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Előzmény
A Taľsadalmi Megujulás operatív Pľogram keretében jelent meg a TAMOP-5.5.1.B-11/l.
kódjelrí pá|yázat a családho4 a gyeffnekekhez, a gyermekvźtlIaláshoz kapcsolóđó tarsadalmi
viszonyulás javítása, a csaláđi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció
megvalósítása érdekében.

A páillyánat fő cé|ja az orczźlgos szemléletváltás e|őmozdítźtsa a családí szféra társadalmi
jelentőségével kapcsolatban, integrált szo|gźitatások nýjtásával a fiatal gyeľmekes családok
tźtmogatása kis kcjzösségi kezdeményezések, például un. ,,családi eľőforľás központok''
Iétręhozása Íftjarl. A családok közötti szolidaritás erősítése, a harmonikus családi élet és a
gyerekvállalás fontosságának tudatosítása családbarát jellegű szeweződése, szolgáltatások
tálmo gatźstn keľe s ztül.
A páIlyánat célcsopoľtja: Báľmely, a projekt megvalósítási terĺiletén élő személy, aki a

páIyaző által nyújtott, a projekt céIjaihozigazodő szoIgá|tatást igénybe kívanja venni. Kiemelt
célcsopoľti kör: az adott pá|yaző tevékenységi területén é|ó gyermekes szülők,
házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok, a gyermekvállalás után a munkaeľőpiacra
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A Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés mestáľsyalását'



visszatérni kívanó anyák és apák' a társkeresés és a felelős párkapcsolati magatartás iránt
érdeklődő fiatalok.
A pá|yánat benyújtásának hatáľideje: 2012. január 6. napjáíg, önállóan va1y
konzorciumban.
A páilyázők ktiľe: azon civl| szervezetek nýjthatnak be pá|yázatot, melyek 2009. december
31. előtti, jogerős bíľósági nyilvántaľtásba vételi végzéssel ľendelkeznek, tovttbbá éves
bevételtĺk 2010-ben az ígénye|t támogatási ĺisszeg legalább 20%-át elérte. További feltétel,
hogy a páIyáző igazolru fudja, hogy az áLtala megjel<ilt mfüödési területen apáIyázat beadását
megelőzően legalább 1 éven keľeszttil a projekt céIjźhoz kapcsolódó jellegrí, abhoz hasonló
tevékenységet végzett. Minden olyan, helyben műköđő civil szewezet ľészesiilhet
támogatásban, amelynek tevékenysége a helyi családok összefo gásźtta, kĺizös programok,
renđezvéĺyek szervezésére, a helyi családok ĺisszefogásáta,közos programok, rendezvények
szervezéséte, a gyeľmekvállalás népszerűsítésére iľányul, és e tevékenységén belül
tanácsadást, lelki gondozást, a gyermekfelügyelet megszervezéséhez való segítségnyújtást is
vállal.

Kérelem
Az Egészségporta Egyesület (székhely címe: 1076 Budapest, Thököly út 5. 5/8., oľszágos
nyilvantaľtásbeli azonosító: 8823512006., adőszám: 18191578, az egyesület elnöke:
Kfüonyiné Dr. Hanusz Klára) 2006-vanjĺitt létre, mint országos hatásköľii civil szewezet,
melynek fő céIkitíizései kĺjzé tartozik egy adott lakókcizösség életminőségének javítása.

Az Egészségporta Egyesület a Selye János Társasággal konzorciumban pźt|yázatot kíván
benffitani a TAMoP 5.5.1.B-1IlI je|ii konstrukció keretében. Apá|yázat megvalósításźń a
VIII. keľületben működő Nap Klubbal (székhelye: 1082 Budapest, Leonaľdo u, 4-6. Fszt.) _
akikkel jelenleg is munkakapcsolatban állnak - szoľos együttmúködésben, Józsefuaľos
teľĹiletén tewezik' Az Egyesület ,,osszefogás a józsefuaľosi családokéľt,' szakmai
programtervét csatolta. (1. melléklet)

A projekt fo cé|ja a kerĹiletben é1ő családok helyzetének, életminőségének, pľoblémamegoldó
képességének javítása, olyan családi életközösségek életre hívásával, amelyek gyakorlati és
elméleti segítő szakmai hátténe|, programokkal, egymást tźtmogatő, segítő és éľtékközvetítő
támaszokat tudnak biĺosítani hosszú távon a gyermeket nevelők, vállalók szźĺĺŕlra.
Pénziigyi, költségvetési hatós
A Képviselő-testtilet támogatásĺának sem közvetett sem közvetleĺ pénzigyi, költségvetési
hatása nincs. Eľre vonatk oző arl' a p á|y źnő nyilatkozik. (2. melléklet)

Szakmai javaslat
Tekintettel arra, hogy az Egészségporta Egyesület pźiyázaton történő részvételének
támogatása anyagi terhet nem ró az önkoľmányzata, továbbá, hogy az Egyesület specifikus
célja, hogy a köztisségek lényegének, az osszetartozásnak az erejét hasznźt|va, különböző
témákon kereszttil a lelki egészség, általános kilzérzet javítása, a folyamatos támogatő háttét
b i zto s ítás a, ezért j av as l o m a p á|y źnaton v aIő r észv éte lfü elvi tźtmo gatását.

A helyi önkoľmányzatohőI sző|ő |990. évi LXV. törvény 8. $ (1) bekezdése szerint a
települési ĺinkormanyzat feladata a helyi kozszo|gá|tatások ktirében ktilc}nösen; gyeľmek és
ifiúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tét biztosítása; közművelődési
érvényesítésének biĺosítása.

Ké ľem az a|á.ňbi határ ozati j ava s lat elfo ga d ás á t.
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A képviselő-testtilet úgy đönt, hogy elvi támogatást nýjt az Egészségporta EgyesüIetrészére
a TÁMOP.5.5.1.B-11/1 kódszámú páIyázaton résnłételhez, melyhez pénzbeli és

természętbeni támogatással nem j źnil hozzá.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20I I . december 1 5.
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l. melléklet

osszľrocÁs ̂ ł JozsEľvÁRosl csAtÁDoxÉnľ
szakmai pľogľamterv

(időközi munkaanyag)

Előzmények

AzEgészségpoľta Egyesĺilet a Selye János Társasággal konzorciumban, valamint a
Napklub és a VIII. keľĺileti Családsegítő Ktizpont egyĺittműkodéséve| pźiyázatot
kíván beadni a ľÁvĺop 5.5.1/B-KMR konstrukcióra, melynek céIja a családi
k<izosségek erősítése.

A pá|yázati pľogľam céljai

A ľendelkezésre áI|ő adatok, tendenciák inđokoljfü megfogalmazott hosszú távu (többségĹik
3-5 év, vagy még hosszabb iďő távlatában &zékę|hető), és közvetlen céljainkat (ezek nagy
része máĺ a projekt megvalósítása a|att, azaz I-2 éven belül is elérhetők' megvalósíthatők, a
ktizvetlen céljaink segítik hosszú távú célok teljesülését), valamint a célok elérését szo|gáIő
tervezett tevékenységeinket. Jelen céljaink összhangban vaĺnak a megvalósításban résztvevó
szervezeteklegfontosabb céljaival, illetve megegyeznekapá|yazati kiírás céljaival is.

