
A megvalósult projekt összefoglalója 

 

 

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.07.01 – 2020.12.29. 

 

A konzorciumi partnerek közül Ózd Város Önkormányzata végezte a projektmenedzsment 

tevékenységet, amely magában foglalta a szakmai beszámolók, kifizetési kérelmek elkészítését, 

a közreműködő szervezettel történő kapcsolattartást, a projekt tevékenységeinek koordinálását, 

egyeztetést a megvalósítókkal és az akcióterület lakosságával. Segítséget nyújtott a különböző 

programok szervezésében. Az alkalmazásában lévő szociális munkások, védőnő, 

fejlesztőpedagógusok, foglalkoztatási koordinátor, tanulási sikerességi programvezető, roma 

koordinátor munkáját folyamatosan figyelemmel kísérte, számon kérte. A KBT-ben 

meghatározott programokat lebonyolította, melyekről a szakmai beszámolókban és a kifizetési 

kérelmekben benyújtott számlákhoz részletes beszámolót csatolt. 

Nagy sikere volt a lakók körében a lakásfelújítási- és karbantartási workshopoknak, amely 

keretében szakemberek segítségével elméleti oktatás után a kapott anyagokkal sajátkezűleg 

tudták szépíteni, javítani a lakásukat.  

Az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület a projekten belül a szakmai munka megfelelő 

színvonalú megvalósításáért volt felelős. Ők koordinálták a szociális munkások tevékenységét: 

- Egyéni szociális munka: egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása, 3 havonta 

történő felülvizsgálata, záró beszámoló készítése minden bevontra. 

- A projekt időtartama alatt 157 főre készült egyéni fejlesztési terv, ebből egy fő a projekt 

időtartama alatt elhalálozott. 

- Folyamatos kapcsolattartás a bevontakkal, együttműködés a programok 

megvalósításában. 

- Családokra irányuló szociális munka: az egyes családok problémáinak kezelése, 

családok, családtagok bekapcsolása a projekt más elemeibe, szolgáltatásaiba. 

- Intenzív családsegítés: a védelembe vett, veszélyeztetett gyerekek családjaira irányul 

elsősorban, de krízishelyzetbe került családok támogatását is tartalmazza szoros 

együttműködésben a családsegítő/gyermekjóléti szolgálattal.  

 

A konzorciumi megállapodásban általa vállalt programokat megvalósította, amelyek közül a 

gyerekprogramoknak (táborok, kirándulások, különböző szakkörök) volt a legnagyobb sikere, 

őket volt a legkönnyebb bevonni a tevékenységekbe. Ahhoz, hogy a felnőtt lakosság is 

elfogadja a segítséget, az első időszak feladata a bizalomépítés volt, amelyben a szociális 

munkásoknak oroszlánrésze volt. Ezek után lehetett bevonni a lakosságot a különféle 

programokba, rendezvényeken való részvételbe. 

 

Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  fő feladata a projekt elfogadtatása, megismertetése 

volt az akcióterületi lakossággal, amelyet a személyes napi kapcsolattartáson és kulturális- és 

sportprogramokon keresztül valósítottak meg. 

 

2020. március közepétől kihirdetett veszélyhelyzet miatt a programok egy részét a 

Közreműködő Szervezettel történt előzetes  egyeztetés után online módon bonyolítottuk le (pl. 

egészségnap, munkaerőpiaci tanácsadás, fejlesztőpedagógusok munkája, tanulási sikerességi 

program).  

 

A pályázati felhívásban előírás volt az együttműködés a TOP-4.3.1 intézkedésben 

megvalósított projekttel. Esetünkben ez úgy valósult meg a közös projektmenedzsment mellett, 

hogy a TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00021 számú projekt része volt: 



-  az akcióterületen 16 lakás felújítása, konyhabútorral, kályhákkal való berendezése, 

ahová beköltözött lakóknak egyéni fejlesztési tervet készítettünk, a szociális munkások 

folyamatosan figyelemmel kísérték az életüket, szükség esetén segítséget nyújtottak 

nekik, részt vettek a különféle tanácsadásokon, programokon. 

- a közösségi ház megépítése, berendezése, a programokhoz felhasználható eszközök 

beszerzése, amely elkészülte után többféle gyerek- ill. felnőtt programnak is otthont 

adott a vásárolt eszközöket is használva. 

- a közösségi kert kialakítása, ahol 2 szezonon keresztül szakértő segítségével 

termesztették a különböző zöldségeket az akcióterületi lakók. Nagyon szép termést 

sikerült betakarítani, amelyet a kertészeti szakértő által benyújtott szakmai beszámolók 

is dokumentálnak. A sikert látva a roma önkormányzat vállalta, hogy a elkövetkező 

években az ő koordinálásukban fogják a kertet használni. 

- a megújított zöldterületek, utak, parkolók nagyban javították az itt lakók életminőségét, 

örültek a fejlesztéseknek. 

- Az Ív úti parkoló melletti kis térre a katolikus egyház karitasz szervezete segítségével 

telepítésre került egy „Szeretet dobókocka” és a használatát segítő táblarendszer, 

amelyet kicsik-nagyok szívesen látogatnak. 

A megvalósítás a költségvetés sorai alapján: 

- eszközbeszerzés – mindhárom konzorciumi partner beszerezte a saját programjainak 

megvalósításához szükséges eszközöket 

- elkészült a projekt előkészítő tanulmány, elkészült és aktualizálásra került a közösségi 

beavatkozási terv 

- a projekt szakmai megvalósításához szükséges szakemberekkel megkötésre kerültek a 

munka- ill. megbízási szerződések. Tevékenységükről rendszeresen beszámolókat 

készítettek. 

- a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség elszámolására a pályázati felhívás 

módosítása után nyílt lehetőség, amely nagyon megkönnyítette a szakmai munkát. 

Lehetőség nyílt a közösségi kertbe szaporítóanyag, a különféle gyerekprogramokhoz 

segédanyagok (karton, filctoll, színesceruza, ragasztó, olló, stb.) beszerzésére. A 

lakásfelújítási workshophoz különböző építőanyagokat (fal- és egyéb festék, cement, 

gipsz, javítókitt, stb.), a környezeti programokhoz szemeteszsákot, kesztyűt, tuját, fákat 

vásároltunk.  

 

 


