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I. Bevezetés 
Edelény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, melynek címe „Integrált térségi 
gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban” (kódszám: EFOP
00012).  
A pozitív támogatói döntés értelmében 499.927.078,
részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül. A támogatási 
szerződés 2017. december 5-én lépett hatályba. 
A projektgazda Edelény település önkormányzata. A projekt megvalósításában elsődleges 
partnerei: Bódvaszilas, Perkupa, Szendrő. Szendrőlád, Boldva, Borsodszirák települések 
önkormányzatai.  
 
A járás 45 települése részvételével megvalósuló projektben a következő 4 szakterület kap 
kiemelt hangsúlyt: oktatás, szociális, egészségügyi, gyermek
A projekt legfőbb célja a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák 
átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, 
szocializációjuk segítése; körükben a Biztos Kezdet szemléle
alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és 
iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai 
iskolaelhagyás csökkentése. Egészségtudatos élet
gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, 
tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése. A 
szakemberek számának növelése, hiányzó szakember
iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus) 
A projekt célcsoportja a 18 év alatti gyermekek tartoznak, különösen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek, valamint e gyermekek családta
alkotják 
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Edelény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, melynek címe „Integrált térségi 
gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban” (kódszám: EFOP

A pozitív támogatói döntés értelmében 499.927.078,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül. A támogatási 

én lépett hatályba.  
A projektgazda Edelény település önkormányzata. A projekt megvalósításában elsődleges 

ódvaszilas, Perkupa, Szendrő. Szendrőlád, Boldva, Borsodszirák települések 

45 települése részvételével megvalósuló projektben a következő 4 szakterület kap 
kiemelt hangsúlyt: oktatás, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat. 
A projekt legfőbb célja a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák 
átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, 
szocializációjuk segítése; körükben a Biztos Kezdet szemlélet elmélyítése, elterjesztése. Az 
alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és 

és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai 
iskolaelhagyás csökkentése. Egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű 
gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, 
tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése. A 
szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: 
iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus)  
A projekt célcsoportja a 18 év alatti gyermekek tartoznak, különösen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek, valamint e gyermekek családta

 

 

 

Edelény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, melynek címe „Integrált térségi 
gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban” (kódszám: EFOP-1.4.2-16-2016-

érítendő támogatásban 
részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül. A támogatási 

A projektgazda Edelény település önkormányzata. A projekt megvalósításában elsődleges 
ódvaszilas, Perkupa, Szendrő. Szendrőlád, Boldva, Borsodszirák települések 

45 települése részvételével megvalósuló projektben a következő 4 szakterület kap 
delmi ágazat.  

A projekt legfőbb célja a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák 
átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, 

t elmélyítése, elterjesztése. Az 
alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és 

és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai 
mód elterjesztése a hátrányos helyzetű 

gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, 
tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése. A 

itás pótlása (pl.: 
 

A projekt célcsoportja a 18 év alatti gyermekek tartoznak, különösen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek, valamint e gyermekek családtagjai 



 
II. A humán erőforrás biztosítása
A projekt szakmai megvalósítása 2018. július 1. napjától indult. Természetesen az előkészítő 
munka, a szükséges feltételek és szakemberek alkalmazása korább
Alkalmazottak száma: 
Teljes munkaidőben alkalmazottak: 10 fő

 szakmai vezető:  
 jogász:    
 szociális asszisztens:  
 szakmai asszisztens:   
 közösségi ház munkatárs: 
 mikro-térségi koordinátor: 

 
Részmunkaidőben alkalmazottak: 2

 projektmenedzser:   
 pénzügyi vezető:   
 szakterületi koordinátor: 
 mikro-térségi koordinátor 
 szociálpedagógus:   
 zenetanár:    
 fejlesztő pedagógus:  
 szimfónia mentor:  
 szociális asszisztens:   
 szakmai asszisztens:   

 
Megszűnt jogviszonyok: 5 fő 
 
A megfelelő szakemberek biztosítása alapvetően nem jelentett
feladatkörökben sok esetben részmunkaidős személyeket alkalmaztunk, akik a területen, a 
projekt profiljához hasonló feladatkörökben tevékenykednek.
helyismeretben, a feladatellátásban, másrészt a meglehetősen tagolt településszerkezet is 
indokolja, hogy a munkában a helyi szakemberek vegyenek részt.
Nem tudtuk biztosítani a pszichológiai ellátást, erre szakember
eddig.  
Megbízásos jogviszonyban alkalmazzuk az eseti feladatokat ellátó szakembereket.
Vállalkozói formában látjuk el a folyamatos tevékenységek közül a tanoda jellegű 
foglalkozásokat. Ugyancsak vállalkozási szerződést kötöttünk a tréning
feladatot ellátó vállalkozásokkal
A projektben alkalmazottak esetében a fluktuáció nem jellemző, biztosítani tudjuk a 
folyamatosságot. 
A tervezett bérek kifizetése rendben megtörténik. Minden hó harmadik napján valamennyi 
munkavállaló a részére megállapított munkabért 
során számoltunk azzal, hogy a projekt időtartama alatt a bérek változni 
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A humán erőforrás biztosítása 
A projekt szakmai megvalósítása 2018. július 1. napjától indult. Természetesen az előkészítő 
munka, a szükséges feltételek és szakemberek alkalmazása korábban kezdődött.

őben alkalmazottak: 10 fő: 
  1 fő 
  1 fő  
  3 fő 
  2 fő 

közösségi ház munkatárs:   2 fő 
térségi koordinátor:   1 fő  

Részmunkaidőben alkalmazottak: 25 fő 
  1 fő 
  1 fő 

szakterületi koordinátor:   6 fő 
térségi koordinátor   6 fő 

  1 fő 
  1 fő 
  5 fő 
  1 fő 

szociális asszisztens:     1 fő 
szakmai asszisztens:     2 fő 

A megfelelő szakemberek biztosítása alapvetően nem jelentett gondot
feladatkörökben sok esetben részmunkaidős személyeket alkalmaztunk, akik a területen, a 
projekt profiljához hasonló feladatkörökben tevékenykednek.  Ez részben 
helyismeretben, a feladatellátásban, másrészt a meglehetősen tagolt településszerkezet is 
indokolja, hogy a munkában a helyi szakemberek vegyenek részt. 
Nem tudtuk biztosítani a pszichológiai ellátást, erre szakember-hiány miat

Megbízásos jogviszonyban alkalmazzuk az eseti feladatokat ellátó szakembereket.
Vállalkozói formában látjuk el a folyamatos tevékenységek közül a tanoda jellegű 
foglalkozásokat. Ugyancsak vállalkozási szerződést kötöttünk a tréning

vállalkozásokkal, cégekkel. 
A projektben alkalmazottak esetében a fluktuáció nem jellemző, biztosítani tudjuk a 

A tervezett bérek kifizetése rendben megtörténik. Minden hó harmadik napján valamennyi 
laló a részére megállapított munkabért – számlára utalással – megkapja. A tervezés 

során számoltunk azzal, hogy a projekt időtartama alatt a bérek változni 

 

 

A projekt szakmai megvalósítása 2018. július 1. napjától indult. Természetesen az előkészítő 
n kezdődött. 

gondot. Meghatározó 
feladatkörökben sok esetben részmunkaidős személyeket alkalmaztunk, akik a területen, a 

Ez részben előnyt jelent a 
helyismeretben, a feladatellátásban, másrészt a meglehetősen tagolt településszerkezet is 

hiány miatt nem került sor 

Megbízásos jogviszonyban alkalmazzuk az eseti feladatokat ellátó szakembereket. 
Vállalkozói formában látjuk el a folyamatos tevékenységek közül a tanoda jellegű 
foglalkozásokat. Ugyancsak vállalkozási szerződést kötöttünk a tréningeket, egyszeri 

A projektben alkalmazottak esetében a fluktuáció nem jellemző, biztosítani tudjuk a 

A tervezett bérek kifizetése rendben megtörténik. Minden hó harmadik napján valamennyi 
megkapja. A tervezés 

során számoltunk azzal, hogy a projekt időtartama alatt a bérek változni – emelkedni – 



fognak, ezért képeztünk tartalékkeretet. A bérek viszont sokkal gyorsabban emelkedtek,
az a tervezés időszakában előre látható volt. A későbbiek során csak átcsoportosítással 
tudjuk a törvényben meghatározott kötelezettségeinket teljesíteni. Egy jelentősebb 
emelkedés a költségvetésünket is érzékenyen érintheti, mert a minimálbért és a 
bérminimumot minden esetben ki kell fizetni
 

 
I/A Szociális térkép készítése

1. A tevékenység megnevezése
A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama
3. A tevékenység kezdetének 

időpontja 
4. A tevékenység befejezésének 

időpontja 
5. A tevékenység helyszíne(i

(település, intézmény, stb.)
6. A tevékenység gyakorisága
7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 
A szociális szolgáltatások tervezése, szervezése biztosítása nem képzelhető el hatékonyan az 
alapos helyzetfelmérés nélkül. Ezért merült fel három településen is a „szociális térkép”
elkészítésnek szükségessége. A szociális térkép Edelény, Szendrő és Szendrőládra 
vonatkozóan készült el. A munka egy 
populációból 500 fő megkérdezésére került sor.
Az elkészült helyzetelemzés kitért a foglalkoztatásra, szociális, egészségügyi és oktatási 
ellátottságra. 
A szociológiai elemzés kitért a szoci
népességet érintő szociálpolitikai kérdésekre, az anyagi és szociális helyzetre. Külön 
vizsgálták a gyermekvédelmi ellátásban részesülők helyzetét.
A szociális térkép mindhárom telepü
évek szociális ellátórendszerének korszerűsítését, az igényekhez igazodó tervezés 
megvalósulását. 
 

                                                           
1A projekt beszámolójában a sorrendet a 
megnevezés alapján vettük számba, 
dokumentációval történő egyezés ellenőrzését.
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fognak, ezért képeztünk tartalékkeretet. A bérek viszont sokkal gyorsabban emelkedtek,
az a tervezés időszakában előre látható volt. A későbbiek során csak átcsoportosítással 
tudjuk a törvényben meghatározott kötelezettségeinket teljesíteni. Egy jelentősebb 
emelkedés a költségvetésünket is érzékenyen érintheti, mert a minimálbért és a 
bérminimumot minden esetben ki kell fizetni a jogszabályi előírásoknak megfelelően

III. Tartalmi megvalósítás1 

I/A Szociális térkép készítése 
A tevékenység megnevezése 1/A Szociális térkép készítése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
angban a pályázati útmutatóval 

1. A járási család- és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 
kiegészítése 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 
A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2018.december 31. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrő, Szendrőlád mikro
térségekben 

A tevékenység gyakorisága egyszeri 
Nem releváns 

Ebből megvalósult 2019.december Nem releváns 

s szolgáltatások tervezése, szervezése biztosítása nem képzelhető el hatékonyan az 
alapos helyzetfelmérés nélkül. Ezért merült fel három településen is a „szociális térkép”
elkészítésnek szükségessége. A szociális térkép Edelény, Szendrő és Szendrőládra 

natkozóan készült el. A munka egy kérdőíves felméréssel kezdődött,
fő megkérdezésére került sor. 

Az elkészült helyzetelemzés kitért a foglalkoztatásra, szociális, egészségügyi és oktatási 

zés kitért a szocio-demográfiai adatok, lakás és lakókörnyezet
népességet érintő szociálpolitikai kérdésekre, az anyagi és szociális helyzetre. Külön 
vizsgálták a gyermekvédelmi ellátásban részesülők helyzetét. 
A szociális térkép mindhárom település rendelkezésére áll, s vélhetően segíti az elkövetkező 
évek szociális ellátórendszerének korszerűsítését, az igényekhez igazodó tervezés 

                   
ában a sorrendet a pályázati felhívásban meghatározott sorszámozás és tevékenység 

megnevezés alapján vettük számba, ami egyszerűbbé teszi a nyomon követést
egyezés ellenőrzését. 

 

 

fognak, ezért képeztünk tartalékkeretet. A bérek viszont sokkal gyorsabban emelkedtek, mint 
az a tervezés időszakában előre látható volt. A későbbiek során csak átcsoportosítással 
tudjuk a törvényben meghatározott kötelezettségeinket teljesíteni. Egy jelentősebb 
emelkedés a költségvetésünket is érzékenyen érintheti, mert a minimálbért és a garantált 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

1/A Szociális térkép készítése 
és gyermekjóléti központok 

szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 

Edelény, Szendrő, Szendrőlád mikro-

s szolgáltatások tervezése, szervezése biztosítása nem képzelhető el hatékonyan az 
alapos helyzetfelmérés nélkül. Ezért merült fel három településen is a „szociális térkép” 
elkészítésnek szükségessége. A szociális térkép Edelény, Szendrő és Szendrőládra 

kérdőíves felméréssel kezdődött, ahol az érintett 

Az elkészült helyzetelemzés kitért a foglalkoztatásra, szociális, egészségügyi és oktatási 

demográfiai adatok, lakás és lakókörnyezet, az adott 
népességet érintő szociálpolitikai kérdésekre, az anyagi és szociális helyzetre. Külön 

lés rendelkezésére áll, s vélhetően segíti az elkövetkező 
évek szociális ellátórendszerének korszerűsítését, az igényekhez igazodó tervezés 

pályázati felhívásban meghatározott sorszámozás és tevékenység 
ami egyszerűbbé teszi a nyomon követést, illetve a meglévő 



 
 
I/B  Ügyfélszolgálat kialakítása a szegregátumokban

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama
3. A tevékenység kezdetének 

időpontja 
4. A tevékenység befejezésének 

időpontja 
5. A tevékenység helyszíne(i

(település, intézmény, stb.)
6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 
A kihelyezett ügyfélszolgálat biztosítását Edelényben terveztük megvalósítani. A legnagyobb 
számban érintett lakosság a város un. egresi városrészén él, ezért az ügyfélszolgálat 
működésének feltételeit a Bányász út 2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának szociális ügyekkel 
foglalkozó osztálya is működik. Ez adott esetben konkrét segítséget is jelent az 
ügyintézésben. Ezen a helyen hetente egy alkalommal lehet segítséget kérni.
Az ügyfelek szívesen és gyakran
megoldásához kérnek segítséget:
hivatalos levelek értelmezése, 
részletfizetési kérelem közüzemi tartozás miatt.
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I/B  Ügyfélszolgálat kialakítása a szegregátumokban 
A tevékenység megnevezése 1/B Ügyfélszolgálat

szegregátumokban
A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

1. A járási család- és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 
kiegészítése 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 
g kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

3780 Edelény, Bányász út 2

A tevékenység gyakorisága folyamatos a négy év során, hetente egy 
alkalommal 
360 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 108 fő 

A kihelyezett ügyfélszolgálat biztosítását Edelényben terveztük megvalósítani. A legnagyobb 
számban érintett lakosság a város un. egresi városrészén él, ezért az ügyfélszolgálat 

désének feltételeit a Bányász út 2. szám alatti épületben teremtettük
Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának szociális ügyekkel 

foglalkozó osztálya is működik. Ez adott esetben konkrét segítséget is jelent az 
intézésben. Ezen a helyen hetente egy alkalommal lehet segítséget kérni.

szívesen és gyakran keresik fel kollégáinkat. Leggyakrabban az alábbi
megoldásához kérnek segítséget: levél írása, kérelem írása, nyomtatványok kitöltés

los levelek értelmezése, önéletrajz írása, fénymásolás, telefonos segítségnyújtás
részletfizetési kérelem közüzemi tartozás miatt. 

 

 

1/B Ügyfélszolgálat kialakítása a 
szegregátumokban 

és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 

3780 Edelény, Bányász út 2 

folyamatos a négy év során, hetente egy 

A kihelyezett ügyfélszolgálat biztosítását Edelényben terveztük megvalósítani. A legnagyobb 
számban érintett lakosság a város un. egresi városrészén él, ezért az ügyfélszolgálat 

teremtettük meg, ahol a 
Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának szociális ügyekkel 

foglalkozó osztálya is működik. Ez adott esetben konkrét segítséget is jelent az 
intézésben. Ezen a helyen hetente egy alkalommal lehet segítséget kérni. 

. Leggyakrabban az alábbi problémák 
levél írása, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése, 

önéletrajz írása, fénymásolás, telefonos segítségnyújtás, 



 
I/C Híd csoport 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 

E projektelem lényege a generációk közötti párbeszéd megteremtés
magányos, leggyakrabban idős emberek és gyermekek számára létrehozott csoport. A 
generációk kölcsönösen segítik egymást:

 a fiatalok megtanítják az időseket az internet használatára
 az idősebbek pedig segítenek a hagyományok ápolásában

A program alapvetően az edelényi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjára és a 
településen található Borsodi Általános Iskolára épül.
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A tevékenység megnevezése 1/C Híd csoport 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
útmutatóval 

1. A járási család- és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 
kiegészítése 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény 

A tevékenység gyakorisága folyamatos, 24 alkalommal

384 fő 
Ebből megvalósult 2019.december 216 fő 

E projektelem lényege a generációk közötti párbeszéd megteremtés
magányos, leggyakrabban idős emberek és gyermekek számára létrehozott csoport. A 
generációk kölcsönösen segítik egymást: 

a fiatalok megtanítják az időseket az internet használatára 
az idősebbek pedig segítenek a hagyományok ápolásában 

gram alapvetően az edelényi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjára és a 
településen található Borsodi Általános Iskolára épül. 

 

 

1/C Híd csoport  

és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 

folyamatos, 24 alkalommal 

E projektelem lényege a generációk közötti párbeszéd megteremtése. Egyedülálló, 
magányos, leggyakrabban idős emberek és gyermekek számára létrehozott csoport. A 

gram alapvetően az edelényi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjára és a 



A program indulása óta 8 foglalkozást tartottak, melyeknek a témája a következő volt:
 „netre nagyi!” (2018.10.30.)
 hagyományőrzés: régi családi eseményekhez kötődő ünnepek, szokások

(2018.12.21.) 
 horgolás, kötés (2019.02.15.)
 „ide süss!” az idősebbek bemutatják a hagyományos ételek készítését, fütési, főzési 

tudományukat (2019.04.04.)
 dal tanulás, közös éneklés
 mesemondás (2019.08.07.)
 „tök jó nap” tökfaragás, kézműves foglalkozás
 közös karácsonyi ünnep, szeretetvend

 
A „netre nagyi” keretében a Családsegítő Központban megvalósításra kerülő tevékenység 
lehetőséget nyújtott a szépkorúak számára egy „új világ” megismerésére. A rendhagyó tanórák 
keretében sajátíthatták el az ismeretket, melyben segítségükre volt néhány diák, akik 
személyben unokák is és „szakemberek” is.
 
A „hagyományőrző programra” 
igazán ismerik és ápolják a régi idők téli ünnepköreihez fűződő néphagyományokat, szokásokat. 
Családias légkörben zajlott a kötetlen beszélgetés, az idősek elbeszélései teljesen magukkal 
ragadták az ifjúságot. A gyermekek képet
ennyire modern a világunk. Megtudhatták, hogy hogyan köszöntötték a családokon belül és a 
falukban egymást az emberek. Milyen ajándékokat kaptak, mit ettek
fenyőfákat. Az idősek nagyon 
felidézése során. Az ifjabb generáció tátott szájjal, 
történetet.   Az idősebbek közül volt
mutatott meg a résztvevőknek. Mindannyian elgondolkodtak, hogy mennyire más világ volt 
egykor és a mai életünkből ezek a hagyományok hiányoznak. 
Néhány kislány még a mézeskalács receptjét is megkérdezte az előadóktól.  A program 
zárásaként egy rövidebb köszöntő
Az „ide süss” program is családias légkörben zajlott a sütés, főzés, beszélgetés, az idősek 
főzése, receptjei teljesen magukkal ragadták az ifjúságot.
A „tök jó nap”-on felidézték az őszre jellem
költöző madarak szokásait, az őszi terméseket. Megbeszélték a tökfaragáshoz kapcsolódó 
szokásokat, a Haloween-hez kötődő szokásokat, azok eredetét.
A második osztályos csoport a foglalkozáson csigákat raj
előrajzolt sütőtököt színeztek. A munka közben énekeltek, őszi hangulatot idéző verseket 
mondtak a gyerekek.  
A harmadik osztályban a tanítónő végezte a sütőtök faragását, s az elkészült munkát a tanuló 
asztalokra rakta. A tanulók az idős vendégekkel együtt sárgaborsóból, lencséből ragasztó 
segítségével formáztak sütőtököt. Nagyon közvetlen stílusú beszélgetés is zajlott az idősek és a 
gyermekek között. 
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A program indulása óta 8 foglalkozást tartottak, melyeknek a témája a következő volt:
(2018.10.30.) 

nyőrzés: régi családi eseményekhez kötődő ünnepek, szokások

(2019.02.15.) 
„ide süss!” az idősebbek bemutatják a hagyományos ételek készítését, fütési, főzési 

(2019.04.04.) 
dal tanulás, közös éneklés (2019.06.05.) 

(2019.08.07.) 
„tök jó nap” tökfaragás, kézműves foglalkozás (2019.10.17.) 
közös karácsonyi ünnep, szeretetvendégség (2019.12.19.) 

Családsegítő Központban megvalósításra kerülő tevékenység 
orúak számára egy „új világ” megismerésére. A rendhagyó tanórák 

keretében sajátíthatták el az ismeretket, melyben segítségükre volt néhány diák, akik 
unokák is és „szakemberek” is. 

 azért is szükség van, mert a fiatalabb generáció tagjai nem 
igazán ismerik és ápolják a régi idők téli ünnepköreihez fűződő néphagyományokat, szokásokat. 
Családias légkörben zajlott a kötetlen beszélgetés, az idősek elbeszélései teljesen magukkal 
ragadták az ifjúságot. A gyermekek képet kaphattak azokról az időkről, amikor még nem volt 
ennyire modern a világunk. Megtudhatták, hogy hogyan köszöntötték a családokon belül és a 
falukban egymást az emberek. Milyen ajándékokat kaptak, mit ettek-ittak, mivel díszítették a 

nagyon kép szerűén, tele érzelmekkel meséltek a régi élményeik 
felidézése során. Az ifjabb generáció tátott szájjal, elmélyültén hallgatta a sok
történetet.   Az idősebbek közül volt, aki néhány fényképet is hozott magával, amit szívesen 

tt meg a résztvevőknek. Mindannyian elgondolkodtak, hogy mennyire más világ volt 
egykor és a mai életünkből ezek a hagyományok hiányoznak.  
Néhány kislány még a mézeskalács receptjét is megkérdezte az előadóktól.  A program 
zárásaként egy rövidebb köszöntőt is megtanultak, majd közös énekléssel záródott a délelőtt.
Az „ide süss” program is családias légkörben zajlott a sütés, főzés, beszélgetés, az idősek 
főzése, receptjei teljesen magukkal ragadták az ifjúságot. 

on felidézték az őszre jellemző időjárási viszonyokat, a természet változását, a 
költöző madarak szokásait, az őszi terméseket. Megbeszélték a tökfaragáshoz kapcsolódó 

hez kötődő szokásokat, azok eredetét. 
A második osztályos csoport a foglalkozáson csigákat rajzoltak, ragasztottak, majd rajzlapra 
előrajzolt sütőtököt színeztek. A munka közben énekeltek, őszi hangulatot idéző verseket 

A harmadik osztályban a tanítónő végezte a sütőtök faragását, s az elkészült munkát a tanuló 
. A tanulók az idős vendégekkel együtt sárgaborsóból, lencséből ragasztó 

segítségével formáztak sütőtököt. Nagyon közvetlen stílusú beszélgetés is zajlott az idősek és a 

 

 

A program indulása óta 8 foglalkozást tartottak, melyeknek a témája a következő volt: 

nyőrzés: régi családi eseményekhez kötődő ünnepek, szokások 

„ide süss!” az idősebbek bemutatják a hagyományos ételek készítését, fütési, főzési 

Családsegítő Központban megvalósításra kerülő tevékenység 
orúak számára egy „új világ” megismerésére. A rendhagyó tanórák 

keretében sajátíthatták el az ismeretket, melyben segítségükre volt néhány diák, akik egy 

atalabb generáció tagjai nem 
igazán ismerik és ápolják a régi idők téli ünnepköreihez fűződő néphagyományokat, szokásokat. 
Családias légkörben zajlott a kötetlen beszélgetés, az idősek elbeszélései teljesen magukkal 

kaphattak azokról az időkről, amikor még nem volt 
ennyire modern a világunk. Megtudhatták, hogy hogyan köszöntötték a családokon belül és a 

ittak, mivel díszítették a 
, tele érzelmekkel meséltek a régi élményeik 

hallgatta a sok-sok érdekes 
aki néhány fényképet is hozott magával, amit szívesen 

tt meg a résztvevőknek. Mindannyian elgondolkodtak, hogy mennyire más világ volt 

Néhány kislány még a mézeskalács receptjét is megkérdezte az előadóktól.  A program 
t is megtanultak, majd közös énekléssel záródott a délelőtt. 

Az „ide süss” program is családias légkörben zajlott a sütés, főzés, beszélgetés, az idősek 

ző időjárási viszonyokat, a természet változását, a 
költöző madarak szokásait, az őszi terméseket. Megbeszélték a tökfaragáshoz kapcsolódó 

zoltak, ragasztottak, majd rajzlapra 
előrajzolt sütőtököt színeztek. A munka közben énekeltek, őszi hangulatot idéző verseket 

A harmadik osztályban a tanítónő végezte a sütőtök faragását, s az elkészült munkát a tanuló 
. A tanulók az idős vendégekkel együtt sárgaborsóból, lencséből ragasztó 

segítségével formáztak sütőtököt. Nagyon közvetlen stílusú beszélgetés is zajlott az idősek és a 



 
A közös karácsonyi ünnepre nagyon színvonalas műsort állított össz
Szimfónia csoport tagjai, a furulya tanszak tanulói. Fellépett az iskolai diák és pedagógus 
énekkara. A műsor keretében bemutatták Jézus születésnek körülményit. Ebben a részben 
szerepeltek az idősek is. Két éneket és egy verset 
Az egész műsor nagyon jól szolgálta az ünnepre való ráhangolódást, igazi érzéseket váltott ki 
valamennyi megjelentből. Az iskola meghívta a szereplő gyermekek szüleit is. 
A műsor után a szereplő gyermekek és az meghívott vendégek egy szeretetve
részt. Az ünnepi hangulatot és hagyományokat felidéző diós és mákos bejgli, pogácsa és üdítő, 
ásványvíz fogyasztása mellett beszélgettek a gyermekek és az idős vendégek. Felidézték 
gyermekkoruk szokásait, a kántálást, a betlehemezést.
 
Az eddigi nyolc foglalkozáson 216
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A közös karácsonyi ünnepre nagyon színvonalas műsort állított össze az iskola. Szerepeltek a 
Szimfónia csoport tagjai, a furulya tanszak tanulói. Fellépett az iskolai diák és pedagógus 
énekkara. A műsor keretében bemutatták Jézus születésnek körülményit. Ebben a részben 

. Két éneket és egy verset adtak elő. 
Az egész műsor nagyon jól szolgálta az ünnepre való ráhangolódást, igazi érzéseket váltott ki 
valamennyi megjelentből. Az iskola meghívta a szereplő gyermekek szüleit is. 
A műsor után a szereplő gyermekek és az meghívott vendégek egy szeretetve
részt. Az ünnepi hangulatot és hagyományokat felidéző diós és mákos bejgli, pogácsa és üdítő, 
ásványvíz fogyasztása mellett beszélgettek a gyermekek és az idős vendégek. Felidézték 
gyermekkoruk szokásait, a kántálást, a betlehemezést. 

216 gyermek és felnőtt vett részt. 

 

 

 

 

e az iskola. Szerepeltek a 
Szimfónia csoport tagjai, a furulya tanszak tanulói. Fellépett az iskolai diák és pedagógus 
énekkara. A műsor keretében bemutatták Jézus születésnek körülményit. Ebben a részben 

Az egész műsor nagyon jól szolgálta az ünnepre való ráhangolódást, igazi érzéseket váltott ki 
valamennyi megjelentből. Az iskola meghívta a szereplő gyermekek szüleit is.  
A műsor után a szereplő gyermekek és az meghívott vendégek egy szeretetvendégségen vettek 
részt. Az ünnepi hangulatot és hagyományokat felidéző diós és mákos bejgli, pogácsa és üdítő, 
ásványvíz fogyasztása mellett beszélgettek a gyermekek és az idős vendégek. Felidézték 
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I/D Adósságkezelési tanácsadás

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység 
helyszíne(i)(település, intézmény, 
stb.) 

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 
A korábbi hasonló projektekben több esetben volt már adósságkezelési tanácsadás. Az 
érdeklődés nagyon csekély, eddig nem tudtunk kellő számú érdeklődőt megszólítani
második felében szeretnénk a programokat elindítani
 

I/E Adósságkezelési tréning
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
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I/D Adósságkezelési tanácsadás 
A tevékenység megnevezése 1/D Adósságkezelési tanácsadás

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

1. A járási család- és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 
kiegészítése 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2020.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

)(település, intézmény, 
Edelény 

A tevékenység gyakorisága folyamatos, 24 alkalom 

288 fő 
Ebből megvalósult 2019.december 0 fő 

A korábbi hasonló projektekben több esetben volt már adósságkezelési tanácsadás. Az 
nagyon csekély, eddig nem tudtunk kellő számú érdeklődőt megszólítani

második felében szeretnénk a programokat elindítani, az előkészítés zajlik jelenleg

I/E Adósságkezelési tréning 
A tevékenység megnevezése 1/E Adósságkezelési tréning

enység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

1. A járási család- és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 
kiegészítése 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrőlád, Bódvaszilas, Szendrő, 
Borsodszirák, Boldva, Perkupa mikro

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként évi kettő al
összesen 56 alkalom 

560 fő 
Ebből megvalósult 2019.december 20 fő 

 

 

1/D Adósságkezelési tanácsadás 

és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 

A korábbi hasonló projektekben több esetben volt már adósságkezelési tanácsadás. Az 
nagyon csekély, eddig nem tudtunk kellő számú érdeklődőt megszólítani, de 2020 

, az előkészítés zajlik jelenleg. 

