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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen dokumentum ÓZD Újtelep – Kiserdőalja akcióterületen élők társadalmi-integrációját
célzó komplex program című pályázata Közösségi Beavatkozási Terve.
A dokumentum célja, hogy a már elkészült alapdokumentumokra, adatokra hivatkozva olyan
információkat tartalmazzon, ami szükséges az antiszegregációval kapcsolatos helyzetkép
bemutatására és jövendőbeli akciók/projektek bemutatására. Ez a dokumentum – figyelembe
véve a releváns tartalmi követelményeket – mellékleteivel együttesen felel meg a Közösségi
Beavatkozási Terv útmutatóban foglaltaknak.

Ózd Városában a 2011. évi Népszámlálás szerint 21 db szegregátum – hozzá kapcsolódóan
szegregációval veszélyeztetett tömbök - és további 4, önállóan is definiált szegregációval
veszélyeztetett terület található. A Központi Statisztikai Hivatal szerint is egyértelműen
szegregátumnak minősül, illetve ahol tartós kirekesztettséggel és mélyszegénységgel
jellemezhető népesség térben rendkívül erősen koncentrálódik.
Szegregációval veszélyeztetett területen (szegregált területhez csatlakozó tömbökben és 4
önálló területen) 1195 ember él, a lakosság 3,5%. A két típusú leromlott területen összesen
tehát 6125 fő lakik, ami a város teljes lakosságának 17,8%-át jelenti.

A szegregátumok kialakulásának oka, hogy a rosszabb minőségű, alacsonyabb
komfortfokozatot képviselő lakóépületekbe a rendszerváltás után hátrányos helyzetű,
gyakran hosszút távon munkanélkülivé váló rétegek költöztek be, mivel magasabb minőségű
lakásokat a lecsökkent jövedelmükből nem tudtak fenntartani. A szegregációs
folyamatokban különösen érintett területek az önkormányzati tulajdonban lévő volt
tisztviselő és munkáskolóniák, illetve a városközponttól távolabb lévő alacsony komfortú,
falusias beépítésű, lecsúszó településrészek. Mivel a munkanélküliség a legalsó
csoportokban hosszútávon fennmaradt, illetve folyamatosan újratermelődött a fiatal
korosztályokban is, az érintett településrészek mind társadalmi, mind pedig fizikai leromlása
erősödött. A városra egyébként is jellemző az erős elvándorlás, ami ezen településrészeknél
fokozottan volt igaz; a valamivel jobb módúak gyorsuló ütemben hagyták el az érintett
pusztuló településrészeket, növelve így az üres lakásállományt, mely tovább rontotta a
lakókörnyezet minőségét.

A különböző céllal és módszerrel végzett felmérések eredményei egybehangzóan azt
mutatják, hogy a tartós munkanélküliséggel, tartós mélyszegénységgel, tartós leszakadással
jellemezhető lakosok aránya igen magas.
Ráadásul elmondható az is, hogy az itt élő társadalmi csoporthoz tartozók ma szélsőségesen
kedvezőtlen társadalmi helyzetüket rendszerint átörökítik a következő generációra, szociális,
közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási tekintetben. Ezért van az, hogy
Ózd Újtelep – Kiserdőalja területen járva ma tömegesen lehet találkozni második-harmadik

generációs munkanélküliekkel, sőt a negyedik generációs munkanélküliség sem számít
ritkaságnak.
Az Újtelep – Kiserdőalja területen itt élők körében több generáción át mélyülő problémák
halmozódtak fel a KSH alapján lehatárolt szegregációs területeken (a település nyugati
határától indulva az Újtelep utca mindkét oldala), összesen több mint 709 főt érintve, ahol
nem hogy egyszerűen „mélyszegénységről” beszélünk, de olyan alapvető emberi igények
kielégítése sem biztosított, mint a tisztálkodás vagy a fűtés, és még az ablakok is
hiányoznak.
Itt szükséges elmondani, hogy a szegregátumot erősen jellemzi a migráció. Az itt élők
nemcsak a szegregátumon belül, de a település határain belül, továbbá azt átlépve is
folyamatosan mozgásban vannak.
A felmerések alátámasztották, hogy a szegregátumban élők munkaerő-piaci esélyei,
iskolázottsági és egészségügyi mutatói jelentősen rosszabbak, mint a kistérségi átlagé.
Mindezt ellensúlyozandó humán szolgáltatás hozzáférés biztosításával és a lakókörülmények
javításával kívánjuk megváltoztatni. Stratégiánk a kisközösségek és szakmai szervezetek
partneri együttműködéseivel létrejövő fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy
növekedjen a társadalmi felzárkózás, a foglalkoztatásba kerülők száma, továbbá javuljon a
szegregátumban élők alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve hogy a szegregált
területeken mélyszegénységben élők társadalmi helyzete, életvitele ne romoljon tovább.
Ennek megfelelően célunk továbbá a szegregált lakókörnyezetben élő hátrányos helyzetű
emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.
A tervezett tevékenységek az alábbi kategóriákba sorolhatóak:
-

-

Célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra
Közösségi Ház és Tér üzemeltetése
A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek készítése
Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka
A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása
A Közösségi Beavatkozási Terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása –
Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi és munkaerő-piaci
szolgáltatások
Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók
együttműködésének megerősítése
Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás
Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása
Foglalkoztatás elősegítése.

A problémák kezelése, a települési szegregáció megállítása, az érintett településrész
visszaintegrálása az Önkormányzat önerejéből lehetetlen. A program végrehajtásához
szükséges költségvetési források nem állnak rendelkezésre, ezért a célokat az TOP-5.2.1-15
kódszámú komplex program forrásából valósítjuk meg.

A projekt kezdete: 2017.10.01

A projekt befejezése: 2020.09.30.

A programok céljait az alábbi táblázatban található számszerűsíthető adatokkal kívánjuk
alátámasztani.

A helyi társadalmi akciókba
érdekében elért hátrányos helyzetű

bevonás
793 fő

személyek száma
Szociális városrehabilitációs programmal 793 fő
elért hátrányos helyzetű lakosság száma

Költségvetés teljes összege: 156.000.000 Ft

2. HELYZETELEMZÉS
Ózdon a 2011. évi Népszámlálás szerint 21 db szegregátum – hozzá kapcsolódóan
szegregációval veszélyeztetett tömbök - és további 41, önállóan is definiált szegregációval
veszélyeztetett terület található.
Ezen szegregált tömbökben összesen 4.929 lakó került összeírásra 2011-ben. A
szegregátumokban élők létszámaránya a város teljes lakosságához képest tehát 14,3%-ot tett
ki 2011-ben.
Szegregációval veszélyeztetett területen (szegregált területhez csatlakozó tömbökben és 4
önálló területen) 1.195 ember él, a lakosság 3,5%. A két típusú leromlott területen összesen
tehát 6.125 fő lakik, ami a város teljes lakosságának 17,8%-át jelenti.
1. ábra A szegregátumok (sötét zöld) és a szegregációval veszélyeztetett (világos zöld)
területek elhelyezkedése

Mint a fenti térképen látható, a szegregált és szegregálódó területek elsősorban a város déli és
keleti területein találhatók.
1

A 4, önálló területként definiált szegregációval veszélyeztetett terület kis lakosságszámú (60-70 fő), ezért azok részletesebb ismertetését
jelen PET nem tartalmazza, mert a hangsúly a dokumentumban a kifejezetten szegregált területeken, és ezen belül is az akcióterületen van.
.

1. táblázat A szegregátumok alapadatai, lakosságszám szerinti sorrendben
Mutató megnevezése

Lakónépes
-ség száma

Lakónépességen belül
0-14 évesek
aránya

Lakónépességen belül
60-X évesek
aránya

Felsőfokú
végzettségűek a 25 éves
és idősebb
népesség
arányában

Foglalkoztatottak aránya
a 15-64 éves
népességen
belül

Lakásállomány
(db)

Alacsony
komfortfokozatú
lakások
aránya

Szegregáció
s mutató

Ózd összesen

34481

17,2%

24,2%

10,3%

46,7%

14490

15,4

18,2

14. szegregátum - Sajóvárkony

1150

33,5%

11,3%

2,5%

27,5%

379

61,7

49,3

8. szegregátum - Sziklástető Velence telep

750

26,1%

10,7%

1,7%

25,8%

236

55,5

47,9

6. szegregátum – Új telep-Kiserdő alja

709

32,3%

7,2%

0,6%

17,4%

164

65,9

59,2

10. szegregátum - Hétes telep

359

43,7%

3,6%

0,0%

12,4%

53

100,0

79,9

16. szegregátum - Bánszállás telep

318

38,7%

2,8%

0,0%

24,4%

113

88,5

62,9

19. szegregátum (Tinódi utca - Etele utca Honvéd utca - Mekcsey István út)

223

20,2%

13%

3,8%

37,5%

81

37,0

37,6

12. szegregátum (Munkácsy Mihály út Május 1. utca - Szőlőkalja út - belterületi
határ - Lyukó völgy)

210

28,1%

12,9%

1,6%

24,6%

62

64,5

56,5

2. szegregátum Somsály-észak (Somsály út
keleti része Rózsadomb utcától Deák útig)

125

33,6%

9,6%

0,0%

32,0%

37

100,0

45,1

4. szegregátum (Zrínyi Miklós út északkeleti
része Gyergyó utcától - Zrínyi Miklós utca
nyugatra forduló szakasza déli része)

114

21,9%

16,7%

2,7%

38,2%

40

37,5

41,4

7. szegregátum (Toldi Miklós utca nyugati
része - Szondi György utca déli része- Karu
utca mindkét oldala)

109

33,9%

11,9%

0,0%

17,6%

38

71,1

52,5

11. szegregátum (Kossuth Lajos utca - Achim
András utca - Tábla út - Madách Imre utca Kőalja út)

98

26,5%

9,2%

8,5%

31,3%

40

35,0

39,7

9. szegregátum (Mekcsey István út Istenmező utca - Csontalma utca - Hétes
telep - Akácos út)

96

32,3%

9,4%

2,4%

29,3%

30

66,7

46,4

Mutató megnevezése

Lakónépes
-ség száma

Lakónépességen belül
0-14 évesek
aránya

Lakónépességen belül
60-X évesek
aránya

Felsőfokú
végzettségűek a 25 éves
és idősebb
népesség
arányában

Foglalkoztatottak aránya
a 15-64 éves
népességen
belül

Lakásállomány
(db)

Alacsony
komfortfokozatú
lakások
aránya

Szegregáció
s mutató

1. szegregátum Somsály-dél (Rózsadomb utca
- Rózsadomb utca északi része második
keresztutcától - Cser utca mindkét oldala Tölgyfa utca mindkét oldala - névtelen utca Rendelő utca)

94

43,6%

9,6%

0,0%

8,5%

30

80,0

72,7

5. szegregátum (Vasvári Pál utca Csákány
utcától keletre)

89

39,3%

10,1%

0,0%

23,9%

24

62,5

48,9

13. szegregátum (Rozsnyói út - névtelen utca
- Móricz Zsigmond utca)

81

23,5%

16%

4,2%

25%

24

25,0

42,9

15. szegregátum (Őrs vezér utca leágazó
szakasza délkeleti része - Őrs vezér utca
leágazó szakasza nyugati része első
keresztutcától délre)

80

25%

8,8%

2,3%

14,3%

25

64,0

54,7

17. szegregátum (Semmelweis utca észak-déli
szakasza)

74

21,6%

8,1%

2,4%

32,8%

19

26,3

36,5

20. szegregátum - Tábla

68

19,1%

23,5%

9,1%

34,8%

25

4,0

35,9

18. szegregátum - Bolyki úti

62

25,8%

12,9%

6,1%

31%

17

52,9

44,7

3. szegregátum -Pál gazda köz

60

33,3%

20,0%

0,0%

16,1%

16

68,8

57,1

21. szegregátum (Sajó utca - Center út belterületi határ)

60

11,7%

28,3%

9,8%

25%

27

51,9

41,7

Forrás KSH, 2011 Népszámlálás

A legnagyobb szegregátumban, az Ózdhoz 1940-ben csatolt Sajóvárkonyban 1150 fő él, két
szegregátum lakosságszáma van 500 és 1000 fő között, további 7 szegregátum 100 és 500 fő
közötti lakossággal rendelkezik, míg 11 db szegregátum 100 fő alatti lakosságszámmal bír.
A keleti városrészben találhatók a 25-ös főúthoz közelebbi nagyobb szegregátumok, amelyek
viszonylag összefüggő területet alkotnak, vagy sokszor a mutatóik alapján szegregálódással
veszélyeztetett lakóterületek kötik össze őket. A szegregátumként lehatárolt városrészek közül
egy terület, Sajóvárkony 1000 fő fölötti lakosságú, gyakorlatilag önálló lecsúszó
településrész.
Több kisebb lakosságszámú, alacsony státuszú, szegregátumként lehatárolt terület fekszik a
közvetlen közelében. Ugyanebben a városrészben található két kis lakosságszámú
szegregátum (a 13. és 15. számúak) Sajóvárkony városrész északi és déli csücskén, illetve a
25. számú főút (Rozsnyói út) túloldalán, a Tábla telepen a 11. (Kossuth Lajos utcai)
szegregátum, a 12. számú szegregátum a Munkácsy Mihály utca – Lyukó völgy
környezetében, illetve a 20. számú Mátyás király utca – Hunyadi utcai szegregátum. Ezek
mindegyike tipikusan alacsony státuszú, falusias, magántulajdonú házakra alapuló, laza
beépítésű terület, szegregációs mutatójuk 35-57 között változik.
A városközpont közvetlen közelében található Sziklástető-Velence telep, a 8. számú
szegregátum 750 lakossal. A terület két részre különül: Velence telep a főút (Vasút utca)
északi oldalán elhelyezkedő régi munkáskolónia, építészetileg értékes lakóépület együttessel.
Sziklástető a domboldalra felkúszó falusias, lazább beépítésű terület. Sajóvárkony és a
városközponti Velence telep közt, a főúttól délre terül el a Tinódi utca – Etele utca – Honvéd
utca – Mecskey István út által határolt szegregátum.
A területen a népszámlálás idején 223-an laktak, szegregációs mutatója 37,6, ezzel a nagyobb,
bár kevésbé rossz helyzetű szegregált területekhez tartozik, ahonnan a városközpont még
viszonylag jól megközelíthető.
A Velence telep felől induló Akácos út mentén, a városközponthoz viszonylag közel
helyezkedik el a 9. és 10. szegregátum. A 9. számú régi ipari, kolóniás beépítésű terület,
ahonnan a leromlott házak közül már sokat lebontottak, a határoló utcák közti terület jelentős
része beépítetlen vagy ipari terület. A területen a népszámláláskor 96-an laktak. Az Akácos út
végén található a 10. számú szegregátum, azaz a Hétes telep. Régi munkáskolóniás beépítésű
terület nagyon leromlott lakásállománnyal, a városszövettől elkülönül. 359 lakossal az egyik
legnagyobb szegregált terület, a városban itt a legmagasabb (79,9) a szegregációs mutató.
A középső városrészben három szegregátum található. A 6. számú szegregátum ÚjtelepKiserdőalja, amely 709 lakossal a város egyik legnagyobb szegregátuma 59-es szegregációs
mutatóval. Itt a kolóniás beépítés jellemző. A terület a városközponthoz viszonylag közel, jól
megközelíthető helyen fekszik. Az 5. számú szegregátum a Vasvári Pál utca mentén található
89 lakossal, ahol a domboldalra felfutó út mentén a magasabban fekvő részeken fokozatosan
romlik a lakásállomány.
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A városközpont innen is viszonylag jól megközelíthető. Itt a leromlott falusias beépítés a
jellemző. A 7. számú szegregátum a Farkaslyuk település felé vezető út mentén fekszik, a
városközponttól távolabb. Kolóniás beépítés jellemzi, a lakosság száma 109.
A 6., 8., 9. és 10. számú szegregátumok (Újtelep-Kiserdőalja, Velence telep, Hétes telep és az
oda vezető út menti leromlott terület) a régi gyárterületet körülvevő tisztviselő illetve
munkáskolóniákból maradtak hátra. Itt is jellemző volt a legrosszabb minőségű házak
lebontása, részben ez, részben pedig a domborzati viszonyok az oka annak, hogy jelenleg nem
alkotnak összefüggő lakóterületet.
A nyugati városrészben jellemzőbbek a kisebb, elszórt, sokszor a városközpontból,
szolgáltatásokkal jobban ellátott területekről nehezen megközelíthető szegregátumok. A
legnagyobb ilyen terület a közvetlenül egymás mellett fekvő 1. és 2. szegregátumok (a
Somsály út – Rózsadomb utca mentén), 94 illetve 125 lakossal. Mindkét terület kolóniás
beépítésű.
A várostól távolabb eső Rózsadomb utcai rész lényegesen rosszabb helyzetű, szegregációs
mutatója 72,7 volt, szemben a Somsály út menti rész 45,1-es mutatójával. A városba bevezető
25. főút (itt Csépány út) mentén fekszik a 60 lakosú 3. számú szegregátum a Pál Gazda
közben, szórványos, falusias beépítéssel.
A főúttól valamivel távolabb keletre fekvő utcákban található a 4. és a 17. szegregátum a
Zrínyi Mikós út, illetve a Semmelweis utca mentén. Mindkettő alacsony státuszú családi
házas terület, ám nem tartoznak a város legrosszabb helyzetű részei közé.
A lakosságszámuk 114 illetve 74. Az észak-nyugati Bolyk városrészben, az alközponthoz
viszonylag közel, lakótelepi övezet mellett található a 18. szegregátum a Bolyki Tamás út –
Kölcsey utca mentén. Az alacsony státuszú terület 62 lakosa elszúrtan elhelyezkedő kis
falusias szórványházakban él.
Ózd városközponttól legtávolabb a város belterületétől észak-keletre található Bánszállás
városrész két szegregátuma esik. A 21. számú szegregátum a településrész falusias Center
városrészébe esik, a szegregált terület lakossága 60 fő. A szegregációs mutató itt 41,7, ami
alapján a kevésbé leromlott területek közé számít. A jóval nagyobb 16. szegregátum a régi
bányásztelepen található, amely még Bánszállás városrész központjából is kiesik. A 318
lakosú területen rossz állapotú kolóniás házak vannak, melyek közül sokat már lebontottak, a
terület szegregációs mutatója 63%.
A szegregátumok kialakulásának oka, hogy a rosszabb minőségű, alacsonyabb
komfortfokozatot képviselő lakóépületekbe a rendszerváltás után hátrányos helyzetű, gyakran
hosszút távon munkanélkülivé váló rétegek költöztek be, mivel magasabb minőségű lakásokat
a lecsökkent jövedelmükből nem tudtak fenntartani.
A szegregációs folyamatokban különösen érintett területek az önkormányzati tulajdonban
lévő volt tisztviselő és munkáskolóniák, illetve a városközponttól távolabb lévő alacsony
komfortú, falusias beépítésű, lecsúszó településrészek. Mivel a munkanélküliség a legalsó
csoportokban hosszútávon fennmaradt, illetve folyamatosan újratermelődött a fiatal
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korosztályokban is, az érintett településrészek mind társadalmi, mind pedig fizikai leromlása
erősödött.
A városra egyébként is jellemző az erős elvándorlás, ami ezen településrészeknél fokozottan
volt igaz; a valamivel jobb módúak gyorsuló ütemben hagyták el az érintett pusztuló
településrészeket, növelve így az üres lakásállományt, mely tovább rontotta a lakókörnyezet
minőségét.
A szegregáció mértéke szempontjából a 2011-es és 2001-es népszámláláskori állapotot
összevetve elmondható, hogy a szegregáció mértéke csökkent, részben a meglévő
szegregátumokban történt lakosságszám csökkenések miatt. Míg a 2001-es népszámlálási
adatok lehatárolása alapján a szegregátumokban élők száma 6510 fő volt, addig 2011-re ez
4929 főre csökkent. A lakosságszám csökkenés sok esetben összefüggésben van a
szegregátumban lévő lakásszám csökkenéssel is, melyek elsősorban a lakások bontásából
adódtak (noha ez nem jelzi a lakások megüresedésének közvetlen okát).
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3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE
3.1. Akcióterület kijelölése
Az önkormányzat a 3. legnagyobb népességgel rendelkező, 6 számmal jelölt szegregátumot,
az Újtelep-Kiserdőalja szegregátumot és annak közvetlen környékét jelölte ki komplex
szociális városrehabilitációra szánt akcióterületként. Az akcióterület a szegregátum teljes
területét magában foglalja, és ezen felül (a területi folytonosság elve alapján) magában foglal
nem szegregált tömböket is.
A 21 lehetséges szegregátum közül azért esett a választás a területre, mert


Az egyik legrosszabb szegregációs mutatóval rendelkezik, tehát a társadalmi
problémák halmozódása egyértelműen kimutatható.



A 3. legnagyobb lakásszámú szegregátum, tehát az itt folyó munkának városi
léptékben is lehet hatása.



Ugyanakkor nem olyan nagy a terület, hogy ne lehessen a rendelkezésre álló ESZA és
ERFA forrásokból érdemi hatással bíró programot összeállítani (Az akcióterület
szegregált tömbjeiben élő aktív korú lakossága nagyságrendileg 380 fő, amelynek
legalább 40%-ára egyéni fejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása szükséges.
Ennek erőforrásigényét a program még biztosítani tudja, ennél érdemben nagyobb
lakosságszám esetén azonban a költségvetés már nem működőképes.)



Az akcióterületen jelentős mennyiségű önkormányzati bérlakás található, tehát a jelen
pályázathoz (TOP 5.2.1-15) szervesen kapcsolódó lakásberuházásoknak (TOP 4.3.115) van mozgástere. (A legnagyobb szegregátum Sajóvárkony településrészen van,
ahol viszont a lakások túlnyomó többsége magántulajdonban van, az önkormányzati
bérlakások száma csekély).



Az akcióterület a városközponthoz közel helyezkedik el, közszolgáltatásokkal jól
ellátott, épületállománya (az újtelepi részen) értékes, tehát az akcióterület felszámolása
nem javasolt. A rendelkezésre álló források és beavatkozások segítségével azonban a
meglévő potenciált az ott lakó, társadalmilag leszakadt lakónépesség felzárkóztatása
érdekében jól ki lehet használni.



Ugyancsak előtérbe helyezi a terület kiválasztását az a tény, hogy a javasolt szociális
városrehabilitációs beavatkozások nem nélkülözik az előzményeket és a
megalapozást: több éve dolgozik a Református Szeretetszolgálat a területen, jó
kapcsolatot épített ki a lakókkal, elindította azt az intenzív családsegítő munkát,
amelynek eredményeképpen pl. az áramszolgáltató felé meglévő adósságok egy
részének törlesztése megkezdődött, volt aki sikeresen befejezte azt, és így
kártyásmérőóra került felszerelésre (mintegy 7-8 család). Az elmúlt évben ugyancsak
történtek sikeres kezdeményezések a közösség az önszerveződés terén, amelyet több
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egyház (görög-katolikus, katolikus, református) és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat is aktívan támogat és elősegített, bár jelenleg a Görög-katolikus
Egyház kevésbé aktív a területen.


Az akcióterület a városszövet szerves részét képezi, járási jelentőségű utak mentén
fekszik (Szilvásvárad felé vezető út), és dél felől közvetlenül kapcsolódik olyan
területekhez, amelyeken az önkormányzat és partnerei az elmúlt évek során jelentős
városfejlesztési beruházásokat hajtottak végre (pl. Városi Művelődési Központ
("Olvasó") és a Kaszinó épületeinek felújítása és a Gyártörténeti Emlékpark és
Élménykomplexum kialakítása). Az akcióterületen történő beavatkozások tehát újra
bekapcsolnák a városrészt a település vérkeringésébe.

Az akcióterület városszerkezeti elhelyezkedése

Városközpont

Az akcióterület keleti széle azonban egy erdővel fedett domboldal aljában található, melynek
másik oldalán a Hétes-telep helyezkedik el. A terület tehát egyszerre kapcsolódik erősen
urbanizált városi szövetekhez, és része a természeti környezetnek.
A terület tömegközlekedéssel jól megközelíthető, köszönhetően a közvetlen közelében lévő
városi szinten is jelentős intézményeknek (közművelődési, oktatási intézmények). Mintegy 7
buszjárat halad el az akcióterület határoló utcáin. Az akcióterület városbeli integrált
elhelyezkedését mutatja, hogy az akcióterületen szegregált tömbökben élő lakosság körében
2016 nyarán elvégzett kérdőíves felmérés szerint a lakók (az ismerős családok közelségén
kívül) a terület jó elhelyezkedését és a szolgáltatások közelségét emelték ki, mint egyetlen
pozitív tényezőt, amit a lakókörnyezetről el lehet mondani.
Az akcióterület lehatárolását az alábbi földhivatali térképszelvény mutatja be, jelezve egyúttal
az akcióterület belső egységeit.
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Az akcióterület által magában foglalt tömbök

Az akcióterület belső szerkezete a következőképpen írható le:







Újtelep: eredendően a gyári tisztviselők számára létrehozott lakóterület: értékes (de
többnyire erősen leromlott állapotú) lakóépület állománnyal, teljeskörű
infrastruktúrával, rendezett városképpel.
Kiserdőalja: munkáskolónia a XIX. század végéről, rendívül leromlott
épületállománnyal, alapvető infrastrukturális hiányosságokkal.
Óvoda utca: szintén leromlott épületállomány, alapvetően hiányos infrastruktúra
Váci Mihály u.: átmenetet képez az építészeti minőség tekintetében mind az
épületállomány, mind pedig az infrastrukturális ellátottság szempontjából.
József Attila u.: intézményi tömb, itt találhatóak a Roma nemzetiségi Önkormányzat
és a Szenvedélybetegeket ellátó intézmény épületei, valamint a hajléktalanok ellátását
biztosító intézmények is.

Az akcióterület a város Integrált Területfejlesztési Stratégiájában akcióterületként lett
kijelölve (X. Újtelep lakóterületi akcióterület), mely akcióterület az Újtelepen kívül lefedi a
kiserdőaljai rész utcáit is, tehát jelen akcióterület az ITS akcióterületi kijelölésének alapvetően
megfelel (kisebb korrekcióra volt szükség a József Attila utcai intézményi tömb és az
Alkotmány utca mellett lévő parkoló akcióterületbe való integrálása miatt).
Az akcióterületi beavatkozás jellegét tekintve ugyanakkor a korábban (2015-ben) kidolgozott
ITS még nem komplex jellegű programot fogalmaz meg, hanem az újtelepi részre
koncentrálva az építészeti értékek megőrzését, az akcióterület infrastrukturális fejlesztését
határozza meg a program részeként. Tehát a beavatkozás tartalma szempontjából módosítani
volt szükséges az ITS-t, és összhangba kellett hozni a jelenlegi önkormányzati szándékkal,
valamint a kisebb akcióterületi korrekciót is jelezni kellett az ITS felülvizsgálata nyomán.
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Az akcióterület pontos lehatárolása tehát a következő: Ív utca - Alkotmány utca - Váci Mihály
utca – erdőhatár – Óvoda utca végétől a József Attila utcára merőleges vonalon fekvő
telekhatárok (hsz: 5400, 5172/2, 5126/2, 5126/1, 5116, 5115, 5110, 5108, 5102) - József
Attila utca - Szabó Lőrinc utca.
3.2. Jogosultság igazolása
A projekt-előkészítő tanulmány mellékleteként beadásra került a KSH által küldött levél és
térkép, amely igazolja, hogy az akcióterület tömbjeinek döntő többsége szegregátum. A
terület egészének összevont szegregációs mutatója 59,2%, amely a 3. legmagasabb a 21
szegregátum vonatkozásában.
Az akcióterületnek azonban nem minden tömbje szegregált, az Újtelepen belül vannak nem
szegregált, integrált lakókörnyezetnek számító tömbök is, amelyeket mégis az akcióterület
részének kell értelmezni, hiszen nem határozható meg olyan, folytonos vonallal határolt
terület, amelyben „lyukként” helyezkednek el a nem szegregált tömbök.
Ráadásul a későbbi helyzetelemzés során bemutatásra kerül, hogy az Újtelep szegregált és
nem szegregált tömbjei közt sok tekintetben nincsen jelentős különbség. Mindezen felül a
beavatkozások tekintetében (mind az infrastrukturális beavatkozásoknál - a
lakásbeavatkozások kivételével - mind pedig a „szoft” beavatkozásoknál) az akcióterület
összes tömbje egységként kezelendő, hiszen azonos infrastrukturális hálózatról, azonos
lakóközösségről beszélhetünk, amelyben lehetnek ugyan területi hangsúlyok a belső
tagozódásnak megfelelően, de a szükséges fejlesztések többsége az akcióterület egészén
jelentkezik.
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Az Újtelep-Kiserdőalja akcióterület szegregált tömbjei

Forrás: KSH

A fenti térkép alapján látható tehát, hogy az akcióterületen:




13 szegregált lakótömb található
6 nem szegregált lakótömb található, amelyek mindegyike az akcióterület Újtelep
részén van
1 intézményi terület található, amelyben nincsenek lakások: RNÖ, Szenvedélybetegek
Nappali Ellátója, A hajléktalanok Nappali Melegedője, illetve a szenvedélybetegek
Nappali Intézménye a terület déli tömbjében (illetve jelentős számú intézmény
található a lakóterületekbe ékelődve vagy azok szélén, pl. TKKI épülete Kiserdőalján,
Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye az Óvoda utcában,
Református Egyház lelkészi hivatala a Szabó Lőrinc utcában)
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3.3. Célok
Átfogó cél
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.
Specifikus célok I. (TOP 5.2.1-15; ESZA típusú beavatkozások)
SC I. 1: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének
javítása, foglalkoztatási esélyeinek növelése, jövedelemszerző képességének javítása
(párhuzamban a lakások komfortfokozat-növeléséhez kapcsolódó kiadásnövekedéssel)
SC I. 2: A gyermekek, fiatalok esetében a halmozottan hátrányos helyzet újratermelődésének
megakadályozása, kisgyerekkori fejlődés elősegítése, a gyerekek tanulmányi eredmények
javítása, iskolai karrierjének támogatása, a lemorzsolódás megakadályozása
SC I.3: A kiugró egészségügyi kockázatok (pl. drogfogyasztás, ellátatlan krónikus
betegségek) mérséklése, egészséges életmód kialakítása
SC I. 4: Családok lakhatási biztonságának megteremtése (adósságrendezés, jogcímrendezés)
SC I. 5: A helyi közösség aktivizálása, belső erőforrásainak mobilizálása pozitív minták
kialakítása érdekében, valamint a közösség érdekérvényesítő képességének javítása
Specifikus célok II. (TOP 4.3.1-15; ERFA típusú beavatkozások)
SC II. 1: A családok lakhatási körülményeinek és a lakhatás infrastrukturális ellátottságának
javítása
SC II. 2: Az akcióterület lakókörnyezetének megújítása
SC II. 3: Közösségi terek létrehozása, meglévők felújítása
SC II. 4: Az akcióterület városszerkezeti kapcsolatainak / pozíciójának erősítése

3.4. Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása
Az akcióterület kiválasztásának egyik fontos szempontja volt az a tény, hogy a területen
egyházak és civil szervezetek bevonásával az elmúlt években megkezdődött a társadalmi
felzárkóztatás folyamata, amelynek folytatására jelen pályázat további lehetőségeket
biztosíthat.
A Református Szeretetszolgálat munkatársai közösségi szociális munkát végeznek a telepen,
melynek keretében felmérték az adósságokat, egyeztettek a végrehajtókkal és az ÉMÁSZszal. 7-8 esetben sikerült kártyás órákat felszerelni, valamint mintegy 20 esetben elkezdték az
adósságok törlesztését. A hátralékok kezelésén felül a szolgálat munkatársai aktív
családsegítést is végeznek, enyhítik a mindennapi anyagi problémákat. Az akcióterületről 23
gyerek jár református hittanra, de az egyházi tevékenység keretében adventi és hétvégi
programokat is szerveznek.
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A Református egyházközösség lelkészi hivatala és közösségi háza az akcióterület szélén
(Szabó Lőrinc u. 2.)

A Görög Katolikus Egyház munkatársai elsősorban a közösségfejlesztésre koncentrálnak.
Ennek keretében alakították ki az akcióterületen a játszóteret. Jelenleg az egyház kevéssé
aktív a területen.
A hitéletnek (református, görög-katolikus, katolikus) jelentős szerepe van az akcióterületen,
az egyházak aktív szerepvállalása nyomán több fiatal is csatlakozott valamely vallási
közösséghez.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (melynek a székhelye az akcióterület szélén található),
takarítási akciót szervezett az akcióterületen. A nemzetiségi önkormányzat maga is szervez
programokat, de elsősorban a lakosok más szervezetek általi programokban való részvételét
segíti elő, illetve több a roma lakosok, szegregátumban élők társadalmi integrációját célzó
programjában vett részt aktívan.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat épülete (József Attila u. 1)
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Telepekhez kapcsolódó megvalósult programok az elmúlt 10 évből:
Ózd Hétes és Velence-telepen 2013. január 1-je és 2014. december 31-e között valósult meg a
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 kódszámú „Komplex Telepprogram” elnevezésű projekt. A
pályázat konzorciumi formában valósult meg, Ózd Város Önkormányzata
konzorciumvezetésével, és a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Borsodi Tranzit Nonprofit
Kft., és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részvételével.
A projektpartnerek átfogó készség-, képesség-, kompetenciafejlesztést valósítottak meg,
illetve szociális, gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés
fejlesztéséhez, foglalkoztatás elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységeket. A gyermekeket és
fiatalokat célzó készségfejlesztő és szabadidős programok kisebb léptékben voltak tervezve,
azok megvalósítása elsősorban a folyamatos jelenlétet biztosító szociális munkásokra hárult.
A lakókörnyezet fejlesztését célul kitűző közösségi akciók keretei között a Hétesen
teleptakarítás (szemétszedés) és csótányirtás is megvalósult. Szintén a projekt keretében jött
létre a Velence telepen a Csillag Közösségi Ház, a Hétesen pedig a Csillagpont közösségi tér.

Forrás: http://www.terkepter.nfu.hu/
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A TIOP-3.2.3-A-13/1-2014-0003 kódszámú, „Lakhatási célú beruházások támogatása Ózd
Velence telepen” projektben Ózd Város Önkormányzata a Velence telep területén hajtott
végre lakhatási célú projektet 199 millió Forint értékben, 100 százalékos
támogatásintenzitással (a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 programhoz kapcsolódóan, azzal
szinergiában). A projekt célja a lakhatás feltételeinek javítása, a szegregátumon belüli
mobilitás lehetőségének biztosítása volt az ott élők számára. A megvalósított tevékenység
egyrészt egy életveszélyes állapotú nyolclakásos épület bontása volt (Velence 11), másfelől a
szegregált területen komfortfokozat növelése 2 épületben (Velence 9-10.), amelyekben 15
lakás felújítása történt meg. A program keretében a Hétes telepen kisebb felújítások történtek.
A felújított lakások közül már csak 1 nincs bérbe adva, a többi kiutalásra került.

Forrás: http://www.terkepter.nfu.hu/
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Az „ÉMOP-3.1.1-12” számú, „Szociális célú városrehabilitáció Ózd Velence telep és
környékén” című projekt megvalósítója Ózd Város Önkormányzata volt, ennek kijelölt
akcióterülete Velence telep teljes területe és a Petőfi utca egy része. Az önkormányzat 339
millió forintos támogatást kapott a megvalósításra, 100 százalékos támogatásintenzitással. A
lakófunkciót erősítő tevékenységek célja az volt, hogy a szociálisan hátrányos lakóterületeken
a minőségi lakókörnyezet biztosítása megvalósuljon. A lakófunkció megújításában összesen
22 lakás volt érintett, melyek közül az összes műemléki védelem alatt áll. A közszféra
funkciók megerősítését szolgáló fejlesztések célja a közszféra-szolgáltatások elérhetőségének
biztosítása volt. Ezen funkcióban egy Közbiztonsági pont kerül kialakításra.

Forrás: http://www.terkepter.nfu.hu/
A TÁMOP 5.3.6 projekt tapasztalatait összefoglalva a szakmai megvalósítók kiemelték, hogy
a folyamatos jelenlétet biztosító 4 szociális munkás feladata elvben azzal a 120 fővel való
foglalkozás lett volna, akikkel az egyéni fejlesztési tervek készültek, gyakorlatilag azonban a
telepek teljes lakosságával foglalkoztak. A közösségi programok, csoportfoglalkozások
nagyon fontosak voltak, de ezeket is, különösen kezdetben, a szociális munkásoknak kellett
végezni, ami nagyon nagy leterheltséget jelentett. Az asszonycsoportot, a gyermekek
készségfejlesztését célzó programokat és a lakókörnyezet-fejlesztést emelte ki, mint
legsikeresebb programelemeket. A megvalósult képzések tapasztalatai alapján egyrészt
megfogalmazásra került, hogy a képzések tervezésének erősebben kellene épülnie az egyéni
diagnózisra (ki milyen munkára alkalmas), másrészt az egyéni igényeknek nagyobb teret
kellene engedni. A közfoglalkoztatásba való bevonás különösen sikeres elem volt, a 8 fő
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célérték helyett 48 főt teljesített a projekt. A fiatalok számára bűnmegelőző, drogprevenciós
és a hasznos szabadidőt eltöltő programok kialakítása hangsúlyosabb eleme kell, hogy legyen
a programoknak.
A szociális városrehabilitációs projekt és a és a TIOP 3.2.3.A projektek kapcsán a tapasztalat
az volt, hogy a felújított bérlakások bérbeadás jelentősen késett mivel a bérlők által
felhalmozott adósságok nem tették lehetővé a szerződéskötést (rendelet szerint nem lehet
szerződést kötni azzal, akinek hátraléka van). Az adósságkezelés tehát gyengébb pontja volt a
programoknak, melyre a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

Megvalósult gyermek- és ifjúsági programok, tanodák a szegregátumokban:
A „TÁMOP 3.3.7.-09/2-2009-0006”, kódszámú, „Minőségi oktatás támogatása, valamint az
egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek
esélyegyenlősége érdekében” pályázati konstrukció „Kistérségi tanoda program, mentori
hálózat kialakítása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében” c. projektjében a Dr. Ámbédkár
Iskola valósított meg tanodaprogramot a városban. A projektben 6 ingatlan került felújításra.
Közel 400 - többségében halmozottan hátrányos helyzetű – fiatal vehetett igénybe több mint
2300 órányi délutáni és hétvégi játékos, oktatási és prevenciós szolgáltatást, amelyeket a
középosztálybeli szülők általában megvásárolnak gyermekeiknek.

23

A TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0005 kódszámú „Gyerekesély az Ózdi kistérségben” c.
program keretei között Biztos Kezdet Gyermekház és Ifjúsági Ház kialakítására került sor
Ózdon és Putnokon. A Kistérségi Gyerekesély Iroda és Projekt iroda Ózdon, az Október 23.
téren volt. A megvalósító az Ózd Kistérség Többcélú Társulása, a támogatási összeg 470
millió Ft volt. A projekt 2012. augusztus 1-től 2015. július 31-ig került lebonyolításra. Az
ózdi gyerekház az Árpád Vezér út 22/c-ben volt, Bolyok városrészben.

