Új esély – Tatárszentgyörgynek

Közel 80 millió Ft támogatást nyert Tatárszentgyörgy Önkormányzata a Versenyképes
Közép-Magyaroszágért Operatív Programra benyújtott pályázatán. A támogatásról szóló pozitív
döntés ez év augusztusában vehette át az Önkormányzat nevében Szehofner József
Polgármester úr, valamint a projekt konzorciumi partnerei, Zsírosné Pallaga Mária, a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Elnöke, és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság nevében Bátori Zsolt Főigazgató.

A projekt előkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület munkatársai, Csergő Zsuzsanna, az Esély szociális Szolgálat
Tatárszentgyörgyi kirendeltségének szakmai támogatásával valósították meg. A pályázat
benyújtásához

Az előkészítő munka során elkészült egy Megvalósíthatósági Tanulmány és egy Közösségi
Beavatkozási Terv. A projekt fő céljai:

A célcsoport bevonásának előkészítése és az egyéni fejlesztési tervek elkészítése
A szociális, közösségi, korai fejlesztési, oktatási, egészségügyi, a drog használat
visszaszorítását célzó programok megvalósítása
Képzéshez, munkatapasztalat-szerzéshez, foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek
megvalósítása, a munkaerő-piaci kereslet igazolásával
Akkreditált OKJ-s képzés kerül megvalósításra az alábbi területeken a célcsoport tagjai
számára:
kőműves képzés 10 ember részére, 800 órában
virágkötő képzés 10 fő részére, 320 órában
általános iskolai (7-8. oszt.) felzárkóztató képzés 10 fő részére, 636 órában
Lakhatási és a lakókörnyezeti körülmények, a lakhatás biztonságának javítása
A szegregált telepen élő hátrányos helyzetű állampolgárok lakhatási körülményeinek javítása az
infrastrukturális feltételek javításával, lakhatási mobilizáció
A projekt megkezdéséhez szükséges konzorciumi szerződés aláírásának előkészítése
megkezdődött, a szükséges módosítási igények átvezetésével. A szakmai program kezdete
várhatóan 2018. szeptember 1., amikor is a szakmai stáb elkezdi a munkát és a programok
előkészítését. A program legfontosabb része, hogy legyen elegendő jelentkező a meghirdetett
képzésekre és közösségi programokra, ezért Tatárszentgyörgy Önkormányzata és a
Felső-Homokhátság vidékfejlesztési Egyesület különböző időpontokban és helyszíneken
toborzást – tájékoztató fórumot tart a célcsoport tagjai számára Tatárszentgyörgyön.
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A fórumok/toborzások időpontjáról az Új Esély Szociális Szolgálat - Családsegítő Központjában
(Tatárszentgyörgy szent László u. 1/A), valamint a kihelyezett szórólapokról tájékozódhatnak.

Bízunk benne, hogy a projekt megvalósítása sok helyi ember számára új esélyt fog biztosítani
egy jobb életminőséghez. Ehhez keressük a szakembereket (szociális munkás, projekt
menedzser, könyvelő, közösségfejlesztő) a szakmai stáb tagjai közé. (Érdeklődni a
Polgármesteri Hivatalban, vagy a szociális Szolgálat elérhetőségein lehet.)

Tatárszentgyörgy, 2018. augusztus 2.

Rácz Judit
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