A családok alakulástlta je||emzo, hogy a ťratalok egyľe kevesebben és egyre később kĺjtnek
házasságot, ugyanakkot az egy házasságra/é|ettáĺsi kapcsolatľa eső gyeľekek számának
csökkenése. Fentiek ktjvetkeztében nő az egyszemélyes illetve a gyelmek nélküli háztartások
szélma és nánya. Ezeknek a tarsadalmi szinten kedvezőtlen jelenségeknęk a megállítása,
megfoľdítása csak a tartós páľkapcsolat, ahźzasság, a család a gyerekvállalás felelősségének,
szeľepének elsősorban a pźrvá|asńás előtt áIIők számáĺa 1ortéĺő hangsúlyosabbá és vonzővá
tételével, valamint kiemelten a már meglévő csaláđok életvitelének könnyítése,
életminőségének j avít ása iftján lehetséges.

A progľamok általrános célja, hogy kiegészítsék, megtámogassfü az áIIan családpolitikai
eszkozttfiźLt, mely elsősoľban a közvetlen és közvetett pénzngyi juttatásokľa, segély
ľendszerre, a gyeľmekgondozási intézméĺyrendszeľére teľjed I<l. Ez az eszkoz rendszeľ
ĺinmagában nem elégséges a csa|ádhoz, a gyeľmekeI<hez, a gyeľmekvá||alźshoz kapcsolódó
tarsadalmi viszonyulás javításához. A progľam célja bemutatni, megtapaszta|hatővá tenni,
hogy az anyagi támogatás mellett egyéb ęszközök is rendelkezésľe állnak' amelyek
tźmogatják a csa|áđaIapításra való felkészülést, illetve a meglévő családok életének
könnyebbé, harmonikusabbá tételét. A progľam hangsúlyos eleme a családok iľánti kitiintetett
Íigyelem biztosítása, a mindennapok élhetőségének, a család lét hétköznapi boldogságának,
tźtmogatő erejének, érzelmi kötelékeinek pozitív megélésének erősítése, szolidaľis, egymást
támogatő közcisségek |éttehoztsa 
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Elsődleges cétunk egy olyan támogatő kozeg létrejöttének elindítása, megerősĺjdésének
tttmogatása. mely a mindenkori nehézségek megoldásélban biztos hátteret nffithat a családok
sztméta.

Hosszú tá,,vŰl célok:
1. A családhoz) gyermekekhez, gyermekvá||aLáshoz kapcsolódó kózĺisségi viszonyulás

javítása, a család értékének eľősítése.

2. Közös megoldások koordinálása, szociźiis gondok, fog|alkoztatási problémiík közös

megoldása, munkahelyteremtés segítése.

3. Egyéni, közösségi szemléletváltás előmozdítása a ,,csa|ád,, tarsadalmi jelentőségével, a

munka és a családi élet ĺjsszeegyeztethetőségének elvével kapcsolatban.

4. A kerĹiletben é1ő embeľek jót létének, táĺsadalmának, gazdaságźnak, összehangolt

fejlesztése.

5. Esélyegyenlőségjavítása.

Rövidtávú céIok:
1. Tudatos családtervezés, felelősségteljes családalapítás, gyeľmekvállalás támogatása

integrált szo|gá|tatásokkal, amelyek több iranyból egy időben erősítik a személyes,

családi, illetve kozösségi kompetenciźlkat.

2. A gyermekvá|Ia|áshoz szfüséges elegendő és sziikséges tudás, valamint képességek

kialakulása - megszeÍzésének segítése.

3. Kisgyeľmekes szülők egyéni képességeinek, életvezetésikompetenciáinak fejlesztése

4. Párkapcsolati elköteleződéssel, házassággal, ,,felnőtt léttel'' kapcsolatos pozĺtiv attitűd

tźlmogatźsa, a harmonikus családi élet fontosságának tudatosítása kamaszok, fiatal

felnőttek körében.

5. A gyermekgondozás után a munkaeľőpíacra visszatérni kívanó ĺok szálmáľa szemé|yre

szabott segítségnyújtás, az elhelyezkedéshez illetve később a munkahelyi és családi

teendők konfliktusmentes összehangolásához.

6. Haľmonikusabb gyeľmeknevelés, illetve családi, hźnassági, páľkapcsolati együttélés

megvalósítása _ párkapcsolati, házassági, szi|ő-gyerek köztjtt felmeľĹilő kérdések,

pľoblémrík feloldásához va|ő segítségnyújtás tanácsadásokkal, progľamokkal,

tréningekkel.
7. A családalapitás, gyeľmekvállalás előtt álló célcsoportok szátmźra hiteles tźĄékoztatás,

infoľmációkat nyújtani arľól, hogy az elsősorban arryagijellegű ti|am családpolitikai

eszköztźr mellett egyéb eszkcjzĺjk is rendelkezésre állnak a helyi közcisségekben.

Csaláđok és a szolgá|tatők kĺjzötti tudás-tapaszta|at koncentľáció és megosztás,

tapasztalatcsere módszerével elsősorban a csa|ádhoz, a gyennekekhez, a

gyermekvállaláshoz kapcsolódó viszonyulás javítása éľdekében

8. Családi,,erőforrás-háIőzat,, kialakítása, koordinálása

9. Családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások |éttehozása,

múködésének segítése, ösztönzése - a ktjzös rendezvények, pľogľamok, szolgáltatások

elősegítik
10. A családok, illetve a helyi közösségek tagjai közötti szolidaľitás, összefogás,

együttműködés erősítése, a családok koz&zetének és jólétének javítása



A fenti célok megvalósítása érdekében a pÍogramban biĺosítani kívánjuk:
1. a gyakoľlatban legjobban hasznosítható friss információk gyors cseréjét'
2. a lehetőséget althoz, hogy a gyermekes családok, sztilők átadhassĺĺk egymásnak

tap asztalataikat, i smeľeteiket,
3. hogy a célcsopoľtok szervezett foľmában hozzźljuthassanak a családalapítással,

gyermekneveléssel, harmonikus családi kapcsolatokkal kapcsolatos fontos
információkhoz

4. a célcsopoľt tagja fejleszteni tudják életkészségeiket, kompetenciáikat.

Célcsopoľt
Programjainkat a Józsefuaľosban élő fiatalok és gyeľmekes családok bevonásával valósítjuk
meg. Törekszünk ana, hogy a bevontak közott magasabb arányban legyenek a hátľányos
helyzet:ti, alacsony iskolai végzettségge|-, és jövedelemszinttel, a gyeľekvállalással
kapcsolatban korlátozott tudássa|, é|efuezetési pľoblémákkal rendelkezők. Bízunk abban,
hogy a bevont emberek' családok jelentős részének élętébęn pozítív váItozás következik be. A
célcsoportot szfüségletfelméréssel, a meglévő adatbázisaí a|apjźn' illetve a fenti
célcsoportokkal foglalkoző szakembeľek (védőnők, pedagógusok, családsegítők, mediátoľok,
munkaügyi szakemberek, stb.) segítségével hatĺáľoztuk meg. A célcsopoľt sztikségleteit,
lehetőségeit, képességeit, ęlérhetőségét figyelembe vesszük a projekÍ megvalósítása során is.

Elsődleges célcsopoľtj aink:
c paľkapcsolattal ismeľkedő, illetve mĺír családalapításon gondolkodó 15 év feletti

fiatalok,
. hazasságkötésre, gyeľmekvállalásrakészülőparok,
o mźlrházasságbaĺl, taľtós kapcsolatban gyerekvźl|a|ás előtt álló férfiak, nők
C ťĺata| gyermekes szülők,
. gyesľől/gyedről munkaerőpiacra visszatémi kívánó anyák éslvagy apźl<,

o társkeresés és a felelős paľkapcsolatimagatartáshź.ľlt éľdeklődő ťtatalok,
o máS, páľkapcsolati, gyereknevelési és egyéb családi tigyekben tanácsadást,

segítségnyújtást igénylő személyek,
o tevékenységeket önkéntes munkával segítő személyek,
o éľintett álláskeresőknek. családoknak munkát adó vállalkozások

Másodlagos célcsoportok:
o Munkatigyi központ, gyermekjóléti-, és családsegítő szo|gźllatok, családgondozők,

civilek, programokba bęvontak rokonai, ismerősei, akiknek szárla pontosan nem
meghatárorható, de a tudat-, és szemléletfoľmálás kcjriikbęn is igen fontos, ezért a
pľogram keretében kialakuló közösségek sokat tehetnek a közvetett csoportok
ęlérésééľt, bevonásáéľt.