Forrás: http://www.terkepter.nfu.hu/
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Szintén az Ózd Kistérség Többcélú Társulás valósította meg a TÁMOP 5.1.1-11/1/A-20120001 azonosítószámú „Komplex gyerekprogram megvalósítása az Ózdi Kistérségben” c.
programot, amelyben Biztos Kezdet Gyerekház létesült Ózdon és Borsodbótán. Az ózdi
gyerekház Sajóvárkony városrészben, a Mekcsey István utca 36-ban, a projekt keretében
felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanban került kialakításra, míg az épület másik felében
Ifi-ház működött. A két projekt keretei között többek közt gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi
program, felzárkóztató programok, kompetenciafejlesztés, játékprogramok, preventív célú
szabadidős tevékenységek zajlottak.

Forrás: http://www.terkepter.nfu.hu/
A programok lezárultát követően az Árpád vezér úti gyerekházat tovább működtetik. A
sajóvárkonyi gyerekház működtetését azonban 2015. október 31-től a Többcélú Társulás
forráshiány miatt nem tudta folytatni. Ózd Város képviselőtestülete 2015. decemberben
tárgyalta a vagyonkezelő javaslatát, hogy a sajóvárkonyi épületet a Máltai Szeretetszolgálat
térítésmentesen használatba vehesse, mivel az ingatlan elhelyezkedéséből fakadóan a helyiség
bérbeadás útján történő hasznosítását nem látják megvalósíthatónak. A Szeretetszolgálat már
benyújtotta egy tanoda pályázatot, illetve a gyerekház program folytatását tervezi az
ingatlanban.
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Foglalkoztatási programok:
A 2007-2013 közötti időszakban két hátrányos helyzetűeket bevonó képzési-foglalkoztatási
program valósult meg a városban. A „TÁMOP 5.1.1-09/7 - Képzés-foglalkoztatás hátrányos
helyzetűeknek” konstrukcióban az ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és
Szolgáltató Nonprofit Kft „Erdőtelepítés, fásítási erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken” címmel valósított meg programot
309 millió forintos támogatás mellett. Ugyanebben a konstrukcióban a Borsodi Tranzit
Foglalkoztatási Közhasznú Nkft. "Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass" címmel valósított
meg képzési-foglalkoztatási projektet 116 millió forintos támogatási összegből. A projektek
fő célja tanulási és munkamotivációs képzésen, mentori segítségnyújtáson, gyakorlati
képzésen és az elhelyezkedést, a munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatásokon keresztül
a foglalkoztathatósági feltételek fejlesztése, s ezzel a kistérség felzárkóztatásának
előmozdítása volt.

3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi
együttműködések bemutatása
A városban az elmúlt években számos pályázati program került lebonyolításra a
szegregátumokban vagy a szegregációs problémához kötődően. Ezeken felül azonban jelen
pillanatban is folynak olyan tevékenységek és dolgoznak olyan szervezetek, amelyek
áttételesen vagy direkt módon bekapcsolhatók a tervezett fejlesztésekbe.
A társadalmi integráció érdekében történő intézményi-szervezeti együttműködések:









A Borsod-Abaúj Zemplén megyei foglalkoztatási együttműködés keretében új utakat
lehet nyitni az alacsonyan képzett munkavállalók és a munkáltatók között.
A Katolikus Karitasz tevékenysége a városban és az akcióterületen valamint az ahhoz
kapcsolódó intézményekben is tapasztalható élelmiszer, tüzelő, ruhanemű
segélycsomagok biztosításában.
A II. János Pál Pápa Általános Iskola tanulói közül 20 hátrányos helyzetű diák jelenleg
is részt vesz a Van Helyed Stúdió tevékenységeiben (készségfejlesztés, tanulási
kompetenciák elsajátítása).
A városban található Kamasztanya fiatalok számára biztosít kötetlen szabadidős
tevékenységeket. (A Hétes-telep programjában az Öt Pont Egyesület által szervezett
éjszakai ping-pong örvendett nagy sikernek, amely igazi közösségi hellyé válva
mutatta meg, hogy a fiatal korosztály értelmes időtöltése kulcs lehet egy terület
rehabilitációja szempontjából.)
A Máltai Szeretetszolgálat Sajóvárkonyban vette át a megszűnt gyerekház és Ifi-ház
épületét, ahol hasonló tartalommal szeretne tevékenységet folytatni, így a városban
már amúgy is magas szinten működő civil szociális tevékenységek további szereplővel
gazdagodnak. Ez a sokszereplős modell a jövőben is segítheti a helyi szakmai
együttműködéseket, így javíthatja a társadalmi felzárkóztató programok
hatékonyságát.
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3.6. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai,
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása
Demográfiai helyzet
A 2011. évi Népszámlálás alapján az Újtelep-Kiserdőalja szegregátum lakónépessége (a
népszámláláskor a helyszínen lévő népessége) 709 fő volt. Ez a népességszám tehát csak a
terület szegregált tömbjeiben élők számát tartalmazta.
A 2016. márciusi adatok szerint (Népességnyilvántartó) ugyanezen szegregált tömbök
lakosságszáma (bejelentett lakosok) 608 fő volt. Ebből önmagában nem vonható le
automatikusan az a következtetés, hogy a terület lakosságszáma csökkent volna, mert a
szegregátumok közt jelentős migrációról számolnak be a szociális munkások, azaz a
bejelentett lakosságszám és a valós lakosságszám jelentősen eltérhet. (Habár érdekes adat,
hogy a Kiserdőalján dolgozó Református Szeretetszolgálat nyilvántartásában szinte pontosan
annyi lakos szerepel, mint a Népességnyilvántartóéban ezen utca tekintetében, tehát lehet,
hogy nem a lakosság öszszámában van jelentős különbség, „csak” az összetételében).
Az akcióterületen élő regisztrált lakosok száma
állandó lakcím
Újtelep szegregált tömbök
221
Váci Mihály utca
84
2
Óvoda utca
169
Kiserdőalja
116
Szegregált tömbök összesen 590
Új telep integrált tömbök
Mindösszesen
Forrás: Népességnyilvántartó adatszolgáltatása

tartózkodási hely
12
0
6
0
18

összesen
233
84
175
116
608
185
793

Az akcióterület népessége hivatalosan tehát közel 800 fő, a szegregált részen ennek a
népességnek mintegy ¾-e él. Az akcióterület karakterében elkülönülő két területe között,
Újtelep és Kiserdőalja környéke az alábbiak szerint oszlik meg a népesség.



Újtelep lakossága 418 fő, a teljes akcióterületi népesség 53%-a. Újtelepen belül a
lakosság valamivel több, mint fele (56%) szegregált tömbökben él.
A Kiserdő alján és környékén 375 fő van bejelentve, a terület legelszigeteltebb részén
a Kiserdőalja utcában él 116 fő, az Újteleppel közvetlenül határos Váci Mihály
utcában 84 fő, míg az Óvoda utcában 175 fő lakik.

2

Az Óvoda utcában működik a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője, ahová 64 fő van bejelentve, de az itt tartózkodó
embereket nem tekintettük az akcióterület népességéhez tartozónak, a hajléktalanszálló intézményi jellege miatt.
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Az akcióterületen lévő szegregált tömbök korösszetétele
0-14 éves
15-59 éves
Korosztály
aránya 32,3
60,5
(%)
a
2011-es
Népszámlálás alapján
0-14 éves
15-64 éves
Korosztály
aránya 32,7
63,7
(%)
a
Népességnyilvántartás
alapján
(2016.
március)

60-x éves
7,2

65-x éves
3,6

Mint a fenti táblázatból látható, a népesség harmada 14 év alatti, amely arány közel kétszerese
a városi átlagnak (17,2%), és több mint kétszerese az országos átlagnak (15,8% 2011-ben).
2016 nyarán készült egy részletes felmérés az akcióterületi háztartások helyzetét, igényeit
illetően. A felmérés érintette az akcióterületi háztartások nagyságát, összetételét is. Ezen
felmérés alapján látható, hogy a háztartások nagysága lényegesen meghaladja a megyei
átlagot (amely 2,46 volt 2011-ben). Ugyanakkor jól körvonalazódik a különbség az Újtelepi
és az akcióterület fennmaradó részei között, azaz az újtelepi háztartások átlagos nagysága
lényegesen kisebb, mint a fennmaradó területeké. Ugyanez a területi cezúra látható
értelemszerűen a gyerekszám esetén, ahol az átlagos gyereklétszám pl. az Óvoda utcában
közel kétszerese az újtelepinek. Az előbbiben 6-7 gyerekes háztartás is előfordul (csakúgy
mint a Kiserdőalján és a Váci Mihály utcában), míg az Újtelepen a maximális gyermekszám
egy családban 4.
A lakásmobilitás, fluktuáció szempontjából is jelentős különbségek vannak az akcióterület
újtelepi része és a fennmaradó részek között. A 2016 nyarán készült felmérés szerint az
újtelepi részen átlagosan 18 éve élnek a lakosok (a szegregált tömbök lakosai), míg az
akcióterület fennmaradó részein (Óvoda u, Kiserdőalja, Váci Mihály u.) egységesen 9,3-9,6
éve történt az átlagos beköltözés. Az újtelepi rész tehát lényegesen megállapodottabb.

Gazdasági helyzet
Az akcióterület alapvetően lakóterületi jellegű, a lakófunkciót intézmények törik meg a
területen belül és a terület szélső utcáiban. Gazdasági funkciók nem találhatók az
akcióterületen, sem termelő egységek sem pedig kereskedelmi, üzleti egységek formájában.
Ez azonban nem okoz alapvető problémát, mert a terület határoló utcái nagy forgalmú városi
utak, ahol az alapvető szolgáltatások, üzletek pár perc járótávolságon belül elérhetők.
Mindemellett az akcióterület belső részeiről, a Kiserdőaljáról vagy az Óvoda utca erdő felöli
részeiből a mindennapi szükségletek beszerzésének van némi időigénye, de ez nem haladja
meg egy átlagos kertvárosi szerkezetű városrészben a vásárláshoz szükséges időintervallumot.

28

A jó városszerkezeti elhelyezkedés miatt a munkahelyek
tömegközlekedés segítségével, tehát gazdasági tevékenység
foglalkoztatási célok miatt nem feltétlenül van szükség.

többsége is elérhető
területi integrációjára

Az akcióterület társadalmi összetételét, a városi átlaghoz való viszonyulását objektív módon
mutatják be a következő táblázatok.
Az önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó támogatások volumene (2015)
Önkormány Települési
Megállapíto Családsegí Gyermekj
zati
támogatásba tt
tő
óléti
segélyben
n részesülők lakhatáshoz szolgáltatá szolgálat
részesülők
(2015.03.01 kapcsolódó st
által
(2015.01.01 települési
hosszabb
gondozott
2015.12.31) támogatás
ideig
gyerekek
2015.02.28)
(2015.03.01 igénybe
száma
vevő,
(2016.
2015.12.31) gyermekk március)
el
nem
rendelkező
családok
(2016)
Városi
9
401
1.782
67
1.105
összes
Akció2
29
103
7
69
terület
(22,2%-a a (7,23%-a a (5,8%-a a (10,4%-a a (6,2%-a a
városinak)
városinak)
városinak)
városinak) városinak)
Ezen
1
15
14
0
27
belül
Óvoda u.
Kiserdő
0
2
19
3
21
alja
Váci M. 0
3
10
1
11
u.
Új telep
1
9
60
3
10
Forrás: Ózd Város Önkormányzata

Védelemb
e
vett
gyerekek
száma
(2016.
március)

229
30
(13,1%-a a
városinak)
14

9
2
5

2015-ben 40 gyermeket emeltek ki a családjukból Ózdon. Az akcióterületen ez egy család 5
gyermekét érintette.
A város lakosságának 2,2%-a lakik az akcióterületen, a létszámarányhoz képest azonban a
szociális ellátórendszerben a terület lényegesen hangsúlyosabb módon szerepel, köszönhetően
a hátrányos társadalmi státusznak.
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Az Újtelep esetében a szegregált és a nem szegregált tömbökben lévő lakások száma
nagyságrendileg azonos, és a lakhatáshoz kapcsolódó támogatások igénybevétele is
(körülbelül a támogatások fele került felhasználásra szegregált és nem szegregált tömbökben.)
Ez a két területrész társadalmi hasonlóságára mutat rá.
A járási hivatali körbe tartozó pénzbeli és természetbeli ellátások (2015)
Ózd
Óvoda u.3
Kiserdő alja Váci M. u.
összesen
Lakosságszám
35.626
175
116
84
2016.
március
(Népességnyilvántartás)
Foglalkoztatást
1.396
17
13
4
helyettesítő
támogatás
Egészségkárosodá 149
1
3
1
si
és
gyermekfelügyele
ti támogatás
Ápolási díj
284
2
0
1
Időskorúak
24
0
0
0
járuléka

Új telep
418
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5

7
2

Az egyes szociális ellátások lakosságszámmal való összevetése mutat egyfajta belső
társadalmi rétegződést az akcióterületen belül. A Kiserdőalja és az Óvoda utcai részek
létszámarányukhoz képest magasabb arányban veszik igénybe a legtöbb támogatási formát,
míg a Váci Mihály utca (bár a lakások itt is komfortnélküliek) és az Újtelep mind
lakásállományban, mind a családok támogatásból való részesedése szempontjából valamelyest
jobb helyzetben van. Látszik ugyanakkor, hogy az időskorúakhoz kapcsolódó támogatások az
Újtelepen, míg a gyerekekhez kapcsolódó szolgáltatások az Óvoda utcában és a Kiserdő alján
erősebbek.
A korábban említett, 2016 nyarán elkészült akcióterületi lakossági felmérés szerint a családok
jövedelmi helyzete szintén a fentiekben említett belső tagozódást támasztja alá: míg az
Újtelepen az egy főre eső jövedelem nettó értéke havonta több mint 50.000 Ft, addig a többi
területegységben 30.000 Ft körüli összeg kalkulálható.

3

A táblázatban közölt számokon felül (amelyek a lakóépületekben élő lakosokra vonatkoznak) további 20 fő kap foglalkoztatást helyettesítő
támogatást a Hajléktalanszállón és ugyancsak ezen a címen (Óvoda u. 13) 7 fő kap egészségkárosodási támogatást.
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Az akcióterület szegregált tömbjeiben élő háztartások jövedelmi helyzete
Óvoda u.
Kiserdő alja
Váci M. u. Újtelep
alja
124 600 Ft 147 500 Ft
142 020 Ft
153 985 Ft
Átlagos
háztartásjövedelem
27 754 Ft
51 095 Ft
Egy főre eső átlagos 31 561 Ft 32 616 Ft
jövedelem
A területtel napi kapcsolatban lévő családsegítő, gyermekjóléti központ és a védőnői szolgálat
információ szerint alapvető jövedelmi problémák jellemzik a területet, annak is elsősorban a
kiserdőaljai részét. A téli időszakban a tüzelő megszerzése napi szintű probléma. A kevés
jövedelem beosztásához szükséges háztartásgazdálkodási ismeretek hiányosak, azaz követik a
jobb módú társadalom által kevéssé értett, a kiszámítottság hiányára épülő impulzusszerű
fogyasztási magatartást.
Az akcióterületen a lakók egészségügyi állapotáról az intézmények és a civil segítők révén áll
rendelkezésre információ. Az iskolai szűrővizsgálatok alapján az ortopédiai és szemészeti
problémák gyakoriak, de a gyerekek sokszor nem kerülnek szakrendelésre, a szemüvegek
kiváltására nincs forrás. A korábbi években a korai terhesség előfordult, de az utóbbi időben
szerencsére csak ritkán tapasztalható (ennek ellenére a pedagógusok szerint a szexuális
felvilágosítás erősen hiányos).
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kidolgozásakor, a közel múltban készült felmérés a
fiatalok életviteli problémáiról (három, eltérő helyzetű iskolában, mely így városi szintű
„reprezentáltságot” volt hivatva biztosítani). A megkérdezett tanulók körében többnyire a
dohányzás és az alkoholfogyasztás volt jelen: 36 százalék válaszolta, hogy rendszeresen
dohányzik, míg 38 százalékuk fogyasztott alkoholt a megkérdezés előtti 30 napban. A tanulók
9 százaléka mondta, hogy használt már életében illegitim drogot.
Az ÓTSZEGYII munkatársai napi kapcsolatban állnak a szegregált területek lakosságával,
illetve drogproblémákkal küzdő kliensekkel. A leggyakoribb drog a herbál vagy „biofű”, de
megjelenik a „kristály”, a cannabis, illetve a legolcsóbbak között a szerves oldószerek is
(festékhígító, körömlakklemosó). A drogfogyasztási probléma súlyosságát a Gábor Áron
Szakiskola is jelezte az interjúk során, ez az egyik iskola, ahová a szegregátumokból a
fiatalok járnak . A Református Szeretetszolgálat munkatársainak véleménye szerint azonban
az Újtelep—Kiserdőalja akcióterületen a helyi drogfogyasztás kevésbé jelentős.
A problémát a város régóta napirenden tartja: Ózd Város Önkormányzata 2001-ben országos
viszonylatban az elsők közt hozta létre Kábítószerügyi Egyeztető Fórumát (KEF). A szervezet
a közelmúltban alakult újjá, az újjáalakult KEF jelenleg dolgozza ki az új stratégiát, mely az
április végi testületi ülésen kerül megvitatásra, elfogadásra. A KEF által kidolgozott új
drogellenes stratégia célja, hogy a spontán romló vagy jó esetben stagnáló droghelyzet
javítására a klasszikus drogpolitikai eszközökön túlmutató új módszereket fogalmazzon meg:
józanság kultúrája a család, mind elsődleges szocializációs közeg, és a kortárs csoportok, mint
másodlagos szocializációs közeg bevonásával. A szélesebb, rendszerszemléletű megközelítés
31

alapján a hatékony prevencióhoz és ártalomcsökkentéshez elengedhetetlen a gyermekvédelem
és ifjúságpolitika, az oktatásügy, az egészségügy, a szociális ágazat intézményeinek és a civil
szervezeteknek az együttműködése. A stratégia az rendészeti és büntetőeljárásoknak
elsősorban a kábítószer-terjesztés visszaszorítását, a kínálatcsökkentés szerepét jelöli ki.

Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet
Az akcióterületen dolgozó szakemberek az általános helyzetképhez képest a terület
specifikumait a következőképpen fogalmazták meg:








A szegregátumokban jellegzetes „karrierút” szerint a gyerekek 16 éves korban
otthagyják a szakképző intézményt, OKJ-s tanfolyamra jelentkeznek (részben a képzés
alatt biztosít támogatás miatt), majd közmunkát vállalnak. Ezzel a fiataloknak
újjátermelődik a hátrányos helyzete, ismétlődik az alacsony képzettség, elvágva az
utat a magasabb jövedelmi szintet biztosító nyílt munkaerőpiaci belépés lehetőségétől.
A közmunka az elmúlt években nagyon megerősödött a városban, ráadásul sok
esetben kifejezetten értékteremtő módon, amely egyre inkább közelít a nyílt piaci
feltételekhez (illetve szorít ki piaci munkahelyeket a közszférában, ahol alkalmazotti
státuszra korlátozottan van forrás). Részben ebből fakadóan azonban nagyobb a
létszámkeret, mint amennyit fel tudnak tölteni, közmunkára tehát továbbra is van
lehetőség. Az akcióterület tekintetében némileg ellentmondásosak az információk: a
szociális szféra szakemberei szerint relatíve kevesen helyezkedtek el
közfoglalkoztatásban a területen élők közül, míg az oktatási intézményekben azt
tapasztalják, hogy nő a közfoglalkoztatásba bekapcsolódó helyiek száma, és ez pozitív
életmódbeli változásokat indított meg egy olyan területen, ahol amúgy több generációs
munkanélküliség tapasztalható. (Példa erre, hogy az óvodában megjelent az igény a
reggel fél 6-tól való nyitva tartásra, mivel a közfoglalkoztatás munkaideje 6 órától
kezdődik. Az óvoda évek óta már csak 6 órától van nyitva).
Jellemző az időszakos munka jelenléte, amely akár a helyi gyárakban is megjelenik
csúcsidőszakban (ilyenkor kb. 3 hónapra alkalmazzák munkaközvetítőn keresztül az
embereket). Mindig jelen van azonban, és valószínűleg jelentős a súlya az alkalmi
munkáknak, mely idénymunkában is testet ölt az Alföld térségeiben. Van példa
külföldi munkavállalásra is, de annak az információhiány miatt többnyire visszatérés a
vége. Ezek munkavállalási formák erős kiszolgáltatottságot jelentenek az emberek
körében és nem hoznak biztos, kiegyenlített bevételt a családok számára.
A foglalkoztatási hivatal adatai szerint (és a szociális szféra szereplői szerint is) a
képzettséggel, az alapkészségekkel és a motivációval egyaránt baj van a
munkavállalás során. Az összes álláskeresőnek 41-42%-a maximum általános iskolai
végzettséggel rendelkezik, tehát ebben a rétegben túlkínálatos a piac, miközben
valóban jelen van a munkaerőhiány is (bár kevésbé, mint a legtöbb magyar régióban),
de ez elsősorban a szakképzett vagy jó adaptivitási képességgel rendelkező
munkavállalók esetében igaz
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Közbiztonság helyzete
Az ITS Megalapozó tanulmányának megállapítása szerint a közbiztonság állapota a városban
kedvezőtlen, amely a bűncselekmények és a szabálysértések magas számában nyilvánul meg.
Ózd város regisztrált bűncselekményeinek száma Ózd városában (2014-2015)
2014
2015
Regisztrált bűncselekmények száma
1322
1137
Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények 236
206
száma
Kiemelten kezelt bűncselekmények száma, ebből:
854
669
emberölés
4
1
testi sértés
68
53
súlyos testi sértés
23
16
kiskorú veszélyeztetés
11
8
embercsempészés
garázdaság
122
128
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény
6
9
lopás
432
591
személygépkocsi lopás
2
1
gépkocsi feltörés
1
lakásbetörés
108
84
rablás
14
5
kifosztás
8
3
zsarolás
6
4
rongálás
14
15
orgazdaság
3
1
jármű önkényes elvétele
1
7
Forrás: Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
A bűncselekmények közül a vagyon elleniek dominálnak (lopás, lakásbetörés), valamint
garázdaság fordul elő jelentős számban. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a bűncselekmények
száma, azon belül is a kiemelt bűncselekmények száma, négy év óta, így az elmúlt években is,
folyamatosan csökken.
A rendőrségi nyilvántartás szerint a bűnelkövetések elsősorban a szegregált területekről
indulnak ki, illetve a bűnelkövetések száma a szegregátumokban a legmagasabb. Ugyanakkor
az akcióterülettel kapcsolatban lévő szociális szakemberek nem számoltak be a közbiztonság
szempontjából kritikus helyzetről.
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A város önkormányzata a közbiztonság növelése érdekében az alábbi megközelítést
alkalmazza:


Városi Rendészet állt fel, melynek feladata a közterületek jogszerű használatának
ellenőrzése, a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenységek megelőzése és megakadályozása, valamint közreműködés a közrend
védelmében, bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a tömegközlekedési
eszközökön való ellenőrzésben.



27 polgári egyesület működik a városban (és a járásban), melyekkel a
Rendőrkapitányság együttműködési megállapodást kötött (2015-ben összesen 587
esetben láttak el a rendőrséggel közös szolgálatot).



Közös ellenőrzési akciókat szervez a város a rendőrség, a szolgáltatók, a Városi
Rendészet és a szociális ágazat munkatársainak részvételével. (Szerencsére kiskorú
kiemelésére és ideiglenes elhelyezésére ilyen ellenőrzés során még nem került sor az
akcióterületen.)



Az ITS-ben meghatározásra kerültek további közbiztonság javító intézkedések: pl.
térfigyelő kamerarendszer bővítése, bűnmegelőzési programok indítása, tájékoztató
programok lebonyolítása (pl. drogprevenció, családon belüli erőszak), szorosabb
együttműködés a civil szervezetekkel, automata támadásjelző rendszerek kiépítése –
főleg az időskorú háztartások esetében, „iskola rendőre” program 13 ózdi iskolában.

Lakáshelyzet, infrastruktúra ellátottság, közműhálózat állapota
Az akcióterületen található szegregált tömbökben a népszámlálási adatok alapján összesen
164 db lakott lakás volt 2011-ben. (A nem szegregált újtelepi tömbökben nagyságrendileg 60
lakás található.)
Az állományon belül az alacsony komfortfokozatú lakások 65,9%-ot tettek ki, vagyis az
állomány kétharmadát. A lakások tulajdonviszonyait tekintve jelenleg 63 db önkormányzati
tulajdonú bérlakás van a szegregált a tömbökben, mely a teljes állomány 38%-a. Mind a
komfort mind pedig a tulajdon tekintetében két részre oszlik a terület:




Az újtelepi részen nagyobb alapterületű (49-100m²-es), félkomfortos és komfortos
lakások találhatók. Az újtelepi épületek a vegyes tulajdonviszonyoknak köszönhetően
többnyire társasházasítottak. (Egy-egy 2-4 lakásos épületben 1-2 önkormányzati lakás
található. Összesen 19 önkormányzati lakás található az Újtelepen, ebből 6 szegregált
tömbben.)
A Kiserdő alja utcában az összes lakás önkormányzati tulajdonú (38 db), a Váci
Mihály utcában a többség (16 lakás), míg az Óvoda utcában csak a lakásoknak a
kisebb része (3 lakás). A Kiserdő alja utcai lakások komfort nélküliek, és döntő
többségük 31 m²-es, a Váci Mihály utcában is komfort nélküliek a lakások (31-53 m²34

sek), és az Óvodai utcai lakások is komfort nélküliek, azonban nagyobbak (48-66 m²).
A lakásállomány rosszabb paraméterű része tehát egyértelműen az Újtelepen kívül
helyezkedik el.
Az önkormányzati lakásállomány közel 8%-a az akcióterületen található (978 lakásból 76
lakás), ami a lakosságszám 2,2%-os arányához képest erősen felülreprezentált.
A területen lévő lakások állapota/komfortfokozata jól követi az akcióterület társadalmi
helyzet fejezetében bemutatott belső rétegződést.
Az Új telepen lévő épületek építészeti értéke jelentős, az Új telep utcái egységes kolóniát
alkotnak (eredendően tisztviselő telepnek épült a szomszédság). A házak közt találunk
lakatlant és műszakilag leromlottat, ugyanakkor frissen felújítottat és rendszeresen
karbantartottat is.
Az Új telep lakóépületei

A Váci Mihály u. épületei (zömében önkormányzati bérlakások) szintén különböző műszaki
állapotban vannak, és valahol félúton helyezkednek el az Új telep magasabb minőségben
megépített és a Kiserdő alja eredendően is (1895 körül) munkások számára épített „barakkjai”
között.
A Váci Mihály u. lakóépületei
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A Kiserdő alján kizárólag komfort nélküli önkormányzati bérlakások találhatók (általában 4
lakás egy épületben). A lakások szűkös mérete (többnyire 31 m²) miatt az egész család egy
szobában él, amely nem ad módot a generációk elkülönülésére, a gyerekek nyugodt
tanulására.
A Kiserdő alja lakóépületei

Az akcióterület szegreált tömbjei lakásainak felszereltsége
Óvoda u.
Kiserdő alja Váci M. u. Újtelep
alja
100%
80%
24%
A lakásban nincsen 64%
vezetékes víz
33%
10%
0%
A lakásban nincsen 40%
áramszolgáltatás
Ahol van
66%
25%
44%
4,7%
áramszolgáltatás, ott
kártyás mérőóra
A lakásban nincsen
100%
100%
100%
86%
gázszolgáltatás
100%
90%
71%
A lakás fűtése egyedi 82%
kályha/sparhelt
fa/szén tüzeléssel
61%
40%
9,5%
Főzés
módja 73%
sparhelt/kályha
Az akcióterület szegregált tömbjeiben történt lakossági felmérés megerősítette a KSH
statisztikákban is látható belső tagozódását a területnek, azaz az Újtelep jobb státuszát a többi
területegységgel szemben. A lakások közművel való ellátottságának hiánya súlyos
problémának mondható.. Részben azért, mert magukban az utcában sincsen megfelelő
infrastruktúra (Pl. víz a Kiserdő alján, Váci Mihály utca és Óvoda utca nagy részén), részben
pedig azért, mert a lakók még a létező infrastruktúrákat sem tudják teljes mértékben igénybe
venni, mert nem tudnak fizetni érte (pl. áram, gáz, víz abban az esetben, ahol bevezetésre
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került). A higiénés, főzési, fűtési módok az esetek többségében a XX. század elejének
megfelelő színvonalat tükröznek, azaz az épületek építése óta gyakorlatilag semmiféle
modernizáción nem mentek keresztül.
Az akcióterületen lévő önkormányzati lakások száma és azok lakbér tartozás szerinti
megoszlása
Az akcióterületen lévő önkormányzati lakások száma, azok státusza és komfortfokozata
Összes
Élő
Jogcím
Komfort Félkomf Komfort
szerződé nélküli
os
ortos
nélküli
s
Kiserdőalja
34
10
24
34
Váci Mihály
16
7
9
16
Óvoda
3
1
2
1
2
Újtelep,
6
4
2
2
4
szegregált
tömbben
Szegregált
59
22
37
tömbök
Összesen
Újtelep nem
13
6
7
8
5
szegregált
tömbjei

Kiserdôalja
Váci Mihály
Óvoda
Újtelep,
szegregált
tömbben
Összesen
Lakbérhátralék
kal
rendelkezők
megoszlása
(%)
Újtelep nem
szegregált
tömbjei

Összes

nincs
tartozás

34
16
3
6

59
100%

3
2
0
0

1-20.000 20.001Ft
50.000
Ft
16
10
11
3
1
2
3
2

50.001100.000
Ft
4

5
8,5%

31
52,5%

17
28,8%

4
6,8%

1
1,7%

1
1,7%

3

7

1

1

1

23%

54%

8%

8%

8%

13

100%

0%
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100.001- 200.001200.000 500.000
Ft
1

1

Figyelembe véve, hogy a havi lakbér (a lakásnagyságtól és komfortfokozattól függően) 2.00012.000 Ft, az átlagos tartozás nagysága 2-10 havi lakbér. Adósságkezelési szolgáltatás a
városban nem működik. Az általános iskolában dolgozó, és az akcióterületi családokat jól
ismerő pedagógusok szerint a lakásvesztés és a bizonytalan lakhatási státusz nagyon gyakori
ezeknél a családoknál.
A városban az önkormányzat tulajdonában lévő 978 lakásból 501-ben rendezettek a bérleti
viszonyok, azaz a lakó rendelkezik élő bérleti szerződéssel. Városi szinten is probléma tehát a
jogcím nélküli lakáshasználat, különösen igaz ez az akcióterületen, és annak is a Kiserdő aljai
részén. (Lakcím rendezés elvileg lehetséges megállapodás keretében, de ehhez az adósság
törlesztése és a folyó költségek 6 havi rendszeres fizetése szükséges.)
A lakbérhátraléknál is jelentősebb problémát jelentenek az áramszolgáltató felé fennálló
tatozások, amelyek egy két évvel ezelőtti kimutatás alapján csupán a Kiserdő alján a családok
60%-át érintették, az esetek 80%-ban jelentősen meghaladva a 100.000 forintot. A
kikapcsolások után az áram szabálytalan vételezése a lakások mintegy felében jellemző volt
az utcában. A Református Szeretetszolgálat munkája nyomán azonban a területen 7-8
családnál kártyás mérőóra került beszerelésre, és közel 20 család esetében elindult az
adósságok visszafizetése. Az áramdíjon felül hátralékok jellemzőek a szemétszállítás és az
egyéni hitelek tekintetében is.
Az akcióterületen az infrastruktúra állapota nem minden esetben kielégítő:












A terület nagy része járdával és autóúttal ellátott, de a Kiserdő alja utca(ák)-on és az
Óvoda utca egyes részein az aszfaltburkolat nem megfelelő, a legkisebb esőzés
nyomán is tartósan sáros marad. (Az Új telep mellékutcáiban is hiányos az
aszfaltburkolat.)
Elektromos árammal minden utca ellátott, de fizetési problémák és a fogyasztók és az
áramszolgáltató közötti kapcsolati problémák miatt az Óvoda és Kiserdő alja utcákban
a családok egy része nem jut áramhoz.
Szennyvízellátás tekintetében az Újtelepen és a Váci Mihály utcában rendelkezésre áll
az infrastruktúra (habár az utóbbiban nincsenek rákötve a lakások), míg az akcióterület
többi részén nincs kiépítve a szennyvízhálózat.
Vezetékes víz Újtelepen van bekötve a lakásokba, a többi utcában közkútról történik a
víz vételezése.
A gáz tekintetében ugyancsak az újtelepi rész ellátott, de az önkormányzati
bérlakásokba nincsen bekötve a gáz.
Az illegális hulladéklerakás nyomán a területen állandósult a rágcsálók jelenléte.
Az akcióterület infrastruktúrájában 2007 óta önkormányzati fejlesztés nem történt.
Az akcióterületen ugyanakkor (részben a területen és a szomszédságában történt
bontások miatt) üres telkek állnak rendelkezésre, amelyeket a közösség, saját
szervezésben (a görög-katolikus egyház kezdeményezésére) közösségi térré alakított.
Így jött létre egy focipálya, valamint egy játszótér.
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Az akcióterület közösségi terei

Közszolgáltatások elérhetősége
Korábban is említésre került, hogy az akcióterület kedvező közszolgáltatási ellátottsága egy
fontos érv az alapvetően a terület megtartására, megerősítésére alapuló rehabilitációs stratégia
mellett.
A telep közvetlen szomszédságában, a keleti irányú határoló utcában áll az az óvoda, ahová az
akcióterületről illetve a szomszédos Hétes-telepről járnak a gyerekek. (Ózdi Városkerti
Óvodák Alkotmány Úti Tagóvoda). Az óvodába 93 gyermek jár (kapacitása intézményileg
100 fő), amelyből 77 halmozottan hátrányos helyzetű és 8 hátrányos helyzetű. Ebből
értelemszerűen következik, hogy az óvodának speciális szakmai programmal kell
rendelkeznie a kihívások kezelésére.
Az óvodában esetileg tudnak igénybe venni a pedagógiai szolgálattól fejlesztő pedagógust és
logopédust. Állandó státusszal nem rendelkezik az intézmény (habár a pedagógusok
meglátása szerint a gyerekek 70-80%-ának szüksége lenne a speciális fejlesztésre, jelenleg az
erőforrások leginkább az iskolába kerülés előtt álló 7 évesekre koncentrálódnak). Ugyancsak
szükség lenne több pedagógia asszisztensre, de a státuszok bővítésére az intézménynek
nincsen lehetősége.
A szülőkkel jó kapcsolatokat ápol az intézmény, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
gyerekek három éves kortól járnak óvodába.
Az óvoda aktívan bekapcsolódik a pályázati programokba (Biztos Kezdet gyerekházak, IPR
program), részt vesz az önkormányzat által szervezett eseményeken (pl. futóversenyek,
lovaglás), és maga is szervez közösségi programokat (pl. családi majális, szüreti napok).
Infrastruktúráját tekintve a tagóvoda jól felszerelt, kulturált környezetet biztosít a nevelési
tevékenységhez.
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A helyi óvoda külső és belső látképe

Az általános iskolás korú gyerekek 80-90%-a a II. János Pál Katolikus általános iskolába jár
(Bem u. 8), amely az akcióterülettől északra, pár perces gyalogos távolságon belül
helyezkedik el (a 2011-es egyházi kézbe történő átadás előtt ez az iskola volt az akcióterület
körzetes iskolája). Az iskola tanulóinak összlétszáma 405 fő, amelyből 292 halmozottan
hátrányos helyzetű. A pedagógusok szerint a roma tanulók becsült aránya 90%.
Tehát ebben az esetben is (az óvodához hasonlóan) speciális oktatási attitűdre van szükség.
Az iskola szakmai programja rendkívül hangsúlyosan tartalmazza a halmozottan hátrányos
helyzetű, roma tanulók felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat és módszertani
megfontolásokat. Ennek megfelelően van az iskolában gyermekvédelmi felelős és fejlesztő
pedagógus. Az iskola az egyházi átvételtől függetlenül megmaradt zenetagozatos profilúnak,
és egyre inkább erősödik a sportprofil is (műfüves pályával rendelkezik az iskola,
labdarúgásra, atlétikára lehetőség nyílik), de erre további igény lenne. Az iskola nagy
hangsúlyt helyez a gyerekek nyári táboroztatására, utaztatására, melyet pályázati forrásból
tudnak finanszírozni.
A katolikus egyház által történő átvétel nyomán nem történt változás a pedagógusok
összetételében. Az átvétel inkább pénzügyi könnyebbséget eredményezett, mert az egyház
magasabb normatívához fér hozzá, valamint sikeresen pályázik uniós forrásokra. Részben
ennek köszönhető, hogy a főépületet az elmúlt két évben felújították, erre az időszakra a
szintén a Bem utcában lévő, másik épületükben két műszakos tanítást kellett működtetni.
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A II. János Pál pápa katolikus általános iskola külső és belső látképe

