Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban
EFOP-3.9.2-16-2017-00020
Motivációink, céljaink:
A projekt céljainak megvalósítása érdekében olyan komplex szolgáltatási környezetet
kívánunk teremteni, mely segítségével átfogóan tudunk megoldási javaslatokat tenni a humán
kapacitások fejlesztésére Ózd és környéke településein.
A konzorciumi partnerek által megfogalmazott legfontosabb cél a területi különbségek és
különösen a településméretekből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel
történő – a helyi igényeken alapuló – csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében,
valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a
felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a
helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
Javítani kívánjuk az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségét, ezáltal
fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.
Támogatni akarjuk a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek –
közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán
keresztül.
Kiemelten kezeljük a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok
képzettségi szintjének emelését is. Szolgálva a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés
és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának
elősegítését.
Célcsoport:
Célcsoportunk a helyben élő hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, a
helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek,
etnikumok.
A konzorcium földrajzi területén élő lakosság száma: 37630 fő
Műszaki-szakmai eredmények (kötelező vállalások):
1. A projekt valamely programelemébe bevont személyek száma: az 5 település
közigazgatási területén élő lakosság 10%-a.
2. A humán szolgáltatók között létrejött együttműködési megállapodások száma: 10 db
3. A projekt keretében kialakított szakember adatbázisba felvételt nyert szakemberek
száma: 100 fő
4. A projekt keretében képzésen/tréningen részt vett helyi/területi humán
alapszolgáltatásokban dolgozók száma: 100 fő
5. A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításának támogatása
tevékenység csoporthoz tartozó programokban résztvevő, támogatásban részesült
tanulók száma: 200 fő
6. A pénzügyi ismeretek és a helyi gazdasági szereplőkkel való kapcsolat erősítése
céljából szervezett programokba bevont tanulók száma: 50 fő
7. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése
céljából szervezett programokon résztvevők száma: 50 fő
8. Ösztöndíj programokba bevont hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók
száma: 50 fő

9. Komplex óvodai fejlesztésbe bevont gyermekek száma: 200 fő
10. Komplex óvodai fejlesztésbe bevont pedagógusok száma: 30 fő
Indikátorok (kötelező vállalások):
1. Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: 600 fő
2. Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves
korúak) száma: 400 fő
3. Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók
száma: 120 fő
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Szakember adatbázis

2

Toborzás

3

Kulturális szakemberek továbbképzése

4

Egészségfejlesztési segítő képzés és egészségnevelési tanfolyam

5

Szabadidős tevékenységet vezető munkatárs képzés

6

Kiegészítő tréningek megvalósítása

7

Szociális szakemberek továbbképzése

8

Esélyegyenlőségi ismeretek képzés

9

Ágazati szakmai workshop
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Ágazatközi szakmai workshop
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Szakmai műhelyek, konferenciák, tanulmányutak, jó gyakorlatok
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Helyi közösségi közlekedés szervezése
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„Gazdálkodj okosan” tudatos pénzgazdálkodás a családban
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Környezeti programok, öko-tudatos közösségi akciók
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Közösségi kert művelése
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Hétvégi és szünidei tematikus kirándulások
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Helyi tantervhez illeszkedő prevenciós programok biztosítása
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Sportfoglalkozások
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Tehetséggondozás, életpályavezetés és szakmai műhely foglalkozások
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Továbbtanulást segítő szolgáltatások
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Iskolán kívüli nyelvtanulás
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Köznevelési intézményen kivüli nem- formális ifjúság fejlesztő foglalkozások

ÓZD

FARKASLYUK

DOMAHÁZA

CSOKVAOMÁNY

BORSODBÓTA

Szakmai koncepció
A tervező műhely foglalkozások során elkészített szakterületi SWOT elemzések után
tevékenységadatlap formájában fogalmaztuk meg azokat a beavatkozási pontokat, melyek
megoldási javaslatokat adnak az egyes problémákra.
Egy szolgáltatási mátrix segítségével válnak átláthatóvá azok a tevékenységek, melyek a
szakmai program fókuszába kerültek, ugyanakkor azt is megmutatja, hogy mely településeken
kívánjuk megvalósítani az egyes szakmai elemeket. A szolgáltatási ábrán jól láthatóvá válik a
projekt komplexitása.

Iskolai közösségi szolgáltatásra felkésztő tréing

24

Ösztöndíj, egyéb támogatás biztosítása hátrányos helyzetű tanulók részére
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Hátrányos helyzetű gyermekek óvodába/iskolába jutatásának támogatása
metoráció segítségével
Intézkedési terv kialakítása a 3 év feletti gyerekek óvodába járást
akadályozó tényezőiről
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Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés: humán közszolgáltatásban dolgozók
képzése, szakmai kompetenciák feljesztése
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Szülői szemléletformáló workshopok
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Szülők és intézmények közötti kapcsolat kialakítása, erősítése
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Óvodai képességfejlesztő program- „Elsős leszek”
Óvodai képességfejlesztő program- kommunikáció és szókincsbővítés.
Logopédia- kiscsoportos foglalkozások a beszédkészség, kommunikáció
fejlesztésére
Óvodai képességfejlesztő program- részképesség fejlesztés- egyéni és
csoportos
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Óvodai képességfejlesztő program- úszásoktatás az óvodában
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Óvodai képességfejlesztő program- zeneovi program
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Óvodapedagógusok szakmai támogatása és kisértékű eszközbeszezések
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Óvodás gyerekek egészségtudatosságának növelése és
egészségfejlesztés a szülők bevonásával
Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram a szociális hátrányokkal
küzdő (roma) lányok részére
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Tanulói kompetenciák fejlesztése
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Tanoda jellegű szolgáltatások
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A már működő iskolán kívüli tevékenységekhez történő eljutás támogatása
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IKSZT épület felújítása
Multifunkciós közösségi tér felújítása
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Eszközbeszerzések
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Transzpendencia biztosítása, szakmai kiadványok, videó anyagok
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Szervezeti felépítés:
A projekt megvalósítását 14,5 fő alkalmazásával tervezzük megvalósítani. A szakmai vezető
irányítása mellett 3 szakterületi koordinátor bonyolítja le a projektet, és egy szakmai referens
a hálózati és ágazatközi koordinációval fog foglalkozni. A többi kolléga az egyes
szakterületeken operatív feladatok fog ellátni.
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