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SAJTÓKÖZLEMÉNY
INTEGRÁLT TÉRSÉGI PROGRAMOK A GYEREKEK ÉS CSALÁDJAIK FELZÁRKÓZÁSI ESÉLYEINEK
NÖVELÉSÉRE A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN - TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0007
Sikeres program megvalósítás után zárulhat a Kistérségi felzárkóztatási program. A projekt zárórendezvényét
2015. 05. 07-én tartották a Társulásban érintett Önkormányzatok, valamint a programban résztvevő Szervezetek
és Intézmények vezetői jelenlétében Mátészalkán.
A pályázati konstrukció a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, a Társadalmi Felzárkózási Stratégia és annak cselekvési
terve célkitűzéseivel áll összhangban, melyek a gyermekszegénység csökkentése, szegénység újratermelődésének, átörökítésének
megelőzése. A kistérségi programok, így a Szatmári Kistérségi Gyerekesély program alapvető célja a helyi szükségletekre épülő
gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és megvalósítása; a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és
fejlesztése; a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül Integrált térségi
programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Szatmári Többcélú
Kistérségi Társulás a Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesülettel közösen a TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0007
azonosító számon regisztrált. 2012.08.16. napon befogadott pályázatot nyújtott be, amelyet a Támogató 2013.01.25-én kelt támogató
levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A Projekt bruttó összköltsége 600.000.000.- Ft, a támogatás mértéke 100%. A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Intézménye a
Szatmári Kistérségi Gyermekesély Iroda a kistérség 25 településén, 32 programot valósít meg a projekt keretén belül. A tevékenységek
között szerepelnek szociális, egészségügyi, közoktatási, foglalkoztatási, IT, ifjúsági-közösségi, koragyermekkori szolgáltatások.
Kedvezményezettek: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás és a Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület. Az
elsődleges célcsoport a mátészalkai kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik, különösen a szegénységben élők és
szegénységgel veszélyeztetett személyek alkotják. A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2013.03.01.-2015.05.28.
A megvalósuló programok:
- Keres-kínál honlap: Célja az aktív álláskeresők segítése, ingyenesen tölthetik fel önéletrajzukat. Továbbá a foglalkoztatók is
lehetőséget kapnak, hogy feltöltsék a cég adatait és állas ajánlatait.
- Pályaorientációs tanácsadás: Célja a diákok továbbtanulási kedvének felkeltése, motivációjuk növelése. Segítségnyújtás a
pályaválasztás előtt álló 7-8, 11-12 osztályos évfolyamok tanulóinak számára.
- Mobil gyermekorvosi szolgálat: Célja kötelező szűrővizsgálat, ill. rendszeres szakvizsgálat 0-6 éves korig, Gyermekgyógyász
szakorvos által. A tanácsadásokon zajló szülő-szakorvosi beszélgetések alkalmat adnak a szülők ismereteinek gyarapítására, egészség
kultúrájuk fejlesztésére.
- Okos konyha: Célja az egészséges táplálkozás megismertetése és tanítása, az egészséges szokások kialakítása, főzési étkezési
szokások megváltoztatása, táplálkozási szokások helyreigazítása.
- Ovi-suli program: A óvodás nagycsoportos gyerekek készség és képesség fejlesztése, esélyeinek növelése a közoktatási rendszerbe
való bekerülésre, ezáltal a lehető legkorábbi életszakaszban kapnak segítséget. A halmozottan hátrányos helyzetben élő gyerekek
felzárkóztatását segítő program.
- Szakmai módszertani műhely óvodapedagógusoknak: Új módszerek, jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása, alkalmazása.
Tapasztalatcsere más település óvodapedagógusaival.
- Mobil játszóház: Célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik szabadidejének tartalmas, játékos
eltöltése.
- Bentlakásos hetes tábor: Hátrányos helyzetű gyermekek kerülnek kiválasztásra, akik 7-14 napos tábor során önismereti és
személyiségfejlesztő tevékenységeken vehetnek részt. A szocializáció elősegítése, az együttélés szabályainak megtanulása a fontos
cél.
- Lovas program: A program keretében hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek lehetőségük lesz a lovaglás
alapszintű elsajátítására. A lovaglás sport javítja a gyermekek helytelen testtartásából, mozgáshiányából adódó bizonyos testi hibákat.
Megtanulják a felelősségvállalást másokért, jelen esetben egy állat gondozása során.

- Iskolai felzárkóztatás a Mátészalkai kistérség településeinek Általános Iskoláiban: Elősegíti a
halmozottan hátrányos település iskoláinak szakos ellátottságát, a tartósan távollévő pedagógusok
helyettesítését. Ezen túlmenően délutáni felzárkóztató és tehetséggondozói foglalkozások biztosítása.
- Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése: Az észlelő és jelzőrendszer
szakembereinek együttműködésének elősegítése a felmerülő problémák kezelése, valamint prevenció céljából. A teljes kistérségi
szociális ellátás szakmai műhelyeinek és szakmaközi hálózatának kialakításával, a fejlesztett együttműködés standardizálásával és
fenntartható, önfejlesztő működési rendszer kiépítésével hatékonyabbá válnak a Mátészalkai kistérségben működő, a gyerekeket és
családjukat segítő szolgáltatások, intézmények közötti munkamegosztás mechanizmusai, az intézmények és szakmai erőforrások
kapacitás-kihasználásai, a különféle ágazatokhoz, intézményekhez tartozó szakemberek egymást segítő együttműködési formái.