A legtöbb tanulónak már a szülei is ebbe az iskolába jártak, így a szülőkkel az iskola erős
kapcsolatokat ápol, habár problémaként fogalmazódott meg az iskolavezetés részéről, hogy a
szülők már csak az eszkalálódó probléma esetén jeleznek.
A gyerekek elvétve tanulnak tovább gimnáziumban, 40-60%-os arányban a szakközépiskolák
és a szakiskolák jelentenek célt (pl. Gábor Áron Szakképző Iskola, illetve az Abakusz
Alapítványi Szakiskola). A továbbtanuló, 9-es diákok eredményeit vizsgálva látható, hogy
mintegy 30-40%-uk esetében olyan magas az év végi elégtelen osztályzatok száma, hogy a
középiskola folytatása előre láthatóan nehézségeket fog okozni.
Az iskola jó kapcsolatokat ápol az akcióterület Kiserdő alja utcai részén intenzíven dolgozó
Református Szeretetszolgálattal, a görög-katolikus egyházzal, az ugyancsak az akcióterületen
kirendeltséggel rendelkező Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi
Igazgatóságával.
A területet napi szinten látogatják az Ózd és térsége szociális, egészségügyi és gyermekjóléti
integrált intézmény munkatársai – elsősorban a védőnők és a gyermekjóléti szolgálat
munkatársai. Ezen szolgálatoknál azonban kevés, és főként ritkán diplomás a munkaerő,
amelyet elszívnak az uniós finanszírozású programok. A szolgálat egy-egy családgondozóra
32-45 család jut, mintegy 100 gyerekkel, ami jóval felette van az egy családgondozóra jutó
maximális 25 családnak. Ennek ellenére a szolgálat végez óvodai, iskola, utcai szociális
munkát is a családgondozás mellett. A központ munkatársai egyre inkább hatósági szerepbe
szorulnak (nem kis mértékbe a rendőrséggel és az ÉMÁSZ-szal közösen végzendő ellenőrzési
ellenőrzések nyomán, ahol feladatuk a kiskorúak elhelyezéséről való gondoskodás,
amennyiben szükségessé válik), aminek negatív következménye, hogy a gondozott családok
részéről egyfajta bizalomvesztés történt nemcsak a központ, hanem a szolgálat irányába is.
Éppen ezért jelenleg a segítő munkájukról való tájékoztatásra nagy hangsúlyt helyeznek.
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Az akcióterület szélső utcájában helyezkedik el a szenvedélybetegek közösségi és nappali
ellátását végző intézmény (József Attila út 13), amely nyitott intézményként,
alaptevékenységén túl egyfajta szociális ellátást is biztosít az akcióterületen élők számára. A
nappali ellátás ügyfelei körében 69 főből 28 fő lakik az akcióterületen, tehát a helyi kötődés
erős. Gyakran bejárnak a területről a lakók lakhatási, foglalkoztatási kérdések miatt is, s ekkor
a munkatársak segítenek az ügyintézésben.
Ugyancsak együttműködik az intézmény a katolikus karitasszal (adományelhelyezés), a
munkaügyi központtal és a TKKI-vel (7-8 osztályos képzések szervezése), és részt vesznek a
közfoglalkoztatási programban. Erőteljes szakmai beágyazottsága ellenére az intézmény
hatékony munkáját nagyban hátráltatja, hogy a városban hetente két alkalommal van
pszichiáter/addiktológus, tehát valós terápiára nincsen lehetőség. Az akcióterület közvetlen
szomszédságában (Alkotmány u.) helyezkedik el a házi és gyermekorvosi rendelő, amely így
járótávolságon belül megközelíthető a lakók számára.
A szenvedélybetegek ellátását végző intézmény Házi és gyermekorvosi rendelő a József
Attila utcában

Az akcióterületen helyezkedik el a hajléktalan emberek számára kialakított Átmeneti Szálló és
Éjjeli Menedékhely (Óvoda u. 13), ahol 64 fő rendelkezik ideiglenesen bejelentett lakcímmel.
Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely
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Az akcióterületen működik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi Igazgatósága
adminisztrációs főépülete, és képzésre alkalmas helyiségeket tartalmazó melléképülete. 5 féle
képzést folytatnak az épületekben, és onnan irányítják a városban, térségben folyó szakmai
munkát (Ózdon 13 projektet valósítottak meg az elmúlt években 25 fős teljes
munkaerőlétszám mellett). Szintén itt van a frissen felújított, a hetekben átadott Közösségi
Háza, melyet elsősorban a marginalizált közösségek, emberek társadalmi integrációjának
előmozdítása érdekében szeretnének hasznosítani, rendszeres foglalkozások, szabadidős
közösségi rendezvények megtartásával. Az intézmény nagyobb eredményesség elérése
érdekében partneri kapcsolatokat is kiépít olyan szervezetekkel, melyek hasonló
célcsoportokkal foglalkozik, és a tervek szerint számukra is elérhetővé teszi a közösségi
infrastruktúrát.
A Közösségi Ház az alábbi kapacitásokkal rendelkezik:
- aula (közösségi rendezvényekre is alkalmas)
- rendezvényterem 875-100 fő befogadóképesség)
- mozgásművészeti stúdió (15 fő)
- zenei gyakorló terem (hangszerekkel felszerelve)
- informatikai terem
- oktatő terem
- 3 kisebb terem tanácsadás (10-15 fő, gyermekfoglalkoztató, kézműves műhely (20 fő)
- bányászati szakterem
- tárgyaló
- irodahelyiségek
A szakképzésre szolgáló épületben az alábbi kapacitások vannak:
- építőipari
- mezőgazdasági
- gépészeti
- asztalos
- minősített hegesztő oktató műhelyek.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi Igazgatósága főépülete (Kiserdő alja utca
3)
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3.7. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint műszakifizikai,
infrastrukturális
jellemzőinek
bemutatása,
valamint
a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
A TOP 4.3.1 pályázat keretében lakófunkciót erősítő, közösségi és szociális funkciót szolgáló,
közbiztonság javítását célzó, foglalkoztatást elősegítő illetve egyéb kapcsolódó közterületi és
infrastrukturális fejlesztéseket célzó tevékenységek, beruházások kerültek tervezésre. A
tervezett tevékenységek mindegyike az akcióterületen valósul meg.
A lakófunkció erősítése a Váci Mihály utcai önkormányzati lakóépületek, illetve az Újtelepen
egy lakóingatlan energetikai célú felújítását és korszerűsítését foglalja magában, biztosítva
egyben a víziközművek bevezetését a lakásokba. Továbbá szintén lakófunkcióhoz tartozik az
önkormányzati lakások, főként a Kiserdőalja utca lakásaiknak, a kártyás villanyórával való
felszerelése. Az Újtelepen történő lakó és közösségi célú beavatkozások következtében
megszűnő lakások pótlására lakóingatlan vásárlásra is szükség van a projekt keretében.
A közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek keretében kerül kialakításra a TOP
5.2.1 szolgáltatásainak és a szociális munkások adminisztratív tevékenységének helyt adó
újtelepi közösségi ház, melyben közösségi fürdő és mosoda is létesül. Szintén ezen funkció
alatt került tervezésre, a TOP 5.2.1 projektben tervezett lakásfelújítási, karbantartási
workshopnak az eszköz és anyagigénye.
A közbiztonság javítását célzó tevékenységek a helyi térfigyelő rendszer fejlesztésére és a
kapcsolódó diszpécser központ létrehozására terjednek ki, mely utóbbiban a tervek szerint a
városrendészet és a helyi körzeti megbízott fogadóórákat is tarthat.
A foglalkoztatást elősegítő funkcióhoz kapcsolódik a közösségi kert létrehozása az
akcióterületen.
Az egyéb kapcsolódó fejlesztések egyrészt egy játszótér létrehozását jelentik, melyben
futballpálya is kialakításra kerül, másrészt az akcióterület városszerkezeti kapcsolódását
erősítő parkok kerülnek kialakításra jelenleg funkciótlan területeken (melyek egyben a
célcsoport rekreációját is szolgálják). Szintén megtörténik az akcióterület szélén található
parkoló felújítása, mozgássérülteket szolgáló parkolóhelyek létrehozásával. A harmadik
típusú fejlesztés az Újtelep mellékutcáinak a csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítását
szolgálja. Kialakításra kerül továbbá egy szelektív hulladék-gyűjtősziget is.
A tervezett fejlesztések akcióterületen belüli elhelyezkedését az alábbi térkép szemlélteti:

44

A TOP 4.3.1 pályázat tevékenységeinek akcióterületi elhelyezkedése:
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4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA
Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása,
foglalkoztatási esélyeinek növelése, jövedelemszerző képességének javítása (párhuzamban a
lakások komfortfokozat-növeléséhez kapcsolódó kiadásnövekedéssel).
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 (adósságrendezés, jogcímrendezés).
A helyi közösség aktivizálása, belső erőforrásainak mobilizálása pozitív minták kialakítása
érdekében, valamint a közösség érdekérvényesítő képességének javítása.
4.1. Az akcióterület beavatkozásai
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek
megteremtése céljából
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának
megnevezése
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja,
célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Közösségfejlesztés és közösségi szociális munka irányítása
Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
A tevékenység az „Együttműködés a közösségi és egyéni szintű
társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából” c.
önállóan támogatható tevékenység a-e pontjaihoz illeszkedik.
Célja: helyi területi alapú közösségfejlesztés, mely mobilizálja a
közösség belső erőforrásait, képessé teszi a helyi közösséget a
problémái megfogalmazására, aktivizálja a közösséget azok
enyhítése, megoldása érdekében és növeli a közösség
érdekérvényesítő képességét.
Célcsoport: a tevékenység elsődleges célcsoportja a
szegregátumban élő családok, tágabb célcsoport az
akcióterületen élő teljes lakosság.
A tevékenység közösségfejlesztő alkalmazásán keresztül
valósítja meg a közösségfejlesztés folyamat tervezését és
irányítását. A közösségfejlesztő szorosan együttműködik a
projektbe bevont partnerekkel, különösen
 a helyi szociális munkásokkal, akik részben a közösségi
szociális munka megvalósítását végzik


a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mely több
közösségi tevékenységet is megvalósít



a roma projekt-koordinátorral, aki segíti a célcsoport
elérését, közösségfejlesztő tevékenységét segíti



egyéb,
a
projektben
aktív
szervezetekkel,
intézményekkel (pl. szociális, gyerekjóléti intézmények,
helyben aktív egyházak, civil szervezetek).
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A tevékenység tartalmazza
 a helyi közösség tagjaival a kapcsolatfelvételt,


a helyi lakosság bevonásával a diagnózis felállítását



a helyi lakosság részvételével a közösségi cselekvési
terv megtervezését, közösségi fórum működtetését a
helyi fejlesztések, és programok kialakításának, külső
kapcsolatok megerősítése céljából



a megvalósítás időszakában felmerülő problémák,
konfliktusok kezelését



intézmény-kapcsolat-hálózatépítést



folyamat koordinálását.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A tevékenység megvalósítása összesen 60 szakértői napot
igényel.
Helyi közösség önszerveződése a pozitív példák ellenére
alacsony, a közösség összetartó ereje nem elégséges. Helyi
közösségből hiányoznak a pozitív minták, helyi közösség
érdekérvényesítési képessége alacsony

Tevékenység neve

Közösségi akciók szervezése

Tevékenység
megnevezése

gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület

Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység az „Együttműködés a közösségi és egyéni szintű
meghatározott
támogatható társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából” c.
önállóan támogatható tevékenység a)-d) pontjaihoz illeszkedik.
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Cél: A helyi közösség aktivizálása, a bevonás erősítése, a projekt
elfogadottságának növelése, a lakókörnyezetük alakítása iránti
elköteleződés kialakítása. A tevékenység hozzájárul a
szegregátumban élők stigmatizációjának oldásához, a TOP 4.3.1
projekt keretében megvalósuló fejlesztések fenntarthatóságához.
Célcsoport: Szegregátumban és az akcióterületen élők

Tevékenység szakmai leírása

A tevékenység során elsősorban a helyi lakókörnyezet,
közösségi terek fejlesztéséhez kapcsolódóan valósulnak meg
akciók, melyek pontos tartalma a közösség tervezés során kerül
kialakításra. Előzetes tervek szerint az alábbiak kerülnek
megvalósításra:
- közösségi terek tervezése és létrehozásában való
részvétel („játszótér”, pihenő „park” stb.
- környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok, pl.
szemétszedés, virágosítás
- Környezeti programok három év alatt évente kétszer, az
egyéb közösségi akciók évente egyszer kerülnek
megrendezésre.

Tevékenység
iránti
igény A szegregátumot magában foglaló akcióterület környezete
alapvetően elhanyagolt, funkció ellátottsága nem megfelelő,
bemutatása, indokoltsága
megjelenik az illegális szemétlerakás problémája.
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Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése

Közösségi események megvalósítása
gazdájának Ózdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzata

Önkormányzat,

Ózd

Város

Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység az „Együttműködés a közösségi és egyéni szintű
meghatározott
támogatható társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából” c.
önállóan támogatható tevékenység a)-e) pontjaihoz illeszkedik.
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: a helyi roma közösség aktivizálása, közösségi kohézió
erősítése, a roma közösség elfogadottságának növelése a
többségi társadalomban.
Célcsoport: elsődleges célcsoport a helyi közösség
(akcióterületen élők), a Roma kulturális nap esetében
másodlagos célcsoport a város lakossága

A helyi roma közösség által tervezett programok, melyek
épülnek a roma közösség által fontosnak tartott tevékenységekre,
a már megindult kezdeményezésekre.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
 Roma kulturális nap megrendezése évi egy alkalommal
az akcióterületen
 Sportnap megrendezése évi egy alkalommal –
rasszizmus elleni kispályás futball RNÖ csapata és más
városi csapatok között
Ózd Város Önkormányzata
 Rendszeres hitéleti kör tartása havi egy alkalommal a
közösségi házban
 Zenei és tánc foglalkozások heti rendszerességgel
Tevékenység
iránti
igény Helyi közösség önszerveződése a pozitív példák ellenére
alacsony, a közösség összetartó ereje nem elégséges. Helyi
bemutatása, indokoltsága
közösségből hiányoznak a pozitív minták.
Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység neve
Tanulmányutak szervezése
Tevékenység
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység az „Együttműködés a közösségi és egyéni szintű
meghatározott
támogatható társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából” c.
önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan önállóan
tevékenységekhez
nem támogatható tevékenység.
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: Közösségfejlesztés jó gyakorlatainak megismerése,
tapasztalatcsere
Célcsoport: A helyi közösség képviselői és a projekt
közösségfejlesztésben érintett szakemberei

Tevékenység szakmai leírása

Tanulmányutak megvalósítása, melynek során a helyi közösség
aktív tagjai és a helyben dolgozó szakemberek meglátogatnak
olyan helyszíneket, ahol a szegregátumban élő közösségekkel
hosszabb ideje folyik a munka, eredményeket értek el a
közösségfejlesztés terén. A tanulmányutak során a résztvevők
amellett hogy megismernek már létező gyakorlatokat,
tapasztalatot is cserélnek a felmerülő problémák és megoldási
lehetőségek tekintetében. A tevékenység elősegíti a hasonló
projektek hálózatosodását, a projektek és a helyi közösségek
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közötti kommunikáció kialakulását.
Tevékenység
iránti
igény Helyi közösség aktivizálással kapcsolatban a helyiek tapasztalata
korlátozott.
bemutatása, indokoltsága
B) Folyamatos szociális munka megteremtése:
Folyamatos szociális munka megteremtése
Tevékenység neve
Folyamatos szociális munka
Tevékenység
gazdájának Ózd Város Önkormányzat
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „B) Folyamatos szociális munka
meghatározott
támogatható megteremtése” című önállóan támogatható tevékenység a)-d)
pontjaihoz illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: A szegregátumokban élő halmozott hátrányokkal
rendelkező egyének, családok problémáinak kezelése, az
egyének és családok képessé tétele az életükben történő
változásokban aktív részvételre, és a magasabb komfortfokozatú
lakhatás költségeinek, illetve az adósságok törlesztésének
finanszírozására
Célcsoportja: szegregátumban élő hátrányos helyzetűek, ezen
belül külön fókusszal a lakhatási beavatkozásban (TOP 4.3.1)
érintettek

Tevékenység szakmai leírása

A folyamatos szociális munka tartalmi elemei:
 Egyéni szociális munka: egyéni együttműködési
megállapodások kötése az ügyféllel közösen kidolgozott
egyéni fejlesztési tervek alapján, a megállapodásban
foglaltak megvalósításának támogatása, a szükség esetén
felülvizsgálata.
 Családokra irányuló szociális munka: a szociális munka
alapvető egysége a család, az egyes családok
problémáinak kezelése, mely az egyéni fejlesztési tervek
megvalósításának is fontos eszköze. Családok,
családtagok bekapcsolása a projekt más elemeibe,
szolgáltatásaiba.
 Óvodai és általános, középiskolai hiányzások szoros
követése, kapcsolattartás az intézményekkel.
 intenzív családsegítés: Védelembe vett, veszélyeztetett
gyerekek
családjaira
irányul
elsősorban,
de
krízishelyzetbe került családok támogatását tartalmazza
szoros együttműködésben a családsegítő/gyerekjóléti
szolgálattal
 Lakhatási
jogviszony
rendezésének
segítése:
szegregátumban
élő
háztartások
lakhatási
jogviszonyának felmérése, jogviszony rendezési terv
kidolgozása (bérlői és tulajdonosi háztartások egyaránt,
az előbbiek esetében az ÓzdInvest Kft-vel szoros
együttműködésben.
 Adósságkezelési szolgáltatás működtetése: háztartások
lakhatással kapcsolatos adósságainak (lakbér, közüzemi
díj tartozások), illetve egyéb tartozásaik feltérképezése,
adósságok felszámolását célzó tervek kidolgozása,
tervszerű háztartásgazdálkodás támogatása (lakhatással
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kapcsolatos fizetések szoros követése, további
tartozások kialakulásának megelőzése). Tartozások
rendezése
érdekében
együttműködés
közműszolgáltatókkal, ÓzdInvest Kft-vel. Kártyásmérő
órák felszerelésének ösztönzése, ennek érdekében
együttműködés közműszolgáltatókkal.
A TOP 4.3.1 projekt keretében kidolgozott
lakásfelújítási és mobilitási programhoz kapcsolódóan:
háztartások igényeinek felmérése, beavatkozások
kidolgozása a háztartásokkal közösen, családok
felkészítése a lakhatásban bekövetkező változásra,
megvalósítás során a családok kísérése, integrált
lakókörnyezetbe költözés esetén a fogadó közösség
felkészítése (ÓzdInvest bevonásával, közösségi szociális
munkával egybekötve)
esetmegbeszélések,
a
családsegítő/gyerekjóléti
szolgálattal közösen és szupervízió a szociális
munkásoknak
szupervízió biztosítása a szociális munkások és egyéb
munkatársak számára, bevonva az alapellátás

Tevékenység
iránti
igény A szegregátumban élő családok lakáskörülményei rosszak,
különösen a Kiserdőalja utcában a lakások zsúfoltak, a családok
bemutatása, indokoltsága
jelentős hányada eladósodott, sokan munkanélküliek, a
családokat komplex szociális problémák jellemzik.

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és nyomonkövetése a
szociális munka támogatására
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület

Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „B) Folyamatos szociális munka
meghatározott
támogatható megteremtése” című önállóan támogatható tevékenység b)
pontjához illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, A szegregátumban élő hátrányos helyzetű aktívkorúak körében
az egyéni fejlesztési tervek által érintettek

Tevékenység szakmai leírása

A tevékenység a szegregátumban folytatott szociális munkát
támogatja módszertanilag, technikailag az egyéni fejlesztési
tervek elkészítésében. A 150 egyéni fejlesztési terv előzetes
elkészítését tartalmazza kérdőíves lekérdezés alapján, továbbá az
egyéni fejlesztési tervek megvalósulását követi nyomon és
szükség esetén felülvizsgálja azokat. A szociális munkás az
elkészített kérdőívek eredményei alapján az érintettekkel
közösen dolgozza ki az egyéni fejlesztési tervet tartalmazó
együttműködési megállapodást.

munkások
módszertani
megerősítésének
Tevékenység
iránti
igény Szociális
szükségessége, mivel a megfelelő tapasztalat gyakran hiányzik
bemutatása, indokoltsága
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Tevékenység neve

Tevékenység
megnevezése

A halmozott hátrányokkal rendelkező családok
szemléletváltozását, képessé tételét célzó workshopok a
folyamatos szociális munkához kapcsolódóan
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület, Ózd Város Önkormányzat

Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „B) Folyamatos szociális munka megteremtése
meghatározott
támogatható c. önállóan támogatható tevékenység a)-d) pontjaihoz illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Cél: A folyamatos szociális munkát támogatandó a
szegregátumban élő családok motivációjának erősítése,
aktivizálásának elősegítése.
Célcsoport: A szegregátumban élő emberek, családok közül:
fiatal szülős családok (családtervezés workshop)
felhalmozódott adósságokkal érintett családok
az önkormányzati lakásban élők a lakhatási beruházások
fenntartása, állagmegóvás biztosítása érdekében, illetve a
magántulajdonú lakásban élők, annak érdekében hogy képesek
legyenek ingatlanuk állagának javítására

Tevékenység szakmai leírása

A workshopok három tématerületen segítik a családok
szemléletváltozását, és elősegítik az egyéni fejlesztéssel
érintettek motivációjának erősítését az EFT megvalósítására,
fejleszti azokat a kompetenciákat melyek az EFT
megvalósításához szükségesek. A workshopok a résztvevők
aktivizálásával interaktív módon valósulnak meg. Tartalmak:
- Családszervezési és életvezetési tanácsadás: workshop
és egyéni tanácsadás formájában hasznos ismeretek
átadása a célcsoport tagjai, elsősorban fiatal szülők
részére
Ózd Város Önkormányzat
- Pénzügyi és adósságkezelési tanácsadás workshop:
Háztartásgazdálkodási, tudatos pénzügyi magatartás és
adósságok felhalmozódását megelőző tréning, mely
segíti a családok és fiatalok számára az alapvető
pénzügyi ismeretek elsajátítását (pl. elérhető hitelekkel,
hitelfelvétellel járó kötelezettség vállalások kapcsolatos
ismeretek), a lakhatási költségekkel adósságok
megelőzése érdekében tudatos pénzügyi gazdálkodás, az
energia és költségtakarékos lakáshasználat ismereteit
- Lakásfelújítással és -karbantartással kapcsolatos
ismeretek nyújtása, mely egyrészt a lakhatási
beavatkozásban érintett családokat segíti a lakásuk
minőségének fenntartásában a felújítás után, másrészt a
magántulajdonú lakásban élőket hozzásegíti olyan
ismeretek elsajátításához, mely segíti a lakásuk
felújítását. A programelem fenntartása során a
szegregátumban élők a helyi szerszámkölcsönzőből
térítés
nélkül
kölcsönözhetnek
a
lakásuk,
lakókörnyezetük
rendben
tartásához
szükséges
szerszámokat.

Tevékenység
iránti
igény A célcsoport családjait háztartás gazdálkodási hiánya,
rendszertelen életmód jellemzi, mely a jövedelembeosztásban,
bemutatása, indokoltsága
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munkavállalásban erős korlátot jelent számukra.

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
Tevékenység neve
Foglalkoztatási koordinátor
Tevékenység
gazdájának Ózd Város Önkormányzata
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „B) Folyamatos szociális munka megteremtése
meghatározott
támogatható c. önállóan támogatható tevékenység a)-b) pontjaihoz illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Cél: a szegregátumban élő aktívkorúak munkába állásának
segítése
Célcsoport: A szegregátumban élő munkanélküli aktívkorúak,
illetve az alacsonyan képzettek, és a közfoglalkoztatásból a nyílt
munkaerőpiacra kilépni szándékozók

Tevékenység szakmai leírása

Foglalkoztatási koordinátor alkalmazása: kapcsolattartás
munkaadókkal, járási hivatal foglalkoztatási osztályával, helyi
közmunkát szervező szervezettel (Startprogram iroda),
szervezetek közötti koordinálás annak érdekében, hogy a
célcsoportot az egyéni igényeknek megfelelő képzésbe és
foglalkoztatásba segítése. Foglalkoztatás terén cél egyrészt a
nyílt munkaerőpiaci elhelyezés, ennek érdekében a
munkáltatókkal való rendszeres kapcsolat kiépítése, továbbá a
közfoglalkoztatásba helyezés. Szintén a foglalkoztatási
koordinátor feladata a képzésben és foglalkoztatásban lévők
mentorálása, együttműködve a helyi szociális munkásokkal.
Szakiskolából kikerülők elhelyezkedésének segítése.

Tevékenység
iránti
igény A szegregátumban élő aktívkorúak között a munkanélküliek
száma nagyon magas, a közfoglalkoztatásba való elhelyezkedés
bemutatása, indokoltsága
megkezdődött, de az ott kapott jövedelem gyakran nem elegendő
a megélhetési költségek és lakhatási költségek fedezésére

Tevékenység neve
Munkaerőpiaci szolgáltatások
Tevékenység
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „B) Folyamatos szociális munka megteremtése
meghatározott
támogatható c. önállóan támogatható tevékenység a-b pontjaihoz illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: a szegregátumban élő aktívkorúak munkába állásának
segítése
Célcsoport: A szegregátumban élő munkanélküli aktívkorúak,
illetve az alacsonyan képzettek, és a közfoglalkoztatásból a nyílt
munkaerőpiacra kilépni szándékozók

Tevékenység szakmai leírása

Két fajta munkaerőpiaci szolgáltatás valósult meg:
- Munkaerő-piaci (workshop és egyéni tanácsadást
formájában) keretében
30 alkalommal pályaorientációs-pályaválasztási alkalmak,
30 alkalommal munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatás
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30 alkalommal álláskeresési-motivációs szolgáltatás
- Munkaerő-közvetítés, toborzó napok szervezése–
szociálisan hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci
készségeinek megerősítését követően foglalkoztatók
részvételével
megtartott
események,
ahol
a
foglalkoztatóknak módja van tesztelni a megjelent
hátrányos helyzetű munkavállalók újonnan elsajátított
készségeit (évente egyszer, összesen 3 alkalommal)
Tevékenység
iránti
igény A szegregátumban élő aktívkorúak között a munkanélküliek
száma nagyon magas, a közfoglalkoztatásba való elhelyezkedés
bemutatása, indokoltsága
megkezdődött, de az ott kapott jövedelem gyakran nem elegendő
a megélhetési költségek és lakhatási költségek fedezésére. A
munkanélküliek
legnagyobb
részénél
hiányoznak
az
álláskereséshez,
rendszeres
munkavégzéshez
szükséges
kompetenciák.

Tevékenység neve
Közösségi kertben történő, foglalkoztatást elősegítő program
Tevékenység
gazdájának Ózd Város Önkormányzat
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „B) Folyamatos szociális munka megteremtése
meghatározott
támogatható c. önállóan támogatható tevékenység c) pontjaihoz illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: egyrészt, hogy a hosszú távon munkanélküliek
szocializációját segítse a rendszeres munkavégzés kapcsán,
másrészt, hogy olyan ismereteket adjon át, mely a saját kert és
lakókörnyezet ápolását segíti. A közösségi kertben termelt
termények a saját fogyasztáshoz is hozzájárulnak, illetve a
tevékenység közösségfejlesztés egyik eszköze is .
Célcsoportja:
elsődlegesen
a
szegregátumban
élő
munkanélküliek, másodlagosan a szegregátumban élő többi
ember

Tevékenység szakmai leírása

Közösségi kertben történő foglalkoztatást elősegítő program –
mezőgazdasági, kertészeti szakértő alkalmazásával, eszközök,
terület, stb.. biztosításával kísérleti jelleggel közösségi kert
program elindítása (évente egy hathónapos időszakra, összesen
18 hónap)

Tevékenység
iránti
igény Rendszeres munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalat hiánya,
lakókörnyezet ápolása iránti igény hiánya.
bemutatása, indokoltsága
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D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és
oktatás fejlesztésére
Tevékenység neve
Gyerekek és fiatalok tanulási sikerességét támogató program
Tevékenység
gazdájának Ózd Város Önkormányzata, Abaújrakezdés Közhasznú
Egyesület
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „D) Törekvés a kora-gyermekkori,
meghatározott
támogatható gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás
fejlesztésére” c. önállóan támogatható tevékenység b) pontjaihoz
tevékenységekhez
illeszkedik
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: iskolai lemorzsolódás megakadályozása, tanulmányi
eredmények javítása, gyerekek motiválása tanulásra, tovább
tanulásra
Célcsoport: általános iskolás gyerekek, középiskolás gyerekek

Tevékenység szakmai leírása

Tanulás
sikerességét
javító,
iskolai
lemorzsolódást
megakadályozó program: két célcsoport az általános iskolások és
a középiskolások. Kortárs segítők és esetleg egyéb önkéntes
segítők bevonásával történik. Tevékenységek:
- általános iskolások: napközibe, tanulószobára nem járó,
legproblémásabb célcsoportra, motiválás, bevonás,
korrepetálás
- középiskolai célcsoport: motiválás bevonás korrepetálás,
A tevékenység heti 5 alkalommal korcsoporti bontásban valósul
meg.
A tevékenység tartalmazza a kortárs segítők felkészítését célzó
workshopokat évente egy alkalommal.
A munkát egy félállású fejlesztő pedagógus is támogatja, aki az
óvodába járó nagycsoportosokkal is foglalkozik az iskolára való
megfelelő felkészítés érdekében.

Tevékenység
iránti
igény A kora gyerekkortól kezdve tanulási hátrányokkal küzdő
gyermekek, fiatalok aránya magas, az általános iskolában magas
bemutatása, indokoltsága
az évismétlések aránya, a középiskolában magas a
lemorzsolódás.
Az óvodában a fejlesztő pedagógusi kapacitás alacsony, a
gyerekek eleve hátránnyal kezdik meg az iskolát.

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése

Gyerekek, fiatalok számára készségfejlesztő, motivációs
programok
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület, Ózd Város Önkormányzat

Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „D) Törekvés a kora-gyermekkori,
meghatározott
támogatható gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás
fejlesztésére” c. önállóan támogatható tevékenység a)-b)
tevékenységekhez
pontjaihoz illeszkedik
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: A gyerekek, fiatalok motivációjának felkeltése,
értékrendjük pozitív irányba változtatása, új ismeretek átadása
Célcsoportja: Szegregátumban élő gyerekek és fiatalok

Tevékenység szakmai leírása

A tevékenység az alábbi programokat tartalmazza:
Ózd Város Önkormányzat
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Konfliktuskezelési foglalkozások: ezek az iskolában
valósulnak
meg,
elsősorban
az
akcióterületi
szegregátumban élő gyermekek számára, évi három
foglalkozássorozat keretében.
Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
- Művészeti műhely – művészet iránt fogékony gyerekek
számára
olyan
általános,
művészeti
témájú
műhelyfoglalkozások megtartása, mely segít a
tehetségek felismerésében és gondozásában (összesen 20
alkalommal)
- Színjátszó műhely – drámapedagógiai eszközök
felhasználásával
olyan
színjátszó
műhelyek
megvalósítása, mely során a részt vevő gyerekek
megtanulják az önkifejezés módját (összesen 40
alkalommal)
- Fotó-film műhely – a gyerekek számára vonzó modern
technikák alkalmazásával és megtanulásával a saját
környezet ábrázolása (összesen 20 alkalommal)
- Mobil Ifjúsági Információs Szolgálat: Egy speciális
ifjúsági nem-formális módszertan szerint egy mobil
busszal felkereső információs szolgáltatást biztosítunk a
fiatalok
számára
különböző
témakörökben:
felvilágosítás, drogprevenció, stb. (összesen 40
alkalommal)
-

Tevékenység
iránti
igény A szegregátumban élő gyermekek ingerszegény környezetben
élnek, szabadidős, készségfejlesztő programokat nincs
bemutatása, indokoltsága
módjukban igénybe venni. Ez jelentősen hozzájárul
motiválatlanságukhoz, jövőkép hiányához.

Tevékenység neve
Kirándulások, táborozások
Tevékenység
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „D) Törekvés a kora-gyermekkori,
meghatározott
támogatható gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás
fejlesztésére” c. önállóan támogatható tevékenység b) pontjaihoz
tevékenységekhez
illeszkedik
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: gyerekek, fiatalok ismeretszerzésének bővítése,
motivációjuk felkeltése
Célcsoportja: szegregátumban élő gyerekek, fiatalok (8-18
évesek)

Tevékenység szakmai leírása

Kirándulások szervezése fiatalok számára: Élményszerzés a
kultúra, szabadidő jegyében. Kimozdulni a környezetükből a
gyerekekkel, fiatalokkal. /12-14 fő fiatal részvételével/ A
környező nevezetességek megtekintése pl.: Diósgyőri vár,
Aggtelek, Poroszló-Tiszatavi Centrum, stb.
Táborozás: A megszokott otthonból - melyet a célcsoportot
képező gyerekek nagy része soha nem hagy el több napra –
kiszakadás, új környezetben egymásra és a kísérő
pedagógusokra utalva az együttélés új formáit sajátítják el a
gyerekek (évente egy alkalommal, összesen 3 alkalommal) (5
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éj/6 nap - 35 fő)
Tevékenység
iránti
igény A szegregátumban élő gyerekek, fiataloknak nincs lehetőségük a
szűk környezetük elhagyására, új helyek megismerésére
bemutatása, indokoltsága

Tevékenység neve
Rendszeres sportfoglalkozás gyerekeknek
Tevékenység
gazdájának Ózd Város Önkormányzat
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „D) Törekvés a kora-gyermekkori,
meghatározott
támogatható gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás
fejlesztésére” c. önállóan támogatható tevékenység b) pontjaihoz
tevékenységekhez
illeszkedik
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: Közösségfejlesztés, motiváció felkeltése
Célcsoport: 10-16 éves fiúk és 16 év feletti férfiak

Tevékenység szakmai leírása

Rendszeres kispályás futball edzések tartása ifjúsági és felnőtt
korosztályban (két csapat) a szegregátumban élők számára, heti
rendszerességgel. Az edzéseket edző vezeti.

Tevékenység
iránti
igény Fiatalok, felnőttek számára kevés sportolási lehetőség, előző
telepes programban megvalósult futball programnak nagy sikere
bemutatása, indokoltsága
volt.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
Tevékenység neve
Egészséges életmód és szenvedélybetegségek megelőzését célzó
szolgáltatások és programok
Tevékenység
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület. Ózd Város Önkormányzat
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „D) Törekvés a kora-gyermekkori,
meghatározott
támogatható gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás
fejlesztésére” c. önállóan támogatható tevékenység a)-b)
tevékenységekhez
pontjaihoz illeszkedik
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja:szegregátumban élő emberek egészségi állapotának
javítása, egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés javítása, az
egészséges életmód terjesztése
Célcsoportja: szegregátumban, akcióterületen élő családok,
prevenciós programsorozat esetében gyerekek, fiatalok.

Tevékenység szakmai leírása

A tevékenység az alábbi szolgáltatásokat, programokat
tartalmazza:
- Családi egészségnapok: átfogó egészségügyi szűrések
(évente egyszer, összesen 3 alkalommal)
- Egészség- és életmód tanácsadás: workshop és egyéni
tanácsadás formájában hasznos ismeretek átadása a
célcsoport tagjai, elsősorban fiatal szülők részére
(összesen 30 alkalommal) – fontos a védőnők bevonása
Ózd Város Önkormányzat
- Prevenciós programok - „A” modul - káros
szenvedélyek, a személyiség és a magántulajdon
védelme, az erőszakmentes konfliktuskezelés, asszertív
kommunikáció, és a biztonságos internet – iskolai órák
keretében (összesen 30 alkalom)
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-

-

Prevenciós programok - „B” modul – testi és
mentálhigiénés problémák megelőzése, szexuális
felvilágosítás, testápolás elhanyagolásának káros
hatásai, önismeret, identitás, környezetvédelem, családi
gazdálkodás, háztartás, pénzbeosztás – iskolai órák
keretében (összesen 30 alkalom)
Prevenciós programok - „Családi” modul: „A” és „B”
modulokban részt vett és kiválasztott gyermekek,
valamint szüleik számára. A modulban az első
alkalommal az „A” modulban, második alkalommal
pedig a „B” modulban található ismeretekhez
kapcsolódóan zajlanak interaktív foglalkozásokat a
családok (gyermekek és szüleik) számára – (összesen 20
alkalom)

Tevékenység
iránti
igény A szegregátumban élő családok egészségi állapota rossz, az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alacsony,
bemutatása, indokoltsága
egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretük
hiányos.

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok
Tevékenység neve
Áldozattá válás elkerülését, bűnmegelőzést célzó program
Tevékenység
gazdájának Ózd Város Önkormányzat
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A tevékenység a „G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását
meghatározott
támogatható elősegítő programok” c. önállóan támogatható tevékenység a-b)
pontjaihoz illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: Megakadályozza a fiatalok áldozattá válásat
célcsoport: szegregátumban élők, különösen fiatalok

Tevékenység szakmai leírása

Áldozattá válás elkerülése – workshop és egyéni tanácsadás
formájában hasznos ismeretek átadása a célcsoport tagjai részére
(összesen 30 alkalommal)

Tevékenység
iránti
igény A szegregátumban élők kitettsége az áldozattá válás, illetve
bűnelkövetővé válás terén magas, különösen fiataloké.
bemutatása, indokoltsága

Tevékenység neve
Tematikus kiadványok
Tevékenység
gazdájának Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
megnevezése
Illeszkedés
a
felhívásban A felhívás összes önállóan kapcsolódó tevékenységéhez
meghatározott
támogatható illeszkedik
tevékenységekhez
Tevékenység
célcsoportja

célja, Célja: hasznos tudnivalók átadása, a célcsoport tájékoztatása
egészséges életmóddal, bűnmegelőzéssel, stb, kapcsolatban
Célcsoport: szegregátumban élő családok

Tevékenység szakmai leírása

Kiadványok készítése hasznos tudnivalókkal, elérhetőségekkel,
ismeretterjesztő cikkekkel, felvilágosító-oktató képregényekkel
(évente két alkalommal jelenik meg, összesen 6 darab)

Tevékenység
iránti
igény A program eredményeiről nem tudnak hatékonyan tájékozódni.
bemutatása, indokoltsága
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4.2. A településrehabilitációs célú pályázat tartalma
1.

Lakófunkciót erősítő tevékenységek (Önállóan támogatható tevékenység)

Tevékenység neve
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Váci Mihály utcai önkormányzati tulajdonú lakóépületek
felújítása, komfortfokozatának emelése a modern szociális
bérlakások kialakítása érdekében (16 db lakás)
A pályázati felhívás 3.1.1. I. A) b. pontjához illeszkedik
Célja: Az öt lakóépület 16 db szociális bérlakásának felújítása és
komfortfokozatának növelése a modern szociális bérlakások
kialakítása érdekében
Célcsoport: Váci Mihály utcai szociális bérlakásokban élő
családok
A Váci Mihály utcai önkormányzati 5.6.7.8.9. számú
lakóépületekben (hrsz. 5050, 5049, 5046, 5044, 5043, 5042)
lévő 16 db szociális bérlakás felújítása, komfortfokozatának
emelése. A szociális bérlakások jelenleg komfortnélküliek, víz
nincs bevezetve. A felújítás keretében a bérlakások
félkomfortossá válnak, a víz bevezetésre kerül, illetve a lakáson
belül fürdőszoba és WC kerül kialakításra, továbbá a konyhában
mosogató kerül beszerelésre, megoldva ott is a vízvételezés
biztosítását. A lakások szennyvízhálózatba való bekötése is
megvalósul. A melegvíz előállításának lehetősége (elektromos
bojler) műszakilag kialakításra kerül, azonban beszerelése nem
történik meg, annak érdekében, hogy a lakás fenntartási költsége
ne nőjön meg drasztikusan a hátrányos helyzetű bérlők számára.
Így a bérlők a növekvő lakásfenntartási költségekhez (lakbér,
elektromos áram díja) fokozatosan tudnak alkalmazkodni, a
melegvíz-ellátás lehetősége később megoldható számukra.
A lakóépületek energetikai felújítása megtörténik, így az
épületek a DD kategóriába kerülnek. A lakások fűtése egyedi
szilárd fűtőanyagú kályhával fog történni szintén a lakhatási
költségek alacsonyan tartása érdekében.
A Váci Mihály utca 6. számú épületében négy bérlakás van
nyilvántartva, négy bérlővel, de az 1. 2 számú lakás az
egymással rokoni kapcsolatban álló bérlők által összenyitásra
került. Itt a két eredeti bérlakás kerül helyreállításra, tehát
összesen 4 bérlakás lesz.
A felújítási, korszerűsítési tevékenységek az alábbiakat
tartalmazzák:
- lakások víz- és szennyvízcsatorna bekötése, lakásonként
egyedi főmérővel
- lakóépületek külső szigetelése
- esővíz elvezető csatornák cseréje
- külső és belső nyílászáró cserék (ablakok, bejárati ajtók,
ajtók)
- kártyás villanyórák felszerelése
- új kémények kialakítása
- egységes előtér kialakítása minden lakásnál
- fürdőszoba kialakítása WC-vel
- konyhában vízvételezés biztosítása
- belső felújítási munkák: padlózat cseréje (laminált padló
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Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

és járólap), falak javítása és festése, elektromos
vezetékek cseréje
- külső melléképületek rendbetétele: külső WC-k
elbontása, fatározók kialakítása
Kapcsolódó eszközbeszerzések a családok igénye szerint,
történik, indikatívan 8 lakásra lettek a költségek meghatározva,
hiszen az egyes családok jelenleg is többnyire rendelkeznek az
adott felszerelésekkel, azok cseréjével számoltunk, amennyiben
azok használhatósága nem megfelelő, illetve bizonyos eszközök
hiányoznak. Az alábbi eszközökkel kalkuláltunk:
- konyhabútor, mosogató, sparhelt/tűzhely
- egyedi fűtésű kályha
- egyéb bútorzat
Jelenleg a szóban forgó önkormányzati lakóépületek állaga
leromlott, illetve nem megfelelő, a lakások komfortnélküliek. Az
ott élők egyik legnagyobb problémája, hogy nincs víz bevezetve
a lakásokba (ld. igényfelmérés eredménye), miközben a
gerincvezeték az utcában rendelkezésre áll.
Az önkormányzatnak az akcióterület szegregált tömbjeiben 59
bérlakása van. Ezek közül elsősorban a Váci Mihály utcai 16
épület kerül felújításra egyrészt azért, mert ezek műszaki
állapota azonnali beavatkozást tesz szükségessé, másrészről,
mert az önkormányzat ezen lakásokat hosszabb távon is
megtartandónak értékeli.

