JEGYZŐKÖNYV

A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. március 13-n 16 órakor tartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné, Lakatos
Lajos György alpolgármesterek, Soós László képviselő, Császár László jegyző megbízásából
Pappné Varga Angéla aljegyző, jegyzőkönyvvezető.
Az ülés helye: Közösségi Ház (Tófej, Rákóczi utca 15.)
Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a testület határozatképességét,
majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület a kiadottak szerint fogadott el.
Napirendi pontok:
! ./Pályázatok benyújtásáról döntés
előadó: Horváth Zoltán polgármester
21 Egyebek.
l./Pályázatok benyújtásáról döntés
Horváth Zoltán elmondja, hogy megkeresték a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli régiójától : lenne két aktuális pályázat, amelyben jó
lenne, ha résztvennénk. A részletes kiírást mellékletem a meghívóhoz.

a/Az egyik pályázat
viseli:

az EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben címet

A Felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek választása esetén az adott
tevékenységcsoport valamennyi bekezdésének megvalósítása kötelező:
1. A helyi/területi alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó humán erőforrások
fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos
helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására:
•
•

a humán közszolgáltatásban dolgozók térség-specifikus ismereteinek bővítése
egyházi és civil szervezeteknél foglalkoztatott alapszintű humán közszolgáltatásban
dolgozók képzése, szakmai kompetenciáinak fejlesztése

2. A gyermekek/ tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci
érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések
támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására:
•
•

alap- és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, digitális kompetenciák fejlesztése a
humán társágazatok, non-profit szervezetek és egyházak bevonásával
hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán
kívüli tevékenységekben (tájékoztatás, bizalom kiépítése, eljutás támogatása, részvételi
arány nyomon követése)

3. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek
óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására:
• a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységek megvalósítása
4. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos
intézmények részvételével:

felsőoktatási

ismeretterjesztő

tevékenységek a

• A tudomány eredményeinek megismertetése, disszeminációja pl. speciális célcsoportok vagy
•
•
•

tématerületek szerint szervezett előadássorozatok keretében
A felsőoktatásban tanulók térség-specifikus kutatásainak támogatása, TDK munka és térségspecifikus publikációk támogatása
A felsőoktatási intézmények és a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek
(nemzeti vagy nemzetközi tematikával)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű, kiemelten roma
hallgatók felsőoktatásba történő beilleszkedésének támogatása felsőoktatási intézményekkel
történő együttműködésben

• Tudományos versenyek, fesztiválok rendezése
5. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő
piaci esélyeinek javítása:
• a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységek megvalósítása
6. Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása
A

testület egyetértett a pályázatban való részvétellel és 5 igen szavazattal meghozta a
határozatot
14/2017. (111.13) Képviselőtestületi Határozat
Tófej Község Önkormányzatának Képviselőtestülete konzorciumi tagként
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-3.9.2-16
kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett
térségek" pályázatra.
2./Tófej Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Konzorciumi Megállapodás aláírására.
Határidő: azom1al
Felelős: Horváth Zoltán polgármester

következő

b/ A másik pályázat EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben cimet
viseli, melynek keretében pályázni lehet :
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló
programok megvalósítása:
•
•

ösztönző

Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott
szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása

Célcsoport: a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése,

3. Közösség egészségfejlesztése
• Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának
fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó
helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások)
Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint
az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések
programok megvalósítása:
• Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése.
• Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a helyi emberi
erőforrás fejlesztési terv alapján
• Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság
A testület egyetértett a pályázatban való részvétellel és 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot
15/2017. (111.13) Képviselőtestületi Határozat
1./Tófej Község Önkormányzatának Képviselőtestülete konzorciumi tagként
konzorciumi tagként pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett
EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatásokfejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek" pályázatra.
2./Tófej Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Konzorciumi
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
c./Testvér-települési programok, együttműködések támogatása
Horváth Zoltán kéri a testületet, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatra
50-e'n érkeznek Gyulakutáról, melynek költségeihez
nyújtsák be kérelmüket. Várhatóan
támogatást igényelhetünk.
A testület egyetértett a pályázatban való részvétellel és 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot
16/2017. (111.13) Képviselőtestületi Határozat
1./Tófej Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Testvér-települési programok,
együttműködések támogatása
című pályázatra. A kérelmünkben 2.500 ezer ft
támogatást kérünk.
Tófej Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt a pályázat
elkészítésére:
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Pappné varga Angéla aljegyző

Miután több kérdés nem volt, Horváth Zoltán
bezárta.

polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
K.m.f.