1/E Adósságkezelési tréning 

és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 

Edelény, Szendrőlád, Bódvaszilas, Szendrő, 
Borsodszirák, Boldva, Perkupa mikro-körzetek 

Mikrotérségenként évi kettő alkalom, azaz 



 
A célcsoport megszólítása és toborzása többe esetben problémát jelent, a képzések előkészítése 
folyamatos. 
 

2. Gyermekesély iroda létrehozása
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésé
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 
Kapcsolattartási pontot jelent a proj
között. 
A „104060 a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok” kormányzati 
funkciót a Magyar Államkincstár Borsod 
bejelentettük. 
Adminisztratív tevékenység folyamatos ellátása, a felmerülő igényekhez igazodva (munkaügyi 
ügyintézés, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, kimutatások készítése, stb.).
Szakterületi koordinátorok, mikro
Mikro-térségekben, intézményekné
folyamatosan, beérkezett igények szerint, és időtartamban.
A gyermekesély iroda megfelelő infrastrukturális feltételekkel, jó elhelyezési körülmények között 
működik. 
 

3. Gyermekesély stratégiai terv és c
Nem releváns 
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A célcsoport megszólítása és toborzása többe esetben problémát jelent, a képzések előkészítése 

2. Gyermekesély iroda létrehozása 
ység megnevezése 2/A Gyermekesély Iroda létrehozása

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval) 

2. A program helyi megvalósításának és a 
Gyerekesély Bizottság (a továbbiakban GYEB) 
működésének adminisztratív és szakmai hátte
biztosító Gyerekesély Iroda működtetése 
elkülönült szervezeti egységként a család
gyermekjóléti központban vagy annak 
fenntartójánál. 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény 

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

Nem releváns 
Ebből megvalósult 2019.december Nem releváns 

Kapcsolattartási pontot jelent a projekt menedzsmentje és a projekt szakmai megvalósítói 

A „104060 a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok” kormányzati 
funkciót a Magyar Államkincstár Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Igazgatóságához 

v tevékenység folyamatos ellátása, a felmerülő igényekhez igazodva (munkaügyi 
ügyintézés, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, kimutatások készítése, stb.). 

koordinátorok, mikro-térségi koordinátorok foglalkoztatása. 
térségekben, intézményeknél szakemberek foglalkoztatása: A projekt ideje alatt 

folyamatosan, beérkezett igények szerint, és időtartamban. 
A gyermekesély iroda megfelelő infrastrukturális feltételekkel, jó elhelyezési körülmények között 

3. Gyermekesély stratégiai terv és cselekvési terv elkészítése 

 

 

A célcsoport megszólítása és toborzása többe esetben problémát jelent, a képzések előkészítése 

ély Iroda létrehozása 

2. A program helyi megvalósításának és a 
Gyerekesély Bizottság (a továbbiakban GYEB) 
működésének adminisztratív és szakmai hátterét 
biztosító Gyerekesély Iroda működtetése 
elkülönült szervezeti egységként a család- és 
gyermekjóléti központban vagy annak 

ekt menedzsmentje és a projekt szakmai megvalósítói 

A „104060 a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok” kormányzati 
Zemplén Megyei Igazgatóságához 

v tevékenység folyamatos ellátása, a felmerülő igényekhez igazodva (munkaügyi 

l szakemberek foglalkoztatása: A projekt ideje alatt 

A gyermekesély iroda megfelelő infrastrukturális feltételekkel, jó elhelyezési körülmények között 



4/A  Szívességi bank 
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 

A Szívességi Bankkal kapcsolatos honlap elindult, a különböző
A tevékenység keretében különböző termékeket lehet felajánlani, pl. ruhaadomány, 
bútoradomány, tartós élelmiszer stb. 
Eddig összesen kilenc felajánlás történt, túlnyomó részben ruhát, használati 
juttattunk a rászorulók részére.  
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A tevékenység megnevezése 4/A. Szívességi Bank

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

4. Innovatív módszerek kidolgozása és 
alkalmazása a rászoruló (rendszere
gyermekvédelmi kedvezményben rés
gyermekes családok számára, a helyi 
szakemberek javaslata alapján

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
, intézmény, stb.) 

Járás teljes területe 

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

96 fő 
Ebből megvalósult 2019.december 9 fő 

A Szívességi Bankkal kapcsolatos honlap elindult, a különböző adományok átadása folyamatos. 
különböző termékeket lehet felajánlani, pl. ruhaadomány, 

bútoradomány, tartós élelmiszer stb.  
zesen kilenc felajánlás történt, túlnyomó részben ruhát, használati 

 

 

 

4/A. Szívességi Bank 

4. Innovatív módszerek kidolgozása és 
alkalmazása a rászoruló (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) 
gyermekes családok számára, a helyi 
szakemberek javaslata alapján 

adományok átadása folyamatos. 
különböző termékeket lehet felajánlani, pl. ruhaadomány, 

zesen kilenc felajánlás történt, túlnyomó részben ruhát, használati tárgyat, bútorokat 



4/B Kaláka mozgalom 
 
A kaláka mozgalom megvalósítását törölni kellett a programból, mert a megvalósításban lettek 
volna olyan elemek, melyek beruházásnak minősülnek, s azok a pályázatban nem számolhatók 
el, ezért a tevékenység elhagyásának bejelentése folyamat
 

5. Krízisalap 
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 

EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált Térségi Gyermekprogramok az Edelényi Járásban 
projekt indításakor több kérdés, probléma fogalmazódott meg ezzel a projektelem
kapcsolatban: 
- Edelény Város Önkormányzata, mint pályázó, hogyan segélyezhet, támogathat illetékességi 
területén kívül élő személyeket?
- Mi minősül krízis-helyzetnek?
- Milyen formában lehet eljuttatni a kérelmezőkhöz a megítélt támogatást?
 
Kérdéseink több fórumon (ügyfélszolgálat, információs nap, szakmai workshop, minisztériumi 
megkeresés) is megjelenítésre kerültek, 
alkalmazhatóak, vagy életszerűek (pl. egy krízis
történő ellátása során is bizonyítani kell a piaci viszonyok érvényesülését.)
A Gyermekesély Bizottság ezért néhány olyan alapelvet fogalmazott meg, amelyek kezelni 
tudják a krízishelyzetbe került személyeket, elsősorban gyermekeket, ugyanakkor a felme
költségek minden esetben elszámolhatók legyenek.
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A kaláka mozgalom megvalósítását törölni kellett a programból, mert a megvalósításban lettek 
volna olyan elemek, melyek beruházásnak minősülnek, s azok a pályázatban nem számolhatók 

elhagyásának bejelentése folyamatban. 

A tevékenység megnevezése 5/A Krízisalap

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

5. Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, 
esélynövelő megoldások támogatása a GYEB 
döntése alapján helyi szükségle
megfelelően 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Járás teljes területe 

gyakorisága folyamatos 

50 fő 
Ebből megvalósult 2019.december 20 fő 

00012 Integrált Térségi Gyermekprogramok az Edelényi Járásban 
projekt indításakor több kérdés, probléma fogalmazódott meg ezzel a projektelem

Edelény Város Önkormányzata, mint pályázó, hogyan segélyezhet, támogathat illetékességi 
területén kívül élő személyeket? 

helyzetnek? 
Milyen formában lehet eljuttatni a kérelmezőkhöz a megítélt támogatást?

nk több fórumon (ügyfélszolgálat, információs nap, szakmai workshop, minisztériumi 
megkeresés) is megjelenítésre kerültek, de a kapott válaszok több esetben nem voltak 
alkalmazhatóak, vagy életszerűek (pl. egy krízis-helyzetben lévő család élelmiszercsomag
történő ellátása során is bizonyítani kell a piaci viszonyok érvényesülését.)
A Gyermekesély Bizottság ezért néhány olyan alapelvet fogalmazott meg, amelyek kezelni 
tudják a krízishelyzetbe került személyeket, elsősorban gyermekeket, ugyanakkor a felme
költségek minden esetben elszámolhatók legyenek. 

 

 

A kaláka mozgalom megvalósítását törölni kellett a programból, mert a megvalósításban lettek 
volna olyan elemek, melyek beruházásnak minősülnek, s azok a pályázatban nem számolhatók 

5/A Krízisalap 

5. Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, 
esélynövelő megoldások támogatása a GYEB 
döntése alapján helyi szükségleteknek 

00012 Integrált Térségi Gyermekprogramok az Edelényi Járásban 
projekt indításakor több kérdés, probléma fogalmazódott meg ezzel a projektelemmel 

Edelény Város Önkormányzata, mint pályázó, hogyan segélyezhet, támogathat illetékességi 

Milyen formában lehet eljuttatni a kérelmezőkhöz a megítélt támogatást? 

nk több fórumon (ügyfélszolgálat, információs nap, szakmai workshop, minisztériumi 
de a kapott válaszok több esetben nem voltak 

helyzetben lévő család élelmiszercsomaggal 
 

A Gyermekesély Bizottság ezért néhány olyan alapelvet fogalmazott meg, amelyek kezelni 
tudják a krízishelyzetbe került személyeket, elsősorban gyermekeket, ugyanakkor a felmerült 



Ezek közül a legfontosabbak: 
 támogatást csak természetbeni juttatásként kaphatnak a rászorulók.
 a kérelmező lakóhelye szerint illetékes szociális ellátó rendszer javaslata 

szükséges a döntéshez, neml
meg. 

 a megítélt támogatásról a számlákat Edelény Város Önkormányzata nevére 
kell kiállítani. 

 a támogatott írásban nyilatkozik, hogy a támogatást megkapta.
 prioritást élvez a projekthez kapcsolódó szűrővizsgála

(szemüveg, lúdtalpbetét, hallókészülék stb)
 ugyancsak kiemelten támogatandó a projekthez kapcsolódó, bentlakásos 

programok esetében a szükséges tisztálkodási eszközök, ruházat, ha annak 
hiányában a gyermek a programon nem tudna részt ve

 egészségügyi ellátással kapcsolatos indokolt, más forrásból nem támogatható 
költségek biztosítása.

 döntési kompetenciája a Szociális Bizottságnak van, a bizottság döntéseiről a 
Gyermekesély Bizottság soron következő ülésén beszámol.

 
Ezek alapján 2019-ben 8 pályázó támogatására került sor a következők szerint:

1. A járás északi részén található települések
augusztus 13. napján emberemlékezet óta nem tapasztalt vihar és jégkár érte. Több 
lakóház tetőzete semmisült meg, a lakóházak a beázás miatt jelentős károkat 
szenvedtek. Ugyanis az orkán erősségű szél és kiadós jég
követte. A sérült épületek szinte egész éjszaka áztak.
A kérelmet benyújtó hat család mindegyike nagyon nehéz körülmények között él, 
kisgyermekek vannak mindenhol. Kaptak segítséget, kijavították a tetőzetet, de a 
beázás tönkretette a m
épületelemeket, a jég kiverte az ablakokat, az elázott falakat festeni volt szükséges. A 
káreseményt a települések jegyzője hivatalos iratban igazolta.
A Szociális Bizottság úgy döntött, hogy a kérelmező hat 
50.000 forint támogatást nyújt, melyből a helyreállításhoz szükséges eszközök, 
anyagok vásárolhatók. 
A szükséges beszerzések megtörténtek, a megvásárolt anyagokat 
elismervény ellenében 
 

2. A projektben érintett egyik településen egy öt éves kisfiú szemét kiütötték egy 
szomszédból átdobott kővel. A műtétek és orvosi kezelés ellenére a gyermek a látását 
nem nyerte vissza. Egy speciálisan csiszolt szemüveg segítségével elérhető, hog
sérült szem fényt legalább érzékeljen. Ez nagyban segíti a gyermek biztonságérzetét, 
önbizalmát, biztonságosabbá teszi mozgását, közlekedését. A gyermek rendkívül 
nehéz körülmények között él, az anya egyedül neveli hat gyermekét, egy komfort 
nélküli lakásban. A Szociális Bizottság a szemüveg teljes költségének megtérítését 
biztosította, mely 60.000 forint
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támogatást csak természetbeni juttatásként kaphatnak a rászorulók.
a kérelmező lakóhelye szerint illetékes szociális ellátó rendszer javaslata 
szükséges a döntéshez, nemleges javaslat esetén támogatás nem állapítható 

a megítélt támogatásról a számlákat Edelény Város Önkormányzata nevére 

a támogatott írásban nyilatkozik, hogy a támogatást megkapta.
prioritást élvez a projekthez kapcsolódó szűrővizsgálatokon felírt eszköz 
(szemüveg, lúdtalpbetét, hallókészülék stb) 
ugyancsak kiemelten támogatandó a projekthez kapcsolódó, bentlakásos 
programok esetében a szükséges tisztálkodási eszközök, ruházat, ha annak 
hiányában a gyermek a programon nem tudna részt venni. 
egészségügyi ellátással kapcsolatos indokolt, más forrásból nem támogatható 
költségek biztosítása. 
döntési kompetenciája a Szociális Bizottságnak van, a bizottság döntéseiről a 
Gyermekesély Bizottság soron következő ülésén beszámol. 

ben 8 pályázó támogatására került sor a következők szerint:
A járás északi részén található településeket (Szögliget, Perkupa, Teresztenye) 2019 
augusztus 13. napján emberemlékezet óta nem tapasztalt vihar és jégkár érte. Több 
lakóház tetőzete semmisült meg, a lakóházak a beázás miatt jelentős károkat 
szenvedtek. Ugyanis az orkán erősségű szél és kiadós jégverést hatalmas eső 
követte. A sérült épületek szinte egész éjszaka áztak. 
A kérelmet benyújtó hat család mindegyike nagyon nehéz körülmények között él, 
kisgyermekek vannak mindenhol. Kaptak segítséget, kijavították a tetőzetet, de a 
beázás tönkretette a mennyezetet, sok helyen a gipszkartonból készült 
épületelemeket, a jég kiverte az ablakokat, az elázott falakat festeni volt szükséges. A 
káreseményt a települések jegyzője hivatalos iratban igazolta. 
A Szociális Bizottság úgy döntött, hogy a kérelmező hat család részére családonként 

támogatást nyújt, melyből a helyreállításhoz szükséges eszközök, 
anyagok vásárolhatók.  
A szükséges beszerzések megtörténtek, a megvásárolt anyagokat 
elismervény ellenében - az érintett károsultak részére átadtuk. 

A projektben érintett egyik településen egy öt éves kisfiú szemét kiütötték egy 
szomszédból átdobott kővel. A műtétek és orvosi kezelés ellenére a gyermek a látását 
nem nyerte vissza. Egy speciálisan csiszolt szemüveg segítségével elérhető, hog
sérült szem fényt legalább érzékeljen. Ez nagyban segíti a gyermek biztonságérzetét, 
önbizalmát, biztonságosabbá teszi mozgását, közlekedését. A gyermek rendkívül 
nehéz körülmények között él, az anya egyedül neveli hat gyermekét, egy komfort 

kásban. A Szociális Bizottság a szemüveg teljes költségének megtérítését 
60.000 forint volt. 

 

 

támogatást csak természetbeni juttatásként kaphatnak a rászorulók. 
a kérelmező lakóhelye szerint illetékes szociális ellátó rendszer javaslata 

eges javaslat esetén támogatás nem állapítható 

a megítélt támogatásról a számlákat Edelény Város Önkormányzata nevére 

a támogatott írásban nyilatkozik, hogy a támogatást megkapta. 
tokon felírt eszköz 

ugyancsak kiemelten támogatandó a projekthez kapcsolódó, bentlakásos 
programok esetében a szükséges tisztálkodási eszközök, ruházat, ha annak 

 
egészségügyi ellátással kapcsolatos indokolt, más forrásból nem támogatható 

döntési kompetenciája a Szociális Bizottságnak van, a bizottság döntéseiről a 
 

ben 8 pályázó támogatására került sor a következők szerint: 
et (Szögliget, Perkupa, Teresztenye) 2019 

augusztus 13. napján emberemlékezet óta nem tapasztalt vihar és jégkár érte. Több 
lakóház tetőzete semmisült meg, a lakóházak a beázás miatt jelentős károkat 

verést hatalmas eső 

A kérelmet benyújtó hat család mindegyike nagyon nehéz körülmények között él, 
kisgyermekek vannak mindenhol. Kaptak segítséget, kijavították a tetőzetet, de a 

ennyezetet, sok helyen a gipszkartonból készült 
épületelemeket, a jég kiverte az ablakokat, az elázott falakat festeni volt szükséges. A 

család részére családonként 
támogatást nyújt, melyből a helyreállításhoz szükséges eszközök, 

A szükséges beszerzések megtörténtek, a megvásárolt anyagokat – átvételi 

A projektben érintett egyik településen egy öt éves kisfiú szemét kiütötték egy 
szomszédból átdobott kővel. A műtétek és orvosi kezelés ellenére a gyermek a látását 
nem nyerte vissza. Egy speciálisan csiszolt szemüveg segítségével elérhető, hogy a 
sérült szem fényt legalább érzékeljen. Ez nagyban segíti a gyermek biztonságérzetét, 
önbizalmát, biztonságosabbá teszi mozgását, közlekedését. A gyermek rendkívül 
nehéz körülmények között él, az anya egyedül neveli hat gyermekét, egy komfort 

kásban. A Szociális Bizottság a szemüveg teljes költségének megtérítését 



3. Egy 9 éves iskola tanuló szemüvegvásárlát támogatta még a bizottság 
összeggel. Az egyedülálló anya két gyermeket nevel, a harmadik

 
 

6/B  Szakmaközi hálózati wors
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésén
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 

Célunk az, hogy kialakuljon egy folyamatos párbeszéd a járás területén dolgozó szakemberek 
között. Ennek keretében hasznos egy közös tudásbáz
szakmaközi worshopokat a járás területén működő, a projektben résztvevő szociális szolgáltató 
központokban tartjuk, tehát mindig változik a helyszín. 
A foglalkozások kezdetén a házigazda, aki a helyi szociális szolgáltat
ismertetőt tart a településről, megismerhetjük az intézmény munkáját, a problémákat, 
eredményeket.  
Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek az aktuális problémák megbeszélésére, a 
megvalósított programelemek értékelésére, a szük
szakterületi koordinátorok, a mikro
szociális asszisztensek is rész vesznek.
A workshopokat rendszeresen a Gyermekesély Bizottság ülései megelőzően tartjuk, ezek a 
fórumok az előkészítő egyeztetésekre is lehetőséget teremtenek.
Körülbelül 3 havonta kerül megrendezésre a program. Eddig 6 valósult meg, 2018. október 11
én Edelényben, 2018. december 12
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Egy 9 éves iskola tanuló szemüvegvásárlát támogatta még a bizottság 
összeggel. Az egyedülálló anya két gyermeket nevel, a harmadikkal várandós. 

6/B  Szakmaközi hálózati worshopok 
A tevékenység megnevezése 6/B Szakmaközi hálózati workshopok

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(6) Járási és települési szintű és szakmaközi 
hálózatok működtetése a gyermekek, fiatalok és 
családjaik érdekében működő intézmények és 
szolgáltatások munkatársainak összehangolt 
eredményes működése érdekében

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrőlád, Borsodszirák, Boldva 
összevontan, Bódvaszilas, Szendrő, Perkupa 
összevontan - mikrokörzetek

A tevékenység gyakorisága Összevont mikro-térségenként é
alkalom, azaz összesen 16 alkalom

40 fő 
Ebből megvalósult 2019.december 95 fő 

Célunk az, hogy kialakuljon egy folyamatos párbeszéd a járás területén dolgozó szakemberek 
között. Ennek keretében hasznos egy közös tudásbázis és együttműködés

hopokat a járás területén működő, a projektben résztvevő szociális szolgáltató 
központokban tartjuk, tehát mindig változik a helyszín.  
A foglalkozások kezdetén a házigazda, aki a helyi szociális szolgáltató vezetője is, rövid 
ismertetőt tart a településről, megismerhetjük az intézmény munkáját, a problémákat, 

Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek az aktuális problémák megbeszélésére, a 
megvalósított programelemek értékelésére, a szükséges egyeztetésekre is. A wors

mikro-térségi koordinátorok, a projekt alkalmazásában lévő 
szociális asszisztensek is rész vesznek. 

hopokat rendszeresen a Gyermekesély Bizottság ülései megelőzően tartjuk, ezek a 
ok az előkészítő egyeztetésekre is lehetőséget teremtenek. 

Körülbelül 3 havonta kerül megrendezésre a program. Eddig 6 valósult meg, 2018. október 11
én Edelényben, 2018. december 12-én Szendrőben, 2019. február 21-én Boldván, 2019. május 

 

 

Egy 9 éves iskola tanuló szemüvegvásárlát támogatta még a bizottság 20.000 forint 
kal várandós.  

6/B Szakmaközi hálózati workshopok 

(6) Járási és települési szintű és szakmaközi 
a gyermekek, fiatalok és 

családjaik érdekében működő intézmények és 
szolgáltatások munkatársainak összehangolt 
eredményes működése érdekében 

Edelény, Szendrőlád, Borsodszirák, Boldva 
összevontan, Bódvaszilas, Szendrő, Perkupa 

mikrokörzetek 

térségenként évi kettő 
alkalom, azaz összesen 16 alkalom 

Célunk az, hogy kialakuljon egy folyamatos párbeszéd a járás területén dolgozó szakemberek 
is és együttműködés kialakítása. A 

hopokat a járás területén működő, a projektben résztvevő szociális szolgáltató 

ó vezetője is, rövid 
ismertetőt tart a településről, megismerhetjük az intézmény munkáját, a problémákat, 

Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek az aktuális problémák megbeszélésére, a 
gyeztetésekre is. A worshopokon a 

térségi koordinátorok, a projekt alkalmazásában lévő 

hopokat rendszeresen a Gyermekesély Bizottság ülései megelőzően tartjuk, ezek a 

Körülbelül 3 havonta kerül megrendezésre a program. Eddig 6 valósult meg, 2018. október 11-
én Boldván, 2019. május 



23-án Edelényben, 2019. október 3
Edelényben. 

7/A Pszichológusi fogadónap
Pszichológus alkalmazását többszöri próbálkozásra sem találtunk 
jelenleg és tárgyalásokat folytatunk, hogy 
Edelényben a középfokú intézményben heti 4 órában ellátná a feladatot.
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2019. október 3-án Bódvaszilason és 2019. december 10

 

 
 

7/A Pszichológusi fogadónap 
többszöri próbálkozásra sem találtunk megoldani

jelenleg és tárgyalásokat folytatunk, hogy 2020 tavaszától szakembert alkalmazzunk, aki 
Edelényben a középfokú intézményben heti 4 órában ellátná a feladatot. 

 

 

 

án Bódvaszilason és 2019. december 10-én ismételten 

megoldani. Kis esély látszik 
szakembert alkalmazzunk, aki 



 
7/B Jogi Tanácsadás 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezéséne
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
8. Ebből megvalósult 2019.december 

31-ig. 
 

2018. július 1. napjától elérhető 
állampolgárok számára. 
A tevékenység mind a hét mikro
eredményesen működik. Köszönhető e
munkájának is, akik ismerve a helyi szintű problémákat, a ténylegesen segítségre szorulókat, 
kiválóan szervezik az ügyfélfogadásokat illetékességi területükön. Az elmúlt másfél évben 
ismertté vált az ingyenes jogi tanácsadás lehetősége a járásban, így 2018
ben megsokszorozódott a szolgáltatást igénybe vevők száma. Az érdeklődést fokozta az a 
lehetőség is, hogy méltányolható esetekben a tanácsadást kérőnek nem kell a mikro
központjába sem eljönnie, hanem a lakó
kaphat segítséget.  
Az igények témája szerteágazó, 
keresetlevelek szerkesztésén keresztül, a gyámhivatallal való egyeztetéseke
módon próbálunk megoldást találni az adott problémára. Legjellemzőbb a szülői felügyeleti 
jog gyakorlásával, kapcsolattartással, tartásdíj meg nem fizetésével kapcsolatos 
segítségnyújtás. Egyre nagyobb törekvést lát
jogállások tisztázására, apaság vélelmének megdöntése, apaság bírósági megállapítása iránti 
keresetlevelek elkészítésekor. 
 
Másik kiemelt jogterület a végrehajtási jog
kibogozása a legfőbb kihívás. E
egyeztetések vezethetnek eredményre. Több keresetet indítottunk már sikerrel a végrehajtás 
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A tevékenység megnevezése 7/B Jogi tanácsadás

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(7) A család és gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése, erősítése, kiegészítése, szinergiában a 
hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

 Szendrőlád, Bódvaszilas, Boldva, Perkupa, 
Borsodszirák, Szendrő és Edelény mikro
körzetek 

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

384  fő 
lt 2019.december 348 fő 

2018. július 1. napjától elérhető a jogi segítségnyújtó tevékenység hátrányos helyzetű 

A tevékenység mind a hét mikro-térség területén nagy érdeklődésre tart számot, 
eredményesen működik. Köszönhető ez a mikro-térségi koordinátorok lelkiismeretes 
munkájának is, akik ismerve a helyi szintű problémákat, a ténylegesen segítségre szorulókat, 
kiválóan szervezik az ügyfélfogadásokat illetékességi területükön. Az elmúlt másfél évben 

jogi tanácsadás lehetősége a járásban, így 2018
ben megsokszorozódott a szolgáltatást igénybe vevők száma. Az érdeklődést fokozta az a 
lehetőség is, hogy méltányolható esetekben a tanácsadást kérőnek nem kell a mikro

eljönnie, hanem a lakó-, vagy tartózkodási helyén lévő hivatali helyiségben 

témája szerteágazó, a szóbeli tanácsadástól kezdve, írásbeli beadványok
keresetlevelek szerkesztésén keresztül, a gyámhivatallal való egyeztetéseke
módon próbálunk megoldást találni az adott problémára. Legjellemzőbb a szülői felügyeleti 
jog gyakorlásával, kapcsolattartással, tartásdíj meg nem fizetésével kapcsolatos 
segítségnyújtás. Egyre nagyobb törekvést látunk a hosszú ideje rendezetl

apaság vélelmének megdöntése, apaság bírósági megállapítása iránti 
 

végrehajtási jog. Ezen belül a végeláthatatlan adóssághalmazok 
kibogozása a legfőbb kihívás. Ezen a területen a végrehajtókkal való telefonos
egyeztetések vezethetnek eredményre. Több keresetet indítottunk már sikerrel a végrehajtás 

 

 

7/B Jogi tanácsadás 

) A család és gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése, erősítése, kiegészítése, szinergiában a 
hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel 

Szendrőlád, Bódvaszilas, Boldva, Perkupa, 
Borsodszirák, Szendrő és Edelény mikro-

jogi segítségnyújtó tevékenység hátrányos helyzetű 

térség területén nagy érdeklődésre tart számot, 
térségi koordinátorok lelkiismeretes 

munkájának is, akik ismerve a helyi szintű problémákat, a ténylegesen segítségre szorulókat, 
kiválóan szervezik az ügyfélfogadásokat illetékességi területükön. Az elmúlt másfél évben 

jogi tanácsadás lehetősége a járásban, így 2018-hoz képest 2019-
ben megsokszorozódott a szolgáltatást igénybe vevők száma. Az érdeklődést fokozta az a 
lehetőség is, hogy méltányolható esetekben a tanácsadást kérőnek nem kell a mikro-térség 

, vagy tartózkodási helyén lévő hivatali helyiségben 

a szóbeli tanácsadástól kezdve, írásbeli beadványok-, 
keresetlevelek szerkesztésén keresztül, a gyámhivatallal való egyeztetéseken át, számos 
módon próbálunk megoldást találni az adott problémára. Legjellemzőbb a szülői felügyeleti 
jog gyakorlásával, kapcsolattartással, tartásdíj meg nem fizetésével kapcsolatos 

a hosszú ideje rendezetlen családi 
apaság vélelmének megdöntése, apaság bírósági megállapítása iránti 

. Ezen belül a végeláthatatlan adóssághalmazok 
zen a területen a végrehajtókkal való telefonos- és írásbeli 

egyeztetések vezethetnek eredményre. Több keresetet indítottunk már sikerrel a végrehajtás 



megszüntetése tárgyában is. Az önkéntes teljesítésre való hajlandóság magasabb, mint 
amire számítottunk, így a tanácsot kérőknek ebben kell segíteni, ennek a jogi környezetét 
kell minél hatékonyabban megteremteni. Részletfizetési kérelmekkel gyakran az egész 
adósság megtérül, anélkül, hogy munkáltatói letiltásra, ingatlan árverésre kerülne sor. A 
hátrányos helyzetű lakosság egyre nagyobb százalékban dolgozik már tapasztalatai
így van esély arra, hogy segítséggel rendezhetők az évek óta fennálló tartozások.
A megkeresések harmadik nagyobb csoportja 
adásvételi-, ajándékozási-, bérleti szerződések megkötéséhez, érvényességének 
megállapításához nyújtunk segítséget. 
A CSOK igényléshez szükséges banki kapcsolatfelvételben, kérelmek, igénylőlapok 
kitöltésében is segítséget kérne
 
E három kiemelkedő ügytípuson kívül 
társadalombiztosítási-, közigazgatási eljárásokban. Egyre gyakoribb a megváltozott 
munkaképességű személyek támogatási formái kapcsán született közigazgatási határozatok 
fellebbezési eljárásában, vagy bí
A jelentősebb esetek kapcsán 
igénybe vevő személy vagy család életét folyamatosan nyomon követjük, ha kell újra 
segítséget nyújtunk.  
Közreműködünk abban, hogy olyan eljárásokban, ahol az ügyvédi képviselet kötelező, a 
járási gyámhivatal segítségével pártfogó ügyvéd kerüljön kirendelésre, és így az ügyfél 
bíróság előtti képviselete is biztosítva legyen.
Természetesen adott a lehetőség arra is, ho
is igénybe vegyék a munkakörükhöz kapcsolódó problémák megoldásához, erre is számos 
alkalommal volt példa az elmúlt másfél évben. Több alkalommal előadást is tartott
munkatársunk a szociális, oktatási, egés
koordinátorok szervezésében. 
A számokat tekintve, az előírt 384 indikátorból már 348 teljesült 2019. december 31
teljes indikátorszám elérése kb. 2020. márciusára várható. Ez a szám egyenletesen oszlik 
meg a mikro-térségek között. 
 