Tevékenység neve

Újtelep 1. számú lakóépületében 3 db önkormányzati lakás
felújítása

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

A pályázati felhívás 3.1.1. I. A) b. pontjához illeszkedik

Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: 3 darab szociális bérlakás felújítása a modern szociális
bérlakások kialakítása érdekében
Célcsoportja: Az Újtelep 1. számú házban maradó szociális
bérlők
Az Újtelep szegregált tömbjeinek egyikében van az Újtelep 1.
számú lakóépület együttese (két épület – fő és melléképület,
hrsz. 5197), melyben jelenleg 5 db önkormányzati bérlakás és 1
db magántulajdonú lakás található.
Az épület, bár teljesen felújításra kerül, vegyes funkciót fog
kapni, melyből szociális bérlakásként 3 db lakás fog
funkcionálni. (A többi lakás helyén a közösségi ház, diszpécser
központ, és szolgálati lakás kerül kialakításra – ezekről
részletesen ld. a további megfelelő tevékenységeket). A
megszűnő önkormányzati bérlakásokban élő családok lakhatása
a projektben biztosítva lesz (ld. Lakóingatlan vásárlás). A
lakások félkomfortosak lesznek, annak érdekében, hogy a
szociális bérlők képesek legyenek fizetni a fenntartási
költségeket (lakbér, . A lakóépületek energetikai felújítása
megtörténik, így az épületek a DD kategóriába kerülnek. A
lakások fűtése egyedi szilárd fűtőanyagú kályhával fog történni.

Tevékenység szakmai leírása
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A 3 db szociális bérlakás felújításához kapcsolódó
tevékenységek:
- a lakások tartó falainak belső hőszigetelése. A belső
hőszigetelést az indokolja, hogy az egész Újtelep
műemlék jelentőségű területként van nyilvántartva, így
szükséges az épületek külső látszótégláinak megtartása
az építészeti értékek megőrzése érdekében (a teljes
épület szigetelésre kerül, de ennél tevékenységnél csak a
lakásokra eső szigetelési költség jelenik meg)
- külső falrészek javítása, felújítása
- nyílászárók cseréje (belső külső)
- belső felújítási munkák: padlózat cseréje (laminált padló
és járólapok), falak javítása és festése, elektromos
vezetékek cseréje
- vizes helyiségek felújítása
- új kémények beépítése
- esővíz elvezető csatornák cseréje

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Kapcsolódó eszközbeszerzések a családok igénye szerint,
történik, indikatívan 2 lakásra lettek a költségek meghatározva,
hiszen az egyes családok jelenleg is többnyire rendelkeznek az
adott felszerelésekkel, azok cseréjével számoltunk, amennyiben
azok használhatósága nem megfelelő, illetve bizonyos eszközök
hiányoznak. Az alábbi eszközökkel kalkuláltunk:
- konyhabútor, mosogató, sparhelt/tűzhely
- egyedi fűtésű kályha
- egyéb bútorzat
A tevékenységet egyrészt a közösségi funkciók és a szolgálati
lakás kialakításának szükségessége indokolja, másrészt a
jelenlegi szociális bérlakások leromlott állapota.

Tevékenység neve

Újtelep 1. számú lakóépületében 1 db szolgálati lakás kialakítása

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

A pályázati felhívás 3.1.1. II. 1.a. pontjához illeszkedik

Tevékenység célja, célcsoportja

Célja:Szociális munkások számára a projekt vonzóvá tétele.
Célcsoport: A TOP 5.2.1 projekt keretében dolgozó szociális
munkás
Szintén az Újtelep 1. számú lakóépületében (hrsz. 5197) kerül
kialakításra egy szolgálati lakás. A szolgálati lakás a jelenleg
egyik lakott önkormányzati bérlakásban kerül kialakításra, az ott
élő bérlőt/lakáshasználó számára az önkormányzat másik
bérlakást biztosít az Újtelepen lakásvásárlás révén (ld.
lakóingatlan vásárlása tevékenység).
A lakóépület energetikai felújítása megtörténik, így az épület
DD kategóriába kerül. A lakás fűtése egyedi szilárd fűtőanyagú
kályhával fog történni.

Tevékenység szakmai leírása

A szolgálati bérlakás kialakításához kapcsolódó tevékenységek:
- a lakás tartó falainak belső hőszigetelése. A belső
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-

-

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

hőszigetelést az indokolja, hogy az egész Újtelep
műemlék jelentőségű területként van nyilvántartva, így
szükséges az épületek külső látszótégláinak megtartása
az építészeti értékek megőrzése érdekében (a teljes
épület szigetelésre kerül, de ennél tevékenységnél csak a
lakásra eső szigetelési költség jelenik meg)
külső falrészek javítása, felújítása (költségeknél csak a
lakásra eső rész jelenik meg)
nyílászárók cseréje (belső külső)
belső felújítási munkák: padlózat cseréje (laminált padló
és járólap), falak javítása és festése, elektromos
vezetékek cseréje
vizes helyiségek felújítása
új kémény kiépítése

Az eszközbeszerzés három szobás szolgálati lakás
felszereléséhez, berendezéséhez kapcsolódik, a lakás alapszintű
használhatóságát biztosítja:
- konyhabútor, mosogató, tűzhely, hűtő, konyhaeszközök,
- egyedi fűtési kályha
- világítás
- egyéb bútor (asztal, ágy, szekrény stb.)
A tevékenységet a városban jelentkező szakember hiány
indokolja (mint azt az ESZA projekt helyzetfeltárása is
kimutatta, pl. a családsegítő-gyerekjóléti szolgálat 5 fő felsőfokú
végzettségű szakember hiánnyal küzd); ezért a projektben
megfelelő szociális szakember alkalmazása érdekében szolgálati
lakást biztosít az önkormányzat..

Tevékenység neve

Lakóingatlan vásárlása

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

A pályázati felhívás 3.1.1. II. 1.a és a 3.1.2 A b pontokhoz
illeszkedik

Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: Az Újtelep 1. számú házban megszűnő bérlakások pótlása
Célcsoportja: Az Újtelep 1. számú házban megszűnő bérlakások
bérlői/használói

Tevékenység szakmai leírása

Az Újtelep 1. számú épületében a közösségi ház, diszpécser
központ és szolgálati lakás funkciók kialakítása, illetve az épület
megfelelő felújítása nyomán több önkormányzati 3 eddigi
lakásban megszűnik a bérlakásfunkció, mely miatt az ott élők
lakhatási lehetőségét pótolni kell, ez lakóingatlan megvásárlását
teszi szükségessé.
Egyrészt megvásárlásra kerül a lakóépületben található 1 db
magántulajdonú lakás, annak érdekében, hogy a lakóépület
felújítást teljes egészében meg lehessen valósítani.
Másrészt a közösségi funkciók kialakítása miatt megszűnik 3
jelenlegi bérlő/lakáshasználó lakhatási lehetősége, ezen
bérlakások helyett az önkormányzat 3 db lakást kíván vásárolni
az Újtelep szegregált tömbjeiben. A lakásokat úgy kívánja
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megvásárolni, hogy olyan épületben/épületekben legyenek, ahol
már van önkormányzati bérlakás, az önkormányzati lakások
tömbösítése érdekében. A megvásárolt lakások nem kerülnek
felújításra, de legalább olyan komfortfokozatúak (komfortosak
vagy félkomfortosak) lesznek, mint amiben a
bérlők/lakáshasználók előzőleg laktak, tehát nem kerülnek
rosszabb lakhatási helyzetbe.
A jelenleg tulajdonos családok bevonásra kerülnek a TOP 5.2.1
projektbe, rájuk egyéni fejlesztési terv készül, a projekt
keretében pedig segítik azt, hogy megfelelő helyen tudjanak
ingatlant vásárolni.
Összesen 3 db lakóingatlan vásárlása szükséges
Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A tevékenységet a közösségi funkciók kialakítása teszik
szükségessé.

Tevékenység neve
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

Kiserdő alja utcai lakásokban kártyás villanyóra felszerelése
A pályázati felhívás 3.1.1. I. A) b. pontjához illeszkedik

Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: Legális áramszolgáltatás visszaállításának segítése, új
áramdíj hátralékok kialakulásának megakadályozása.
Célcsoport: elsősorban a Kiserdő alja utcában élő családok, de
bevonásra kerülhetnek a szegregátumban élő más, érintett,
önkormányzati lakásban élő családok.

Tevékenység szakmai leírása

A Kiserdő alja utcai lakásokban élők jelentős része érintett az
áramdíjjal kapcsolatos hátralékokban, az emiatti szolgáltatás
kikapcsolásban, illetve az illegális áramvételezés problémájában.
A TOP 5.2.1 projekt keretében az adósságkezelési szolgáltatás
egyik célja az áramdíj adósságok rendezése, legális
áramszolgáltatás visszaállítása, melynek érdekében a
Református Szeretetszolgálat már több családdal is foglalkozik.
A tevékenység a projekt első időszakától kezdve egészen a
végéig tart, mivel a szolgáltatásba való visszakapcsolásnak az
adósságok törlesztése a feltétele. Ez nagyobb adósságok esetén
hosszabb időt vesz igénybe.
Tevékenység:
A kártyás villanyórák beszerelési munkálatainak támogatása

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az igényfelmérés kimutatta, hogy az önkormányzati bérlakásban
élők jelentős része, különösen a Kiserdő alja utcában érintett a
kikapcsolt áramszolgáltatás problémájában, a díjhátralékban. Az
érintett háztartások lakhatással kapcsolatos egyik legjelentősebb
igénye az áramszolgáltatás visszaállítása és a kártyásmérő óra
felszerelése, mint ahogy ezt a lakosság körében végzett
igényfelmérés kimutatta. egyik
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2. Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony
társadalmi státuszú lakossság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése érdekében
(Válaszható tevékenység)
Tevékenység neve
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

A TOP 5.2.1 keretében tervezett lakásfelújítási és karbantartási
workshophoz szükséges anyag – és eszközköltségek biztosítása
A pályázati felhívás 3.1.2.A) d. pontjához és
foglalkoztathatóságához is illeszkedik

Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: A szegregátumban élő marginalizált helyzetű családok
lakhatási körülményeinek javítása, illetve foglalkoztathatóságuk
és öngondoskodó képességük erősítése.
Célcsoport: a szegregátumban rossz lakáskörülmények között
élő marginalizált helyzetű családok, akiknek a lakása a projekt
keretében nem kerül modernizálásra, elsősorban azok a
családok, melyek a Kiserdő alja és Óvoda utcaiés az Újtelepi
önkormányzati lakásokban élnek.

Tevékenység szakmai leírása

A TOP 5.2.1 projekt keretében lakásfelújítási és karbantartási
workshop kerül megvalósításra szakember bevonásával,
melynek célja hogy a szegregátumban élő, rossz
lakáskörülményekkel rendelkező családok képessé váljanak saját
lakásuk karbantartására felújítására. A TOP 4.3.1 projekt az így
igénybe vett szakember szolgáltatásának keretében, külön
elszámolásban biztosítja a workshopon megvalósítandó
feladatok anyag –és eszközszükségletét. A tevékenység
hozzájárul a marginalizált célcsoport öngondoskodó
képességének és foglalkoztathatóságának javításához is
(hasonlóan a közösségi kert programhoz).

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Igényfelmérés kimutatta, hogy az akcióterület szegregált részein
élő háztartások mindegyike végezve lakásfelújítást, ha kapna
hozzá segítséget.

Tevékenység neve

Közösségi ház kialakítása: közösségi tér, valamint szociális
munkások számára irodahelyiség és szociális blokk funkciókkal
Pályázati felhívás 3.1.2.A) a. b és c. pontjához illeszkedik

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: A szociális munka és közösségfejlesztési munka
közösségi infrastrukturális hátterének biztosítása, illetve a
marginalizált, komfortnélküli lakásban élő családok higiéniás
lehetőségének javítása.
Célcsoportja: Elsődleges célcsoportja a szegregátumban élő
lakosság, másodlagos célcsoportja az Újtelep nem szegregált
tömbjeiben élő lakosság is a társadalmi feszültségek oldása és a
helyi közösségi kohézió kialakítása érdekében.

Tevékenység szakmai leírása

A közösségi ház az Újtelep 1. számú épületében kap helyet.
(hrsz: 5197), a jelenlegi melléképületben, annak átalakításával.
A közösségi ház a TOP 5.2.1 pályázat tevékenységeinek
megvalósítása érdekében kerül kialakításra. Mint az a
helyzetelemző fejezetben is bemutatásra került, az akcióterületen
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található a TKKI közösségi háza, mely a nagyobb és speciális
programok lebonyolításának helyszínéül szolgál. Viszont
szükség van olyan közösségi térre, mely egyrészt nyitott térként
funkcionál, tehát a lakosság különböző csoportjainak számára
rugalmasan elérhető, továbbá mely helyet tud biztosítani a
szociális munkások adminisztratív tevékenységeinek, s a TOP
5.2.1 tevékenységek megvalósításának biztos bázisául szolgál.
Az előzőek miatt a közösségi házban a kisebb csoportos
foglalkozások kerülnek majd megrendezésre, illetve helyet
biztosít az ÓTSZEGYII családsegítő és gyerekjóléti szolgálata
kihelyezett ügyfélfogadásának is, annak érdekében, hogy a
szolgáltatás könnyebben elérhető legyen, illetve hogy a TOP
5.2.1 keretében végzett szociális munkával az összhang minél
hatékonyabb legyen. A közösségi házban kialakításra kerül
szociális blokk funkció is, mely biztosítja azoknak a családoknak
a tisztálkodási és mosási lehetőséget, melyek komfortnélküli
lakásban laknak, illetve melyek időszakosan, jövedelem hiány
miatt nem tudják az otthoni infrastruktúrát használni.
A közösségi házhoz tartozó udvarrész közösségi használata is
biztosítva lesz. Az udvar rendbetétele önmagában is közösségi
funkciót szolgál, és kialakítása lehetővé teszi, hogy alkalmas
legyen arra, hogy jó időben kisebb kinti közösségi programok,
foglalkozások legyenek megvalósíthatók. Az udvaron állandó
jelleggel egy fedett kiülő rész kerül kialakításra, illetve alkalmas
lesz pl. ping-pong és egyéb szabadidős játékos foglalkozásokra.
A közösségi ház (összesen 140 nm) kialakításához kapcsolódó
tevékenységek:
- Épület akadálymentesítése
- Épületrész tartófalainak külső szigetelése
- épület tetőszerkezetének felújítása, tetőfedés (fémlemez
tető)
- esővíz elvezető csatornák cseréje
- Külső, belső nyílászárók cseréje
- Belső terek átalakítása a következő funkciókkal:
o közösségi helyiség (25-30 nm), mely szükség
esetén két kisebb helyiségre osztható
o iroda helyiség a szociális munkások
adminisztratív tevékenységeihez (15-17 nm)
o teakonyha kialakítása (20 nm)
o mellékhelyiségek: WC (külön férfi, női és
mozgáskorlátozottak számára)
o közösségi fürdő (külön férfi, női zuhanyzó)
o közösségi mosóhelyiség
o tároló helyiség (15 nm)
A házhoz kapcsolódik még egy fedett terasz (30-35 nm),
továbbá az udvar rendezése is megtörténik.
Eszközbeszerzések:
- konyha: mosogató, konyhabútor, tűzhely, mikro,
hűtőgép, asztal, székek
- közösségi mosóhelyiséghez 2 db mosógép
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Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

(nagyteljesítményű)
irodahelyiség: bútorzat –íróasztal székek polcok
szekrények, számítástechnikai és irodai eszközök
közösség terem: székek, asztalok, polcok, egyéb
eszközök (pl. játszóeszközök)
tároló helyiség: polcok
Kert/terasz: mobil kerti bútor (pl. asztalok, padok,
játszóeszközök)

A közösségi ház létrehozásának szükségességét az indokolja,
hogy minta az az igényfelmérésből is kiderült, a lakosság szerint
nincs megfelelő közösségi hely a környéken. A TKKI közösségi
háza az igényfelméréskor még nem működött, viszont egy
jelentősebb közösségi tér funkció jön létre a TKKI ház
megnyitásával, ami azonban többféle szervezetet szolgál ki. A
ESZA projekt számára a nyitott közösségi tér, a közösségi fürdő
és az adminisztrációs tevékenység bázisát a TOP 4.3.1
projektben létrehozott közösségi infrastruktúra tudja biztosítani.
Az ESZA projekt koordinálni fogja a tevékenységeit a TKKIval.

3. Közbiztonsági funkció a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek
megőrzését szolgáló tevékenységek:
Tevékenység neve
Térfigyelő kamerarendszer telepítése az akcióterületen és ehhez
kapcsolódóan diszpécser helyiség kialakítása az Újtelep 1.
számú épületében
Pályázati felhívás 3.1.2. B. b pontjához illeszkedik
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: a szegregátumot magába foglaló akcióterület
közbiztonságának és az ott élő emberek biztonságérzetének
növelése
Célcsoportja: akcióterületen élő lakosság

Tevékenység szakmai leírása

A közbiztonsági funkció keretében egy térfigyelő rendszer kerül
kialakításra az akcióterületen, továbbá egy diszpécser központ,
mely szintén az Újtelep 1. főépületében kap helyet (hrsz. 5197).
10 db térfigyelő kamera felszerelése és bekötése a városi
térfigyelő rendszerbe. Diszpécser központba futnak be a
térfigyelő kamerák jelei, ide kerül elhelyezésre a fogadó szerver
és egy munkaállomás kerül kialakításra. A kamerákat a
városrendészet fogja kezelni. A diszpécser központ egy
alállomásként fog működni, ahonnan a jeleket wifin továbbítják
a városi hálózatba. A tervek szerint a városrendészet és a helyi
körzeti megbízott is tarthat itt rendszeres fogadóórákat a helyi
lakosság számára (ez még egyeztetést igényel az érintett
szervezetekkel, de ilyen közbiztonsági pont működik a Velence
telepen is). A diszpécser központ (21 nm) helyiségei: egy szoba,
wc és előtér.
Tevékenységek:
- Térfigyelő rendszer kiépítése 10 db térfigyelő
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kamerával, és bekötése a városi térfigyelő rendszerbe.
- Diszpécser központ kialakítása az Újtelep 1. számú
főépületében.
o az épületrészre eső épület felújítási költségek
(falak belső szigetelése, külső felújítása, eresz
csatorna csere, stb.)
o Nyílás zárók cseréje
o padlózat cseréje
o új kémény építés
Eszközbeszerzés:
- diszpécser központ berendezése (asztal, székek, polcok,
világítótestek, mikro, fogas)
Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A lakossági igényfelmérés kimutatta, hogy a szegregátumban élő
családok a környék egyik legnagyobb problémájának a rossz
közbiztonságot tartják, ezen belül is elsősorban a kábítószer
jelenlétét érzik problémának, de többen említették a lopások,
betörések, és az antiszociális viselkedés módot meglétét is.

4. Foglalkoztatást elősegítő funkció
Tevékenység neve
Közösségi kert kialakítása
Pályázati felhívás 3.1.2 C. b. pontjához illeszkedik
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: A közösségi kert célja, hogy segítse a szegregátumokban
élő munkanélküliek visszavezetését a foglalkoztatásba, növelje a
közösségi összetartozást, és az öngondoskodó képességet,
hozzájáruljon a családok egészséges táplálkozásának
kialakításához

Tevékenység szakmai leírása

A közösségi kert kialakítása a hrsz: 5118/1 számú telket érinti,
és a TOP 5.2.1 projektben megvalósítandó Közösségi kert
programhoz kapcsolódik (mely képzett kertész bevonását is
tartalmazza).
Tevékenységek:
- 900 nm kert kialakítása, termőföld ráhordásával
- ásott kút építése
- kert körül 1,5 méter magas kerítés építése
- pihenő kialakítása (padokkal, árnyékolóval)
- eszköztároló konténer helyiség elhelyezése

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A közösségi kert létrehozását egyrészt az indokolja, hogy a
területen magas a munkanélküliek száma, a családok jelentős
része küld megélhetési gondokkal (pl. nem jut pénz ennivalóra),
a lakosság körében igény van a környezet rendezésre, melyben
nagy részük hajlandó is tevékenyen részt venni a lakossági
igényfelmérés szerint.
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5. Egyéb kapcsolódó fejlesztések
Tevékenység neve
Játszótér átalakítása többféle korcsoport számára és hozzá
kapcsolódóan focipálya kialakítása
Pályázati felhívás 3.1.2 D. c. pontjához illeszkedik
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: A beavatkozás célja az alapszinten, közösségi
összefogásból már kialakított játszótér és focipálya
színvonalának javítása (a helyi lakók bevonásával és igényei
szerint)
Célcsoportja: Elsődleges célcsoportja a szegregátumban élő
lakosság, másodlagos célcsoportja az Újtelep nem szegregált
tömbjeiben élő lakosság is.

Tevékenység szakmai leírása

A meglévő játszótér felújítása és bővítése a hrsz. 5065
önkormányzati tulajdonú ingatlanon. A játszótéren térben
elkülönülten telepítenek a kisebb és nagyobb gyerekek számára
eszközöket, úgy hogy a korcsoportok egymást ne zavarják. A
területen focipálya is létesül, mivel a meglévő focipályának
használt területen (nem valódi futballpálya, hanem egy üres
telek) kerül kiépítésre a közösségi kert. A focipálya funkció
áthelyezésre kerül a játszótér mellé.
Tevékenységek:
- játszóeszközök telepítése
- ülőpadok kihelyezése
- füves focipálya létrehozása és 3 méter magas kerítéssel
körbekerítése
- növények telepítése

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A lakossági igény felmérés egyértelműen kimutatta, hogy a
családok szerint nincs megfelelő játszótér, sportolási lehetőség a
környéken. A területen jelenleg van egy korábban kialakított
játszótér, melyek eszközei nem felelnek meg a biztonsági
előírásoknak, elavultak. A játszóeszközök cseréje szükséges
tehát. A szintén közösségi kezdeményezésből kialakított
focipálya (kezdemény) kihasználtsága magas, de műszaki és
biztonságtechnikai színvonala alacsony.

Tevékenység neve
Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

Hulladék-gyűjtősziget kialakítása
Pályázati felhívás 3.1.2 D. b. pontjához illeszkedik

Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: az akcióterületen és a kulturált hulladéklerakás
infrastruktúrájának, szelektív hulladékgyűjtés kultúrájának
megteremtése
Célcsoportja: az akcióterületi lakosság
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Tevékenység szakmai leírása

A hulladéksziget a hrsz: 5197 számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanon kerül kialakításra, célja hogy lehetővé tegye a
szelektív hulladékgyűjtést. A hulladéksziget egy árnyékoló tetőt
kap.
Tevékenység:
- hulladéksziget alapozása, térkövezése
- féltető építése
- hulladékgyűjtő konténerek beszerzése.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A lakossági igényfelmérés kimutatta, hogy a szegregátumban
élők jelentős környezeti problémának érzik, hogy a
lakókörnyezetük szemetes, erőteljesen megjelenik az illegális
hulladék lerakás, illetve ennek nyomán a rágcsálók, rovarok is.
Az ESZA programban közösségi akció keretében tervezve van
lakókörnyezeti takarítási akció, az ERFÁ-ban a szelektív
hulladékgyűjtés került be program elemenként

Tevékenység neve

Alkotmány utca – Váci Mihály utca kereszteződésében lévő
terület parkosítása
A pályázati felhívás 3.1.2.D) c. pontjához illeszkedik

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: Akcióterület, Újtelep közterületeinek funkcionális
gazdagítása, rendezettségének növelése.
Célcsoport: akcióterület lakosság és az óvoda látogatói

Tevékenység szakmai leírása

A hrsz. 5184 és 5196 önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
lévő közterület jelenleg elhanyagolt, funkciótlan, miközben ez a
két telek közvetlenül a Közösségi ház mellett és az Alkotmány
úti óvoda előtt található. Éppen ezért szükséges a közösségi
funkció erősítése, a park jelleg kialakításával, a terület
rendezettebbé tételével, ami parkosítást padok elhelyezését
jelenti. A területen jelenleg is vannak fák, ezért a
növénytelepítés korlátozottan szükséges, inkább kisebb
növények és tereprendezés kívánatos
Tevékenységek:
- területrendezés
- kisebb növények telepítése
- padok elhelyezése

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az igényfelmérés kimutatta, hogy a lakosság a környezet
elhanyagoltnak, funkcióhiányosnak tartja. A park az ERFA
projektben kialakított közösségi ház mellett van, így a közösségi
programoknak is helyet adhat.

Tevékenység neve

Ív út – Alkotmány utca kereszteződésében lévő közterület egy
részén meglévő zöldterület parkosítása és a parkoló felújítása
A pályázati 3.1.2.D) c. és 3.1.2.D) j. pontjához illeszkedik

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
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Tevékenység célja, célcsoportja

Célja: Lakókörnyezet rendbetétele, a városszövetbe való
illeszkedés javítása, városszerkezeti kapcsolat javítása, parkolási
lehetőség biztosítása akcióterületen lévő közösségi
létesítményekhez…
Célcsoport: akcióterületen élők, tágabb célcsoport a közösségi
létesítményeket használók, valamint a városrészben lakók

Tevékenység szakmai leírása

Az hrsz. 5255 önkormányzati tulajdonú, közterületi ingatlanon
jelenleg egy parkoló és mellette két oldalon kisebb zöldfelület
található.
Tevékenységek:
- a parkoló felújításával 51 db parkolóhely felújítása
történik, melyek közül 3 db mozgáskorlátozott
személyek részére van fenntartva (ez a funkció eddig
hiányzott): parkoló újraaszfaltozása, forgalomtechnikai
felfestése
- a parkoló két oldalán lévő zöldterület parkosítása, egyik
oldalon sziklakert és pihenő park létrehozása (7 paddal,
növényekkel), a másik oldalon gesztenyés liget
kialakítása a meglévő fákkal és padok (3 pad)
elhelyezésével. Az Újtelepi oldalon lugas elhelyezése a
parkoló hosszában. A parkrészekben sétány kialakítása
is tervezett.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A parkoló és a zöldfelület is felújítandó állapotban van, a
városközpont felől ez a terület jelenti az Újtelep bejáratát, tehát
ennek a területnek a rendbetétele egyben a városszövetbe való
beágyazódást is elősegíti és az akcióterület stigmatizáltságát is
enyhíti.
A közösségi ház közelében a parkolás nincs megoldva, illetve a
közösségi funkciót jelentő Református templom (Újtelep),
Katolikus templomhoz (Ív út másik oldala, Újteleppel szemben)
sincsen parkolási lehetőség kialakítva.

Tevékenység neve

Újtelep keresztutcái csapadékvíz-elvezető rendszerének
felújítása, hozzákapcsolódóan útfelület rendbetétele
A pályázati felhívás 3.1.2.D) g. pontjához illeszkedik

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Célja:
Célcsoportja: Az Újtelepen élő családok

Tevékenység szakmai leírása

Újtelep mellékutcái (hrsz 5148, 5159, 5170, 5180/2, 5200, 5211,
5222, 5233, 5137, 5244) csapadékvízelvezető rendszerének
fejlesztése a Váci Mihály utcán lévő patak irányába. A
tevékenység magában foglalja a mellékutcák burkolatának
rendbetételét, az utak szélesítésre kerülnek 6 m szélességre és
térburkolattal lesznek ellátva a közművel javíthatósága
érdekében. A közművek az 1960-as években lettek kialakítva, a
vízvezetékek szorulnak inkább felújításra, mely gördülő
felújítási rendszerben történik, az önkormányzat egyezteti az
Ózdi Vízmű Kft-vel a szükséges vízi közmű felújításainak
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ütemezését..
Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az Újtelepen a csapadékvíz-elvezetés jelenleg nem megfelelően
megoldott, nagyobb csapadék mennyiséget jelenleg nem tud
elvezetni. A mellékutcák igen rossz állapotban vannak
felújításuk indokolt.

Tevékenység neve

Váci Mihály utcai és az Újtelep 1. alatti lakások víz és szennyvíz
hálózatra való bekötésének közterületi fejlesztési szakasza
A pályázati felhívás 3.1.2.D) g. pontjához illeszkedik

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A felújítandó önkormányzati megfelelő közmű
infrastruktúrával való ellátásához kapcsolódóan az egyéni fő
vízmérőórák létrehozása.
Célcsoport: felújítandó lakásokban élők.

Tevékenység szakmai leírása

A felújított önkormányzati lakásokban az egyéni vízmérési
lehetőségek kialakítása, mely fontos beruházás a
megfizethetőség szempontjából is. A város más részein, de
Újtelepen is a közös vízórák sok konfliktus és a hátralékosság
okozója is.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A felújítandó önkormányzati lakások víz- és
szennyvízbekötésének biztosítása érdekében szükséges a
fejlesztés.
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4.3 Tervezett szociális munka bemutatása (amennyiben releváns)
Folyamatos szociális munkakeretében végzett tevékenységek:
Alkalmazotti státuszban lévő, a program teljes időtartama (36 hónap) alatt foglalkoztatott
szociális munkások tevékenységi körébe tartozó feladatok:
-

Egyéni szociális munka: egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása

-

Családokra irányuló szociális munka: az egyes családok problémáinak kezelése,
családok, családtagok bekapcsolása a projekt más elemeibe, szolgáltatásaiba.

-

Óvodai és általános, középiskolai hiányzások szoros követése, kapcsolattartás az
intézményekkel.

-

Intenzív családsegítés: a védelembe vett, veszélyeztetett gyerekek családjaira irányul
elsősorban, de krízishelyzetbe került családok támogatását is tartalmazza szoros
együttműködésben a családsegítő/gyerekjóléti szolgálattal.

Lakhatási jogviszony rendezésének segítése: szegregátumban élő háztartások lakhatási
jogviszonyának felmérése, a jogviszony rendezéséhez szükséges lépések meghatározása és
megvalósítása a lakókkal közösen.
-

Adósságkezelési szolgáltatás működtetése: háztartások lakhatással kapcsolatos
adósságainak és egyéb tartozásaik feltérképezése, adósságok felszámolását célzó
tervek kidolgozása, megvalósításának kísérése, tervszerű háztartásgazdálkodás
támogatása. Kártyás mérőórák felszerelésének ösztönzése. Együttműködés a
közműszolgáltatókkal.

-

A TOP 4.3.1-15 projekt keretében megvalósítandó lakásberuházásokra az érintett
családok felkészítése, a családok szoros követése.

-

Esetmegbeszélések a családsegítő/gyerekjóléti szolgálattal közösen.

-

Szupervízió a szociális munkásoknak (évente 2 alkalommal).
Folyamatos szociális munkához kapcsolódó plusz szolgáltatások a célcsoport számára:
Pénzügyi és adósságkezelési tanácsadás (workshop és egyéni tanácsadás):
háztartásgazdálkodási, tudatos pénzügyi magatartás és adósságok felhalmozódását
megelőző felkészítő workshop sorozat és egyéni tanácsadások (25 alkalommal).

-

Lakásfelújítással és -karbantartással kapcsolatos workshop, mely releváns ismereteket
nyújt, és képessé teszi a bevont családokat lakásaik, házaik felújítására,
karbantartására – 26 alkalommal.

-

Családszervezési és életvezetési tanácsadás – 45 alkalommal.
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Folyamatos szociális munka elemei
Egyéni
fejlesztési
tervek
megvalósítása

180
fő Szegregátumban SC I. 1: Az akcióterületen élő hátrányos
aktívkorúra
élő aktívkorúak helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének
összesen
javítása, foglalkoztatási esélyeinek növelése,
létszáma 387 fő jövedelemszerző
képességének
javítása
(párhuzamban a lakások komfortfokozat
növeléséhez kapcsolódó kiadásnövekedéssel)
SC I. 2: A gyermekek, fiatalok esetében a
halmozottan
hátrányos
helyzet
újratermelődésének
megakadályozása,
kisgyerekkori fejlődés elősegítése, a gyerekek
tanulmányi eredmények javítása, iskolai
karrierjének támogatása, a lemorzsolódás
megakadályozása
SC I.3: A kiugró egészségügyi kockázatok (pl.
drogfogyasztás, ellátatlan krónikus betegségek)
mérséklése, egészséges életmód kialakítása
SC I. 4: Családok lakhatási biztonságának
megteremtése
(adósságrendezés,
jogcímrendezés)
SC I. 5: A helyi közösség aktivizálása, belső
erőforrásainak mobilizálása pozitív minták
kialakítása érdekében, valamint a közösség
érdekérvényesítő képességének javítása

40-60 család
Családokra
irányuló
szociális munka

Mintegy 160170 család él az
akcióterületen
(KSH
Népszámlálási
adatok alapján),
ebből min. 70
családot érint a
súlyosabb
szociális
problémák
halmozódása

SC I. 1: Az akcióterületen élő hátrányos
helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének
javítása, foglalkoztatási esélyeinek növelése,
jövedelemszerző
képességének
javítása
(párhuzamban a lakások komfortfokozat
növeléséhez kapcsolódó kiadásnövekedéssel)
SC I. 2: A gyermekek, fiatalok esetében a
halmozottan
hátrányos
helyzet
újratermelődésének
megakadályozása,
kisgyerekkori fejlődés elősegítése, a gyerekek
tanulmányi eredmények javítása, iskolai
karrierjének támogatása, a lemorzsolódás
megakadályozása
SC I.3: A kiugró egészségügyi kockázatok (pl.
drogfogyasztás, ellátatlan krónikus betegségek)
mérséklése, egészséges életmód kialakítása
SC I. 4: Családok lakhatási biztonságának
megteremtése
(adósságrendezés,
jogcímrendezés)
SC I. 5: A helyi közösség aktivizálása, belső
erőforrásainak mobilizálása pozitív minták
kialakítása érdekében, valamint a közösség
érdekérvényesítő képességének javítása

40-60 család
Lakhatási
biztonság
megteremtésére
irányuló
szociális munka

Rendelkezésre
álló
adatok
szerint min. a
családok felét
érinti
a

SC I. 4: Családok lakhatási biztonságának
megteremtése
(adósságrendezés,
jogcímrendezés)
SC II. 1: A családok lakhatási körülményeinek
és a lakhatás infrastrukturális ellátottságának
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jelentősebb
javítása
eladósodás
problémája,
főként köztük
vannak olyanok,
akiknek
a
jogcímét
is
rendezni kell.
Az
önkormányzati
bérlők

4.3 Szinergia vizsgálat
Az ERFA és az ESZA projektek szoros kapcsolatban állnak egymással, alapvetően egy
integrált, komplex programnak tekinthetőek, az egyes projektek elemei egymásra épülnek,
egymást erősítik, és közös céljuk az akcióterületen élők társadalmi felzárkóztatása és
életminőségének javítása. Az alapvető megoszlás az ERFA és az ESZA projektelemek közt
az, hogy az ERFA elemek biztosítják az infrastruktúrát és az eszközök nagy részét, az ESZA
elemek pedig a létrehozott infrastruktúrát igénybe véve (pl. közösségi ház, közösségi kert,
külső közösségi terek) biztosítják a humán szolgáltatást, illetve lehetővé teszik, hogy a lakók
alkalmazkodni tudjanak a megváltozott körülményekhez (pl. felújított lakások, kártyás
mérőórák használata).
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az ERFA projekt tevékenységeihez milyen
módon illeszkednek az ESZA projektelemek, milyen szinergiák lépnek fel a két projekt között
és azok hogyan biztosítják együttesen a társadalmi integráció eredményességét, a célrendszer
elérését.
Illeszkedés lakhatási tevékenységek terén:
Lakhatási beavatkozások terén a jelenlegi pályázat a Váci Mihály utcai lakások
komfortfokozatának emelését tartalmazza félkomfortos szintre (víz-szennyvízellátásba való
bekötés és benti fürdőszoba-WC kialakítása révén), valamint energetikai felújításukat, illetve
az Újtelep 1. számú épületegyüttesében további 3 lakás hasonló célú felújítását tartalmazza a
modern szociális bérlakások kialakítása érdekében. A felújított lakások külön fő
vízmérőórával és kártyás villanymérőórával lesznek felszerelve.
Szintén a lakhatási célú tevékenység részét képezi a kártyás villany mérőóra felszerelési
program, melynek elsődleges célterülete a Kiserdő alja utcai önkormányzati bérlakások, de
igény szerint más önkormányzati tulajdonú lakásoknál is megvalósulhat ez tevékenység a
szegregátum területén.
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A lakhatási projektelemek tervezésekor tehát nagy hangsúlyt kapott a megfizethetőség
problémája, ezt szolgálja a lakásoknál a félkomfortos szint kialakítása, mely lehetővé teszi,
hogy a marginalizált helyzetű háztartások lakhatási célú kiadásai ne növekedjenek hirtelen,
illetve a közmű mérőórák tervezése, mely lehetővé teszi a víz, villanyfogyasztás tudatos
kontrollját a háztartások részéről.
A TOP 4.3.1 pályázatban megvalósítandó lakásfelújítási tevékenységhez az ESZA projektben
szorosan kapcsolódnak szolgáltatások a megfizethetőség problémáján keresztül. Mint azt a
helyzetelemzés (intézményi interjúk, igényfelmérés) is feltárta, a szegregátumban súlyos
gondot jelent a lakhatási jogcímek rendezetlensége (túlnyomóan az önkormányzati lakások
esetében), a lakhatási költségekkel való eladósodottság problémája. Éppen ezért az ESZA
programok egyik fő fókusza az adósságkezelés és ezzel összekötve a jogcímrendezés
problémájának kezelése. Ennek érdekében a szociális munka keretében külön került
meghatározásra a jogcímrendezés és adósságrendezés feladata, mely össze van kapcsolva a
tervszerű háztartásgazdálkodás segítésével, illetve a szociális munkán kívül külön interaktív
workshop sorozat került tervezésre pénzügyi és adósságkezelési témában.
A jogcím- és adósságrendezés terén cél, hogy a segítség egy normatív módon kialakított
eljárásrend keretében érkezzék, éppen ezért az érintett szervezetek, a közmű szolgáltatók és a
vagyonkezelő (ÓzdInvest Kft.) is bevonásra kerül. A partnerségi rendszer kialakításánál is
figyelembe lett véve ez a szempont: az ÓzdInvest Kft. (mely az önkormányzati lakások
bérbeadója) az ERFA projektben konzorciumi tag, a Református Szeretetszolgálattal dolgozik
együtt, mely szervezet több év óta aktívan segíti a Kiserdő alja és Óvoda utcai családokat az
adósságok (elsősorban áramadósságok) rendezésében, és az illegális áramvételezés során
kialakult problémák megoldásában. Az ESZA és ERFA projektek tervezése során többször
történt egyeztetés, és a tervek szerint a programok megvalósításába is bekapcsolódik a
Református Szeretszolgálat.
A támogatói csoport két havonta fog ülésezni (tagjai a tervek szerint: Abaújrakezdés KE,
Református Szeretetszolgálat, Családsegítő-Gyerekjóléti Szolgálat, és további meghívott
tagok.
További kapcsolódás az ESZA programmal, hogy az a foglalkoztatási helyzet javítását
prioritásként kezeli, többféle eszközzel is (tréningek, foglalkoztatási mentorálás, és megfelelő
képzésekbe való juttatás), hiszen a lakhatási költségek megfizetése, különösen a felújított
lakások megemelkedett költsége, illetve az adósságok részletfizetése miatt, a jelenleginél
magasabb szintű jövedelmeket kíván meg.
Az ESZA projekt 150 főre tartalmazza az egyéni fejlesztési tervek készítését és
megvalósítását. Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők elsődleges célcsoportja azok (illetve
családjaik), akik a lakhatási beavatkozásokba érintettek (tehát akiknek a bérlakása felújításra
kerül), illetve akiknek bizonytalan a lakhatási helyzetük (pl. áramszolgáltatást kikapcsolták,
illegális áramvételezésben érintettek, jelentősebb felhalmozott adósságuk van lakhatási
költségek terén, nincs érvényes bérleti szerződésük).
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A lakásköltségek megfizethetőségén túl az ESZA és ERFA projektelemek további
kapcsolódását jelenti a lakásfelújítási és karbantartási workshop megrendezése (amely a
lakosság foglalkoztathatóságához is kapcsolódik), s amely alapvetően ESZA (TOP 5.2.1)
forrásokra támaszkodik, azonban az ERFA pályázatból eszközöket kíván finanszírozni. A
workshop tevékenysége így hatékonyan hozzájárul ahhoz, hogy a kritikus állapotban lévő, de
a pályázatban megkívánt szintre gazdaságosan fel nem újítható lakóépületek lakói is
lehetőséget kapjanak az épületeik legproblematikusabb hibáinak kijavítására,
életkörülményeinek javítására (pl. a Kiserdőalján és az Óvoda utcában).

