krónikus betegségek megelőzéséről és 
kezeléséről beszélt előadásain. 2019-ben elfogadta felkérésünket Győrfi Pál, az országos 
mentőszolgálat szóvivője, előadásában a mentőszolgálat munkájának bemutatása mellett 
az egészségtudatos életvitelről is oktatta a résztvevőket.

fontosnak tartottuk, hogy kifejezetten nőknek szóló tájékoztató programokat is szervez-
zünk, 2020 szeptemberében a női egészségnapon Dr. Presenszky Szilvia nőgyógyász tar-
tott előadást, utána pedig személyes szakorvosi és védőnői konzultációra is nyílt lehetőség.

Dr. Márton Rozália doktornő 
elsősegély előadásait minden évben 

nagy figyelem övezte.

A változatos témákban megszervezett egészségfejlesztő előadások hosszú távon 
szolgálják a lakosságot
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2018/2019-ben Egészség-Expot szerveztünk, ahol többek közt termelői mézet, sajtot, cu-
kormentes lekvárt, szörpöket, gyümölcsleveket, ivólét, kézműves szappant, gyógynövé-
nyeket lehetett vásárolni, hangsúlyt helyezve a házilag készített ételek, tartósítószer mentes, 
ízfokozó mentes ételek egészségvédő szerepére. 

 védőnői vElEm program
a védőnők Együttműködése a lakossági Egészségfejlesztő munkában („vElEm” program) 
keretében az intézmény védőnői: Bodáné Vörös Katalin, Bujdosó Boglárka, Labanczné Ter-
csi Erika, Tábiné Szőrös Aliz vettek részt együttműködve a program szociális munkásaival. a 
szegregátumra irányuló egészségfejlesztési terv részét képezte a személyi higiéniával, nemi 
éréssel, családtervezéssel és fogamzásgátlással kapcsolatos felvilágosítás. 

a csoportos foglalkozásokat 70 órás időkeretben a felső tagozatos iskolás fiatalokra fóku-
szálva szerveztük meg, összesen 208 gyermek kapott életkorának megfelelő, tematikusan 
bontott tájékoztatást, kortárs csoportban, integrált formában. másik fő megvalósítási forma 
az egyéni - családi tanácsadás volt, melyben 200 óra időkeretben egy-egy személy, vagy 
család (pl. édesanya lányával) kaphatott szakszerű tájékoztatást, ezen összesen 177 sze-
mély vett rész. a tanácsadásokhoz szorosan kapcsolódott a személyi higiénés termékek 
eljuttatása a célcsoporthoz, illetve szűrővizsgálatok szervezése. a nem kívánt és korai vá-
randósság megelőzésére felvilágosító programok, fogamzásgátlás, nőgyógyászati vizsgá-
latba bevonásra került sor. lehetőség volt ingyenes fogamzásgátló igénylésére is, ebben a 
szociális munkások és a védőnők a településen rendelő nőgyógyász szakorvos, Dr. Kosz-
telny Iván és Dr. Bíró Balázs bevonásával tájékoztatták és támogatták a családokat. 

A VELEM program személyi higiénés és tájékoztató csomagjai
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a járványidőszakban kézfertőtlenítőket osztottunk, május hónapban 5 nap alatt 95 család 
320 db szórófejes kézfertőtlenítőt kapott, emellé a kézmosásról szól tájékoztatókat is csa-
toltunk. a prevenciós szemléletű programban egészségügyi csomagokat állítottunk össze 
fiúk és lányok részére, ebbe személyi higiénés termékek (intim tisztasági betét, dezodor, hi-
giéniai törlőkendő, nagy fiúk esetében óvszer), fogápolási eszközök (fogkefe, fogkrém, po-
hár), tájékoztató kiadványok és kézfertőtlenítő került. a csomagot az egyéni és csoportos 
védőnői oktatások, illetve a Női egészségnap keretében juttattuk el a fiatalokhoz, összesen 
224 csomagot adtunk át a résztvevőknek.

