Tájékoztatás
Az Európai Unió számos program megvalósítását támogatja uniós pályázatokon keresztül.
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 4 környező településsel konzorciumban 2017-ben
pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 program keretén belül az EFOP-1.5.3-16-2017-00086
„Együtt a humán szolgáltatás fejlesztéséért „ projekt megvalósítására.A településekkel
benyújtott pályázatot megnyertük.
A program megvalósítási időszaka 2018. február 1.-én kezdődött, és 2021. január 31.-én zárul
le.
A pályázatban 1 fő területi szakmai asszisztens,és 2 fő mentor dolgozik.
A projekt közvetlen célcsoportja a hátrányos helyzetű,aktív korú lakosság,valamint a fiatalok
és az idősek,emellett a helyi közszolgáltatásban dolgozók és a lehetséges alkalmazottak.
Továbbá nemzetiségek és etnikumok is közvetlen célcsoportunk. A társadalmi
együttélés,felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében azonban a település teljes lakossága
célcsoportként jelenik meg.A pályázat célja,hogy a projekt során a helyi igényeket és
szükségleteket szem előtt tartva , komplex módon nyújtsunk segítséget a településen. Valós
helyi problémákra reagálva,célzottan segítjük a programelemekkel a területi
kapacitáshiányból adódó problémákat.
Településünkön a legnagyobb problémát a magas munkanélküliség,az alacsony iskolázottság
és a motiválatlanság okozza.Egyre csökken a képzett,fiatal munkaerő.Fontos feladatunk a
foglalkoztathatóságra való felkészítésük,munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.
A munkaerő-piacra kerülés esetében meghatározó tényező az iskolai végzettség,a családi
háttér és az egészségi állapot.Projektünk során képzések,tréningek valósulnak meg annak
érdekében,hogy
a
munkanélkülieket
fejlesszük,lehetőséget
nyújtsunk
személyiségük,kommunikációjuk fejlesztéséhez.
Mentoraink segítséget nyújtanak pl.: önéletrajz írásában,kérelmek ,kérvények
megírásában,kitöltésében,állásinterjúra való felkészítésben. Figyelemmel kísérik az aktuális
munkalehetőségeket, tájékoztatják az álláskeresőket a lehetőségekről,majd végig kísérik a
sikeres elhelyezkedésig a mentoráltakat. A szegénység kialakulása és fennmaradása-egyéb
iskolázottsági és szociológiai tényezők mellet-a foglalkoztatottság hiányára vezethető
vissza.A helyi munkalehetőség főleg a közfoglalkoztatásban merül ki.
A projekt teljes költsége:
40.605.984 Ft
Ebből 2018.márciusban érkezett előleg:
20.482.497 Ft
2019.május 14.-én rendelkezésre álló összeg: 4.780.691 Ft
A pályázat keretében megvalósult programok, 2019. május 15.-ig:
-2018.április 2-től lehetőségünk adódott logopédus foglalkoztatására a helyi óvodában és
általános iskolában.
-2018.-ban a nyári szünidőben 4 héten keresztül biztosítottunk felnőtt felügyeletet a szünidei
gyermekétkeztetésben résztvevő,dolgozó szülők gyermekeinek.Kézműves tevékenységhez a
pályázat keretében biztosítottuk a tárgyi feltételeket,továbbá 4 héten keresztül a tízórait és az
uzsonnát a résztvevő 18 gyermek részére.

-2018.júliusban Egészségnapot szerveztünk a Falunapi rendezvénnyel párhuzamosan,ahol
több ,mint 150 fő vett részt programjainkon.
- 2018.augusztusban 4 napos Jobb agyféltekés rajztanfolyamot szerveztünk ,15 főnek volt
lehetősége a tanfolyamon elsajátítani a jobb agyféltekés rajzolás lehetőségét.
-2018.szeptemberében 3 napos kommunikáció-és személyiségfejlesztő tréninget szerveztünk
15 fő részére.
-2018.október 1.-től gyógypedagógust is alkalmazunk ,aki a helyi általános iskolás és óvodás
gyermekeknek nyújt segítséget,20 hónapon keresztül.
-2018.októberében kompetenciamérés valósult meg a helyi közfoglalkoztatottak számára,ahol
50 fő vett részt.Alap készségeket és képességeket mértünk fel a Jándi Szakgimnázium által
összeállított magyar-és matematika feladatlapok segítségével.A kiértékelt eredményket
megkaptuk.
-2018.októberben indult a helyi általános iskolások körében meghirdetett Helytörténeti
vetélkedő. 3 fő pedagógus tartott felkészítést 10 héten keresztül 9 csapatnak, egy csapatban 3
tanuló vett részt. A vetélkedőre december 04.-én került sor,fantasztikusan jól sikerült,rengeteg
új ismerettel és élménnyel,valamint nagyértékű nyereményekkel gazdagodtak a gyerekek ( 3
db táblagép,3 db Bluetooth fejhallgató, 3 db pendrive).
-2018.októbertől a Falubusz havi 10 alkalommal a pályázat segítségével szállítja a betegeket a
polgári szakrendelőkbe,orvosi vizsgálatokra.
-2018.decemberében Ifjúsági klubot,Szülőklubot és Csereszív klubot szerveztünk,és
megrendeztük hagyomány teremtő céllal Tiszadob első Adventi forgatagát a település
piacterén.
-2018.decemberében az óvoda teljes kollektívája 8 órás Általános Önkéntes tréningen vett
részt a projekt keretében.
-2019.januártól a program keretében a helyi óvodában Gyermekkuckó működik havi egy
alkalommal,melynek tárgyi és anyagszükségletét a pályázat biztosítja,az óvodapedagógusok
pedig önkéntesként tevékenykednek.
-2019.februárban a helyi könyvtárban dietetikus tartott előadást „Mit (t)együnk,hogy jól
(l)együnk ?” címmel az egészséges táplálkozással kapcsolatban.21 fő vett részt.
-2019.márciustól 5000 Ft/fő/hó képzés hozzájárulásban részesül 20 hónapon keresztül 14 fő
középiskolás tanuló,akik megfeleltek a pályázati felhívásban foglaltaknak.
-2019.májusban az óvodásoknak szerveztünk előadást az egészséges táplálkozás és a helyes
fogmosás-és tisztálkodás témában,az óvoda Gyermeknapi rendezvényén. A pályázat
keretében biztosítottuk az ovisok számára az ajándék gyümölcsöt.
A továbbiakban megvalósuló programok 2021-ig:
-Sportnap,Sportbörze;
Házipénztár
tréning;Digitális
kompetencia
tréning;Családi
konfliktuskezelés előadás;Alkohol,drog és dohányzás veszélyei előadás;Ifjúsági klubHonismereti
kirándulás
2
alkalommal;
Szünidei
gyermekétkeztetés-felügyelet
biztosítása2019-ben és 2020-ban is;Szülőklub és Csereszív összejövetelek és a már működő
tevékenységek folytatása.
Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinken!
Szurkos Szilvia
területi szakmai asszisztens