Lakókörnyezet fejlesztésével kapcsolatos programok
A lakókörnyezet fejlesztését és egyben gazdagabb közösségi funkcióval rendelkező
lakókörnyezet létrehozását szolgálja az ERFA projektben a játszótér létrehozása focipályával,
illetve az Alkotmány – Váci Mihály utcák találkozásánál kialakítandó park. Az ehhez
kapcsolódó ESZA elem a helyi közösség bevonása annak végleges tervezésébe, hogy a nyitott
közösségi terek, milyen funkciókat kapjanak, milyen eszközökkel legyenek felszerelve (a
jelenlegi tervek indikatív jelleggel készültek). A közösségi tervezés a helyi közösség
fejlesztésének, aktivizálásának is fontos eleme. Az ESZA projektben továbbá még tervezettek
olyan kisebb közösségi akciók, melyek szintén a lakókörnyezet fejlesztését, és ezáltal a
helyiek projekt iránti elköteleződését, környezeti felelősség tudatosságának fejlesztését
szolgálják.
Mindemellett a felújított külső közösségi terek színteréül szolgálnak majd a közösségi
rendezvényeknek, sporteseményeknek, és kialakításuk valamint használatuk segíti a lakók
közti interakciók kulturált lebonyolítását.
Hulladékgyűjtősziget kialakítása a rendezettebb lakókörnyezet kialakításáta szolgálja, az
ESZA projektben a közösségfejlesztés során nagy hangsúlyt kap a lakókörnyezet rendben
tartása és a már előbb említett közösségi akciók is részben ezt szolgálják. Az illegálisan
lerakott hulladékokat szintén közösségi akció keretében szedik majd össze az ott élők, ami
azért is fontos mert az illegális szemét lerakás közegészségügyi kockázatokkal jár.
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Közösségi ház kialakítása
Az ERFA projekt egy helyi közösségi ház kialakítását is tartalmazza, mely a szociális munka
és a közösségfejlesztés bázisául szolgál. Mint a helyzetelemző fejezet is bemutatta (és a
Kihasználtsági Terv is kitér rá) az akcióterületen található a SZGYF Közösségi háza, többféle
lehetőséggel. Éppen ezért az ESZA projekt közösségi háza olyan funkciókat fog ellátni az
ESZA projekthez kapcsolódóan melyek nem telepíthetők a SZGYF közösségi házába. Ezek
részben a projekt megvalósíthatóságát támogató funkciók, így a helyi szociális munkások
irodájaként, a Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és a Központ kihelyezett
ügyfélfogadásának helyszíneként funkcionál, mely egyben támogatja azt is, hogy az
alapellátás és a projekt szociális munkásai közötti erősebb szakmai együttműködés valósuljon
meg.
Az ESZA programok közül az egyéni és kisebb létszámú csoportfoglalkozások is a közösségi
házban kerülnek megrendezésre, illetve a ház olyan nyitott térként is funkcionál, mely
rugalmas időbeosztással, különféle korú helyi csoportok számára biztosít lehetőséget
programok szabadidős elfoglaltságoknak. (Konkrét programokat lásd a „Kihasználtsági terv”
fejezetben.)
A közösségi ház továbbá rendelkezik ún. szociális blokk funkcióval, mely a továbbra is
komfortnélküli lakásokban élő családok számára biztosít fürdési és mosási lehetőséget. Ezt a
szolgáltatást azok a családok is igénybe vehetik, akik anyagi gondokkal küzdenek és ezért, bár
közművesített lakásokban élnek, időközönként rászorulnak a szociális blokk használatára
(annak érdekében, hogy a fizetendő közmű számláikat meg tudják fizetni). E tekintetben ez a
funkció is kapcsolódik a lakhatási költségek megfizethetőségének javításához.
Foglalkoztathatóság elősegítését támogató programok:
Az ESZA program több olyan elemet tartalmaz, mely a hosszú ideje munkanélküli lakosság
foglalkoztathatóságához kapcsolódó képességek fejlesztését szolgálja. Az egyik ilyen elem a
Közösségi kert program, melyhez kapcsolódóan maga a kert az ERFA projekt keretében kerül
kiépítésre. A kert a program első évétől kezdve fog működni, a program szakmai részét
képzett kertész tartja, a résztvevők bevonása szociális munkás révén történik, aki a programot
is kíséri. A program, amellett hogy segíti a rendszeresség kialakítását a résztvevők
életmódjában, hozzájárul az ott élő emberek öngondoskodó képességének javításához, erősíti
a közösségi cselekvésre való képességet, ezzel az egyéb ilyen célú szociális munka hatását. A
közösségi kert program továbbá kapcsolódik az egészséges étkezés kialakítását célzó ESZA
programelemekhez is.

Egy másik, a szegregátumban élő marginalizált helyzetű emberek foglalkoztathatóságának és
öngondoskodó képességének növeléséhez hozzájáruló program a lakásfelújítási és
karbantartási workshop (melyet a lakhatási kérdések során is említettünk), s amely hasonló
elven működik, mint a közösségi kert program. Magát a workshopot képzett szakember tartja
és a célja, hogy olyan tudásra tegyenek szert a résztvevők, melynek segítségével a saját
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otthonukban javításokat, felújításokat végezhetnek, illetve egy olyan önsegítő csoport jöjjön
létre, mely a későbbiekben másokat is be tud vonni a szegregátumból.
A workshop keretében a résztvevők saját otthonuk javításán keresztül tanulhatják meg el az
egyes munkafolyamatokat. A résztvevőket a szociális munkás segítségével választják ki. A
csoport elsődleges célcsoportját olyan önkormányzati lakásban élők képezik, akiknek a lakása
nem kerül felújításra a projekt keretében, így főként a Kiserdő alja utcai bérlők. A
tevékenységre való igényt a szegregátumban végzett felmérés is kimutatta, mely szerint a
megkérdezettek legnagyobb része végezne felújítást saját maga, ha kapna hozzá segítséget. A
workshopot vásárolt szolgáltatás keretében tervezi az ESZA projekt megvalósítani, melynek
az eszköz és anyagigényét az ERFA projektben tervezzük biztosítani részben szintén
eszközbeszerzés keretében.
Térfigyelő kamerarendszer és diszpécser központ létrehozása
A térfigyelő kamerarendszer a közbiztonság javítását célozza, ehhez kapcsolódóan kerül
kialakításra ERFA forrásból a diszpécser központ is, mely egyrészt a kameráknak a városi
rendszerbe való bekötéséhez szükséges. A tervek szerint a diszpécser központ helyet adna a
rendőrségi körzeti megbízottnak és esetlegesen a városrendészetnek, hogy az akcióterületen
heti rendszerességgel tartsanak fogadóórát, a helyiek való hatékonyabb kommunikáció
kialakítása és a bizalomépítés érdekében.
Szolgálati lakás létrehozása
A szegregátumban egy szolgálati lakás kialakítása is szerepel az ERFA projektben, melyet az
indokol, hogy a szakképzett szociális szakemberekben nagy hiány mutatkozik a városban és a
szolgálati lakás várhatóan hozzájárulhat a szakemberek pozitív motiválásához.
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Összefoglaló tábla az ERFA és ESZA programelemek kapcsolódásáról
ERFA projekt elem
Önkormányzati bérlakások
komfortfokozatának emelése, energia
hatékonyság növelését célzó felújítása (Váci
Mihály utcai lakások, Újtelep 1. egyes lakásai)

ESZA projekt elem
-

Lakókörnyezet minőségének javítását,
funkciógazdagítását célzó beruházások
(játszótér, parkok)

-

Közösségi ház kialakítása közösségi térrel,
szociális munkások irodájával, szociális
blokkal

-

Foglalkoztathatóságot segítő programok:

-

közösségi kert kialakítása szükséges
infrastruktúrával
- lakásfelújítási
és
karbantartási
workshop eszköz és anyagigényének
biztosítása)
Térfigyelő kamerarendszer és diszpécser
központ létrehozása
-

-

Szolgálati lakás kialakítása
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jogcímrendezést és adósságkezelést célzó
szociális munka,
pénzügyi ismeretek és adósságkezelési
interaktív workshop,
foglalkoztatásba, képzésbe helyezést
célzó tevékenységek
közösségfejlesztés, közösségi tervezés
további közösségi akciók tervezése és
megvalósítása a lakókörnyezet rendbe
rakása érdekében
közösségi programok szervezése nyitott
közösségi tereken
illegálisan
lerakott
szemét
összetakarítását
célzó
közösségi
programok
egyéni,
csoportos
és
közösségi
foglalkozások és programok különféle
csoportok számára
nyitott tér szabadidős programok,
közösségfejlesztés számára
szociális munkások ESZA projekthez
kapcsolódó
adminisztrációs
tevékenysége
Családsegítő és gyerekjóléti szolgálat és
központ kihelyezett ügyfélszolgálata
egyéb szakmai tevékenységek
közösségi kert program megvalósítása
szakember bevonásával
lakásfelújítási workshop megvalósítása
szakember bevonásával
mindkét program kísérése szociális
munkás által

-

rendőrségi megbízott és városrendészet
fogadóóra tartása

-

szociális szakemberek hiánya miatt a
megfelelő
munkaerő
biztosítása
érdekében

4.4 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében
Az Újtelep-Kiserdőalja szegregátumra tervezett komplex projekt három tagból álló
konzorciumban valósul meg:
-

a konzorcium vezetője Ózd Város Önkormányzata,
a két konzorciumi partner pedig az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület és
Ózd Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

Ózd Város Önkormányzata
Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ózdi járásának járásszékhelye, a 290/2014 (XI.26.)
Kormányrendelet a „Komplex programmal fejlesztendő járások” közé sorolta.
Ózd lakosságának (34.481 fő) 14,3%-át tették ki a szegregátumban élők (4.929 fő) 2011-ben,
és további 3,5% (1.195 fő) élt szegregációval veszélyeztetett területen. A KSH a
Népszámlálási adatok alapján 21 szegregátumot határolt le a városban, melyek elsősorban a
város keleti, dél-keleti részén koncentrálódnak.
A komplex program célterületeként a város Önkormányzata az Újtelep-Kiserdőalja
elnevezésű szegregátumot jelölte ki (a KSH szegregációs térképen, adattáblában 6. számmal
jelzett szegregátum). A szegregátum lakosságszáma a 2011-ben 648 fő volt (a területen
található hajléktalan szállón tartózkodókkal együtt 709 fő), a szegregációs mutatója pedig
59,2%.
Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Ív utca - Alkotmány utca - Váci Mihály utca –
erdőhatár - Óvoda utcára merőleges „névtelen” utca - József Attila utca - Szabó Lőrinc utca.
Az akcióterület maga nagyobb, mint a KSH által lehatárolt szegregátum, mivel az Újtelep
valamennyi tömbjét tartalmazza, míg a szegregátum csak a tömböknek mintegy felét (a telep
maga viszont építészetileg, térszerkezetileg és a helyi közösség szempontjából is egy egységet
képez). Az akcióterülethez tartozik még a József Attila utcától délre eső tömb, mely nincs
szegregátumként megjelölve, és ahol intézmények találhatók (Roma Nemzetiségi
Önkormányzat épülete és az önkormányzat nappali szociális ellátói).
Az akcióterület teljes lakossága a Népességnyilvántartó 2016. márciusi adata szerint 793 fő,
ezen belül a szegregált tömbökben 608 fő él. A népesség mintegy harmada 14 év alatti, ami
közel kétszerese a városi átlagnak (17,2%), és több mint kétszerese az országos átlagnak
(2011-ben 15,8%).
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Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület bemutatása
Az Egyesület 2007-ben alakult, azóta folyamatosan működik. Székhelye Abaújszántón van,
két telephelye Miskolcon és Kázsmárkon működik. Az Egyesület felkarolta a Borsod-AbaújZemplén megyei hátrányos térségeket, célul tűzte ki az együttműködésük megerősítését és
tartalommal való megtöltését a közös fejlesztések hatékony megvalósítása és a térségben élők
életkörülményeinek javítása érdekében.Az Egyesület a térségben a helyi szereplőkkel
partnerségben végzi tevékenységét. A fejlesztési lehetőségek feltárását követően közösen
kivitelezhető projekteket generál, amelyek a térség súlyos foglalkoztatási, szociális és
képzésbeli gondjaira, hiányosságaira keresik a választ. Szakemberei segítségével felkarolja az
alulról jövő kezdeményezéseket és megadja a megfelelő szakmai támogatást az előremutató
projektötletekhez. Kiemelt fejlesztési területének tekinti az alternatív mezőgazdasági
megoldásokat, a turisztikai lehetőségek feltárását, a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek
kiaknázását. Tevékenysége kiterjed közvetlenül a helyi közösség fejlesztésére és az
életminőséget közvetve befolyásoló egyik legjelentősebb tényező, a befektetések ösztönzésére
is. Támogatja az innovációt, a három kistérség közös marketing akcióit és igyekszik mind
több hasznos információt elérni és szolgáltatni a helyi szereplők együttműködése, a közös
fejlesztések generálása és az elért eredmények fenntarthatósága érdekében.
Az Egyesület az elmúlt években az alábbi településeken valósított meg TÁMOP 5.3.6-11/1
kódszámú kiíráshoz kapcsolódó Komplex telep-programot:
-

-

-

Komplex telep-program és humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Kázsmárk
községben - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0030. A megvalósítás időszaka: 2013.03.012015.03.31
Komplex telep-program és humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Köröm
községben - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0079. A megvalósítás időszaka: 2014.03.012015.11.30
Abaújszántó Varga utcai komplex telep-program - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0081. A
megvalósítás időszaka: 2014.04.01-2015.12.15
Hernádszentandrás komplex telep-programja TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0050. A
megvalósítás időszaka:2013.12.01-2015.11.30

A komplex telepprogramokban az Egyesület által megvalósított főbb tevékenységek:
közösségfejlesztés, közösségi együttműködések megerősítése
adósságkezelés
prevenciós foglalkozások
fejlesztő pedagógiai foglalkozások
ifjúsági programok
egészségfejlesztés
a teljes projekt szakmai vezetése
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Az Egyesület a kiemelt Gyerek-esély programban is részt vett: Gyerekeink jövőjéért Esélyteremtés a Szikszói kistérségben élők gyerekek és fiatalok számára - TÁMOP 5.2.3-A12/1-2012-0014. A megvalósítás időszaka: 2013.04.01-2015.09.30
Főbb tevékenységek:
 foglalkoztatási koordinációs terület: önfoglalkoztatás elősegítése, munkaerő-piaci
tanácsadás, tanulmányutak szervezése
 ifjúsági koordinációs terület: ifjúsági kezdeményezések elősegítése,
ifjúsági
önkéntesség elterjesztése, prevenciós programok, táborozás.

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című program - TÁMOP5.1.3-09/2-2010-0001 - keretében a Szikszói kistérségben megvalósuló „Szárnyakat adni a
malacnak” című projektben vettek részt. A megvalósítás időszaka: 2011.02.01-2013.07.31
Főbb tevékenységek:
humán erőforrás fejlesztés
térségi animáció
közösségi coaching
konfliktus kezelés
képzések
Az Egyesületnek tehát kilenc éves tapasztalata van hátrányos helyzetű, köztük a roma
közösségekre irányuló szociális szolgáltatások, szociális gazdaság, közösségfejlesztés terén,
melynek egyik fő hangsúlya a foglalkoztathatóság és a helyi gazdaság teljesítményének
javítása. Az Egyesület részt vett a kiemelt Kistérségi gyerek-esély programok
megvalósításában is (Szikszói Kistérség).

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bemutatása
Az RNÖ feladata a roma nemzetiség kultúrájának és hagyományápolásának támogatása, ezzel
kapcsolatos események szervezése. További feladata a kisebbség érdekeinek képviselete.
Ózdon az RNÖ igen aktív tevékenységet folytat, az előbbi feladatok teljesítéseképpen több
uniós projekt megvalósításában részt vett elsősorban programkoordinátori szerepkörben,
melynek során a hátrányos helyzetű, roma lakosságot (is) célzó programokban segítette a
célcsoport elérését, résztvevők kiválasztását, aktivizálását.

Az alábbi projektekben vett részt aktívan az RNÖ:
-

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 „Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence
telepeken”: komplex telep-programban koordinátori tevékenység ellátása. Feladat a
projektmenedzsment munkájának segítése, részvétel a célcsoport kiválasztásában, a
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-

-

szakmai megvalósítás elfogadásának személyes segítése a telepeken. A pályázatban
megvalósítására kerülő roma szabadidős program szervezése 2 alkalommal.
TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0005 „Gyerekesély az Ózdi kistérségben”: program
kidolgozása, családok jelentkeztetése, új résztvevők kiválasztása, differenciált
családlátogatás, adományok gyűjtése, szétosztása (eseti), óvodák fakultatív látogatása.
Családok munkaerő-piaci kapcsolatainak rendszerezése, foglalkoztatás ösztönzése,
munkaerőpiacra történő visszatérés segítése és a közösségtudat erősítése.
TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013, "Támpillér- építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás
Ózdon": a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. által megvalósított
tranzitfoglalkoztatási programban való részvétel. Az RNÖ koordinátori feladatot
töltött be, 24 főt támogattak a programban való bennmaradásban.

3. táblázat: A konzorciumi partnerek bemutatása
Partner neve:
A partner gazdálkodási/jogi formája:
A partner által végzett tevékenységek teljes összege
(Ft)
Igényelt támogatás összege (Ft)
Biztosít-e önerőt?
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan
vesz részt a projektben?
Partner szerepe a tervezésben:
Partner szerepe a végrehajtásban:
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

Ózd Város Önkormányzata
321-helyi önkormányzat
74.911.971 Ft.

Partner neve:
A partner gazdálkodási/jogi formája:
A partner által végzett tevékenységek teljes összege
(Ft)
Igényelt támogatás összege (Ft)
Biztosít-e önerőt?
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan
vesz részt a projektben?
Partner szerepe a tervezésben:
Partner szerepe a végrehajtásban:
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
529-egyéb egyesület
74.824.100 Ft.
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74.911.971 Ft.
Nem
Nem releváns
4.1. Fejezet
Részt vett
Konzorciumvezető
Fenntartó

74.824.100 Ft.
Nem
Nem releváns
4.1. Fejezet
Részt vett
Konzorciumi tag
Nem releváns

Partner neve:
A partner gazdálkodási/jogi formája:
A partner által végzett tevékenységek teljes összege
(Ft)
Igényelt támogatás összege (Ft)
Biztosít-e önerőt?
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan
vesz részt a projektben?
Partner szerepe a tervezésben:
Partner szerepe a végrehajtásban:
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
371-helyi nemzetiségi önkormányzat
6.263.929 Ft.
6.263.929 Ft.
Nem
Nem releváns
4.1. Fejezet
Részt vett
Konzorciumi tag
Nem releváns

ÓZD Újtelep – Kiserdőalja akcióterületen a felzárkóztatását és a célcsoport beilleszkedést
elősegítő partneri együttműködéseknek a célja, hogy a különböző szolgáltatások, fejlesztések,
a társadalmi kapcsolatok, a célcsoporttal való szoros együttműködés eredményei, valamint a
konzorciumi partnereknél megjelenő szakterületenként eltérő tapasztalatok a megvalósítás és
beavatkozás sikerének támogatóivá váljanak, és ez a szoros összefogás ne gyengítsék vagy
oltsák ki egymást.
A konzorciumi tagok olyan programelemeket biztosítanak, amelyeket a projektből
finanszíroznak, és a célterületen jelenleg nem biztosítottak. Ilyenek a különféle
foglalkoztatások, munkaerő-piaci felkészítés, közösségi programelemek, szociális
programelemek a felnőtteknek és a gyerekeknek.
Emellett az együttműködő partnerek a már jelenleg is működő tevékenységükkel
bekapcsolódva, szolgáltatásaikat kiterjesztik, ezzel támogatják a projektet. Hozzájárulnak a
program sikeres megvalósításhoz a szakmai tudásukkal, tapasztalataik átadásával.

Az iskola és tagintézményei, és az érintett óvodák partnersége kiemeltem fontos a kora
gyermekkori szocializációs problémák feltárásában. Emellett az iskolai integráció
problémáinak kiküszöbölése rendkívül fontos feladat, mivel a területen élő gyermekek
arányára magas. Már a korai életkorban fontos, hogy az intézményi beilleszkedés kapcsán
kialakuló kirekesztődés feltárásra kerüljön, valamint minél hamarabb megkezdődjön a
kezelése, a fiatalkorúak és a gyermekek fejlesztése. Ez a folyamat az egyenlőtlenségek
generációk közötti átörökítésének egyik mozgatórugója.
Az egészségügyi problémák kezelésében az együttműködő partnerek szerepe ugyancsak
létfontosságú. Fontos feltétel a körzeti gyermek és felnőtt háziorvosi ellátás biztosítása, az
ezáltal feltárt problémák és azok okai, az egészségi állapot javítását célzó szolgáltatások és
programok tartalmát formálják majd. Szorosan hozzá kapcsolódik még a védőnői szolgálat is,
amely segítséget nyújt a gyermekek egészségi állapotát befolyásoló körülmények
feltárásában, valamint a családi mentorok tanácsadásában is fontos szerepet játszik.
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Az együttműködő partnerek szerepe tehát egyrészt információ szolgáltatás az egyéni
fejlesztési tervek különböző fejlesztési területeihez, másrészt pedig aktív közreműködés a
megvalósításban.

Támogató Csoport Bemutatása, létrehozásának menete, működésének módja:
A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő nem konzorciumi partnerekként szereplők
részvételével úgynevezett „támogató csoportot” hoztunk létre, amelynek tagjai szervesen részt
vettek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatták és támogatni fogják, kiegészítik a
megvalósítást.
A Támogató Csoport Tagjai:
-

-

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi Gyerekjóléti Integrált Intézmény
(ÓTSZEGYII) egységei közül:
o Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ
o Védőnői Szolgálat
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltség
Magyar Református Szeretetszolgálat
II. János Pál Katolikus Általános Iskola
A helyi közösség képviselői
Ózd Városi Rendészet
Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (eseti jelleggel)

A támogató csoport kéthavonta üléseznek.
A támogató csoport nem formalizált szervezet, hanem együttműködő fórum. A támogató
csoport tagjai mobilizálni tudnak érintett csoportokat, meg tudják határozni az akcióterületi
fejlesztés szükségleteit, hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez és
megvalósításához, és garanciáját jelentik a projekt által elért eredmények fenntarthatóságának.
A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, a
program kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében. Visszacsatolói fórumként is
működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a programokba. Emellett a támogató
csoport mobilizálja a döntéshozókat és intézményi szereplőket is.
A támogató csoport a továbbiakban segítségre lesz a bevonni kívánt lakosság
érzékenyítésében, a program és a programelemek elfogadásában és az ezeken való részvétel
erősítésében.
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4.5. A projekt várható hatásai
Ózd Újtelep – Kiserdőalja településrészét meghatározza az a leszakadó tendencia, amely
megállítása a legsúlyosabb probléma a szegregáció és mélyszegénység problémáival küzdő
területeken. A projekt tervezése során kialakított szolgáltatások, közösségi intézmények,
programok a szélesebb társadalmi környezet számára is hozzáférhetőek lesznek. A
beavatkozás sikeressége során az önellátó és öngondoskodó viselkedésminták másolhatók,
követhetőek lesznek, hiszen az ahhoz szükséges eszközöket a szélesebb földrajzi
környezetben élők számára is biztosítja a projekt.
A társadalmi kapcsolatok létrejöttének eredménye a Közösségi Ház. Az igényeknek megfelelő
és sokszínű programkínálat segít abban, hogy a nem csak a szegregátum területéről, hanem a
település egészéről érkezők is be tudjanak kapcsolódni, és részvételükkel erősítsék a
közösséget.
A várt eredmények teljesülése esetén a pozitív hatás többek között az lesz, hogy a városrész
más szegregációs problémáinak megoldására is megjelenik az igény. Adott esetben kevésbé
súlyos deprivációval küzdő lakóközösségei számára is megjelenik az igény, hasonló
közösségi programok és színterek iránt.
A projekt a város egészére gyakorolt várható hatása az lehet, ha az önfenntartó közösségek
kialakulásának esélyeit a pozitív példa generálni tudja más városrészekben is.
Emellett fontos kiemelni még a különböző szektorok ágazatközi együttműködései terén
várható pozitív együttműködést. A különböző civil, állami, önkormányzati, piaci
kezdeményezések és fejlesztések összehangolása során, a befektetett energia és költség
megtérülése elengedhetetlen.
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Tevékenység
megnevezése

Bevonni
létszám

kívánt Célcsoport meghatározása

Közösségi események
Roma kulturális nap

100-150 fő

Helyi közösség egésze

Sportnap

100-150 fő

Helyi közösség, azon belül korcsoportonként
differenciált alprogramok (gyerekek, fiatalok,
családok, férfiak, nők)

Rendszeres
kör

hitéleti 15-20 fő

Zenei
és
foglalkozások

Aktív hitéletet folytató és érdeklődő lakosság

tánc 15-20 fő

Gyerekek és fiatalok (kb. 6 évestől – 20
évesig)

Közösségi
akciók 30-50 fő
(lakókörnyezet
fejlesztése, közösségi
terek
tervezése,
kivitelezése)

Szegregátumban élő aktívkorúak összesen
létszáma

A halmozott hátrányokkal rendelkező családok szemléletváltozását, képessé tételét
célzó workshopok a folyamatos szociális munkához kapcsolódóan
Családszervezési és 30-40 fő
életvezetési
tanácsadás workshop

A szegregátumban élő összes család, de
közülük is főként a fiatal szülők

Pénzügyi
és 20-30 fő
adósságkezelési
tanácsadás workshop

A célcsoportot a jelentősebb adósságokkal
rendelkező családok alkotják, mintegy 80
család

Lakásfelújítás
karbantartás
workshop

A rosszabb minőségű lakásokban élők

és

- 15-20 fő

Munkaerőpiaci szolgáltatások
Pályaorientációs
tanácsadás

15-20 fő

Aktívkorúak, közül a fiatalabb, 45 év alatti
generáció akiknek nincs munkájuk illetve
jelenleg közfoglalkoztatott de tovább szeretne
lépni: a releváns korcsoport fele 140 fő

Munkaerő-piaci
reintegrációs
szolgáltatás

15-20 fő

Aktívkorúak közül az 55 év alatti
munkanélküliek, ill. a nyílt munkaerőpiacra
belépni kívánó közfoglalkoztatottak

Álláskeresésimotivációs
szolgáltatás

15-20 fő

Aktívkorúak közül az 55 év alatti
munkanélküliek, ill. a nyílt munkaerőpiacra
belépni kívánó közfoglalkoztatottak

Közösségi
kertben 20-25 fő
történő,
foglalkoztatást
elősegítő program

Aktívkorúak között a munkanélküliek, akik
alkalmi munkát sem nagyon vállalnak

Gyerekek és fiatalok tanulási sikerességét támogató program
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Motivációs
foglalkozások,
korrepetálás
általános
iskolásoknak

25-30 fő

Általános
iskolások
közülük
azokra
koncentrálva, akik nem járnak napközibe,
tanulószobába

Motivációs
foglalkozások,
korrepetálás
középiskolásoknak

10-15 fő

Középiskolába járó fiatalok

Gyerekek, fiatalok számára készségfejlesztő, motivációs programok
Művészeti műhely:

15-20 fő

Jellemzően 6-18 éves korosztály

Színjátszó műhely

15-20 fő

Jellemzően 6-18 éves korosztály

Fotó és film műhely

15-20 fő

Jellemzően 6-18 éves korosztály

Mobil ifjúsági
információs szolgálat

60 fő

Jellemzően 10-20 éves korosztály

Kirándulások

30 fő

Jellemzően 8-18 éves korosztály

Táborozások

50 fő

Jellemzően 8-18 éves korosztály

Rendszeres
futballedzések

15-20 fő

Jellemzően 8-18 éves korosztály

Egészséges életmód és szenvedélybetegségek megelőzését célzó szolgáltatások és
programok
Családi
egészségnapok

100 fő

Teljes lakosság

Egészség- és életmód
tanácsadás workshop

25-30 fő

Elsősorban fiatal szülők

Prevenciós
programok

40 fő

jellemzően általános iskoláskorú gyerekek, 614 évesek

Prevenciós
programok – családi
modul

25-30 fő (gyerek és jellemzően általános iskoláskorú gyerekek, 6szülő)
14 évesek

Áldozattá válás
elkerülését,
bűnmegelőzést célzó
program

25-30 fő

gyerekek és fiatalok
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4.6. Kockázatok elemzése
1. Projekt likviditásának biztosítása (előleg, időközi kifizetések)
Hatás: Amennyiben a támogatások nem érkeznek meg időben, úgy a projekt likviden tartása
veszélybe kerül, így a szakmai megvalósítás is késedelmet, és/vagy minőségi romlást
szenvedhet.

Kezelése: Bár a projektben önrészt nem kell biztosítani, a személyi, szakmai és dologi
költségek folyamatos finanszírozására van szükség. A Támogatási szerződés megkötését
követően azonnal lehívásra kerül az előleg, és ennek terhére kezdjük meg a projekt
megvalósítását. A szigorú adminisztratív fegyelem mellett biztosításra kerül az is, hogy
időben leadott kifizetési kérelmek formájában azonnal le tudjuk hívni az esedékes támogatási
összeget.

2. Célcsoportok elérése, motiválása, érdeklődés fenntartása, lemorzsolódás veszélye
Hatás: A célcsoportok bevonása a projekt lényegi része, amennyiben ez nem sikerül, úgy a
projekt szakmai megvalósítása nem lesz tökéletes.
Kezelése: A megvalósító szervezetek igen komoly tapasztalattal rendelkeznek a
mélyszegénységben élők motiválásában és az érdeklődésük fenntartásában. A korábban már
jól bevált toborzási módszereket újszerű elemekkel egészítik ki. Így összességében a
meglévő humánerőforrás kapacitás és az alkalmazott szakmai módszerek biztosítják a
célcsoport motiválást, a lemorzsolódás veszélyének minimálisra csökkentését. A kockázat
minimálisra szorítását segítik a szociális munkások és a közösségfejlesztő programelemek.

3. Menedzsment hatékonyság információáramlás hiányossága
Hatás: A projekt komplexitása igen komoly koordinációt igényel, amennyiben ez hiányzik,
úgy a projekt magas színvonalú szakmai megvalósítása veszélybe kerülhet
Kezelése: A projekt szakmai megvalósítói rendelkeznek a megfelelő tapasztalatokkal a
projektkoordinálást illetően. Ahogy az a Támogató Csoport leírásában megfogalmazásra
került, rendszeres időközönként – két havonta, fél évente - a projektben résztvevők és a
külső segítő szervezetek konzultációkat, megbeszéléseket tartanak a Támogató Csoport
működtetése során.
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4. A fenntarthatóság kockázatai
A fenntartás szempontjából a Közösségi Ház fenntartása igényel forrást, így a
fenntarthatóságot úgy tervezzük, hogy a közösségi célokat, a kötelező és vállalt
indikátorokat, illetve az elért eredményeket megtartva a további programok
megvalósításába illesztjük a létesítményt, így más programok is hozzásegítenek forrásallokáció útján a fenntarthatóság ilyen jellegű biztosításához. A Házban kialakított
szolgáltatások és közösségi funkciók fenntartását a bevont célcsoport közösségé formálása
jelenti. Az önszerveződő közösség saját magának fogja kialakítani azokat a programokat,
melyek élettel töltik meg a Közösségi Házat.

5. Jogi szempont, jogszabályi környezet változásai
Az előre nem tervezhető jogszabály módosítások hatásai a projekt komplex szolgáltatás
rendszerére kockázatot jelentenek. A kockázat hatásainak csökkentését a jogi csoport
szakembereinek támogatása jelenti az Önkormányzaton belül.
6. Intézményi szempont

A kedvezőtlen gazdasági helyzet hatása az együttműködések megvalósulására. A bevont
szervezeteknél fontos szempont a megfelelő partnerek kiválasztása, valamint, hogy ők a
megfelelő súlyú feladatokat lássák el.
7. Műszaki kockázatok
A Közösségi Ház kialakítása során előforduló műszaki jellegű kockázatok kivédése
érdekében a megfelelő előkészítés (tervezés) és a felelősségteljes kivitelező kiválasztása a
fontos.
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4. táblázat: Kockázatok

Kockázat Valószí
megnevezé -nűség
se
(1-7)

Hatás
(1-7)

Projekt/tevékenység,
A kockázatkezelés módja amire a kockázat
vonatkozik

A projekt végrehajtása során esetlegesen felmerülő kockázatok
2

5

Amennyiben a támogatások Pénzügyi
likviditás,
nem érkeznek meg időben, finanszírozás.
úgy a projekt likviden
tartása veszélybe kerül. A
szigorú
adminisztratív
fegyelem mellett biztosításra
kerül az is, hogy minden
mérföldkő
teljesítésekor
azonnal le legyen hívva az
esedékes támogatási összeg.

Célcsoporto 3
k
elérése,
motiválása,
érdeklődés
fenntartása,
lemorzsolód
ás veszélye.
Társadalmi
szempont

5

A célcsoportok bevonása a Bevonás,
közösségi,
projekt
lényegi
része, programokon
való
amennyiben ez nem sikerül, részvétel.
úgy a projekt szakmai
megvalósítása nem lesz
tökéletes. A megvalósító
szervezetek igen komoly
tapasztalattal rendelkeznek
a mélyszegénységben élők
motiválásában
és
az
érdeklődésük
fenntartás
ában.

Projekt
likviditásána
k
biztosítása.
Pénzügyigazdasági
fenntartható
ság
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Menedzsme
nt
hatékonyság
a
információá
ramlás
hiányossága

2

2

A projekt komplexitása igen Teljes
komoly
koordinációt megvalósulása.
igényel, amennyiben ez
hiányzik, úgy a projekt
magas színvonalú szakmai
megvalósítása
veszélybe
kerülhet.
A
projekt
szakmai
megvalósítói rendelkeznek a
megfelelő tapasztalatokkal a
projektkoordinálást illetően.

projekt

Jogi
szempont,
jogszabályi
környezet
változásai

2

4

Nem tervezhető jogszabály Teljes
módosítások
hatásai
a megvalósulás.
projekt
komplex
szolgáltatás
rendszerére.
Jogi
csoport
szakembereinek
támogatása
az
Önkormányzaton
belül.

projekt

Intézményi
szempont.
Széles körű
partnerség

2

3

A kedvezőtlen gazdasági Közösségi,
szociális
helyzet hatása az
programok
megvalósítása.
együttműködések
megvalósulására. A bevont
szervezeteknél
fontos
szempont
a
megfelelő
partnerek
kiválasztása, valamint, hogy
ők a megfelelő súlyú
feladatokat lássák el.
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Műszaki
kockázatok

1

2

A
Közösségi
Ház Közösségi
jellegű
kialakítása során előforduló programelemek.
műszaki jellegű kockázatok
kivédése
érdekében
a
megfelelő
előkészítés
(tervezés)
és
a
felelősségteljes kivitelező
kiválasztása a fontos.

A projekt fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok
Közösségi
2
Ház
fenntartása
Pénzügyigazdasági
fenntarthatós
ág

2

A fenntartás szempontjából Közösségi
a Közösségi Ház fenntartása fenntartása
igényel
forrást.
A
fenntarthatóságot
úgy
tervezzük, hogy a közösségi
célokat megtartva a további
programok megvalósításába
illesztjük a létesítményt, így
más
programok
is
hozzásegítenek
forrásallokáció
útján
a
fenntarthatóság ilyen jellegű
biztosításához.

