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Konzorciumi partnerek: 

Tab város Önkormányzata (a konzorcium vezetője), Bábonymegyer Község Önkormányzata, 

Lulla Község Önkormányzata, Torvaj Község Önkormányzata, Zala Község Önkormányzata, Zics 

Község Önkormányzata. 

Projekt tartalmának bemutatása:  

Tab, Bábonymegyer, Torvaj, Lulla, Zics és Zala viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi 

esélyegyenlőségi programban (HEP) lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex 

szolgáltatásfejlesztés megvalósítása. A fejlesztések a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a 

helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások 

bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak. 

A projekt, a konzorciumot magában foglaló 6 településen – Tab (a konzorcium vezetője), 

Bábonymegyer, Lulla, Torvaj, Zala, Zics – a következő 48 hónap során a 249.920.000 forint 

Európai Uniós támogatás segítségével a humán közszolgáltatások terén jelentkező 

szakemberhiány enyhítésére szakmai workshopokat, állásbörzéket valósít meg. A lakosság 

foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzésekkel, kompetenciafejlesztéssel, 

mentorálással segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, családi napokkal, 

sport – rendezvényekkel, ifjúsági klubok létrehozásával kívánja támogatni. A vidék megtartó 

képességének erősítésére munkaszocializációs tréningek, képzések kerülnek megszervezésre. A 

projekt erősíteni kívánja a kultúrák 

közötti párbeszédet tartalmas kulturális 

programokkal, zenei rendezvényekkel és 

egészségnapokkal. 

 

 



 

A járási szinten megvalósításra kerülő projekt célja: 

 a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő- piaci helyzetük javításának támogatása 

 a helyi humán közszolgáltatások javítása - a humán közszolgáltatás emberi 

erőforrásainak, kapacitásainak javítása, a végzettségi, képzettségi szint növelése 

 önsegítő társadalmi csoportok létrehozása 

A projekt kiemelt célcsoportja: 

A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi 

közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, 

etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként 

jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 

A projekt keretében a következő szakmai programok valósulnak meg: 

Program: Szakemberek foglalkoztatása 

A járási igényfelmérések során, a kifejezett igény mutatkozott olyan szakemberek 

foglalkoztatására, akik képesek a digitális dokumentumok, kép, hang és videó filmek 

feldolgozására. Valamint képesek lesznek a még digitalizáltalan anyagok digitalizálására, 

rendszerezésére. A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák 

fejlesztése: Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban. 

Program: Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

A projekt során a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság egyéni kompetenciáinak felmérése és 

személyekre szabott fejlesztési tervek elkészítése a cél. Mentoraink végzik a munkát és szépen 

gyűlnek a már elkészült fejlesztési tervek, melyek kiváló alapot szolgáltatnak képzéseinkhez. 

Program: Gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés az Alapprogram tükrében 

Gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés, melynek célja a család és az óvoda 

kapcsolatának erősítése, az óvoda pedagógusok és a tanítók helyi szinten történő együttműködési 

formáinak továbbfejlesztése. A pedagógus kompetenciák erősítése: a gyermekek megismerése, 

értékelése; komplex személyiségfejlesztés; a gyermeki és szülői közösségek megfelelő alakítása 

és fejlesztése. 

Program: Harc a kiégés (burnout) ellen, avagy állítsuk vissza a pedagógus életerejét. 

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. 



 

 

Program: Team építés, együttműködés 

A hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése, 

szemléletformálás: Team építés-, együttműködés fejlesztése című 20 órás tréning.  A képzést 

azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el 

sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés 

adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról. 

Program: Személyes alkalmazkodóképesség fejlesztése 

A program segítségével fejlődik gondolkodási-, koncepcióalkotási-, tanulási képessége, képessé 

válik felismerni egy munkacsoport-, szervezet erősségeit és gyengeségeit, és hatékonyan reagál a 

változásokra. 

Program: Szakmai megvalósítók, azaz mentorok alkalmazása 

A projekt során a célcsoport személyiségfejlődésének támogatása érdekében minden 

partnertelepülésen mentorokat alkalmazunk. A munkaerő-piaci mentori munka speciális 

jellegzetessége, hogy általában olyan többszörösen hátrányos helyzetű embereknek kell 

folyamatos segítséget nyújtani, akik fokozottan érzékenyek, gyakran nem együttműködők. Az 

egyes szolgáltatókkal való szoros kapcsolattartás mellett a mentornak fel kell tudnia mérni ügyfele 

szükségleteit és képessé kell tennie őt a lehető legnagyobb önállóságra. 

Program: Csoportmunkában történőegyüttműködés kompetencia fejlesztése 

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci 

eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. A képzés 

során a résztvevők alkalmazkodóképességét fejlesztjük oly módon, hogy munkaszervezetükhöz-, 

közösségükhöz való hozzáállásuk jobb lehessen. A résztvevő az új ismeretek által hatékonyabbá 

válik a mindennapokban, alapkészségei, érték- és folyamatfejlesztési ismeretei bővülnek, így 

képessé válhat a szervezet egyéni, speciális igényeit kielégíteni, hasznos tagjává válva így a 

közösségnek. 