 környezettisztaság

a környezeti tényezők kezelése az egészség egyik alapvető tényezője, e téren is rengeteg 
tennivaló akadt a pályázati időszakban, az egészségügyi programokban hangsúlyt kaptak 
a környezettisztaságot érintő programok. kiemelt figyelmet fordítunk a környezet-tisztaság 
igényének a felkeltésére, a közterületek, önkormányzati területek hulladék mentesítésére, 
az összegyűjtött hulladék elszállítására, lakossági fórumok és a szociális bérlakásoknál la-
kógyűlések megszervezésére az infrastruktúrális beruházás figyelembevételével. a környe-
zeti kockázati tényezők kezelése olyan megbetegedések kockázatát is csökkentik, mint 
például a hepatitis.

törekedtünk arra, hogy az akcióte-
rületen a lehető legtöbb háztartás 
hulladékszállítási közműszerződés-
sel rendelkezzen, e téren jelentős 
javulást sikerült elérni. a folyamat-
ban partnerünk volt a Duna-Tisza 
Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (dtkh). a lajosmizsei kihelyezett 
ügyfélfogadásra számos esetben 
kísértünk át ügyfeleket. a szociális 
munkások több esetben nyújtottak 
segítséget a hulladékszállítással kap-
csolatos ügyintézésekben. az önkor-

mányzat és az intézmény is a megkötött hulladékszállítási szerződésekhez kukát biztosított, 
mellyel sokan éltek az akcióterületen. a program révén kaptak kukát a megújult szociális bér-
lakásba költözők. a rongálás vagy eltulajdonítás miatt használhatatlan kukákat a lakók kérése 
alapján pótoltuk. a projekt forrásaiból összesen 20 db kuka jutott a célterületen élőkhöz.

a közterületen és az ingatlanok területén található hulladék kezelésére 2018. áprilisában 
és novemberében közösségi szemétszedő akciót szerveztünk. az elkészült közösségi ház 
virágosítását végeztük el önkéntesek segítségével, 2019 év tavaszán. mindkét esetben a 
család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai jártak jó példával elől, a helyi lakosok be-
vonásával több jelentős szeméthalom tűnt el.

az önkormányzattal és a közterület felügyelőkkel több alkalommal közös területi bejáráso-
kat tartottunk, melyben vizsgáltuk az ingatlanok szennyezettségét, a hulladék elszállítását, 
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illetve a települési szinten is komoly problémát jelentő kutyákkal kapcsolatos problémákat. 
a bejárások alkalmával a szelektív szemétgyűjtéshez számos sárga zsák került kiosztásra, 
a zsákokat az önkormányzattól és a szociális munkásoktól közvetlenül is kérhettek a lakók. 
Bár javult a helyzet, láthatóan e téren még sok teendő akad a jövőben is, szükség van a 
rendszeres és folyamatos ellenőrzésre és segítségnyújtásra.

a bejárások során figyeltünk a csellengő gyermekekre is, ugyanis a koronavírus okozta jár-
ványhelyzet jelentősen megemelte az indokolatlan iskolai hiányzásokat.

A környezet megtisztítása, rendezése,  
megszépítése a projekt munkatársainak  

vezetésével, a helyi lakosság bevonásával történt.  
Feladat akadt bőven (fotó: Meleg Sándor).
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 a mentális egészségért és a jól működő 
családokért

a családok összetartozása talán soha nem volt ilyen aktuális kérdés. a családok szerke-
zete, működése, a családon belüli szerepek is megváltoztak az elmúlt évtizedekben, nem 
csak a hátrányos helyzetű családokban, hanem a többségi társadalomban is. a hátrányos 
helyzetű családokban a társadalmi szerepek átalakulásán túl jelen vannak azok az anyagi 
és pszichés problémák, melyek a családi működést zavarják. Ezek együttesen számos 
gyermeknél magatartási, tanulási problémákat okoznak, melynek kezelésére a köznevelési 
intézmények és a szociális ellátórendszer külső szakemberek bevonása nélkül nem képes. 

