
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083
Komplex telep-program

Hírlevél
A komplex telepprogram célkitűzései között szereplő hátrányok felszámolása,
enyhítése érdekében több közösség-fejlesztési program került lebonyolításra az
elmúlt  időszakban.  A  szegregátum lakóival  közösen  vettünk  részt  a  Ladány
Napja település szintű rendezvényen, és beneveztünk a Főzőversenyre is.  A
gyerekek  és  a  felnőttek  közösen,  feladatokat  oldottak  meg az  egészségnap
keretében rendezett vetélkedőn. Az egész napot, jó hangulatban töltötték el a
telepen és a település egész területén élő lakosok.

Az iskolakezdés, a gyerekek pontos megjelenése az iskolakezdésre nem volt
zökkenőmentes.  Ezért,  iskolai  koordinátor  alkalmazásával  segítettünk  a
gyerekeknek  és  szülőknek  a  közös  megbeszélések  kezdeményezésével.
Csökkenteni lehetett a késések számát és a hiányzások visszaszorítását is célul
tűztük ki.

A  mindennapi  problémák  oldása,  az  adódó  feszültségek  kezelése  tette
szükségessé  a  roma szakértő  alkalmazását.  A  célcsoporttal  való  rendszeres
beszélgetés, az érdekképviselet biztosítása segítette közös munkát. 

Megkezdődött a telepen élő tanulók felzárkóztatása képesség és kompetencia
fejlesztése, matematika és anyanyelv vonatkozásában. A tanulókkal az iskola
pedagógusai foglalkoznak heti rendszerességgel.

November  hónaptól  kezdődően  12  alkalommal,  havi  rendszerességgel  kerül
megtartásra  a  fejlesztő,  feszültségoldó,  pozitív  mintákat  közvetítő  játékos
szabadidős foglalkozás, az általános iskolás gyerekek bevonásával. 

Egyéni  pszichológiai  tanácsadás került  megszervezésre,  amit  a telepen élők
mellett  a  településen  élők  is  ingyenesen  vehetnek  igénybe  a  rászorulók,  a
projekt teljes időtartama alatt.

Jogi  tanácsadással  segítjük  az  igénybevevőket  a  problémák  megoldásában,
tulajdon viszonyok rendezésében, egyéb jogi tanácsadásokkal.

Fészekrakó csoportot szerveztünk 5 pár részvételével, melynek célja, hogy a
csoport  tagjai  képessé  váljanak  arra,  hogy  felelősségteljesen  irányítsák
életüket.  Tudatosabbá  váljon  a  családtervezés,  és  a  felelősségvállalás,  a
résztvevők önismerete, önértékelése javuljon. A társas, valamint a társadalmi
együttélésben  való  aktív  részvétel,  a  társadalmi  integráció  elősegítése  is  a
célok között szerepelt. 
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December  hónapban,  Advent  időszakához  alkalmazkodva  ruhaosztási  akciót
szerveztünk  -  adományok  szétosztása  –  a  telepen  élő  rászoruló  családok
részére, akik örömmel fogadták. 

Adventi  játszóházat  tartottunk  a  gyerekek  részére  közösen  a  Nagyközségi
József  Attila  Művelődési  Házzal,  akik a helyiséget és az anyagok egy részét
biztosították  a  foglalkozáshoz,  a  foglalkozások  lebonyolítását  az
esetmenedzsereink végezték.

Advent  utolsó  vasárnapján  „Szeretetvendégség”  –  keretében  meleg  itallal,
zsíros  kenyérrel  és  lilahagymával  vártuk  az  érdeklődőket.  A  vendégeket
karácsonyi zene és karácsonyi képek kivetítése vonzotta a kínáló helyre, ahová
az esetmenedzserek pár kedves szóval invitálták az utcán sétáló embereket. 

Újabb mérföldkőhöz  érkezett  a  telepprogram megvalósítása.  Az  „INPULZUS”
Egyesület  október-november  és  december  hónapban  a  betanító  képzésbe
résztvevőknek  motiváló,  kompetenciafejlesztő,  felkészítő  csoportokat
szervezett,  hogy  a  közösségformálásában  és  a  képzésben  résztvevők
motiválásában  nyújtsanak  segítséget.  A  csoportokon  való  megjelenés
elősegítése a közösségi koordinátorok munkájával biztosított volt.

2014.december 23.-án 15 és 12 fő bevonásával  kezdetét vette a Betanított
kőműves és festő, valamint a Háztáji növénytermesztő és tartósító képzés. A
képzéseket a konzorciumi partnerünk, a TKKI szervezi és bonyolítja. A képzési
napokon a hallgatók pontos megjelenése és a képzésbe való bennmaradásuk
segítése  az  esetmenedzserek  és  a  közösségi  koordinátorok  feladata.  A
képzésbe résztvevőknek havonta, megélhetési támogatást fizet a konzorciumi
partner.

Megkezdődtek a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház átalakítási munkálatai, valamint
a  Csillag  Szolgáltatópont  és  az  Önkormányzati  bérlakások  körüli  környezet
rendezés és  a gyakorló kert  területrendezése.  A telepen lévő ingatlanokban
elvégeztettük  az  első  rágcsáló  irtást,  amit  a  projekt  befejezéséig  még  3
alkalommal ismételni fog a szolgáltató. 

Beadásra  került  az  egyes  és  kettes  kifizetési  kérelem és  az  ehhez  tartozó
beszámolási  kötelezettségeknek  is  eleget  tettünk.  Rendszeresen kapcsolatot
tartunk a konzorciumi partnerekkel, együttműködő partnereinkkel.

Jászladány, 2015.január 15. 

    Major Ferencné /sk/
     projektvezető


