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„A Dél-Cserehát és Szuha-völgyi Akcióterület közösségi
összefogása a mélyszegények integrációja és az
együttműködés fejlesztése érdekében”

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a Bódva-völgyi
Közéleti Roma Nők Egyesülete és Rudabánya Város Önkormányzata
171 564 406 forintos uniós támogatást nyert a
„A Dél-Cserehát és a
Szuha-völgyi Akcióterület közösségi összefogása a mélyszegények
integrációja és az együttműködés fejlesztése érdekében” című
projekt megvalósításához.
A 2012 júniusában indult projekt 30 hónapja során számos program került
megvalósításra, melyek célja a halmozottan hátrányos helyzetű
településeken a mélyszegénységben élő családok életkörülményeinek
javítása, társadalmi reintegrációjuknak segítése volt.
A Dél-Cserehát és a Szuha-völgy 24 településén megvalósult programba
78 család került bevonásra, akiket szociális segítők támogattak a program
teljes ideje alatt.
A támogatás segítségével számos program került megvalósításra a bevont
családok részére: A „Tan (háztáji) gazdaságok működtetése”
program célja a családok önellátó képességének, bevételteremtő és
jövedelemszerző tevékenységének fejlesztése volt. A családokat
gazdamentor segítette a gazdálkodás során. A résztvevő családok a
program részeként vetőmagokat, palántákat és a termeléshez szükséges
eszközöket kaptak.
A családok kompetencia- és képességfejlesztését szolgálták a következő
tevékenységek: A „Foglalkoztathatóságot elősegítő műhelysorozat”
keretében a résztvevők életvezetési technikákat ismerhettek meg,
fejleszthették a foglalkoztathatósági-, tanulási és mobilitási-, motivációs
készségeiket, de szó esett egészségfejlesztésről és higiéniáról is. A
„Szülő-kisgyermek sarok műhelysorozat” keretében az anyák és
leendő anyák fejlesztése volt a cél, többek között gyermeknevelési
tanácsadás, türelem fejlesztése, gyermekek motiválása,
kreatív

foglalkozások
segítségével.
A
„Nők-anyák-leányanyák
klubfoglalkozás”-okon a fiatal anyukák és kismamák
támogatása volt a cél, a résztvevők háztartásvezetési, gyermeknevelési,
higiéniai, párkapcsolati és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat
kaptak. A „Szülői összetartást erősítő foglalkozások” keretében a
résztvevők a következő témákkal ismerkedhettek meg: kiegyensúlyozott
pár-és családi kapcsolat, szenvedélybetegség megelőzése, állampolgári és
hivatali ügyintézés, szociális és állampolgári készségek fejlesztése,
gyermeknevelési
praktikák,
családi
mediáció.
A
„Gyerekek
kompetencia-és képességfejlesztése” során a gyerekek kompetenciaés képességfejlesztése játékosan valósult meg. Az egyik legnépszerűbb
programelem a „Rendezvények a közösségi összetartás erősítése
érdekében” elnevezésű rendezvénysorozat volt, melynek során Családi
napokon, Közösségi napokon vehettek részt az érdeklődők.
A bevont családoknak rendezett programok mellett a családokkal
foglalkozó szervezeteknek is számos foglalkozás került megrendezésre: a
„Szervezeti eredményességet támogató konstruktív kultúra
fejlesztése” programelem
célja a
térségben
működő humán
szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, a mélyszegényekkel
foglalkozó szervezetek közötti együttműködés fejlesztése volt. A
szervezetfejlesztésen részt vettek a Ragályi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a boldvai Szociális Alapszolgáltató Központ, a rudabányai
Szociális Szolgáltató Központ, az Edelényi Hátrányos Helyzetű Családokért
Közhasznú Egyesület, a Borsod –Torna- Gömör Egyesület, a Magyarok a
magyarokért Közhasznú Egyesület, a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők
Egyesülete, a Művelődési Ház Boldva, a Cantus Firmus Egyesület, a Lak
Szociális Szövetkezet és a Szociális Szolgáltató Központ Edelény
szervezetek képviselői. A „Mélyszegényekkel foglalkozó szervezetek
munkatársainak képességfejlesztése” programelem célja a résztvevő
szervezetek
munkatársainak
képességfejlesztése,
a
hatékonyabb
munkavégzés elérése, valamint az együttműködésre való képesség
fejlesztése
volt.
A
„Szupervízió”
a
segítő
foglalkozásúak
hivatásgondozásában,
saját
mentálhigiénéjében,
szakmai
továbbképzésében és munkájának minőségbiztosításában nyújtott
segítséget. A „Szociális Együttműködő Fórum” az együttműködést, az
együttgondolkodást
segítette,
szociális szervezetek,
oktatási
és
egészségügyi szervezetek, egyházak képviselői, civilszervezetek között. A
„Jövőműhely foglalkozás” programelem során a résztvevők célja a
problémák feltárása és megoldási tervek kidolgozása volt.
A program sajtó nyilvános záróeseményére 2014. május 30-án kerül sor
Edelényben, mely után 2014. június 30-án zárul a projekt megvalósítási
időszaka.