Karsainé Soós Katalin gyógypeda-
gógus, logopédus, családterapeuta 
szakember tevékenységének célja 
az volt, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekek és családjaik szakmai 
segítséggel működésükben meg-
erősödjenek. a foglalkozás magá-
ban foglalta a problémák feltárását, 
s elsősorban a gyermeken, másod-
sorban a szülőkkel való közös mun-
ka során a megoldások keresését. 

a hozott problémák köre legin-
kább a családi működés zavarához 
kapcsolódtak, párkapcsolati illetve 

családon belüli konfliktusok, családon belüli szerepek tisztázatlansága, párkapcsolati vál-
tozások és válási élethelyzetek okozta problémák, melyek a család és a családban élő 
gyermekek életét megnehezítették. az aktuális problémák közül kiemelendők a koronavírus 
járvány tünetek: a munkahely megszűnése és ezt követő megélhetési gondok miatti ag-
godalmak, az emberi kapcsolatok beszűkülése, és elszigetelődésből adódó szorongások, 
melyek sok család működésében feszültségeket okoztak. Ezekben az esetekben fontos 
volt a kommunikációs készségek fejlesztése, a megküzdési technikák bővítése, megerősí-
tése és összhangba hozása az adott család rendelkezésére álló lehetőségekkel.

a mentálhigiénés szakember és a szociális munkások közötti szoros együttműködésre 
épülő modellt alakítottunk ki, melyben a szakember terápiás működését kiegészítette a 
szociális munkások tevékenysége, illetve a mentálhigiénés foglalkozások tapasztalatai alap-
ján a szakember a további munkáját segítendő, visszajelzést adott a szociális szakemberek 
felé. több esetben szükséges volt a védőnői, pszichiáteri, és egyéb szakorvosi segítség 
bevonására, ezekben az esetekben a szociális munkások segítették a folyamatot.

a mentálhigiénés és családterápiás foglalkozások 2019. februárban indultak és 2021. már-
ciusában zárultak, összesen 56 személy vett részt a foglalkozásokon. a 270 órányi keret-
ben zajló foglalkozás az egyéni és családi működés javításával az egyik leghatékonyabb 
segítő elemévé vált a projektnek.
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F) szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása

a szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés javítása projektünk szintén alap-
vető célkitűzése volt. a mindennapi 
életben rendkívül szerteágazó az 
intézendő hivatalos ügyek köre, so-
kaknak okoz problémát az eligazo-
dás az ügyintézési folyamatokban, 
problémákat okoz a folyamatosan 
változó jogszabályi környezet. En-
nek keretén belül több, a problé-
mákhoz kapcsolódó tájékoztatás, 
tanácsadás volt elérhető. a projekt 
szociális munkásai az egyes ügy-

intézésekhez szükséges nyomtatványok kitöltésében, levelek megírásában is segítséget 
nyújtottak. jogász végzettségű munkatársunk, dr. Faragó Viktor részéről jogi ügyekben kér-
hettek tanácsot az ügyfelek. Ezt a szolgáltatásunkat több, mint 188 személy vette igénybe, 
344 alkalommal, 400 óra időtartamban. 

a program időtartama alatt a legváltozatosabb problémákkal kapcsolatban kerestek meg 
minket a segítséget kérők: 

•	 lakhatással kapcsolatos ügyekben, például lakásbérleti szerződés előkészítése, lakcím 
rendezésével kapcsolatos ügyintézések, szociális bérlakás iránti igény benyújtása,

•	 családon belüli viszonyok jogi rendezése, válással kapcsolatos keresetlevél elkészí-
tése, gyermek családi jogállásának rendezése, tartási kötelezettséggel kapcsolatos 
eljárás indítása, 

•	 önéletrajz írása munkavállaláshoz, 

•	 szociális és társadalombiztosítási ellátások (pl. nyugellátás, rokkantsági ellátás) iránti 
kérelem benyújtása, mellékletek beszerzése,

•	 szolgáltatások és intézményi elhelyezések kérelmezése, kérelem mellékleteinek be-
szerzése, előkészítése a benyújtáshoz,

•	 gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése, köznevelési és szakképzési intéz-
ményekkel kapcsolattartás elősegítése,