'szár László
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a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. március 13-án 16 órakor tartott testületi üléséről

Jelen vannak:
Horváth Zoltán polgármester
Lakatos Lajos György alpolgármester
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Soós László
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Tanácskozási joggal meghívottak:
Pappné Varga Angéla aljegyző

Tófej, 2017. március 13
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Tófej Község Polgármesterétől
8946. Tófej, Rákóczi út 15.
Tel.:921569-064
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0
2017. MÁRCIUS 13-ÁN 16° ÓRAKOR SORON KÍVÜLI
TESTÜLETI ÜLÉST TART A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ KISTERMÉBEN

Az ülés napi rendi pontjai:

1./
2./

Pályázatok benyújtása
Egyebek

Kérem, hogy az ülésen

Tófej, 2017. március 13.

szíveskedjék

megjelenni!

EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
1. A települési önkormányzatok által fenntartott

alapszintű

humán közszolgáltatásokban dolgozó

szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének
biztosítására:

•

a helyi/területi humán közszolgáltatásokban a szakember/szaktudás kapacitások felmérése, a
felmérésekben beazonosított szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célzó programok
kidolgozása, megvalósítása

•

A helyi kapacitások biztosítása érdekében pl.:
o

helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési,
munkaerő-közvetítési

•

stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatása,

o

kapcsolódó nem OKJ-s képzések,

o

társágazatokban foglalkoztatottak átképzésének támogatása

a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése,
adatbázis létrehozása

•

a humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése

•

a hátrányos

helyzetű

emberekkel

történő

foglalkozás tudatosságának növelése,

szemléletformálás
•

a helyi/területi humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek közti információcsere,
koordináció

•

erősítése

szakmai műhelyek, esetkonferenciák, testvérvárosi és egyéb együttműködéseken keresztül
szakmai tanulmányutak szervezésével, a tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok megismerésének
támogatása a hátrányos helyzetű csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása
érdekében

•

A szolgáltatások

elérhetővé

tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi közösségi közlekedés

szervezése
2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci
érvényesülését elősegítő

iskolán

kívüli

programok megvalósítása,

helyi

kezdeményezések

támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására:

(A programokat lehetőség szerint időben úgy kell megvalósítani, hogy az segítse a szülő
foglalkoztatását, vagyis egyfajta gyermekfelügyeleti funkciót is betöltsön. Emellett a
tevékenységekbe legalább a településen tanuló hátrányos helyzetű tanulók arányának megfelelő
arányban kell bevonni a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.)
•

a tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása

•

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése

1

•

a helyi tantervhez

illeszkedő

képzési tematikával a tanulói aktivitásra

épülő

extrakurrikuláris

tevékenységek szervezése és megvalósítása a szülők bevonásával, (pl. hétvégi és szünidei
tematikus programok)
•

tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulás
iránti igény fokozásának

elősegítése

oktatási szakemberek, civil szervezetek,

felsőoktatási

intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák stb. szakembereinek támogatásával
•

Iskolán kívüli nyelvtanítás: hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga-szerzésének támogatása
(felkészítés, eszközök, vizsgadíj, utazás)

•

a köznevelési intézményen kívüli intézmények, szervezetek és szakemberek bevonásával
(felsőoktatási

intézmények, helyi gazdaság

közgyűjteményi

szereplői,

kamarák,

közművelődési

és

intézmények, egészségügyi intézmények, önkéntesek stb. bevonása) a

tanulói ismeretek, készségek és kompetenciák fejlesztése
•

A szolgáltatások

elérhetővé

tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi közösségi közlekedés

szervezése
3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való
hozzáférésének biztosítása:

•

ösztöndíj, egyéb támogatás biztosítása azon hátrányos

helyzetű

tanulók, hallgatók részére,

akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek
•

a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók óvodába/iskolába jutásának támogatása (pl. utazás
megszervezése, kíséret, a hiányzás okainak feltárása, kezelése, a szülők foglalkoztatását
támogató időbeosztásban felügyelet/szabadidős programok szervezése)

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai
neveléshez való hozzáférésének biztosítására:

•

a hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérése,
összesítése, intézkedési terv kialakítása