Program: Az önálló életvitelre képessé tevő programok 

Az önálló életvitelre képessé tevő programok: A program célja, hogy a résztvevők olyan 

kommunikációs készségeket sajátítsanak el, amelyek segítségével hatékonyabban kezelhetik 

kapcsolataikat. Alapvető célja, hogy a 

résztvevők legyenek képesek egy irányba 

mozdulni, egy szervezet/csoport érdekeit, 

céljait és saját érdekeik határait 

konzekvensen képviselve megnyilvánulni 

- akár konfrontálódni is, ugyanakkor 

minimalizálni az ebből fakadó kapcsolati 

veszteséget. 



 

Program: Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás 

A szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze a munkaerő-piaci program. E program 

célja, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítés, munkaerő-piaci 

eszközökben való részesedés és munkaerő-piacon való megjelenés elősegítése. A program alapja 

sz egyéni fejlesztési terv, mely alapján különböző a foglalkoztatást elősegítő programokon vehet 

részt a célcsoport. 

Program: Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények szervezése 

A személyes egészségmagatartás magában foglalja mind a preventív, mind a megőrző, mind pedig 

a fejlesztő erőforrásokkal rendelkező formákat. A programjaink célja az, hogy olyan közösségi 

egészségnevelési szemléletformálást végezzünk, amely tartósan befolyásolja a célterület 

lakosságának egészségmagatartását. 

Program: Szakmai nap 

Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a 

hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek 

hatékonyságának javítására: Résztvevő és a környező települések humán szakemberei és civil 

szervezeteinek bevonásával szakmai nap, műhelymunka megvalósítása, műhelymunka, 

esetkonferencia megvalósítása. 

Program: Lakossági szűrprogramok népszerűsítése 

A lakosság egészségmegtartásának protektív és preventív jellegét erősítendő, a járás településein 

egy komplex szűrőprogram népszerűsítő kampányt tervezünk, amely a projekt során a lakosság 

jelentős részének egészségügyi szűrését célozza meg. A kampányhoz kapcsolódó programok 

során nőgyógyászati, szív- és érrendszeri, tüdőgyógyászati, cukorbetegséggel kapcsolatos és 

belgyógyászati megelőző vizsgálatokat végeznek a szakemberek és emellett szakmai és civil 

szervezetek az életmódra vonatkozó tanácsokat adnak a résztvevőknek. 

Program: Közösségszervező alkalmazása 

Közösségszervező alkalmazását az indokolja, hogy jelenleg nincs ilyen feladatokkal megbízott 

szakember egyik településen sem. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az 

ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, 

közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés 

különböző színterein közvetlen tervező, 

szervező, koordinátori munkaköröket, 

feladatokat lát el. 

 

 



 

Program: Ifjúsági klubok  

Fiatalok közösségépítése: A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas 

programok elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az 

őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó 

lehetőségekről 

Program: Falunapok 

A közösségi programok szervezése a lakosság közösségfejlesztési folyamatokba történő 

bevonását szolgálja. Célunk a specifikus csoportokat célzó komplex közösségfejlesztési 

tevékenységek mellett, településenként figyelemfelhívó programok szervezése, amelyek 

fókuszában a helyi közösség fejlesztése áll. 

Program: Generációk közötti együttműködési programok 

A fiatalok helyi identitásának fejlesztéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolására jó 

lehetőséget kínál a generációk közötti tudáscsere, az idősebb generációk életébe való betekintés, 

az időskorúak támogatását megvalósító tevékenységek. Generációk közösen főznek projektben 

fiatalok és idősek közösen készítenek el olyan ételeket, amelyeket ma már nem ismernek a 

fiatalok, illetve az idősebb generációtól gyakorlati praktikákat sajátítanak el. 

Program: Szabadidős és sportprogramok szervezése időskorúak számára 

Az időskorúak minden településen a leginkább kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű réteghez 

tartoznak. Különösen kitettek a társadalmi-gazdaság környezet változásainak és jellemzően az 

egészségügyi állapotuk a legrosszabbak közé tartozik. A tervezett programok fő célja nem 

különbözik a többi korosztályétól: a minőségi élet fenntartása, a testi funkciók szinten tartása és 

fejlesztése, melynek során pozitív érzéseket, örömet élhetnek át a résztvevők 

Program: Mentálhigiénés foglalkozások  

Egy közösségben a lelki egészség is nagyon fontos. Ezért a helyi, kisközösségben olyan 

mentálhigiénés – elsősorban, az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk 

megőrzését, fejlesztését célzó programok, megvalósítása a cél. Ezek a programok 

életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését szolgálják, illetve támogatást 

nyújtanak a célcsoportnak.  

Program: Vándortáborok szervezése 

járási szinten 

A biciklis, vízi vagy gyalogos 

vándortábor. Ezzel is a vidék megtartó 

képességének erősítése, a fiatalok 

helyben maradásának elősegítése a cél. 

Ezt megvalósítandó a projekt időszak 

alatt járási szinten évente két alkalommal.  