•	 áldozatsegítéssel kapcsolatos eljárások, ügyfél támogatása, tájékoztatása a rendőr-
ségi és bírósági eljárással kapcsolatban,

•	 közüzemi hátralékokkal kapcsolatos ügyek (pl. részletfizetés kérelmezése), 

•	 adósságok menedzselésével kapcsolatos feladatok, pl. nemzeti Eszközkezelőhöz 
benyújtandó iratok elkészítése, kezességgel kapcsolatos ügyek,

•	 külföldi jogsegély igénybevételének segítése, hiányzó iratok beszerzésében támogatás,

•	 egyéb polgári peres ügyek, hagyatéki ügyintézés segítése.
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G) BűnmEgElőzés,  
közBiztonság javítása

a projektben szemléletformáló programokat valósítottunk meg a rendőrség felkészült szak-
embereinek bevonásával. a programban törekedtünk arra, hogy a prevenció széles körben 
hozzáférhető legyen az akcióterület és a település lakosságának, emellett a velük kap-
csolatban álló szakemberek is bővítsék ismereteiket. a bűnmegelőzésre törekvő progra-
mok keretében változatos pedagógiai módszerek (oktatás, vetítés, szakmai beszélgetés, 
élménypedagógia) használatával kaptak segítséget a résztvevők. a tevékenység célja a 
szemléletformálás a bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatban. a programokat 5 
célcsoportra szerveztünk meg:

az iskoláskorú fiatalok körében az élménypedagógia eszközeivel fejleszthetőek a ké-
pességek, a készségszintű alkalmazás a bűnmegelőzésben. a foglalkozás eleme a rendőri 
feladatok bemutatása, amely közvetlen elérést biztosít a rendőrség felé, növelve ezzel a 
rendvédelmi szervbe vetett bizalmat; megtapasztalhatják a résztvevők, hogy a rendőr amel-
lett, hogy a rend- és közbiztonság érdekében végzett feladatai szabályzókhoz kötöttek, e 
mellett alkalmasak arra, ha bárkinek segítségre van szüksége, azt a rendőrség állományá-
hoz  tartozó szakemberektől megkapja.

az óvodás korosztálynak az életkornak megfelelő integrált foglalkozások keretében biz-
tosítottunk prevenciós programokat.

a pedagógusok: a nevelési és oktatási intézményekben ugrásszerűen megnőtt az utób-
bi időben a sokszor a pedagógus kompetenciáján túlmenő deviáns viselkedési forma. a 
pedagógusképzés újszerű formája segítséget nyújtott a felmerülő problémák kezelésében.

az időskorúak fokozottan kockázatnak kitett csoport, a védekezésre kevésbé alkalmas 
időskori állapotot az elkövetők igyekeznek kihasználni. két alkalommal tartottunk idősek-
nek szóló tájékoztató előadás-sorozatot, mely segít felismerni a veszélyes helyzeteket, és 
képessé teszi őket a jó reakció elsajátítására. a sorozatban megismerkedtek azokkal a 
bűncselekményekkel, amelyeket napjainkban leginkább időskorúak sérelmére követnek el. 

az akcióterületen élő személyekkel kapcsolatban álló szakemberek számára önálló, 5 al-
kalmas képzési sorozatot szerveztünk, mely a helyi jelzőrendszeri tagok munkaközösségére 
épült. a foglalkozásokon szó esett a kiskorúak veszélyeztetettségéről, a változó jogi szabályo-
zásról, a családon belüli erőszak kezeléséről, a kortársak közötti zaklatásról, a szerhasználat-
ról, a sorozat egy egészen aktuális témával, az iskolaőrség működésével zárult.

a szülők kompetencia-fejlesztése elengedhetetlen a célcsoportot jelentő családoknál, hi-
szen a gyermeket önállóan nem, csak családjával közösen lehet fejleszteni, segíteni. olyan 
„szülők iskolája” foglalkozások megtartása szükséges, amely nem feltétlen frontális, előa-
dás jelleggel bír, hanem aktívan fejleszti azokat a szülői kompetenciákat, amelyek a gyer-
mek neveléséhez, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges. Új fogalomként kulcs-
kompetenciának is nevezhetjük a szülőkkel való törődés új szemléletű formáját.