A közvetlen célcsopoľtra vonatkozőan a szükségletek feltaľása elsősorban meglévő
adatbázisok,fejlesztésiteľvekadatainakf e|haszná|ásávaltöľtént.



A másodlagos adatelemzések mellett kiegészítő információkat illetve a célcsoport igényeiľe
vonatkozó információkat elsősorban a területen dolgozó családsegito szolgáIatnáI doIgoző
szakemberektől illetvę családi progľamok szervezésében, tartásában jelenleg is dolgozó civl
szeľvezetekt ő|, szakemberektől igyekezttink bęszerezní.

Az igényfelmérés során általános tapasztalatként jelentkezett, hogy érdemben olyan
programok irźnti igényelaől tudtak beszámolni a megkérdezettek, melyek máľ voltak' vagy
vannak. Az eddigi tapasńa|atok alapján megfelelő igénymenedzsmenttel (proaktív
kommunikáció, a mźlr ismert pľogramok során való promóció, családi rendezvények
mozgósító hatása stb.) megszólíthatóak, bevonhatóak a célcsoport 1'agsai ilyen típusú
programokba is. A tervezett tréningek tematikája kötődik az interjik. soľán megfogalmazott
általánosan észlelt problémákhoz, éIeMezetési nehézségekhez, élethelyzetek'hez, vagyis valós
szfü ségletekĺe refl ektálnak.

Teľvezett szakmai pľogľamok

Á|ta|ános jelenség Magyarországon, hogy csökken a gyermekvá||a|ási kedv. Az édesanyák ĺ||etve a

fiata| |ányok vagy karrierjük kettétörését |átják egy gyermek vi|ágrahozásában, vagy anyagĺ

körÜ|ményeik rom|ását, nehézzé vá|ását. A fe|bomló csa|ádokat |átva a párkapcsolatok átmeneti
je||ege is e|gondoIkoztatja őket.

A csa|ádi é|et harmóniájának megta|á|ásához; az otthon|ét |átszó|agos eredményte|ensége és a
fásu|tság következtében gyakran kialaku|ó ,,gyes-betegség,, elkerü|éséhez, és az édesanyai hivatás

megerősítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani. |tt az édesanyák egymássaI kapcsolatot teremtve
kevésbé érzik magukat ezekben az otthon to|tött években a társada|ombó| kirekesztettnek, s a
fog|aIkozásokon hasznos öt|etet kapnak a gyermekeikkeI va|ó fog|aIkozás segítésére, iIletve a

gyermekneve|ésben feImerü|ő kérdéseikre.

A programok megvalósításara dcjntően a Napklub valamint a Csaláđsegítő Központ
rendelkezésére álló helyszíneken keľülne sor, két okból:

- aZ ismeľt és könnyen elérhető helyek növeljék a bevonni kívántak biza|mát,
ľészvételi haj landóságát

- így biztosítható legjobban, hogy a tertileten dolgozó különbĺjző szewezetek,
pľogramok összehangoltan működjenek

Személyes gyakorlati tanácsadás

A legtöbb szülő nem tudja, mi jĺáľ a gyermekek után, szociális alapon, vagy épp az
egészségkarosodás, fogyatékosság esetén. Az ellátórendszerck (egészségügyi, szociális,
oktatási) folyamatos váItozásai mellet komoly problémát jelent a családok, sztilők számára
nyomon k<ivetni, hogy hol, milyen feltételekkel milyen szolgáItatásokat vęhetnek igénybe.
Pedig a jogszabáIyok sok mindent biztosítanak, csakhogy azokban nehéz eligazodni. Sokan
nem is tudjĺák emiatt igénybe venni a nekik jań szo|gáltatásokat, juttatásokat. Sok esetben
nem tudjak, hová forduljanak problémájukkal. Ebben az utvesztőben igyeksztink segíteni
eligazodni gyakorlati tanácsadás biĺosításáva|. Atanácsadás elsődleges célja abban segíteni,
hogy mikor kihez kell fordulni, melyik szervęttől milyen típusú segítség várhatő. Az
útmutatás kiteťed az ígénybe vehető szociális ellátásokľa, a gyeľmekek után jźrő eLltúások<ĺa,

a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokľa, gyeľmekjóléti, korai



fejlesztés, nevelési tanácsadási szol'gttltatásokĺa, álláskeľesési szolgáltatásokĺa. A formalizáIt
ellátó ľenđszer szolgá|tatásai mellett különös hangsrilý kívĺánunk helyezni azoka a nem
foľmális szolgćĺItatások<ĺa, civil kezdeményezésekľe melyek a családok mindennapi
életvitelének konnyítését céIozzźlk, a gyereknevelési, parkapcsolati konfliktusok megoldását
segítik, a szabad idő minőségi, közös családi élméný nyujtó eltĺiltésében adnak segítséget.

A tanácsadáson való hatékony és nyugodt résméte| biztosítása éľdekében a szo|gźt|tatts
idej éľe gyeľekfelügyeletet biztosítunk.

Családi klubfoglalkozás, fókuszban a családi éleü a szülői feladatok
A pźiytzati pľogram során folyamatosan szeryezünk olyan klub foglakozásokat, melyek - a
tematikus célokon túlmenően - elősegítik a pľogľamba bevontak közösséggé foľmálódását,
egyfajta önsegítés, ,,soľstáľs segítők'' kialakulását is. A klub foglakozások két nagy csoportba
oszthatóak:

- családi klub a sztilők és gyeľmekeik közös részvéte|ével megvalósuló, a minoségi
szabadido eltĺiltést, a snilő-gyerek kapcsolat eľősĺjdését, a gyermek fejlődését segítő
játékok megismerését, az informális családi kapcsolati háIőzatok kialakulását célzó
foglakozások clsszessége

- sztilőklub a gyermekek nélkül' csak a szülők részvételére alapozotí' ismeľetterj esztő,

közös problémamegoldó, test-lelki haľmónia elérését segítő foglakozások <isszessége.

Logikailag ebbe a programcsomagba keľĹilt a klubfoglalkozások hatásáĺa létľejövő családi
közosségek szervezését, fenntartását támogatni kész önkéntesek felkészítése, képzése is. A
besorolást ily módon az indokolja, hogy ebben az esetben aképzésen ľésztvevők esetében -
szemben a tĺjbbi képzéssel, tréninggel - elsősorban nem a saját élet, család áll a fókuszban,
hanem a szűkebb-tágabb környezet, az abban élő családok, informális kĺlzösségek.

