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1.

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

Jászladány a Jászság legdélibb részén, a Zagyva és Millér között fekszik. Írásos források
1399-ben említik először (Ladan), 1550-ben Jász Ladán, 1567-ben Jaz Ladán, 1828-ban
Ladány néven szerepel a különféle okiratokban.
A nagyközség az Észak-Alföldi régióban helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
2
észak-nyugati részén. Területe: 9274 ha, népsűrűsége 66,8 fő/km . Jászladány közúton
Szolnoktól 25 kilométerre, Jászberénytől 30 kilométerre található. A 3226. és a 3227. számú
országos mellékutak keresztülhaladnak a településen. A települést vasút köti össze
Vámosgyörkkel, illetve Újszászon keresztül Szolnokkal. Buszjáratok Jászberénybe,
Jászapátiba és Szolnokra, illetve a közbeeső településekre is irányulnak. Mivel több távolsági
buszjárat is érinti a nagyközséget, ily módon el lehet jutni Budapestre, Szegedre és Egerbe is.
Jászladány szilárd burkolatú úthálózat kiépítettsége 49%-os, a villany-, víz-, gáz- és
telefonhálózat kiépítettség szintje közel 100%-os, ez azonban nem jut el minden háztartásba.
Megoldott továbbá a szervezett kommunális szemétszállítás is.

Jászladány madártávlatból
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2.

A SZEGREGÁTUM BEMUTATÁSA

2.1

A szegregátum elhelyezkedése

A Bem Apó telep szegregátumának elhelyezkedését ábrázoló térkép

2.2

A szegregátum főbb jellemzői

2.2.1 Ingatlanállomány, közterületi körülmények
A kiválasztott területen 43 ingatlanban 24 lakás található, melyben 31 háztartás tartózkodik
életvitelszerűen. 7 lakóépület már leomlott vagy lakhatatlan, 12 telken pedig korábban sem
állt épület. A telep egy rövid szakaszán erősen megrongálódott útalap van, a nagyobb részén
csak földút, a járda is javításra szorul. Csapadékos időszakban mind a gyalogos, mind a
kerékpáros közlekedés nehézkes, gépjárművel majdhogynem lehetetlen. Ilyenkor a
hulladékszállítás és a sürgősségi betegellátás nem megoldott, tekintve hogy mind a
szemétszállító jármű, mind a mentőautó nagy valószínűséggel elakadna az utcában.
A lakóépületek állapota rossz, beleértve az önkormányzati szociális bérlakásokat is. Kerítés
legtöbb helyen nincs, vagy hiányos. A lakások szinte kivétel nélkül komfort nélküliek, csak
29%-ban van bevezetve a víz, 54%-uknál csak az udvarban 17%-uk esetében pedig csak az
utcában érhető el az ivóvíz.
Visszatérő problémát jelent a telepen az elszaporodó rágcsálók, illetve rovarok jelenléte, ami
egyrészt a telep elhelyezkedésével (a település szélén helyezkedik el, több elhagyott, lakatlan
ingatlan is található a területen, 1 km-es körzetben a helyi mezőgazdasági vállalkozás
állattartó és gabonatároló telepei vannak).
A 24 lakott lakásból 4-ben az áramszolgáltató már kikapcsolta az áramot, 1 lakásban kártyás
mérőóra van. A többi lakás lakóinak is gondot okoz a számlák fizetése, többen a
3
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lakásfenntartási támogatásból fizetik az áramot. A lakások közül 20-ban igényelték a
lakásfenntartási támogatást a lakók.

2.2.2 Lakhatási viszonyok
2

A tulajdonviszonyok 10 lakás esetében rendezetlenek. Az átlagos lakásméret 68 m , a
2
legkisebb 35, a legnagyobb 110 m . Átlagosan két szobásak, de több mint felükben csak egy
vagy másfél szoba van. Melléképület 6 lakóépülethez tartozik.
A lakásokban 109 fő él 31 háztartásban. A háztartásokban az átlagos egy főre eső jövedelem
22.627 Ft. A legkevesebb 10.000 Ft/fő, a legmagasabb 47.000 Ft/fő, 25 háztartás esetében
nem éri el a nyugdíjminimumot.

2.2.3 Életkor, foglalkoztatottság
A telepen élő lakosok átlagéletkora alacsony, a 109 főből 45 év fölötti mindösszesen 12 fő.
Nincs olyan lakó, aki idősebb lenne 60 évesnél. A nők száma minden korcsoportban
alacsonyabb, mint a férfiak száma.
A felnőtt aktív korú lakosok 23% rendelkezik bér jellegű jövedelemmel, ez 14 fő, ebből 11 fő
közfoglalkoztatásban dolgozik, tehát nem az aktív munkaerő-piacon. Ugyancsak 23%-nak
semmilyen rendszeres jövedelme nincs, 54%-uk pedig pénzbeli ellátásokból él.

2.3

Szegregációs mutatók a TÁMOP 5.3.6-11/1. konstrukció tükrében

A TÁMOP 5.3.6-11/1. konstrukció meghatározása szerint azok a földrajzilag egybetartozó és
elhatárolható területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők (Jászladány
esetében 62 fő) aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály, Jászladány esetében
74 fő) belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot (Jászladány esetében 83,8 %). A jászladányi
Bem Apó telepen a szegregációs index 83,8 % (!). A pályázati felhívás értelmében azon
települések vonatkozásában volt megítélhető a támogatás a szegregátumok komplex, humán
fejlesztésére, ahol legalább 10 lakásban legalább 45 fő él szegregált lakókörnyezetben.
Jászladány esetében 24 lakásban 109 fő él szegregált lakókörnyezetben.

Leromlott állapotú ingatlanok a Bem Apó telepen
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3. MEGVALÓSÍTÓK
HÁTTERÉRŐL
3.1

A

TELEPPROGRAM

SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL,

A település polgármestere a telepprogramról, a helyi integrációs törekvésekről

Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere:
„Jászladány az Észak-Alföldi régióban helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok Megye észak-nyugati
részén. Az egykor mezővárosi ranggal is büszkélkedő nagyközség mai lakói jász hagyományaikhoz
ragaszkodóak, őrzik kulturális, szellemi és épített örökségüket. A kiépített

intézményhálózat, az együttműködésre képes
irányító testület a garancia arra, hogy megtaláljuk
az összhangot az itt működő vállalkozásokkal,
fejlesszük
a
közösséget,
az
oktatást,
egészségügyet, szolgáltatásainkat egy élhetőbb
környezet elérése érdekében. A település
társadalmi,
gazdasági
és
infrastrukturális
szempontból hátrányokkal küzd, az országos
átlaghoz képest magas a munkanélküliség. A
település lélekszáma a 2011. évi népszámláláskor
5891 fő volt.
A nagyközség területén nagy lélekszámú,
mélyszegénységben
élő,
társadalmi
kirekesztettséggel küzdő ember él. A komplex
telep-program a Bem Apó telep – a településen a
második legnagyobb lélekszámú szegregátum fejlesztésére irányul. 2014. április 1-jén indult el,
és 2015. november 30-ig tart. Teljes
költségvetése 146 005 000 millió Ft. A
szegregátumban 106 fő él. Egyéni gondozási és
fejlesztési tervvel rendelkezik 60 fő, betanító
képzésen vesz részt összesen 27 fő. Településünk
Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere
küldetésének tekinti a kirekesztettséggel
fenyegetett társadalmi csoportok, valamint a sérülékeny társadalmi rétegek
esélyegyenlőségének növelését, törekszünk az említett csoportok integrációjának
elősegítésére, társadalmi felzárkózásuk, felzárkóztatásuk támogatására. Azon dolgozunk,
hogy mindenkinek esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra az élet minden területén,
függetlenül attól, hogy gyermek, nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a
származása vagy az anyagi helyzete. A projektünk elsődleges célja az, hogy a szegregátum
területén élők társadalmi felzárkóztatását és integrációját segítsük komplex beavatkozási
eszközrendszer révén. A célok eléréséhez szükséges, minden ember tenni akarása, törekvése
az integráció elérése érdekében. Elmondhatjuk, hogy az integrációs törekvések gyümölcse az
integráció. Weöres Sándor: A teljesség felé - című bölcs könyvének egy gondolata tükrözi
mindennapi törekvéseinket. ’Mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő, hogy a tőled telhető
legjobbat formáld belőlük és általuk.’”
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3.2