a foglakozásokat a Bács-kiskun megyei rendőr-főkapitányság munkatársai, Tót Szilvia, 
Tóth Imre, Kesjár Attila és Gyapjasné Szalai Andrea vezették. a koronavírus járvány sajnos 
több programrész megvalósítását meghiúsította. az óvodai és iskolai prevenciós foglalko-
zásokat csak részben tudtuk lebonyolítani; az akcióterületen élő szülők számára tervezett 

Lajosmizse Város Önkormányzata
egészségügyi, gyermekjóLéti
és szociáLis intézménye
2021

28

„Ha egy jobb világot akarunk, magunknak kell felépítenünk.”



programot pedig törölnünk kellett. az eredetileg 130 órásra tervezett programsorozatból 76 
órát tudtunk megvalósítani. az elmaradt programok helyébe a szociális munka meghosz-
szabbítása és a mentálhigiénés program bővítése lépett.

a rendőrséggel való együttműködés a gyermekvédelmi rendszer révén minden szinten 
szorosabbá vált az elmúlt években, a nyári táborok alkalmával pedig hagyomány már a 
helyi rendőrőrs felkeresése, amely mindig nagy élmény a gyermekeknek. Ehhez a közös 
munkához kapcsolódtak a projekt programjai is. több célcsoportban szerveztünk meg a 
foglalkozásokat, törekedtünk arra, hogy a célterületen élők és a velük kapcsolatba kerülők 
is korszerű bűnmegelőzési ismereteket szerezhessenek.

A bűnmegelőzési programokat a célcsoporthoz közel álló formában valósítottuk meg.

A helyi rendőrőrs látogatásával a gyermekek 
pozitív élményeket szerezhetnek a rendőrség 

működésével kapcsolatban. 
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EgyéB tEvékEnységEk 
a projekt támogatta az ismertetett programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzé-
seket. Ennek köszönhetően multifunkcionális irodai nyomtató, laptopok és a hozzájuk tartozó 
szoftverek, egyéb irodai irodai eszközök (pl. lamináló), egészségügyi programokhoz orvos-
technikai eszközök (dermatoszkóp, hordozható Ekg készülék) kerültek beszerzésre. a 2020-
ban a járványhelyzethez kapcsolódó digitális átállás miatt egy okostáblát szereztünk be.

munkatársaink folyamatosan törekedtek tudásuk bővítésére, 2018 januárjában szakmai 
megbeszélésre és tapasztalatcserére hívtuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi mun-
katársait, akik hosszú évek óta dolgoznak hasonló pályázati programokkal. vendégünk volt 
2019-ben a BAGázs közhasznú Egyesület két szakmai munkatársa, akik 2012 óta dol-
goznak szegregált településeken (Bag, dány), s különösen a telepi szerhasználattal kap-
csolatban vannak értékes tapasztalataik. mi magunk is felkerestünk néhány működő prog-
ramot: Pécsett a felújított györgy-telep mellett a Gandhi Gimnázium oktatási-felzárkózási 
programjairól is tájékozódtunk, illetve megtekintettünk egy működő tanodát is. munkatár-
saink személyesen is megismerték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat monor településen 
működő felzárkózási programját.

a pályázat működése során a nyilvánosság biztosítására nagy hangsúlyt fektettünk, a cél-
csoport tájékoztatása jellemzően szórólapokkal, az intézmény hirdetési felületein kifüggesz-
téssel valósult meg, a programmal kapcsolatos tájékoztatások elektronikus úton az intéz-
mény honlapján és közösségi oldalán is elérhetők voltak. a települési hírlaP rendszeresen 
beszámolt a projekt eseményeiről, az egyes programok felhívásairól.