Az esetek dokumentálása folyamatos. Minden alkalommal jelenléti ív készül. Számtalan fotó 
is rendelkezésünkre áll. 
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megszüntetése tárgyában is. Az önkéntes teljesítésre való hajlandóság magasabb, mint 
így a tanácsot kérőknek ebben kell segíteni, ennek a jogi környezetét 

kell minél hatékonyabban megteremteni. Részletfizetési kérelmekkel gyakran az egész 
adósság megtérül, anélkül, hogy munkáltatói letiltásra, ingatlan árverésre kerülne sor. A 

elyzetű lakosság egyre nagyobb százalékban dolgozik már tapasztalatai
arra, hogy segítséggel rendezhetők az évek óta fennálló tartozások.

A megkeresések harmadik nagyobb csoportja az ingatlan-nyilvántartás
, bérleti szerződések megkötéséhez, érvényességének 

segítséget.  
A CSOK igényléshez szükséges banki kapcsolatfelvételben, kérelmek, igénylőlapok 

kérnek. 

E három kiemelkedő ügytípuson kívül tanácsot adunk még büntető-, hagyatéki
, közigazgatási eljárásokban. Egyre gyakoribb a megváltozott 

munkaképességű személyek támogatási formái kapcsán született közigazgatási határozatok 
fellebbezési eljárásában, vagy bírósági keresettel való megtámadásában kért segítség.
A jelentősebb esetek kapcsán - a mikro-térségi koordinátorok segítségével 
igénybe vevő személy vagy család életét folyamatosan nyomon követjük, ha kell újra 

k abban, hogy olyan eljárásokban, ahol az ügyvédi képviselet kötelező, a 
járási gyámhivatal segítségével pártfogó ügyvéd kerüljön kirendelésre, és így az ügyfél 
bíróság előtti képviselete is biztosítva legyen. 
Természetesen adott a lehetőség arra is, hogy segítséget a szociális szolgáltató munkatársai 
is igénybe vegyék a munkakörükhöz kapcsolódó problémák megoldásához, erre is számos 
alkalommal volt példa az elmúlt másfél évben. Több alkalommal előadást is tartott

a szociális, oktatási, egészségügyi szférában dolgozóknak a mikro
 

A számokat tekintve, az előírt 384 indikátorból már 348 teljesült 2019. december 31
teljes indikátorszám elérése kb. 2020. márciusára várható. Ez a szám egyenletesen oszlik 
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megszüntetése tárgyában is. Az önkéntes teljesítésre való hajlandóság magasabb, mint 
így a tanácsot kérőknek ebben kell segíteni, ennek a jogi környezetét 

kell minél hatékonyabban megteremteni. Részletfizetési kérelmekkel gyakran az egész 
adósság megtérül, anélkül, hogy munkáltatói letiltásra, ingatlan árverésre kerülne sor. A 

elyzetű lakosság egyre nagyobb százalékban dolgozik már tapasztalataink szerint, 
arra, hogy segítséggel rendezhetők az évek óta fennálló tartozások. 

nyilvántartáshoz kötődik: 
, bérleti szerződések megkötéséhez, érvényességének 

A CSOK igényléshez szükséges banki kapcsolatfelvételben, kérelmek, igénylőlapok 

, hagyatéki-, munkaügyi-, 
, közigazgatási eljárásokban. Egyre gyakoribb a megváltozott 

munkaképességű személyek támogatási formái kapcsán született közigazgatási határozatok 
rósági keresettel való megtámadásában kért segítség. 

térségi koordinátorok segítségével - a segítséget 
igénybe vevő személy vagy család életét folyamatosan nyomon követjük, ha kell újra 

k abban, hogy olyan eljárásokban, ahol az ügyvédi képviselet kötelező, a 
járási gyámhivatal segítségével pártfogó ügyvéd kerüljön kirendelésre, és így az ügyfél 

a szociális szolgáltató munkatársai 
is igénybe vegyék a munkakörükhöz kapcsolódó problémák megoldásához, erre is számos 
alkalommal volt példa az elmúlt másfél évben. Több alkalommal előadást is tartott 

zségügyi szférában dolgozóknak a mikro-térségi 

A számokat tekintve, az előírt 384 indikátorból már 348 teljesült 2019. december 31-ig. A 
teljes indikátorszám elérése kb. 2020. márciusára várható. Ez a szám egyenletesen oszlik 

Az esetek dokumentálása folyamatos. Minden alkalommal jelenléti ív készül. Számtalan fotó 



 
8/A  Bevont szakemberek 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezé
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
Az Edelényi Járásban nagy teher hárul a szociális ellátórendszerre, ami a térség sajátos, 
nagyon hátrányos helyzetéből adódik. Ezért merült fel annak igénye, hogy speciális 
szakemberekkel, a szakmai munkát segítőkkel meg kell e
településeket, ahol erre reális igény mutatkozik. Igy került alkalmazásra 5 fő fejlesztő 
pedagógus és 4 szociális asszisztens és egy szociálpedagógus. A fejlesztő pedagógusok 
feladataival külön fejezetben foglalkozunk. 
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A tevékenység megnevezése 8/A Bevont szakemberek

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(8) A járás területén hiányzó szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú 
kulturális helyi szükségletekre épülő speciális 
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018. július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Bódvaszilas, Borsodszirák, Perkupa 
mikro-körzetek 

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

100 fő 

sult 2019.december  

Az Edelényi Járásban nagy teher hárul a szociális ellátórendszerre, ami a térség sajátos, 
nagyon hátrányos helyzetéből adódik. Ezért merült fel annak igénye, hogy speciális 
szakemberekkel, a szakmai munkát segítőkkel meg kell erősíteni azokat az intézményeket, 
településeket, ahol erre reális igény mutatkozik. Igy került alkalmazásra 5 fő fejlesztő 
pedagógus és 4 szociális asszisztens és egy szociálpedagógus. A fejlesztő pedagógusok 
feladataival külön fejezetben foglalkozunk.  

 

 

 

8/A Bevont szakemberek 

(8) A járás területén hiányzó szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú 
kulturális helyi szükségletekre épülő speciális 
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése 

Edelény, Bódvaszilas, Borsodszirák, Perkupa 

Az Edelényi Járásban nagy teher hárul a szociális ellátórendszerre, ami a térség sajátos, 
nagyon hátrányos helyzetéből adódik. Ezért merült fel annak igénye, hogy speciális 

rősíteni azokat az intézményeket, 
településeket, ahol erre reális igény mutatkozik. Igy került alkalmazásra 5 fő fejlesztő 
pedagógus és 4 szociális asszisztens és egy szociálpedagógus. A fejlesztő pedagógusok 



Szociális asszisztensek a következő településeken dolgoznak: Boldva, Borsodszirák, 
Szendrőlád, Szendrő. Boldván szociálpedagógus dolgozik részmunkaidőben.
Általánosságban megállapítható, hogy
dolgozókhoz. Leggyakrabban
kérnek segítséget. Nagyon sok olyan emberrel kerülnek kapcsolatba, akik az általános iskolát 
ugyan elvégezték, de nehezen küzdenek meg ezzel a feladattal, gondot jelent az írás és 
olvasás.  
Leggyakoribb ügyek, amelyekhez segítséget kérnek:

- önéletrajz írása 
- segélykérelmek beadása
- hivatalos helyekről érkezett levelek értelmezése, megválaszolása
- különböző  közüzemi tartozások esetén részletfizetési kérelmek megírása.
- telefonos előjegyzés kórházi vagy járóbeteg 
- adományok elosztásában közreműködnek
- családlátogatások 
- környezettanulmány készítésében közreműködés

Kezdetben nehezen nyíltak meg az ügyfelek, de hamar kialakult a megfelelő bizalmi légkör, 
ami ebben a feladatkörben nagyon fontos. Úgy ítéli meg, hogy szükséges és hasznos és 
szükséges a segítségnyújtásnak ez a formá
A szociálpedagógus foglalkozik a gyermekvédelmi problémákkal is Boldva és Ziliz 
vonatkozásában. Jellemző probléma a rossz lakáskörülmény, a szülők elhanyagolják a 
gyermekeket, iskolai hiányzások, családon belüli bántalmazás, kiskorúak várandóssága. 
Rendszeres családlátogatással, esetmegbeszéléssel, tanácsadással igyekeznek megelőzni az 
esetek ismétlődését. 
A kollégák tapasztalata sok esetben az, hogy már az is segítséget jelent a szolgálathoz 
forduló embereknek, ha meghallgatják problémáikat, panaszaik
Minden településen munkanaplót vezetnek a munkatársak, melyeket a hónap végén leadnak 
a gyermekesély irodára. 
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ociális asszisztensek a következő településeken dolgoznak: Boldva, Borsodszirák, 
Szendrőlád, Szendrő. Boldván szociálpedagógus dolgozik részmunkaidőben.

megállapítható, hogy nagyon sok ember fordul a szociális ellátórendszerben 
Leggyakrabban írásban benyújtandó nyomtatvány, kérelem elkészítéséhez 

kérnek segítséget. Nagyon sok olyan emberrel kerülnek kapcsolatba, akik az általános iskolát 
ugyan elvégezték, de nehezen küzdenek meg ezzel a feladattal, gondot jelent az írás és 

Leggyakoribb ügyek, amelyekhez segítséget kérnek: 

segélykérelmek beadása 
hivatalos helyekről érkezett levelek értelmezése, megválaszolása 
különböző  közüzemi tartozások esetén részletfizetési kérelmek megírása.
telefonos előjegyzés kórházi vagy járóbeteg szakellátásra 
adományok elosztásában közreműködnek 

ezettanulmány készítésében közreműködés 
Kezdetben nehezen nyíltak meg az ügyfelek, de hamar kialakult a megfelelő bizalmi légkör, 
ami ebben a feladatkörben nagyon fontos. Úgy ítéli meg, hogy szükséges és hasznos és 
szükséges a segítségnyújtásnak ez a formája.  
A szociálpedagógus foglalkozik a gyermekvédelmi problémákkal is Boldva és Ziliz 
vonatkozásában. Jellemző probléma a rossz lakáskörülmény, a szülők elhanyagolják a 
gyermekeket, iskolai hiányzások, családon belüli bántalmazás, kiskorúak várandóssága. 

ndszeres családlátogatással, esetmegbeszéléssel, tanácsadással igyekeznek megelőzni az 

tapasztalata sok esetben az, hogy már az is segítséget jelent a szolgálathoz 
forduló embereknek, ha meghallgatják problémáikat, panaszaikat. 
Minden településen munkanaplót vezetnek a munkatársak, melyeket a hónap végén leadnak 

 

 

ociális asszisztensek a következő településeken dolgoznak: Boldva, Borsodszirák, 
Szendrőlád, Szendrő. Boldván szociálpedagógus dolgozik részmunkaidőben. 

nagyon sok ember fordul a szociális ellátórendszerben 
írásban benyújtandó nyomtatvány, kérelem elkészítéséhez 

kérnek segítséget. Nagyon sok olyan emberrel kerülnek kapcsolatba, akik az általános iskolát 
ugyan elvégezték, de nehezen küzdenek meg ezzel a feladattal, gondot jelent az írás és 

különböző  közüzemi tartozások esetén részletfizetési kérelmek megírása. 

Kezdetben nehezen nyíltak meg az ügyfelek, de hamar kialakult a megfelelő bizalmi légkör, 
ami ebben a feladatkörben nagyon fontos. Úgy ítéli meg, hogy szükséges és hasznos és 

A szociálpedagógus foglalkozik a gyermekvédelmi problémákkal is Boldva és Ziliz 
vonatkozásában. Jellemző probléma a rossz lakáskörülmény, a szülők elhanyagolják a 
gyermekeket, iskolai hiányzások, családon belüli bántalmazás, kiskorúak várandóssága. 

ndszeres családlátogatással, esetmegbeszéléssel, tanácsadással igyekeznek megelőzni az 

tapasztalata sok esetben az, hogy már az is segítséget jelent a szolgálathoz 

Minden településen munkanaplót vezetnek a munkatársak, melyeket a hónap végén leadnak 



 
 
8/B  Egészségnap 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
Eseti rendezvény, amely az egészség kultúra üzeneteit hordozza, a különböző 
korcsoportoknak célzott programokkal. 
Célja: 
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A tevékenység megnevezése 8/B Egészségnapok

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(8) A járás területén hiányzó szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú 
kulturális helyi szükségletekre épülő speciális 
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

 Szendrőlád, Bódvaszilas, Borsodszirák, Boldva, 
Perkupa mikrokörzetek 

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként 1-1alkalommal, 
összesen 5 alkalom 
250 fő 

Ebből megvalósult 2019.december - 

Eseti rendezvény, amely az egészség kultúra üzeneteit hordozza, a különböző 
korcsoportoknak célzott programokkal.  

 

 

8/B Egészségnapok 

) A járás területén hiányzó szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú 
kulturális helyi szükségletekre épülő speciális 
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése 

Szendrőlád, Bódvaszilas, Borsodszirák, Boldva, 

1alkalommal,  

Eseti rendezvény, amely az egészség kultúra üzeneteit hordozza, a különböző 



1. az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése
2. figyelemfelhívás az egyéni életvitel egészségesebb módosítási lehetőségére, a 
célcsoport aktív bevonásával 
3. a mindennapi életvitel egészségesebb megváltoztatásához pozitív minták, példák, 
reális lehetőségek bemutatása
Az Egészség nap szervezése ingyenes sz
színpaddal, helyi kulturális műsorral
alkalommal szervezett programSzendrőlád, Bódvaszilas, Borsodszirák, Boldva, Perkupa 
településeken. 
A feladat megoldására külső megvalósítóval szerződtünk. 2020
Perkupa településeken kerül sor az egészségnapok megszervezésére
Bódvaszilas és Szendrőlád esetében.
Alaptematika: 

 valamennyi helyszínen
 belgyógyászati szűrések: vérnyomás, vércukor, vérzsír,testsúly
 látásvizsgálat 
 előadások és totó az egészséges életmód fontosságáról
 hogyan segíthetek: előadás és gyakorlati bemutató elsősegély nyújtás és újraélesztés 

témakörökben 
 egészséges ételek, élelmiszerek bemutatója és kóstolási lehetőség a rendezvényeken 

megadott létszám mértékéig
 látás és mozgássérültek élethelyzetének átélése:

A rendezvények időtartama legalább 4 óra
 

8/C  Tanoda jellegű program
1. A tevékenység 

megnevezése 
A tevékenység sorszáma és 
elnevezése (összhangban a pályázati 
útmutatóval 

2. A tevékenység időtartama
(hónap) 

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység 
befejezésének időpontja

5. A tevékenység 
helyszíne(i)(település, 
intézmény, stb.) 

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 
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az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése 
gyelemfelhívás az egyéni életvitel egészségesebb módosítási lehetőségére, a 

 
a mindennapi életvitel egészségesebb megváltoztatásához pozitív minták, példák, 

reális lehetőségek bemutatása 
Az Egészség nap szervezése ingyenes szűrési pontokkal, tanácsadással, szórólapokkal, kis 
színpaddal, helyi kulturális műsorral fog megvalósulni. A projekt időtartama alatt összesen öt 
alkalommal szervezett programSzendrőlád, Bódvaszilas, Borsodszirák, Boldva, Perkupa 

egoldására külső megvalósítóval szerződtünk. 2020-ban Boldva, Borsodszirák és 
Perkupa településeken kerül sor az egészségnapok megszervezésére

vaszilas és Szendrőlád esetében. 

valamennyi helyszínen közös bemelegítő zenés  torna (zumba) 
belgyógyászati szűrések: vérnyomás, vércukor, vérzsír,testsúly 

előadások és totó az egészséges életmód fontosságáról 
hogyan segíthetek: előadás és gyakorlati bemutató elsősegély nyújtás és újraélesztés 

ek, élelmiszerek bemutatója és kóstolási lehetőség a rendezvényeken 
megadott létszám mértékéig 
látás és mozgássérültek élethelyzetének átélése: 

rendezvények időtartama legalább 4 óra. 

8/C  Tanoda jellegű program 
8/C Tanoda jellegű programok

elnevezése (összhangban a pályázati 
(8) A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, 
egészségügyi, pedagógiai célú kulturális helyi 
szükségletekre épülő speciális szolgáltatások 
biztosítása, fejlesztése 

A tevékenység időtartama 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység 
befejezésének időpontja 

2022.június 30. 

)(település, 
Szendrő 

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

50 fő 

 

 

gyelemfelhívás az egyéni életvitel egészségesebb módosítási lehetőségére, a 

a mindennapi életvitel egészségesebb megváltoztatásához pozitív minták, példák, 

űrési pontokkal, tanácsadással, szórólapokkal, kis 
. A projekt időtartama alatt összesen öt 

alkalommal szervezett programSzendrőlád, Bódvaszilas, Borsodszirák, Boldva, Perkupa 

ban Boldva, Borsodszirák és 
Perkupa településeken kerül sor az egészségnapok megszervezésére, míg 2021-ben 

hogyan segíthetek: előadás és gyakorlati bemutató elsősegély nyújtás és újraélesztés 

ek, élelmiszerek bemutatója és kóstolási lehetőség a rendezvényeken 

egű programok 

(8) A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, 
egészségügyi, pedagógiai célú kulturális helyi 
szükségletekre épülő speciális szolgáltatások 



8. Ebből megvalósult 
2019.december 31-ig.

 
A Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskolában működő Tanoda 
elfoglaltságot biztosító lehetőség, aminek 
iskolai tanulmányi munkában lemaradt hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
diákokat. A Tanodai foglalkozásokkal fejleszti
olvasás, számolás, nyelvi képzés, informatik
felzárkózást. 
A tanév kezdetén meghirdetett foglalkozásokra
tanulók.  
Előtérbe került a pályaválasztást
tájékozódnak jövőbeli terveikről, közösen áttekintett
megtervezték a továbbtanuláshoz szükséges tanulmányi eredmény jövőbeni tervét, 
tájékozódtak arról, van e jövőképük, rendelkeznek
 
A Tanoda foglalkozások célja, hogy ezáltal csökkentse a szociális h
sikerességben úgy, hogy egyéni és csoportos foglalkozások során figyelembe 
a tanulók személyiségét, képességeit, segíti
célok reális kitűzésében a tanulókat.

 
A tanodai foglalkozások során alkalmazott módszerek:
- Egyénre szabott tematika 
- Innovatív oktatási módszerek 
- Empatikus, nevelő-támogató, erősen motiváló tanári magatartás
- Nyugodt, családias, befogadó környezet
- Sokrétű készség és képességfejlesztés
- Folyamatos értékelés, visszacsatolás
- Közreműködés, jó kapcsolat a családdal 
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ig. 
24 fő 

Csere János Általános Iskolában működő Tanoda 
biztosító lehetőség, aminek segítségével, személyre szabottan motiváljá

yi munkában lemaradt hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
odai foglalkozásokkal fejlesztik a tanulók alapkompetenciáit (szövegértés

olvasás, számolás, nyelvi képzés, informatika), de korrepetálással támogatjá

A tanév kezdetén meghirdetett foglalkozásokra 12 fő jelentkezett, valamennyien 8.

került a pályaválasztást. A tanodába jelentkező tanulókkal beszélgetés formájában 
jövőbeli terveikről, közösen áttekintették előző tanévi eredményeiket, 
a továbbtanuláshoz szükséges tanulmányi eredmény jövőbeni tervét, 

arról, van e jövőképük, rendelkeznek-e a tanuláshoz elég motivációval.

k célja, hogy ezáltal csökkentse a szociális hátrányok hatását az iskolai 
sikerességben úgy, hogy egyéni és csoportos foglalkozások során figyelembe 

mélyiségét, képességeit, segítik a tanulmányi eredmények javításában, jövőbeni 
célok reális kitűzésében a tanulókat. 

k során alkalmazott módszerek: 

Innovatív oktatási módszerek  
támogató, erősen motiváló tanári magatartás 

Nyugodt, családias, befogadó környezet 
Sokrétű készség és képességfejlesztés 
Folyamatos értékelés, visszacsatolás 
Közreműködés, jó kapcsolat a családdal  

 

 

Csere János Általános Iskolában működő Tanoda olyan délutáni 
l, személyre szabottan motiválják az 

yi munkában lemaradt hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
k a tanulók alapkompetenciáit (szövegértés-
a), de korrepetálással támogatják az iskolai 

12 fő jelentkezett, valamennyien 8. osztályos 

tanodába jelentkező tanulókkal beszélgetés formájában 
ző tanévi eredményeiket, 

a továbbtanuláshoz szükséges tanulmányi eredmény jövőbeni tervét, 
e a tanuláshoz elég motivációval. 

átrányok hatását az iskolai 
sikerességben úgy, hogy egyéni és csoportos foglalkozások során figyelembe veszik és erősítik 

k a tanulmányi eredmények javításában, jövőbeni 
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8/D Pedagógiai fejlesztő foglalkozások

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A pedagógiai fejlesztő foglalkozások második é
pályázat készítésének időszakában Bódvaszilas, Borsodszirák, Edelény és Szendrő jelezte, hogy 
az iskolában mindenképpen segítené az eredményes munkát, ha fejlesztő foglalkozások 
keretében sikerülne kompenzálni
A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok feladatkörébe tartozik:
 

a, Fejlesztő foglalkozások tartása:
 A munkaszerződés szerint fejlesztő foglalkozásokra kerül sor havonta 4
osztályos; és nyolc fő 3-4. osztályos 
oldalú megismeréséhez tanulómegismerési technikákat alkalmaznak. A csoporttagok 
kiválasztása a dokumentumelemzéssel, az elvégzett bemeneti mérések értékelésével, a tanuló 
megfigyelésével a tanórán és a
konzultáció alapján történt. Az egyéni fejlesztési tervek a helyzetelemzésre épülnek. Az 
időszakban hangsúlyt kapott az általános ismeretek bővítése saját magukra, a közvetlen és 
tágabb környezetükre nézve; a téri viszonyok értelmezése, a jobb
feladattudat, feladattartás, feladatértés fejlesztése; a figyelemkoncentráció erősítése; a 
mozgásfejlesztés terén a nagy,- 
fejlesztése, a ritmusfejlesztés, a vizuális,
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8/D Pedagógiai fejlesztő foglalkozások 
A tevékenység megnevezése 8/D Magán vagy fejlesztőtanár általános 

iskolásoknak felzárkóztató nyílt órák

s elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(8) A járás területén hiányzó szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú 
kulturális helyi szükségletekre épülő speciális 
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelényben két helyszín, Szendrő, 
Borsodszirák, Bódvaszilas mikro

ég gyakorisága Mikro-térségenként évi 10
40 alkalom 10 csoport részére 
alkalom, alkalmanként 3 

320 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 160 fő 

A pedagógiai fejlesztő foglalkozások második éve folynak a járás öt általános iskolájában. A 
pályázat készítésének időszakában Bódvaszilas, Borsodszirák, Edelény és Szendrő jelezte, hogy 
az iskolában mindenképpen segítené az eredményes munkát, ha fejlesztő foglalkozások 

sikerülne kompenzálni a hátrányokat. 
A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok feladatkörébe tartozik: 

Fejlesztő foglalkozások tartása: 
A munkaszerződés szerint fejlesztő foglalkozásokra kerül sor havonta 4-4 órában nyolc fő 1

4. osztályos tanulónak. Az iskolakezdéskor a bevont gyerekek minden 
oldalú megismeréséhez tanulómegismerési technikákat alkalmaznak. A csoporttagok 
kiválasztása a dokumentumelemzéssel, az elvégzett bemeneti mérések értékelésével, a tanuló 
megfigyelésével a tanórán és az óraközi szünetekben, az osztálytanító pedagógussal történő 
konzultáció alapján történt. Az egyéni fejlesztési tervek a helyzetelemzésre épülnek. Az 
időszakban hangsúlyt kapott az általános ismeretek bővítése saját magukra, a közvetlen és 

ükre nézve; a téri viszonyok értelmezése, a jobb-bal oldal differenciálása; a 
feladattudat, feladattartás, feladatértés fejlesztése; a figyelemkoncentráció erősítése; a 

 és finommozgás, a szabályokhoz kötött, koordinált mozgá
fejlesztése, a ritmusfejlesztés, a vizuális,-verbális,-taktilis észlelés és figyelemfejlesztés.

 

 

8/D Magán vagy fejlesztőtanár általános 
iskolásoknak felzárkóztató nyílt órák 

(8) A járás területén hiányzó szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú 
kulturális helyi szükségletekre épülő speciális 
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése 

Edelényben két helyszín, Szendrő, 
Borsodszirák, Bódvaszilas mikro-körzetek 

10 alkalom, 4 év alatt 
alkalom 10 csoport részére Összesen 400 

alkalom, alkalmanként 3 - 4 óra 

ve folynak a járás öt általános iskolájában. A 
pályázat készítésének időszakában Bódvaszilas, Borsodszirák, Edelény és Szendrő jelezte, hogy 
az iskolában mindenképpen segítené az eredményes munkát, ha fejlesztő foglalkozások 

4 órában nyolc fő 1-2. 
tanulónak. Az iskolakezdéskor a bevont gyerekek minden 

oldalú megismeréséhez tanulómegismerési technikákat alkalmaznak. A csoporttagok 
kiválasztása a dokumentumelemzéssel, az elvégzett bemeneti mérések értékelésével, a tanuló 

z óraközi szünetekben, az osztálytanító pedagógussal történő 
konzultáció alapján történt. Az egyéni fejlesztési tervek a helyzetelemzésre épülnek. Az 
időszakban hangsúlyt kapott az általános ismeretek bővítése saját magukra, a közvetlen és 

bal oldal differenciálása; a 
feladattudat, feladattartás, feladatértés fejlesztése; a figyelemkoncentráció erősítése; a 

és finommozgás, a szabályokhoz kötött, koordinált mozgások 
taktilis észlelés és figyelemfejlesztés. 



A foglalkozásokat a jó hangulat, a játékosság és a kreativitás jellemezte. A foglalkozásokon a 
tanulók uzsonnát kaptak. Előrehaladási naplóban rögzítik a fo
 

b, Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások a Közösségi Házban:
A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok a nyár folyamán felzárkóztató, fejlesztő 
foglalkozásokat tartanak az edelényi Közösségi házban. Ennek köszönhetően a nyár 
héten keresztül a Közösségi ház munkáját tudják segíteni, színesíteni, gazdagítani a ház 
programját. Minden alkalomra sokféle gyakorlatot, feladatot, játékot készítenek elő, melyek 
segítik a mozgáskoordinációt, a figyelemfejlesztést, az együttm
finommotorikum fejlesztését, a feladattudatosság kialakulását és a kitartásra szoktatást. A 
gyerekek szívesen vettek részt a heti foglalkozásokon, amihez nagyban hozzájárult, hogy a 
felnőttekkel együtt játszottak, tanultak, tevékenykedte
 

c, Közreműködés az első osztályos tanulók DIFER mérésében:
A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok részt vesznek az első osztályosok DIFER 
mérésében, mely hét, az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű alapkészség 
meglétét vizsgálja.  
Összesítve az eredményeket: a vizsgált tanulók fejlesztésre szoruló aránya területenként:
- Szociális motívumok:   100%
- Írásmozgás-koordináció: 93%
- Elemi számolás:  86%
- Tapasztalati összefüggés: 78%
- Tapasztalati következtetés: 57%
- Reláció szókincs:  29%
- Beszédhanghallás:  29%
 

d, Szakmai segítség az integrált oktatást végző pedagógusok munkájához:
A műhelymunka a tapasztalatcsere szellemében szerveződött, ahol lehetőség volt megsegíteni 
az osztálytanítókat a tanórán is használható fejlesztő játékokkal, foglalkozási ötletekkel. 
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A foglalkozásokat a jó hangulat, a játékosság és a kreativitás jellemezte. A foglalkozásokon a 
Előrehaladási naplóban rögzítik a foglalkozások megtartását.

Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások a Közösségi Házban: 
A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok a nyár folyamán felzárkóztató, fejlesztő 
foglalkozásokat tartanak az edelényi Közösségi házban. Ennek köszönhetően a nyár 
héten keresztül a Közösségi ház munkáját tudják segíteni, színesíteni, gazdagítani a ház 
programját. Minden alkalomra sokféle gyakorlatot, feladatot, játékot készítenek elő, melyek 
segítik a mozgáskoordinációt, a figyelemfejlesztést, az együttműködési készség, a 
finommotorikum fejlesztését, a feladattudatosság kialakulását és a kitartásra szoktatást. A 
gyerekek szívesen vettek részt a heti foglalkozásokon, amihez nagyban hozzájárult, hogy a 
felnőttekkel együtt játszottak, tanultak, tevékenykedtek.  

Közreműködés az első osztályos tanulók DIFER mérésében: 
A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok részt vesznek az első osztályosok DIFER 
mérésében, mely hét, az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű alapkészség 

Összesítve az eredményeket: a vizsgált tanulók fejlesztésre szoruló aránya területenként:
100% 
93% 
86% 
78% 
57% 
29% 
29% 

Szakmai segítség az integrált oktatást végző pedagógusok munkájához:
A műhelymunka a tapasztalatcsere szellemében szerveződött, ahol lehetőség volt megsegíteni 
az osztálytanítókat a tanórán is használható fejlesztő játékokkal, foglalkozási ötletekkel. 

 

 

A foglalkozásokat a jó hangulat, a játékosság és a kreativitás jellemezte. A foglalkozásokon a 
glalkozások megtartását. 