A projekt menedzsere a telepprogramról

Major Ferencné, a település alpolgármestere, a telepprogram menedzsere:
„A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a település jövőjéért tenni akaró szakemberek,
évekkel ezelőtt felismerték, hogy a szegregált környezetben, mélyszegénységben élő emberek
külső segítség nélkül képtelenek előre lépni helyzetükből. Ennek érdekében már több projekt
indult a településen. Kidolgozásra került az Esély Egyenlőségi Terv, és benyújtotta az
önkormányzat a pályázatot a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0083 című projektre „Komplex
telepprogram megvalósítása Jászladányon” címmel, melyet megnyertünk. A projekt
megvalósítása konzorciumban valósul meg. A rendelkezésemre álló eszközökkel biztosítom a
folyamatos előrehaladást, és a különböző résztvevők közötti kölcsönös hatékony együttműködést
annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. Fontosnak érzem, a tervszerű, előre átgondolt
feladatokat a lehetséges kockázatok felismerését, hogy felkészülten
tudjunk reagálni a felmerülő eseményekre.

A hatékony munkavégzés elengedhetetlen kelléke a
kommunikáció,
annak
minden
formája.
Az
információszerzés és az információ átadás viszi előre a
mindennapi munkánkat. Szoros együttműködés alakult
ki a pénzügyi vezetővel, szakmai vezetővel és a
szakmai megvalósítókkal. A célcsoport problémáit
ismerve – szükségletfelmérés eredménye - a megfelelő
szolgáltatókat választottuk ki, és kötöttük meg a
szerződéseket a szolgáltatási feladatok ellátására. A
beruházások lassan a befejezéshez érnek, átadásra
kerülnek a bérlakások, melynek komfortfokozata
magasabb az eddigi bérlakásokétól. A Csillag-Cserhaj
Szolgáltatóház kialakítása a különböző programok
lebonyolítására szolgál. A Csillagpont átadásával, a
telep lakóingatlanaiban nem biztosított higiénés
szolgáltatások mindenki számár elérhetővé válik
valamint így biztosított a szociális munkás napi
jelenléte a telepen. A szükséges berendezési tárgyak,
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése megtörtént.
A kifizetési kérelmek, időközi beszámolók elkészítése Major Ferencné, a telepprogram menedzsere
és benyújtása meghatározott ütemben történik, melyet
minden esetben egyeztetünk a konzorciumi partnerekkel. A projekt egészét érintő kérdéseket,
a lényegi elemek meghatározását, szakmai pénzügyi kereteket, valamint az előrehaladás
értékelését Projektirányító Tanácsülésen beszéljük meg. Megítélésem szerint, a projekt
előrehaladása a tervezettek szerint halad, a célcsoporttól kapott visszajelzések azt mutatják,
hogy a kitűzött célok megfelelőek voltak. Sikerült megtalálni azokat a partnereket,
szakembereket, akik közös munkával megtesznek mindent annak érdekében, hogy a felkínált
szolgáltatások elérjenek minden családhoz, akik maguk is tenni akarnak boldogulásuk,
integrációjuk érdekében.”
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4. A TELEPPROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ SZAKMAI SZERVEZET
TAGJAI
A projektet Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a „IMPULZUS” Pályakezdők
Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete és a Türr István Képző és
Kutató Intézet által alkotott konzorciumi keretek között valósítja meg.

4.1 „IMPULZUS” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek
Egyesülete
Az Egyesület 1996-ban alakult 7 középiskola, azok pedagógusai, munkaügyi szakemberek,
pszichológus, jogász részvételével, 1998-től közhasznú a szervezet.

4.1.1 Az Egyesület tevékenységei
A hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – pályakezdők, nők, megváltozott
munkaképességűek, alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek, romák – a munka
világába, s ennek révén a társadalomba történő minél teljesebb körű be-, illetve
visszaillesztésének segítése.
A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci felkészítése a megye 8-15 középiskolájában 1996 és
2002 között folyt 1500-2500 fiatal részvételével.
Az egyesület a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci felkészítése során különböző komplex
képző- és foglalkoztató projekteket valósított meg 2002 évtől kezdve hazai és Európai Uniós
támogatásokkal (OFA, Munkaügyi Központ, Soros Alapítvány, PHARE, HEFOP, TÁMOP).
A fogyatékosságból adódó speciális szükségletek minél jobb kielégítése céljából szociális
alapszolgáltatásként 2004-től támogató szolgálatot működtet Szolnokon és a járásban. A
fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi
életre való aktív részvételének biztosítása érdekében személyi segítő és szállító szolgálat is
működik különféle tanácsadások tartásával, valamint – a fogyatékos fiataloknak és szüleiknek
szóló – „Szivárvány” Ifjúsági Klub működtetésével.
Az Egyesület 2001 óta szorgalmazza az önkéntes munkavégzést, a másokon való önzetlen
segítés gyakorlatának elterjesztését, melynek érdekében évek óta felkészítő tréningek
szervezésére kerül sor a leendő önkénteseknek és a fogadó szervezeteknek a megye
különböző területein.
Több önkéntes programot valósítottak meg az egyesület munkatársai önállóan, illetve vettek
részt más civil projektekben partnerként.
2013. július 3-tól FAT akkreditációval rendelkezik az egyesület, mely alapján képzéseket,
tréningeket szervez, és különféle szolgáltatásokat nyújt munkaerő-piaci, szociális és önkéntes
programok keretében.

4.2

Türr István Képző és Kutató Intézet

A Türr István Képző és Kutató Intézet (röviden TKKI) a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkózását és a közfoglalkoztatás rendszerében való közreműködését kiemelt feladatként
végző, állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. A kilencvenes évek elején
létrehozott regionális képző központok hálózatának bázisán egyesített, országos hatáskörű
szervezet rendelkezik mindazzal a – közel két évtizedes felnőttképzési tevékenység, valamint
a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása révén felhalmozott – tapasztalati
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tudással, mely a társadalmi felzárkózási politika eszközeinek eredményes alkalmazásához
szükséges. A munkaerőpiacon és a mindennapi élethelyzetekben egyaránt komoly
nehézségekkel és erős korlátokkal küzdő rétegek foglalkoztatásának bővítése,
képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése, lakhatási feltételeinek javítása, valamint a
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük elősegítése határozza meg a szervezet központi
feladatkörét. Területi felzárkózási koordinációs központként ezért egy olyan intézményi
partnerségi viszonyrendszer kialakítására törekszik különösen a területfejlesztési folyamatok
beavatkozását leginkább igénylő kistérségekben, mely hosszútávon fenntartható, formális
kapcsolati hálózattá minősülve támogatja az érintettek esélyeinek az erősítését.

5.

A TELEPPROGRAMOK HÁTTERE, ELŐZMÉNYEI

5.1

A telepprogramokról általában

A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)”
elnevezésű, TÁMOP-5.3.6-11/1 azonosító számú támogatási konstrukciók célja a szegregált
lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi
felzárkózásának és integrációjának segítése. A szegregátumokban élők körében olyan, több
generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és
foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek kezelése az érintettek és a települések
önerejéből – külső segítség nélkül – napjainkra lehetetlenné vált. A célok eléréséhez a projekt
megvalósítói (konzorciumi partnerek és együttműködő szervezetek) által nyújtott, egyéni
adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, összetett beavatkozási
eszközrendszer szükséges. A komplex telep-programok a hátrányoknak a felszámolása,
enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és
foglalkoztatási elemeket tartalmaznak, továbbá elősegítik a telepszerű környezetben élők
lakhatási körülményeinek javítását.