Ház

Közösségi
1
Ház
funkciójának
fenntartása
Társadalmi
szempont

1

A kialakított szolgáltatások Közösségi
és közösségi
funkciójának
funkciók fenntartását a fenntartása
bevont célcsoport közösségé
formálása
jelenti.
Az
önszerveződő
közösség
saját
magának
fogja
kialakítani
azokat
a
programokat, melyek élettel
töltik meg a Közösségi
Házat.

Ház
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5. táblázat: Válságkezelési terv
Felmerülő
Valószínűség (1-7)
kérdések/problémák

Hatás (1-7)

Kezelési módja

Újtelep 1. számú
3
épületében megszűnő
3 szociális bérlakás
lakói a jelenlegi
helyett más szociális
bérlakásba költöznek,
ami problémát
jelenthet az ott
lakóknak.

2

A 3 megszűnő
szociális bérlakás
helyett 3 új
lakingatlant vásárol
az önkormányzat,
melyeket felújít és
jobb
életkörülményeket
biztosít ezáltal az
érintett családoknak.

3 új lakás vásárlása
3
és azokból szociális
bérlakás kialakítása
során felmerülhet az
a probléma, hogy a
jelenlegi
tulajdonosok mégsem
adják el az
ingatlanokat.

4

A jelenleg tulajdonos
családok bevonásra
kerülnek a TOP 5.2.1
projektbe, rájuk
egyéni fejlesztési
terv készül, a projekt
keretében pedig
segítik azt, hogy
megfelelő helyen
tudjanak ingatlant
vásárolni.
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6.táblázat: A projekt végrehajtási ütemterve

IV. negyedév

III. negyedév

II. negyedév

I. negyedév

IV. negyedév

2020

III. negyedév

II. negyedév

I. negyedév

IV. negyedév

2019

III. negyedév

II. negyedév

I. negyedév

IV. negyedév

2018

III. negyedév

II. negyedév

I. negyedév

IV. negyedév

2017

III. negyedév

II. negyedév

Megnevezés

I. negyedév

2016

Előkészítés

                  







  





      



    

Projekt Előkészítő Tanulmány
Közösségi Beavatkozási Terv



































































































































Eszközbeszerzések rendszeres helyi közösségi
foglalkozásokhoz

                  







  





      



    

Foci és sporteszközök beszerzése
Zenefoglalkozásokhoz hangszerek beszerzése
Szoftverek beszerzése



































































































































Projektmenedzsment
Projektmenedzsment

Beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek
Számítógépek beszerzése
Közössgéi Kert eszközeinek beszerzése

Szakmai megvalósítás tevékenységei
Közösségfejlesztő szakértő
Egyéni fejlesztési tervek készítése
RNÖ programszervező
Szupervizió
Szakértői találkozók
Kertészeti szakértő
Program kommunikálása a város lakossága felé
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Kötelező nyilvánosság
Zene, táncoktatás
Hit és erkölcs foglalkozások
Roma kulturális nap
Spotnapok
Környezeti programok
Közösségi akciók
Tanulmányutak
Családszervezési és életvezetési tanácsadás
Pénzügyi adósságkezelési tanácsadás
Lakásfelúíjtás ismeretek nyújtása
Kortárs önkéntesek workshop
Konfliktuskezelési foglalkozások
Rendszeres sportfoglalkozások
Művészeti műhely
Színjátszó műhely
Fotó és filmműhely
Mobil ifjúsági információs szolgálat
Kirándulások
Táborozás
Egészség és életmód tanácsadás
Családi egészségnapok
Prevenciós programok A modul
Prevenciós programok B modul
Prevenciós programok Családi modul
Tematikus kiadványok
Áldozattá válás elkerülése
Munkaerőpiaci tanácsadás
Szociális munka
Fejlesztő pedagógia
Tanulási sikeresség program
Önkormányzati szociális szolgáltatások megerősítése
Védőnői szolgálat megerősítése
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4.7. A projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések
A projekt tervezésekor a területen aktív egyházak és civil szervezetek bevonásával kezdődött
meg a közös munka, amelynek folytatására jelen pályázat további lehetőségeket biztosíthat.
A Református Szeretetszolgálat munkatársai közösségi szociális munkát végeznek a telepen,
melynek keretében felmérték az adósságokat, egyeztettek a végrehajtókkal és az ÉMÁSZszal. 7-8 esetben sikerült kártyás órákat felszerelni, valamint mintegy 20 esetben elkezdték az
adósságok törlesztését. A hátralékok kezelésén felül a szolgálat munkatársai aktív
családsegítést is végeznek, enyhítik a mindennapi problémákat. Az akcióterületről 23 gyerek
jár református hittanra, de az egyházi tevékenység keretében adventi és hétvégi programokat
is szerveznek.
A Görögkatolikus Egyház munkatársai elsősorban a közösségfejlesztésre koncentrálnak.
Ennek keretében alakították ki az akcióterületen a játszóteret. Jelenleg az egyház kevéssé
aktív a területen.
A hitéletnek (református, görög-katolikus, katolikus) jelentős szerepe van az akcióterületen,
az egyházak aktív szerepvállalása nyomán több fiatal is csatlakozott valamely vallási
közösséghez.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (melynek a székhelye az akcióterület szélén található)
takarítási akciót szervezett az akcióterületen. A nemzetiségi önkormányzat maga is szervez
programokat, de elsősorban a lakosok más szervezetek általi programokban való részvételét
segíti elő, illetve több a roma lakosok, szegregátumban élők társadalmi integrációját célzó
programjában vett részt aktívan.
A telep közvetlen szomszédságában, a keleti irányú határoló utcában áll az az óvoda, ahová az
akcióterületről illetve a szomszédos Hétes telepről járnak a gyerekek. (Ózdi Városkerti
Óvodák Alkotmány Úti Tagóvoda, 3600 Ózd, Alkotmány út 2.). Az óvodába 93 gyermek jár
(kapacitása intézményileg 100 fő), amelyből 77 halmozottan hátrányos helyzetű és 8
hátrányos helyzetű. Ebből értelemszerűen következik, hogy az óvodának speciális szakmai
programmal kell rendelkeznie a kihívások kezelésére.
A szülőkkel jó kapcsolatokat ápol az intézmény, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
gyerekek három éves kortól járnak óvodába.
Az óvoda aktívan bekapcsolódik a pályázati programokba (Biztos Kezdet gyerekházak, IPR
program), részt vesz az önkormányzat által szervezett eseményeken (pl. futóversenyek,
lovaglás), és maga is szervez közösségi programokat (pl. családi majális, szüreti napok).
Infrastruktúráját tekintve a tagóvoda jól felszerelt, kulturált környezetet biztosít a nevelési
tevékenységhez.
Az általános iskolás korú gyerekek 80-90%-a a II. János Pál Katolikus általános iskolába jár
(Bem u. 8), amely az akcióterülettől északra, pár perces gyalogos távolságon belül
helyezkedik el. Az iskola tanulóinak összlétszáma 405 fő, amelyből 292 halmozottan
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hátrányos helyzetű. A pedagógusok szerint a roma tanulók becsült aránya 90%. Az iskola
szakmai programja rendkívül hangsúlyosan tartalmazza a halmozottan hátrányos helyzetű,
roma tanulók felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat és módszertani megfontolásokat.
Ennek megfelelően van az iskolában gyermekvédelmi felelős és fejlesztő pedagógus.
A legtöbb tanulónak már a szülei is ebbe az iskolába jártak, így a szülőkkel az iskola erős
kapcsolatokat ápol, habár problémaként fogalmazódott meg az iskolavezetés részéről, hogy a
szülők már csak eszkalálódó problémák esetén jeleznek.
A területet napi szinten látogatják az Ózd és térsége szociális, egészségügyi és gyermekjóléti
integrált intézmény munkatársai – elsősorban a védőnők és a gyermekjóléti szolgálat
munkatársai. A központ munkatársai egyre inkább hatósági szerepbe szorulnak (nem kis
mértékben a rendőrséggel és az ÉMÁSZ-szal közösen végzendő ellenőrzési ellenőrzések
nyomán, ahol feladatuk a kiskorúak elhelyezéséről való gondoskodás, amennyiben
szükségessé válik), aminek negatív következménye, hogy a gondozott családok részéről
egyfajta bizalomvesztés történt nemcsak a központ, hanem a szolgálat irányába is. Éppen
ezért jelenleg a segítő munkájukról való tájékoztatásra nagy hangsúlyt helyeznek.
Az akcióterület szélső utcájában helyezkedik el a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
(József Attila út 13), amely nyitott intézményként, alaptevékenységén túl egyfajta szociális
ellátást is biztosít az akcióterületen élők számára. A nappali ellátás ügyfelei körében 69 főből
28 fő lakik az akcióterületen, tehát a helyi kötődés erős. Gyakran bejárnak a területről a lakók
lakhatási, foglalkoztatási kérdések miatt is, s ekkor a munkatársak segítenek az
ügyintézésben.
Az akcióterületen működik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltsége adminisztrációs főépülete, és képzésre alkalmas helyiségeket
tartalmazó melléképülete. 5 féle képzést folytatnak az épületekben, és onnan irányítják a
városban, térségben folyó szakmai munkát (Ózdon 13 projektet valósítottak meg az elmúlt
években 25 fős teljes munkaerőlétszám mellett). Szintén itt van a frissen felújított Közösségi
Háza, melyet elsősorban a marginalizált közösségek, emberek társadalmi integrációjának
előmozdítása érdekében szeretnének hasznosítani, rendszeres foglalkozások, szabadidős
közösségi rendezvények megtartásával.
Az érintett civil szervezetek, egyházak, intézmények bevonása már a projekt előkészítés
fázisában elkezdődött, és az előkészítés során elkészült interjúkra épül. Az interjúk az érintett
szervezetek széles körében készültek, kiterjedtek mind az önkormányzati és állami mind
egyházi/civil szereplők körére.
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A szervezetek által megfogalmazott beavatkozási igények (melyek beépítésre kerültek a
programba) az alábbi problémacsoportokhoz kapcsolódtak:
-

magas munkanélküliség, jövedelmek alacsony szintje
fiatalok esetében a halmozott hátrányok újratermelődése, a tanulási és képességbeli
hátrányok kora gyerekkortól végig a teljes tanulói karrieren
halmozott lakhatási problémák
Komplex szociális problémák, rendszertelen életmód, rossz egészségügyi állapot
jelenléte
alacsony közösségi aktivitás, érdekérvényesítő képesség

1. problémacsoport: magas munkanélküliség, alacsony szintű jövedelem
Megfogalmazott
probléma

Javasolt tevékenység

Szervezet,
mely javasolta
a
tevékenységet

Alulképzettség
egyéni adottságokhoz JH
miatt kiszorulás illeszkedő képzésbe foglalkoztatási
munkaerőpiacról bevonás
osztály
RNÖ
Munkához,
Kompetenciafejlesztő Családsegítőképzésbe
való tréningek
gyerekjóléti
szolg.
bekapcsolódáshoz
szükséges
JH
kompetenciák
foglalkoztatási
hiánya
osztály
Alacsony
motiváció
munkába állásra

egyéni
szociális Családsegítőmunka
motiváció gyerekjóléti
megteremtésére
szolg.
JH
foglalkoztatási
osztály
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2. problémacsoport: Fiatalok esetében a halmozott hátrányok újratermelődése, a tanulási és
képességbeli hátrányok kora gyerekkortól végigkísérik a teljes tanulói karriert
Megfogalmazott
probléma

Javasolt
tevékenység

Szervezet,
mely
javasolta
a
tevékenységet

Már az óvodában
megjelenik a gyerekek
készség/képességbeli
lemaradása,
szülők
nem motiváltak a
felzárkózás
támogatására

Kisgyerekek
intenzívebb
fejlesztése óvodás
kor előtt és az alatt

Óvoda
Védőnői
szolgálat
Iskola

Általános
iskolás
gyerekek körében nem
megfelelő tanulmányi
eredmények, magas
évismétlési arányok,
motiválatlanság
a
tanulásban

Legnehezebben
Iskola
megszólítható
célcsoport
motivációjának
felkeltése,
a
célcsoport
bevonása,
korrepetálása
iskolán kívül.
Kortárs
önkéntesek
bevonása
programba

Középiskolás
(szakiskola) fiatalok
körében magas a
lemorzsolódási arány,
tanulásban
motiválatlanság.
Sokan befejezetlenül
ott hagyják az iskolát,
hogy pénzjuttatással
járó
OKJ-s
képzésekbe,
közfoglalkoztatásba
kapcsolódjanak be.

Középiskolások
Gábor Áron
Szakiskola
motivációjának
felkeltése
(lemorzsolódás
megakadályozása),
pozitív
jövőképének
kialakítása,
tanulási
eredményeket
javító korrepetáló
foglalkozás.
Kortárs
önkéntesek
bevonása

Szülők motiválása,
szülőkkel közös
programok
megvalósítása
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programba
Ösztöndíj
programokba
bekapcsolása (pl.
Arany
János
Tehetséggondozó
Program)
Gyermekek, fiatalok
körében
magas
veszélyeztetettség
különféle
szenvedélybetegségek,
elsősorban
drogok
használata
tekintetében

Prevenciós
programok
megerősítése,
motivációs
és
szabadidős
programok
(köztük
sport),
ártalomcsökkentő
programok

Gyermekek, fiatalok
körében,
durva
kommunikáció,
agresszió elterjedt

Konfliktuskezelő
Iskola
programok
G.
Á.
gyerekek, fiatalok Szakiskola
körében

Gyermekek, fiatalok
körében
pozitív
minták és jövőkép
hiánya, pályaválasztás
tekintetében
az
önismeret
és
munkaerőpiac
ismeretének hiánya

Pályaválasztást
segítő
program,
szakmákat,
választási
lehetőségeket
megismertető,
önismeretet
fejlesztő program

Nyári
időszakban
strukturált,
a
szabadidő
hasznos
eltöltését
szolgáló
programok
hiánya.
Gyerekeknek,
fiataloknak
nincs
lehetőségük
eljutni
városon
kívüli
helyekre

Nyári tábor új, Iskola
megszokottól
eltérő
környezetben,
kirándulások
szervezése
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Iskola
G.
Á.
Szakiskola
Városi
Rendészet
Rendőrség

Iskola
G.
Á.
Szakiskola
Családsegítőgyerekjóléti
szolg.

3. problémacsoport: Halmozott lakhatási problémák, bizonytalan lakhatási helyzetek jelenléte
Megfogalmazott
probléma

Javasolt tevékenység

Szervezet, mely
javasolta
a
tevékenységet

Lakhatási
költségekkel
kapcsolatos
adósságok
magasak,
a
családok
ügyintézési
és
érdekérvényesítési
képessége alacsony

A
felhalmozódott
tartozások rendezése
érdekében
szolgáltatókkal
rendszeres kapcsolat
kiépítése,

Családsegítőgyerekjóléti
szolg.
Református
Szeretetszolgálat
Iskola

Illegális
áramvételezés miatt
kikapcsolt
szolgáltatás
sok
családot érint. Az
illegális
áramvételezés
gyakorlatilag
megszűnt
a
rendszeres
ellenőrzések
nyomán.
Szolgáltatás
visszakapcsolásával
és
részletfizetési
megállapodás
kötésével
kapcsolatos
ügyintézésben
a
családok
nem
járatosak.

Áramszolgáltatás
visszakapcsolása,
kártyás
mérőórák
felszerelése. ÉMÁSZnál
családok
ügyintézésének
segítése, ÉMÁSZ-szal
ennek
érdekében
rendseres
kapcsolat
kiépítése.

Adósságok
törlesztésének
kidolgozása
Háztartásgazdálkodás,
pénzbeosztás javítását
célzó programok
Családsegítőgyerekjóléti
szolg.
Város Rendészet
ÓzdInvest Kft.
Református
Szeretetszolgálat

Jogcím
nélküli Adósságok rendezését Református
szolgáló program
Szeretetszolgálat
lakáshasználó
száma
magas,
RNÖ
melynek elsődleges
oka a tartozások.
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Főként
az
önkormányzati
bérlakásban élőkre
jellemző,
illetve
róluk van több
információ,
továbbá a területen
élő
de
nem
bejelentett családok
problémája
is
megjelenik.
Családok
más
típusú adósságai is
magasak, melyek
veszélyeztetik
a
lakhatási költségek
fizetését

Háztartásgazdálkodási,
pénzügyi
ismeretek
bővítése.
Újbóli
eladósodások
megelőzése.

Családsegítőgyerekjóléti
szolg.
Református
Szeretetszolgálat
RNÖ

A
lakások
túlzsúfoltak, nincs
magántér, ami a
gyerekek, fiatalok
otthoni tanulását,
pihenését
akadályozza.

Közösségi
terek
kialakítása,
melyek
lehetővé
teszik
tanulási,
szabadidős
tevékenységek
folytatását
Lakások
komfortosítása,
bizonyos
esetekben
lehetőség
szerint
összenyitása

Iskola,
Védőnő
Családsegítőgyerekjóléti
szolg.
Református
Szeretetszolgálat

Komfort
nélküli
lakások
aránya
magas
a
szegregátumban,
elsősorban
az
önkormányzati
bérlakások
esetében, ami a
túlzsúfoltsággal
együtt
közegészségügyi
problémákat
is
felvet.
Magántulajdonú

Önkormányzati
bérlakások
komfortszintjének
emelése
Kiegészítő facilitások
létrehozása (mosási,
főzési
lehetőség)
azokra az esetekre,
amikor pl. nem tudják
feltölteni a villanyórát
Lakásfelújítást,
karbantartást
segítő
workshop,
tevékenységhez

Családsegítőgyerekjóléti
szolg.
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Református
Szeretetszolgálat

lakásoknál
is szükséges
szerszám
megjelenik
a kölcsönzése
lakások leromlott
állapotának
problémája
Lakókörnyezet
rendben tartásában
hiányok, illegális
szemétlerakás
ismétlődően
megjelenő
problémája

Közösségi programok,
akciók
keretében
lakókörnyezet
fejlesztése,
funkció
gazdagítása

Város Rendészet
Startprogram
Iroda
RNÖ

4. problémacsoport: Komplex szociális problémák, rendszertelen életmód, rossz egészségügyi
állapot jelenléte
Megfogalmazott probléma

Javasolt tevékenység

Szervezet, mely javasolta a
tevékenységet

Rossz egészségi állapot,
aki eü. Szűrésre eljut,
szakvizsgálatra
már
sokszor nem megy el. Ez a
probléma
gyermekek
esetében is megjelenik (pl.
szemüveg
kiváltás,
gyógytorna stb.)

Egészségügyi
szűrések
számának
növelése,
felvilágosító,
szemléletformáló
programok,
szakrendelések eljuttatás.

Családsegítő-gyerekjóléti
szolg.
Iskola
Óvoda

Rendszertelen
életmód, Szemléletformáló
és Családsegítő-gyerekjóléti
előretervezés,
prevenciós programok az szolg.
családtervezés hiánya.
egészséges
életmód Iskola
kialakítása
érdekében, Óvoda
tudatos
családtervezés, Református
szexuális
felvilágosítás Szeretetszolgálat
terén.
Szenvedélybetegségek
jelenléte,
felnőtteknél
alkohol, fiataloknál drog
probléma.

Prevenciós
és
ártalomcsökkentő
programok megerősítése,
korcsoportok
szerint
differenciáltan.
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Szenvedélybetegek
Nappali és Közösségi
Ellátása
Családsegítő-gyerekjóléti
szolg.
RNÖ

5. problémacsoport: alacsony közösségi aktivitás, érdekérvényesítő képesség
Megfogalmazott probléma

Javasolt tevékenység

Szervezet, mely javasolta a
tevékenységet

Helyi
közösség
önszerveződése a pozitív
példák ellenére alacsony, a
közösség összetartó ereje
nem elégséges. Vannak
aktív családok, de a
közösség
irányításában
vezető
szerepet
nem
tudnak
betölteni.
A
szegregátumon
belül
területileg
elkülönülő
csoportok,
köztük
konfliktusok.

Szegregátumban
élők
számára közösségi akciók,
és folyamatos programok
biztosítása.
Roma kultúra, hitélet körül
szervezett
közösségi
események, foglalkozások

Családsegítő-gyerekjóléti
szolg.
Iskola
Református
Szeretetszolgálat
RNÖ

Helyi
közösségből
hiányoznak
a
pozitív
minták, helyi közösség
érdekérvényesítési
képessége alacsony

Közösségfejlesztő,
közösségi szociális munka
során a helyi aktív,
kezdeményező
emberek
megerősítése,
képessé
tétele
közösségszervezésre.

Iskola
Református
Szeretetszolgálat
RNÖ

A potenciális célcsoport tagjai, a lakosság kérdőíves formában interjú-sorozattal lett
megszólítva a projekt előkészítés során. Az interjúk a Újtelep-Kiserdőalja szegregátumban
készültek, célja a lakosság megszólításán, téjákoztatásán és érdeklődésének felkeltésén túl az
volt, hogy megalapozza a TOP 4.3.1 pályázat beavatkozásait és az ESZA program részletes
tervezéséhez is előzetes információval szolgáljon. Összesen 60 kérdőív került lekérdezésre,
ami azt jelentette, hogy az Újtelep szegregált tömbjeiben minden harmadik lakásban, a
szegregátum többi részén minden második lakásban élő család(ok) került lekérdezésre.
A kérdőív összesen 49 kérdést tartalmazott, azonban több kérdésnél is alkérdések kerültek
megfogalmazásra, ezért a változók száma jóval nagyobb ennél. A kérdezés eredményét az
Projekt Előkészítő Tanulmány igényfelmérés fejezetében mutattuk be részletesen.
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A felmérések során kialakult kép szerint a lakók maguk is erős önszerveződést mutatnak.
Ennek tanúbizonysága pl. a lakók által létrehozott focipálya. Mára több olyan ember van a
területen, főként a kiserdőaljai részen, aki véleményvezérnek számít, és képes motiválni is a
helyi közösséget, például az adósságkezelésekben való részvételben, ehhez kapcsolódó
felmérésekben. Van, aki aktív szerepet vállal a helyi lakosok és a civil szervezetek/egyházak
közti kapcsolat megteremtésében. Ugyancsak a lakók maguk szervezték meg és finanszírozták
a rovarirtást a telepen, és a görögkatolikus egyház segítségével vásároltak fűkaszát, melyet a
terület rendben tartása érdekében használnak is. Ez a fajta összefogás, önszerveződés
lehetőséget biztosít a bevonás hatékonyságának növelésére. Különösen fontosak azok a
véleményvezérek, helyi közösségi vezetők, akik segítségével a bevonás folyamata még
gördülékenyebb válik.
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4.8. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása
A horizontális elvek tekintetében az Ózd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Intézkedési Tervében megfogalmazott beavatkozásokkal is összhangban lévő két kiemelt
intézkedés csomag „a mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége” és a „gyermekek
esélyegyenlősége” a releváns jelen pályázati program tekintetében.
I.

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége

Jelen program az alábbi tevékenységekkel járul hozzá a horizontális elv érvényesüléséhez:
 Munkanélküliek motiválása képzésbe, foglalkoztatásba való bekapcsolásuk érdekében,
kompetenciafejlesztést biztosító workshopok szervezése, elhelyezkedés segítése
(foglalkoztatási koordinátor), állásbörze szervezése (foglalkoztatás során esélyegyenlőség,
vissza a munka világába, munkaerőpiaci fórumok létrehozása, képzések-tréningek
szervezése)
- Délutáni korrepetálás általános és középiskolás gyermekek részére, szabadidős,
kulturális, művészeti és motivációs foglalkozások rendszeres tartása (munkanélkülivé
válás esélyének csökkentése – gyermekek segítése iskola elvégzésében: tanoda jellegű
szolgáltatások)
- A projekt keretében 5 szociális munkás, 1 foglalkoztatási koordinátor, 1 tanulási
sikerességi programvezető, 3 fejlesztő pedagógus heti 6-6 órában történő alkalmazása
valósul meg (romák esélyegyenlőségét, társadalmi integrációját támogató
szakemberállomány bővítése)

II.

A gyermekek esélyegyenlősége

Jelen program az alábbi tevékenységekkel járul hozzá a horizontális elv érvényesüléséhez:
Több lehetőség a tanulásban: tanórán kívüli tevékenységek számának növelése




Délutáni korrepetálás általános és középiskolás gyermekek részére, szabadidős,
kulturális és motivációs foglalkozások rendszeres tartása: zene- és művészeti
foglalkozások, futball, színjátszó foglalkozások (több lehetőség a tanulásban: tanórán
kívüli tevékenységek számának növelése)
Nyári több napos táborozások szervezése Több lehetőség a tanulásban: tanórán kívüli
tevékenységek számának növelése
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A horizontális elveknek megfelelően a fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a társadalmi és
területi kohézió erősítéséhez, a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez,
a közösségek összetartozó erejének előmozdításához, különös tekintettel a roma népességre.
A szegregátumok tekintetében ez azt jelenti, hogy meglévő szegregátumok esetében azok
növekedésének megállítása, másrészt új szegregátumok kialakulásának megelőzése a cél.
Ennek elérése érdekében az alábbi típusú tevékenységek megvalósítása szükséges:
-

szegregátumokban élők lakhatási helyzetének javítása;

-

társadalmi beilleszkedés segítése.

Az ehhez kapcsolódó programelemek az alábbiak:








A komplex projekthez kapcsolódó TOP 4.3.1 „Leromlott városi területek
rehabilitációja” tartalmazza a 6. szegregátumban lévő önkormányzati lakások egy
részének felújítását (a rendkívül rossz állapotú, de hosszú távon megtartandó lakások
felújítása a Váci Mihály utcában és az Újtelep 1. szám alatt). Szintén ennek a
pályázatnak a keretében kerülnek feltárásra a mobilizációs lehetőségek az akcióterületi
bérlakás állományon belül.
A lakásfelújítási/karbantartási workshop és a hozzá rendelt eszközbeszerzés lehetővé
teszi a komplex módon gazdaságosan nem, de az életminőséget mégis befolyásoló
szinten történő lakóépület felújítást.
Közösségi akciók keretében (a TOP 5.2.1 páláyzat keretében) teleptakarítási akciók,
lakókörnyezet fejlesztését célzó akciók kerülnek megvalósításra, melyek
hozzájárulnak a helyiek környezettudatos magatartásának kialakulásához.
Plusz szociális munka kapacitás létrehozása történik a TOP 5.2.1 pályázat keretében
az akcióterületen egyéni fejlesztések érdekében és a családok komplex problémáinak
kezelésére, mely a társadalmi beilleszkedést segíti
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5. PÉNZÜGYI TERV
A pénzügyi terv a Közösségi Beavatkozási Tervben (KBT) rögzített beavatkozási
tevékenységeknek megfelelően került összeállításra. A támogatási határozatban rögzített
csökkentett támogatási összegnek megfelelően került átdolgozásra a projekt szakmai és
pénzügyi terve. A projekt előkészítési időszakában (2017. július 1 – 2017. szeptember 30.) a
szakmai programmal együtt formálódott a költségvetés is. A 25%-os költségvetés csökkentés
jelentős szakmai és pénzügyi áttervezést igényelt a projektben résztvevő szakemberek
számára.
A projekt időhorizontja
A projekt megvalósításának ideje 36+3 hónap, valamint a fenntartás időszaka 1 év.
A Támogatási felhívásban igényelt támogatás mértéke:
A projekt támogatási intenzitás: 100%.
A saját forrás finanszírozásának módja
A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt
önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.
A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási)
A projektgazda és a tevékenységének jellege nem vállalkozási.
A projekt végrehajtásáért felelős szervezet besorolása szerint:
– Főpályázó: gazdálkodási formakód (GFO kód) 321.
– Konzorciumi partner1: gazdálkodási formakód (GFO kód) 529
– Konzorciumi partner2: gazdálkodási formakód (GFO kód) 371
A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása:
Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, állami támogatásnak nem
minősülő támogatás.
A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye
A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázók
személyével.
Az amortizáció kezelésének módja
A pályázó szervezeteknél alkalmazott amortizációs kulcsok: A hatályos jogszabályoknak
megfelelően.
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Az ÁFA kezelése
A konzorciumi tagok nem alanyai az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt,
támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeikre
vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg, ezért a költségek tervezése bruttó – ÁFÁ-val
növelt – értéken történt. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre.
Az infláció kezelése
Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Az inflációs hatások a
költségvetés módosítását nem idézik elő, a projekt pénzügyi megvalósítását nem
veszélyeztetik.
A költségvetés tervezése során kiemelt szempont volt a költséghatékonyság, az „értéket a
pénzért” elv érvényesítése, a szervezeti költségek optimalizálása, tevékenységek
költséghatékony szervezése. A költségvetésben kizárólag a projekt megvalósításához
szükséges tevékenységek kerültek tervezésre. A menedzsment költségek és a szakmai
végrehajtási költségek aránya összhangban van a szakmai megvalósítással.
Költségvetés
A projekt megvalósulása során felmerülő költségek: összesen 156.000.000 Ft
Költség-haszon elemzés készítése nem releváns, mert a projekt teljes összköltségvetése nem
éri el a 300mFt-ot és nettó bevételt nem termel a projekt a konzorcium tagjai számára.
A következő táblázatban mutatjuk be a költségek megoszlását az egyes költségvetési helyek
vonatkozásában. Minden esetben figyeltünk a felhívásban rögzített költségvetési korlátok
betartására.
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PROJEKT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS

Költségvetés - TOP-5.2.1.
I. Projekt előkészítés

7 215 000

Előzetes tanulmányok

7 215 000

Közbeszerzés

0
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

7 949 421

Eszközbeszerzés (csak a támogatható
tevékenységekhez kapcsolódóan)

7 553 487

Immateriális javak (szoftver, egyéb szellemi
termék)

395 934

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek

58 146 379

Egyéb szakértői szolgáltatás

11 732 300

Marketing, kommunikációs költségek

2 143 800

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti
díjak

2 587 279

Egyéb szolgáltatási költségek

41 673 000

Közösségfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások

6 659 100

Szociális munkához kapcsolód szolgáltatások

3 111 500
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Nem formális oktatás, szabadidős foglalkozások gyerekek, fiatalok számára

20 116 800

Egészséges életmód kialakításához kapcsolódó szolgáltatások

11 785 600

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
útiköltség

74 979 200
72 053 200
2 926 000

V. Projekt menedzsment

3 900 000

VI. Célcsoport támogatásának költségei

3 810 000

Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci
szolgáltatások költségei

3 810 000

VII. Tartalék

0

Tartalék

0

MINDÖSSZESEN:
156 000 000
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A projekt során törekedtünk arra, hogy a szakemberek minél nagyobb részét a foglalkoztatási
jogviszony keretei között tudjuk alkalmazni. A végső költségvetés elkészítését követően vált
láthatóvá, hogy több mint 72 mFt a nagyságrendje a bér és járulék fizetésével megszólított
szakemberek, szakértők díjainak. Ehhez járul hozzá a projektmenedzsment bér és járulék
nagyságrendje, ami közel 4 mFt. Ezek jelentősége a tervezhetőség szempontjából válik
fontossá a megvalósítás során, hiszen nagyságrendileg egyenletes kifizetési terhelést jelent
majd a konzorcium számára a díjaik rendezése. A bér és járulékok fizetése ebből következően
havi szinten kb.: 2 mFt-ot jelent majd a projekt során.

CASH FLOW
A projekt szakmai és pénzügyi újratervezését követően a Közösségi Beavatkozási Terv
részeként elkészült a projekt szintű szakmai (GANTT diagram) és pénzügyi (Cash Flow terv)
ütemezés.
A pénzügyi tervezés elérkezett a KBT összeállításával abba a fázisba, amikor már nem elég
egy költségkalkulációs szint tervezése, hanem ütemezni szükséges a költségek alakulását a
szakmai program negyedéves szintű megvalósításához. Ennek eredményeképpen készült el a
likviditási terv, mely megmutatja, hogy a fejlesztési akció milyen finanszírozási feltételek
között valósul meg.
Költségvetés konzorciumi megoszlása:
Költségvetési összeg
(bruttó)

Konzorciumi tag neve
Ózd Város Önkormányzata

74 911 971 Ft

Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület

74 824 100 Ft

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6 263 929 Ft

MINDÖSSZESEN:

156 000 000 Ft
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PROJEKT SZINTŰ LIKVIDITÁSI TERV

PROJEKT SZINTŰ LIKVIDITÁSI TERV
Projektazonosító:
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:
156 000 000
Támogatás teljes összege:
156 000 000

2017. év
Tervezett Bevétel (Ft):
Támogatási előleg
Támogató által az adott évben
utófinanszírozású számlák alapján várható
Bevételek összesen:
Előző években felvett támogatási előleg alapján
keletkezett maradvány:
Tervezett Kiadás (Ft):
I
Projektelőkészítés költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó
II
szolgáltatások költségei
III
Projektmenedzsment költség
IV
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
V
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
VI
VII
Kiadások összesen:
Év végi egyenleg :

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni

2018. év

2019. év

2020. év

49 254 280 Ft

28 745 720 Ft

49 254 280 Ft

40 000 000 Ft
68 745 720 Ft

30 000 000 Ft
30 000 000 Ft

8 000 000 Ft
8 000 000 Ft

16 418 093 Ft

23 490 936 Ft

16 089 159 Ft

-

Ft

78 000 000 Ft

7 215 000 Ft

78 000 000 Ft
156 000 000 Ft

7 215 000 Ft

11 391 300 Ft
325 000 Ft
7 949 421 Ft
5 955 466 Ft

36 550 891 Ft
1 300 000 Ft

12 279 791 Ft
1 300 000 Ft

5 247 997 Ft
975 000 Ft

23 821 986 Ft

23 821 986 Ft

17 866 162 Ft

32 836 187 Ft
16 418 093 Ft

61 672 877 Ft
23 490 936 Ft

37 401 777 Ft
16 089 159 Ft

24 089 159 Ft
- Ft

12 000 000 Ft

20 000 000 Ft

30 000 000 Ft

16 000 000 Ft
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Mindösszesen

65 469 979 Ft
3 900 000 Ft
7 949 421 Ft
71 465 600 Ft
- Ft
- Ft
156 000 000 Ft

78 000 000 Ft

A projekt bevételi oldala a tervek szerint a következőképpen alakul:
 A pályázó jelen projekt esetében 100%-os támogatási intenzitással számol.
 A pályázó él a támogatási összeg konzorciumi tagonként változó mértékű előleg
igénylésére.
 A támogatáson kívül más bevétellel a konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódóan
nem számolnak. A nyújtott szolgáltatások a célcsoport tagjai számára térítésmentesek.
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6. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE
A menedzsment szervezet bemutatása
Működési szabályzat
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívás
keretében a „Kiserdőalja akcióterületen élők társadalmi integrációját célzó komplex program”
projekt megvalósításában részt vevő szereplők és az eljárási rend meghatározása, a feladat
körök rögzítése a projekt menedzsment szmsz-ében került meghatározásra, mely dokumentum
a mellékletek között található.
A szabályzat hatálya kiterjed az Ózd Város Önkormányzata szervezetén belül működő
„Kiserdőalja akcióterületen élők társadalmi integrációját célzó komplex program” projekt
megvalósítására létrehozott Projektmenedzsment szervezetére és annak valamennyi
tevékenységre, valamint a projekt megvalósításában résztvevő valamennyi más szereplőre.

A Projektmenedzsment bemutatása
A Projektmenedzsment Ózd Város Önkormányzatának munkaszervezete, amelynek feladata a
projekt hatékony megvalósítása, a támogatás szabályszerű felhasználása.
A projekt irányítását és felügyeletét Projektmenedzsment végzi, amely tagok mindegyike a
projekt lebonyolításához szükséges megfelelő képzettséggel, referenciával és projektekben
szerzett tapasztalattal rendelkezik. Ezen képzettségeket, referenciákat és tapasztalatokat a
mellékletben található önéletrajzokban mutatjuk be.
A Projektmenedzsmenttel kapcsolatos egyéb feladatok (közbeszerzési szakértés, jogi
ellenőrzés és szakértés, és egyéb a megvalósítással kapcsolatos feladat) ellátását külső
szereplők végzik, amelyek kiválasztását az előírt szabályoknak és a hatályos közbeszerzési
szabályoknak és az előírt szakmai kritériumoknak megfelelően folytatjuk le.
A Projektmenedzsment egy operatív szerv, amely alapvetően a projekt szereplői közötti
koordinációs, illetve dokumentációs és jelentési feladatokat lát el.

A Projektmenedzsment feladatai
A projekt előkészítés feladatai - Támogatási Szerződés megkötése - folyamatos egyeztetés a
Közreműködő Szervezettel.
A beszerzési fázis feladatai - részvétel a beszerzési dokumentációk összeállításában, részvétel
a beszerzések bírálatában, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződések előkészítése.
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A projekt végrehajtása során elvégzendő feladatok - a külső szolgáltatókkal megkötött
szerződések alapján az abban foglaltak betartatása, a projekt kapcsán felmerülő pénzügyiszámviteli feladatok ellátása, kifizetési kérelmek benyújtása, projekt mérföldkő jelentések
benyújtása, folyamatos ellenőrzés és monitoring, projektdokumentálás, egyeztetés a
Közreműködő Szervezettel.
A projekt lezárása - projekt zárójelentés benyújtása.

A Projektmenedzsment működése, ülések

A Projektmenedzsment ülésein a Projektmenedzsment tagok és a pályázat lebonyolításában
résztvevő egyéb felelősök és meghívottak vehetnek részt.
A Projektmenedzsment szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. mely ülések
összehívását a projektmenedzser kezdeményezi.
A projektmenedzsment ülés általános napirendje: az elmúlt időszak feladatainak
számonkérése, értékelése; beszámolás az aktuális feladatok ütemezéséről, előrehaladásáról; a
következő időszak feladatainak megbeszélése, kiosztása.
Szükség esetén sor kerülhet a Projektmenedzsment rendkívüli ülésének összehívására is.
A projekt megvalósításának intézményi keretét alkotja a projekt menedzsmenten kívül a
Támogató Csoport is.

Támogató Csoport
A támogató csoport együttműködő fórum. A támogató csoport tagjai mobilizálni tudnak
érintett csoportokat, meg tudják határozni az akcióterületi fejlesztés szükségleteit,
hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját
jelentik a projekt által elért eredmények fenntarthatóságának. A támogató csoportnak fontos
szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az
eredmények elterjesztésében. Visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport
szükségleteit, igényeit beépíti a programokba. Emellett a támogató csoport mobilizálja a
döntéshozókat és intézményi szereplőket is.
A támogató csoport a továbbiakban segítségre lesz a bevonni kívánt lakosság
érzékenyítésében, a program és a programelemek elfogadásában és az ezeken való részvétel
erősítésében.
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A Támogató Csoport Tagjai:
-

-

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi Gyerekjóléti Integrált
(ÓTSZEGYII) egységei közül:
o Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ
o Védőnői Szolgálat
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi Igazgatósága
Magyar Református Szeretetszolgálat
II. János Pál Katolikus Általános Iskola
A helyi közösség képviselői
Ózd Városi Rendészet
Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (eseti jelleggel)

Intézmény

A projektmegvalósítás intézményi kereteit alkotó fenti két entitáson túlmenően, minden
konzorciumi tag felelős a saját költségvetésében szereplő, illetve jelen Közösségi
Beavatkozási Tervben részletezett feladatainak megfelelő színvonalú, határidőben és
erőforrások megfelelő ráfordításával történő végrehajtásáért. Az egyes konzorciumi
partnerekhez tartozó feladatok bontását a tevékenységeket bemutató fejezetben, a Projekt
Előkészítő Tanulmányban és a költségvetésben lehet azonosítani.
A konzorciumi tagok közötti információáramlás és a konzorciumvezető koordináló szerepe a
Projektmenedzsment és a Támogató Csoport munkaszerveken keresztül valósul meg.
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7. MELLÉKLETEK

7.1.