A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok a nyár folyamán felzárkóztató, fejlesztő 
foglalkozásokat tartanak az edelényi Közösségi házban. Ennek köszönhetően a nyár folyamán öt 
héten keresztül a Közösségi ház munkáját tudják segíteni, színesíteni, gazdagítani a ház 
programját. Minden alkalomra sokféle gyakorlatot, feladatot, játékot készítenek elő, melyek 

űködési készség, a 
finommotorikum fejlesztését, a feladattudatosság kialakulását és a kitartásra szoktatást. A 
gyerekek szívesen vettek részt a heti foglalkozásokon, amihez nagyban hozzájárult, hogy a 

A fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok részt vesznek az első osztályosok DIFER 
mérésében, mely hét, az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű alapkészség 

Összesítve az eredményeket: a vizsgált tanulók fejlesztésre szoruló aránya területenként: 

Szakmai segítség az integrált oktatást végző pedagógusok munkájához: 
A műhelymunka a tapasztalatcsere szellemében szerveződött, ahol lehetőség volt megsegíteni 
az osztálytanítókat a tanórán is használható fejlesztő játékokkal, foglalkozási ötletekkel.  
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9/A  Gazdaasszonyképző 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A 4 alkalomból álló foglalkozások Edelényben már megvalósultak.
Az első foglalkozáson (2019.
alapvető eszközökkel. 
A második alkalommal (2019.08.29.)
A harmadik foglalkozás (2019.09.09.)
táplálkozásban” volt. 
A negyedik foglalkozáson (2019.09.23.) a „Befőzés
befőzése/” volt a téma. 
A foglalkozásokon alkalmanként 7 
megvalósíthatónak tartották a foglalkozáson hallottakat.
 
Perkupa: 2019 évben volt tervben a megvalósít
megtartandónak. A foglalkozások közül a befőzés maradt el, mert a tervezett időpontban 
már a nyersanyagok nagyon magas áron voltak már csak beszerezhetők.
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A tevékenység megnevezése 9/A Gazdasszonyképző

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat.

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Bódvaszilas, Szendrő, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa mikrokörzetek

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként nyolc alkalo
összesen 48 alkalom 

60 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 9 fő 

A 4 alkalomból álló foglalkozások Edelényben már megvalósultak. 
foglalkozáson (2019.08.15) megismerkedtek a résztvevők a főzéshez szükséges 

(2019.08.29.) a téma a bevásárlás, készletezés, takarékoskodás volt. 
(2019.09.09.) témája a „Gyümölcsök-zöldségek fontossága a 

foglalkozáson (2019.09.23.) a „Befőzés, tartósítási lehetőségek /szilva dzsem 

A foglalkozásokon alkalmanként 7 – 9 fő vett részt, akik hasznosnak, a mindennapokban is 
megvalósíthatónak tartották a foglalkozáson hallottakat. 

: 2019 évben volt tervben a megvalósítása, de át lett téve 2020 júliusig 
megtartandónak. A foglalkozások közül a befőzés maradt el, mert a tervezett időpontban 
már a nyersanyagok nagyon magas áron voltak már csak beszerezhetők. 

 

 

9/A Gazdasszonyképző 

, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
elepülésen, meglévő vagy új közösségi térben, 

ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat. 

Edelény, Bódvaszilas, Szendrő, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa mikrokörzetek 

Mikrotérségenként nyolc alkalom, azaz 

főzéshez szükséges 

a téma a bevásárlás, készletezés, takarékoskodás volt.  
zöldségek fontossága a 

, tartósítási lehetőségek /szilva dzsem 

hasznosnak, a mindennapokban is 

ása, de át lett téve 2020 júliusig 
megtartandónak. A foglalkozások közül a befőzés maradt el, mert a tervezett időpontban 
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9/B  Ezermester műhely 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 

Tematika: 
A programban részvevők 8-10 fős csoportokban közösségi munkában, nyernek bepillantást a 
kéziszerszámok használatának, a ház körüli barkácsolás fortélyaiba.
Heti rendszerességgel egy foglalkozás, foglalkozásonként 2
foglalkozás.  
Foglalkozások általános menete, tematikája:

- A tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök számba vétele, 
- Munkafolyamat szakaszokra bontása (tervezés, megvalósítás, munkadarab kezelése)
- Anyagok, eszközök beszerzési helyeinek feltárása (pl.: internete
- Anyagszükséglet meghatározása, mérések, számítások elvégzése
- A tevékenység szakszerű elvégzése
- Adott munkadarab, terület, munkaasztal elpakolása, takarítása, eszközök elrakása, 

karbantartása. 
Tematika a tevékenységben részt vevő 
Foglalkozások megtartására vonatkozó megb
anyagok, eszközök beszerzése előkészítés alatt.
Megvalósítás tervezett időpontja: 2020
 

33 

A tevékenység megnevezése 9/A Ezermester műhely

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval) 

(9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára köt
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat.

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

evékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Bódvaszilas, Szendrő, Perkupa 

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként 4 alkalom, azaz összesen 16 
alkalom 

32 fő 

Ebből megvalósult 2019.december - 

10 fős csoportokban közösségi munkában, nyernek bepillantást a 
kéziszerszámok használatának, a ház körüli barkácsolás fortélyaiba. 
Heti rendszerességgel egy foglalkozás, foglalkozásonként 2-3 óra időtartamban összesen 4 

oglalkozások általános menete, tematikája: 
A tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök számba vétele, 
Munkafolyamat szakaszokra bontása (tervezés, megvalósítás, munkadarab kezelése)
Anyagok, eszközök beszerzési helyeinek feltárása (pl.: interneten is lehet rendelni)
Anyagszükséglet meghatározása, mérések, számítások elvégzése 
A tevékenység szakszerű elvégzése 
Adott munkadarab, terület, munkaasztal elpakolása, takarítása, eszközök elrakása, 

Tematika a tevékenységben részt vevő mikrotérségekre egyedileg kidolgozásra került.
Foglalkozások megtartására vonatkozó megbízási szerződések megkötésre kerültek, 
anyagok, eszközök beszerzése előkészítés alatt. 
Megvalósítás tervezett időpontja: 2020-ban 

 

 

ermester műhely 

, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat. 

Edelény, Bódvaszilas, Szendrő, Perkupa  

Mikrotérségenként 4 alkalom, azaz összesen 16 

10 fős csoportokban közösségi munkában, nyernek bepillantást a 

3 óra időtartamban összesen 4 

A tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök számba vétele,  
Munkafolyamat szakaszokra bontása (tervezés, megvalósítás, munkadarab kezelése) 

n is lehet rendelni) 

Adott munkadarab, terület, munkaasztal elpakolása, takarítása, eszközök elrakása, 

térségekre egyedileg kidolgozásra került. 
ízási szerződések megkötésre kerültek, 



9/C Szülői háztartásvezetési ismeretek
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
Járásunkban, illetve szegregált tel
biztosított, háztartási gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozások 
megvalósítása. Az alacsony iskolázottságúak körében jellemző, hogy életviteli ismereteik 
hiányosak vagy nem helytállóak. Az egészségmegőrzéssel, pénzkezeléssel, egyszerű 
forrásteremtéssel kapcsolatos szokások kialakításában nem kellően motiváltak, tudatosak. 
Ezért ezeket a szokásokat, vagy a szokások hiányát „átörökítik”. Az alacsony iskolázottságú 
szülők lakáskörülményeiket, életvezetési, gazdálkodási képességeiket tekintve a legrosszabb 
potenciállal rendelkeznek. A szülők jövedelmi viszonyait tekintve, főként segélyekből, alkalmi 
munkából tartják fenn családjaikat, ahol az eltartott kisgyermekek száma átlagosan 4
Kulcskérdés a gyermekek számára a mélyszegénység leküzdése, a megfelelő minta, példa 
szolgáltatása a szülőkön, családtagokon keresztül.
 
A foglalkozásokat az alábbi tematika szerint tartják az előadók:
01 alkalom: gazdálkodás a háztartásban: tudatoss
02 alkalom: egészségőrzés: a család egészsége a háziasszony kezében van, hazai 
alapanyagok és az idényszerű táplálkozás előnyei
03 alkalom: környezettudatosság: a háztartás a legnagyobb szemét termelő: hulladék és 
veszélyes hulladék, és szelektív hulladékgyűjtés módjai.
04 alkalom: saját konyhakert előnye, házi komposztálás
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9/C Szülői háztartásvezetési ismeretek 
A tevékenység megnevezése 9/C Szülői háztartásvezetési ismeretek

ma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat.

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
tézmény, stb.) 

Edelény, Bódvaszilas, Szendrő, Perkupa 
mikrokörzetek 

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként 6 alkalom, azaz összesen 24 
alkalom 

80 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 28 fő 

Járásunkban, illetve szegregált településeken, meglévő közösségi térben, a szülők számára 
biztosított, háztartási gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozások 
megvalósítása. Az alacsony iskolázottságúak körében jellemző, hogy életviteli ismereteik 

ytállóak. Az egészségmegőrzéssel, pénzkezeléssel, egyszerű 
forrásteremtéssel kapcsolatos szokások kialakításában nem kellően motiváltak, tudatosak. 
Ezért ezeket a szokásokat, vagy a szokások hiányát „átörökítik”. Az alacsony iskolázottságú 

lményeiket, életvezetési, gazdálkodási képességeiket tekintve a legrosszabb 
potenciállal rendelkeznek. A szülők jövedelmi viszonyait tekintve, főként segélyekből, alkalmi 
munkából tartják fenn családjaikat, ahol az eltartott kisgyermekek száma átlagosan 4
Kulcskérdés a gyermekek számára a mélyszegénység leküzdése, a megfelelő minta, példa 
szolgáltatása a szülőkön, családtagokon keresztül. 

A foglalkozásokat az alábbi tematika szerint tartják az előadók: 
01 alkalom: gazdálkodás a háztartásban: tudatosság-tervezés- szervezés-fegyelem.
02 alkalom: egészségőrzés: a család egészsége a háziasszony kezében van, hazai 
alapanyagok és az idényszerű táplálkozás előnyei 
03 alkalom: környezettudatosság: a háztartás a legnagyobb szemét termelő: hulladék és 

hulladék, és szelektív hulladékgyűjtés módjai. 
04 alkalom: saját konyhakert előnye, házi komposztálás 

 

 

9/C Szülői háztartásvezetési ismeretek 

, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 

gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat. 

Edelény, Bódvaszilas, Szendrő, Perkupa 

Mikrotérségenként 6 alkalom, azaz összesen 24 

epüléseken, meglévő közösségi térben, a szülők számára 
biztosított, háztartási gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozások 
megvalósítása. Az alacsony iskolázottságúak körében jellemző, hogy életviteli ismereteik 

ytállóak. Az egészségmegőrzéssel, pénzkezeléssel, egyszerű 
forrásteremtéssel kapcsolatos szokások kialakításában nem kellően motiváltak, tudatosak. 
Ezért ezeket a szokásokat, vagy a szokások hiányát „átörökítik”. Az alacsony iskolázottságú 

lményeiket, életvezetési, gazdálkodási képességeiket tekintve a legrosszabb 
potenciállal rendelkeznek. A szülők jövedelmi viszonyait tekintve, főként segélyekből, alkalmi 
munkából tartják fenn családjaikat, ahol az eltartott kisgyermekek száma átlagosan 4-5 fő. 
Kulcskérdés a gyermekek számára a mélyszegénység leküzdése, a megfelelő minta, példa 

fegyelem. 
02 alkalom: egészségőrzés: a család egészsége a háziasszony kezében van, hazai 

03 alkalom: környezettudatosság: a háztartás a legnagyobb szemét termelő: hulladék és 



05 alkalom: a család összetartása: a fehér asztal melletti találkozás ereje, közös étkezés, idő 
és mód a beszélgetésre a családtagok megerősítése
06 alkalom: hagyományőrzés: régi szokások, foglalkozások, ételek, ünnepi terítés 
(beszélgetés és bemutatás) 
 
A program a tervezett négy településből m
6 alkalom) és Bódvaszilas 2019.03.08.
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05 alkalom: a család összetartása: a fehér asztal melletti találkozás ereje, közös étkezés, idő 
és mód a beszélgetésre a családtagok megerősítése 

lom: hagyományőrzés: régi szokások, foglalkozások, ételek, ünnepi terítés 

A program a tervezett négy településből már kettőben (Perkupa (2019.03.14.
2019.03.08.-04.16.-ig 6 alkalom) megvalósult. 

 

 

05 alkalom: a család összetartása: a fehér asztal melletti találkozás ereje, közös étkezés, idő 

lom: hagyományőrzés: régi szokások, foglalkozások, ételek, ünnepi terítés 

(2019.03.14.-2019.05.10.-ig 
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9/D  Családi és sportnap 

1. A tevékenység megnevezése
A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama
3. A tevékenység kezdeté

időpontja 
4. A tevékenység befejezésének 

időpontja 
5. A tevékenység 

helyszíne(i)(település, intézmény, 
stb.) 

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
Minden mikro-térségben évente egy
alkalom. A pontos helyszín év elején a GYEB döntés alapján kerül kijelölésre a mikro
más-más településén. A programot nyílt óvodai és iskolai napon valósítjuk meg. (pl. 
gyermeknap), ahol a gyermekek szülei is részt vesznek, bekapcsolódnak a programba.
2020-ban a tervezett 28 sportna
lefolytattuk, az egyeztetési eljárás van folyamatban az érintett településekkel és 
intézményekkel. 
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A tevékenység megnevezése 9/D Családi és sportnap
A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban,
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat.

A tevékenység időtartama (hónap) 48 
A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

)(település, intézmény, 
Edelény,  
Szendrőlád (Balajt, Ládbesenyő) 
Bódvaszilas (Bódvalenke, Szín, Tornanádaska) 
Szendrő (Szalonna, Szuhogy,
Borsodszirák (Lak, Hangács)
 Boldva (Ziliz) 
Perkupa (Hidvégardó, Szögliget)
mikro-körzetek 

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként évi 1 alkalom, azaz 
összesen 28 alkalom 
2000 fő 

Ebből megvalósult 2019.december - 

térségben évente egy-egy alkalommal. A program során ez összesen 28 
alkalom. A pontos helyszín év elején a GYEB döntés alapján kerül kijelölésre a mikro

más településén. A programot nyílt óvodai és iskolai napon valósítjuk meg. (pl. 
gyermeknap), ahol a gyermekek szülei is részt vesznek, bekapcsolódnak a programba.

ban a tervezett 28 sportnapból 13 megvalósítását tervezzük. A közbeszerzési eljárást 
lefolytattuk, az egyeztetési eljárás van folyamatban az érintett településekkel és 

 

 

 

9/D Családi és sportnap 
, és ifjúsági programok 

működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat. 

Szendrőlád (Balajt, Ládbesenyő)  
Bódvaszilas (Bódvalenke, Szín, Tornanádaska) 
Szendrő (Szalonna, Szuhogy, Rakaca) 
Borsodszirák (Lak, Hangács) 

Perkupa (Hidvégardó, Szögliget) 

Mikrotérségenként évi 1 alkalom, azaz 

egy alkalommal. A program során ez összesen 28 
alkalom. A pontos helyszín év elején a GYEB döntés alapján kerül kijelölésre a mikro-térség 

más településén. A programot nyílt óvodai és iskolai napon valósítjuk meg. (pl. 
gyermeknap), ahol a gyermekek szülei is részt vesznek, bekapcsolódnak a programba. 

pból 13 megvalósítását tervezzük. A közbeszerzési eljárást 
lefolytattuk, az egyeztetési eljárás van folyamatban az érintett településekkel és 



 
9/E Közösségi ház 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december
31-ig. 

 
A Közösségi Ház 2018. július 1. napjával kezdte meg működését 2 fő főállású munkatárssal, 
valamint 1 fő részmunkaidős vezetővel. 
területen élők értesítését a Közösségi Ház nyitásáról, elsősorban szem
útján. 2018. július első hetében sz
2018. július 19. napján nyitórendezvényt tartotta
szórólapozással, közösségi média használatával, valamint a Vár
megjelentetett hirdetéssel hívtá
közel 60 fő gyermek látogatott el. 
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A tevékenység megnevezése 9/E Közösségi ház működtetése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegre
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat.

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018. július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022. június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

3780 Edelény Bányász utca 2.

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

800 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

A Közösségi Ház 2018. július 1. napjával kezdte meg működését 2 fő főállású munkatárssal, 
nt 1 fő részmunkaidős vezetővel. Még június hónap végén megkezdté

területen élők értesítését a Közösségi Ház nyitásáról, elsősorban személyes kapcsolatfelvétel 
útján. 2018. július első hetében szórólapozással is népszerűsítették a Közösségi Házat.

apján nyitórendezvényt tartottak, melyre személyes toborzással, 
szórólapozással, közösségi média használatával, valamint a Városi televízió képújságában 
megjelentetett hirdetéssel hívták meg az érintetteket. A rendezvény sikeresen zajlott le, 
közel 60 fő gyermek látogatott el.  

 

 

9/E Közösségi ház működtetése 

, és ifjúsági programok 
működtetése szegregátumban, vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, 
ahol a szülők számára kötelezően biztosítani kell 
a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat. 

3780 Edelény Bányász utca 2. 

A Közösségi Ház 2018. július 1. napjával kezdte meg működését 2 fő főállású munkatárssal, 
Még június hónap végén megkezdték az érintett 

élyes kapcsolatfelvétel 
k a Közösségi Házat. 

k, melyre személyes toborzással, 
osi televízió képújságában 

k meg az érintetteket. A rendezvény sikeresen zajlott le, 



 
Mivel a közösségi média használata nagyon elterjedt, így 
fontos eseményről tájékoztatni tudjá
 
A Közösségi Ház több pályázati programelem megvalósításához biztosítja a helyszínt, így 
több alkalommal került már megrendezésre Adósságkezelési tanácsadás, Bűnmegelőzési 
előadás, Supermarmite, Ezermester mű
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Mivel a közösségi média használata nagyon elterjedt, így létrehoztak egy oldalt, ahol minden 
eseményről tájékoztatni tudják az érdeklődőket. 

A Közösségi Ház több pályázati programelem megvalósításához biztosítja a helyszínt, így 
több alkalommal került már megrendezésre Adósságkezelési tanácsadás, Bűnmegelőzési 
előadás, Supermarmite, Ezermester műhely, Gazdasszonyképző és Kamaszklub.

 

 

 

egy oldalt, ahol minden 

A Közösségi Ház több pályázati programelem megvalósításához biztosítja a helyszínt, így 
több alkalommal került már megrendezésre Adósságkezelési tanácsadás, Bűnmegelőzési 

hely, Gazdasszonyképző és Kamaszklub. 
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A nyári szünetekben fejlesztőpedagógusok is rendszeresen dolgoznak a Közösségi Házban. 
Játékos, fejlesztő foglalkozásokkal színesítik a gyerekek mindennapi tevékenységét.
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A nyári szünetekben fejlesztőpedagógusok is rendszeresen dolgoznak a Közösségi Házban. 
Játékos, fejlesztő foglalkozásokkal színesítik a gyerekek mindennapi tevékenységét.

 

 

 

A nyári szünetekben fejlesztőpedagógusok is rendszeresen dolgoznak a Közösségi Házban. 
Játékos, fejlesztő foglalkozásokkal színesítik a gyerekek mindennapi tevékenységét. 
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A Közösségi Ház szoros együttműködésben áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az 
Edelényi Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Több közösen megszervezett és 
megvalósított rendezvényre került sor 
kézműves foglalkozást, egy alkalommal Prevenciós előadást az Edelényi Rendőrkapitányság 
közreműködésével, továbbá Húsvéti Játszóházat, Egy perc és nyersz vetélkedőt és 
Karácsonyi Kézműves foglalkozást.
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gyüttműködésben áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az 
Edelényi Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Több közösen megszervezett és 

valósított rendezvényre került sor az eltelt időszakban. Két alkalommal tartotta
zást, egy alkalommal Prevenciós előadást az Edelényi Rendőrkapitányság 

désével, továbbá Húsvéti Játszóházat, Egy perc és nyersz vetélkedőt és 
Karácsonyi Kézműves foglalkozást. 

 

 

 

gyüttműködésben áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az 
Edelényi Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Több közösen megszervezett és 

zakban. Két alkalommal tartottak Őszi 
zást, egy alkalommal Prevenciós előadást az Edelényi Rendőrkapitányság 

désével, továbbá Húsvéti Játszóházat, Egy perc és nyersz vetélkedőt és 

 



 
 

Minden évben megemlékeznek
világnapja, Föld világnapja, Madarak és fák világnapja, Idősek világnapja, Gyermekek 
jogainak világnapja stb. A 
rendezvényük volt. A megjelente
Szendrőládi Szimfónia programban résztvevők és helyi fiatalok adták elő műsorukat. Ezután 
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megemlékeznek a kiemelkedőbb világnapokról. Néhányat kiemelnék: Víz 
világnapja, Föld világnapja, Madarak és fák világnapja, Idősek világnapja, Gyermekek 
jogainak világnapja stb. A legjelentősebb a Romák világnapja alkalmából megtartott 

k volt. A megjelenteket Molnár Oszkár Polgármester kösz
Szendrőládi Szimfónia programban résztvevők és helyi fiatalok adták elő műsorukat. Ezután 

 

 

 

 
hányat kiemelnék: Víz 

világnapja, Föld világnapja, Madarak és fák világnapja, Idősek világnapja, Gyermekek 
kalmából megtartott 

köszöntötte, ezután a 
Szendrőládi Szimfónia programban résztvevők és helyi fiatalok adták elő műsorukat. Ezután 



közös örömzenélés, kézműves foglalkozás és a közösen elkészített uzsonna elfogyasztása 
következett. A másik emlékezetes megemlékezés a Roma holokaus
Romano Glaszo társulat adta elő „A halálra táncoltatott lány” című táncballadát.
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közös örömzenélés, kézműves foglalkozás és a közösen elkészített uzsonna elfogyasztása 
következett. A másik emlékezetes megemlékezés a Roma holokauszt emléknapja volt, ahol a 
Romano Glaszo társulat adta elő „A halálra táncoltatott lány” című táncballadát.

 

 

 

közös örömzenélés, kézműves foglalkozás és a közösen elkészített uzsonna elfogyasztása 
zt emléknapja volt, ahol a 

Romano Glaszo társulat adta elő „A halálra táncoltatott lány” című táncballadát. 

 



 

 
 
Az egyik legkedveltebb társasjáték, amit a gyerekek jelentős többsége a Közösségi Házban 
tanult meg, a Malomjáték. Több alkalommal tar
a résztvevők. 
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Az egyik legkedveltebb társasjáték, amit a gyerekek jelentős többsége a Közösségi Házban 
játék. Több alkalommal tartottak házi versenyt, amelyet nagyon élveztek 

 

 

 

 

Az egyik legkedveltebb társasjáték, amit a gyerekek jelentős többsége a Közösségi Házban 
k házi versenyt, amelyet nagyon élveztek 



Az egyik legnépszerűbb klubfoglalkozásu
függvényében rendeznek meg
tartanak szépségnapokat. 

A gyerekeket minél több hasznos k
főzés-sütés alapismereteivel is megismerkedhetnek. Fő
ételeket, süteményeket, és ebbe 
generációt is. 
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legnépszerűbb klubfoglalkozásuk a Csak csajok elnevezésű, 

függvényében rendeznek meg minél több alkalommal. Igény esetén a felnőttek részére is 

 
yerekeket minél több hasznos képesség elsajátítására ösztönzik, így az érdeklődők, a 

sütés alapismereteivel is megismerkedhetnek. Főként ünnepi alkalmakkor készítene
ételeket, süteményeket, és ebbe meglehetősen nagy hatékonysággal bevonják

 

 

k a Csak csajok elnevezésű, alapanyag 
minél több alkalommal. Igény esetén a felnőttek részére is 

 

, így az érdeklődők, a 
ként ünnepi alkalmakkor készítenek 

meglehetősen nagy hatékonysággal bevonják a fiatalabb 



 
Rendszeresen gyűjtenek ruha és játékadományokat, amelyeket ingyenes ruhabörze 
formájában a rendszeresen betérő gyerek
karácsonyi ajándékokat a Zsófi Reményvár Egyesület biztosította.
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k ruha és játékadományokat, amelyeket ingyenes ruhabörze 
formájában a rendszeresen betérő gyerekek vagy szüleik részére kiosztana
karácsonyi ajándékokat a Zsófi Reményvár Egyesület biztosította. 

 

 

 

 

k ruha és játékadományokat, amelyeket ingyenes ruhabörze 
ek vagy szüleik részére kiosztanak. A 2019. évi 



 

 
Minden évben megünnepelik 
Ilyenkor a gyerekek minden alkalommal, műsorral készülnek, ké
tartanak az adott témakörben.
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Minden évben megünnepelik a Mikulást, a Karácsonyt, a Húsvétot és az Anyák napját is. 
Ilyenkor a gyerekek minden alkalommal, műsorral készülnek, kézműves foglalkozásokat is 

k az adott témakörben. 

 

 

 

a Mikulást, a Karácsonyt, a Húsvétot és az Anyák napját is. 
zműves foglalkozásokat is 



 
A nemzeti ünnepekről is rendszeresen megeml
beszélgetésekkel, vagy közös film
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ről is rendszeresen megemlékeznek, kézműves foglalkozással és 
közös filmnézéssel.  

 

 

 

k, kézműves foglalkozással és 



Figyelemmel kísérik az országo
szedd” akció mintájára rendbe tették 
Máltai Szeretetszolgálat koordinátora által a „Nem luxus táska” akcióba 
néhány hölgylátogató kaphatott a felajánlott táskákból.

 
2018. november hónapban két alkalommal tartott a Közösségi Házban toborzást a Prohuman 
2004. Kft. koordinátora. Nagy örömü
összeszerelői állásra.  
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k az országos megmozdulásokat is. Így tettek 2019 márciusában i
szedd” akció mintájára rendbe tették a Közösségi Ház közvetlen környezetét. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat koordinátora által a „Nem luxus táska” akcióba 

kaphatott a felajánlott táskákból. 

2018. november hónapban két alkalommal tartott a Közösségi Házban toborzást a Prohuman 
nátora. Nagy örömükre szolgált, hogy többen sikeres felvételt nyertek az 

 

 

 
márciusában is, a „Te 

a Közösségi Ház közvetlen környezetét. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat koordinátora által a „Nem luxus táska” akcióba is bekapcsolódtak, 

 

2018. november hónapban két alkalommal tartott a Közösségi Házban toborzást a Prohuman 
kre szolgált, hogy többen sikeres felvételt nyertek az 



A nyár búcsúztatását és az új tanév kez
as év rendezvénye látható. 
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A nyár búcsúztatását és az új tanév kezdetét minden évben megünnepelik

 

 

 
detét minden évben megünnepelik. A képen a 2018-

 



 
2019-es Farsangi ünnepség. 

2019. május 28. napján G
Szeretetszolgálat munkatársának közre
tánctanár, Lakatos Ágnes hagyományos roma táncokat tanított a bátor jelentkezőknek. Roma 
szokásokról is beszélt, és hagyományos ruhákat is bemutatott. A zenei kíséretet a Homrogdi 
Görögkatolikus Általános Iskola növendékei szolgáltatták. 
 
A már említett jó együttműködés keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
koordinátorainak segítségével vendégül látta
dolgozó szakembert, és ők is ellátogatta
Közösségi Házba. 2019. május hónapban 
Vizsolyban, a gyakorlati napot Lyukóvölgyben töl
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án Gyermeknapi rendezvényt tartottak, ahová a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársának közreműködésével Táncházat szerveztek. A meghívott 

hagyományos roma táncokat tanított a bátor jelentkezőknek. Roma 
és hagyományos ruhákat is bemutatott. A zenei kíséretet a Homrogdi 

Görögkatolikus Általános Iskola növendékei szolgáltatták.  

A már említett jó együttműködés keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
nak segítségével vendégül láttak több, a térségben működő

ők is ellátogattak a Gönci járásban működő Hidasnémeti és Gönci 
Közösségi Házba. 2019. május hónapban részt vettek egy öt napos Érzékenyítő tréningen 

ti napot Lyukóvölgyben töltötték. 

 

 

 
k, ahová a Magyar Máltai 

működésével Táncházat szerveztek. A meghívott 
hagyományos roma táncokat tanított a bátor jelentkezőknek. Roma 

és hagyományos ruhákat is bemutatott. A zenei kíséretet a Homrogdi 

A már említett jó együttműködés keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
térségben működő Közösségi Házban 

k a Gönci járásban működő Hidasnémeti és Gönci 
egy öt napos Érzékenyítő tréningen 

 



A Közösségi Ház heti tematikájában rendszeresen szerepelnek kézműves foglalkozások, 
amiket az adott évszakhoz, vagy közelgő ünnepekhez 
szívesen töltik az idejüket színezéssel, gyurmázással, gyöngyfűzéssel és tár

 
 

55 

 
A Közösségi Ház heti tematikájában rendszeresen szerepelnek kézműves foglalkozások, 
amiket az adott évszakhoz, vagy közelgő ünnepekhez igyekeznek igazítani. A gyerekek 
szívesen töltik az idejüket színezéssel, gyurmázással, gyöngyfűzéssel és tár

 

 

A Közösségi Ház heti tematikájában rendszeresen szerepelnek kézműves foglalkozások, 
igazítani. A gyerekek 

szívesen töltik az idejüket színezéssel, gyurmázással, gyöngyfűzéssel és társasjátékozással. 

 



Az egyik legnépszerűbb klubfoglalkozás
választják ki az aktuális filmet. A mozik hangulatát elhozva pattogatott kukoricát is 
minden alkalommal számukra.
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legnépszerűbb klubfoglalkozás a Filmklub. A gyermekekkel közösen megbeszélve 
k ki az aktuális filmet. A mozik hangulatát elhozva pattogatott kukoricát is 

minden alkalommal számukra. 