5.2 A „Komplex telep-programok” módszertani előzménye: a Bizalom és Munka
program
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Kormány 1315/2010. (XII. 27.) számú
határozata alapján dolgozta ki „A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élők
komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramja” elnevezésű,
röviden „Bizalom és Munka” néven ismert pilot programot. Célja, hogy megalapozza a
TÁMOP 5.3.6. pályázati konstrukció megvalósítását, így egyfajta „módszertani előfutára”
volt a jelenlegi telepprogramoknak.
A 410 millió Ft hazai forrásból megvalósult program keretében 8 helyi szintű pilotprojektre
került sor:
Ózdon a Velence- és a Hétes-telepen,
Baranya megyei kistelepüléseken (Vajszlón és Komlón),
Nyíregyházán (a Keleti- és a Huszár-lakótelepen)
Szolnokon a Törteli – Motor utcai telepen
Tiszaroffon.
A korábbi telep-felszámolási és rehabilitációs programok túlnyomórészt az önkormányzat és
civil szervezetek kizárólagos összefogásában valósultak meg, így nélkülözni kényszerültek az
egységes, egyes helyszíneken már bevált módszertani elemek lokális adaptálásának
lehetőségét. Számos pozitív és eredményes gyakorlatot alkalmaztak, mégis megmaradtak az
egymástól elszigetelt helyi programok szintjén. A társadalmi felzárkózás területén kialakult
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újfajta megközelítés ezen kívánt változtatni azzal, hogy a „Bizalom és Munka”
modellprogram tapasztalataira építve egységes háttértámogatást nyújt a TÁMOP 5.3.6.
„Komplex telep-programokhoz”. Az önkormányzatok és a civil szervezetek
együttműködésében így a Türr István Képző és Kutató Intézet hivatott konzorciumi
partnerként biztosítani azt, hogy a célzott helyi programok egységes módszertant nyújtó
országos intézmény támogatásával valósulhassanak meg.

6.

A TELEPPROGRAM BEMUTATÁSA

6.1

A projekt támogatásaira jogosultak meghatározása

A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő,
halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező,
jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok
tartoznak. Ennek megfelelően Jászladányban a Bem Apó telepen élők képezik a projekt
célcsoportját.

Projektnyitó rendezvény 2014. szeptember 5-én Jászladányban (baloldali képen, középen: Drávucz Katalin, polgármester;
Tarcsa Istvánné, a telepprogram szakmai vezetője (Jászladány Nagyközségi Önkormányzat) (jobboldali képen)

6.2

A telepprogram céljai

A telepprogram elsődleges célja, hogy a szegregátum területén élő emberek társadalmi
felzárkózását és integrációját komplex beavatkozási eszközrendszer révén segítse elő. A
beavatkozási eszközrendszer összetettsége abból adódik, hogy időben és térben
összehangoltan több, a munkaerő-piaci és társadalmi integráció szempontjából releváns
szolgáltatást is biztosít rendszerszerűen: szociális és gyermekjóléti, közösségi, oktatási/
kompetenciafejlesztési, egészségügyi, valamint munkaerő-piaci szolgáltatásokat, lakhatási
körülményeket javító szolgáltatásokat és beruházásokat. Ezek segítségével a támogatás
célterületén élő családok és egyének lehetőséget kapnak a felzárkózásra,
foglalkoztathatóságuk terén jó eséllyel biztosítható az előrelépés, társadalmi kirekesztettségük
pedig mérsékelhető. A szolgáltatások gerincét az ún. „settlement” típusú szociális munka
biztosítja, a komplexitáshoz pedig a már korábban kialakult, a program során erősebbre és
további résztvevőkre szélesedő, helyi viszonyokat tekintve átfogó partnerség is jelentős
mértékben hozzájárul.
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A projektnyitó rendezvényen a konzorciumi partnerszervezetek felszólalói: Dr. Szabó Rudolfné, elnök „IMPULZUS”
Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete (baloldali képen), a jobboldali képen:
Dániel Zoltán, társadalmi felzárkózási osztályvezető, TKKI)

6.3

A telepprogram elemei

6.3.1 Képzési, kompetenciafejlesztési programelemek
6.3.1.1 Egyénre szabott fejlesztés
6.3.1.1.1 Készség-, képesség- és kompetenciamérés
A program támogatásaira jogosult jelentkezők alapkompetencia-mérésen vehetnek részt,
mely elsősorban a foglalkoztathatóság szempontjából relevanciával bíró alapvető
készségekre irányul. Az egyéni teljesítmény és munkaerő-piaci érvényesülés szempontjából
is fontos háttér-információk (személyes adatok, családi állapot és körülmények) felmérésén,
valamint a nemzetiségi és etnikai identitás vizsgálatán kívül a közösségi együttműködés, a
munkaszocializáció, a médiatudatosság, a munkamotiváció és szocializáció, az anyanyelvi
kommunikáció, a tanulás tanulása, a szövegértés, a számolási készség, valamint a
problémamegoldó készség átfogó felmérésére kerül sor ezeken az alkalmakon. A
kompetenciamérést valamennyi, a szegregátumban élő, felnőttkorú lakosra elvégzi a TKKI,
legalább a képzésbe vontak tekintetében a képzésindítást megelőzően.
A kompetenciaméréshez országosan egységes eszközöket és módszereket használ az intézet a
TÁMOP-5.3.6 „Komplex telep-programok” esetében.
6.3.1.1.2 Kompetenciafejlesztési javaslatok
A kompetenciavizsgálatok során mért eredmények alapján készülnek el a TKKI által azok a
javaslatok, melyek a kiindulópontját képezik a szociális és mentális támogatást ötvöző ügyfélvagy esetmenedzserek által készítendő egyéni fejlesztési és szolgáltatási terveknek.
A mentori szolgáltatások széles módszer- és eszköztárának alkalmazására hivatott, a
Főkedvezményezett önkormányzat megbízásában álló ügyfél- vagy esetmenedzserek, akik a
telepprogramok fejlesztési koncepciója szerint a szegregátumban az ún. „settlement” típusú
jelenlét kialakítását és fenntartását végzik, a kompetenciamérések által kapott eredmények
függvényében elkészülő személyre szabott fejlesztési javaslatok révén alapos és objektív
mérési módszertanra alapozva készítik el az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terveket. A
mérések „algoritmizált” eredményét a programba vontakkal személyes és bizalmi kapcsolatot
ápoló, alapvetően szociális munkát végző szakemberek kiegészítik mindazon tényezőkkel és
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személyes körülményekkel, melyeket leginkább a folyamatos és személyes kontaktus során
lehet feltárni.

A TKKI szerepe az egyénre szabott fejlesztés folyamatában – a kompetenciafejlesztési javaslatok alapján készülő
egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek „algoritmusa”

A munkaerő-piaci kirekesztettség egyedi, specifikus okai e kettős, objektív és szubjektív
módszereket egyaránt alkalmazó eljárásával jó eséllyel feltárhatók. A problémák azonosítása
révén a rövid és hosszútávú egyéni fejlesztési célok felvázolhatók, az érintett aktív
részvételével és egyetértésével pedig a feladatok hasonlóan perspektivikus bontásban
rögzíthetők. Az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek ezáltal tervszerű ütemezést
szolgáltatnak ahhoz, hogy kinek, mikor mi a feladata az adott programrésztvevő munkaerőpiaci érvényesülésének folyamatában. Ennek a fejlesztésnek az első fázisát maga a
telepprogram képezi, így a rövidtávú feladatok célszerűen a projekt képzési vagy
közösségfejlesztési feladataiba való bekapcsolódás lehetőségét és szükségét tartalmazzák.
6.3.1.2 Felnőttképzési programok előkészítése és megvalósítása
6.3.1.2.1 A telepprogram szakmai képzéseinek megalapozása a TÁMOP 5.3.10. projektben
A TÁMOP 5.3.6-os támogatási konstrukciót a TKKI Debreceni Igazgatóság a szinergia helyi
lehetőségeinek kiaknázásával kiegészítette, pontosabban megalapozta egy, a TÁMOP 5.3.10.
1
kiemelt projekt fejlesztő programjának indításával. A program a munkaerő-piaci
kulcskompetenciák, valamint a szociális és társas készségek és képességek fejlesztésével
megfelelő ráhangolódást biztosított mindazok számára, akik a település szegregált részén
2
kiugróan magas arányt képező, alacsony társadalmi státuszú helyi lakosságból jelentkeztek.
A 400 órás, hozzávetőlegesen négy hónapos képzést kísérő, támogató programelemként
intenzív mentori szolgáltatás egészítette ki, mellyel egyénre szabott fejlesztést sikerült
biztosítani a bevont lakosoknak.