Sztilőklub

A sziilőklub programjában gyeľeknevelési, önismereti és harmóniateręmtésre irányuló
foglalkozások szerepelnek. A klubfoglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a szülok
tďálkozhassanak egymással, szakemberek támogatásttval megoszthassák gondjaikat, saját
tapasńa|ataikat egymással, egyéni megoldásaikkal cjtlętęket adhassanak egymásnak. A
vźtĺakozásaínk szerint kialakuló biĺonságos, támogató, kellemes kozeg lehetővé teszi, hogy a
részt vevők nyíltan beszéljenek az őket éľintő kérdésekről, és mindezek'rę vá|aszt is kapjanak
egymástól szakembeľektől.
A klub nęmcsak ata|á|kozőkľa koľlátoződik, hanem olyan kapcsolati bázist ad a családoknak,
mely erős támaszként' segítségként állhat m<igöttük a nehezebb idoszakokban.
Cé|unk, hogy a szĹi|ők egyre nyitottabbakká vá|janak a program során, őszíntén tudjanak és merjenek

egymás e|őtt beszé|nĺ az őket leginkább fog|aIkoztató gondjaikról, prob|émáikró|. A szü|őtársaik felé is

érdek|ődően vĺszonyu|janak, e|fogadóak, és megértőek |egyenek az ő prob|émájuk iránt is, hogy

gyermekeiknek többet tudjanak segítenĺ az otthoni prob|émák megoldásában és fejlesztésükke|

kapcsolatban.

A klubfoglalkozásokon való hatékony és nyugodt ľészvétel biztosítása éľdekében a
szo|gźitatás idej ére gyerekfelügyeletet biaosítunk.

A szülőklub renďezvényeihez kapcsolódna a Szülők iskolája (Szü1ő-kép-más-kép) progIam
elem is.
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Családi Klub (1átszőházi programok, baba-mama klub, kłiztis élmény kereső
családi életvezetési klub, helyem a családban)

A családi klub foglakozások során lehetőséget biĺosítunk a sztilők és gyermekkel közös
minőségi időtöltésére, kapcsolatépítő egyĹittlétére.

A szülők és gyermekeik szttmźna olyan minőségi idő megteremtése amelyben, legfontosabbak
az egyitt töltött, közĺis, c}nfeledt percek, a csak rád figyelek hangulat, a testköze|ség, az
engem szeľetnek érzése. Az ĺjlbeli játékokkal lehetőséget biztosítunk aÍra, hogy
elsajátíthassák az anyukák, apukák az otthon, családi körben biztosított ,,foglalkozások..
metodikáját. Kulcsszavakkal, fogásokkal, eszközökkel, énekkel, tornával', játékokkal,
támogatjuk a gyermek örĺjmteli, kĺeatív fejlesztését. Megerősítjiik a szülői szeľepeket, hogy
anyának és aptnak lenni jó. Közvetlen alkalmat adunk a szülők egymás közotĺi
tapaszta\atcseľéjéľe,(szakembeľ fuányítása mellett), kölcsönĺjs egymást segítő barźúi
kapcsolatok kialakulásara.

Az egészen kicsi gyerekkel rendelkezokirtnyába indokolt kitrintetett figyelem, tekintve, hogy
sokszor a kismamák egyedül érzik magukat, ha otthonukba bezfuva vannak, izolálódnak. A
fog|a|kozások célja a kismamiík segítése a gyermeknevelés, a kisgyerekkel való otthonlét
élvezetesebbé tétele, a testvér vá||a|źsáĺak propagálása, a kismamfü kimozdítása,tátsaságba
hívása. Az <jrtimteli egyiittlét, otthonlét vidámabbá' kĺeatívabbá tęszi a kismamákat, általuk
boldogabb gyermekkor biztosítható a gyermekeknek.

A pľogľam eredményeként a szĹilő-gyermek kapcsolat erősöđése, érze|mí nevelés'
beszédfejlődés, a szülői szerepekben megélt sikerélmény, a kicsik érze|mi intelligenciájántű|
értelmi fej lődését is trímogatjuk.

Speciális terĹiletként tervezzijk a szülő-gyerek kapcsolat erősítését, a kapcsolaÍtartźs
tźtmogatását cé|ző |ehetőségek tartását - elsősorban a gyeľmekek átmeneti otthonába keľĹilt
gyermekeke és szi.ileik, valamint avá|ás alatti-utáni családok esetében.

Családi köziiss ég szeflI ező ko mpeten cia fei lesztése

A program célja, hogy aktív sziilőket, nagyszülőket megtanítsunk aľra, hogy hogyan
támogassák egy-egy kisebb lakóközĺisségben a családi közĺisségek alakulását, és milyen
technikai és szakmai támogatźlst adjanak hozzá. Ezek a képzésben résń" vett önkéntesek
később kata|izá|hatnak újabb közösségek léttehoztsáft, tźlnogatĺi tudják a progÍam során
kialakult közösségek fennmaradásźft, ezze|hozzájtĺruIva a projekt fenntarthatőságához.

Minden köztisségben vannak o|yan aktív e|kötelezett szemé|yek, akik egy kisebb nagyobb
társaságot cisszegyűjtenek maguk körü|. Ezek a csoportosu|ások |eginkább gyermekorvosi
rendelőkben, védőnői tanácsadásokon, gyermekjátszótéren Vagy a gyerekeknek szervezett
egyéb fog|aIkozásokon megjelenő szü|ők kcjrében figyeIhető meg. Ezeknek a helyi
közösségeknek a tudatos és szakszerű támogatása olyan csa|ádi közösségek é|etre hívását
eredményezheti, amelyek hathatósan képvise|hetik és megje|eníthetĺk az egészséges é|etet.
Ezen tú| a megfele|ő ismeretátadást, egészségneve|ést a közös tapasztalatok
összegyűjtéséve| és a jó gyakor|atok bemutatásával és az ahhoz nyújtott segítségge|, mások
számára is aIkalmazhatóvá teszik.



Ezek az alapgondo|atok vezettek arra, hogy megszervezzuk a kisgyermekes anyáknak vagy
egyéb aktív, a gyermekneve|ésben e|kcite|ezett emberek cé|zott képzését, me|y során,
képzett animátorként tö|thetnek be egy adott kcizösségben családok összetartását
e red mé nye ző f og|akozáso kat.

A fej|esztés cé|ja:

Ismeretterjesztés az egészséges é|etmódról, közösségfejIesztési képességek fejIesztése,
tematikus progra msze rvezőt feIkészítés.

Várt eredmények: a kisgyermekes családok, és az őket segítő szakemberek képessé téte|e a
megszervezett csa|ádi kozösségek tartós működtetésére

Családi életľe felkészülés

Kamaszklub

A kamasz korosztálynak taľtott rendszeres klubfoglalkozásoknak t<ibb célja is van:
- megtartó közösségek létrehozásźxa| erősíteni a kamaszok közĺjtti kapcsolatokat, mely

védelmet jelenthet a kallódás, a nem kívánatos egyéni és csoportos

magatartásformákkal szemben
- tźlmogatő kozeg a kamaszkori kľitikus élethelyzetek (iskolai, családi, párkapcsolati)

megoldásáb an, adaptív megoldási stratégiák elsaj átításában
. ismeretátadó és készségfejlesztő progľamoknak ad színteret egy otthonos megszokott

kozegben
- taľtalmas szabadidő elt<lltési formĺákkal ismertet meg és lehetőséget bíztosít ezek

élményszenĺ megélésére

A tematikus beszélgetések során az a|źhbi témák éľintését tewęzzĺjk
- A helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, a személyiségfejlesztés, a

kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség

- Az éľtékk<izvetítő pélđaképek szerepe

- Az igazságraépiilő értékľend
- A barátságok szeľepe' a serdtilőkor sajátosságainak, a lelki és biológiai változások

szépségeinek és gondjainak a megélése
- tĺimegkommunikációs eszkcizök helyes hasznáIata
- szabadidő értékes eltöltése
- termékenységi ttinetek, a noi ciklus töľténései, teľmékenység-tudat és az egészség-tudat

- szerelem, párvá|asńás, házasságra va|ő felkészülés, htnastźrsi elkciteleződés és hűség,

egymásért való k<jzĺjs felelős sé gv á||alás

- szeretettípusok, ígazi elfogadó szeretet, szeretet-nyelvęk
- felelős szexualitás ' az arrő| való kommunikáció
- a szexvalitás, mint örömfoľrás és az éIet továbbadásanak lehetősége, abortusz-megelőzés

- gyermekvá||aIás _ gyermeknevelés, a gyeľmek - ajándék, szülői hivatásra való felkészülés.