 

 

 

el közösen megbeszélve 
k ki az aktuális filmet. A mozik hangulatát elhozva pattogatott kukoricát is készítenek 

   



A sport tevékenységek közül a pingpongozás nagy vonzerővel bír, a fiatal felnőttek körében 
is népszerű programelem. Ezen kívül lehetőség biztosítana
továbbá futballozásra, tollaslabdázásra is időjárás függően.
 
Az IT termet is szívesen látogatják a gyermekek és a felnőttek is.

Az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe a Közösségi Házban:
- Információs technológiai eszközök használata és rendelkezésre bocsátása, segítségnyújtás 
azok használatában. 
-Számítógéphasználat, 
- Internet elérés, 
-Közhasznúinformációszolgáltatás,
- Ügyintézésben való segítségnyújtás,
- Mosási,- tisztálkodási lehetőség.
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kenységek közül a pingpongozás nagy vonzerővel bír, a fiatal felnőttek körében 

Ezen kívül lehetőség biztosítanak a kültéri kondipark használatára, 
továbbá futballozásra, tollaslabdázásra is időjárás függően. 

en látogatják a gyermekek és a felnőttek is. 

 
Az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe a Közösségi Házban: 

Információs technológiai eszközök használata és rendelkezésre bocsátása, segítségnyújtás 

Közhasznúinformációszolgáltatás, 
Ügyintézésben való segítségnyújtás, 

tisztálkodási lehetőség.  

 

 

 

kenységek közül a pingpongozás nagy vonzerővel bír, a fiatal felnőttek körében 
k a kültéri kondipark használatára, 

Információs technológiai eszközök használata és rendelkezésre bocsátása, segítségnyújtás 



 
10/A Bűnmegelőzési napok

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok
enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái, 
csökkenjen az életesélyeket romboló 
Legfontosabb cél, hogy a tanulók konkrét, kézzel fogható, a gyakorlatban hasznosítható 
információkat kapjanak arról, hogy miként előzhetik meg azt, hogy áldozattá váljanak, hogyan 
ismerhetik fel a veszélyes helyzeteket, hogy cselekedhetnek egy adott szituációban.
A négy év folyamán mind a
foglalkozásokat. 
A foglalkozások célja, hogy a diákok hiteles információkat kapjanak az áldozattá válás 
folyamatáról, elkerülési lehetőségeiről, a családon belüli erőszakról és a prost
emberkereskedelemről, a szenvedélybetegségek és különösen a kábítószer
társadalomra, közösségre, családra 
figyelmet az internet veszélyeire, az ott megjelenő káros tartalmakra, a
veszélyforrásaira, és segítséget nyújtani a virtuális világban történő biztonságos eligazodáshoz.
 
Az öt előadásból álló program-so
- 2019. március 11 és március 15 között került sor az internet használatának ve
- 2019. november 19 és december 10 között pedig a családon belüli erőszak 
megtartott előadássorozatra. 
 
A programban résztvevő tanulók rendelkeztek már alapismeretekkel, de olykor tudásuk hiányos 
volt.  
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10/A Bűnmegelőzési napok 
A tevékenység megnevezése 10/A Bűnmegelőzési napok

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
mutatóval 

(10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek 
a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a 
korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. 
megelőzése érdekében. 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Teljes járás (15 oktatási intézmény)

A tevékenység gyakorisága 5 tematika 

450 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 834 fő 

g javítását elősegítő programok feladata, hogy radikálisan 
enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái, 
csökkenjen az életesélyeket romboló magatartás előfordulása.  

cél, hogy a tanulók konkrét, kézzel fogható, a gyakorlatban hasznosítható 
információkat kapjanak arról, hogy miként előzhetik meg azt, hogy áldozattá váljanak, hogyan 
ismerhetik fel a veszélyes helyzeteket, hogy cselekedhetnek egy adott szituációban.

folyamán mind a 15 intézményben öt alkalommal 

A foglalkozások célja, hogy a diákok hiteles információkat kapjanak az áldozattá válás 
folyamatáról, elkerülési lehetőségeiről, a családon belüli erőszakról és a prost

a szenvedélybetegségek és különösen a kábítószer
társadalomra, közösségre, családra és egyénre gyakorolt hatásáról. Fontos 
figyelmet az internet veszélyeire, az ott megjelenő káros tartalmakra, a
veszélyforrásaira, és segítséget nyújtani a virtuális világban történő biztonságos eligazodáshoz.

sorozat két eleme már megvalósult: 
2019. március 11 és március 15 között került sor az internet használatának ve
2019. november 19 és december 10 között pedig a családon belüli erőszak 

A programban résztvevő tanulók rendelkeztek már alapismeretekkel, de olykor tudásuk hiányos 

 

 

10/A Bűnmegelőzési napok 

(10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek 
a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a 
korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. 

Teljes járás (15 oktatási intézmény) 

feladata, hogy radikálisan 
enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái, 

cél, hogy a tanulók konkrét, kézzel fogható, a gyakorlatban hasznosítható 
információkat kapjanak arról, hogy miként előzhetik meg azt, hogy áldozattá váljanak, hogyan 
ismerhetik fel a veszélyes helyzeteket, hogy cselekedhetnek egy adott szituációban. 

 tartanak interaktív 

A foglalkozások célja, hogy a diákok hiteles információkat kapjanak az áldozattá válás 
folyamatáról, elkerülési lehetőségeiről, a családon belüli erőszakról és a prostitúcióról, 

a szenvedélybetegségek és különösen a kábítószer-probléma 
Fontos továbbá felhívni a 

figyelmet az internet veszélyeire, az ott megjelenő káros tartalmakra, az ismerkedés 
veszélyforrásaira, és segítséget nyújtani a virtuális világban történő biztonságos eligazodáshoz. 

2019. március 11 és március 15 között került sor az internet használatának veszélyeiről szóló,  
2019. november 19 és december 10 között pedig a családon belüli erőszak témakörben 

A programban résztvevő tanulók rendelkeztek már alapismeretekkel, de olykor tudásuk hiányos 



A levetített oktató kisfilmeket nagy érdeklődéssel és figyelemmel nézték meg, a feltett 
kérésekre bátran válaszoltak.  
A bűnmegelőzési kisfilmek mondanivalóját, összefüggéseit megértették. A fogalmakat helyesen 
használták. 
Az előadásokon elhangzott válaszokból és kérdésekből egy
súlyos problémának az iskolai erőszakot, zaklatást, bár ezek jelei a szünetekben, az előadást 
megelőzően, illetve követően jelzettek, jelen vannak.
Megállapítható volt az is, hogy a zaklatással, internetes zaklatással k
felkészületlenek, megküzdési technikákkal nem rendelkeznek.
Az intézményektől nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a program eddigi elemeiről. 
Az internet használat veszélyeiről tartott előadáson összesen 
tartott előadáson összesen 460 tanuló vett részt.
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filmeket nagy érdeklődéssel és figyelemmel nézték meg, a feltett 

A bűnmegelőzési kisfilmek mondanivalóját, összefüggéseit megértették. A fogalmakat helyesen 

Az előadásokon elhangzott válaszokból és kérdésekből egyértelműen kiderül, hogy nem tekintik 
súlyos problémának az iskolai erőszakot, zaklatást, bár ezek jelei a szünetekben, az előadást 
megelőzően, illetve követően jelzettek, jelen vannak. 
Megállapítható volt az is, hogy a zaklatással, internetes zaklatással k
felkészületlenek, megküzdési technikákkal nem rendelkeznek. 
Az intézményektől nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a program eddigi elemeiről. 
Az internet használat veszélyeiről tartott előadáson összesen 374, a családon belüli erőszakr

tanuló vett részt. 

 

 

filmeket nagy érdeklődéssel és figyelemmel nézték meg, a feltett 

A bűnmegelőzési kisfilmek mondanivalóját, összefüggéseit megértették. A fogalmakat helyesen 

értelműen kiderül, hogy nem tekintik 
súlyos problémának az iskolai erőszakot, zaklatást, bár ezek jelei a szünetekben, az előadást 

Megállapítható volt az is, hogy a zaklatással, internetes zaklatással kapcsolatban 

Az intézményektől nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a program eddigi elemeiről.  
, a családon belüli erőszakról 

 

 



10/B Innovatív családi problémakezelés 
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama
(hónap) 

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység 
helyszíne(i)(település, intézmény, 
stb.) 

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 
2019.december 31-ig.

 
A beavatkozás lényege annak a felismerése, hogy a rászoruló gyermekek szüleinek pozitív 
befolyásolása leginkább a közvetlen családi körben megbeszélt konfliktusok révén oldhat
Mikro-térségenként két-két db speciális kisfilm kerül forgatásra, két témakörben: 
- Adósságspirál: az uzsora hatásai a családi életre  
- Tanulási nehézségek: a szülői felelősség kidomborítása. 
A kisfilmek alapötlete az, hogy az amatőr (és helyi l
környezetben forgatott filmek sokkal hatásosabban mutatják be vizuálisan is azt, hogy milyen 
hátrányok érhetik a gyermekeket a két problémakör kapcsán. Ezt követően a kisfilmeket a 
családsegítő munkatársai személ
közösen beszélnék át a film tanulságait, illetve a konkrét és kapcsolódó családi problémákat. A 
módszer egyrészt „házhoz hozza” a megoldást, és a helyi vágóképekkel tarkított, helyi 
szereplőkkel megvalósított filmek emocionálisan is közelebb hozhatják a problémák megoldását.
A projekt első eleme – „Adósságspirál: az uzsora hatásai a családi életre
mikro-térségbe már eljuttattuk. 
A második film 2020 tavaszán készül el. 
A filmek fogadtatásáról még nincs sok információnk. A forgatásban szívesen vettek részt a 
felkért személyek. 
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10/B Innovatív családi problémakezelés – családi kisfilm 
A tevékenység megnevezése 10/B Innovatív családi problémakezelés 

családi kisfilmek

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
ályázati útmutatóval 

(10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a 
deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai 
terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése 
érdekében. 

A tevékenység időtartama 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

)(település, intézmény, 
Edelény, Szendrőlád, Bódvaszilas, Szendrő, 
Borsodszirák, Boldva, Perkupa mikrokörzetek

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

nem releváns 

ig. 
nem releváns 

A beavatkozás lényege annak a felismerése, hogy a rászoruló gyermekek szüleinek pozitív 
befolyásolása leginkább a közvetlen családi körben megbeszélt konfliktusok révén oldhat

speciális kisfilm kerül forgatásra, két témakörben: 
Adósságspirál: az uzsora hatásai a családi életre   
Tanulási nehézségek: a szülői felelősség kidomborítása.  

A kisfilmek alapötlete az, hogy az amatőr (és helyi lakos) szereplők bevonásával, ismerős, helyi 
környezetben forgatott filmek sokkal hatásosabban mutatják be vizuálisan is azt, hogy milyen 
hátrányok érhetik a gyermekeket a két problémakör kapcsán. Ezt követően a kisfilmeket a 
családsegítő munkatársai személyesen, az érintettek otthonában mutatják be a családnak, és 
közösen beszélnék át a film tanulságait, illetve a konkrét és kapcsolódó családi problémákat. A 
módszer egyrészt „házhoz hozza” a megoldást, és a helyi vágóképekkel tarkított, helyi 

egvalósított filmek emocionálisan is közelebb hozhatják a problémák megoldását.
„Adósságspirál: az uzsora hatásai a családi életre” – 

A második film 2020 tavaszán készül el.  
ek fogadtatásáról még nincs sok információnk. A forgatásban szívesen vettek részt a 

 

 

 

10/B Innovatív családi problémakezelés – 
családi kisfilmek 

(10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a 
deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai 
terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése 

Edelény, Szendrőlád, Bódvaszilas, Szendrő, 
Borsodszirák, Boldva, Perkupa mikrokörzetek 

A beavatkozás lényege annak a felismerése, hogy a rászoruló gyermekek szüleinek pozitív 
befolyásolása leginkább a közvetlen családi körben megbeszélt konfliktusok révén oldható meg. 

speciális kisfilm kerül forgatásra, két témakörben:  

akos) szereplők bevonásával, ismerős, helyi 
környezetben forgatott filmek sokkal hatásosabban mutatják be vizuálisan is azt, hogy milyen 
hátrányok érhetik a gyermekeket a két problémakör kapcsán. Ezt követően a kisfilmeket a 

ák be a családnak, és 
közösen beszélnék át a film tanulságait, illetve a konkrét és kapcsolódó családi problémákat. A 
módszer egyrészt „házhoz hozza” a megoldást, és a helyi vágóképekkel tarkított, helyi 

egvalósított filmek emocionálisan is közelebb hozhatják a problémák megoldását. 
 elkészült, ezeket a 

ek fogadtatásáról még nincs sok információnk. A forgatásban szívesen vettek részt a 



 
10/C  Börtönlátogatás 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A prevenciós tevékenység feladata, hogy a fiatalok ismereteket kapjanak arra vonatkozóan, 
hogy mi a bűncselekmény, hogyan zajlik Magyarországon a büntetőeljárás, mi a büntetőjogi 
életkori kategóriák szerepe, valamint, hogy hogyan kerülhetik el azt, hogy bűncselekmén
kövessenek el. Nagyon hatásos, ha az adott környezetben, a börtönlátogatás során láthatják, 
hogy egy bűncselekmény elkövetésének mi a következménye.
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés
tervezték a látogatást. A börtön a civil élethez viszonyítottan meglehetősen szigorú feltételek 
kötött működik, s ehhez a rendhez kell igazodniuk a látogatóknak is. 
Az önként jelentkezők részére szervezté
szülők hozzájárulási nyilatkozatát is.
Egy csoport Edelényből, zömében a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és 
Szakgimnáziumból, szerveződött, egy csoport pedig Szendrőből.
A látogatások időpontjai: 

 2018.11.21.  
 2019.01.23.  

További három alkalommal kezdeményezté
miatt kérésünknek nem tudott eleget tenni.
A tanulók izgatottan, érdeklődően és egyben kíváncsian érkeztek meg a helyszínre. A látogatás 
szigorú szabályairól a tanulók előzetesen szóbeli tájékoztatást kapta
kerültek bemutatásra, ahol az elítéltek tartózkodhatnak és
funkciójáról. 
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A tevékenység megnevezése 10/C Börtönlátogatás

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek 
a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a 
korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. 
megelőzése érdekében. 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

ség befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrő mikro-körzetek

A tevékenység gyakorisága 3 alkalommal 

120 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 31 fő 

ós tevékenység feladata, hogy a fiatalok ismereteket kapjanak arra vonatkozóan, 
hogy mi a bűncselekmény, hogyan zajlik Magyarországon a büntetőeljárás, mi a büntetőjogi 
életkori kategóriák szerepe, valamint, hogy hogyan kerülhetik el azt, hogy bűncselekmén
kövessenek el. Nagyon hatásos, ha az adott környezetben, a börtönlátogatás során láthatják, 
hogy egy bűncselekmény elkövetésének mi a következménye. 

Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatal Korúak Börtönébe 
ást. A börtön a civil élethez viszonyítottan meglehetősen szigorú feltételek 

kötött működik, s ehhez a rendhez kell igazodniuk a látogatóknak is.  
ezők részére szervezték meg a programot, minden esetben beszerezve a 

ilatkozatát is. 
csoport Edelényből, zömében a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és 

Szakgimnáziumból, szerveződött, egy csoport pedig Szendrőből. 

  19 fő 
  12 fő 

három alkalommal kezdeményezték látogatást, de a BV. Intézet szolgálati érdekek 
miatt kérésünknek nem tudott eleget tenni. 
A tanulók izgatottan, érdeklődően és egyben kíváncsian érkeztek meg a helyszínre. A látogatás 
szigorú szabályairól a tanulók előzetesen szóbeli tájékoztatást kaptak. Különböző helyiségek
kerültek bemutatásra, ahol az elítéltek tartózkodhatnak és részletes tájékoztatást kaptak

 

 

10/C Börtönlátogatás 

Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek 
a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a 
korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. 

körzetek 

ós tevékenység feladata, hogy a fiatalok ismereteket kapjanak arra vonatkozóan, 
hogy mi a bűncselekmény, hogyan zajlik Magyarországon a büntetőeljárás, mi a büntetőjogi 
életkori kategóriák szerepe, valamint, hogy hogyan kerülhetik el azt, hogy bűncselekményt 
kövessenek el. Nagyon hatásos, ha az adott környezetben, a börtönlátogatás során láthatják, 

Fiatal Korúak Börtönébe 
ást. A börtön a civil élethez viszonyítottan meglehetősen szigorú feltételek 

k meg a programot, minden esetben beszerezve a 

csoport Edelényből, zömében a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és 

k látogatást, de a BV. Intézet szolgálati érdekek 

A tanulók izgatottan, érdeklődően és egyben kíváncsian érkeztek meg a helyszínre. A látogatás 
. Különböző helyiségek 

részletes tájékoztatást kaptak annak 



Megismerhették a napirendet, a munka illetve tanulási, továbbtanulási lehetőségeket, a 
szabadidő eltöltésének lehetőségeit
az esetleges fegyelmező intézkedésekről.
 A jelenlévő tanulók érdeklődve hallgatták a bemutatást
mentek, ahol az időközben felmerült kérdé
készségesen állt a rendelkezésükre, kimerítő választ adott minden érdeklődőnek.    
A buszon, visszaúton a gyerekek egymás közötti beszélgetésen vitatták meg a látottakat. 
Egyöntetű vélemény volt, hogy erre a helyre senki 
A látogatásról belső fényképfelvételek nem készülhettek, ami teljesen természetes. 
A program folytatásaként mindenképpen szeretnénk még legalább egy alkalommal látogatást 
tenni az intézményben. 
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Megismerhették a napirendet, a munka illetve tanulási, továbbtanulási lehetőségeket, a 
szabadidő eltöltésének lehetőségeit. Szó volt a külső kapcsolattartás, látogatási lehetőségekről, 

mező intézkedésekről. 
A jelenlévő tanulók érdeklődve hallgatták a bemutatást. A látogatás zárásaként egy tanterembe 

k, ahol az időközben felmerült kérdések kerültek megválaszolásra. A
kre, kimerítő választ adott minden érdeklődőnek.    

A buszon, visszaúton a gyerekek egymás közötti beszélgetésen vitatták meg a látottakat. 
Egyöntetű vélemény volt, hogy erre a helyre senki nem kívánkozik.  
A látogatásról belső fényképfelvételek nem készülhettek, ami teljesen természetes. 
A program folytatásaként mindenképpen szeretnénk még legalább egy alkalommal látogatást 

 

 

 

Megismerhették a napirendet, a munka illetve tanulási, továbbtanulási lehetőségeket, a 
. Szó volt a külső kapcsolattartás, látogatási lehetőségekről, 

zárásaként egy tanterembe 
válaszolásra. Az osztályvezető úr 

kre, kimerítő választ adott minden érdeklődőnek.     
A buszon, visszaúton a gyerekek egymás közötti beszélgetésen vitatták meg a látottakat. 

A látogatásról belső fényképfelvételek nem készülhettek, ami teljesen természetes.  
A program folytatásaként mindenképpen szeretnénk még legalább egy alkalommal látogatást 

 



 
10/D  Szimfónia 

1. A tevékenység megn

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A Szimfónia deklaráltan szociális program, amely a zenét eszközként használja. Szociális 
program abból a szempontból, hogy közvetlen célcsoportjának tagjai számára olyan 
támogatást nyújt, melynek segítségével megbecsülést szerezhetnek a helyi társadalomban, 
erősíthetik a pozíciójukat az iskolában, s újabb és újab
 
A négyéves programnak nincs előzménye 
település Szendrőlád iskolájában jó eredménnyel működik. 
tanárok és diákok közül az érdeklődők meglátogatták a szendrőládi csoport egyik 
foglalkozását, majd a borsodi iskolában is volt egy bemutató, kedvcsináló előadás.
200 fő körüli tanulói létszámból kerül
A zeneoktatás programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és 
fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére. 
indikátorszámait korrigálni kellett, mert a zenetanulás tipikusan az a terület, ahol csak 
hosszabb időn át végzett, folyamatos munkával lehet eredményt elérni.
Mivel tanulók hátrányos helyzetű
kapnak, illetve ez a hangszeres órán történik. 
húrok) c. hegedűiskolájának módszertanára ép
A foglalkozásokat heti öt tanóra időtartamban tartják.
 
Képességfejlesztés 
1. Előkészítő mozgások: 

63 

A tevékenység megnevezése 10/D Szimfónia

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek 
a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a 
korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. 
megelőzése érdekében. 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény mikro-körzet (Borsodi Általános Iskola)

evékenység gyakorisága folyamatos (szorgalmi időben hetente, 
alkalmanként 4 órában) 

30 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 20 fő 

A Szimfónia deklaráltan szociális program, amely a zenét eszközként használja. Szociális 
ól a szempontból, hogy közvetlen célcsoportjának tagjai számára olyan 

támogatást nyújt, melynek segítségével megbecsülést szerezhetnek a helyi társadalomban, 
erősíthetik a pozíciójukat az iskolában, s újabb és újabb célokat tűzhetnek maguk elé. 

s programnak nincs előzménye a Borsodi Általános Iskolában. A szomszédos 
település Szendrőlád iskolájában jó eredménnyel működik. A program indulása előtt a 

közül az érdeklődők meglátogatták a szendrőládi csoport egyik 
a borsodi iskolában is volt egy bemutató, kedvcsináló előadás.

200 fő körüli tanulói létszámból került ki az a 20 fő, aki bevonásra került a programba. 
A zeneoktatás programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és 

képességeinek fejlesztésére. A négyévesre hosszabbított program 
indikátorszámait korrigálni kellett, mert a zenetanulás tipikusan az a terület, ahol csak 
hosszabb időn át végzett, folyamatos munkával lehet eredményt elérni. 

k hátrányos helyzetűek, egyszerű szülők gyermekei, külön szolfézs órát nem 
kapnak, illetve ez a hangszeres órán történik. Az oktatás Szilvay Géza: Hegedű ábécé (Színes 
húrok) c. hegedűiskolájának módszertanára épül. 
A foglalkozásokat heti öt tanóra időtartamban tartják. 

 

 

 

10/D Szimfónia 

(10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek 
a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a 
korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. 

körzet (Borsodi Általános Iskola) 

folyamatos (szorgalmi időben hetente, 
 

A Szimfónia deklaráltan szociális program, amely a zenét eszközként használja. Szociális 
ól a szempontból, hogy közvetlen célcsoportjának tagjai számára olyan 

támogatást nyújt, melynek segítségével megbecsülést szerezhetnek a helyi társadalomban, 
b célokat tűzhetnek maguk elé.  

kolában. A szomszédos 
A program indulása előtt a 

közül az érdeklődők meglátogatták a szendrőládi csoport egyik 
a borsodi iskolában is volt egy bemutató, kedvcsináló előadás. 

a programba.  
A zeneoktatás programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és 

A négyévesre hosszabbított program 
indikátorszámait korrigálni kellett, mert a zenetanulás tipikusan az a terület, ahol csak 

ek, egyszerű szülők gyermekei, külön szolfézs órát nem 
Szilvay Géza: Hegedű ábécé (Színes 



• a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és a végtagok térbeli helyzetéről;
• a helyes légzés felismerése illetve kialakítása;
• a kar és a kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése;
• a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.
2. A hangszerre irányuló mozgások:
• emelés-ejtés (fej, kar, kéz, ujjak);
• közelítés-távolítás; 
• súlyérzet; 
• rotálás, tengelyfogás érzete;
• hegedű „fészek” megismerése.
3. A hegedűtartás, vonótartás 
• a hangszer pengetéssel való megszólaltatása;
• vonóval való megszólaltatás elemi formái;
• billentés, húrváltás; fekvésváltás játékos megalapozása.
 
Gyermekdalok eljátszása:  
• d-e-fisz-g-a (d-húr) és 
• a-h-cisz-d-e (a-húr) hangkészletben.
 
Színek 
A gyermek szereti a színeket. A színek érdeklődést felkeltő és megtartó hatással bírnak a 
növendékek számára. Esztétikai élményt adó tulajdonságuknál fogva a színek megkönnyítik, 
valamint mélyebbé és maradandóbbá teszik a tanulást.
 
Szemléltetés 
A hangmagasságokat, hangközöket és más zenei fogalmakat rajzokkal, képekkel 
szemléltetve mutatja be és magyarázza a hangszeriskola. Ezen szemléltető rajzok, képek és 
illusztrációk az olyan gyakran bonyolult zenei nyelvtant gyermek
 
Ritmus 
Az első félév dallamai a gyermek számára csupán a legtermészetesebb, egyszerű 
alapritmusokat (negyed, nyolcad, fél kotta és negyed szünet) tartalmazzák. Ezen egyszerű 
ritmusokat fokozatosan követik a bonyolultabb, összetett ritmusok.
 
Dallamanyag 
A legegyszerűbb, kéthangú gyermekdalok után a dallamok lépésről lépésre gazdagodnak, 
mígnem elérik a pentachordot, pentatóniát (most itt tartunk), majd pedig a diatonikát.
 
Forma 
A melódiák rövidek, a növendékek számára könnyen áttekinthetőek, és így kívülről való 
megtanulásuk nehézség nélkül elérhető.
 
Éneklés 
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a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és a végtagok térbeli helyzetéről;
a helyes légzés felismerése illetve kialakítása; 
a kar és a kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

tással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása. 
A hangszerre irányuló mozgások: 

ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

rotálás, tengelyfogás érzete; 
hegedű „fészek” megismerése. 
A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 
a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 
vonóval való megszólaltatás elemi formái; 
billentés, húrváltás; fekvésváltás játékos megalapozása. 

 
húr) hangkészletben. 

A gyermek szereti a színeket. A színek érdeklődést felkeltő és megtartó hatással bírnak a 
növendékek számára. Esztétikai élményt adó tulajdonságuknál fogva a színek megkönnyítik, 
valamint mélyebbé és maradandóbbá teszik a tanulást. 

angmagasságokat, hangközöket és más zenei fogalmakat rajzokkal, képekkel 
szemléltetve mutatja be és magyarázza a hangszeriskola. Ezen szemléltető rajzok, képek és 
illusztrációk az olyan gyakran bonyolult zenei nyelvtant gyermek közelbe hozzák.

lső félév dallamai a gyermek számára csupán a legtermészetesebb, egyszerű 
alapritmusokat (negyed, nyolcad, fél kotta és negyed szünet) tartalmazzák. Ezen egyszerű 
ritmusokat fokozatosan követik a bonyolultabb, összetett ritmusok. 

bb, kéthangú gyermekdalok után a dallamok lépésről lépésre gazdagodnak, 
mígnem elérik a pentachordot, pentatóniát (most itt tartunk), majd pedig a diatonikát.

A melódiák rövidek, a növendékek számára könnyen áttekinthetőek, és így kívülről való 
anulásuk nehézség nélkül elérhető. 

 

 

a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és a végtagok térbeli helyzetéről; 

 

A gyermek szereti a színeket. A színek érdeklődést felkeltő és megtartó hatással bírnak a 
növendékek számára. Esztétikai élményt adó tulajdonságuknál fogva a színek megkönnyítik, 

angmagasságokat, hangközöket és más zenei fogalmakat rajzokkal, képekkel 
szemléltetve mutatja be és magyarázza a hangszeriskola. Ezen szemléltető rajzok, képek és 

közelbe hozzák. 

lső félév dallamai a gyermek számára csupán a legtermészetesebb, egyszerű 
alapritmusokat (negyed, nyolcad, fél kotta és negyed szünet) tartalmazzák. Ezen egyszerű 

bb, kéthangú gyermekdalok után a dallamok lépésről lépésre gazdagodnak, 
mígnem elérik a pentachordot, pentatóniát (most itt tartunk), majd pedig a diatonikát. 

A melódiák rövidek, a növendékek számára könnyen áttekinthetőek, és így kívülről való 



A gyermekdalok hangszeres megszólaltatása előtt hasznos a dallamokat énekelni szöveggel 
vagy anélkül, dúdolva, szolmizálva, ritmusnevekkel.
  
Hangszertechnika 
A balkéz-pizzicato fejlesztése és újszerű alkalmazása
bal- és jobbkéz technikát egyaránt fejlesztő, szisztematikus oktatása jelentenek újdonságot a 
hegedűtanítás történetében. 
 
A második évben a csoportos együtt zenélést helyezték előtérbe, gazdag duó és trió egészíti 
ki a tananyagot, ez nagy motivációt is jelent.
Első szereplésük az iskola karácsonyi ünnepségén, 
Fatima tanári közreműködéssel karácsonyi dallamot játszott.
Majd 2018.december 28-án szerepelte
négy növendék hegedült: Gulyás Krisztián, Tóth Dániel Viktor, Csikó Konrád és Mogyoró 
Dorina.  
2019-ben minden iskolai ünnepségen szerepel
 
A létszámok alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a csoport a foglalkozásokat 
szeptemberben 20 tanulóval kezdte meg, azonban 
lemorzsolódott összesen 4 fő. 
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A gyermekdalok hangszeres megszólaltatása előtt hasznos a dallamokat énekelni szöveggel 
vagy anélkül, dúdolva, szolmizálva, ritmusnevekkel. 

pizzicato fejlesztése és újszerű alkalmazása, valamint a természetes üveghangok 
és jobbkéz technikát egyaránt fejlesztő, szisztematikus oktatása jelentenek újdonságot a 

A második évben a csoportos együtt zenélést helyezték előtérbe, gazdag duó és trió egészíti 
tananyagot, ez nagy motivációt is jelent. 

k az iskola karácsonyi ünnepségén, 2018. december 20-án történt: Lakatos 
Fatima tanári közreműködéssel karácsonyi dallamot játszott. 

án szerepeltek Edelény Város Önkormányzatána
hegedült: Gulyás Krisztián, Tóth Dániel Viktor, Csikó Konrád és Mogyoró 

ben minden iskolai ünnepségen szerepelt a csoport. 