- Mediációs szolgáltatás: A tevékenység célja, hogy a térségbe bevezetésre kerüljön a családi és ifjúsági mediátorok intézménye. a
mediátorok munkájuk során konfliktus-kezelést végezhetnek, segíthetik az eredményesebb, jobb kommunikációt a családon belül, az
iskolában valamint az ifjúsági közösségekben egyaránt. A mediációs szolgáltatás célja, hogy csökkenjen a szülő és a kamasz közötti
feszültség, kapcsolatuk javuljon, a lehető legnagyobb harmónia alakuljon ki a családban.
- Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása és közös szabályozásának kialakítása a Mátészalkai
kistérségben: A családvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolásával és a közös szabályozás
kialakításával az akcióterületen működő szociális tevékenységek fejleszthetőek, és integrálhatóak, ezáltal a hatékonyság növelhető.
Kistérségi szinten így javul a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minősége, eredményessége és elérhetősége.
- Kistérségi gyerekesély honlap: Elérhetővé teszi és népszerűsíti az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási
esélyeinek növelésére” című projektet a teljes lakosság számára. A honlap használói megismerhetik milyen tevékenységek és
rendezvények valósulnak meg. A honlap levelezős rendszerének látogatásával lehetőség nyílik panaszok, tapasztalatok, vélemények
közzétételére a tevékenységekkel kapcsolatban.
- Napközis tábor: A nyári szünetben településenként 30 gyermek számára fejlesztő foglalkozások, kézügyesség fejlesztő, sport,
szabadidős és kulturális foglalkoztatások. A foglalkozások alkalmával új tevékenységi formákkal ismerkednek meg a gyerekek. Cél a
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése. Napi háromszori étkeztetés biztosítása a tanítási szünetben.
- A TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt kedvezményezettje által szervezett képzéseken: A TÁMOP 5.2.1. kiemelt projekt kedvezményezettje
által a gyermekeket és családjaikat érintő intézmények és szolgáltatások vezetői, munkatársai, valamint a közigazgatásban,
intézményfenntartásban dolgozók, szülők, önkéntesek, civil szervezetek, egyházak tagjai és képviselői, valamint a Biztos Kezdet
Gyerekházak munkatársai számára szervezett képzéseket. Összesen 132 fő kerül bevonásra a kistérség településeiről.
- Biztos Kezdet Gyerekház és Gyerekház szolgáltatás: Hátrányos helyzetből induló 0-5 éves gyermekek számára a lehető legkorábbi
segítségnyújtás képességeik és készségeik fejlődéséhez. Szülők és gyerekeik óvodai kapcsolatának megalapozása, a hatékony
együttműködés érdekében. Hosszú távú cél a térségben élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének és életszínvonalának
jelentős javítása.
-„Termelj helyben”: A vetéstől a feldolgozásig munkafolyamatok betanítása, szaktanácsadás, folyamatos segítségnyújtás 3 településről
50 hátrányos helyzetű család számára, melynek célja a családok szükségleteinek kielégítése, a saját maguknak megtermelt növények
aszalása, befőzése. Családonként biztosítjuk a földműveléshez szükséges kézi szerszámokat valamint kölcsönözhető háti permetező,
rotációs kapa és fűkasza. Munkafolyamat betanítása, csoportos formában, aztán egyéni segítségnyújtás. Fontos szempont, hogy az
egész család részt vegyen a program által biztosított folyamatban, így a gyerekek munka - szocializálóját is segíti ez a program,
sikerélményük lesz a családoknak a saját maguk által termelt zöldségfélék felhasználásával, amit a saját kertjükben termelnek meg.
- Válságkezelés és tanácsadás: A gyermekszegénységet növeli a családok fokozott eladósodása, melyből segítség nélkül nem tudnak
kilábalni. Cél, hogy az eladósodás miatt minél kevesebb gyermek éljen áram nélküli lakásokban. Személyre szabott tanácsadással és
nyomon követéssel, takarékosabb szemlélet kialakításával elkerülhető lenne az adósságcsapda és annak következménye.
- Settlement Közösségi ház (Nagyecsed) és közösségi szolgáltatóház (Ópályi) kialakítása: A családok rossz körülményeit enyhítő
szolgáltatások biztosítása, mosás, fürdés, tisztálkodási lehetőség. A szolgáltató ház a gyermekek tanulási esélyeinek javítása céljából
helyet biztosít a tanuláshoz. A kisebb gyermekek számára gyermekfelügyelet, készségfejlesztő játékok biztosítása. Szervezett
közösségi programokkal a gyerekek és szülőik közösségi élményhez juthatnak, egymást erősítő közösséggé kovácsolódhatnak.
- Ifjúság klub: Fiatalok számára közösségi terek kialakítása és működtetése. Mely a fiatalok találkozási helyéül szolgál, ahol személyes
kapcsolatot teremtethetnek egymással. Közös programokkal közösségi élményhez juthatnak, egymást erősítő közösséggé
kovácsolódhatnak.
- Kincskereső Tanoda: A program céljai közé tartozik, hogy biztosítja az esélyt a készségek és képességek kibontakozásához a lehető
legkorábbi életkorban azoknak a gyerekeknek a számára, akik a legnagyobb szegénységben élnek. További célok a
mélyszegénységben élő családok és gyermekeik iskolai lemorzsolódásának csökkentése, továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyek
javítása, iskolai sikerességek növelése, képességfejlesztés, tehetséggondozás, pályaválasztás segítése, önbizalmak erősítése, a
családok szociális helyzetének javítása.

