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Hírlevél
Megkezdődött a Komplex telepprogram
Jászladányon
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében 146 005 000
forint, támogatást nyert el a TÁMOP -5.3.6-11/1 „Komplex telepprogram” című
pályázati kiíráson.
A beruházás során a Bem Apó telepen, szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatása és
integrációja valósul meg. A főpályázó a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat,
konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató Intézet az Impulzus Egyesület.
Támogató partnereink: Országos Roma Önkormányzat, a Jászsági Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Móra Ferenc Általános Iskola, Jászladányi Óvoda és Bölcsőde,
Háziorvosi szolgálat, Védőnői Szolgálat, Polgármesteri Hivatal, NÜVI.
Az esetmenedzserek és a telepen élők között megkezdődött a kölcsönös bizalom
kiépítése. Elkezdődött a közösségfejlesztés első fázisa, a telepen élők problémáinak
feltárása, az interjúk készítése, szükségletek azonosítása, együttműködési keretek,
szabályok kidolgozása és a napi szintű esetkezelés a célcsoport tagokkal közösen
megtörtént és folyamatos.
Húsvét előtti napokban Játszóházba hívtuk a gyerekeket és szülőket a Jászsági
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival együtt. Elég sok gyerek vett részt
a közös munkában. Az ott készült tárgyakat a gyerekek ajándékba kapták,
hazavihették a szülőknek, nagyszülőknek, nagyobb testvérnek. Ez a rendezvény a
gyermekek közösségfejlesztésének reményében szerveződött.
A jászkunok szervezett mozgalmat indítottak régi szabadságuk visszaszerzéséért.
Felajánlásaik, összefogásuk eredményeként, 1745. május 6-án, Mária Terézia
királynő aláírta a kiváltságlevelet

Engedélyezte a jászkunok megváltását, latinul redemptio-t. Minden év májusában Jász
Piknik keretében emlékeznek meg a településen élők elődeinkről. Ehhez a települési
rendezvényhez kapcsolódtunk, és egy csapattal részt vettünk a települési
rendezvényen. Szórólapokon hirdettük a projekt célkitűzéseit, megkezdődött a
településen élők érzékenyítése a telepen élők motiválása a közös együtt
tevékenykedés elérése érdekében.
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A kihívás napja 15 perc közös mozgásra szólította fel a mozgalomhoz kapcsolódó
települések lakosságát. A telepprogramba résztvevők is csatlakoztunk a felhíváshoz,
hogy segítsünk minél több pontot szerezni településünknek. Öröm volt látni, hogy
együtt mozgott idős és fiatal származási hovatartozástól függetlenül.
A Móra Ferenc Általános Iskola tanulói részére szervezett gyermeknapi rendezvényen
az esetmenedzserek meglátogatták a tanulókat a kézműves foglalkozásokon és az
ügyességi sportrendezvényen.
A programba bevont családok által jelzett problémák megoldása, segítségnyújtás a
szociális munka eszközeivel folyamatosan törtét az elmúlt időszakban.

Jászladány, 2014. június 15.
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