A létszámok alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a csoport a foglalkozásokat 
temberben 20 tanulóval kezdte meg, azonban magatartási problémák miatt 

 

 

 

A gyermekdalok hangszeres megszólaltatása előtt hasznos a dallamokat énekelni szöveggel 

, valamint a természetes üveghangok 
és jobbkéz technikát egyaránt fejlesztő, szisztematikus oktatása jelentenek újdonságot a 

A második évben a csoportos együtt zenélést helyezték előtérbe, gazdag duó és trió egészíti 

án történt: Lakatos 

k Edelény Város Önkormányzatának évzáróján, ahol 
hegedült: Gulyás Krisztián, Tóth Dániel Viktor, Csikó Konrád és Mogyoró 

A létszámok alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a csoport a foglalkozásokat 
magatartási problémák miatt 

 



 
 
11/A Szabadtéri hétvégi sportnapok

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A projekt 4 éve alatt a járás két legnagyobb lélekszámú településén Edelényben és 
Szendrőben évi egy-egy alkalommal (összesen a négy év alatt Edelényben és Szendrőben 4
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11/A Szabadtéri hétvégi sportnapok 
A tevékenység megnevezése 11/A Szabadtéri hétvégi sportprogramok

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
an a pályázati útmutatóval 

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrő mikro-körzetek

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként évente 1 alkalommal, azaz 
összesen 8 alkalom 

400 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

4 éve alatt a járás két legnagyobb lélekszámú településén Edelényben és 
egy alkalommal (összesen a négy év alatt Edelényben és Szendrőben 4

 

 

11/A Szabadtéri hétvégi sportprogramok 

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok 

körzetek 

Mikrotérségenként évente 1 alkalommal, azaz 

4 éve alatt a járás két legnagyobb lélekszámú településén Edelényben és 
egy alkalommal (összesen a négy év alatt Edelényben és Szendrőben 4-



4 alkalom) hétvégi szabadtéri sportnap szervezésére kerül sor. Ennek keretében évente egy 
alkalommal mindkét helyszínen ugyanazon sportág megismertetésére kerül sor.
A programok 2020-ban indulnak. Mindkét településen 2 
A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szervezési munka 
megkezdődött. 
 
Program leírása: 
o 1 db zenés, közösségi bemelegítés megszervezése gyermekeknek, felnőtteknek 
közösen, a tornát vezető személy irányításával
- Kisgyermekek (3-8 évesek):
o 1 db sor- és váltóverseny lebonyolítása szülők részvételével, gyerekekkel vegyese
o 1 db egyéni akadályverseny lebonyolítása korcsoportos bontásban (3
évesek) 
o Rendezvény időtartama alatt játszóház biztosítása (trambulin, ugrálóvár) 
- kapcsolódó feladatok / eszközök:
• 1 db trambulin biztosítása, folyamatos használata
• 1 db 3-8 évesek számára ajánlott ugráló vár használatának biztosítása
• versenyekhez szükséges eszközök, kellékek biztosítása
 
- Diákok (általános iskola alsó
o Korosztályonként 1-1 db labdarúgó bajnokság korcsoportonként m
igény szerint fiú-lány csapatok elkülönítése, csapatokban szülők is legyenek
o Korosztályonként 1-1 db kötélhúzó verseny megszervezése (egyenes kieséses 
rendszerben, nemenként, szülőkkel)
o Korosztályonként 1-1 db akadályokkal nehezített sor
szülőkkel 
o 1 db Zumba, vidám koreográfiás foglalkozás szülőkkel is (legalább 15 perc)
 
Diákok számára szervezett progrokhoz kapcsolódjon az adott napra meghirdetett 
népszerűsítendő sportághoz kapcsolódó verseny is pl.:
- küzdősport (cselgáncs, karate, stb.) esetén valamilyen a sportághoz kapcsolódó 
ügyességi, erőnléti verseny 
- extrém kerékpáros bemutatóhoz kapcsolódóan, kerékpáros ügyességi verseny
- a szabadtéri kondi bemutató (streetworkout) esetében fekvőtámasz, huzózdkod
saslengés stb. 
- íjászat esetében céllövő verseny íjakkal
- foci trükkök, labdazsonglőrködés, focitrükkök tanulása.
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4 alkalom) hétvégi szabadtéri sportnap szervezésére kerül sor. Ennek keretében évente egy 
mal mindkét helyszínen ugyanazon sportág megismertetésére kerül sor.

ban indulnak. Mindkét településen 2 – 2 alkalommal (tavasszal és ősszel).
A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szervezési munka 

1 db zenés, közösségi bemelegítés megszervezése gyermekeknek, felnőtteknek 
közösen, a tornát vezető személy irányításával 

8 évesek): 
és váltóverseny lebonyolítása szülők részvételével, gyerekekkel vegyese

1 db egyéni akadályverseny lebonyolítása korcsoportos bontásban (3

Rendezvény időtartama alatt játszóház biztosítása (trambulin, ugrálóvár) 
kapcsolódó feladatok / eszközök: 
1 db trambulin biztosítása, folyamatos használata 

8 évesek számára ajánlott ugráló vár használatának biztosítása
versenyekhez szükséges eszközök, kellékek biztosítása 

Diákok (általános iskola alsó-, felső tagozat, középiskola): 
1 db labdarúgó bajnokság korcsoportonként m

lány csapatok elkülönítése, csapatokban szülők is legyenek
1 db kötélhúzó verseny megszervezése (egyenes kieséses 

rendszerben, nemenként, szülőkkel) 
1 db akadályokkal nehezített sor- és váltóverseny megszervezése 

1 db Zumba, vidám koreográfiás foglalkozás szülőkkel is (legalább 15 perc)

Diákok számára szervezett progrokhoz kapcsolódjon az adott napra meghirdetett 
népszerűsítendő sportághoz kapcsolódó verseny is pl.: 

dősport (cselgáncs, karate, stb.) esetén valamilyen a sportághoz kapcsolódó 

extrém kerékpáros bemutatóhoz kapcsolódóan, kerékpáros ügyességi verseny
a szabadtéri kondi bemutató (streetworkout) esetében fekvőtámasz, huzózdkod

íjászat esetében céllövő verseny íjakkal 
foci trükkök, labdazsonglőrködés, focitrükkök tanulása. 

 

 

 

4 alkalom) hétvégi szabadtéri sportnap szervezésére kerül sor. Ennek keretében évente egy 
mal mindkét helyszínen ugyanazon sportág megismertetésére kerül sor. 

2 alkalommal (tavasszal és ősszel). 
A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szervezési munka 

1 db zenés, közösségi bemelegítés megszervezése gyermekeknek, felnőtteknek 

és váltóverseny lebonyolítása szülők részvételével, gyerekekkel vegyesen 
1 db egyéni akadályverseny lebonyolítása korcsoportos bontásban (3-5 évesek, 6-8 

Rendezvény időtartama alatt játszóház biztosítása (trambulin, ugrálóvár)  

8 évesek számára ajánlott ugráló vár használatának biztosítása 

1 db labdarúgó bajnokság korcsoportonként megszervezése, 
lány csapatok elkülönítése, csapatokban szülők is legyenek 

1 db kötélhúzó verseny megszervezése (egyenes kieséses 

és váltóverseny megszervezése 

1 db Zumba, vidám koreográfiás foglalkozás szülőkkel is (legalább 15 perc) 

Diákok számára szervezett progrokhoz kapcsolódjon az adott napra meghirdetett 

dősport (cselgáncs, karate, stb.) esetén valamilyen a sportághoz kapcsolódó 

extrém kerékpáros bemutatóhoz kapcsolódóan, kerékpáros ügyességi verseny 
a szabadtéri kondi bemutató (streetworkout) esetében fekvőtámasz, huzózdkodás, 



 
11/B  Nyári napközbeni gyermekfoglalkozások

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezéséne
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A tevékenység célja a nyáron „kallódó”, unatkozó általános iskolás diákok érdeklődésének 
sokoldalú kielégítése, szellemi fizikai adottságainak fejlesztése, valamint iskolai tudásuk 
szinten tartása, fejlesztése. A tevékenység napközbeni ellátással, gyermekek 
foglalkoztatásával valósulna meg a nyári szünetekben. A tevékenység helyszíne a helyi 
általános iskolák épülete. Nyaranta 6 alkalommal kerülne megtartásra a tábor, ezáltal 
biztosítva a szülők számára a gy
helyben elérhető egyéb programokból (sportpálya, kastélylátogatás, helytörténeti ház, stb.) 
is ingyenesen részesülhetnek. Foglalkozások várható tematikája:
- kézműves  
- „túlélő” 
- „hagyományőrző” 
A foglalkozások gyermekmegőrzési jelleggel is működnek. Jelentkezéseket a nyári szünet 
előtt, az iskolákban, szociális szolgáltatóknál lehet megtenni.
 
A közbeszerzési eljárás lezajlott, a foglalkozások szervezése megkezdődött, 2020
turnus megvalósítását tervezzük.
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11/B  Nyári napközbeni gyermekfoglalkozások 
A tevékenység megnevezése 11/B Nyári napközbeni 

gyermekfoglalkozások

záma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény (3), Bódvaszilas (1), Szendrő (2), 
Perkupa (1)mikro-körzetek

A tevékenység gyakorisága Évi 7 alkalom 4 éven keresztül, azaz összesen 
28 alkalom 

560 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

A tevékenység célja a nyáron „kallódó”, unatkozó általános iskolás diákok érdeklődésének 
sokoldalú kielégítése, szellemi fizikai adottságainak fejlesztése, valamint iskolai tudásuk 

ése. A tevékenység napközbeni ellátással, gyermekek 
foglalkoztatásával valósulna meg a nyári szünetekben. A tevékenység helyszíne a helyi 
általános iskolák épülete. Nyaranta 6 alkalommal kerülne megtartásra a tábor, ezáltal 
biztosítva a szülők számára a gyermekek felügyeletét. A foglalkozások során a gyermekek a 
helyben elérhető egyéb programokból (sportpálya, kastélylátogatás, helytörténeti ház, stb.) 
is ingyenesen részesülhetnek. Foglalkozások várható tematikája: 

foglalkozások gyermekmegőrzési jelleggel is működnek. Jelentkezéseket a nyári szünet 
előtt, az iskolákban, szociális szolgáltatóknál lehet megtenni. 

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a foglalkozások szervezése megkezdődött, 2020
ását tervezzük. 

 

 

 

11/B Nyári napközbeni 
gyermekfoglalkozások 

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok 

Edelény (3), Bódvaszilas (1), Szendrő (2), 
körzetek 

Évi 7 alkalom 4 éven keresztül, azaz összesen 

A tevékenység célja a nyáron „kallódó”, unatkozó általános iskolás diákok érdeklődésének 
sokoldalú kielégítése, szellemi fizikai adottságainak fejlesztése, valamint iskolai tudásuk 

ése. A tevékenység napközbeni ellátással, gyermekek 
foglalkoztatásával valósulna meg a nyári szünetekben. A tevékenység helyszíne a helyi 
általános iskolák épülete. Nyaranta 6 alkalommal kerülne megtartásra a tábor, ezáltal 

ermekek felügyeletét. A foglalkozások során a gyermekek a 
helyben elérhető egyéb programokból (sportpálya, kastélylátogatás, helytörténeti ház, stb.) 

foglalkozások gyermekmegőrzési jelleggel is működnek. Jelentkezéseket a nyári szünet 

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a foglalkozások szervezése megkezdődött, 2020-ban 12 



 
11/C Gyermektáborok 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A nyári táborok szervezését kiemelten fontos feladatnak tekintjük.  Családjaikkal, fizetős 
iskolái táborozási lehetőségekkel szinte esélye sincs sok gyermeknek arra, hogy a település 
határait túllépő, szervezett programon vegyen részt. Ezért tartottuk elengedhetetlennek, 
hogy a Balaton feltétlenül szerepeljen a
A táborok 2020-ban indulnak. 
Időpontok:  

 Balaton (Balatongyörök) 3 csoport
 Horpács    
 Horpács    
 Horpács    

2021-ben két balatoni, és két horpácsi tábo
 
A Rakaca tóhoz tervezett táborok időpontja még nem ismert.
ingatlan felújítása folyamatban van
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A tevékenység megnevezése 11/C Gyermektábor 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok

ég időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrő, Szendrőlád, Boldva, 
Borsodszirák, Bódvaszilas, Pe
mikrokörzetek 

A tevékenység gyakorisága A 7 mikrotérségben összesen 20 alkalommal

550 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

A nyári táborok szervezését kiemelten fontos feladatnak tekintjük.  Családjaikkal, fizetős 
táborozási lehetőségekkel szinte esélye sincs sok gyermeknek arra, hogy a település 

határait túllépő, szervezett programon vegyen részt. Ezért tartottuk elengedhetetlennek, 
hogy a Balaton feltétlenül szerepeljen a programok között. 

nak.  

Balaton (Balatongyörök) 3 csoport  2020. augusztus 24 
    1. turnus 2020.06.29. 
    2. turnus 2020.07.06. 
    3. turnus 2020.07.13. 

ben két balatoni, és két horpácsi tábor megszervezésére kerül sor.  

A Rakaca tóhoz tervezett táborok időpontja még nem ismert. A tábor helyéül szolgáló 
ingatlan felújítása folyamatban van, de 2022 nyaráig a táborok megvalósítása befejeződik.

 

 

 

11/C Gyermektábor  

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok 

Edelény, Szendrő, Szendrőlád, Boldva, 
Borsodszirák, Bódvaszilas, Perkupa 

A 7 mikrotérségben összesen 20 alkalommal 

A nyári táborok szervezését kiemelten fontos feladatnak tekintjük.  Családjaikkal, fizetős 
táborozási lehetőségekkel szinte esélye sincs sok gyermeknek arra, hogy a település 

határait túllépő, szervezett programon vegyen részt. Ezért tartottuk elengedhetetlennek, 

2020. augusztus 24 – 28. 
1. turnus 2020.06.29. – 07.03. 
2. turnus 2020.07.06. – 07.10. 
3. turnus 2020.07.13. – 07.17. 

 

A tábor helyéül szolgáló 
, de 2022 nyaráig a táborok megvalósítása befejeződik. 



Tervezett programok: 
Balatongyörök: 
 1.nap 
Délelőtt  Érkezés, ebéd 

Délután  strandolás 

Este  Csapatépítő 
játékok 

 
 
Horpács (Horpácsi Európa Pihenő Központ)

 1.nap 
Közösségi 

kaland-
megérkezés! 

Délelőtt megérkezés,  
ebéd 

Délután  programnyitás 
„tábori 
szerződés” 

Este közösségi 
játékok 
(csapatépítés) 

 
Rakaca 

- 1. nap. Érkezés a táborba, szálláshely elfoglalása, a környék felderítése, a tábor 
programjának ismertetése, esetleges korrekciók a megbeszélésen
kívánságok alapján. 

- 2. nap. Gyalogtúra a Martonyi határában található kolostorromhoz.  Tájékozódás a 
szabadban, térkép, tájoló, gps. használat. Helytörténeti  ismeretek bővítése.

- 3. nap. Az Aggteleki Nemzeti Park flórája és faunája. Előadások a
szakembereinek bevonásával a nemzeti parkban. Ha lehetséges sétakocsikázás 
keretében megnézni a Vass Imre Barlangot, vagy a Bódvarákón található barlangot.

- 4. nap. A téma előtted hever, vedd észre a szépet, az érdekeset címmel  fotók készítés
a tó környékén. Tablók, albumok szerkesztése a saját felvételekből. A legjobban 
sikerültek értékelése, díjazása.

- 5. nap: Kézműves foglalkozások,sportnap, akadálypálya leküzdése, íjászat, ügyességi 
versenyek, hazautazás. 
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2.nap 3.nap 4.nap 
Pele alpó 
sétány 

Hajókirándulás 
(Keszthely) 

Strandolás

Sportprogram  Keszthely 
mesepont 

Kézműves 
program 

Tábortűz, 
bátorság 
próba 

Filmklub Táborzárás

(Horpácsi Európa Pihenő Központ): 

 

2.nap 
Kaland a 
faluban! 

3.nap 
Kalandok 

erdőben és 
vízen! 

4.nap 
Kalandok a 
művészetek 

és 
tudomány 
világában!

falu portya, 
Mikszáth 
kúria 

erdei 
kirándulás 

Kézműves(ba
tikolás,fafara
gás (bőrözés)

sport 
program 
(számháború, 
méta) 

vizes játékok Balassagyarm
ati élmény 
központ  
látogatása

esti kaland 
(elemlámpáv
al) 

filmnézés programzárás
, tábortűz,
színesest 

1. nap. Érkezés a táborba, szálláshely elfoglalása, a környék felderítése, a tábor 
programjának ismertetése, esetleges korrekciók a megbeszélésen

2. nap. Gyalogtúra a Martonyi határában található kolostorromhoz.  Tájékozódás a 
szabadban, térkép, tájoló, gps. használat. Helytörténeti  ismeretek bővítése.
3. nap. Az Aggteleki Nemzeti Park flórája és faunája. Előadások a
szakembereinek bevonásával a nemzeti parkban. Ha lehetséges sétakocsikázás 
keretében megnézni a Vass Imre Barlangot, vagy a Bódvarákón található barlangot.
4. nap. A téma előtted hever, vedd észre a szépet, az érdekeset címmel  fotók készítés
a tó környékén. Tablók, albumok szerkesztése a saját felvételekből. A legjobban 
sikerültek értékelése, díjazása. 
5. nap: Kézműves foglalkozások,sportnap, akadálypálya leküzdése, íjászat, ügyességi 

 

 

5.nap 
Strandolás Készülődés 

hazafelé 
Kézműves - 

orzárás - 

 
Kalandok a 
művészetek 

tudomány 
világában! 

5.nap 
Vár az 
otthon! 

ézműves(ba
tikolás,fafara

bőrözés) 

pakolás, 
haza-indulás 
(hideg ebéd) 

Balassagyarm
ati élmény 

látogatása 

x 

zárás
, tábortűz, 

 

x 

1. nap. Érkezés a táborba, szálláshely elfoglalása, a környék felderítése, a tábor 
programjának ismertetése, esetleges korrekciók a megbeszélésen elhangzott 

2. nap. Gyalogtúra a Martonyi határában található kolostorromhoz.  Tájékozódás a 
szabadban, térkép, tájoló, gps. használat. Helytörténeti  ismeretek bővítése. 
3. nap. Az Aggteleki Nemzeti Park flórája és faunája. Előadások a nemzeti park 
szakembereinek bevonásával a nemzeti parkban. Ha lehetséges sétakocsikázás 
keretében megnézni a Vass Imre Barlangot, vagy a Bódvarákón található barlangot. 
4. nap. A téma előtted hever, vedd észre a szépet, az érdekeset címmel  fotók készítése 
a tó környékén. Tablók, albumok szerkesztése a saját felvételekből. A legjobban 

5. nap: Kézműves foglalkozások,sportnap, akadálypálya leküzdése, íjászat, ügyességi 



11/d Nyitott iskola 
1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 
2019.december 31-ig.

A kötelező tanórai kerteken kívüli színvonalas sza
tevékenységek révén a szabadidő hasznos eltöltésének, az egészséges életmód 
alapelemeinek elsajátítása, a rendszeres mozgás, a sport, ember életében betöltött 
szerepének a megismerése, tudatos elfogadása, a halmozottan hátrá
személyek, családok életébe való beépülését és felemelkedésükhöz való hozzájárulását segíti 
elő. Az ősz és téli időszakban viszonylag kevés lehetőség van a szabadtéri sportlásra, a 
szabadidő hasznos eltöltésére. Ezért fogalmazódott meg az igé
oktatási intézménye (Borsodi Általános Iskola, Nyitott 
János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola) a novembertől februárig terjedő időszakban 
szombati napokon, lehetővé teszi az érdeklődő tanulók számára az iskolai tornaterem 
használatát. 
A programok lebonyolításához 
biztosítunk (Ping-pong asztal, ütők, labdák, 
A 2018-2019. tanévben minden intézmény 
megelégedésére. 
 1.Foglalkozás (fő)
Borsodi Általános Iskola 
Nyitott Ajtók B.O.K. 
Szt. János Gk.Gimn. 
Szt. Miklós Ált. Iskola 
összesen 
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g megnevezése 11/D Nyitott iskola

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok.

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény: Borsodi Általános Iskola, Szt. 
János Gimnázium és szakgimnázium, Szt. 
Miklós Óvoda, Általános Iskola és Műv.
Iskola, Nyitott Ajtók Oktatási Központ

A tevékenység gyakorisága Évente intézményenként kettő, a négy év 
során összesen 32 alkalom

640 fő 

ig. 
224 fő 

A kötelező tanórai kerteken kívüli színvonalas szabadidős – sport és kulturális 
tevékenységek révén a szabadidő hasznos eltöltésének, az egészséges életmód 
alapelemeinek elsajátítása, a rendszeres mozgás, a sport, ember életében betöltött 
szerepének a megismerése, tudatos elfogadása, a halmozottan hátrá
személyek, családok életébe való beépülését és felemelkedésükhöz való hozzájárulását segíti 

Az ősz és téli időszakban viszonylag kevés lehetőség van a szabadtéri sportlásra, a 
szabadidő hasznos eltöltésére. Ezért fogalmazódott meg az igény arra, hogy a város 4 
oktatási intézménye (Borsodi Általános Iskola, Nyitott Ajtók Baptista Oktatási Központ, Szent 
János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola) a novembertől februárig terjedő időszakban intézményenként két alkalommal, 
szombati napokon, lehetővé teszi az érdeklődő tanulók számára az iskolai tornaterem 

A programok lebonyolításához – a projekt időtartamára - különböző sporteszközöket 
pong asztal, ütők, labdák, háló, darts készlet, foci). 

2019. tanévben minden intézmény megvalósította a programot, a diákok nagy 

1.Foglalkozás (fő) 2.Foglalkozás (fő) Összesen (fő)
23 25 
25 34 
27 28 
30 32 
105 119  

 

 

11/D Nyitott iskola 

(11) Iskolai szünetekben és hétvégéken 
szervezett szabadidős és fejlesztő programok. 

Borsodi Általános Iskola, Szt. 
János Gimnázium és szakgimnázium, Szt. 
Miklós Óvoda, Általános Iskola és Műv. 
Iskola, Nyitott Ajtók Oktatási Központ 

Évente intézményenként kettő, a négy év 
során összesen 32 alkalom 

sport és kulturális – 
tevékenységek révén a szabadidő hasznos eltöltésének, az egészséges életmód 
alapelemeinek elsajátítása, a rendszeres mozgás, a sport, ember életében betöltött 
szerepének a megismerése, tudatos elfogadása, a halmozottan hátrányos helyzetű 
személyek, családok életébe való beépülését és felemelkedésükhöz való hozzájárulását segíti 

Az ősz és téli időszakban viszonylag kevés lehetőség van a szabadtéri sportlásra, a 
ny arra, hogy a város 4 

jtók Baptista Oktatási Központ, Szent 
János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Szent Miklós Görögkatolikus Általános 

intézményenként két alkalommal, 
szombati napokon, lehetővé teszi az érdeklődő tanulók számára az iskolai tornaterem 

különböző sporteszközöket 

megvalósította a programot, a diákok nagy 

Összesen (fő) 
48 
59 
55 
62 
224 
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12/A Gyárlátogatás 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A tevékenység keretében a 13
és nagyobb foglalkoztatóihoz. Összesen 10 helyszín, összesen 20 turnus. (helyszínenként 2 
db turnus). Kizárólag a vállalati, vállalkozási szféra látogatása történik.
- Kapcsolatfelvétel a gyárakkal, üzemekkel, megtörtént, 2020. évi időpontok egyezt
folyamatban van. 
- Látogatások megszervezéséhez, időpontok egyeztetéséhez kapcsolatfelvétel középiskolával, 
általános iskolákkal, toborzás egyéb módon:
2020. év elején 
- Első alkalmak: 2020. év tavaszán
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A tevékenység megnevezése 12/A Gyárlátogatások 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(12) Munkaerő-piaci és köz
felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági 
korosztálynak 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
epülés, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrő mikrokörzetek

A tevékenység gyakorisága Összesen 20 alkalom 

400 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

A tevékenység keretében a 13-18 éves diákok (7. osztálytól) látogathatnak el a térség
és nagyobb foglalkoztatóihoz. Összesen 10 helyszín, összesen 20 turnus. (helyszínenként 2 
db turnus). Kizárólag a vállalati, vállalkozási szféra látogatása történik. 

Kapcsolatfelvétel a gyárakkal, üzemekkel, megtörtént, 2020. évi időpontok egyezt

Látogatások megszervezéséhez, időpontok egyeztetéséhez kapcsolatfelvétel középiskolával, 
általános iskolákkal, toborzás egyéb módon: 

Első alkalmak: 2020. év tavaszán 

 

 

 

12/A Gyárlátogatások  

piaci és közösségi részvételre 
felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági 

Edelény, Szendrő mikrokörzetek 

18 éves diákok (7. osztálytól) látogathatnak el a térség kisebb 
és nagyobb foglalkoztatóihoz. Összesen 10 helyszín, összesen 20 turnus. (helyszínenként 2 

Kapcsolatfelvétel a gyárakkal, üzemekkel, megtörtént, 2020. évi időpontok egyeztetése 

Látogatások megszervezéséhez, időpontok egyeztetéséhez kapcsolatfelvétel középiskolával, 



 
12/B Munkaerőpiaci tréning

1. A tevékenység megne

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A tevékenység keretein belül Edelényben évente egy, összesen 4 tréning kerülne 
megvalósításra. A tréningek összesen 8 alkalmasak, alkalmanként 2
Célcsoportja a fiatal (16-20 éves) korosztály. Álláskeresés egyéni, és csoportos mentorálása, 
melyben az álláskeresési források megismertetése, önéletrajz, motivációs levél, interjúra való 
felkészítés, kompetenciák fejlesztése, (pl felelősségvállalás, kommunikáció, önbizalom, 
önismeret, önmenedzselés), továbbá próbainterjú, és annak kiértékelése, valósulna meg. 
Álláskeresési kompetencia-fejlesztő tréning, képzett munkaerő
kulcskompetencia fejlesztő tréning, egyéni személyiségfejlesztéssel, egyéni igényekhez 
igazodva. Munkaerő közvetítők meghívásával „mini állásbörze”, önéletrajzírás, nyomtatás a 
rendezvényen. 
Kapcsolatfelvétel középiskolával, általános iskolákkal, toborzás egyéb 
kiválasztása:2020. évben 
1. tréning 2020 októberében indul a t
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12/B Munkaerőpiaci tréning 
A tevékenység megnevezése 12/B Munkerőpiaci felkészítő tréningek 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval) 

(12) Munkaerő-piaci és közösségi részvételre 
felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági 
korosztálynak 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény mikrokörzet 

A tevékenység gyakorisága 4 tréning, tréningenként 8 alkalomm

40 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

A tevékenység keretein belül Edelényben évente egy, összesen 4 tréning kerülne 
megvalósításra. A tréningek összesen 8 alkalmasak, alkalmanként 2-3 óra időkeretben. 

20 éves) korosztály. Álláskeresés egyéni, és csoportos mentorálása, 
melyben az álláskeresési források megismertetése, önéletrajz, motivációs levél, interjúra való 
felkészítés, kompetenciák fejlesztése, (pl felelősségvállalás, kommunikáció, önbizalom, 

), továbbá próbainterjú, és annak kiértékelése, valósulna meg. 
fejlesztő tréning, képzett munkaerő-piaci tanácsadókkal, 

kulcskompetencia fejlesztő tréning, egyéni személyiségfejlesztéssel, egyéni igényekhez 
igazodva. Munkaerő közvetítők meghívásával „mini állásbörze”, önéletrajzírás, nyomtatás a 

Kapcsolatfelvétel középiskolával, általános iskolákkal, toborzás egyéb módon, megvalósító 

ning 2020 októberében indul a tervek szerint 

 

 

 

12/B Munkerőpiaci felkészítő tréningek  

piaci és közösségi részvételre 
felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági 

4 tréning, tréningenként 8 alkalommal 

A tevékenység keretein belül Edelényben évente egy, összesen 4 tréning kerülne 
3 óra időkeretben. 

20 éves) korosztály. Álláskeresés egyéni, és csoportos mentorálása, 
melyben az álláskeresési források megismertetése, önéletrajz, motivációs levél, interjúra való 
felkészítés, kompetenciák fejlesztése, (pl felelősségvállalás, kommunikáció, önbizalom, 

), továbbá próbainterjú, és annak kiértékelése, valósulna meg. 
piaci tanácsadókkal, 

kulcskompetencia fejlesztő tréning, egyéni személyiségfejlesztéssel, egyéni igényekhez 
igazodva. Munkaerő közvetítők meghívásával „mini állásbörze”, önéletrajzírás, nyomtatás a 

módon, megvalósító 



 
13 Önkéntes csoportszerveződés a gyermekszegénység ellen

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 

Alapvetés: a gyermekszegénység felszámolásában részt vevő intézmények munkáját 
alapvetően az önkéntes civil kezdeményezések segíthetik elő leginkább. A civil 
kezdeményezéseknek az érintettek köréből kell 
együttműködések segítik a célcsoportok minél szélesebb körben való bevonását. Az általuk 
rendezett programok mindenki által elérhetőek, a tájékoztatásra nagy figyelmet szükséges 
fordítani. 
Jelen térségi gyermekprogram e
megvalósításába bevonjuk a térségben működő, a gyermekek érdekében tevékenykedő civil 
szervezeteket.  
Az elkészült pályázati felhívásban a következő t
meg: 

 Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő 
programok.  