- Kaľľieľ éslvagy hivatás
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családtervezési módszerek, lelki ráhaĺrgolódás, az egészséges táp|áLkozás, megfelelő
testedzés' kaľos szenvedélyektől való tartőzkodás
nagycsaládok illetve tĺlbb geneľáció egytĺttélése, konfliktushelyzetei és azok kezelése
ahagyomźnyok megismerése és ápolása, a múlt éľtékeinek felidézése és követenđő péIdája,

az emlékek megtartó ereje

Beteg, fogyatékkal é1ő, idős a családban _ empátia és szolidaľitás

Női szerepek. keresem az utam

Taľskeresés és a felelős párkapcsolatí magatartás irrĺnt érdeklődő (I8-f6 év kĺizĺitti) fiatal nők
számára családi életre való nevelést segítő és személyiségfejlesztő tréning, rÍIagyat
népmesékkel.

Cé| az önismeľet, az egyéru és a közösségi éľtékek fęlfedęzése, a belső noľmarendszeľ és a
szociális készségek fej lesztése.

Eľedményeképpen arésńvęvők a jövőben eľedményesębben kĺjvetik céljaikat, hatékonyabban
fejezik ki érzéseiket. Könnyebben megbiľkóznak a családban betöltött női szeľeptikkel.

Családalapítas, család alakulás támogatása

Korai kötődést támogató tréning

A gyermekvállalásban érintettek számáĺa szervez[ink a koľai kĺitőđés kialakulását, a gyeľmek
érkęzésévę| jań he|yzetek, konfliktusok kezelését segítő csopoľtos

Tudományos kutatások, melyek az egészséggel, a népesség egészségének megórzésével és
annak fejlesztésével foglalkoznak, a fejlett népegészségtigyi szempontok alapjan, sem zźĄtů<

ki ań, a ténfi, hogy az ember lelki źi|apota meghatároző egészségi á|Iapotában, a
társadalombava|ő illeszkedésével és az ott szeľepet váI|a|ő tevékenységével. Kimutatott tény,
hogy az ember nem individuális lény, minden cselekedete valamilyen szinten ęgy
interperszonális kapcsolatban nyilvrínul meg. Az ebben való megfelelése, saját állapotaÍIak
értékelése és komfort érzésehatźrozza meg a társadalomban, szfüebb értelemben a családban
betöltött szerepét, a jel|emzőit. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy
tiáľsadalom minőségét is. A fenti jelenségek, amelyeknek megolđását és mege|őzését akarjuk
elérni, nem képzelhető el egészséges embeľek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. A
család ís csak így lehet egészséges.

A másokhoz va|ő kapcsolat első teľmészetes megnyilvĺínulása az anya- csecsemő kapcsolat. A
kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő inteľakcióban indul, amelybe
bekapcsolódik az apa, majđ a közvetlen kĺĺrnyezet. Mely később bőviil és a koľtáľs
kapcsolatokban növekszik. Amennyiben ezekben a k<jtődésekben elegendó &zelmíttĺnogatás
és öröm ta|á|hatő, akkor sokat tehetiink a prevenció tertiletén. Amennyiben ezek a kötődések
nem megfelelően alakulnak, akkoľ az orcmszęrzések altęrnatív útjai indulhatnak meg, melyek
szélsőségekhez vezetnek. A kötődésről éppen ezét kell időben beszélni, akkor, amikor egy
élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. Mert egy jól induló, pozitív életút, egy ősbizalom vagy
biza|matlarlság egy életľe meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban.
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A peľinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei, szociokultuľális adaptációja kozelebb visz
az em|ített betegségek, bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. Ebben a
korai életszakaszbarl ugyanis az egymás érzéseit és sztikségleteit figyelembe vevő szülői
magatartás a kóľosnak induló ttinetképződést mege|ozheti. Jó ęsetben a konÍliktusok
feloldhatóvá vá|nak, amelyek későbbiekben csak pszichoteľápiávaI, vagy egyáltalán nem
befolyásolhatók és legtöbbszĺir életutak megtöréséhez, csa|ádok szétbomlásźůloz vezetnek.

A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekľe derített féný, amelyek ismeľetében át
kell éĺtékelĺĺ ezt a korszakot, hogy az em|ítętt bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében
hatékonyabban tudj unk, mint az ebben segítők, közľemúködni.

Az éIet soľán, a tĺjľténelemben is, az ősidőktől a napjainkíg - az életadás egy különleges
helyzetbe hozza az é|etadőkat' Társas lényfüet bővíwe büszkék és boldogok lesznek
leginkább. És mindenképpen segítségľe szorulnak. Befogadólĺká válnak. A segítők helyes
viselkedése, a megfelelő ismeľetek közvetítése, az önfejlődést biztosító helyzetek |éftęhozása
ebben az é|etszakaszbanhat:lányozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primeľ pľevenció
egyik leghatékonyabb teľülete.

A perinatális életkor legťljabb kutatásai ľámutatnak arra is, hogy nem csupán a leendő szülők
(kiilĺin<ls tekintettel az aĺya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal - melyet
felkészítéssel segíthettink, hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos
képességei ebben azigenfogékony időszakban arra,hogy kötődéseijól alakuljanak.

A csecsemo ęzęn képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzijl<. Ha ez a képesség
ta|áIkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép, akkor beszéltink k<jtődésről.

Ennek az iĺterakciónak akezdete a terhesség, a kľitikus első találkozási pontja a szĺJletés és az
aztkovető napok, hetek, szorosabban véve az első hat hét. Ennek a koľszaknak az ismeľete, az
inteľakció létľejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásĺíhozvezet, amely szinte
életre szóló védęlmet biztosít a gyeľmęk számźra. Híźnya vagy rosszul mfü<jdése esetén
azonban deformitásokat eľedményez, Az élet további alakulásában, ha ez az időszak nem
működik jőI, a csecsemő és a vele kapcsolatbaIépő ''jelentős'' személy, optimális esetben az
anya és apa és az ijszi|ott közĺitti kapcsolat, akkor ezeknek a kötődésęknek maľ csak a
konekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. Az ekkoľ elszenvedett
károsodások a melegágyai azoknak az érze|mi zavarcknak. amelyek felelősek a bevezetőben
említett megbetegedéseknek. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az
é|etszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása

Ezen értelmezéssel ktilönös jelentőségű a terhes nők és a sziilőpaľok egészséges állapotukban
való támogatása, mivel ez aprimer prevenció, az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb
teľülete. A kötődés tehát egy töľténet, egy élet töľténete, meľt jelen van, meľt meghatározza a
napjainkat, élehink alakulását, egészét és így családunk és magunk egészségi źů|apotát.

A családok gyermekvárás ídőszakában történő támogatása a stabil családi k<izösségek
kialakításanak egyik leghatékony abb eszkoze.