Tapasztalatcsere a pécsi Gandhi Gimnáziumban
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tanulságok 

a leszakadó társadalmi csoportok felemelésére a magyar állam többféle kísérletet tett az 
elmúlt évtizedekben, de olyan összehangolt és átfogó programokra, mint amelyek a jelen-
leg működő uniós ciklusban indultak, nem volt még példa. az Európai unió keretstratégiá-
jára épülő nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia 2014 óta magyarország legátfogóbb, a 
szegénység elleni küzdelmet és a roma népesség felzárkózását szolgáló stratégiája.  Ez és 
a hozzá kapcsolódó kiegészítő stratégiák határozták meg a települési programok szakmai 
alapjait. Ebbe az elvi keretbe illik bele a lajosmizsén végrehajtott, közel 3,5 éves (40 hó) 
pályázati program, mely tartalmazta az országos célokhoz illeszkedő tevékenységeket és 
felhasználta a helyben kialakult jó gyakorlatokat.

Egy ilyen program megvalósítása az alapos és körültekintő tervezés ellenére mindig hatal-
mas kihívást és kemény munkát jelent, amelyben a precíz végrehajtás és a váratlan helyze-
tekhez való rugalmas alkalmazkodás képessége egyidejűleg nélkülözhetetlen. a nehézsé-
gekért ugyanakkor kárpótolnak azok az eredmények, melyeket a tevékenységgel elértünk. 
Ezek egy része egészen kézzel fogható, mint az a 6 lakás, amelyekben a korábbiaknál sok-
kal jobb körülmények között élhetnek családok; az a közösségi ház, amelyben méltó mó-
don, szép környezetben épülhetnek fel és működhetnek közösségek. a sikerélmények egy 
másik része pedig egészen személyes, mint a gyermek mosolya, aki az elkészített rajzot 
büszkén mutatja szüleinek vagy életében először fog a kezében és szólaltat meg hangszert. 

Ebben a programban egyszerre volt jelen az életet megnehezítő problémák megoldására 
tett, olykor csekély eséllyel kecsegtető segítségnyújtás és a még feltáratlan, jövőbeni si-
kerekkel kecsegtető képességek kimunkálása, a tehetségek felfedezése és gondozása. 
az egyes programokban dolgoztunk a múlt olykor elviselhetetlennek tűnő terheivel, a jelen 
olykor leküzdhetetlennek tűnő kihívásaival és a jövő biztató ígéreteivel is. 

a pályázati tevékenységekben kiemelt szempont volt, hogy ne a célcsoport helyett, hanem 
velük együtt dolgozzunk, segítve az önálló társadalmi életet, amennyire adott helyen és idő-
ben az lehetséges. de tudtuk végig, hogy bár maga a pályázati program 2021 -ben véget 
ér, ez csupán csak egy lépés azon a hosszú úton, amelyben a hátrányos helyzetű családok 
és egyének közeledni tudnak a társadalom többsége felé. Ez a közeledés még sok évig 
eltarthat, bár vannak bizonyos előrelépések, számos területen az érdemi változásokat csak 
a generációk váltakozása fogja elhozni. 

Ennek a változásnak a magvait ez a program elültette. Bízzunk a kedvező körülményekben 
és abban, hogy a társadalmi ellátórendszerek „gondos kertészként” segítik ennek a mag-
nak a szárba szökkenését.
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közrEműködők és támogatóink

a pályázati program széleskörű helyi összefogással jött létre. a fő pályázó Lajosmizse Város 
Önkormányzata volt, a pályázati program megvalósítását konzorciumi partnerként Lajos-
mizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye végezte. 
a pályázat támogatói csoportjának tagjaként, mellettük vett részt a megvalósításban: 

•	 Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.,

•	 Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára, 

•	 „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,

•	 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 

•	 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola és 

•	 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrse.

a program működése során törekedtünk a helyben futó, más szervezetek megvalósításá-
ban működő programokkal együttműködni, így a Lajosmizsei Romano Chachipe Egyesü-
let és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselőivel is többször egyeztettünk a pályázati 
időszakban.

nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy együttműködő partnereinket folyamatosan tájékoz-
tassuk a megvalósult programokról és egyeztessünk a tervezett eseményekről. a támo-
gató csoport ülésein túl a család- és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszeri megbeszélé-
sein minden alkalommal szóba kerültek a folyamatban lévő programok, emellett egy-egy 
programelemhez kapcsolódóan célzottan is egyeztettünk: a képzések tervezésekor a helyi 
munkáltatókat invitáltuk közös gondolkodásra, az alkotóműhely kezdete előtt pedig a lebo-
nyolító szakemberekkel egyeztettünk a megvalósításról.