 A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil 
kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a programok 
megvalósításába 

 A hátrányos helyzetű gyermekek részére szaba
egészségügyi, környezetvédelmi, életvezetéssel összefüggő programok 
szervezése 
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13 Önkéntes csoportszerveződés a gyermekszegénység ellen 
A tevékenység megnevezése 13/Önkéntes csoportszerveződés a 

gyermekszegénység ellen 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval) 

(12) A hátrányos helyzetű gyermekekre és 
családjaikra irányuló civil kezdeményezések 
elősegítése, önkéntesek bevonása a programok 
megvalósításába, a bevontak felkészítése, 
szakmai-módszertani támogatása, önkéntesek 
felkészítése, szakmai-módszertani támogatása.

ség időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

járás 

A tevékenység gyakorisága folyamatos 

450 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 138 fő 

Alapvetés: a gyermekszegénység felszámolásában részt vevő intézmények munkáját 
alapvetően az önkéntes civil kezdeményezések segíthetik elő leginkább. A civil 
kezdeményezéseknek az érintettek köréből kell érkezni. A civil szervezetekkel való 
együttműködések segítik a célcsoportok minél szélesebb körben való bevonását. Az általuk 
rendezett programok mindenki által elérhetőek, a tájékoztatásra nagy figyelmet szükséges 

térségi gyermekprogram előkészítése során célként tűztük ki hogy a feladat 
gvalósításába bevonjuk a térségben működő, a gyermekek érdekében tevékenykedő civil 

Az elkészült pályázati felhívásban a következő támogatható tevékenységek

netekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő 

A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil 
kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a programok 
megvalósításába  
A hátrányos helyzetű gyermekek részére szabadidős, sport,  kulturális , 
egészségügyi, környezetvédelmi, életvezetéssel összefüggő programok 

 

 

13/Önkéntes csoportszerveződés a 
gyermekszegénység ellen  

helyzetű gyermekekre és 
családjaikra irányuló civil kezdeményezések 
elősegítése, önkéntesek bevonása a programok 
megvalósításába, a bevontak felkészítése, 

módszertani támogatása, önkéntesek 
módszertani támogatása. 

Alapvetés: a gyermekszegénység felszámolásában részt vevő intézmények munkáját 
alapvetően az önkéntes civil kezdeményezések segíthetik elő leginkább. A civil 

érkezni. A civil szervezetekkel való 
együttműködések segítik a célcsoportok minél szélesebb körben való bevonását. Az általuk 
rendezett programok mindenki által elérhetőek, a tájékoztatásra nagy figyelmet szükséges 

ként tűztük ki hogy a feladat 
gvalósításába bevonjuk a térségben működő, a gyermekek érdekében tevékenykedő civil 

ámogatható tevékenységeket fogalmaztuk 

netekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő 

A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil 
kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a programok 

didős, sport,  kulturális , 
egészségügyi, környezetvédelmi, életvezetéssel összefüggő programok 



 Olyan programok támogatása, ahol a civil szervezetek közreműködésével 
kívánják megismertetni, javítani az intézmény 
együttműködését.

 
Az elnyerhető minimális támogatás: 100 e Ft, az elnyerhető maximális támogatás 500 e Ft, 
mely kizárólag gyermekprogramok szervezésével összefüggő kiadásokra használható. 
Támogatható projektek száma: minimálisan 8, maximum 40.
 
2019-ben három pályázat érkezett be

 Esély a kiteljesedésre A
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskol
pályázat 250 e Ft tám
(gyermekek ellátása, díjazása, a vetélkedő alapját képező előadás előadói díja
kifizetésre. A földrajzi hét programjaira meghívták Edelényből a Borsodi Általános 
Iskolát, a Nyitott ajtók Baptista Oktatási Központ és a borsodsziráki Bartók Béla 
Általános Iskola diákjait is. Ezen túlmenően a Hongkongi útibeszámolót 
megismételték a Borsodi és a Bartók Béla Általános Iskolában az érdeklődő diákok 
számára is (2019. 04.04.).

 
 „Szent Erzsébet Kenyere” Alapítvány („Gyermeknap a mélyszegénységben élő 

hátrányos helyzetű gyermekek részére)
 
A gyermekjóléti szolgálat civil alapítványa „Szent Erzsébet Kenyere” pályázott egy gyereknapi 
programra, ahová az alsó tagozatos gyerekeket tudták meginvitálni. Hívtak 
Bábszínházasokat, Bohócot, Zenés műsort előadókat, 
egész nap egy interaktív, jó hangulatban 
gyermek, aki először látott bohócot, bábszínházat. A megkapott összeget az alapítvány 
kiegészítette, így ellátást, ebédet, tízó
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Olyan programok támogatása, ahol a civil szervezetek közreműködésével 
kívánják megismertetni, javítani az intézmény – gyermekek 

sét. 

Az elnyerhető minimális támogatás: 100 e Ft, az elnyerhető maximális támogatás 500 e Ft, 
mely kizárólag gyermekprogramok szervezésével összefüggő kiadásokra használható. 
Támogatható projektek száma: minimálisan 8, maximum 40. 

t érkezett be: 
Esély a kiteljesedésre Alapítvány (Földrajzi hét a Szent Miklós Görögkatolikus 
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában 2019. március 25 
pályázat 250 e Ft támogatásban részesült, melyből a földrajzi vetélkedő költsége
(gyermekek ellátása, díjazása, a vetélkedő alapját képező előadás előadói díja

. A földrajzi hét programjaira meghívták Edelényből a Borsodi Általános 
Iskolát, a Nyitott ajtók Baptista Oktatási Központ és a borsodsziráki Bartók Béla 

talános Iskola diákjait is. Ezen túlmenően a Hongkongi útibeszámolót 
megismételték a Borsodi és a Bartók Béla Általános Iskolában az érdeklődő diákok 
számára is (2019. 04.04.). 

„Szent Erzsébet Kenyere” Alapítvány („Gyermeknap a mélyszegénységben élő 
trányos helyzetű gyermekek részére) 

A gyermekjóléti szolgálat civil alapítványa „Szent Erzsébet Kenyere” pályázott egy gyereknapi 
programra, ahová az alsó tagozatos gyerekeket tudták meginvitálni. Hívtak 
Bábszínházasokat, Bohócot, Zenés műsort előadókat, voltak sorversenyek, díjazások. Az 
egész nap egy interaktív, jó hangulatban telt el a nap, vidámság, derű volt az arcokon. Akadt 

aki először látott bohócot, bábszínházat. A megkapott összeget az alapítvány 
kiegészítette, így ellátást, ebédet, tízórait is tudtak nyújtani 

 

 

Olyan programok támogatása, ahol a civil szervezetek közreműködésével 
gyermekek – szülők 

Az elnyerhető minimális támogatás: 100 e Ft, az elnyerhető maximális támogatás 500 e Ft, 
mely kizárólag gyermekprogramok szervezésével összefüggő kiadásokra használható.  

Szent Miklós Görögkatolikus 
2019. március 25 – 29.) A 

sban részesült, melyből a földrajzi vetélkedő költségei 
(gyermekek ellátása, díjazása, a vetélkedő alapját képező előadás előadói díja) került 

. A földrajzi hét programjaira meghívták Edelényből a Borsodi Általános 
Iskolát, a Nyitott ajtók Baptista Oktatási Központ és a borsodsziráki Bartók Béla 

talános Iskola diákjait is. Ezen túlmenően a Hongkongi útibeszámolót 
megismételték a Borsodi és a Bartók Béla Általános Iskolában az érdeklődő diákok 

 

„Szent Erzsébet Kenyere” Alapítvány („Gyermeknap a mélyszegénységben élő 

A gyermekjóléti szolgálat civil alapítványa „Szent Erzsébet Kenyere” pályázott egy gyereknapi 
programra, ahová az alsó tagozatos gyerekeket tudták meginvitálni. Hívtak 

voltak sorversenyek, díjazások. Az 
vidámság, derű volt az arcokon. Akadt 

aki először látott bohócot, bábszínházat. A megkapott összeget az alapítvány 



 
 „Csibekas” Alapítvány (Szabadidős és kulturális tevékenységek, pro

szervezése a településen
A beszámoló készítésének időpontjában a beszámoló még nem készült el, egy p
később valósul meg, ezért az megvalósítás határideje
 
14/ A Szakmai műhelyprogram

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A kevés számú munkatárs jelentős leterheltség mellett dolgozik, ez a munk
lehetőséget hagy az innovációk, a jó gyakorlatok bevezetésére. Az edelényi járás szociális, 
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„Csibekas” Alapítvány (Szabadidős és kulturális tevékenységek, pro
szervezése a településen élő hátrányos helyzetű, óvodás korú gyermekek részére)

A beszámoló készítésének időpontjában a beszámoló még nem készült el, egy p
később valósul meg, ezért az megvalósítás határideje 2020. január 31-re módosult.

14/ A Szakmai műhelyprogram 
A tevékenység megnevezése 14/A Szakmai műhelyprogram

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(14) Civil és járási és települési szintű szakmai 
műhelyek működtetése a gyerekek és 
családjukkal foglalkozó szakemberek számára 
tapasztalatszerzés, tudásbővítés, továbbképzési 
és képzési tevékenységek megvalósítása 
céljából 

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrőlád, Boldva, Borsodszirák 
összevontan. Bódvaszilas, Perkupa, Szendrő 
összevontan – mikro-térség

A tevékenység gyakorisága Összevont Mikro-térségenkéntfélévente, azaz 
összesen 16 alkalom 

40 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 23 fő 

A kevés számú munkatárs jelentős leterheltség mellett dolgozik, ez a munk
lehetőséget hagy az innovációk, a jó gyakorlatok bevezetésére. Az edelényi járás szociális, 

 

 

 

„Csibekas” Alapítvány (Szabadidős és kulturális tevékenységek, programok 
élő hátrányos helyzetű, óvodás korú gyermekek részére) 

A beszámoló készítésének időpontjában a beszámoló még nem készült el, egy programelem 
re módosult. 

14/A Szakmai műhelyprogram 

ivil és járási és települési szintű szakmai 
műhelyek működtetése a gyerekek és 
családjukkal foglalkozó szakemberek számára 
tapasztalatszerzés, tudásbővítés, továbbképzési 
és képzési tevékenységek megvalósítása 

Edelény, Szendrőlád, Boldva, Borsodszirák 
összevontan. Bódvaszilas, Perkupa, Szendrő 

térség 

térségenkéntfélévente, azaz 

A kevés számú munkatárs jelentős leterheltség mellett dolgozik, ez a munkakörnyezet kevés 
lehetőséget hagy az innovációk, a jó gyakorlatok bevezetésére. Az edelényi járás szociális, 



gyerekjóléti és közoktatási intézményeiben dolgozók munkáját pozitívan befolyásolhatja, ha 
hasonló körülmények és feltételek között végzett jó gyak
azokat maguk is be tudnak építeni feladataik közé.
A szociális szférában dolgozó és a gyermekszegénységhez kapcsolódó tevékenységet ellátó 
intézményekben dolgozó személyek számára tartott ügyfélkezelési és agressziókezelési
tréning, ellátással. Évi egy-egy alkalom, (összesen 8 alkalom), melyből évente egy alkalom 
Edelényben, egy pedig Szendrőben valósul meg.
 
Ügyfélkezelési tréning: 
Cél: a korszerű ügyfélszolgálati kultúrát támogató kommunikáció, tárgyalástechnika, 
telefonos kapcsolattartás készségeinek, valamint a teherbíró ügyfélkapcsolat
praktikáinak elsajátítása. 
Témák: 

- Ügyfélismeret, cégismeret, konkurencia
- Aktív odafigyelés a kliensre (pl. minek van értéke az adott ügyfél szemében?),
- Kontaktusépítés az ügyféllel,
- Telefonos marketing, 
- A nyilvánvaló és rejtett igények felmérése, megértése 
- Az európai szintű, kultúrált viselkedés és öltözködés alapszabályai,
- Személyre szabott bánásmódok,
- Szélsőséges indulati reakciók, kifogások, ko
- Pozitív lelki beállítódásra, tapintatos bánásmódra való „átprogramozás”,
- A hibák korrekciója (hogyan lehet az elégedetlen ügyfelet elégedetté tenni?)

Módszerek, technikák: 
- Rövid szemináriumi blokkok 
- Számítógépes slide-show
- Szerepjátékok, szituációs játékok 
- Videó-feedback elemzéssel
- Hipnorelaxációs stresszoldás

 
Agressziókezelési tréning: 
Cél: A kiképző csoport résztvevőinek felkészítése az agresszív, ill. a mentálisan sérült 
ügyfelek professzionális kezelésére. 
Tematika: 

- Az agresszió lélektana, okai, forrásai, kezelési módjai
- Az agresszió szociálpszichológiai értelmezése
- Agresszió és az evolúció 
- Az agresszió genetikai, biokémiai, ill. szociális mozgatórugói
- Az agresszió típusai 
- Hogyan teremtsünk olyan légkört, amiben nehéz agresszívna
- Az ügyfelek agressziójának leghatékonyabb kezelési módja 
- Önérvényesítő magatartás 
- A tértartás és térfoglalás fortélyai az agresszív személlyel szemben
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gyerekjóléti és közoktatási intézményeiben dolgozók munkáját pozitívan befolyásolhatja, ha 
hasonló körülmények és feltételek között végzett jó gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg, s 
azokat maguk is be tudnak építeni feladataik közé. 
A szociális szférában dolgozó és a gyermekszegénységhez kapcsolódó tevékenységet ellátó 
intézményekben dolgozó személyek számára tartott ügyfélkezelési és agressziókezelési

egy alkalom, (összesen 8 alkalom), melyből évente egy alkalom 
Edelényben, egy pedig Szendrőben valósul meg. 

Cél: a korszerű ügyfélszolgálati kultúrát támogató kommunikáció, tárgyalástechnika, 
kapcsolattartás készségeinek, valamint a teherbíró ügyfélkapcsolat

Ügyfélismeret, cégismeret, konkurencia-ismeret, 
Aktív odafigyelés a kliensre (pl. minek van értéke az adott ügyfél szemében?),

gyféllel, 

A nyilvánvaló és rejtett igények felmérése, megértése – non-verbális kommunikáció
Az európai szintű, kultúrált viselkedés és öltözködés alapszabályai, 
Személyre szabott bánásmódok, 
Szélsőséges indulati reakciók, kifogások, konfliktusok kezelése, 
Pozitív lelki beállítódásra, tapintatos bánásmódra való „átprogramozás”,
A hibák korrekciója (hogyan lehet az elégedetlen ügyfelet elégedetté tenni?)

Rövid szemináriumi blokkok  
show 

ok, szituációs játékok  
feedback elemzéssel 

Hipnorelaxációs stresszoldás 

Cél: A kiképző csoport résztvevőinek felkészítése az agresszív, ill. a mentálisan sérült 
ügyfelek professzionális kezelésére.  

lélektana, okai, forrásai, kezelési módjai 
Az agresszió szociálpszichológiai értelmezése 

 
Az agresszió genetikai, biokémiai, ill. szociális mozgatórugói 

Hogyan teremtsünk olyan légkört, amiben nehéz agresszívnak lenni…
Az ügyfelek agressziójának leghatékonyabb kezelési módja – a megelőzés 
Önérvényesítő magatartás – agresszió nélkül 
A tértartás és térfoglalás fortélyai az agresszív személlyel szemben 

 

 

gyerekjóléti és közoktatási intézményeiben dolgozók munkáját pozitívan befolyásolhatja, ha 
orlatokkal ismerkedhetnek meg, s 

A szociális szférában dolgozó és a gyermekszegénységhez kapcsolódó tevékenységet ellátó 
intézményekben dolgozó személyek számára tartott ügyfélkezelési és agressziókezelési 

egy alkalom, (összesen 8 alkalom), melyből évente egy alkalom 

Cél: a korszerű ügyfélszolgálati kultúrát támogató kommunikáció, tárgyalástechnika, 
kapcsolattartás készségeinek, valamint a teherbíró ügyfélkapcsolat-építés 

Aktív odafigyelés a kliensre (pl. minek van értéke az adott ügyfél szemében?), 

verbális kommunikáció 

Pozitív lelki beállítódásra, tapintatos bánásmódra való „átprogramozás”, 
A hibák korrekciója (hogyan lehet az elégedetlen ügyfelet elégedetté tenni?) 

Cél: A kiképző csoport résztvevőinek felkészítése az agresszív, ill. a mentálisan sérült 

k lenni… 
a megelőzés  



- Agresszív személy leszerelése mentális és/vagy fizikai erődemo
- Az ügyfél agresszivitásának meggyengítése pszichológiai/szuggesztív eszközökkel
- Konstruktív problémamegoldó attitűdök előhívása az agresszió helyett

Módszerek, technikák: 
- Rövid szemináriumi blokkok 
- Számítógépes slide-show
- Szerepjátékok, szituációs játékok 
- Videó-feedback elemzéssel
- Hipnorelaxációs stresszoldás

 
2019. december 31-ig mind Edelényben (2019.05.31 és 06.07.), mind Szendrőben (2019. 
07.30. és 07.31.) 2 – 2 foglalkozás valósult meg a fenti tematika szerint. Ezeken a 
foglalkozásokon a szociális szolgáltató központok munkatársai vettek részt
illetve 13 fő, Szendrőben mindkét alkalommal 10 fő
 
14/B Open Space konferencia

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 

Cél, hogy nagyobb létszámú csoportok problémákat vitassanak meg és cselekvési 
javaslatokat tegyenek. Hatás: válaszok megadása a jövőt érintő komplex, konfliktusokkal tel
kérdésekre, valamint a változások gyorsaságának növelése. A konferenciák 
megrendezésének célja, hogy a „GYEP
témaköréhez kapcsolódóan tárja fel azokat a problémákat, amelyek egyéb megoldási 
javaslatot igényelnek, vagy újabb pályázatokat generálhatnak, a jelenlegei tevékenységeken 
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Agresszív személy leszerelése mentális és/vagy fizikai erődemonstrációval
Az ügyfél agresszivitásának meggyengítése pszichológiai/szuggesztív eszközökkel
Konstruktív problémamegoldó attitűdök előhívása az agresszió helyett

Rövid szemináriumi blokkok  
show 
ciós játékok  

feedback elemzéssel 
Hipnorelaxációs stresszoldás 

ig mind Edelényben (2019.05.31 és 06.07.), mind Szendrőben (2019. 
2 foglalkozás valósult meg a fenti tematika szerint. Ezeken a 

szociális szolgáltató központok munkatársai vettek részt
drőben mindkét alkalommal 10 fő) 

14/B Open Space konferencia  
A tevékenység megnevezése 14/B Open Space konferencia

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
ban a pályázati útmutatóval) 

(14) Civil és Járási és települési szintű szakmai 
műhelyek működtetése a gyerekek és 
családjukkal foglalkozó szakemberek számára 
tapasztalatszerzés, tudásbővítés, továbbképzési 
és képzési tevékenységek megvalósítása 
céljából 

tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény 

A tevékenység gyakorisága Évi egy alkalom, összesen 4 alkalom

200 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 17 fő 

Cél, hogy nagyobb létszámú csoportok problémákat vitassanak meg és cselekvési 
javaslatokat tegyenek. Hatás: válaszok megadása a jövőt érintő komplex, konfliktusokkal tel
kérdésekre, valamint a változások gyorsaságának növelése. A konferenciák 
megrendezésének célja, hogy a „GYEP-2” projekt tevékenységein túlmenően, a projekt 
témaköréhez kapcsolódóan tárja fel azokat a problémákat, amelyek egyéb megoldási 

lnek, vagy újabb pályázatokat generálhatnak, a jelenlegei tevékenységeken 

 

 

nstrációval 
Az ügyfél agresszivitásának meggyengítése pszichológiai/szuggesztív eszközökkel 
Konstruktív problémamegoldó attitűdök előhívása az agresszió helyett 

ig mind Edelényben (2019.05.31 és 06.07.), mind Szendrőben (2019. 
2 foglalkozás valósult meg a fenti tematika szerint. Ezeken a 

szociális szolgáltató központok munkatársai vettek részt. (Edelényben 12 

14/B Open Space konferencia 

(14) Civil és Járási és települési szintű szakmai 
műhelyek működtetése a gyerekek és 
családjukkal foglalkozó szakemberek számára 
tapasztalatszerzés, tudásbővítés, továbbképzési 
és képzési tevékenységek megvalósítása 

sen 4 alkalom 

Cél, hogy nagyobb létszámú csoportok problémákat vitassanak meg és cselekvési 
javaslatokat tegyenek. Hatás: válaszok megadása a jövőt érintő komplex, konfliktusokkal teli 
kérdésekre, valamint a változások gyorsaságának növelése. A konferenciák 

2” projekt tevékenységein túlmenően, a projekt 
témaköréhez kapcsolódóan tárja fel azokat a problémákat, amelyek egyéb megoldási 

lnek, vagy újabb pályázatokat generálhatnak, a jelenlegei tevékenységeken 



túl, illetve azok kiterjesztésével és a hozzájuk kapcsolódó problémákkal foglalkoznak. A 
konferenciák várható hatása, hogy megfelelő válaszok születnek a jövőt érintő komplex, 
konfliktusokkal teli kérdésekre, és a kívánt változások gyorsabban bekövetkezhetnek.  
Első alkalommal 2019. júniusában került megrendezésre, majd minden évben tovább 1
konferencia, azaz még 3 konferencia kerül megrendezésre.

 
 
15/A Szupervízió 

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 
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túl, illetve azok kiterjesztésével és a hozzájuk kapcsolódó problémákkal foglalkoznak. A 
konferenciák várható hatása, hogy megfelelő válaszok születnek a jövőt érintő komplex, 

ktusokkal teli kérdésekre, és a kívánt változások gyorsabban bekövetkezhetnek.  
Első alkalommal 2019. júniusában került megrendezésre, majd minden évben tovább 1
konferencia, azaz még 3 konferencia kerül megrendezésre. 

g megnevezése 15/A Szupervízió

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(15) A projekt szakmai megvalósítói szükség 
esetén az együttműködő partnerként bevont 
szervezetek szakemberei számára

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Rakaca - Üdülő 

A tevékenység gyakorisága Évi kettő alkalom, azaz összesen 8 alkalom

120 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

 

 

túl, illetve azok kiterjesztésével és a hozzájuk kapcsolódó problémákkal foglalkoznak. A 
konferenciák várható hatása, hogy megfelelő válaszok születnek a jövőt érintő komplex, 

ktusokkal teli kérdésekre, és a kívánt változások gyorsabban bekövetkezhetnek.   
Első alkalommal 2019. júniusában került megrendezésre, majd minden évben tovább 1-1 

 

15/A Szupervízió 

(15) A projekt szakmai megvalósítói szükség 
esetén az együttműködő partnerként bevont 
szervezetek szakemberei számára 

Évi kettő alkalom, azaz összesen 8 alkalom 



 
A szupervízió alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak 
alapellátás területén személyes gondoskodást végző szakemberek 
saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében és munkájának minőség
biztosításában. A szakmaközi hálózatos gondolkodás érdekében fontos, hogy minden érintett 
szakember saját álláspontját, szakterületét képviselve tudjon a közös célért együttműködni.
A tervezet szerint 8 alkalommal kerül sor foglalkozásokra ebben a témában, külső 
megvalósítóval. A helyszín a felújított Rakaca tavi üdülő lesz, várhatóan 2020. szeptemberi 
kezdéssel. 
 
15/B Relaxációs szoba kialakítása

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezd
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

 
Relaxációs szoba kialakítására két helyszínen Szendrőben 
2020. január 08. napján Szendrőbe megérkeztek az eszközök, a szoba kialakítása 
folyamatban van. 
Előreláthatólag Edelényben is megérkeznek a megrendelt eszközök a hónap folyamán.
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A szupervízió alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak – 
alapellátás területén személyes gondoskodást végző szakemberek – hivatás

iénéjében, szakmai továbbképzésében és munkájának minőség
biztosításában. A szakmaközi hálózatos gondolkodás érdekében fontos, hogy minden érintett 
szakember saját álláspontját, szakterületét képviselve tudjon a közös célért együttműködni.

nt 8 alkalommal kerül sor foglalkozásokra ebben a témában, külső 
megvalósítóval. A helyszín a felújított Rakaca tavi üdülő lesz, várhatóan 2020. szeptemberi 

axációs szoba kialakítása 
A tevékenység megnevezése 15/B Relaxációs szoba kiala

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(15) A projekt szakmai megvalósítói szükség 
esetén az együttműködő partnerként bevont 
szervezetek szakemberei számára

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2019.II.félév 

A tevékenység befejezésének 2020.I.félév 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrő 

A tevékenység gyakorisága Nem releváns 

Relaxációs szoba kialakítására két helyszínen Szendrőben és Edelényben kerül sor.
2020. január 08. napján Szendrőbe megérkeztek az eszközök, a szoba kialakítása 

Előreláthatólag Edelényben is megérkeznek a megrendelt eszközök a hónap folyamán.
 

 

 

 köztük a szociális 
hivatás-gondozásában, 

iénéjében, szakmai továbbképzésében és munkájának minőség-
biztosításában. A szakmaközi hálózatos gondolkodás érdekében fontos, hogy minden érintett 
szakember saját álláspontját, szakterületét képviselve tudjon a közös célért együttműködni. 

nt 8 alkalommal kerül sor foglalkozásokra ebben a témában, külső 
megvalósítóval. A helyszín a felújított Rakaca tavi üdülő lesz, várhatóan 2020. szeptemberi 

15/B Relaxációs szoba kialakítása 

(15) A projekt szakmai megvalósítói szükség 
esetén az együttműködő partnerként bevont 
szervezetek szakemberei számára 

és Edelényben kerül sor. 
2020. január 08. napján Szendrőbe megérkeztek az eszközök, a szoba kialakítása 

Előreláthatólag Edelényben is megérkeznek a megrendelt eszközök a hónap folyamán. 



 
15/C Hálózatos együttműködést támogató csapatépítő

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A projekt céljának megfelelő tartalom: a mikr
közötti konfliktusok, diszkriminációk, egészségtelen versengés, mítoszok, előítéletes és más 
irracionális reakciók megértése a társas lélektan szintjén. Közös érdekek és célok 
tudatosítása, a belső ill. külső ügyfelek szembeni
fejlesztése. A súrlódásokat, panaszokat konstruktívan kezelő bánásmód praktikáinak 
kiépítése, valamint a konszenzus
 
Tervezett tematika: 

- Mítoszok, irracionális kivetítések (irigység, kishitűség
- Diszkrimináció – előítéletek, rokonszenvi, ellenszenvi kapcsolatok háttere
- Harc az erőforrásokért 
- A stábok közötti kommunikációs rések, vákuumok feltérképezése
- A csoportközi viszonyok társas lélekta
- A vezetőkkel szembeni elvárások ill. a vezetők elvárásainak tudatosítása, egyeztetése
- Konszenzuskészség és lojalitás erősítése
- Kifogások, panaszok, és konfliktusok kezelése nyer
- Versengés és együttműkö
- Cél a csúcsteljesítmény 
- Egyensúlyt őrző csoportszerepek

„Házi Tízparancsolat”. Konstruktív munkakultúra, kívánatos értékrend tudatosítása
 
Tervezett időpontok 
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15/C Hálózatos együttműködést támogató csapatépítő programok
A tevékenység megnevezése 15/C Hálózatos együttműködést 

támogató csapatépítő programok

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(15) A projekt szakmai megvalósítói szükség 
esetén az együttműködő partnerként bevo
szervezetek szakemberei számára

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény, Szendrő, Szendrőlád, Boldva, 
Borsodszirák, Perkupa, Bódvaszilas

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként egy, összesen 7 alkalom

105 fő 

Ebből megvalósult 2019.december  

A projekt céljának megfelelő tartalom: a mikro-térség társadalmi csoportjai, ill. szakterületei 
közötti konfliktusok, diszkriminációk, egészségtelen versengés, mítoszok, előítéletes és más 
irracionális reakciók megértése a társas lélektan szintjén. Közös érdekek és célok 
tudatosítása, a belső ill. külső ügyfelek szembeni lojalitás, együttműködési készség 
fejlesztése. A súrlódásokat, panaszokat konstruktívan kezelő bánásmód praktikáinak 
kiépítése, valamint a konszenzus-technikák gyakorlása. 

Mítoszok, irracionális kivetítések (irigység, kishitűség-felsőbbrendűség, stb.)
előítéletek, rokonszenvi, ellenszenvi kapcsolatok háttere

Harc az erőforrásokért – igazságtalan elosztás prekoncepciója… 
A stábok közötti kommunikációs rések, vákuumok feltérképezése 
A csoportközi viszonyok társas lélektana – csoportdinamikai jelenségek megértése
A vezetőkkel szembeni elvárások ill. a vezetők elvárásainak tudatosítása, egyeztetése
Konszenzuskészség és lojalitás erősítése 
Kifogások, panaszok, és konfliktusok kezelése nyer-nyer alapon 
Versengés és együttműködés egyensúlya a közös célok és érdekek tükrében
Cél a csúcsteljesítmény – szinergikus csapatmunka tudatosítása, fejlesztése
Egyensúlyt őrző csoportszerepek 

„Házi Tízparancsolat”. Konstruktív munkakultúra, kívánatos értékrend tudatosítása

 

 

programok 
15/C Hálózatos együttműködést 
támogató csapatépítő programok 

(15) A projekt szakmai megvalósítói szükség 
esetén az együttműködő partnerként bevont 
szervezetek szakemberei számára 

endrőlád, Boldva, 
Borsodszirák, Perkupa, Bódvaszilas 

Mikrotérségenként egy, összesen 7 alkalom 

soportjai, ill. szakterületei 
közötti konfliktusok, diszkriminációk, egészségtelen versengés, mítoszok, előítéletes és más 
irracionális reakciók megértése a társas lélektan szintjén. Közös érdekek és célok 

lojalitás, együttműködési készség 
fejlesztése. A súrlódásokat, panaszokat konstruktívan kezelő bánásmód praktikáinak 

bbrendűség, stb.) 
előítéletek, rokonszenvi, ellenszenvi kapcsolatok háttere 

csoportdinamikai jelenségek megértése 
A vezetőkkel szembeni elvárások ill. a vezetők elvárásainak tudatosítása, egyeztetése 

dés egyensúlya a közös célok és érdekek tükrében 
szinergikus csapatmunka tudatosítása, fejlesztése 

„Házi Tízparancsolat”. Konstruktív munkakultúra, kívánatos értékrend tudatosítása 



- Január 31-Február 1: Edelény
- Február 7-8: Szendrőlád
- Február 14-15: Boldva
- Február 21-22: Szendrő
- Március 6-7: Borsodszirák
- Március 20-21: Perkupa és 
- Március 27-28: összevontan, még kimaradt mikro

 
16. Szülői támogató csoport

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.)