A terv ęzett pľo gram fobb témái :

o Csoportos tanácsadás módszerei, szülővé válás
o A várandóság alatti problémak és megoldási lehetőségeik
o Anya, apa és a gyermek kapcsolatának kialakulása
o Anyai kompetencia
o Váranđós anya étrendje, mozgáspľogľamok ismeľtetése, lehetőségek.

o Apa szeľepe

o Szülész tanácsai.

o Az édesapák a teľhesgondozőbarl, gyakorlati problémak, feladatok.
. Anyai kompetencia, csecsemő kompetencia, kapcsolatok, kötődések.
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Szoptatás

A születés (minđen, arnít ezzel kapcsolatban fudni érdemes)

Családtervezés - miért nem jön a gyerek

A program e|em keretében tervezett e|őadások, beszé|getések és kapcsolódó tanácsadás azok

számára nyújt ismereteket és támogatást, akiknek gyermekvá|la|ássaI kapcsoIatos problémái vannak.

A fogIa lkozásokat családt ewezok vezetik.

Női szerepek - anya lettem

GYES-en, GYED-en lévő kismamźk Észére a családi é|etszewezését, megélését segítĺí
személyiségfejlesztő tréning, magyat népmesékkel.
Cé|ja az anyaszerep értékeĺnek és feIe|ősségének fe|tárása és tudatosítása' Új viseIkedési

magata rtásminták megismerése.

Eredményeképpen kcinnyebben megbirkóznaka családban betöltött női szereptikkel

Harmonikus családi kapcsolatokaü a munka és család összeegyeztetését
támogató trĺóningek

Williams Életkészség tľéning (WÉK)

A konfliktus megoldó, stressz kezelo képességnek javítása éľdekében Williams Életkészség
fejlesztő tréninget szervęziink. A tréning 20 őrź.s. A tréning során elsajátított ún. életkészségek
javítjak a stressz keze|ó _ trĺrő képességet, a kommunikáció hatékonyságát és a társas
kapcsolatok minőségét _ mind a párkapcsolatokban, családi kapcsolatokban ugyanúgy, mint
munkahelyi környezetben.

A Williams ÉletKészségek Program keretében egyszetu, a mindennapokban jőI a|ka|mazhatő
stresszkezelő stratégiákat és kommunikációs technikĺĺkat sajátíthatunk el. A Duke Egyetem
(USA) vezető szakemberei tita| <jsszeállított készségfejlesztő program hatékonyságát
tuđományos vizsgálatok ígazo|jźk. Az Elętkészségek segítségével enyhíthetők' megelőzhetók
atí|zott stresszel <isszefiiggő testi és lelki tiinetek, javul a személybs hatékonyság.

Az USA-ban 15 éve sikerľe| a|ka|mazon Életkészségek pľogram magyar vá|tozatát2004-ben
a Semmelweis Egyetem Magatartástudomĺínyi Intézet munkatáľsainak közreműk<jdésével a
Selye János Magyat Magataľtásfudományi és Magataľtásorvoslási Társaság dolgońa ki. A
tréning strukturált, meghatározott egységekből á1l, melyek soľán a résfuevők a mindennapi
életben a|ka|mazható készségeket sajátítanak ę1. A tematika adott, az időbeosztás nlga|mas, a
20 őrás tľéningek több gyakorlást tesznek lehetővé.

A csoportok maximális létszáma 12 fo, így biztosítunk minden ľésztvevő szźmáĺa ke|Iő
gyakoľlási iđőt és személyre sző|ő visszajelzéseket. A készségek elsajátításához és
gyakorlásĺĺhoz munkafüzet ny(Ąt segítséget, melyre a hosszú távú, otthoni gyakoľlás során is
lehet támaszkodni.

o

a
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A kiscsoportos foglalkozásokat okleveles wÉr Facilitátorok vezetik, melynek keretében
ismeretteľjesztő kiselőadások, ĺjnismereti feladatok, szituációs gyakorlatok segítik a
résztvevőket, hogy átgondolják a szĺĺmukľanehezenkezelhető, feszültségkeltő helyzeteket.

A tréning eľedményeként a ľésztvevők magabiztosabbá vá|nak' jobban tudjak kezelni a rájlk
nehezedő nyomást akar családi, akźn munkahelyi környezetben, és sikeľesebben el tuđjak
kerülni vagy fel tudják oldani a számllkĺa kellemetlen helyzeteket, miközben együttmiiködési
készségfü , kapcsolataik j avulnak.

A 20 őrźĺs tréning tematikája struktuľált, a résńvęvók meghatározott, a mindennapi Életben
a|ka|mazható Készségeket sajátítanak el. Minden csoport a résztrevők egyéni igényeihez
igazo dik, az aktuáIís stre s szhely zetr e é s erőforrás okľa ĺi s s zp onto s ít.

A tľéning ľészletes tematikája
- Gondolataink és éľzéseink felismerése, tudatosítása
- A pľobléma megfogalmazása és elemzése
- Célok kittĺzése, dtjntéshozatal
- Módszeľek negatív gondolataink és érzéseink cstjkkentésére.

- Fesziiltség levezető technikak, relaxáció
- Kĺeatívpľoblémamegoldás
- onéľvényesítő (asszeľtív) viselkedés: kérések megfogalmazása, hogyan mondjunk

,rNemtt-et
- Kommunikációs technikak: hatékony beszéd, figyelmes meghallgatás
- Empátiacsopoľtokkal,egyénekkel
- Negatív megnyilvánulások felismerése, pozitív megnyilvánulások és tudatos

aLka|mazása

- Prioritásokmegfoga|mazása

A tréninget több speciális célcsopoľt számára is biztosítaní szeretnénk:
- kamaszok
- parkeresők

- kisgyeľmekes anyák
- elváltak, válófelben lévők
- gyesről-gyedľől a munkaerőpíacra visszatérni kívánók

Női kincsekklub
A klub nők részéľe szól fĺiggetleniil attól, hogy családalapítás előtt állnak, vagy maľ családban
élnek. A foglakozźsok keretében ún. Alkotó klub tevékenység is zajlik, ahol elsősorban
háńaÍtáshoz ktjthető (ételek, lakásdíszítés, kézimunkak, stb.) alkotások születnek - a
hagyományok felelęvenítésével létrehozva az a|kotás, az oLíhon tęremtés örĺjmét. A klub
nyitott, célcsopoľtj a elsősorban tréningeken ľészťvevők.
Cé| egy he|yi önsegítő csoport |étrehozása, fenntartása. Gyermekneve|és, gyermekvá||a|ás kérdéseĺ,

csa |ád i m űkodés, me ntá lĺs és testi egészségme gőrzés |épései, hagyomá nyok.

Munkaeľőpiacra való visszatéľést támogató tréning

A program cé|ja a kerület gazdasźryi, taľsadalmi he|yzetének erős<jdéséhez, az itt é1ő hátrányos
helyzetu munkanélküli nők munkaeľőpiacra tĺjľténő reintegľáciőjáva|, életminőségtik
javításána|, képzésekkel, közösség formálással és új foglakoztatási formákľava|ő felkészítés.
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Közvetlen célcsopoľt a gyesről- gyedľől munkába vis szatérni kívánók, álláskeresők.