1

TÁMOP–5.3.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli
kompetenciáinak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt
2
Alacsony társadalmi státusz: alacsony iskolai végzettséggel és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők.
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6.3.1.2.2 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
A Türr István Képző és Kutató Intézet által megvalósítandó szakmai kompetenciafejlesztések
akkreditált, a későbbiekben pedig – a felnőttképzési jogszabályi környezet változásából
adódóan – programengedéllyel rendelkező felnőttképzési programok keretében valósulnak
meg a jászladányi telepprogramban. A szakmára felkészítő képzési programok bemeneti
követelményként – az adott szakma specifikumai függvényében – a munkaköri alkalmasság
biztosítására és felmérésére a jelentkezők esetében foglalkozás-egészségügyi alkalmassági
vizsgálat elvégzését írják elő, melyre a képzések indítását megelőzően, 2014. december 12-én
valamennyi jelentkező esetében, összesen 28 résztvevővel sor került.

A jelentkezők foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatra várva 2014.december 12-én

6.3.1.2.3 Betanított kőműves és festő képzési program megvalósítása
6.3.1.2.3.1 A képzési program célja

A képzési program sikeres elvégzésével a résztvevő megismerkedik a kőműves és festő
eszközökkel, szerszámokkal, azok használatával. Az eszközök és szerszámok alkalmazásával
képessé válik kőműves és festő előkészítő munkák elvégzésére, falazásra, vakolásra,
burkolásra, illetve festési munkák elvégzésére szakképzettséggel rendelkező kőműves/festő
irányítása/felügyelete mellett.

Elméleti felkészítés 2015. január 7-én építőipari és mezőgazdasági szakirányban (a „Betanított kőműves és festő”
képzés résztvevői balra; a „Háztáji növénytermesztő és tartósító” képzés résztvevői jobbra)
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6.3.1.2.3.2 A képzési program bemeneti követelményei és résztvevőinek létszáma

A képzési indikátorok eléréséhez 15, a szakma gyakorlásához szükséges egészségügyi
alkalmasságot bizonyító orvosi igazolással rendelkező jelentkezőre volt szükség.
6.3.1.2.3.3 A képzési program óraszáma

584 óra.

A felújításra váró önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok a jászladányi Bem Apó telepen a felújítási munkaműveletek
megkezdése előtt

6.3.1.2.3.4 Eredmények: infrastrukturális fejlesztés humánfejlesztéssel

2014. december 23-án 15, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton alkalmasnak nyilvánított
jelentkezővel vette kezdetét a „Betanított kőműves és festő” képzés, melynek elméleti
felkészítése azt a célt szolgálta, hogy a gyakorlati képzési rész során az előírásoknak és
szakmai követelményeknek megfelelően újítsák fel a férfiakból álló támogatottak aktív
részvételével a települési önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szociális
ingatlanokat.
A programrésztvevők a kőműves és festő szerszámok, eszközök használatát így nem csupán
elméletben, hanem a gyakorlati munkafázisok végzése során, valós munkahelyi
körülmények között sajátíthatták el. A kőműves és festő előkészítő munkák, falazatok,
vakolatok burkolatok készítése, valamint a festési munkák szakszerű elvégzéséhez szükséges
szakmai ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzése mellett a munkavállalói
kötelezettségek megtapasztalása, elfogadása és elvégzése, a szociális és társas kompetenciák
és attitűdök kialakulása ezáltal hatékonyan és eredményesen szolgálhatta a szakmai
felkészítés legfőbb célját, a foglalkoztatási esélyek növelését.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok a felújítási munkaműveletek közben a jászladányi Bem Apó telepen
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A „Betanított kőműves és festő” program résztvevői szakmatanulás közben „első kézből”, maguk is megtapasztalhatták az
értékteremtő munka fontosságát, mely a humánfejlesztés egyik legfontosabb eredménye

6.3.1.2.4 Háztáji növénytermesztő és tartósító képzési program megvalósítása
6.3.1.2.4.1 A képzési program célja

A növények termesztéséhez és a háztáji állatok tartásához szükséges ismeretek, készségek
elsajátítása az elméleti modulok során, melyet jelentős részben a program gyakorlati részei
keretében, a tényleges, tapasztalati megvalósítás során sajátítanak el a résztvevők.
6.3.1.2.4.2 A képzési program bemeneti követelményei és résztvevőinek létszáma

A képzési indikátorok eléréséhez 12, a szakma gyakorlásához szükséges egészségügyi
alkalmasságot bizonyító orvosi igazolással rendelkező jelentkezőre volt szükség.
A képzési program óraszáma

1173 óra.
Eredmények

Az építészeti felkészítés első napján, azzal párhuzamosan indult el a „Háztáji
növénytermesztő és tartósító” képzés 12 résztvevővel. A hölgyekből álló csoport olyan, az
önkormányzat által támogatandó kiskertek kialakításához és ápolásához szükséges
ismereteket sajátít el a gyakorlatban, melyek hosszabb távon biztosíthatják a mindennapi
betevő zöldségekkel és gyümölcsökkel való kiegészítését, gazdagítását. Az elméleti
felkészítést követő képzési gyakorlati modulokra a szegregátumban kialakított kertben
kerül sor, melyet – a megtermelt javak védelme érdekében – helyiekből kialakítandó telepőrség felügyel.
6.3.1.3 Tanulási és munkavállalói készségek és képességek vizsgálata
Az Impulzus Egyesület gondozásában került sor a tanulási készségek és képességek
vizsgálatára, mely a közösséggé kovácsolódás folyamatában kulcsszerepet játszott. A
folyamat továbbviteleként került sor a munkavállalói készségek és képességek felmérésére,
ahol személyre szóló programelemként a munkaérdeklődési körök megismerése volt a cél.
6.3.1.4 Közismereti és kommunikációs felkészítés
A „Betanított kőműves és festő”, valamint a „Háztáji növénytermesztő és tartósító” képzésre
jelentkezők külön csoportban alap- és kulcskompetenciák fejlesztésében részesültek az
Impulzus Egyesület munkatársai szakmai koordinációjával, ahol a közismereti és
kommunikációs felzárkózást célzó kiscsoportos foglalkozások zajlottak.
A 40 órás foglalkozások központi célként a résztvevők képességeinek és kompetenciáinak
feltárását és fejlesztését tűzték ki a képzésbe kapcsolódás, majd a későbbi munkaerő-piaci
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elhelyezkedés elősegítése céljából. A családias légkörben zajló kiscsoportos programokat
játékos elemekkel tarkították a szakemberek, mellyel eredményesen oldották a „tanulás
hagyományos”, formális kereteit.

Eredményes tréningzárás felvételei (baloldali képen); a betanító jellegű varrómunkás képzés résztvevői (jobboldalon)

6.3.1.5 Képzéstámogatás motivációnövelő programokkal
Fontos eleme volt a programnak a képzésben résztvevők benntartásának segítése, melynek
célja, hogy hozzásegítse a résztvevőket a szakmai végzettségük megszerzéséhez a munkaerőpiaci helyzetük javítása érdekében.
Rendszeres foglalkozások keretében a tanulásról, a képzésben részvevők családon belüli
támogatásáról, az esetleges nehézségekről, gondokról, de leginkább a sikerekről történő
tapasztalatcsere alapján kerülnek feltárásra azok a tényezők, melyek a programból történő
kimaradás kockázataként, valamint a bennmaradást elősegítő körülményként értékelhetők.
Több alakommal került sor az elmúlt hónapok eseményeinek montázsok és rajzok
segítségével történő bemutatására. Konfliktuskezelő gyakorlatokkal pedig a felmerült
problémák oldását igyekeztek a szakemberek elősegíteni. A konfliktushelyzeteket, vitákat
szituációs játékok útján sikerült számos alkalommal feloldani.