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 

A leghátrányosabb településeken, a magas szegénységi kockázatban élő családok számára a 
kora gyerekkorban elérhető preventív foglalkozások a későbbi iskolai sikerekhez járulhatnak 
hozzá. A gazdasági, kulturális, vagy egyéb okokból hátrányos helyzetben élő, elsősorban 
óvodás kor alatti gyerekek a lehető legkorábbi életszakaszban fognak segítséget kapni a 
készségeik és képességeik kibontakoztatásához.
A foglalkozások két településen, Borsodszirákon és Edelé
megvalósításra.Településenként évente egy turnus, ami 20 előadásból áll. A négy év során 8 
turnusban 160 előadás megtartására kerül sor. 
2019-ben egy – egy turnus 
08.05.-ig, Edelényben 2019.03.11
Borsodszirákon a megjelenések száma 72, Edelényben 77 fő. (Itt átfedések vannak.)
program fogadtatása kedvező.
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Február 1: Edelényi mikro-térség munkatársai 
8: Szendrőládmikro-térség munkatársai 
15: Boldvamikro-térség munkatársai 
22: Szendrőmikro-térség munkatársai 

7: Borsodszirákmikro-térség munkatársai 
21: Perkupa és Bódvaszilas mikro-térség munkatársai 

összevontan, még kimaradt mikro-térségi munkatársak 

16. Szülői támogató csoport 
A tevékenység megnevezése 16 Szülői támogató csoport

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
n a pályázati útmutatóval 

(16) Szülők számára – különösen óvodás kor 
alatti gyermekekkel 
támogató motivációs képzések, 
rendezvénysorozatok szervezése

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény és Borsodszirák mikrokörzetek

A tevékenység gyakorisága Mikrotérségenként évi egy alkalom, azaz 
összesen 8 alkalom 

64 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 15 fő 

A leghátrányosabb településeken, a magas szegénységi kockázatban élő családok számára a 
kora gyerekkorban elérhető preventív foglalkozások a későbbi iskolai sikerekhez járulhatnak 

turális, vagy egyéb okokból hátrányos helyzetben élő, elsősorban 
óvodás kor alatti gyerekek a lehető legkorábbi életszakaszban fognak segítséget kapni a 
készségeik és képességeik kibontakoztatásához. 
A foglalkozások két településen, Borsodszirákon és Edelé

Településenként évente egy turnus, ami 20 előadásból áll. A négy év során 8 
turnusban 160 előadás megtartására kerül sor.  

 megvalósult mindkét helyszínen (Borsodszirák:
en 2019.03.11-10.22-ig megvalósult 20 alkalomból 17 alkalom)

Borsodszirákon a megjelenések száma 72, Edelényben 77 fő. (Itt átfedések vannak.)
program fogadtatása kedvező. 

 

 

térségi munkatársak  

16 Szülői támogató csoport 

különösen óvodás kor 
alatti gyermekekkel – gyermeknevelést 
támogató motivációs képzések, 
rendezvénysorozatok szervezése 

Edelény és Borsodszirák mikrokörzetek 

Mikrotérségenként évi egy alkalom, azaz 

A leghátrányosabb településeken, a magas szegénységi kockázatban élő családok számára a 
kora gyerekkorban elérhető preventív foglalkozások a későbbi iskolai sikerekhez járulhatnak 

turális, vagy egyéb okokból hátrányos helyzetben élő, elsősorban 
óvodás kor alatti gyerekek a lehető legkorábbi életszakaszban fognak segítséget kapni a 

A foglalkozások két településen, Borsodszirákon és Edelényben kerülnek 
Településenként évente egy turnus, ami 20 előadásból áll. A négy év során 8 

Borsodszirák: 2019.05.20.-
ig megvalósult 20 alkalomból 17 alkalom). 

Borsodszirákon a megjelenések száma 72, Edelényben 77 fő. (Itt átfedések vannak.) A 



Tematika: 
1. Családtervezés: pozitív /tervezett, várt gyermek/ negatív / nem várt gy

Fogamzásgátlási lehetőségek szoptatás alatt 
2. Várandósság alatti kötelező és választható vizsgálatokról
3. Szülésre felkészítés: Kórházi szükségletek, Babakelengyéről az újszülött fogadására 

szükséges feltételekről. Környezetkialakítás. Családtagok felk
fogadására 

4. Anyatejes táplálás, Hozzátáplálás anyatejes babáknál 0
5. Mesterséges táplálás Hozzátáplálás tápszeres babáknál
6. Hogyan étkezzünk egészségesen? 

     7.  Levegőztetés Öltöztetés évszakonkén
9. Fogzás – fogápolás Lázmérés, Lázcsillapítás
10. Közösségbe szoktatás, Bölcsőde Óvoda
11. Fertőző betegségek 
12. Védőoltások, Kötelező, Ajánlott
13. Immunrendszer erősítés, Vitaminok
14. Mozgásfejlődés, Elmaradás felismerése
15. Tornáztatás, Babamasszázs
16. Beszédfejlődés folyamata
17. Korai fejlesztés, Lehetőségek
18. Szobatisztaságra nevelés, szoktatás
19. Napirend kialakítása - Alvás szükségletről
20. Elsősegélynyújtás, újraélesztés. Az eszközök helyes használata
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Családtervezés: pozitív /tervezett, várt gyermek/ negatív / nem várt gy
Fogamzásgátlási lehetőségek szoptatás alatt  
Várandósság alatti kötelező és választható vizsgálatokról 
Szülésre felkészítés: Kórházi szükségletek, Babakelengyéről az újszülött fogadására 
szükséges feltételekről. Környezetkialakítás. Családtagok felkészítése a gyermek 

Anyatejes táplálás, Hozzátáplálás anyatejes babáknál 0-1 éves korig
Mesterséges táplálás Hozzátáplálás tápszeres babáknál 
Hogyan étkezzünk egészségesen? – kisded- kisgyermektáplálás 

7.  Levegőztetés Öltöztetés évszakonként 
fogápolás Lázmérés, Lázcsillapítás 

Közösségbe szoktatás, Bölcsőde Óvoda 

Védőoltások, Kötelező, Ajánlott 
Immunrendszer erősítés, Vitaminok 
Mozgásfejlődés, Elmaradás felismerése 
Tornáztatás, Babamasszázs 
Beszédfejlődés folyamata, Fejlesztési lehetőségek 
Korai fejlesztés, Lehetőségek 
Szobatisztaságra nevelés, szoktatás 

Alvás szükségletről 
Elsősegélynyújtás, újraélesztés. Az eszközök helyes használata 

 

 

Családtervezés: pozitív /tervezett, várt gyermek/ negatív / nem várt gyermek/ 

Szülésre felkészítés: Kórházi szükségletek, Babakelengyéről az újszülött fogadására 
észítése a gyermek 

1 éves korig 

 



 
17. Biztos kezdet motivációs foglalkozások

1. A tevékenység megnevezése

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval

2. A tevékenység időtartama

3. A tevékenység kezdetének 
időpontja 

4. A tevékenység befejezésének 
időpontja 

5. A tevékenység helyszíne(i
(település, intézmény, stb.

6. A tevékenység gyakorisága

7. Résztvevők száma 

8. Ebből megvalósult 2019.december 
31-ig. 

 
A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata 
tekintetében kapcsolódó szolgáltatásokban. A 
történő megerősítése. 
A szülők a foglalkozásokra magukkal hozzák gyermekeiket is, akik részére szükség eseté
játékos foglalkozásokat tartana
  

85 

17. Biztos kezdet motivációs foglalkozások 
vékenység megnevezése 17 Biztos kezdet motivációs foglalkozások

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval 

(17) A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének 
elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata 
tekintetében kapcsolódó 
(előadások, csoportok, foglalkozások).

A tevékenység időtartama (hónap) 48 

A tevékenység kezdetének 2018.július 01. 

A tevékenység befejezésének 2022.június 30. 

A tevékenység helyszíne(i) 
(település, intézmény, stb.) 

Edelény 

A tevékenység gyakorisága Évi 6 alkalom 

96 fő 

Ebből megvalósult 2019.december 15 fő 

A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata 
tekintetében kapcsolódó szolgáltatásokban. A biztos kezdet szemlélet minél szélesebb körben 

A szülők a foglalkozásokra magukkal hozzák gyermekeiket is, akik részére szükség eseté
játékos foglalkozásokat tartanak a szülői előadások ideje alatt. 

 

 

 

 

17 Biztos kezdet motivációs foglalkozások 

(17) A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének 
elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata 
tekintetében kapcsolódó szolgáltatásokban 
(előadások, csoportok, foglalkozások). 

A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata 
biztos kezdet szemlélet minél szélesebb körben 

A szülők a foglalkozásokra magukkal hozzák gyermekeiket is, akik részére szükség esetén 



 
Tematika: 
I. Életvezetési kompetenciák fejlesztése szakemberek bevonásával:
1. Élhető élettér és családi gazdálkodás megismertetése a szülőkkel: Kert kialakítása, 
annak művelésének alapvető ismeretei, gazdasági előnyei a családban. A tiszta, ren
udvar és ház előnyei. 
2. Kisgyermek egészséges táplálása: Egészséges alapanyagokból egészséges, 
korosztálynak megfelelő ételek készítése otthon.
3. A kora gyermekkori fejlődés, hogyan vegyük észre, ha gyermekünknek egészségügyi 
fejlődési eltérése van, mik a leggyak
4. A kora gyermekkori fejlődés, hogyan vegyük észre, ha gyermekünknek 
mozgásfejlődési vagy mentális fejlődési zavara van. 
5. Egészségnap tartása: Hogyan figyeljünk oda otthon gyermekünk egészségére? Mik a 
gyakoribb betegségek árulkodó jelei? 
6. A közös, életkori sajátosságoknak megfelelő játék szerepe a gyermek 
kompetenciáinak fejlődésében és a szülő
tánc.  
II. Jobb életperspektívák kialakításának célzása
7. Korai gyermekvállalás veszélyei és hatásai az él
végzettség, Felkészületlenség a szülői szerepre, stb.
8. A korai gyermekvállalással elveszett gyermekkor pótlásának fontossága a szülőknél. 
Kreatív-kézműves nap a szülők számára. 
9. Egészségügyi szűrések fontossága, alapv
állapot otthoni ellenőrzésének lehetőségei (műszerek és eszközök bemutatása, előnyei), 
várandós kismamák egészségügyi vizsgálatának otthoni lehetőségei. 
10.  Higiénia fontossága az egészség megtartásában, kisgyermekek
kismamák vonatkozásában egyaránt. A szegregátumban leggyakrabban megjelenő higiéniás 
problémák, és azok megelőzésének lehetőségei
11. Bezáruló Munkaerőpiac a szegregátumból érkező fiatal édesanyák előtt. A közmunka, 
mint egyetlen cél a munkavállalók előtt. Új perspektívák nyitása, munkakeresési formák, 
Önéletrajz.  
12. Ügyintézési formák, lehetőségek, segítségek a szegregátumban élők számára. Hová 
fordulhatnak és milyen ügyekben segítségért.
Eddig négy foglalkozás valósult meg.
1. Kisgyermekek egészséges táplálása, közös főzés és étkezés 
2. Kora gyermekkori fejlődés  
3. Ügyintézési formák 
4. Önéletrajz írása 
 

86 

tenciák fejlesztése szakemberek bevonásával:
Élhető élettér és családi gazdálkodás megismertetése a szülőkkel: Kert kialakítása, 

annak művelésének alapvető ismeretei, gazdasági előnyei a családban. A tiszta, ren

egészséges táplálása: Egészséges alapanyagokból egészséges, 
korosztálynak megfelelő ételek készítése otthon. 

A kora gyermekkori fejlődés, hogyan vegyük észre, ha gyermekünknek egészségügyi 
fejlődési eltérése van, mik a leggyakoribb problémák és kezelésük.  

A kora gyermekkori fejlődés, hogyan vegyük észre, ha gyermekünknek 
mozgásfejlődési vagy mentális fejlődési zavara van.  

Egészségnap tartása: Hogyan figyeljünk oda otthon gyermekünk egészségére? Mik a 
gyakoribb betegségek árulkodó jelei?  

zös, életkori sajátosságoknak megfelelő játék szerepe a gyermek 
kompetenciáinak fejlődésében és a szülő-gyermek kapcsolatban: Mondóka, Báb, Ének és 

II. Jobb életperspektívák kialakításának célzása: 
Korai gyermekvállalás veszélyei és hatásai az életperspektívára: Alacsony iskolai 

lenség a szülői szerepre, stb. 
A korai gyermekvállalással elveszett gyermekkor pótlásának fontossága a szülőknél. 
kézműves nap a szülők számára.  
Egészségügyi szűrések fontossága, alapvető fogalmak tisztázása, egészségügyi 

állapot otthoni ellenőrzésének lehetőségei (műszerek és eszközök bemutatása, előnyei), 
várandós kismamák egészségügyi vizsgálatának otthoni lehetőségei.  

Higiénia fontossága az egészség megtartásában, kisgyermekek és szülők, várandós 
kismamák vonatkozásában egyaránt. A szegregátumban leggyakrabban megjelenő higiéniás 
problémák, és azok megelőzésének lehetőségei 

Bezáruló Munkaerőpiac a szegregátumból érkező fiatal édesanyák előtt. A közmunka, 
munkavállalók előtt. Új perspektívák nyitása, munkakeresési formák, 

Ügyintézési formák, lehetőségek, segítségek a szegregátumban élők számára. Hová 
fordulhatnak és milyen ügyekben segítségért. 
Eddig négy foglalkozás valósult meg. 

ermekek egészséges táplálása, közös főzés és étkezés  2019.01.24. (9 fő)
 2019.08.08. (6 fő)

 2019.09.24.(16 fő)
 2019.10.29.(8 fő)

 

 

tenciák fejlesztése szakemberek bevonásával: 
Élhető élettér és családi gazdálkodás megismertetése a szülőkkel: Kert kialakítása, 

annak művelésének alapvető ismeretei, gazdasági előnyei a családban. A tiszta, rendezett 

egészséges táplálása: Egészséges alapanyagokból egészséges, 

A kora gyermekkori fejlődés, hogyan vegyük észre, ha gyermekünknek egészségügyi 

A kora gyermekkori fejlődés, hogyan vegyük észre, ha gyermekünknek 

Egészségnap tartása: Hogyan figyeljünk oda otthon gyermekünk egészségére? Mik a 

zös, életkori sajátosságoknak megfelelő játék szerepe a gyermek 
gyermek kapcsolatban: Mondóka, Báb, Ének és 

etperspektívára: Alacsony iskolai 

A korai gyermekvállalással elveszett gyermekkor pótlásának fontossága a szülőknél. 

ető fogalmak tisztázása, egészségügyi 
állapot otthoni ellenőrzésének lehetőségei (műszerek és eszközök bemutatása, előnyei), 

és szülők, várandós 
kismamák vonatkozásában egyaránt. A szegregátumban leggyakrabban megjelenő higiéniás 

Bezáruló Munkaerőpiac a szegregátumból érkező fiatal édesanyák előtt. A közmunka, 
munkavállalók előtt. Új perspektívák nyitása, munkakeresési formák, 

Ügyintézési formák, lehetőségek, segítségek a szegregátumban élők számára. Hová 

2019.01.24. (9 fő) 
2019.08.08. (6 fő) 
2019.09.24.(16 fő) 
2019.10.29.(8 fő) 



 
Gyermekesély Bizottság 
Az Edelényi Járás területéhez tartozó településeken tapasztalható elszegényedés, különösen 
a gyermekszegénység visszaszorítása, újra termelődésének, a generációk közötti 
átörökítésének megakadályozása, a leszakadó csoportok, a kirekeszt
érdekében alakult meg Gyermekesély Bizottság
 
Az Edelényi GYEB fontos feladata a stratégia és tevékenységek fenntarthatóságának 
biztosítása. Ennek érdekében folyamatosan elemzi, értelmezi a gyermek szükségleteket, 
kezdeményez, cselekvési irányokat határoz meg, döntéseket hoz a
kérdésekben. 
A GYEB  18 tagból álló döntéshozó és koordináló szervezet. A GYEB tagjait Edelény Város 
polgármestere kérte fel a feladat ellátására
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hez tartozó településeken tapasztalható elszegényedés, különösen 
a gyermekszegénység visszaszorítása, újra termelődésének, a generációk közötti 
átörökítésének megakadályozása, a leszakadó csoportok, a kirekesztettség megszüntetése 

rmekesély Bizottságunk. 

Az Edelényi GYEB fontos feladata a stratégia és tevékenységek fenntarthatóságának 
biztosítása. Ennek érdekében folyamatosan elemzi, értelmezi a gyermek szükségleteket, 
kezdeményez, cselekvési irányokat határoz meg, döntéseket hoz a 

A GYEB  18 tagból álló döntéshozó és koordináló szervezet. A GYEB tagjait Edelény Város 
fel a feladat ellátására. 

 

 

 

 

 

hez tartozó településeken tapasztalható elszegényedés, különösen 
a gyermekszegénység visszaszorítása, újra termelődésének, a generációk közötti 

ettség megszüntetése 

Az Edelényi GYEB fontos feladata a stratégia és tevékenységek fenntarthatóságának 
biztosítása. Ennek érdekében folyamatosan elemzi, értelmezi a gyermek szükségleteket, 

 hatáskörébe utalt 

A GYEB  18 tagból álló döntéshozó és koordináló szervezet. A GYEB tagjait Edelény Város 



Tagjai között szerepel: 
 szociális intézmény vezetője
 oktatási-nevelési intézmén
 egyházi képviselő  
 szociális területen dolgozó
 egészségügyi dolgozó 
 MMSZSZ képviselője  
 cigány kisebbségi tanácsnok
 konzorciumi partner  
 projekt munkatárs  

 
 
Az alakuló ülését 2018. július 25
elnökhelyettesét és bizottságait.
Megalakulása óta 7 ülést volt, melyet változó helyszíneken tartott.
I. ülés: Edelény Város Ön kormányzata

1. A GYEB alakuló ülése, személyi döntések meghozatala
2. A GYEB SZMSZ és Ügyrendjének elfogadása
3. Bizottságok megalakulása
4. A GYEB 2018. évi munkatervének elfogadása
5. Tájékoztató a projekt aktuális helyzetéről
6. Krízisalap felhasználási szabályainak meghatározása
7. Aktuális tájékoztató

 
II. ülés:2018. október 11. dece

1. Civil szervezetek számára kiírandó pályázat feltételeinek meghatározása
2. A nyári napközbeni gyermekfoglalkozások turnusainak elosztása a 

mikrotérségek között
3. Nyári gyermektáborok elosztása a 
4. Tájékoztatás a projekt aktuális helyzetéről
5. Előadó: Slezsák Ágnes projektmenedzser
6. Aktuális tájékoztató

 
III. ülés:2018. december 12.Szendrő Városi Szociális Szolgáltató Központ

1. Beszámolók a 2018. évi projekttevékenységről.
2. A program helyi beágyazottságának,
3. Mikro-térségi koordinátorok tájékoztatója a projekt helyi állásáról
4. Tájékoztató a projekt aktuális helyzetéről
5. A GYEB 2019. évi munkatervének elfogadása
6. A GYEB elnök lemondása, új elnök és titkár megválasztása

 
IV. ülés: 2019. február 21. Boldva Barátok Háza

1. A projekt 2019-ban induló elemeinek jóváhagyása, az ütemterv elfogadása 
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szociális intézmény vezetője     4 fő 
nevelési intézmény vezetője    2 fő 

     1 fő 
szociális területen dolgozó     2 fő 
egészségügyi dolgozó      1 fő 

     1 fő 
cigány kisebbségi tanácsnok     1 fő 

     1 fő 
     5 fő 

ét 2018. július 25-én tartotta meg, ahol megválasztotta elnökét, 
elnökhelyettesét és bizottságait. 
Megalakulása óta 7 ülést volt, melyet változó helyszíneken tartott. 

Edelény Város Ön kormányzata 
A GYEB alakuló ülése, személyi döntések meghozatala 
A GYEB SZMSZ és Ügyrendjének elfogadása 
Bizottságok megalakulása 
A GYEB 2018. évi munkatervének elfogadása 
Tájékoztató a projekt aktuális helyzetéről 
Krízisalap felhasználási szabályainak meghatározása 
Aktuális tájékoztató 

október 11. december Edelény Város Önkormányzata Díszterme
Civil szervezetek számára kiírandó pályázat feltételeinek meghatározása
A nyári napközbeni gyermekfoglalkozások turnusainak elosztása a 

térségek között 
Nyári gyermektáborok elosztása a mikrotérségek között 

jékoztatás a projekt aktuális helyzetéről 
Előadó: Slezsák Ágnes projektmenedzser 
Aktuális tájékoztató 

Szendrő Városi Szociális Szolgáltató Központ 
Beszámolók a 2018. évi projekttevékenységről. 
A program helyi beágyazottságának, hatékonyságának vizsgálata

térségi koordinátorok tájékoztatója a projekt helyi állásáról
Tájékoztató a projekt aktuális helyzetéről 
A GYEB 2019. évi munkatervének elfogadása 
A GYEB elnök lemondása, új elnök és titkár megválasztása 

Boldva Barátok Háza 
ban induló elemeinek jóváhagyása, az ütemterv elfogadása 

 

 

én tartotta meg, ahol megválasztotta elnökét, 

Díszterme 
Civil szervezetek számára kiírandó pályázat feltételeinek meghatározása 
A nyári napközbeni gyermekfoglalkozások turnusainak elosztása a 

 

hatékonyságának vizsgálata 
térségi koordinátorok tájékoztatója a projekt helyi állásáról 

ban induló elemeinek jóváhagyása, az ütemterv elfogadása  



2. Döntés a Civil pályázatok első üteméről 
3. Tájékoztató a táborozási projekt helyzetéről 
4. Tájékoztató a projekthez kapcsolódó beszerzések állásáról 
5. Tájékoztató a krízisalap felhasználásáról 

 
V. ülés: 2019.05.23 Edelény Város Önkormányzatának Díszterme

1. Beszámolók a projekttevékenységről
2. Civil pályázatok elbírálása, a pályázati kiírás módosítása
3. Tájékoztató a projekt aktuális helyzetéről

 
VI. ülés: 2019. május 23.Bódvaszilasi Petőfi Sándor Művelődési Központ

1. Beszámolók a projekttevékenységről.
2. Krízisalap felosztását koordináló bizottság tájékoztatója a beérkezett 
3. Tájékoztató a projekt aktuális pénzügyi helyzetéről
4. Aktuális tájékoztató.

 
VII. ülés: 2019. december 10.  Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár 

1. Beszámolók a 2019. évi projekttevékenységről. 
2. Tájékoztató a projekt 2020
3. A GYEB 2020. évi munkatervének elfogadása 
4. Aktuális tájékoztató 
5. Krízisalap szabályzat módosítása
 

A GYEB ülései minden esetben határozatképesek voltak, hiányzás miatt nem kellett ülést 
elnapolni, későbbi időpontra összehívni.
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Döntés a Civil pályázatok első üteméről  
Tájékoztató a táborozási projekt helyzetéről  
Tájékoztató a projekthez kapcsolódó beszerzések állásáról  

ztató a krízisalap felhasználásáról  

2019.05.23 Edelény Város Önkormányzatának Díszterme 
Beszámolók a projekttevékenységről 
Civil pályázatok elbírálása, a pályázati kiírás módosítása 
Tájékoztató a projekt aktuális helyzetéről 

Bódvaszilasi Petőfi Sándor Művelődési Központ 
Beszámolók a projekttevékenységről. 
Krízisalap felosztását koordináló bizottság tájékoztatója a beérkezett 
Tájékoztató a projekt aktuális pénzügyi helyzetéről 
Aktuális tájékoztató. 

mber 10.  Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár  
Beszámolók a 2019. évi projekttevékenységről.  
Tájékoztató a projekt 2020-ban tervezett feladatairól, ütemtervismertetése 
A GYEB 2020. évi munkatervének elfogadása  
Aktuális tájékoztató  

yzat módosítása 

A GYEB ülései minden esetben határozatképesek voltak, hiányzás miatt nem kellett ülést 
elnapolni, későbbi időpontra összehívni. 

 

 

Krízisalap felosztását koordináló bizottság tájékoztatója a beérkezett  

 

ban tervezett feladatairól, ütemtervismertetése  

A GYEB ülései minden esetben határozatképesek voltak, hiányzás miatt nem kellett ülést 

 



 

 
 

  

90 

 

 

 

 

 



 
IV. Indikátorok alakulása 

Tevékenység 

Ügyfélszolgálat 
Jogi tanácsadás 

Gazda asszonyképzés

Szülői háztartásvezetés

Szülői támogató csoport

Biztos kezdet 

ÖSSZESEN  
 

Tevékenység 
Bevont szakemberek
Szülői támogató csoport 
Közösségi Ház Edelény

 
Tevékenység 

Híd csoport 
Tanoda 
Fejlesztő fogl.  
Bűnmegelőzés 
Börtönlátogatás 
Szimfónia 
Nyitott iskola (1/4) 
Civil támogatás 
ÖSSZESEN  

 

Szolgáltatás 
Pedagógiai fejlesztő foglalkozások 
Szimfónia 
Közösségi Ház Edelény
Bevont szakemberek
Tanoda jellegű foglalkozások
Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése 
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Tervezett 

(48 hónap) 
Tény

(16 hónap)
360  103 
384 348 

Gazda asszonyképzés 60 9 

Szülői háztartásvezetés 72  28 

Szülői támogató csoport  64 15 

 96 15 

1036 518 

 Felnőttek száma 
Bevont szakemberek 
Szülői támogató csoport  

z Edelény 

Tervezett 
(48 hónap) 

Tény
(16 hónap)

384 216 
48  24 
270 160 
450 834 
120 31 
 30  20 

 640 200 
 (3/10) 450 140 

2392 1625 

Gyerekek száma
iai fejlesztő foglalkozások  

Közösségi Ház Edelény 
Bevont szakemberek 
anoda jellegű foglalkozások 

Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése  

 

 

Tény 
(16 hónap) 

814 
40 
17 

Tény 
(16 hónap) 

Gyerekek száma 
157 
22 

173 
31 
27 
1 



Tevékenység 
0-2 
évesek 

3-5 
évesek

Pedagógiai 
fejlesztő 
foglalkozások     
Szimfónia      
Közösségi Ház 
Edelény  1 27
Bevont 
szakemberek      

Tanoda jellegű 
foglalkozások      
Civil és 
önkéntes 
tevékenységek 
fejlesztése      

 

Szolgáltatás 
Pedagógiai 

fejlesztő 
foglalkozások 

Szimfónia

Gyerekek 
száma 157 
Abod   
Balajt 2 
Bódvalenke 10   
Bódvaszilas 11   
Boldva     
Borsodszirák 27   
Damak   
Edelény 55 
Hangács 3   
Komjáti 1   
Ládbesenyő 1 
Perkupa 1   
Szalonna     
Szendrő 35   
Szendrőlád   
Szuhogy     
Tornanádaska 11   
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évesek 
6-13 
évesek 

14-17 
évesek 

18-24 
évesek 

25 
felettiek

145 1 1   
22       

27 95 25 7   

  5 19   

3 8     

        

Szimfónia 
Közösségi 

Ház 
Edelény 

Bevont 
szakemberek 

Tanoda 
jellegű 

foglalkozások

22 173 31 
1       
7       

      
      
  9   

1 10   
1       

11 167     
      
      

1       
2     
1     

  1 
1 1 11   

1     
    

 

 

felettiek 
0-17 
évesek 

18 
felettiek 

156   
22   

160 4 

5 11 

27   

1   

Tanoda 
jellegű 

foglalkozások 

Civil és 
önkéntes 

tevékenységek 
fejlesztése 

27 1 
  
  
  
  

1 
  
  
  
  
  
  
  
  

25   
  
  

2   



 
2020-ben induló 
tevékenységek 
Egészségnapok
Sportnapok 
Kupasorozatok
Táborok 
Nyári napközik
Gyárlátogatások 
ÖSSZESEN  

 
 
 
V. Pénzügyi elszámolás 
 

 
 
VI. Zárszó 
 

Ne vigaszt nyújtsunk, hanem segítsünk. A vigasz olcsó ajándék, a segítség fontos 
kapaszkodó. 

 

Elszámolás 
sorszáma 

Elszámolás 
típusa 

1. 
Időközi 
elszámolás 

2. 
Időközi 
elszámolás 

3. 
Időközi 
elszámolás 

4. 
Időközi 
elszámolás 
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ben induló 
tevékenységek  

Elvárt létszám  

szségnapok 375  
 2120  

Kupasorozatok 600  
545  

Nyári napközik 560  
Gyárlátogatások  100  

 4300  

Ne vigaszt nyújtsunk, hanem segítsünk. A vigasz olcsó ajándék, a segítség fontos 

(Szenti Tibor)

Elszámolás Érintett 
konzorciumi tag 

Benyújtás 
dátuma 

Igényelt 
támogatás 

(Ft)
EDELÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2018.09.04. 9 906 000
EDELÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2018.12.19. 36 386 100
EDELÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2019.11.11. 52 533 617
EDELÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2019.12.07. 2 499 400

 

 

Ne vigaszt nyújtsunk, hanem segítsünk. A vigasz olcsó ajándék, a segítség fontos 

(Szenti Tibor) 

Igényelt 
támogatás 

Ft) 

Elfogadott 
támogatás 

(Ft) 

9 906 000 9 906 000 

36 386 100 36 386 100 

52 533 617 52 533 617 

2 499 400 2 499 400 