Nagy hangsúlyt fektettünk az együttműködő partnerek közötti információ- és tapasztalatcserére.
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Az éves Gyermekvédelmi Konferencián minden  
évben nagy érdeklődéssel hallgatták  

a projektről szóló beszámolókat
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a projekt megvalósítása az önkormányzat részéről 3 személy folyamatos munkáját igényel-
te, Horváth Sándor projektmenedzserként, Gulyás Attiláné pénzügyi vezetőként, Dodonka 
Csaba pedig szakmai vezetőként segítette a megvalósítást. 

az intézményben egy 10 fős munkaközösség dolgozott a programon, Józsáné dr. Kiss 
Irén a konzorciumi partner vezetői feladatait, Torma-Vály Bettina a szociális asszisztensi, 
Vörösné Gajdácsi Anita a programszervezői feladatokat látta el. a program szociális mun-
kásai dr. Faragó Viktor, Földszin-Bognár Szilvia, Dr. Kun Zsoltné illetve a helyébe lépő 
Guttyán Ágnes, Keliger dóra illetve őt követően Neichel lászlóné, Papp andrea valamint 
a módszertani támogatással kapcsolatos feladatokat ellátó Meleg Sándor voltak. tapasz-
talati szakértői feladatokat látott el Baranyi-Rostásné Csorba Mónika, őt Krasnyánszki 
Kinga váltotta 2019-ben. összesen 59 szakember vett részt személyes közreműködő-
ként az egyes feladatokban, ezen felül további 23 vállalkozó, illetve vállalkozás munkája 
biztosította a megvalósulást.

Pályázati programunk megvalósulásához számos szervezet és szakember közreműködése 
és összehangolt együttműködése volt szükséges, nélkülük a számos rendezvény és segítő 
program nem jöhetett volna létre. Ezúton köszönjük mindannyiuk aktív részvételét!

ImpResszum

A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 PályázAT záró KiAdványA

Kiadta: lajosmizse város önkormányzata 
 Egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézménye

Kiadásért felelős: józsáné dr. kiss irén

Szerkesztette:  meleg sándor

Készült:  1.000 példányban

Nyomda:  repro Balaton am kft. 
 6050 lajosmizse, dózsa györgy út 86.

Felelős vezető: koller dániel

Nyomdai előkészítés: illés zoltán
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A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 PályázAT

támogatás összEgE 60 000 000 ft

mEgvalósítás időtartama 40 hónap

alkotóműhEly 81 alkalom, 108 bevont gyermek, 16 szakember

sPort- és szaBadidő táBor 3 évben 6 turnusban, 81 gyermek 120 alkalommal vett részt

szociális munka 5 szociális munkás, 159 Egyéni fejlesztési terv

szuPErvízió 35 alkalom, 162 óra

jElEnlét ügyfélfogadás
82 ügyfélfogadási alkalom, összesen 246 óra időtartamban, 
összesen 119 kliens-segítő találkozás történt

tanácsadás 188 személy - 344 alkalom - 400 óra időtartam

Pszicho-dráma foglalkozás 2 tanévben, 46 alkalommal (92 órában) 12 gyermek vett részt

szociális készségfEjlEsztő 
tréning fiataloknak 3 tréningcsoportban összesen 46 személy vett részt

kommunikációs tréning 
szülőknEk 2 csoportban 29 személy vett részt

Egészség 12 féle szűrővizsgálaton 1433 elvégzett szűrés

vElEm Program

95 családnak 320 db szórófejes kézfertőtlenítő,  
oktatásokhoz kapcsolódóan 224 személynek higiénés csomag

csoportos oktatásban részesült 70 órás időkeretben 208 gyermek

egyéni/családi oktatásban részesült 177 személy

mEntálhigiénés foglalkozás 56 személy összesen 270 órában kapott segítséget

környEzEttisztaság
20 hulladéktároló kiosztása, 3 szemétgyűjtési-környezettisztasági 
akciónap és 10 környezettisztasági bejárás, 3 lakossági fórum