A baloldali képen látható ültetőházban a paprika, paradicsom, uborka, a jobboldali képen látható fóliaalagútban pedig
a saláta termesztésének szükséges lépéseit sajátítják el a „Háztáji növénytermesztő és tartósító” program résztvevői

A két képzési csoport motivációjának fenntartása, illetve erősítése céljából motivációs
csoportos foglalkozásokra került sor a képzési programok délutánjain.
Kiemelt hozadéka a programnak, hogy a kialakult családias légkör a program megvalósítása
során mindvégig megmaradt, melynek köszönhetően az ünnepi időszakokban a csoportok is
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felelevenítették a népszokásokat, így jó hangulatú közös húsvéti és majálishoz kapcsolódó
ünneplések is színesítették a telepprogram megvalósítását.

6.3.2 Lakhatási programelemek
A program lakhatási körülmények javítását szolgáló elemei az önkormányzati bérlakások
felújítására / korszerűsítésére, valamint Csillag Szolgáltatópont kialakítására irányult, a
higiénés szolgáltatások (tisztálkodási, mosás és szárítási lehetőség) helyben történő
biztosítása révén.

A Csillag Szolgáltatópont Jászladányban (felújítás előtt és közben)

A Bem Apó telepen található öt önkormányzati bérlakás felújítását a program támogatásaiban
részesített személyek, elsősorban a „Betanított kőműves és festő” képzés résztvevői végezték
el, egyrészt a képzési program gyakorlati részében, valamint közösségi akciók keretében.

A „Betanított kőműves és festő” képzés résztvevői gyakorlat közben újítják fel a szociális önkormányzati ingatlanokat
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6.3.3 Szociális, közösségfejlesztési programelemek

A közösségfejlesztési rendezvényeknek is otthont nyújtó Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház Jászladányban

6.3.3.1 Jelenlét (settlement) a jászladányi telepen
Bár a szakemberek jelenléte korábban is jellemző volt a település szegregált részén, a
telepprogram tette igazán intenzívvé a szociális munkások folyamatos jelenlétét a Bem Apó
telepen, melyre építve sikerült kiépíteni a kölcsönös bizalmat. Az állandó jelenlét
biztosításával sikerült előre tisztázni a célcsoport tagjaival, hogy a projekt pénzbeli segítséget
nem tud nyújtani, de szolgáltatásokat biztosít.

Leromlott állapotú épületek felújítás előtt (baloldali képen) és közben (jobboldali képen) Jászladányban

6.3.3.2 Jogi tanácsadás
Ingyenesen igénybe vehető jogi tanácsadó került alkalmazásra, lehetőséget biztosítva a
tulajdonviszonyok tisztázására, kérelmek megfogalmazására, a közüzemi szolgáltatókkal való
kapcsolattartásra.
6.3.3.3 Gyerekközpontú közösségfejlesztés
A gyerekek közösségfejlesztése az ünnepekhez kötődő játszóházak szervezésével kezdődött,
ahol a gyerekek, nagyobb testvérek majd az anyukák is megjelentek. Nem a direkt irányítás,
hanem minta adása, a „példaképzés” módszere volt a központi vezérlőelve a játszóházaknak,
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mely során az értékek, hagyományok és az összetartozás, a szeretet fontossága
megfogalmazásra kerültek.

Közösségfejlesztési események: „Jász-Piknik” (baloldalon) és karácsonyi játszóház (jobboldalon)

6.3.3.4 Közösségi rendezvények a települési kapcsolaterősítés jegyében
Kiemelkedő eredmény, hogy a telepen élők részvétele biztosított volt a településszintű
közösségi rendezvényeken, így a „Jász Piknik”, a „Ladány Napja”, valamint a
„Hagyományőrző disznóvágás” rendezvényein. Családi napra került sor Szilvásváradon,
ahol vetélkedőn mérhették össze tudásukat a résztvevők, egy további kirándulás
alkalmával pedig az Aggteleki Nemzeti Parkot és a cseppkőbarlangot fedezhették fel.
Fejlesztő feszültségoldó, pozitív mintákat közvetítő játékos szabadidős programok is fontos
elemeit képezték a közösségfejlesztési programelemnek. A gyerekek személyiségének
fejlesztése mellett a tanulók műveltségi tudásának, érdeklődési körének bővítése, érzelmi
életük, társas kapcsolataik fejlesztése is a fejlesztési célok között szerepelt.

Közösségfejlesztő rendezvények a telepprogramban: adventi szeretetvendégség (baloldali képen); „Hagyományőrző
disznóvágás” (jobboldali képen)

6.3.3.5 „Fészekrakás” a kiegyensúlyozott életvitel jegyében
Életvezetési, háztartásgazdálkodási szokások változtatására, kifejlesztésére a „Fészek”
csoport nyújtott segítséget, ahol a résztvevők önismeretének, önértékelésének javítása mellett,
az alapkompetenciák fejlesztése, a társas, valamint a társadalmi együttélésben való aktív
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részvétel, és a társadalmi integráció elősegítése volt a cél. A közösségfejlesztéssel nemcsak a
roma közösséget próbálta „megcélozni” a program, hanem a lakókörzetet, a település egészét
is, hiszen a közhangulat kizárólag abban az esetben változhat, ha a pozitív történetek a
pozitív tapasztalatok alapján szaporodnak, a negatívak pedig visszaszorulnak. Mivel az
értékek megóvása közös érdek, telepőrség szervezését is felkarolta a program, hogy közös
erővel lehessen biztosítani az értékek védelmét, legyen az magán- vagy köztulajdon.

A varrási munkák elsajátítását szolgáló program résztvevői felkészítés közben és a záróvizsgán

6.3.4 Foglalkoztatási programelemek
6.3.4.1 Alternatív foglalkoztatási formák támogatása
A vidéki térségek és települések – köztük Jászladány – egyik legnagyobb munkaerő-piaci
kihívása a helyi foglalkoztatási lehetőségek hiánya. Ezért a projekt keretében a foglalkoztatási
célokat szolgáló szociális szövetkezetek létrehozásának lehetőségeivel ismerkedhetett meg 15
résztvevő képzési program keretében, további 15 jelentkező pedig betanított varró szakmai
felkészítésben részesülhetett.
6.3.4.2 Foglalkoztatási lehetőségek feltárása, munkavállalók és munkáltatók felkészítése
A telepprogram megvalósítása során a támogatottak számára a helyi, térségi foglalkoztatási
lehetőségek feltárására kerül sor, illetve további kiemelt cél az együttműködés kialakítása a
potenciális munkáltatókkal, akik számára érzékenyítő tréning szervezése van előkészületben.
A program munkatársai rendszeres munkakapcsolatot alakítottak ki a megyei kormányhivatal
munkaügyi kirendeltségeivel, biztosítva ezzel a foglalkoztatási és képzési lehetőségek
aktuális információihoz való hozzáférést a program támogatottai számára. Munkaközvetítő
cég ajánlatait hallgathatták meg az érdeklődők. A program szakemberei pedig folyamatos
segítséget nyújtanak a motivációs levelek és szakmai önéletrajzok elkészítésében. Több fiatal
került regisztrálásra a Meló Diák munkaközvetítő programban, hogy minél korábban
ismerkedjenek a munka világával, a munkahelyek elvárásaival. A támogatottak több tagja is
részt vesz a közmunka programban is, a kitűzött legfontosabb cél persze a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés. A foglalkoztatás elősegítése érdekében több fiatal alkalmi
munkavállalás mellett folytat középiskolai tanulmányt esti tagozaton, továbbtanulás és
magasabban kvalifikált munka reményében. Része a szociális segítő munkának az
elhelyezkedettek nyomonkövetése és beilleszkedésük segítése.
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6.3.5 Egészségügyi programelemek
6.3.5.1 Egészségügyi szűrés
A célcsoport egészségi állapotának javítása érdekében egészségügyi szűrővizsgálatok
szervezése is feladata a telepprogramnak. A vizsgálatok jellegének meghatározása a
településen kérdőíves felmérés alapján történt, mely a vizsgálatok iránti igényről nyújtott
átfogó képet. A célcsoportra jellemző volt, hogy félnek a betegségektől, felnagyítják azokat,
de nem hajlandók megtenni mindent az egészségük érdekében. A településen szervezett
szűrővizsgálatokon nem jelentek meg, ezért példamutatással és előadások szervezésével
igyekeztek a program szakemberei hatást gyakorolni arra, hogy az érintettek felismerjék: saját
maguk tudnak a legtöbbet tenni egészségükért.