•

óvodapedagógiai képzés az intézkedési tervben foglaltak megvalósítására

•

az intézkedési tervben érintett célcsoport számára

szülői

informáló, szemléletformáló

támogató tevékenység (az óvodai nevelés/továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása,
szülők

•

informálása, támogatása az általános iskola kiválasztásában)

a szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat, együttműködés kialakítása, erősítése
(pl.: a hátrányos

helyzetű szülőkkel

bizalmi viszonyban

lévő

kapcsolattartó bevonása,

mediáció, programok szervezése)
•

egészségügyi programok - tartásjavító, mozgásos játékok-, úszásoktatás, zeneovi,
mozgáskoordinációs fejlesztés, környezeti nevelés, integrációs programok, nyelvoktatás,
egyéni fejlesztés, egyéni fejlődés nyomonkövetés stb. ösztönzése, támogatása

•

óvodapedagógusok részére képzések biztosítása -

erőszak,

konfliktuskezelés,

magatartászavar, figyelemzavar, hiperaktivitás kezelése, együttnevelés, fejlesztőpedagógia,
családpedagógia, interkulturális nevelés, IKT a kisgyermekkori nevelésben,
környezettudatosságra nevelés, alternatív pedagógia, önismeret stb.
2

a tevékenységekhez kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés - labdák, építőkockák,

•

papír/írószerek, jelmezek stb.
A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi közösségi közlekedés

•

szervezése
a hátrányos helyzetű 3 év feletti óvodába járó gyermekek részére az egészségtudatosság

•

növelését és az egészségfejlesztést célzó programok különösen az egészséges táplálkozás, a
rendszeres testmozgás és a lelki egészség fejlesztése területén a szülők bevonásával

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés:
•

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről
szóló 4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek
esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis
értékű,

egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges:

o a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és
o a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.
A projekt megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen kisebb átalakítás, nem építési engedély
köteles felújítás.
II. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó,
kiegészítő

tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek választása esetén az adott
tevékenységcsoport valamennyi bekezdésének megvalósítása

1. A

helyi/területi

fejlesztése,

alapszintű

szakemberek

kötelező:

humán

közszolgáltatásokban

képzése,

továbbképzése,

dolgozó

erőforrások

humán

tapasztalatcsere

a

minőségi

szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos
helyzetű

emberek hozzáférésének biztosítására:

•

a humán közszolgáltatásban dolgozók térség-specifikus ismereteinek bővítése

•

egyházi és civil szervezeteknél foglalkoztatott

alapszintű

humán közszolgáltatásban

dolgozók képzése, szakmai kompetenciáinak fejlesztése
2.

A gyermekek/ tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci
érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések
támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására:
•

alap- és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, digitális kompetenciák fejlesztése a
humán társágazatok, non-profit szervezetek és egyházak bevonásával

•

hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán
kívüli tevékenységekben (tájékoztatás, bizalom kiépítése, eljutás támogatása, részvételi
arány nyomon követése)

3.

Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek
óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására:
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•

a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységek megvalósítása

4. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő tevékenységek a
felsőoktatási

•

intézmények részvételével:

A tudomány eredményeinek megismertetése, disszeminációja pl. speciális célcsoportok vagy
tématerületek szerint szervezett előadássorozatok keretében

•

A felsőoktatásban tanulók térség-specifikus kutatásainak támogatása, TDK munka és térség-

•

A felsőoktatási intézmények és a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári

specifikus publikációk támogatása
egyetemek (nemzeti vagy nemzetközi tematikával)
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő,

hátrányos

helyzetű,

kiemelten roma

hallgatók felsőoktatásba történő beilleszkedésének támogatása felsőoktatási intézményekkel
történő együttműködésben

•

Tudományos versenyek, fesztiválok rendezése

S. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő
piaci esélyeinek javítása:

•

a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységek megvalósítása

6. Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző

1.

programok megvalósítása:

•

Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott
szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása

•

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása
Célcsoport: a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak

2.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:

1. A célcsoport foglalkoztathatóságát
terv alapján:

elősegítő fejlesztési

tevékenységek, egyéni fejlesztési

•

Az egyéni kompetenciák felmérése

•

Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.

•

Csoportmunkában

•

Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe

történő együttműködés

kompetencia fejlesztése
érkező,

létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása
érdekében
•

Az önálló életvitelre képessé tevő programok
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•

Az álláskereséshez

felkészítő

tanácsadás

2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének

•

elősegítése:

Mentorok alkalmazása a hátrányos

helyzetből

adódó sajátosságok kezelése, a

munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében.
Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon

•

kívül}. Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt.
•

Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális

•

Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben

munkáltatók körében.
élők,

különösen a romák,

valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az
őket segítő

szervezetek hatékonyságának javítására.

Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek

3. Közösség egészségfejlesztése
•

Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának
fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez
kapcsolódó

helyi

kommunikáció

(pl.

programok,

rendezvények,

információs

napok,

előadások)

Célcsoport: az adott projekt hatóterületén

élő

teljes lakosság

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint
az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések
programok megvalósítása:

•

Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése .

•

Több települést
erőforrás

érintő

szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a helyi emberi

fejlesztési terv alapján
Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Beruházások
Projektműködést

támogató átalakítás vagy felújítás, valamint eszközök biztosítása -

kizárólag

részletesen alátámasztott állapotfelmérés és szükséglet-bemutatás alapján támogatható. Kizárólag
nem engedély köteles átalakítás, felújítás

II. Az önállóan támogatható,
választható tevékenységek:

kötelezően

tervezhető.

megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó,

kiegészítő,

s

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci
eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált
foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása:
•

Egészségtudatosság fejlesztése:
•

Egészségfejlesztő

segítők

(segéd-egészségőrök)

vagy közösségi

kapcsolattartók

képzése és foglalkoztatása.
•

Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti

szűrővizsgálatokon

való

részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez
kapcsolódó egyéni tanácsadás.
•

Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása az egészséges táplálkozás, a
járványügyi ismeretek növelése (e-bug program - személyi higiéné/kézmosás,
védőoltások,

szexuális egészség-betegségek terjedése, antibiotikum használat, stb.),

veszélyes anyagokkal (vegyszerekkel, mérgező anyagokkal) kapcsolatos ismeretek (a
gyermekek/felnőttek

•

körében előforduló mérgezések megelőzésére) tekintetében.

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai,
o az

idősek

elsősorban:
megőrzését,

közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk

fejlesztését célzó programok,
• életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy támogatásban
részesítését

célzó

kisközösségi

programok,

benne

önsegítő

csoportok

létrehozása,
•
•

A

szülői

hátrányos

elősegítése

•
•

helyzetű

munkaerő-piaci

csoportok

egyéni fejlesztési

tervtől

eszközökben

való

részesedésének

függetlenül:

Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása.

A rendszeres,
•

készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása.

életvitelszerűen megjelenő

testmozgás támogatása:

közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren, megszervezett, szakember által
irányított testmozgás.

•

fiatalok iskolaidő utáni szervezett, felnőtt által felügyelt testmozgás/sport/művészeti
tevékenységei.

•

életmód-sport (pl. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés mozgásformák)
klubok létrehozása és

•

sportválasztást
alkalmasak a
hátrányos

támogató

a

sportbörzék,

szabadidősport

helyzetű

számukra

működtetése.

szabadidősport-rendezvények,

amelyek

igényű

bázisának szélesítésére és a speciális

vagy

lakosságcsoportok fizikai aktivitásra ösztönzésére és biztosítják

rendezvények,

események,

sporteszközök

és

létesítmények

elérhetőségét.

•

szakszerű

testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak részére könnyen elérhető

helyszínen (pl. közösségi létesítmény, háziorvosi rendelő v. szakrendelő).
•

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett
nyújtott

szabadidős

programok megvalósítása

szakszerű

felügyelet mellett, ott, ahol legalább

10 jogosult gyermek veszi igénybe az étkeztetést.
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2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének
•

megerősítése:

Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
o

Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, önkéntesség:
•
•

önsegítő

csoportok ösztönzése

a helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és
megoldásába.

•

Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi szolgáltatások
minőségének

•

növelése érdekében:

Önkéntesek toborzása, felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes-, és
iskolai

közösségi

szolgálatot

koordináló

helyi

kezdeményezések

megerősítése.

•

A

szolgáltató

szervezetek,

önkormányzatok

körében

önkéntes

koordinátorok képzése, foglalkoztatása.
•

A

szolgáltató

befogadását

szereplők

munkatársai

az

körében

önkéntesek

tréningek szervezése.

által közösen megvalósított helyi önkéntes programok.

•

Helyi

•

Újonnan létrejövő önkéntes pontok támogatása.

•

Önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése.

