Projektösszefoglaló

A fejlesztés átfogó célja a szegregátumban élők társadalmi integrációjának elősegítése, egyrészt aktív és helyzetének
javításáért egyénileg és közösségben is tenni képes helyi társadalom létrehozása, másrészt az Újtelep-Kiserdőalja akcióterület
lakhatási feltételeinek korszerűsítése, közösségi tereinek megújítása révén.

Az Újtelep-Kiserdőalja szegregátumra tervezett komplex projekt három tagból álló konzorciumban valósul meg:
•
•
•

Ózd Város Önkormányzata konzorciumvezető
Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület konzorciumi tag
Ózd Roma Nemzetiségi Önkormányzata konzorciumi tag

A projekt részcéljai, ami köré a tevékenységek csoportosulnak:
•
•
•
•

A gyermekek, fiatalok esetében a halmozottan hátrányos helyzet újratermelődésének megakadályozása,
kisgyerekkori fejlődés elősegítése, a gyerekek tanulmányi eredmények javítása, iskolai karrierjének támogatása, a
lemorzsolódás megakadályozása.
A kiugró egészségügyi kockázatok (pl. drogfogyasztás, ellátatlan krónikus betegségek) mérséklése, egészséges
életmód kialakítása.
Családok lakhatási biztonságának megteremtése (adósságkezelés, jogcímrendezés).
A helyi közösség aktivizálása, belső erőforrásainak mobilizálása pozitív minták kialakítása érdekében, valamint a
közösség érdekérvényesítő képességének javítása.

Az akcióterület lehatárolása

A komplex projekt programelemei:
Közösségi események:
•
•
•
•

Roma kulturális nap
Sportnap
Zenei és táncfoglalkozások
Közösségi akciók

A halmozott hátrányokkal rendelkező családok szemléletváltozását célzó tevékenységek:
•
•
•

Családszervezési és életvezetési tanácsadás workshop
Pénzügyi és adósságkezelési tanácsadás workshop
Lakásfelújítás és -karbantartás workshop

Foglalkoztatást elősegítő programelemek:
•
•
•
•

Pályaorientációs tanácsadás
Munkaerőpiaci reintegrációs szolgáltatás
Álláskeresési-motivációs szolgáltatás
Közösségi kertben történő, foglalkoztatást elősegítő program

Gyerekek, fiatalok számára készségfejlesztő, motivációs programok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyerekek és fiatalok tanulási sikerességét támogató program
Motivációs foglalkozások, korrepetálás általános iskolásoknak
Motivációs foglalkozások, korrepetálás középiskolásoknak
Művészeti, színjátszó, fotó és film műhely
Mobil ifjúsági információs szolgálat
Kirándulások
Táborozások
Rendszeres futballedzések

Egészséges életmód és szenvedélybetegségek megelőzését célzó szolgáltatások:
•
•

Családi egészségnapok
Egészség- és életmód tanácsadás - workshop

Prevenciós programok:
•
•
•

Prevenciós programok – gyermekek számára
Prevenciós programok - családi modulok
Áldozattá válás elkerülését, bűnmegelőzést célzó program

A szakmai stáb munkáját segíti projekt teljes megvalósítási ideje alatt roma koordinátor, programszervező, kertészeti
szakértő, foglalkoztatási koordinátor, tanulási sikerességi programvezető, fejlesztőpedagógusok, szociális munkások és
védőnő.

A projekt megvalósítási ideje 2017. július 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig tart, az összköltsége 156.000.000 Ft.