Drogprevenciós előadás szülőknek (baloldalon) és fiataloknak (jobboldalon)

6.3.5.2 Egészségmegőrző és prevenciós rendezvények
Játékos egészségmegőrző vetélkedőre invitálták a programmegvalósítók a gyerekeket és
rajtuk keresztül a szülőket is a „Ladány Napi” rendezvényen, ahol számos gyerek
eredményesen teljesítette a feladatokat. Csoportfoglalkozások szervezésére is sor került 15-24
év közötti fiatalok és külön a szülők részére a dohányzás leszokást, alkohol és drog
problémák megoldását segítő programok bemutatásával. A fiatalok és a szülők is
véleményüket felvállalva, nyíltan beszéltek problémáikról, személyes érintettségükről.
6.3.5.3 A szülői szerepek és a nevelés fontossága
A rendezvényeken elindult beszélgetések során az információ nyújtása lehetőséget adott a
motiváció kialakítására, a tagok ismereteinek bővítésére, valamint a hiányzó és a téves
ismeretek korrigálására. A szülőket megszólító foglalkozások kiemelt célja volt a családi
nevelési protektív tényezők (harmonikusan működő család) megismertetése, a nevelési
vakfoltok láthatóvá tétele, melyek lehetőséget nyújtanak a résztvevők körében az általunk
vágyott autoritatív nevelés (határozott megerősítő nevelés) megerősítése, elindítása felé.
6.3.5.4 Táplálkozási kultúra kialakítás
A gyermekek nevelése mellett hangsúlyt szükséges fektetni a táplálkozásra is, hiszen
sajnálatos tapasztalat, hogy erre nem figyelnek oda a szülők, több kisgyermek éhesen megy el
az iskolába. A táplálkozási szokások már gyermekkorban kialakulnak, az elsajátított
táplálkozási szokások, illetve ismeretek nagyon meghatározóak a későbbiekre, a felnőtt életre
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nézve is. Személyiségfejlődés, a tudatformálás tekintetében a legfontosabb időszak az óvodás
kor, ezért az óvodás korú gyerekek szüleinek dietetikus segítségével ételkóstolóval
egybekötött előadások szervezésére is sor került, hogy megismerkedjenek a helyes
táplálkozási szokásokkal és élelmiszerekkel.
6.3.5.5 Tudatos családtervezés
A támogatottak családalapítás előtt álló tagjai számára a korábban már említett „Fészekrakó”
csoport indult. A tudatosabb családtervezés elősegítése, az önismereti érdeklődés felkeltése, a
felelősségvállalás mélyítése volt a foglalkozássorozat elsődleges célja.

A húsvéti játszóházban (baloldalon) és a „Jász-Pikniken”(jobboldalon)

6.3.5.6 Pszichológiai tanácsadás
A célcsoport tagjainak, és a településen élőknek a pszichológiai tanácsadást külön
szolgáltatásként biztosította a program, melynek célja, hogy segítsen feltárni a
személyiségben rejlő, életvezetésből, személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést
akadályozó, vagy nehezítő körülményeket, segítsen az érzelmi nehézségek kezelésében, a
munkába állást akadályozó személyes problémák megértésében, feldolgozásában,
megoldásában, a valós önértékelés kialakításában.

A kihívás napja rendezvényen készült felvételek (baloldalon); a foglalkoztatás alternatív formáival való ismerkedés a
szociális szövetkezetekről tartott tréningen (jobboldalon)
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A kezdeti elzárkózást a személyes példák, az egymás közötti beszélgetések eredménye hamar
feloldották, így a továbbiakban már nem csupán ajánlásra, hanem saját kérésre is igénylik a
pszichológus segítségét. Sok esetben tapasztalták a szakemberek, hogy bizonyos mentális
nehézségeket egészségügyi problémaként minősítenek a támogatottak, a programok hatására
azonban csökkenést mutat mostanra ez a jelenség.

Rágcsálóirtás a telepen (baloldali képen), valamint a „turkáló” működtetése (jobboldali képen) a telepprogramnak
köszönhető

6.3.6 A szolgáltatók együttműködésének megerősítése
6.3.6.1 Szakmai műhelymunkák
A TKKI koordinációja mellett a projekt megvalósítói, a célcsoport tagjai, az együttműködő
partnerek és a szakmai megvalósításban résztvevő szolgáltatók bevonásával szervezett egyegy napos tapasztalatcserékre kerül sor a projektben összesen hat alkalommal. Az ún.
„workshopok” elsődleges célja, hogy a telepszerű környezetben élő, halmozottan hátrányos
helyzetűek társadalmi felzárkózási esélyeit erősítsék a helyi humán szolgáltatók
együttműködésének szorosabbra fűzésével.

A szakmai műhelymunka résztvevői 2015. február 27-én (baloldali képen) és 2015. április 29-én (jobboldali képen)

6.3.6.2 Közösségfejlesztés és hálózatépítés
A szakmai műhelymunkákhoz hasonló funkcióval, de más módszertani elemek
alkalmazásával valósulnak meg a projekt hálózatépítési és közösségfejlesztési programjai.
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A hálózatépítési rendezvénysorozat résztvevői 2015. március 27-én (jobboldali képen) és 2015. április 22-én
(baloldali képen)

A négy-négy alkalomból álló közösségfejlesztési és hálózatépítési programsorozatok
elsődleges, közvetlen célja, hogy segítsék, támogassák az együttműködést és a hatékony
projektmegvalósítást a helyi humánszolgáltatók körében a telepszerű környezetben élő,
halmozottan hátrányos helyzetűek esélyteremtése érdekében, mely hosszabb távon a helyi
közösség dinamizálását, fejlesztését, a közös együttéléshez szükséges társadalmi-, kulturálisés kapcsolati tőke erősítését, valamint az esetleges társadalmi konfliktusok megoldását és
megelőzését is elősegítheti. Mindehhez valamennyi olyan szervezet és intézmény
munkatársának részvétele indokolt, melyek érintettek az említett folyamatokban.

A közösségfejlesztési rendezvénysorozat résztvevői 2015. március 19-én (baloldali képen) és 2015. április 16-én (jobboldali
képen)

7.

EREDMÉNYEK

7.1

Eredmények számokban: jelzőszámok, indikátorok

A program időtartama: 2014. április 1. – 2015. november 30. (összesen 20 hónap).
A projekt összköltsége: 146.005.000 forint
Jászladány Nagyközség lakónépesség száma a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 5891 fő
volt. A projekt indításakor 25 család került bevonásra, összesen 106 fő, és ebből 60 fő
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rendelkezik egyéni gondozási és fejlesztési tervvel. Egy család elköltözött a telepen lévő
önkormányzati bérlakásból, saját lakást vásároltak. A bérleményt másik családnak utalták ki,
így a telepen élők száma nem változott. A telepen élők átlagéletkora alacsony, legtöbben a 19
– 60 év közöttiek. Hatvan év fölött, a kérdőívet kitöltők közül egy fő volt. A nők száma szinte
minden korcsoportban magasabb, és kevesen vannak a 0 – 6 év közötti gyermekek. A
program keretében támogatott képzésben összesen 27 fő vett részt, 15 fő Betanított kőműves
és festő, és 13 fő végzett eredményesen, 2 fő került ki a képzésből, magas hiányzási óraszám
miatt. Háztáji növénytermesztő és tartósító képzésbe 12 fő került bevonásra, jelenleg
gyakorlati oktatás zajlik, a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház kertjében. A program hatására 3 fő
kapcsolódott be eddig a TÁMOP 5.3.10 - Kompetenciafejlesztő projektbe, eredményes
vizsgát tettek. A projekt kezdetekor a telepen élők között 100%-os volt a nyílt
munkaerőpiacról a kirekesztettség, és 8 fő volt közfoglalkoztatott. A programba vont aktív
korúk közül jelenleg 3 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő piacon, és 11 főre nőtt a
közfoglalkoztatásba bevontak száma.