A tréning célja álláskeresési ĺjtletek, lehetőségek feltárása, oĺéIetrajz írás, állásinterjúľa
felkészítés, kommunikációs technikák, csoportos tanácsadás keretében, valamiĺrt mentorálás,
tanácsadás, pszichoszociális tźlmogatás,kiegészitő szo|gä|tatások nýjtása

Kiegészítő tevékenységek

Kommunikáció

A program megva|ósítása során végzett kommunĺkációs tevékenység több csoportra oszthatóak

cé|juk és eszközeik mentén, úgymint:

- célcsoport programokba tĺjrténő bevonását célzó kommunikáció
- honlap taľtalomfejlesztés, mely mind az EU nyilvánosságot, mind a célcsopoľt

bevonását, tájékoztatását, ismeretnövekędését egyarźnthivatott szolgálni
- szakmai tźljékoztatőkiađvĺĺnyok
- EU nyilvĺínosság

Célcsoport bevonús

Ahhoz, hogy a program valóban hatékonyan miĺkcidjön, sztikség van a megvalósítandó célok,
üzenetek folyamatos külső-belső kommunikáIźsáĺa. KÚlĺinösen nagy hangsúlyt kell fektetni a
megfelelő eszközĺik, csatornák, módszerek kiválasztásźra, mert egyszerÍe tcjbb színtérľel,
célcsopoľttal, szakemberrel kell folyamatos kapcsolatban lenni egy időben. Nagyobb
települést, településrészt érintó progIam esetén szélęsebb ktirben és intenzívebben kell
folyatni a lakossági-, és célcsoport kommunikációt is' mint ,,csak'' egy-egy szíriér vagy
kisebb célcsoport esetén, ezért ezt a tevékenységet stratégia fontos elemeként kezeljiik.

A kommunikációs stratégia alapvető jellemzői, hogy tudatos' nagymértékű, ismétlődő,
mozgósító és folyamatos, minden korcsopoľtot, társadalmi csopoľtot a saját nyelvén
(kulturális, emocionális) szólít meg, hiteles, szakmailag helytálló, mindenki sztnnźra konkľét,
érthetó üzenetet továbbít, kitűnik a jelenlegi kommunikáciős ,,zajból'', és a kommunikációs
e szkö zĺjk széle s tárhźzát haszĺá|j a,

A program megfelelő kommunikáciőja a települési-, civil-szervezetek médiumai (honlapok,
kiadványok, hírlevelek, újságok, szórólapok, stb.) valamint a szakmailag érintett szewezetek,
intézmények munkataľsainak (családsegítő és gyeľmekjóléti szolgálatok, védőnők,
pedagógusok, stb.) paľtneri együttmfüödésével segíti a célcsopoľtok elérését.

A programokon, rendezvényeken ľészt vevők felé irányuló kommunikációs alapelveknek
tekintjiik a következőket: elfogadás, függetlenség, paľtneľi viszony, érzések és a társadalmi,
kulturális ktilĺinbségek figyelembe vétele. Az elfogadás ań.jelenti, hogy a pľogľam vezetóje
tudja, hogy a résztvevőknek eltérőek lehetnek a nézeteik, ismereteik, meggyőzođésęik, és

ezekkel a különbségekkel tisztźtban kell lenni, és tiszteletben kell tartari, A fiiggetlenség a
résztvevők támogatása abban, hogy nagyobb kontrollľa tegyenek szert az életiik felett.

A paľtneľi viszonyban, abíza|om, anyiltság dominál és a program valamennyi szereplője
együttműködik a célok megvalósítása érdękében. Az ismeretekben, attittĺdökben és
viselkedésben kialaku|ő vá|tozások elősegíthetőek, ha az emberek jó véleménnyel vannak
magukľól. Ezért fontos, hogy a különböző élethelyzetek, konfliktusok, megoldandó
problémák moľális megítélés nélkül keľüljenek megbeszélésre, kaphassanak tanácsot,
segítséget a résztvevők. A társadalmi, kulturális ktilönbségeket okozhatjźk az e|térő etnikai
háttér, az e|térő taĺsadalmi oszttĺ|y, arni az ĺjltĺjzkĺjdés, a nyelvhasznttlat révén szembet:tino, az
eltérő kulturális vagy vaIIásoS meggyozóđés például a higiénéve|, a táp|álkozással vagy a
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fogamzásgátlással kapcsolatban, eltérő értékek, ami iiI<rozodhet az egyes kérdések
jelentőségének megítélési kiilönbségében is, eltérő nemek, nemi szeľepekľől alkotott kép.
Ezeĺ kĹilönbségek figyelembe vétele messzemenően tudja fokozni a kommunikáció
hatékonyságát.

S z akmai táj éko ztató ki adv ány o k

A pľojekt keľetében tĺjbb különboző tematikájű, az érintettek számáta érdekesen összeállított
tź$ékoztatő kiadváný jelentetiink meg, a célcsoport szárnáta tartott tréningeket, csoportos
fog|a|kozásokat egészíti ki. A kiadványok összeállításának szakmaihźttterét bevont szakértők
biztosítják.

A kiadványok terjesztése a cé|csoport vaIamennyĺ előfordu|ási helyén (rendezvényeken,

intézményekben, stb.) célzottan történik, amĺ azt jelentĺ, hogy nem szóróanyagként kerü|nek

kiosztásra a kiadványok, hanem tematikának megfe|e|ően a szűkebb cé|csoport je|lemző e|őfordu|ási

helyein, adott esetben szakember á|taI ajánlva, átadva.

Nyilvúnosság

Nyilvánosság biztosításának cé|ja a célcsoportok, valamint a helyi nyilvánosság, lakosság
átlathatő és egyértelmú tájékońatása arról, hogy projekttink európai uniós támogatásból
valósul meg. Az ,,U9ZT Kedvezményezettek Tájékońatási Kötelezettségei'' szeľint
szerepelnek akote|ęzoęn megvalósítandő tevékenységek a terveink között. Figyelembe véve,
hogy helyi progľamok megvalósításaľa keriil sor, a helyi lakosság tájékońatźlsát taľtjuk
elsődleges feladatunknak. A tájékońatő és az emlékeztető tábla elhelyezésére a PáIyźnő
Kecskeméti telephelyén, illetve a konzoľciumi partneľ székhelyén kerül soľ. A nyilvánosság
biztosítását a helyi lapok, a Pźiyáző és a települési honlap adta lehetőségeken keresztül
szeretnénk megvalósítani' külön költséget nem igényel. Fotódokumentáció az eseményeken,
illetve a foglalkozásokon, rcndezs,ényeken készül, kültjn kĺiltséget nem igényel. Információs
anyagok késztilnek a megvalósítás soľán, valamint a pľojekt zźlrásakor, külön költséget nem
igényel.

Rendezvények

A pľogramban összesen 72 ľendezvéný terveztünk, melyből 2 nagy rendezvény, 10 pedig
havi rendszeľességű,,kisľendezvény'' illetve fesztivál.

Nagyrendezvények

Az első nagyrendezvényt a pľogram elején tartjuk ffi€g, melynek céIja a program
célcsoportj źnak mozgósítása, a tewezett programok ismeľtetése, ismeľkedés a szervezok és
potenciális résztvevők kĺizĺltt. A rendezvényt egy, a progľam cisszes progľam elemét
larta|maző programfiizettel is meg kívánjuk támogatni. A pľogran ťizet lehetőséget termęt
aľľa, hogy a résffievők hazavihessék a következő 10 hónap progľamjait, megoszthassák a
környezetiikkel, arcĺdezvényen részt venni nem tudókkal is.

A második nagyrendezvény a projekt végén keľül megtartźsra, elsődleges cé|ja az elért
eredmények ismeľtetése, a tapasztalatok megosztása, mind a résztvevŕĺkkel, mind a szakmai
paľtnerekkel (ĺinkormányzat, intézmények, szakemberek, párhuzannos páIyázati pľogramok).
Ktĺlön fontossága vaľ a tapaszta|atcseľének az EPE többi telephelyén műkĺjdő csopoľtokkal,
szakemberekkel, hiszen a páIyźnati program nem titkolt cé|ja' hogy az Egyesületen belül
mintaprogľamként szerepeljen a tcibbi terĹileti csoport számára.
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Kisrendezvények

A pá|yazatí progÍam megvalósítása során havi egy alkalommal nagyobb |étszźmot
megmozgató családi rendezvényeket taľhrnk különböző temat1kźxal, az évszaknak és a
tematikának megfelelő helyszíneken.