BűnmEgElőzés
5 célcsoportban 76 órányi csoportfoglalkozás, idősképzésben  
26 főt, serdülőképzéssel 205 gyermeket, az óvodai programokkal 
91 gyermeket, a pedagógus programokban 80 főt értünk el

nyilvánosság
4 gyermekvédelmi konferencia, 16 szakmaközi megbeszélés, 
22 újságcikk
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Konzorciumi intézmény 
munKatársai

Józsáné dr. Kiss Irén

Torma-Vály Bettina

Vörösné Gajdácsi Anita

szociális munKásoK

dr. Faragó Viktor

Földszin-Bognár Szilvia

Guttyán Ágnes

Keliger Dóra

dr. Kun Zsoltné

Meleg Sándor

Neichel Lászlóné

Papp Andrea

ProjeKt menedzsment

Horváth Sándor

Dodonka Csaba

Gulyás Attiláné

Alkotóműhely

Clos Enikő Margit

Hájas Réka

Hortiné Dr.Bathó Edit

Horváth Sándor

Jóni György Rudolf

Kisjuhász Lászlóné

Konyor Józsefné

Kunhegyesi Ferenc

Kürti László, dr.

Meleg Sándor

Rimóczi László

Szeleczki István

Szuhay Péter

Ubornyákné Tok Éva

Vágó Piroska Alice

Vinnainé Csurpek Ágnes

egészségügyi 
ProgramoK

Dr. Márton Rozália
Dr. Presenszky Szilvia

Dr. Kosztelny Iván
Dr. Bíró Balázs

Győrfi Pál
Bodáné Vörös Katalin

Bujdosó Boglárka
Labanczné Tercsi Erika

Mák-Terenyi Nóra
Mátéfiné Takács Tünde

Feró Csaba
Dr. Orosz Enikő
Meleg Sándor

VállalKozásoK, ciVil szerVezeteK

toVábbi 
közreműködők

Baranyi-Rostásné  
Csorba Mónika

Krasnyánszki Kinga

Sport- éS SzAbAdidő tábor

Faragó Gyula

Nagy Vivien Bettina

Neichel Lászlóné

Kovács Anikó

Konzorciumi PartnereK

Lajosmizse Város Önkormányzata

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti  

és Szociális Intézménye

támogató csoPort tagjai

Bács-Kiskun Megyei  
Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Művelődési Háza és Könyvtára

„Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata

Lajosmizsei Fekete István  
Sportiskolai és Általános Iskola

Bács-Kiskun Megyei  
Rendőr-főkapitányság 

Lajosmizsei Rendőrőrse

tréningeK, 
csoPortfoglalKozásoK

Dr. Kemény Gabriella

Nagy Irén

Janda Zsuzsanna Györgyi

Karsainé Soós Katalin

Tót Szilvia

Tót Imre

Kesjár Attila

Nádas Mária

Túri Máté

Túri Viola

Logemann-Molnár Zsófia

77 Elektronika Kft.

Balai Computer Kft.

Dechy-tanya

Duna-Tisza Közi  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.

Hódosi Péter Pál

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Kommunikációs és Kapcsolatépítő  
Képző Központ Egyesület

Legyetek Jók Ha Tudtok Alapítvány

MagánZoo

Magyar Máltai  
Szeretetszolgálat Egyesület

MaMMa Egészségügyi Zrt.

Medina Adománybolt

Mizse Gasztro Kft.

Monelly Kft.

Multimed Pro Kft

Recam Kft.

Repro Balaton AM Kft.

Rextra Kereskedelmi Kft.

Stiefel Eurocart Kft.

Szent Benedek Europatika

Té 96 Bt.

UNITI Informatikai Kft.