•

Az

önkéntesség

részvételét
•

szervezetek

elősegítő

társadalmi-gazdasági

elősegítő

felzárkózásban

való

aktív

jó gyakorlatok elterjesztése.

Fiatalok közösségépítése:
o

A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és
partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése

o

és vándortáborok,

Tanösvények
(legfeljebb kis

értékű

honismereti tábor

útvonalak kialakítása,

eszközbeszerzéssel).

o

Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken.

o

Olyan programok, akciók indítása, melyek során a fiatalok segítenek az
korosztály számára, majd ennek folytatásaként az

idősebbek

idősebb

viszonozzák ezt a

fiataloknak (szívességcsere program).
o

NEET (Nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem
fiatalok

Európában) fiatalok

bevonása

programokba, akik a helyi emberi

a közösségi

erőforrás

tereken

részesülő

megvalósuló

fejlesztési terv alapján kerültek

beazonosításra
o

az önkormányzatok részére önálló ifjúsági referens alkalmazása, tekintettel a
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) helyi önkormányzatok kötelező feladatairól
szóló 13.§ (1) bekezdés

•

Közösség egészségfejlesztése:
o

Alkoholfüggőség-megelőzés

területén

helyi

figyelemfelhívó,

a jogszabályi

környezet betartását támogató közösségi akciók szervezése; leszokást támogató
klubszerű, önsegítő

o

tevékenységek megvalósítása

Dohányzás-megelőzés

területén,

amelyek a nemdohányzók

olyan

védelméről

helyi

közösségi akciók szervezése,

és a dohánytermékek fogyasztásának,

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak
betartatását célozzák, ill. segítik

elő
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o

Egyéb szenvedélybetegségek

megelőzésével

kapcsolatos prevenciós programok

megvalósítása; helyi problématérkép és cselekvési terv készítése, megvalósítása;
a programok monitoring rendszerének kidolgozása, eredményességének mérése,
értékelése, nyomonkövetési terv készítése és megvalósítása
o

Az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányok
(hangsúlyt helyezve az első 1000 napra, összekapcsolva a fogantatástól a 6.
életévig tartó időszakot - a legalább 6 hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes
táplálás/szoptatás

népszerűsítése,

a csecsemőkori

túlzott

súlygyarapodás

elkerülése, veszélyeinek megismerése; a kisgyermek otthoni táplálásában az
egészséges táplálkozás (kevesebb só, cukor fogyasztása, vízivás fontosságának
hangsúlyozása)
szervezése, a

népszerűsítését

megfelelő

célzó

akciók,

rendezvények,

előadások

hosszúságú alvás fontosságát hangsúlyozó ismeretek

átadása)
3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés
támogatása:

•

A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának
o

térfigyelő

o

rendszer fejlesztése, közterület-felügyelet))
lehetőségek

Települési ösztöndíj
felsőoktatásban

o

erősítése:

Az önkormányzat területén lévő szórakozóhelyek biztonságának növelése (pl.
kialakítása a középiskolai oktatásban és

tanuló fiatalok részére

A települési, térségi

szintű

fejlesztési folyamatokban való aktív részvételüket a

lakhatás feltételeként meghatározó fecskeház programok megvalósítása a
településen,

térségben

megvalósuló

infrastrukturális

fejlesztésekhez

kapcsolódóan
o

Települési kedvezmény kártya rendszer kialakítása

Ill. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:

•

Az

eltérő

kultúrák megismerését,

együttműködését

elsősorban

a

különböző

kultúrákhoz tartozók

célzó programok megvalósítsa és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi

kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése
•

Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása.

•

Interaktív, a közös cselekvéseket támogató programok kialakítása.

•

A nemzetiségi közösség, a szociális szakemberek és a média közötti kapcsolatok
erősítésére

irányuló programok.

•

Nemzetiségi médiaprogramok, műsorok készítése.

•

Cigányzene vagy egyéb nemzetiségi zene hagyományainak újraélesztése

IV. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a
munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

Közlekedés összehangolása a munkaidővel/tanulással, az intézmények nyitva tartásával: alternatív
közlekedési lehetőségek feltárása/bevonása (pl. ún. ÚMVP-s kisbuszok, falubuszok igénybevétele,
iránybusz szolgáltatás támogatása); a különféle közlekedési cégek által üzemeltetett járatok
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összehangolása, átszállások megszervezése (Volán-MÁV csatlakozások, eltérő helyszínen levő
pályaudvar/megálló esetén helyi közlekedési kapcsolat összehangolása)
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