Térképvázlatok
7.1.1. Akcióterület bemutatása, valamint a szegregátum és veszélyeztetett
terület elhelyezkedése

A szegregátumok (sötét zöld) és a szegregációval veszélyeztetett (világos zöld) területek
elhelyezkedése
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Az akcióterület által magában foglalt tömbök
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7.1.2.

Korábbi fejlesztések helyszíneinek bemutatása

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 kódszámú „Komplex Telepprogram” elnevezésű projekt

TIOP-3.2.3-A-13/1-2014-0003 kódszámú, „Lakhatási célú beruházások támogatása Ózd
Velence telepen
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ÉMOP-3.1.1-12” számú, „Szociális célú városrehabilitáció Ózd Velence telep és környékén

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0005 kódszámú „Gyerekesély az Ózdi kistérségben
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TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 azonosítószámú „Komplex gyerekprogram megvalósítása
az Ózdi Kistérségben
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7.1.3.

Funkciók az akcióterületen

123

7.2.

Civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb
intézményekkel folytatott egyeztetések dokumentumai.

PARTNERI EGYEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
II. JÁNOS PÁL PÁPA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Résztvevők:
Kocska Ágnes - igazgató,
Petákné Balyi Zsuzsanna, Élesné Ócsai Erzsébet igazgatóhelyettesek
Somogyi Eszter, tervező
Dátum: 2016.03.10. Helyszín: II. János Pál Katolikus Általános Iskola, Ózd, Bem utca 8Többen járnak a II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskolába a Hétesről telepről és a Velence
telepről is. Az Új telep és Kiserdő alja utcák környékéről a gyerekek nagy része – 85 százaléka – ide
jár. Az iskolaigazgató és az igazgatóhelyettesek jól ismerik a gyerekek szociális helyzetét, illetve
többnyire a szülőket is jól ismerik, mivel az ő jelentős részük is ebbe az iskolába járt. A környékbeli
gyerekek kisebb részt járnak még a Petőfi Sándor Általános Iskolába (itt a tanulók 60 százaléka roma),
illetve a 48-as úti kisegítő iskolába (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény). Néhányan a Vasvár Úti
Általános Iskolába járnak: ez egy nagyobb, 1000 tanulót befogadó, vegyes tanulói hátterű intézmény
két telephellyel, a feltörekvőbb roma családok ide próbálják bejuttatni a gyerekeiket.
A 2013-2014-es Komplex Telepprogramban a katolikus általános iskola nem volt finanszírozott
partner, de részt vett, mint érintett partner, többek közt a záróműsor szervezésében is.
A korábbi Bem Úti Általános Iskola régen az Új telep – Kiserdő alja utcák környékének körzeti
iskolája volt. A fő profilja a tehetségfejlesztés, zenetagozat volt, de a rendszerváltás utáni 20 évben ez
átalakult, a környék szociális helyzetének és a gyerekek összetételének változásával a hangsúly a
felzárkózás segítésére tevődött, illetve a gyerekszám is csökkent. Miután az iskola 2011-ben az
egyházhoz került, már nincs hivatalos körzete. Az átvétel után nem cserélődött ki sem a tanári kar, sem
a gyerekállomány. Az önkormányzat már korábban átadta volna az egyháznak, mivel szegregált
iskolának számított, és így a város nem pályázhatott fejlesztési forrásokra, korlátozott saját forrásaiból
tartotta fenn. Az egyházi normatíva jelentősen megkönnyíti az iskola finanszírozását, illetve az egyház
jogosult külső fejlesztési forrásokra pályázni az Egri Főegyházmegyén keresztül. Ennek segítségével
az iskola egyik – az 1980-as években épült – épületének felújítása a közelmúltban fejeződött be, és
hamarosan a másik, 1942-ben épült régi katolikus fiúiskola-épület felújítása is megkezdődik. Az
egyházmegye aktívan pályázik fejlesztésekre és programokra is, a nyári táborokat is így tudják
finanszírozni (pl. Mezőkövesd, erdélyi utazás), illetve TIOP programból szereltek fel digitális táblákat,
és ÉMOP program segítségével újították fel az iskolaépületet.
Az étkeztetést állami normatívából finanszírozzák, napi háromszori étkezést és gyümölcsöt
biztosítanak a gyerekeknek. Van meleg főzőkonyha, illetve az iskola részt vesz az iskolatej
programban. Az iskolában van gyermekvédelmi felelős, ő 20 éve itt dolgozik és valamennyi családot
jól ismeri. Különös figyelmet fordít a HH-s, HHH-s gyermekekre, illetve kéthavonta jelzőrendszeri
megbeszélést vezet. A gyermekek vagy szüleik nem keresik közvetlenül, de a tanárok jelzik felé, ha
problémát észlelnek. A gyermekvédelmi felelős és a tanárok a szülőkkel kölcsönösen partnernek
tekintik egymást, megbíznak egymásban. Van az iskolában fejlesztő pedagógus is, aki az SNI-s, BTM
tanulókkal foglalkozik, azonban a szülők nem mindig viszik el a gyerekeket felülvizsgálatra. Komoly
problémát jelent a pedagógiai szakszolgálatnál a szakemberhiány. Az interjúalanyok meglátása
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szerint a szakemberhiány 10 éven belül az egész szakmában kritikus lesz, és ez alól a katolikus iskola
sem kivétel.
Az iskola részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók számára létesített Arany János Kollégiumi
Programban, ám ez nem túl népszerű a roma családok körében, mivel a gyerekeknek hét közben is a
kollégiumban kellene lakni.
Programok és együttműködések:
A telepen általában erős az egyházi jelenlét. A Református Szeretetszolgálat jelen van Kiserdő alja
Újtelep területén, munkatársai fontos közösségfejlesztői szerepet töltenek be. Hasonlóan aktív a helyi
Görögkatolikus Egyházközösség is, a telep kis játszótere Orosz István atya közösségfejlesztő
tevékenysége nyomán épült.
Az iskolában működik könyvtár, a gyerekek szeretik és használják. A városi könyvtár is közel van az
iskolához, ennek programjain a tanulók szintén sokszor részt vesznek. Jó az iskola kapcsolata a TKKIval, gyermekműsorokra, rendezvényekre többször is ingyen helyet biztosítottak az iskola tanulóinak.
Az iskolában a nagyobbik épület felújítása miatt két évig délelőttös-délutános tanítási rend volt, nem
tudtak elegendő számú gyereknek napközit biztosítani. Most visszaköltöznek a nagy épületbe, öt
napközis/tanuló szobás csoport lesz összesen, így aki akar járni, az be fog férni a tanulószobára is.
Jelenleg nincs 8. osztályos a tanulószobán. A jövőben a több helynek köszönhetően több tanórán
kívüli foglalkozást tudnak majd tartani, pl. sportszakkört (műfüves pálya van, foci, atlétika) és más
foglalkozásokat. A 2. Osztályosok jelenleg is járnak úszni. Szükség lenne azonban a délutáni
foglalkozások színesítésére, a diákoknak igénye van sportra, táncra. Jelenleg a ketrecharc nagyon
népszerű, bár a tanári kar szerint jobb lenne kevésbé durva küzdősporttal megismertetni a gyerekeket.
Az AK26 csoportosulást az Újtelep helyi fiataljai alkotják, a hip-hop tánc iránt érdeklődnek, és
szeretnének is szervezett formában ezt tanulni, – a hagyományos cigány néptánc iránt a fiatalok
kevésbé érdeklődnek. Fontos lenne több nyári táborozási lehetőséget nyújtani a gyerekeknek, pl.
tematikus, életmód táborokat, illetve eljuttatni őket olyan helyekre (pl. strand), ahova a családjukkal
nem jutnak el. Ez azért is lenne lényeges, mert problémát jelent, hogy a nyári tanítási szünetben az a
rendszeresség is kivesz az életükből, ami a tanév közben kialakul.
Az eddigi programok eredményei az interjúalanyok szerint érzékelhetőek, főként a közösségfejlesztés
területén. Rendszerint év elején végeznek családlátogatást, bár az elmúlt két évben erre kevesebb
kapacitás volt. Ha egy tanár problémát jelez, a gyermekjóléti intézménnyel és az RNÖ-vel közösen
látogatják meg a családot. Havi, kéthavi rendszerességgel tartanak jelzőrendszeri beszélgetést.
Az iskola célja lenne, hogy kövessék a volt tanulók teljesítményét, de a középsikolák ritkán adnak
visszajelzést. A kapott visszajelzések adatai az iskola honlapján elérhetőek.
Problémák, hiányosságok:
A szülőkkel való kommunikáció szempontjából jó, hogy ismerik a szülőket, azonban teljesen
hiányoznak a szülőkkel közös programok. A szülők csak nagyon súlyos probléma esetén fordulnak az
iskolához, addig ugyanis nem akarnak beleszólni abba, hogy mit csinál a gyerek, de ilyenkor már
sokszor túl késő ahhoz, hogy az iskola érdemben segíteni tudjon.
A tanulók családjaiban jellemzőek a lakhatási problémák, adósság felhalmozása; jelenleg is több
család áll lakásvesztéshez közel. Lakhatási nehézségek felmerülésekor a családok általában a városon
belül költöznek, jellemzően a telepek között, bár ez a fajta belső mobilitás a családok belső
átalakulásai miatt is előfordul.
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Munka miatt már távolabbra is költöznek családok, pl. mezőgazdasági munka miatt az Alföldre, vagy
nagyobb városokba, ahol jelen vannak nagy multinacionális foglalkoztatók (pl. Nyíregyháza,
Kecskemét), néhányan külföldön is próbálkoznak. Az iskola munkatársai rendre próbálják rábeszélni a
szülőket, hogy mielőtt elmennek, illetve elköltik megtakarításaikat a költözésre, utazásra, győződjenek
meg, hogy mennyire hiteles a forrás, mivel már több esetben is rászedték a munka miatt elköltözőket.
A munka miatt költözők gyakran visszajönnek egy idő után, egyrészt a mezőgazdasági munkák eleve
szezonálisak, másrészt a gyári munka is sokszor csak időlegesnek bizonyul. A közmunka teljes idős
foglalkoztatás esetén stabilitást ad a családoknak, különösen ott, ahol két családtag is
közfoglalkoztatásban van, mivel családi pótlékkal együtt jövedelmük már szűkösen elegendő a
megélhetéshez, a lakhatás fenntartáshoz. Az iskolában is dolgoznak közfoglalkoztatásban (takarítónő,
portás).
A tanulók családjában nagyon jellemzőek a rossz lakhatási körülmények. Kisméretű lakásokban
laknak, gyakran egész család egy szobában, így a gyerekeknek nincs magánterük, nem tudnak otthon
felkészülni az iskolára, vagy akár rendesen pihenni.
Nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a prevencióra, ártalomcsökkentésre. Mivel a gyerekek számára
otthon nincsen hely, magántér, sokat csatangolnak. Jellemző a dohányzás, a drogproblémák (főleg a
„herbál” vagy „biofű”) már általános iskolás korban megjelennek, de problémát jelent a túlzott
energiaital-fogyasztás is. Az alkalmi alkoholfogyasztás szinte teljesen kezeletlen probléma. Az Új
Jeruzsálem misszió egy alkalommal szervezett az iskolában ilyen célú beszélgetést.
A korai terhesség hosszú évekig nem jelentett problémát az iskolában. Bár a közelmúltban volt egy
ilyen eset, az összetartó közösségnek köszönhetően ezt jól tudták kezelni. Az iskolai védőnő nem tart
szexuális felvilágosítást, ez jelenleg teljesen hiányzik.
Problémát jelentenek az Új telep és Kiserdő alja utcák környékén élő családok közötti feszültségek,
érdekszövevények: ez gyakran az iskolában is felszínre kerül, a gyerekek egymás közötti
kommunikációja sokszor nagyon eldurvulhat. A pedagógusok továbbképzés részeként részt vettek
konfliktuskezelő tréningen is, hogy az ilyen helyzeteket megfelelően kezelni tudják.
Nagyon fontos lenne a gyakorlati készségek oktatása, már egészen kis gyermekkortól el kellene
kezdeni életmódvezetést, háztartásgazdálkodást oktatni. A nagyobb gyerekeknek is szüksége lenne
életmóddal, információszerzéssel kapcsolatos foglalkozásokra. Szintén nagyon hiányoznak a
pályaválasztással kapcsolatos foglalkozások, informálás. Sokszor a szülők sincsenek tisztában a
gyerekek képességeivel, adottságaival, illetve a szakmákkal, munkaerőpiaci igényekkel. Egy
alapítványi programban a gyerekeket elvitték különböző munkahelyekre, ahol bemutatták mivel
foglalkoznak, hogyan dolgoznak (pl. tankonyha, hegesztés) – az interjúalanyok ezt nagyon pozitívan
értékelték.
A gyerekek egészségi állapota sokszor rossz, sok a látás- és orthopaediai probléma. Az iskola ugyan
biztosít szűrést, de a család a gyereket szakorvosi vizsgálatra már nem viszi el. Problémát jelent egyes
egészségügyi szükségletek (pl. szemüveg) ára.
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II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉS
ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET – EGYEZTETÉS A LEHETSÉGES
PROGRAMELEMEKRŐL
Résztvevők:
Kocska Ágnes – igazgató,
Dr. Kósné Dargai Rita – védőnő és önkormányzati területi képviselő
Buczkó Nagy Emese – területi védőnő
Dernei Balázs, Papp Zsolt – Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
Somogyi Eszter – tervező
Dátum: 2016.04.14. Helyszín: II. János Pál Katolikus Általános Iskola, Ózd, Bem utca 8A Megbeszélés célja az volt, hogy az előző megbeszélésen megfogalmazott problémákat, felmerült
programigényeket egyeztessék a leendő konzorciumi partnerrel, az Abaújrakezdés Közhasznú
Egyesülettel (AKE). Az iskolaigazgató elmondása szerint csak a szeptemberi évkezdéskor lesznek
pontos számok a napközit igénybe vevőkről és az onnan kimaradókról. Ez utóbbiaknak két csoportja
van: akik nem kívánják igénybe venni a napközit, mert délután a gyermek más foglalkozáson vesz
részt (pl. 20 gyerek jár a készségfejlesztő, tanulást segítő Van Helyed Stúdióba), illetve akik nem
indokoltan maradnak el. Az indokolatlanul távol maradókat nagyon fontos lenne bevonni, ők azok,
akiket semmilyen program nem tud megszólítani. Az AKE meglátása szerint is ez a legnehezebb
célcsoport, itt erős motivációs programra van szükség, először is a bevonásra kell helyezni a
hangsúlyt. A tanulás támogatása, korrepetálás csak második lépcsőben lehetséges.
Kocska Ágnes igazgató szerint a felújított épületben több délutáni programlehetőség lesz, pl. játékos
sport, hetente kétszer foci, illetve lehetne judo csoportot indítani a kicsiknek. A telepen nagyon
népszerű a foci: már jelenleg is van focipálya kapuval és hálóval, amit a helyiek alakítottak ki, és a
telepi gyerekek döntő többsége ide jár. Az iskola még biztosítani tudna drámapedagógust, kreatív és
kézműves foglalkozásokat. Az AKE a TKKI-val való együttműködésnek köszönhetően biztosítani
tudna mobilbuszt, laptopot, illetve igény szerint próbálják meg összeállítani a fiatalok bevonásához
szükséges felszereléseket.
A védőnő elmondása szerint a családtervezés, védekezés témái nem csak a gyerekeknek, hanem a
telepi felnőtteknek is szükséges, a reális védekezési formákat nem fogadják el. Az igazgatónő szerint
felvilágosításra alsó és felső tagozaton is szükség lenne más fókusszal is, pl. testi higiénia, étkezés,
napirend beosztása, drogprevenció. Az iskolába járó gyerekek már nagyon fiatalon találkoznak
valamennyi témával.
Fontos téma a konfliktuskezelés, amiben a drámapedagógiai eszközök hazsnálhatók. Évente jön az
iskolába a „Bóhocok a láthatáron program” (TÁMOP) Feuer Yvette vezetésével, a résztvevőkkel a
terület tipikus konfliktushelyzeteit dolgozzák fel. A konfliktuskezelés a pedagógusok továbbképzési
programjában is szerepel, de ezzel együtt is szükség lenne szakemberre. Az Egyesületnek szintén
vannak konfliktuskezelési programjai.
A továbbtanulás szempontjából a pályaválasztás jelenleginél erősebb támogatása szükséges – az
Egyesület ebben szintén együtt tud működni. Problémás, hogy a középiskolák nem jeleznek vissza a
volt tanulók tanulmányi eredményeiről. Nagy a lemorzsolódás, jelentős tudásbeli hátrányok jellemzik
a tanulókat.
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A szülőkkel való kapcsolat rendszertelen, nem szabályozott, szülői értekezletre nem járnak. Az iskola
az ügyeket folyamatosan intézi, nyitott, a szülők bármikor bejöhettek eddig, de ezt most szabályozni
fogják. Vannak bevonható szülők, családok, őket jól ismerik, rájuk lehet építeni.
Az Egyesületnek van prevenciós programja, amelyben a gyerekeken keresztül a szülőket is elérik, ezt
össze tudják hangolni az iskola igényeivel.
Az igazgatónő megerősítette, hogy a nyári táborok nagyon fontosak, az elutazási lehetőségek épp úgy,
mint a napközis táborok. Nyáron az a kis rendszeresség is megszűnik, ami a tanévben megvan a
gyerekek életében, illetve az iskolai szervezésen kívül ezek a gyerekek nem jutnak el sehova a
szűkebb lakóhelyükön kívül. Fontosak a napközis táborok is, amelyeket egyházak szerveznek, pl. a
görögkatolikus, református egyházközségek. Ezeknél a gyerekeknél nehézséget jelent a rendszeresség
és a motiváció fenntartása, és a napközis táborok ebben nagyon fotnos szerepet játszanak. Az AKE is
gyakran szervez elutazós nyári táborokat, és ezeket a programba is beletervezik.
A védőnő elmondása szerint a közelmúltban volt egészségügyi szűrési nap a Hétes telepen, a
résztvevők motivációképpen kaptak egészségügyi csomagot, és sok embert sikerült bevonni. A
szemüveg nagyon fontos, ezt a helyi családok külső segítség nélkül nem engedhetik meg maguknak.
Nőgyógyászati szűrés program a védőnői tanácsadóban tavaly indult önkéntes részvétellel, ezen is
részt vettek helyeik.
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ÓZD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTEGRÁLT
INTÉZMÉNY Családsegítő és Gyerekjóléti Központ munkatársai
Résztvevők:
Mészáros Bányai Zsuzsa szakmai vezető
Kulcsár Knga – vezető esetmenedzser
Danyiné Mogyorósi Eszter –esetmenedzser
Somogyi Eszter – tervező
Dátum: 2016.03.10 Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Ózd Városház tér 1.
Új telep – Kiserdő alja speciális helyzetben lévő szegregátum jó, városközponti elhelyezkedéssel, ahol
jól elérhetők a közszolgáltatások (oktatás, orvosi rendelő, templom, üzletek). A Hétes telephez képest
sokkal jobb helyzetben van. A városban az egyes telepek, szegregátumok között nagy a mobilitás, a
városon kívülről költözés viszont nem jellemző. A költözések oka általában anyagi természetű
(hátralékok, bizonytalan lakhatási helyzet), vagy családi konfliktusok, változó élethelyzetek miatt
történik (házasság, élettársi kapcsolat stb.).
A Kiserdő alja utcai részen rosszabb szociális és lakhatási helyzet jellemző, mint az Új telep utca
munkáskolóniás lakásaiban (ez párhuzamba állítható a Velence és Hétes telepekkel). A lakásállomány
jelentős része önkormányzati tulajdonban van a Kiserdő alján és Váci Mihály utcában, a lakások
többsége alacsony komfortfokozatú, víz nincs bevezetve, így a lakók a közkutakat használják. A
lakások túlzsúfoltak, egy szobában több generáció él nyomorúságos körülmények között. Ez
egészségügyi szempontból is problémás.
A területen magas a gyerekszáma, és magas a munkanélküliség is, közfoglalkoztatás is kevesen
dolgoznak. Az itt élőkre alacsony iskolai végzettség jellemző, gyakran alkalmi munkát végeznek, pl.
szezonális mezőgazdasági munkákat az „Alföldön”. Télen napi szintű problémát jelent a tüzelő,
ilyenkor az alkalmi munka is kevesebb. Rossz háztartásgazdálkodás, pénzbeosztás jellemzi a
családokat, amikor van pénzük, drága élelmiszereket vásárolnak. Ennek részben az is az oka, hogy a
túlzsúfolt lakásokban csak korlátozottan tudnak főzni (főzési lehetőség gyakran kályha, sparhelt).
Védőnőknek napi szintű kapcsolata van a telepen élőkkel, az ott élők legnagyobb részét ismerik. A
gyermekes családokat komplex problémák jellemzik, védelembe vett családok esetében fokozott az
együttműködés védőnő és gyerekjóléti szolgálat között (közös családlátogatások, esetmegbeszélések).
Illegális áramvételezés főként a Kiserdő alján jellemző. Itt alkalmanként előfordul közös ellenőrzési
akció az ÉMÁSZ, a rendőrség, a Városi Rendészet szakembereivel, melyen a gyerekjóléti szolgálat is
részt vesz, arra az esetre, ha a rendőri intézkedés nyomán kiskorú maradna egyedül a lakásban. Az
elhelyezés általában rokonoknál történik meg, ideiglenes hatályú elhelyezésre eddig még nem került
sor az ellenőrzések miatt.
Súlyos gond, hogy a munkanélküliség a szegregátum sok családjában már generációk óta van jelen,
így nehézséget jelent hozzászokni a rendszeres munkavégzéshez, azzal járó életvitelhez. Ezért is
fontos a közfoglalkoztatás szerepe. Közmunka keretében (Start munkaprogram) a városban
értékteremtő munka folyik: bútorkészítés, kertészeti munkák, ültetvénygondozás (levendula, málna),
baromfitartás stb.
A korai terhesség a közelmúltban újból megjelent, a gyerekek a szexuális életet korán kezdik,
felvilágosításuk spontán módon történik (zsúfolt lakások, TV nézés).
Általános probléma a családsegítő-gyerekjóléti szolgálatnál, központnál a szakemberhiány. Létszámra
ugyan megfelelnek az előírásnak, de a szakképzettség sokszor hiányzik, kevés a felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező szociális szakember. Az uniós programok (kistérségi gyerekszegénység
elleni program) még jobban elszívták szakembereket. Egy családgondozóra magas esetszám jut, a
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gyerekjólétinél pl. 25 család volna gondozható egy családgondozó által, itt azonban minimum 32,
maximum 44-45 család jut egy családgondozóra.
A Szolgálat és Központ által végzett szolgáltatások közé tartozik az óvodai és iskolai szociális munka,
készenléti szolgálat, utcai szociális munka – célcsoportjuk a csellengő gyerekek, fiatalok. Az óvodai és
iskolai szociális munkát most vezetik be, céljuk a szülők jobb tájékoztatása, információátadás. A
családok nehezen tudják szétválasztani a hatóságot pl. a szolgálat családgondozóitól, ezért szükséges a
szülőkkel jobban megismertetni a szolgálatot, illetve a problémákat megismertetni velük (pl. a súlyos
gondot jelentő hiányzások). Sokan járnak az Árpád vezér Általános és Szakiskolába és a Bolyai Farkas
Szakképző iskolákba, ezekben azonban nincsen gyermek-ifjúságvédelmi felelős.
A városban működik szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása (75+40fő). Problémát jelent,
hogy csak szakorvosi javaslattal lehet a szolgáltatást igénybe venni. Két pszichiáter van, akik Egerből
járnak, a délutáni, esti órákban tudnak rendelni – ez zsúfolt rendelést eredményez, amire a rászorulók
gyakran nem mennek el.
Adósságkezelési szolgáltatás nincs a városban. A szolgáltatóknál kezdeményezhető részletfizetési
kérelem, ebben a helyi civil szervezetek nyújtanak segítséget a lakosságnak. Többféle közműtartozás
jellemző, pl áram, gáz. Nehezíti a helyzetet, hogy az ÉMÁSZ lecsökkentette a részletfizetési
lehetőségeket. Az önkormányzati bérlakásokat kezelő ÓzdInvest együttműködő, ha látja a fizetési
hajlandóságot a hátralékos háztartás részéről. Kiemelt cél lenne a családok szemléletváltásának
elérése, a havi díjak rendszeres fizetése. Ehhez fontos lehet az életvezetési és gazdálkodási tanácsadás.
Szintén probléma, hogy nincsenek tisztázva a bérleti jogviszonyok az önkormányzati lakások egy
részénél.
A Református Szeretetszolgálat munkatársai jelen vannak a telepen, közösségi szociális munkát
végeznek, ennek keretei közt felmérték az adósságokat, egyeztettek végrehajtókkal és az ÉMÁSZ-szal,
utóbbival előre fizetős („kártyás”) mérőórák felszerelése ügyében. A gyerekeket istentiszteletre viszik,
illetve lehetőségeik szerint segítenek a rászoruló családoknak, amibe civil forrásokat is bevonnak. A
telepen a Református Szeretetszolgálat és a Görögkatolikus egyház is végzett közösségfejlesztést,
aktivizálták a helyi lakosságot. Ebben központi figura volt az egyik helyi asszony az Óvoda útról, aki
végigjárta a családokat és segített az adósságok felmérésében, a helyiek bekapcsolásában. A városban
a Katolikus Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat is aktív. Katolikus Egyház naponta élelmiszert oszt
istentisztelet után a szomszédos templomban. Ennek feltétele, hogy a család RGYK támogatást
kapjon.
Újtelepen és Óvoda utcában az RNÖ szervezett takarítási akciót. Az RNÖ egyik fő feladata a
kapcsolattartás, programokhoz részvétel szervezése, célcsoport elérése, pl. gyerekprogramok,
táborozás, sportnapok, akciók. Ők maguk is szerveznek programokat.
Telepprogram tapasztalatai:
A programok eredményeit számszerűsíthető formában nem mérték. A Velence-Hétes telepprogramban
a védőnők tartottak tudatos háztartásgazdálkodási képzést a családoknak. Anyacsoport is volt, főzési
ismeretek, csecsemőgondozás, szexuális felvilágosítás, higiénés ismeretek átadása történt, a cél a
szemléletváltás volt. A családsegítő, gyerekjóléti szolgálat közvetlenül nem vett részt a programban,
adatgyűjtést végzett a programhoz, illetve együttműködtek az ottani szociális munkásokkal.
Velence telepen és Hétes telepen a problémák mélysége, családok együttműködési hajlandósága nem
azonos szintű. Velence telepen a családgondozó kéréseit nagyrészt teljesítik, Hétesen viszont a
családgondozónak több problémája van. A Hétes telepen korábban több program is volt, amelyeket
civil szervezetek bonyolítottak le. A helyiek problémának tartják, hogy feltétel nélküli túladakozás
történt a családok megsegítésére, így a családoknál nem történt szemléletváltás.
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Az alapszolgáltatások nyújtásához nagy segítséget jelentett a programon belüli jelenlét típusú szociális
munka, mivel így volt visszajelzés a kérésekről, az információáramlás jobb és gyorsabb volt, a
visszacsatolások nyomán a beavatkozásokat szükség esetén újra lehetett tervezni.
Fontos volt, hogy a program szociális munkásai reggel a gyerekeket összeszedték és elkísérték az
iskolába, szabadidős programokat szervezetek a gyerekeknek, mivel a gyerekjóléti szolgálatnak erre
nincsen kapacitása. Az RNÖ is részt vett a programban, akciókat, programokat szerveztek,
bekapcsolódtak a helyiek toborzásában, megszervezésébe.
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ÓZDINVEST KFT.
Tengely András – ügyvezető
Somogyi Eszter – tervező
Dátum: 2016.03.09. Helyszín: Ózdinvest Kft, Ózd, Október 23. tér 1.
A szegregátumban az önkormányzati lakások minősége eltérő. Újtelepen magasabb
komfortfokozatúak a lakások, van vezetékes víz és csatorna. Kiserdőalján van áram, vizet a helyiek
közkútról vételeznek. A fővezeték a Váci Mihály utcában megy, onnan fel lehet vinni, de az ottani
lakásokban sincsen bevezetve a víz. A szennyvízcsatorna-ellátottság alacsony Ózdon, a
szennyvíztisztító bővítése megtörtént, a csatornahálózat fejlesztése a közeljövőben fog megtörténni.
Kiserdőaljára nem volt betervezve a csatornahálózat fejlesztése, de a Kft. munkatársai szerint ez
megoldható.
A Kiserdőaljai, Váci Mihály utcai lakóépületek egyike sem életveszélyes, ugyan rossz állapotban
vannak, de felújíthatók. A kiírás szerint félkomfortossá kell tenni a lakásokat a szegregátumban, ami
azt jelenti, hogy a vizet be kell vezetni, és vagy mellékhelyiségnek, vagy fürdőhelyiségnek kell lennie
a lakáson belül. A melegvíz-ellátás nem feltétele a félkomfortosságnak. Külső felújítás is szükséges,
ennek költsége átlagosan kb. 150 ezer Ft/nm lehet. A WC problémáját meg kell oldani, nem biztos,
hogy mindegyik lakás alkalmas a lakáson belüli WC kialakítására. A felújítás során meg kell oldani a
családok ideiglenes elhelyezését, ehhez célszerű lenne létrehozni pár átmeneti lakást a környéken,
mivel pl. a tető felújítása nem biztonságos úgy, ha közben a lakók az épületben maradnak.
A Kft. azt tartja nyilván, hogy a szerződéskor mennyi volt a család létszáma, illetve a szerződés
megújításakor hányan laknak. A valóság ettől jelentősen eltérhet. Elég sokan laknak az önkormányzati
lakásokban jogcím nélkül, ők általában tartozás miatt válnak valaki jogcímnélkülivé. Ez azért is
komoly probléma, mert a nem bejelentett lakók segélyre sem jogosultak, illetve az újszülött gyereket
sem lehet bejelenteni. A jelenlegi rendelet szerint csak a komfort nélküli lakások adhatók bérbe
szociális bérlakásként. A bérlakáshoz jutás feltétele, hogy a kérelmezőnek legyen végrehajtható
jövedelme és ne legyen tartozása. Jogcímrendezés lehetséges megállapodás keretében, ennek feltétele
a fennálló adósság törlesztése és a folyó költségek hat havi rendszeres fizetése. Velence telepen még
van a telepprogram keretében felújított, de még nem bérbe adott lakás. Itt probléma az volt, hogy a
potenciális bérlők nem feleltek meg a rendeleti feltételeknek (munkajövedelem, adósságmentesség).
Kártyás mérőórák (villany- és gázóra) felszerelése lehetséges. A TIGÁZ tartozással is felszerel kártyás
órát, illetve védett fogyasztók esetében a csere költségét az önkormányzat állja. A vízórát külső
aknában, a házon kívül kell elhelyezni, hogy a vízművek hozzáférjen.
A Kft. munkatársai nem tudnak róla, hogy van-e olyan önkormányzati telek a Kiserdő alja utca
környékén, amely alkalmas lenne kiskerti programhoz – ennek utánanéznek. Emellett még rendezni
szükséges a telkek övezeti besorolását, illetve ellenőrizni kell, hogy mely lakások alkalmasak WC
házon belüli kialakítására.
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ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Váradi József-RNÖ elnök
Dombi Géza – képviselő
Somogyi Eszter – tervező
Dátum: 2016.04.14. Helyszín: RNÖ, Ózd József Attila utca 1.
Az RNÖ elnöke minden hétköznap 7.30-tól 12.3-ig van az irodában, a két fő adminisztrátor minden
nap 8.00-tól 16.00-ig. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos programoknál a szervezet koordinátori
szerepet tölt be, ellenőrzik a programok végrehajtását, a célcsoporton belül a roma lakosság megfelelő
bevonását. Segítenek célcsoport elérésében, kapcsolattartásban, aktivizálásban. Közmunka
programban 2000 fő vesz részt, az RNÖ segít a rászorulóknak bekapcsolódni közfoglalkoztatásba. Az
RNÖ hét főt foglalkoztat a Startprogram keretében: 2 fő adminisztrátor, 3 kőműves, 2 segédmunkás.
Jelenleg az RNÖ épületének felújítását végzik.
A kiserdőaljai részen a hitnek fontos szerepe van a közösségben, több egyház is aktív, több fiatal tért
meg. A hit fontos motiváció pl. kábítószer problémák kezelésében. Egy helyi fiatalember most a
Református Szeretetszolgálatnál dolgozik közmunka keretében. A közösség egészének segítésében
fontos a személyes jó példák terjesztése. Az ott élőknek a helyi görögkatolikus egyház is sokat
segített, és bár az egyház emberei mostanában kevesebbet járnak ki, a telepről többen tagjai az
egyháznak.
A TÁMOP 5.3.6-os programban az RNÖ szerepe a koordinálás (bevonás, részvétel), két kulturális
program szervezése, sportesemények szervezése, rendszeres fociedzés, illetve versenyek rendezése
volt (az edzéshez a stadionban bérelték a pályát, egy óra 3-3,85 ezer forint). A szervezet nem volt
konzorciumi tag. Velence és Hétes telep között a program forrásai nem arányosan oszlottak meg,
Hétesen a problémák súlyosabbak voltak, kevesebb pénz jutott oda, kevesebb eredményt is ért el a
program. A Hétesen megvalósult lakhatási programelemek közé tartozott a villanyvezetékek cseréje,
kártyás villanyóra felszerelése, tisztasági festés, továbbá mosoda és közösségi pont létrehozása.
A képzési-foglalkoztatási elemet Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. valósította
meg, az RNÖ ehhez két koordinátort adott. Két építőipari képzést tartottak (festő és kőműves), egyegy koordinátor volt felelős a toborzásért képzésenként (18-18 fő vett részt benne). Ezt foglalkoztatási
elem követte a Domaép Kft.-vel együttműködésben (építőipari cég); a bevontak a
továbbfoglalkoztatást is végigcsinálták, közülük többeket ma is foglalkoztat a vállalat.
Az RNÖ és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya között együttműködési megállapodás van, illetve
az RNÖ és a Startprogram Iroda között is. A közfoglalkoztatásban a legnagyobb problémát az eljutás
jelenti a reggel 6-os kezdésre, különösen a közlekedésből kieső Bánszállás városrészen, illetve hogy a
munkahelyszíneken nincs megoldva a WC.
A piaci foglalkoztatók közt a legnagyobb a GE, itt közel 2000-en dolgoznak, köztük romák is. Vannak
állandó alkalmazottak, de Gamax munkaközvetítő cég is közvetít, elsősorban szezonális
megrendelésekhez, háromhónapnyi időtávra (a cég ennyi ideig kap munkaügyi támogatást).
A program elindulása esetén az RNÖ sporthoz, roma kultúrához és hitélethez kapcsolódó programokat
valósítana meg. A projekt esetében fontos, hogy a lakhatási körülmények javuljanak, illetve az
emberek meg tudják fizetni lakhatást. Vannak nagyobb tartozók, 5-6 százezer forintos tartozással is.
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TTKI ÓZDI IGAZGATÓSÁG
Andó Pál igazgató
Somogyi Eszter – tervező
Dátum: 2016.03.09 Helyszín: TKKI, Ózd Kiserdőalja 2.
A TKKI ózdi igazgatóság épülete az Újtelep-Kiserdőalja akcióterületen van. A TKKI volt a TÁMOP
5.3.6 programot megvalósítója. A program alapgondolata volt az állam szerepének megerősítése a
felzárkózásban, illetve az alapelemek (foglalkoztatás, szociális, képzés, lakhatás) összekapcsolása,
ehhez adott háttér infrastruktúrát a TKKI épületegyüttese. A főépületben volt többek közt az
adminisztrációs központ, egy épületben képzőtermek, műhelyek voltak, egy másik, most átadás előtt
álló épületben pedig közösségi, foglalkoztató helyiségek működnek majd. A TKKI öt féle képzést
biztosít gyakorlati résszel együtt, pl. 16 főnek adtak hegesztő képzést, akik közül ma mindenki
dolgozik, de terveznek üvegházat is létrehozni. Céljuk, hogy a családok egésze számára nyújtsanak
szolgáltatásokat (képzés, szabadidős foglalkozások, rendezvények stb.). Aki bejön az intézménybe, azt
előbb-utóbb be tudják vonni valamilyen programba, céljuk, hogy a bevontak komplex szolgáltatásban
részesüljenek.
A TKKI projektintézmény, tehát főként projektekhez tartozó forrásokból tartja fenn magát. Ózdon 13
projektet valósítottak meg, ennek egy része országos kiemelt projektekhez kapcsolódott. Ugyanakkor a
fenntartási időszakhoz nincs forrás rendelve. Jelenleg forráshiánnyal küzdenek, 13 fővel kevesebb
szakember dolgozik most, mint régebben. Jelenleg 25 fő teljes létszám, ebből 14-15 fő szakmai
munkatárs. A projektekhez a munkaerőt csak állományba vétellel tudják biztosítani, megbízási
szerződéssel nem tudnak alkalmazni, ami nagy nehézséget jelent a projektalapú működésben.
Területileg Hétesen, Velencén, Táblán és Kiserdőalján is jelen vannak projektekkel, viszont a
projektek szinergiáját néha nehéz biztosítani.
A TÁMOP 5.3.6 fenntartását szolgálja a közösségi ház Velence telepen és a közösségi pont Hétes
telepen, az interjúalany azonban nem lát forrást a hosszabb távú fenntartásra. A jelenleg elérhető
források most futnak ki, de a közösségi intézmények már most sem tudják kellő kapacitással ellátni a
feladataikat. TOP forrásra számítottak fenntartáshoz. A jelenlegi komplex programban a TKKI nem
lehet konzorciumi tag.
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STARTPROGRAM IRODA
Résztvevők:
Venczelné Ferenczi Judit – iroda vezető
Somogyi Eszter – tervező
Dátum: 2016.04.15 Helyszín: Ózd, Zrínyi Miklós út 5.
Az iroda 2015. Március 7-én állt fel. Nem önálló szervezeti egység: a Polgármesteri Hivatalban
működik, ennek egy irodája az ÓzdSzolg-hoz (önkormányzati vagyongazdálkodó nonprofit Kft.) van
kihelyezve. Jelenleg 1314 fő vesz részt a Startmunkaprogramban, ezen kívül vannak még
közfoglalkoztatottak önkormányzati intézményekben, MaNDA irodában stb.
Az irodában 17 fő van állományban, ebből 8 fő munkairányító (1314 emberre), ők is
közfoglalkoztatottak (rendelet szerint), illetve az irodában az adminisztratív munkát végzők is
közfoglalkoztatásban vannak.
Öt programelemben foglalkoztatnak közmunkásokat:
1. Bio- és megújuló energiafelhasználás: 85 fő, feladatuk a korábban létrehozott energiaültetvény
fenntartása (most már irtása), biomassza előállítása faaprítékból, gallyakból, és három önkormányzati
kazán működtetése, ami a helyi távhő működtetését segíti.
2. Mezőgazdasági program: 362 fő, a programelemben növénytermesztéssel foglalkoznak többféle
telepen, ezek közt van állattartó telep, amelyen cél állatsimogató létrehozása is, illetve látogatható
mintagazdaság létrehozását is tervezik. Tervben van még feldolgozó ütem létrehozása, többek közt
gyümölcs feldolgozására (lekvár, szörp).
3. Helyi sajátosságokra épülő programelem: 361 fő, ezek közt vannak
a. ingatlanfelújítást végzők: 177 fő, önkormányzati intézmények és lakások felújításán dolgoznak;
b. betonelem gyártó üzem: 12 fő, a proogramelem fejlesztés alatt áll, jelenleg vesznek gépet, a feladat
járdalapok és betonelemek készítése a városi igények kielégítésére;
c. asztalos üzem: kerti bútort és játszóelemeket gyártanak saját közösségi terekbe, pl. kirándulóhelyek,
óvodák stb.
d. illegális hulladéklerakó helyek felszámolása: 20 fő.
4. Belvízrendezés programelem: 145 fő
5. Mezőgazdasági utak rendbetétele: 40 fő, a földutak törmelékkel feltöltését végzik bontásokból
származó aprított törmelékekkel.
További új programelemek elemekként jelentek meg 3 légópince felújítása, illetve a turisztikai
programelem szabadulós játék, kiállítások szervezésével.
A TÜZÉP telep üzemeltetésének célja a szociális tűzifa-osztás. A közfoglalkoztatási munkaidő reggel
6 órától délután 2 óráig tart. Sok az egy éves szerződés, de a legtöbb véget ér november 30-án, utána a
bevontak téli közfoglalkoztatásban, képzéseken tudnak részt venni. A programiroda munkatársai a
szegregátumokba is kijárnak, ismerik őket, a közfoglalkoztatás bővítésével jelenleg nagyon sok
álláskeresőt tudnak bevonni.
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ALKOTMÁNY ÚTI ÓVODA
Résztvevők:
Vassné Gérecz Gabriella – tagóvoda vezető
Somogyi Eszter tervező
Dátum: 2016.04.15 Helyszín: Óvoda, Ózd, Alkotmány utca 1/a
A tervezett akcióterületről és a Hétesről járnak az óvodába gyerekek, közülük sokan vándorló
családban élnek. Az óvodában megjelenő legsúlyosabb probléma a néhány családra jellemző
elhanyagolás, kiskorú veszélyeztetése, ezért évente két-három családnál történik családból kiemelés,
de általában valamelyik rokon befogadja a gyereket. Ezek a gyerekek már a kiemelés előtt is
védelembe vételben voltak.
Fejlesztő pedagógus nincs az óvodában, a pedagógia szolgálattól jár ki fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus és logopédus, de nem elég óraszámban a létező szükségletek kielégítéséhez. Év
elején ugyan felmérik a gyerekeket, de az év során a szülők jellemzően nem viszik rendszeresen
fejlesztésre, így állandó fejlesztő pedagógusra, logopédusra lenne igény, mivel gyermekek 70-80%ának szüksége van rá. Mozgás terapeuta heti kétszer jár az óvodába.
Nagyon ritka, hogy a gyerekek 6 évesen menjenek iskolába, mert jelentős lemaradásuk van. Idén 27
gyerek megy iskolába, ebből 22 gyerek 7 éves. Legtöbben a II. János Pál Pápa Katolikus Iskolába
mennek. Eddig az is ritka volt, hogy 3 éves korban megkezdődjön a gyerekek óvodáztatása, de most,
hogy kötelező, megnőtt a számuk. Az óvoda dolgozóinak meglátása szerint a három évesek közül is
sokan inkább egy kétesztendős fejlettségi szintjén vannak. Kapacitáshiány miatt azonban az egészen
kicsik fejlesztésére nincs lehetőség, inkább az iskola előtt álló gyerekekre koncentrálnak.
A szülőkkel általában jó az óvoda kapcsolata, 1-2 problémás család van. A szülőket jól ismerik,
közülük sokan ide jártak. Általában rendszeresen szerveznek óvodalátogatást. Fizetésnapokon azonban
gyakori az „elalvás”, hiányzás.
A Biztos Kezdet programban (nem TÁMOP-os program) az óvoda részt vett még évekkel ezelőtt, a
program a rendszeres életmódra is koncentrált. Elmondásuk szerint sok jó kezdeményezés volt, az IPR
program pl. nagyon hasznos volt óvodának, de segített a kiegészítő programok, fejlesztő eszközök
finanszírozása, illetve a továbbképzések is. A pályázati időszakon kívül az ehhez szükséges források
nagyon hiányoznak.
Az óvoda rendszeres programjai közé tartozik pl. a családi majális, szüreti napok, amikre a szülők is
hivatalosak. Igyekeznek bekapcsolódni a város által szervezett programokba is, pl. Bozsik foci, városi
futóverseny, lovaglás. Sok saját programjuk pályázati pénztől függ, sokat számítanak a kisebb
források is, pl. az útiköltség fizetéséhez. Az iskolával jó a kapcsolat, vannak közös programjaik, nyílt
napot tartanak nagycsoportosoknak, illetve lehetőség van a tanítókkal egyeztetni, hogy milyen dolgok
szükségesek iskolakezdés előtt. Szoros kapcsolatot tartanak fenn a Katolikus Karitásszal, sok
ruhaadományt kapnak, illetve segítséget az ünnepségek megszervezéséhez is.
A közfoglalkoztatási program érezteti a hatását a gyerekek családjainál is, egyre több szülő
kapcsolódik be a közfoglalkoztatásba. Ez a nyitva tartáson is érezteti hatását: megint megjelent az
igény az 5.30-as kezdésre, mert szülők 6 órakor kezdenek a közmunkában. Az óvoda munkatársainak
értékelésében ez egy nagyon jó folyamat, mivel több generáció nem látta munkába menni a szüleit,
egész nap otthon voltak, így pl. nem lehetett velük foglalkozástípusokról beszélni, mert nem ismerték
őket. A közfoglalkoztatásnak van eredménye, még ha lassan is érvényesül.
Az óvoda férőhely kapacitása elég, most 2 nagycsoport, egy-egy kis és középső csoport van. 100
férőhely van engedélyezve, jelenleg 93 gyerek jár ide. Az intézménynél jelenleg 4 fő
közfoglalkoztatott: két pedagógiai asszisztens, egy őr és egy karbantartó. Minden csoportba lenne
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szükségük pedagógiai asszisztensre (dajka). Van olyan, akit fel is vennének állandó munkatársnak, de
a létszámstop miatt nem tehetik.
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MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT
RMSZ: Rubint Cintia, Erdei Zsuzsanna, Eke Gyuláné, Horváthné Sebestyén Márta, Németh Csabáné
Abaújrakezdés Egyesület: Dernei Balázs (elnök), Papp Zsolt
Somogyi Eszter – tervező
Bondor István – projektvezető
Dátum: 2016.04.14. Helyszín RMSZ iroda, Ózd József Attila utca 25/A
A helyi szervezet a megye egész területén végzi a Nemzeti Eszközkezelő (NET) által átvett
ingatlanokban élő hátralékos (kilakoltatással veszélyeztetett) bérlők gondozását. Eredetileg a gondozás
időtartam 10 hónap volt, de ez jelentősen kitolódhat. A NET-es bérlőkkel a szociális munkát jelenleg 2
fő végzi.
A szeretetszolgálat szervezett nyári táboroztatást, nyári étkeztetést, kirándulást – ez nyitott volt a
szegregátumokban élők számára, de bárki jöhetett. A téli szünetben gyerekétkeztetési programot
szerveztek 50 gyerek számára. A MOL által támogatott önkéntes programjukban fiatal diákok vesznek
részt velük együtt szegény, rászorult, általuk gondozott családok látogatásain.
Újtelep-Kiserdőaljáról 23 gyerek jár a Református egyházhoz hittanra, adventi és hétvégi programot
rendeznek. A telepen van templom, plébánia, és gyülekezeti, közösségi ház.
Adósságkezelés terén 7-8 családnak segítettek eddig a kártyás mérőóra beszereltetésében, ebből egy
családnál volt visszaesés, de végül őket sem kapcsolták ki az áramszolgáltatásból, sikerült megoldani a
tartozás fizetését. Jelenleg kb. 20 családdal foglalkoznak. Bizalmi kapcsolatban vannak 60-70
családdal a városban, ezeknek egy része a Kiserdőalja és Óvoda utcákban lakik, ők rendszeresen
felkeresik őket, segítséget kérnek ügyeik intézéséhez.
A helyieknek komoly problémát jelent ügyet intézni, tárgyalni az ÉMÁSZ-szal, illetve
diszkriminációval is sokszor találkoznak. A szeretetszolgálat segítséget nyújt az ügyek intézésében,
érdekérvényesítésben, már kialakult kapcsolata van területi ÉMÁSZ ügyintézővel. Szerveztek
kérdőíves felmérést is a telepen, összeírták az adósságokat, és megpróbálták a családokkal együtt
felmérni, hogyan tudnák adósságaikat rendezni. Jellemző egy családnál a többféle tartozás, pl.
elmaradások a szemétdíjjal, hitelekkel.
A Hétes telepen felszerelt kártyás mérőórákkal az ÉMÁSZ negatív tapasztalatokat szerzett, egy civil
szervezet kezdeményezésére ugyanis még a telepprogram előtt felszerelték az előre fizetős órákat,
azonban a szolgáltató tapasztalata szerint a helyiek nem tudtak élni vele, további áramlopások
történtek.
Közösségépítési programot többek közt közös rovarirtás előzte meg, ehhez a helyiek adták össze a
pénzt, és sikeres volt (jó szakembert sikerült hívniuk). Szintén a helyiek kezdeményezésére a
szeretetszolgálat vett egy fűkaszát is, amit a lakókörnyezet rendben tartására tudnak használni. A
közösségi házban fontos lenne szerintük mosási és főzési lehetőséget biztosítani, hiszen ha még
bevezetésre is kerül a víz és lesz rendesen áram, akkor is lehet, hogy elfogy egy helyi háztartás pénze.
A szeretetszolgálat tapasztalatai szerint a drogprobléma a Kiserdőalján illetve az Óvoda utcán nem
olyan súlyos, legalábbis nem a területen szoktak drogozni.
Elképzelhetőnek tartják részvételüket a program támogatói csoportjában, bár ezt egyeztetni kell az
országos vezetőséggel A programban részt vehetnének a szociális munka, adósságkezelés,
közösségfejlesztés/közösségi szociális munka programelemekben.
Fontos lenne telepi emberek bevonása, vannak már most aktív emberek, náluk is dolgozik egy telepi
fiatalember közfoglalkoztatásban, illetve esetleg az országos szervezet kapacitását is be tudják vonni,
ha elindul a program.
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SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ÉS KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA és a KÁBÍTÓSZERÜGYI
EGYEZTETŐ FÓRUM vezetője
Résztvevők:
Szenvedélybetegek ellátása: Ramocsai Tiborné – egységvezető
KEF: Szaniszló Károly – vezető (és Önkormányzat köznevelési és művelődési referens)
Somogyi Eszter - tervező
Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézményben van a közösségi
ellátás mellett a szenvedélybetegek nappali intézménye, illetve a hajléktalanok nappali melegedője is.
A Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása nyitott intézmény, sokan járnak be szociális problémákkal is
a közelből, pl. lakhatási problémák, munkanélküliség miatt, akiknek segítenek ügyet intézni. A
Karitásszal van együttműködési megállapodásuk, az élelmiszercsomagokat és más adományokat,
ügyfeleiknek adják. A munkaügyi központtal és a TKKI-val is együttműködnek képzések terén, pl. 7-8
osztály befejezése. Náluk is vannak közfoglalkoztatottak, és Startprogram Irodával is rendszeres
kapcsolatban vannak. A Pártfogó Programmal vannak közös ügyfeleik, akik itt tölti le a büntetésüket.
Jelenleg 69 fő ellátottjuk van, ebből a területről (Kiserdő alja és Óvoda utcák, Új telep) 28 fő, Hétes
telepről 6 fő, Bánszállásról 6 fő, stb. A Gyermekjóléti Szolgálat is kötelezheti szülőt a szolgáltatás
igénybe vételére a gyermek védelembe vétele esetén. A Családsegítővel és gyermekjóléti szolgálattal
napi szintű kapcsolatban állnak.
A szenvedélybetegség kezelése együttműködési megállapodás keretei közt történik, az ellátott ezt
szakorvosi vélemény alapján igényelheti. Szakorvosi vélemény hiánya miatt nem esnek ki emberek az
ellátásból, mert havi 4 órában ide is jár ki szakorvos. Ózd városban heti két alkalommal van
pszichiáter, addiktológus rendelés (nem helyi szakemberek). Ez azt jelenti, hogy egy emberre nagyon
kevés idő jut, terápiára nincs lehetőség.
Az ügyfeleik között az alkohol a jellemző, illetve gyógyszerfüggőség (inkább a pszichiátriai betegek
esetében). Az illegális drog kevésbé jelenik meg náluk, ami nem azt jelenti, hogy nem probléma a
városban. A pszichiátriai betegek ellátása hiányzik, ez baj, mert a szenvedélybetegek ellátóiban
csapódik le.
Régebben jártak ki iskolákba drogprevenciós foglalkozásokat tartani játékos formában, pl.
vetélkedőkkel, de az utóbbi időben nem volt rá forrás. Most, a KEF újjáalakulása után megint lesz rá
lehetőség. A városi középiskolákból is bekerült néhány fiatal a Szenvedélybetegek ellátójába. Kortárs
csoport képzés korábban volt, de elhalt. A Városi diákönkormányzatot most indítják újra, minden
iskolából egy tag lesz benne.
A KEF először 2001-ben alakult meg, 2004-ben dolgozták ki a stratégiát, 2008-2010-ben jól
működött, de utána elapadtak a források. Most nyertek kisebb pályázati pénzt KEF stratégia
kidolgozására, ezt április 30-ig kell elfogadnia a képviselőtestületnek. A KEF tagok bekapcsolódnak a
májusban országosan rendezendő Drogmaratonba valamilyen formában. A Fórum egyik fontos feltárt
hiányosság a tűcsere program, régen volt havi egyszer. Szükség lenne alacsony küszöbű ellátásra az
ártalomcsökkentés terén.
Az Öt Pont Egyesület csinált éjszakai ping-pongot a Hétesen, ami az interjúalanyok elmondása szerint
nagyon jól működött. Jó közösségi pont volt, sokan jöttek, illetve ott tudtak segítséget nyújtani a
helyieknek a problémáik kezelésében. Fontos volt, hogy kötetlen formában működött, így az emberek
hamar megnyíltak.
Van Kamasztanya a városban, ez szintén pályázati pénzből létesült, van csocsó és egyéb szabadidő
eltöltési lehetőségek. A KEF-et is be akarják vonni ennek működtetésébe. Az Olvasóban (művelődési
ház) is van közösségi helység, amit a szervezet használhatnak fiataloknak közösségi térként.
144