A projekt megvalósításáért felelős konzorcium munkáját felügyelő Projektirányító Tanács (röviden: PIT-ülések)
egyeztetésein készített felvételek

7.2

A megvalósítók értékelése

7.2.1 A polgármester összefoglaló értékelése a projekt eddigi eredményeiről, a
fenntarthatóság és továbbfejlesztés lehetséges irányairól
Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere:
„A település vezetése és a szociális szakemberek korán felismerték, hogy a szegregáció és a
nem roma lakosságtól való leszakadás, a mobilizáció és munkalehetőségek korlátozottak, a
lakhatási problémák, a háztartások alacsony komfortja olyan egymást súlyosbító problémák,
amelyek nem csak a szegénység arányát és mélységét, de a társadalmi feszültségeket és
előítéleteket is növelik. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012-ben
döntött, hogy támogatja az önkormányzat részvételét a TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukció
keretében a Komplex telep-program című pályázatban. A komplex telep-program a
társadalmi hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösségfejlesztési,
oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a
telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását, komplex, egymásra épülő
beavatkozások, fejlesztések révén. Mivel projektünk a harmadik körös projektekhez tartozik,
így a megvalósításra csak 2014 áprilisától kerülhetett sor. Időnként terheket érzünk a
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vállunkon, de összességében elmondható, hogy eredményes a projekt. Az ütemterveknek
megfelelően haladunk. Sikerült azt a humán erőt megtalálni, ami segíti a feltárt problémák
megoldását, a célcsoport tagjait végig kíséri a folyamtokban, programokban. A projektben
foglalkoztatott szociális munkások, esetmenedzserek és közösségi programszervezők állandó
jelenléte megoldást jelent erre a problémára. Elkészült a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház,
mely helyet ad a különböző programoknak, technikai lehetőséget biztosít ügyintézésekhez.”
„Felújításra/korszerűsítésre került öt önkormányzati bérlakás, mely a Bem Apó telepen élők
lakhatási körülményeinek javítását szolgálja. A lakásokkal egy időben elkészül a Csillag
Szolgáltatópont, ahol biztosítani lehet, a szociális munkások állandó jelenlété a telepen,
valamint azokat a higiénés szolgáltatásokat is, amik jelenleg hiányoznak a telepen élők
számára. A közösség fejlesztése, a meglévő lehetőségek hatékonyabb kihasználása apró
eredményeket mutat, rövid idő eltelte után. A konzorciumi és együttműködő partnerekkel jó
kapcsolat alakult ki, segítve és biztosítva ezzel a felnőtt lakosság képzési foglalkoztatási
esélyeinek növelését. Fontos lenne, hogy a megkezdett programok tovább folytatása
megtörténjen, infrastrukturális fejlesztést csak pályázatok útján tudunk végezni. Beindult a
Tanoda projektünk és folytatódik a Szociális földprogram. Folyamatosan figyeljük a pályázati
lehetőségeket, a település fejlesztése érdekében.”

7.2.2 A projektmenedzser összefoglaló értékelése a projekt eddigi eredményeiről
Major Ferencné, a település alpolgármestere, a telepprogram menedzsere:
„Az integráció-szegregáció, a mélyszegénység problémájának összetettsége jelzi, hogy a
megoldás is csak komplex hatásrendszerrel működhet. Ehhez valós együttműködés kellett,
olyan, ami nem az intézményeken belül működik, hanem a probléma köré egy-egy család
szintjéig eljutva, egymást támogatva megoldásokat keres a problémák megoldására. Erre
adott lehetőséget a komplex telepprogram. Összességében elmondható, hogy a településen
növekszik azon személyek száma, akik a társadalmi felzárkóztatást segítő programokba
bekapcsolódnak, részt vettek/vesznek a betanító képzésekbe. Javult a programba bevont
gyermekek iskolai előrehaladási eredménye, és a kulturált szabadidő eltöltésének lehetősége.
A Bem Apó telepen élők lakhatási körülményei az önkormányzati bérlakások
felújításával/korszerűsítésével minőségében is fejlődött. Bátran állíthatom, hogy a közösségi
rendezvények, csoportfoglalkozások sikeresek és hatékonyak voltak, hiszen a résztvevők
belátták, hogy érdemes dolgozniuk azon, hogy legyenek a kezükben olyan lehetőségek,
amelyekkel érvényesülni tudnak az élet különböző területein, ami pozitív példaként állhat
környezetük előtt. Ebben a munkában segítségünkre volt az IMPULZUS Egyesület, a
különböző témájú csoportfoglalkozásokkal, melynek eredménye a közösségé kovácsolás
mellett a képzésekbe való benntartást is segítette. Sikeresnek mondható a program azon részei
is, ahol a program megvalósító és az együttműködő partnerek közösen vesznek részt
közösségfejlesztő, hálózatépítő foglalkozásokon, workshopon és szupervíziókon. Ezek a
foglalkozások elengedhetetlenek a mindennapi szakmai munka végzéséhez, az együtt
gondolkodás eléréséhez, és a saját személyiség erősítéséhez.”
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7.2.3 Az Impulzus Egyesület tapasztalatai és értékelése a projektről
„Mint konzorciumi partnerek a menedzsmenttel, a szakmai
vezetéssel és a közreműködő szakemberekkel kimagaslónak
tartjuk az együttműködést. A rendszeres személyes
találkozókon kívül folyamatos telefon és e-mail
kapcsolatban vagyunk, ha szükséges azonnal konzultálunk.
Részt veszünk a hálózatot erősítő programokon, a szakmai
előadásokon, melyek a jó kapcsolatot tovább erősítik.
A két csoportot összehasonlítva azt állapítottuk meg, hogy
a nők csoportja (háztáji növénytermesztők) sokkal
motiváltabb, könnyebben kezelhető, jó együttműködők: a
férfiak csoportja, (a betanított kőművesek, festők) talán
életkorukból fakadóan is (16-20 év közöttiek) nehezebben
fegyelmezhető, életútjukat nem igazán tudó fiatalok. A
hátralévő időben mind a két csoportnak a sajátosságaik,
nehézségeik figyelembe vételével kívánjuk a további
segítséget, a csoportos foglalkozásokat nyújtani.
Összefoglalva:
Úgy ítéljük meg, hogy a jól felkészült szakemberek példa
értékű programot valósítanak meg a településen, mely
remélhetőleg követőkre talál, illetve a folytatása sem
marad el.”