A program céIja a családoknak egyfajtak'ĺeatívarl egyĹitt töltött idő, vállalkozzanak a családok
aÍra) hogy a tv, viđeó, számítőgép helyett-mellől a gyerekeikkel egytitt legyenek.
Mindemellett fontos célkitrízés szabadidős programok biztosítása azoknak a családoknak,
akiket anyagi lehetőségei gátolnak meg az éIményszerzésben.

A rendezvények hozzájäruIhatnak a szülő-gyermek kapcsolat építéséhez, az ujra va|ö
nyitottsághoz, fogékonysághoz az,űjra, informális lehetőséget teremtenek az aktuá|is családi
életet érintő, gyermekneveléssel kapcsolatos problémfü megbeszéléséľe, valamint egy sztilői
köľ-b aľáti köľ- e gym ást s e gítő körö k |<la|akításár a.

A kis ľendezvények szeľvezésében külön hangsúlý kívĺĺnunk helyezni a szííkebb
lakóközösségek (udvarok, háztĺjmbök) progľamjaínak, kcjzös rendezvényeinek támogatáséĺra.

Időbeli ütemezés

A pľojekt tervezett kezdési időpontja - figyelemme| a páIyázati kiírásban és eljĺíľásrenđben
szereplő hatáľidőkĺe _ 2012.II. negyedév. A megvalósítás ideje 12 hónap, melyből az első
hónap a projektindítás, a progľamok közvetlen előkészítésének ideje. A projekt tewezett
zźrása 2013. i. negyedév.

Teľvezett eľedmények és hatások

A program megvalósulásától viíľt eredmények' azonĺnLí hatások:
. jó együttmfütiđés alakul ki a családokért tenni igyekvő és tenni tudó szeľeplők közĺjtt

- ĺjnkormáĺyzat, szociális intézmények, oktatási íntézmények, egészségĹigyi

a|ape||átás, civiI szervezetek és önkéntesek

kialakul egy családi erőforľás háIőzat, ahol minden szeľeplő tudja a helyét és dolgát és

ahol a potenciális igénybevevők is le tudnak igazođĺĺ az egyes szereplők és

szo| gáItatások kĺlzött
létrejön azel|átőrendszerbenvaló tájékoződást eligazodást segítő tanácsadó szo|gá|at

a célcsoportban megteremtődik azigény a családi kapcsolatokat jobbá tevő, ĺĺnismereti
lehetőséget biztosító, képzések, tréningek iránt

a képzéseken, tľéningeken résztvevőknek javulnak az életkészségei, jobban

hatékonyabban fog tudni kommunikálni, konfliktust kezelni, mint eddig, ez áIta|

csökkentve mind a családon belüli, mind am unkahelyi köľnyezetben előforduló
feszült helyzeteket' rossz kapcsolatokat és így akźxtékony, betegséget okozó kľónikus
stressz hatásokat

a klubfoglalkozások és havi családi ľendezvények megteľemtik a hagyománý a
lakóközösségen beltil a közös progľamoknak,rcndezvényeken, kiválasztódnakazokaz
önkéntes szervezők, akikľe a később is szźlmitaĺí lehet ilyen programok

végrehaj tás ánźů, szewezé sénél

a létľejĺivő informális családi közĺisségek javítjelk a résńvevok táľsas támogatottságát,

biztonságétzetét,lehetőséget nyújtanak a jövőben egymás kölcsönös segítésére, közös
élmények szeruésére 

n

a
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. a munkaercpiacta visszatérő vagy már ľégebben dolgoző nők (és férÍiak is)
megtanulják kisebb fesztiltszinten összehangolni a családi és a munkahely
kotelezettségeket

o szĹĺlő-gyerek, szülői páľkapcsolatok kommunikációs viszonyai javulnak, a kapcsolatok
elmélyülnek, sztilők és gyerekeik a megtanulnak egyĹitt játszarĺ

. a család alakulás idoszakában megfelelő segítség mellett atésztvevők családalakulása

zökkęnőmentesebb,
o Az esélyegyenlőséget és aháttényos helyzetiĺ célcsoportok részvételí ańnyźlt növeljfü

azzal,hogy
o valamennyi, a projekt keľetében megvalósított szolgéitatás, tevékenység,

program a célcsoportok szźrnźxa ingyenes, teljesen térítésmentes

o támogatjuk a programok helyszíneiľe való eljutást

o gyeľekfelügyeletbiztosítunk.

A pľo gľam me gvalósításának ho s szabbtávti eredményei, hatásai :

o A vaľosban a munkáltatok.ná| megjelennek, illetve szaporođnak a család barát
munkahelyek, nő az atipikus foglakoztatási foľmák szźlmaés aÉnya

. a gazdasági heIyzet javulásával megteľemtődő új munkahelyekľe élet és piacképes

munkavállalók állnak ľendelkezésľe
o a családok helyzetének, megbecsültségnek és önbecsülésének erősĺidése a helyi

táľsadalmon belül
o a háĺľźnyos helyzettĺ családok helyzetének javításával hozzájáru| a ptogram az

esélykiegyenlítéshez
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2. melléklet

NyĺlatkoZat

Az Egěsxégporta E5'"esiileĺ (szěkň*ly: 107ő. Budłpest, Thiiköly u' 5) a Sctye Jrínos
Táľsaságga| (szěkhe}y: l089. I}uĺlapest, Nĺgĺváľad tér 4.) koĘzorciumban pályázatoĺ
kíván benyrÍjtani a TĄMoP 5.5.ĺ.B-11/ĺ je|ii konstrukció keľe{óben. A pályízłt
megvalósftásät a keriileÍbęn mii|tóĺIű Nuptr|ub AbrpítvánnyaI ós CsĺládsegíÍő KłizpontraI
szoros eg;iif Ímúkłidésbcu' Józsefvrĺľos teľĺiletón tcľ!'cz*ĺi k.

Á páIyázat fö célja a keńiletbęn éló családok hel,v2ę1$ngk, életminőségének,
pľoblénlaĺllegoidłi k'épcsségnck javíĺása, ĺrlyan csalĺidi életkt'zôsségek életre hĺvásával,
anre:.v-ek gyakoĺlati és elméleti segitii szakmai hättćne]. progľamokkal, egymásĺ ĺánrogatĺi.
segítl és értékközveÍítô ĺ&nasft tud lrízĺosítani hossrÍ távon a gyemreket nevelők, váltaĺók
s?.ámára'

A' pátyázĺĺi kiíľrisban szeľeplő elváľásokoll túlnrenĺlen a kEľüĺet sajátosságaira ĺekit1ĺĽ{tgl
ĺ,Úntos célkénÜ tekirrttink az egyes kerÍiletľeszekben ćIti takosság kulturáĺjs. szociális
kĺilönbségeibőI adťlcó távolságok n1ia1ti clkiili'nü|és csĺikkellĺćsérc, egyĺĐtä }.{ĺ[)
jéĺ:rehoałsáľa.

ĺ\ pál,vázĺí Egószségpol.tĺ Egy*esii|e ŕ (szókhely: lĺ)76' Ilrĺdapest, Thłiköly u. 5,1

képviselőjckéłt nyilaŕkozoIn, hop a ťenti pályÍz.atnak a Józsefvĺírosi Kspvise|ő
tcsŕiile(rc vonaĺkofóán pénzüpry.i. kilIÍsógvetćsi haÍása nincscn, sem közyct|cn, šcm
kijn'cÍetĺ nírdon.

Dudĺpesĺ; 20l l. ĺlĺcenrbeľ 8.

*;*'Ł$ř*ł*ą. 
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