145

FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL
Bárdos Géza – Ózdi Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztály, osztályvezető
Somogyi Eszter - tervező
Dátum: 2016.04.15 Helyszín: Ózd, Vasvár út 25.
GINOP 6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” programban az
önkormányzattal együttműködnek, az intézmények hozzájuk adják le igényeiket, hogy a téli képzési
időszakban a közfoglalkoztatottaknak milyen képzésekre van szüksége. ÓTSZEGYII-vel pedig abban
működnek együtt, hogy kik kerüljenek közfoglalkoztatásba. Az álláskeresők felé sokféle
munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtanak. Ha szükséges, a Hivatal megszervezik az állásinterjúkat is,
ehhez csoportszobát biztosítanak.
A Hivatal intézi a munkáltatókkal való kapcsolattartást. A munkáltatóknak be kell jelenteniük az
álláshely megüresedést, ezt többnyire a kisvállalkozások teszik meg, a támogatás és a megfelelő
munkaerő kiválasztása nekik fontosabb, mint nagy cégeknek. Támogatott foglalkoztatás után a cégek a
jó munkaerőt megtartják. A nagy cégeknél is előfordul azonban, hogy értékes gépsorok mellett pontos
munkavégzés kell, így ezek fontosabb tényezők, mint a támogatás. Két nagy multinacionális
foglalkoztató van jelen: a GE 1000 fő állandó munkavállalót foglalkoztat, emellett 500-700 fő van
átmeneti állományban (megrendelés szerint). A Johnson jelenleg 1200 főt foglalkoztat, az Ózdi
Acélművek pedig 450 főt. A munkaadók főként betanított és segédmunkásokat keresnek, a szakmunka
iránt kisebb az igény, az főként elektronikai területen. A nagy cégekhez kapcsolódóan magas a
szolgáltatások iránti igény, pl. takarítás, vagyonőrzés. A válság alatt nagyon lecsökkent a cégek
létszáma, de mára már visszaállt az eredeti szintre, vagy magasabbra.
A Komplex Telepprogramban a TKKI szervezte a képzést, és a képzésbe bevont embereket
lejelentették a Foglalkoztatási Hivatal fel. Érzésük szerint az ilyen programokon belüli képzések az
elhelyezkedésben nem tudnak hatékonyan segíteni, mivel az álláskeresők részéről főként a motiváció
hiányzik a munkába álláshoz.
A közfoglalkoztatotti keretlétszám az utóbbi két évben meredeken nőtt – jelenleg nem is tudnak
minden pozíciót feltölteni. Ózd város önkormányzata nagyon agilis, a közfoglalkoztatásban sok az
értékteremtő, szakembereket igénylő munka. A jó munkaerő viszont egy idő után elmegy nyílt
munkaerőpiacra – ez ellentmondásos, mert a jó programok működése érdekében ebben az
önkormányzat ellenérdekelt.
A munkanélküliek között nagyon magas az alulképzettek aránya. Az összes regisztrál álláskereső
között 11-12 százalék az általános iskolát sem végezte el, 41-42 százalék pedig csak általános iskolát
fejezett be. A betöltött 16. életév után a szakiskolát sokan otthagyják, OKJ-s képzésre mennek, mert
ezért megélhetési támogatást kapnak, majd elmennek közfoglalkoztatásba. A képzést végzettekről
nincs statisztika, hogy hol vállal munkát. Vannak, akik elhagyják a várost, de a Hivatal dolgozói nem
tudják, mennyien. Sokan ingáznak is. Fémipari szakmákban pl. külföldön jó munkalehetőségeket
találnak, a helyi vállalkozók panaszkodnak a munkaerőhiányra. A Hivatal iskolákban is tart
pályaválasztási programot, a gyerekeket gyárlátogatásra viszik, van pályaorientációs szolgáltatásuk is.
Komplex program kapcsán az interjúalany az egyéni igényekhez igazított képzések területén látja az
együttműködés lehetőségét, ezek közül azokat lehetne igénybe venni, amiket a terv szerint indítanak.
Viszont nekik segítség lenne, ha a kiválasztáshoz (tesztek, beszélgetések) már felkészítettebb
embereket küldenének (motiváció, ismeretek képzésről), ami az ő szakmai munkájukat is
megkönnyítené.
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ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Dr. Molnár Tamás – hivatalvezető
Somogyi Eszter - tervező
Dátum: 2015.04.15. Helyszín: Rendőrkapitányság, Ózd, Jászi Oszkár utca 2.
A bűnmegelőzés terén a városban a rendfenntartó szervek együttműködnek a társadalmi
szervezetekkel, intézményekkel, illetve az egészségügyi, szociális ellátórendszerrel. A hivatalvezető
meglátása szerint a legjobb prevenció a foglalkoztatás, méghozzá nem a jelképes, hanem az érdemi
munkavégzés jól strukturált körülmények között. Sok helyen – iskolákban is – tartanak prevenciós
előadásokat, egyik legfőbb eszköz az elrettentés, példák bemutatásán keresztül. Készítettek pl.
színpadi előadást is. 5 DVD-t készítettek bűnmegelőzés témájában kisfilmekkel, iskoláknak, emellett
az RNÖ-nek és más szervezeteknek is eljutatták. A kábítószerhálózat felszámolásában vannak
eredmények, bár a probléma továbbra is súlyos. Fontos az iskolarendőr program, innen ugyanis
közvetlen információkat szereznek.
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ÓZDI VÁROSI RENDÉSZET
Fodor Gábor - Rendészetvezető
Somogyi Eszter - tervező
Dátum: 2015.04.15. Helyszín: Városi Rendszet, Ózd, Zrínyi Miklós utca 2.
A szervezet feladata a rendvédelem, a közbiztonság javítása, bűnmegelőzés a rendőrséggel közösen. A
rendőrséggel 2002 óta van együttműködési megállapodásuk. Közös járőrszolgálatot tartanak a város
több részén, a szegregátumokban is. A közbiztonság javítását szolgálja a kiépített térfigyelő
kamerarendszer, szegregátumok szélén van kamera, belül azonban nincs telepítve a negatív visszhang
elkerülése érdekében.
Velence telepen a TIOP program keretében 5 kamera került elhelyezésre, és egy közbiztonsági pont
került kialakításra, amit most kaptak meg kezelésre. A rendőrséggel, egy körzeti megbízottal és a
polgárőrséggel együtt lesznek jelen, cél a szorosabb kommunikáció a helyi lakossággal. Panaszládát
helyeztek el, ahol név nélkül lehet problémákat jelezni.
Közbiztonsági ellenőrzéseknél figyelmet fordítanak rendezetlen helyzetek tisztázására, a lakcím
bejelentések elvégzése, ebrendészeti feladatok, egyéb közegészségügyi szabályok érvényesítésére (pl.
rágcsálóirtás). Sok mindenben együttműködnek a városi intézményrendszerrel, pl. a családsegítőgyerekjóléti központtal, védőnői szolgálattal, illetve gyakran jeleznek feléjük. Az iskolákkal is szoros
a kapcsolat, feladatuk része a csellengő gyerekek felkutatása. Az önkormányzati területi képviselőkkel
is folyamatos kapcsolattartás. Sok szegregátumban élő család is fordul hozzájuk panasszal.
Az intézkedéseknél fontos a fokozatosság elvének betartása. Első lépésben figyelmeztetést adhatnak,
majd ütemrendet követnek a szabálytalanság megszüntetésére (közösen az érintettel, figyelembe véve
lehetőségeit, pl. mikor kap fizetést, segélyt), büntetés nem teljesítés esetén pedig helyszíni bírságot
szabnak ki.
A Városrendészet másik tevékenységköre a lakhatási feltételek javításához, átláthatóságához
kapcsolódik. Egyik hangsúlyos tevékenységük a közüzemi szolgáltatások jogosulatlan igénybe
vételének felderítése, megszüntetése. A másik fontos vél a saját lakókörnyezet rendben tartása (helyi
rendelet szerint), ami az egész város lakosságára érvényes, nem csak szegregátumban élőkre. A
legnagyobb probléma illegális hulladéklerakás, illetve a szabálytalan szennyvízelhelyezés. A
közmunka programban az illegális hulladéklerakókat felszámolják, ezen a téren jelentős javulás
történt. A közterületeket szintén főként közfoglalkoztatás keretében takarítják, ide értve a
szegregátumokat is. A közfoglalkoztatásban sok szegregátumban élő lakos vesz részt, cél hogy
lehetőség szerint az érintett a saját lakóhelyét rendezze, hogy ezzel is elkötelezetté tegyék az
embereket a lakókörnyezetük rendben tartása iránt.
A jogosulatlan áramvételezés nagyon lecsökkent, ez a fokozott ellenőrzésnek tulajdonítható. A
Városrendészet, az ÉMÁSZ és a rendőrség közösen ellenőrzi. Korábban nagyon elterjedt volt a
tömbházas és hétvégi házas, kertes házas területeken is. Illegális vételezés esetén az ÉMÁSZ szab ki
büntetést, ami a jogosulatlanul vételezett áram mennyiségétől függ. Az érintettnek bizonyítani kell,
hogy mióta vételezi az áramot illegálisan, illetve milyen áramfogyasztó eszközök vannak lakásban.
Ahol ilyen történt, visszajárnak ellenőrizni, hogy nincs-e újabb illegális rákötés. Részletfizetési
megállapodásra van lehetőség.
A drogprobléma többféle formában megjelenik, megjelennek pl. pszichotróp anyagok, amik még
nincsenek a tiltólistán, gyógyszer és alkohol keveréke, dizájner drogok – a különböző felhasználói
csoportok különböző típusú drogokat fogyasztanak. A cél elsősorban az elosztói hálózatok
felszámolása, nem a fogyasztó begyűjtése. A prevenciós tevékenységet korcsoportok szerint végzik.
Heti egyszer közterületi egyeztető fórumot tartanak társszervezetekkel, céljuk az operatív egyeztetés.
149

Az RNÖ-vel együttműködnek a teleptakarítási akciókban – ez a program 8 éve folyik. Most az RNÖ
kezdeményezésére Hétes telep rendbetétele, illegális szemét eltakarítása folyik, a roma napok
megtartására szánt forrást inkább lakókörnyezet rendbe tételére fordítják.
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ÓZD SZAKKÉPZÉSI CENTRUM, GÁBOR ÁRON SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Alabán Péter – mb. tagintézmény vezető
Somogyi Eszter - tervező
Dátum: 2015.04.15. Helyszín: SZC Gábor Áron SZI Tanműhelye, Ózd, Zrínyi Miklós utca 1.
Ózdról erős az elvándorlás más városokban lévő középiskolákba, főként a két megyeszékhelyre. A
másik szakiskolákra jellemző nagy probléma, hogy a 16. évüket betöltöttek otthagyják az iskolát és
elmennek OKJ szakképzésekre, ahol kapnak álláskeresési támogatást. Ezek a képzések a
munkaerőpiacon nem sokat érnek, gyakorlatszerzésre nagyon kevés lehetőség van. Az alapítványi
iskolák gyakran hiányszakmák oktatásáról gondoskodnak, ezekben a tanulók havi ösztöndíjat kapnak.
A másik lemorzsolódási ok a hiányzás, gyakorlati órák 20%-áról lehet hiányozni, a túlhiányzást nem
lehet pótolni, kötelező az évismétlés.
A lemorzsolódás évente 50-60 fő – ez olyan mértékű, hogy gyakran a felmenő csoportokat
veszélyezteti, mivel nem biztos, hogy egy induló évfolyamon megvan a minimum létszám. A
szülőkkel az iskolának nincs kapcsolata, szülői értekezletre kevesen járnak, ebben a korban sok szülő
már nem tud a gyerekről semmit. A pedagógusok nincsenek felkészülve a gyerekek problémáira, a
továbbképzések nem arról szólnak, amiről kellenének, az igazi probléma a konfliktuskezelés,
pályaorientáció stb.
Az interjúalany szerint gond, hogy a középiskolákat a város nem érzi a megfelelő mértékben
magáénak, sok fenntartó váltás volt (megye, KLIK, NGM) az elmúlt években, ami az együttműködést
megnehezíti.
Az iskola tanulóinak kb. kétharmada roma, a létszámuk kb. 450 fő. Az iskola tanulói közül a legtöbb
2H kategóriába tartozik. Papírforma szerint az SNI-s tanuló kevés, mert a szülő sokszor nem viszi el a
gyereket felülvizsgálatra, de ez nem azt jelenti, hogy a probléma ne lenne jelen. A gyógypedagógus,
gyógytornász kijár az iskolába.
Az általános iskolából gyakran megfelelő tudás nélkül érkeznek gyerekek. A HÍD program náluk nem
működött, nem tudták elindítani. Arany János kollégiumi program jó, hozzájuk került. Sok juttatással
jár, de öt éves program, ez hosszú idő, sokan nem bírják ki, főként roma lányok, de többen elmennek
korábban dolgozni, pl. GE-hez, ezért itt is nagy a lemorzsolódás. Idén is fog indulni 26 fővel.
A drogprobléma jelen van az iskolában, de érdemben nem tudnak ellene tenni, értesítik a gyerekjóléti
szolgálatot, az kimegy szülővel beszélni, majd minden folytatódik tovább.
Az iskola duális képzést folytat: a tanulók kinn cégeknél végeznek gyakorlatot, csakhogy így az iskola
nehezebben tudja követni a hiányzásokat. A cégekkel ugyan tartanak kapcsolatot, de az átfutási idő
miatt előfordul, hogy mire jelez a cég, már késő.
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Szupervizió
Szakértői találkozók
Zene, táncoktatás
Hit és erkölcs foglalkozások
Roma kulturális nap
Spotnapok
Környezeti programok
Közösségi akciók
Tanulmányutak
Családszervezési és életvezetési
tanácsadás
Pénzügyi adósságkezelési tanácsadás
Lakásfelúíjtás ismeretek nyújtása
Kortárs önkéntesek workshop
Konfliktuskezelési foglalkozások
Rendszeres sportfoglalkozások
Művészeti műhely
Színjátszó műhely
Fotó és filmműhely
Mobil ifjúsági információs szolgálat
Kirándulások
Táborozás
Egészség és életmód tanácsadás
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Családi egészségnapok
Prevenciós programok A modul
Prevenciós programok B modul
Prevenciós programok Családi modul
Áldozattá válás elkerülése
Munkaerőpiaci tanácsadás
Tanulási sikeresség program

















































































































154
















































































































































































































7.4.

Szociális munkások végzettségét alátámasztó dokumentumok
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7.5.

Támogató csoport dokumentációja:
7.5.1.

Meghívó

Támogató Csoport Alakuló Ülés
Meghívottak Köre
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Ózd
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ, Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi Gyerekjóléti Integrált Intézmény
Védőnői Szolgálat, Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi Gyerekjóléti Integrált
Intézmény
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi Igazgatósága
Magyar Református Szeretetszolgálat:
II. János Pál Katolikus Általános Iskola
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Ózd Városi Rendészet
Alkotmány úti Óvoda
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7.5.2.

Alakuló ülés jegyzőkönyve

TOP-5.2.1-05-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Ózd Újtelek-Kiserdőalja városrész szociális
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok” megnevezésű projekt
Támogató Csoport alakuló ülés
Időpont: 2017. szeptember 26.
Helyszín: Ózdi Polgármesteri Hivatal 2. emeleti tárgyaló
Jegyzőkönyv

Jelen lévő szervezetek:
Ózd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Ózd
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ, Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi
Gyerekjóléti Integrált Intézmény
Védőnői Szolgálat, Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi Gyerekjóléti Integrált Intézmény
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi Igazgatósága
Magyar Református Szeretetszolgálat:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Ózd Városi Rendészet
Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület
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1. A Projekt bemutatása
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
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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.
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2. A Támogató Csoport céljának bemutatása
A támogató csoport létrehozásának célja, hogy a szociális célú településrehabilitáció szociális
céljainak megvalósulását biztosítsák az Ózd Újtelep – Kiserdőalja akcióterületen élők társadalmi
integrációját célzó komplex program projekt keretein belül. Feladata a településrehabilitációs projekt
szociális tartalmának kidolgozása, a projekt társadalmi bevonásának biztosítása.
A támogató csoport nem formalizált szervezet, hanem együttműködő fórum. A támogató csoport tagjai
mobilizálni tudnak érintett csoportokat, meg tudják határozni az akcióterületi fejlesztés szükségleteit,
hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját jelentik a
projekt által elért eredmények fenntarthatóságának. A támogató csoportnak fontos szerepe van a
célcsoport elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az eredmények
elterjesztésében. Visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a
programokba. Emellett a támogató csoport mobilizálja a döntéshozókat és intézményi szereplőket is.
3. A Támogató Csoport működése
A jelen lévő szervezetek képviselői megállapodtak a működést illetően az alábbiakban:
 A Támogató Csoport nem oszlik további munkacsoportokra, hanem egységes üléseken végzi a
munkáját


A Támogató Csoport rendszeres üléseit negyedévente tartja



A Támogató Csoport rendkívüli ülést tart, amennyiben a projektben történő események ezt
indokolják

4. Egyebek
A Támogató Csoport tagjai közé a Máltai Szeretetszolgálat felvételét javasolják a tagok.
Az alakuló ülésen jelen lenni nem tudó II. János Pál Általános Iskola és az Alkotmány utcai Óvoda
jelezték, hogy a Támogató Csoporthoz csatlakozni kívánnak és annak munkájában részt kívánnak
venni.
A Támogató Csoport tagok kérésének megfelelően a tagok számára a Projekt Előkészítő Tanulmány
megküldésre kerül elektronikusan.
Ózd, 2017. 09. 26.

182

7.5.4.

Emlékeztetők, jelenléti ívek
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7.6.

Projektmenedzsment
7.6.1.

Szervezeti ábra

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat célja a TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívás keretében a „Kiserdőalja
akcióterületen élők társadalmi integrációját célzó komplex program” projekt
megvalósításában részt vevő szereplők és az eljárási rend meghatározása, a feladat körök
rögzítése. A Szabályzat hatálya kiterjed az Ózd Város Önkormányzata szervezetén belül
működő „Kiserdőalja akcióterületen élők társadalmi integrációját célzó komplex program”
projekt megvalósítására létrehozott Projektmenedzsment szervezetére és annak valamennyi
tevékenységre, valamint a projekt megvalósításában résztvevő valamennyi más szereplőre.
A Projektmenedzsment bemutatása
A Projektmenedzsment Ózd Város Önkormányzatának munkaszervezete, amelynek feladata a
projekt hatékony megvalósítása, a támogatás szabályszerű felhasználása.
A projekt irányítását és felügyeletét Projektmenedzsment végzi, amely tagok mindegyike a
projekt lebonyolításához szükséges megfelelő képzettséggel, referenciával és projektekben
szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A Projektmenedzsmenttel kapcsolatos egyéb feladatok (jogi ellenőrzés és szakértés, és egyéb
a megvalósítással kapcsolatos feladat) ellátását külső szereplők végzik, amelyek kiválasztását
az előírt szabályoknak és a hatályos közbeszerzési szabályoknak és az előírt szakmai
kritériumoknak megfelelően folytatjuk le.
A Projektmenedzsment egy operatív szerv, amely alapvetően a projekt szereplői közötti
koordinációs, illetve dokumentációs és jelentési feladatokat lát el.
A Projektmenedzsment feladatai
A Projektmenedzsment feladatai a következők:
A projekt előkészítés feladatai:
Támogatási Szerződés megkötése - folyamatos egyeztetés a Közreműködő Szervezettel
A beszerzési fázis feladatai - részvétel a beszerzési dokumentációk összeállításában, részvétel
a beszerzések bírálatában, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződések előkészítése
A projekt végrehajtása során elvégzendő feladatok - a külső szolgáltatókkal megkötött
szerződések alapján az abban foglaltak betartatása, a projekt kapcsán felmerülő pénzügyiszámviteli feladatok ellátása, kifizetési kérelmek benyújtása, projekt mérföldkő jelentések
benyújtása, folyamatos ellenőrzés és monitoring, projektdokumentálás, egyeztetés a
Közreműködő Szervezettel
A projekt lezárása - projekt zárójelentés benyújtása.
A Projektmenedzsment tagok feladatköre
A projektmenedzser feladatköre
- Ózd Város Önkormányzata képviselete az Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet és más
külső szervek előtt
- A projektmenedzsment munkájának irányítása, a vezetői feladatok ellátása
184

- A projektben résztvevő munkatársak munkájának irányítása;
- Szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása a támogatási szerződéssel összhangban
- A projekt ütemterv szerinti, hatékony megvalósításának koordinálása
- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal
- A mérföldkő jelentések elkészítésének irányítása, benyújtása
- A Projektmenedzsment üléseinek összehívása
- Változás-bejelentések, módosítási kérelmek benyújtása
- Az indikátorok teljesítésének felügyelete
Pénzügyi munkatárs:
- A projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok irányítása
- A vonatkozó uniós és hazai pénzügyi szabályok figyelemmel kísérése és betartása
- A pénzügyi teljesítések felügyelete, a szükséges korrekciók elrendelése, a költségvetés terv
és tényadatainak felügyelete
- Pénzügyi elemzések, beszámolók készítése, a projekt forrásainak figyelemmel kísérése
- A kifizetési kérelmek benyújtásának szakmai felügyelete
- Intézkedés az ütemtervhez, a költségvetéshez, a vállalt indikátorokhoz képest tapasztalt
eltérések kiküszöbölésére
- A szükséges beszerzések irányítása, koordinálása
A Projektmenedzsment működésének főbb szabályai
Működési feltételek biztosítása
A Projektmenedzsment munkáját a mindenkori informatikai követelménynek megfelelő
színvonalú eszközök segítik, mint személyi számítógépek, nyomtató, fénymásoló, fax és
telefonkészülékek.
A Projektmenedzsment a működéshez szükséges jogszabályi háttérhez az Önkormányzat
belső szabályozásának megfelelően jut hozzá.
A Projektmenedzsment működési feltételeit a projekt forrásai fedezik.
A működési feltételek biztosítása a Polgármester feladata.
A Projektmenedzsment üléseinek résztvevői
A Projektmenedzsment ülésein a Projektmenedzsment tagok és a pályázat lebonyolításában
résztvevő egyéb felelősök és meghívottak vehetnek részt.
A Projektmenedzsment ülések időpontja
A Projektmenedzsment szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.
A Projektmenedzsment összehívását a projektmenedzser kezdeményezi.
A Projektmenedzsment üléseinek időpontját és napirendjét a projektmenedzser szervezi.
Az ülés tervezett időpontjáról a projektmenedzser a meghívottakat az időpont megtervezését
követően, az ülés megtartása előtt 3 nappal e-mailben értesíti.
A Projektmenedzsment összehívás meghívó kiküldésével történik, amelyben rögzíteni kell az
ülés időpontját és napirendjét.
A projektmenedzsment ülés általános napirendje: az elmúlt időszak feladatainak
számonkérése, értékelése; beszámolás az aktuális feladatok ütemezéséről, előrehaladásáról; a
következő időszak feladatainak megbeszélése, kiosztása.
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Szükség esetén sor kerülhet a Projektmenedzsment rendkívüli ülésének összehívására is,
melyről a meghívottakat 1 nappal az ülés megtartása előtt értesíteni kell.

Közreműködő
Szervezet

Ózd Város
Önkormányzata

Projekt
menedzsment

Konzorciumi
partner 1

Külsö
közreműködők

Konzorciumi
partner 2

Stáb

Külső
közreműködők

szervezeti ábra
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Külső
közreműködők

Stáb

Stáb

7.6.2.

Menedzsmentben részt vevők önéletrajza
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