Dr. Szabó Rudolfné, elnök („IMPULZUS”
Pályakezdők Munkaszocializációjával
Foglalkozó Szakemberek Egyesülete)

7.2.4 A TKKI szakmai koordinátorának tapasztalatai és értékelése a projektről
Dániel Zoltán, a TKKI Debreceni Igazgatóság társadalmi felzárkózási osztályvezetője, a
TÁMOP 5.3.6. komplex telepprogramok szakmai koordinátora:
„A telepprogramok három fontos tényezőjét emelem ki elsősorban: a komplexitás előnyeit, a
reális és fokozatos fejlesztés fontosságát, valamint a hátrányos helyzetűek társadalmi
integrációja iránt elkötelezett településvezetést támogató partnerség megkülönböztetett
szerepét.”
7.2.4.1 Komplexitás – integrált megközelítés
„A TÁMOP 5.3.6-os pályázati konstrukciók jelentőségét a komplexitás, vagyis – a korábbi
gyakorlatban eddig egymástól független – programelemek komplementer, egymás hatásait
kölcsönösen kiegészítő és erősítő, szinergikus kísérőjegyei képezik. A szakpolitika erre
használja az integrált megközelítés fogalmát. A telepprogramoktól ugyanis a
kompetenciafejlesztési, a lakhatási, az egészségügyi, prevenciós, a foglalkoztatási és szociális,
közösségfejlesztési területeken történő párhuzamos „beavatkozások” révén várható olyan
eredmény, amely az említett, egymásra épülő folyamatok összesített hatásaként szélesíti a
halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szegregált településrészein élő
tagjainak felzárkózási lehetőségeit. Amennyiben egy település jól és reálisan mérte fel a
fejlesztési igényeket és lehetőségeket, mely alapján megalapozott közösségi beavatkozási
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tervek megvalósításához sikerült forrást biztosítani a pályázati konstrukció támogatása
formájában, jelentősen megnövelhette a helyi telepen vagy telepszerű lakókörnyezetben élők
integrációs esélyeit.”
7.2.4.2 Reális és fokozatos fejlesztés
„Fontos, hogy a fejlesztési célok reálisan határozzák meg a program feladatait, így
természetes, hogy nem várható eredményként teljes szegregátum vagy telep egy-két év alatti
felszámolása a telepen élők teljes társadalmi integrációjával. Ez ennél lényegesen hosszabb
folyamat, lényegesen időigényesebb és aprólékos, lépésről-lépésre történő fejlesztést kívánó
gyakorlat. Ezért az említett konstrukciók „csupán” az első lépcsőt, a kezdő- vagy alapozó
szakaszt jelentik ebben az évtizedes léptékben mérendő feladatban. A településeknek ezt a
körülményt is szem előtt szükséges tartaniuk, különösen a programmegvalósítást kísérő, vagy
azt lezáró értékelések alkalmával.”
7.2.4.3 Elkötelezett településvezetés és támogatotti kör erős szakmai partnerséggel
„A harmadik lényeges összetevője a telepprogramoknak a hatékony partnerséggel támogatott,
integrációban elkötelezett településvezetés, a felzárkózási programokhoz nélkülözhetetlen célcsoporti
motivációval. A párhuzamos programelemek szinergiája, egymást erősítő és kiegészítő jellege
kizárólag abban az esetben biztosítható, ha az adott település rendelkezik egy – a hátrányos helyzetű
településlakók társadalmi felzárkózása iránt – elkötelezett

településvezetéssel, melyet a potenciális
célcsoport motiváltsága, valamint a helyi
„szakmai
szolgáltató
szervezetek”
partnersége
egyaránt
erősít.
Azt
gondolom, hogy az előző kettő körülmény
is, de a harmadik mindenképpen adott
Jászladányban, sőt, ez utóbbi esetben
teljes bizonyossággal állíthatom, hogy
példaértékű.
A
településvezetés
elkötelezettségéhez kétség nem férhet, a
helyi „szolgáltatók”, vagyis azon
szervezetek, akik tudnak és akarnak is
cselekedni a település hátrányos helyzetű
lakosaiért, olyan – az igazgatóságunk
működési területét tekintve egyedülállóan
– hatékony partneri munkakapcsolatot,
élő és aktív szervezeti, intézményi
hálózatot működtetnek, mely a társadalmi
felzárkózás szakpolitikai eszközeinek
eredményes és optimális alkalmazásán
túl egyidejűleg segíti elő a telepen vagy
telepszerű lakókörnyezetben
Dániel Zoltán, a TKKI Debreceni Igazgatóság társadalmi
élők tenni akarását és aktivizálását is. Ez
felzárkózási osztályvezetője
pedig követendő mintává emeli a hasonló
programok indítását tervező települések számára a helyi partnerséget. Hiszem, hogy az elért
eredmények „önmagukért beszélnek”, igazolva a telepprogramok megvalósítását elősegítő
„tényezőhármas” kedvező, szükségszerű találkozását és összhangját.
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7.2.5 Eredmények a program résztvevőinek szemszögéből
A Bem Apó telepen élő Suki Mária (18 éves) elmondta, hogy a telep közepén lakik
nagycsaládban, a szülein kívül 6 testvérével együtt.
„Örülök annak, hogy bekerültem a képzésbe, sokat számít, hogy tanulhatok és kapom a
megélhetési támogatást. Testvérem (fiú) egészségügyi alkalmatlanság miatt nem vehetett részt
a betanító képzésbe. A környezetünk rendezettebb lett, de még jobb lenne, ha tisztább
rendezettebb lenne. Ehhez összefogásra lenne szükség a körülöttünk élők között.”
Mága Brigitta (41 éves), három gyermekével és párjával él együtt a Bem Apó telepen, a
következőket mondta el. A programot hasznosnak ítéli meg. Sokat jelent az ott élőknek, hogy
a környezetük megszépült, megtisztították a házuk mögött lévő üres területet, eltakarították
közösen az ott összegyűlt szemetet. A telepen gondot jelentett a rágcsálók elszaporodása. A
projekt lehetőséget nyújtott arra, hogy a telepen elvégeztették a rágcsáló irtást.

Suki Mária, a program egyik résztvevője (baloldalon); Mága Brigitta, közösségi koordinátor (jobboldalon)

Közösségi koordinátorként tevékenykedik a projektben, így lehetősége nyílt egyre több
információt begyűjteni a projektről, az elérhető szolgáltatásokról, az esetmenedzserektől, a
különböző programok résztvevőitől, (közösségfejlesztés, workhsop) és a környezetében
élőktől. Fontosnak érezte, hogy a betanító képzésben résztvevő, főleg a fiúk esetében, a
viselkedésük jobbítása érdekében sokat tehetett. Így fogalmazott: „Tudom őket a jóra
terelni.” Úgy érzi, hogy lehetőséget kapott arra, hogy megtapasztalja, hogy mire képes. A
közösséggé alakulást hogyan tudja irányítani, a saját értékrendek megtartása mellett.
Megítélése szerint a családok nagyon sok támogatást kaptak, ügyeik intézése gyorsabb és
hatékonyabbá vált a szociális segítőkkel történt együttműködésnek megfelelően.
Megtanulhatták, hogyan kell intézni ügyeiket a hivatalokban. A megfelelő kommunikáció
fél sikert jelent, ezt már megtapasztalták egy-egy ügyintézés kapcsán. A családjában is történt
pozitív változás a projekt ideje alatt. Gyermeke regisztrálásra került a Meló-Diák
munkaközvetítőnél, a szociális segítője bátorítására kisebbik fia középiskolai tanulmányokat
folytat, mert rendőr szeretne lenni. A célok eléréséhez szükség van arra, hogy a telepen élők
saját maguk is akarjanak változtatni élethelyzetükön, ehhez minden segítséget
megkapnak.
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Rácz Mária (28) két gyermekével, párjával él együtt a Bem Apó telepen. Nagyon örül, hogy
benne lehet a projektbe. Szebbnek ítéli meg saját környezetüket és a telep is rendezettebbé
vált. Szeretné, ha olyan családok költöznének az önkormányzati bérlakásokba, akik
gondozzák, ápolják a környezetet is. Jó érzés elmenni a felújított lakások előtt. Személy
szerint a projekttől „megélhetést és tudást” kapott, mivel bekerült a betanító képzésbe.
Számíthatnak az esetmenedzserre a bajaikban, ügyintézésekben. Az iskolába a gyerekeink
egyre több programba vesznek részt. Közösségi rendezvényekre is elmennek, ami eddig nem
nagyon volt jellemző. Igényként fogalmazódott meg a vezetékes internet és kábel tv
elérhetősége, mivel egyre több információhoz szeretnének jutni. Ez most csak a Csillag
Cserhaj Szolgáltatóházban, és a Könyvtárban érhető el. Hajlandók lennének közös
összefogással tovább szépíteni lakókörnyezetüket, de ehhez még várnak további segítséget.

Rácz Mária, a program egyik résztvevője
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