Elıterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
képviselı-testületének
2010. szeptember 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Döntés a TÁMOP-5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık
integrációjáért c. pályázat akcióterületéhez való csatlakozásról

Tisztelt Képviselı-testület!
A TÁMOP 5.1.3. program keretében lehetıség nyílik arra, hogy a Mezıkovácsházai kistérség
szociálisan leghátrányosabb helyzető települései részt vegyenek egy mélyszegénység
csökkentését, felszámolását célzó 30-32 hónapos programban.
A program célja a szegénység mélyülésének és újratermelıdésének megakadályozása,
területi elterjedésének mérséklése és a mélyszegénységben élık integrációjának
elımozdítása. A program kompetenciafejlesztés és a humán szolgáltatások fejlesztésével
törekszik a legszegényebb családok életminıségének javítására, valamint a közösségi
együttmőködés fejlesztésére.
A pályázat a mélyszegénységben élık életminıségének, foglalkoztathatóságának, egészséges
életvitelének javításához és a humán szolgáltatásokban érintettek együttmőködésének,
valamint szolgáltatásainak fejlesztéséhez elengedhetetlen tevékenységek megvalósítását
támogatja a projektbe bevont akcióterületi települések területén.

I. MÉLYSZEGÉNY CSALÁDOKNAK SZÓLÓ PROGRAMOK:
a. Mélyszegény családok bevonása és folyamatos támogatása (mentorálása) a
programok során
b. Mezıgazdasági fejlesztı program önsegítı mezıgazdasági hálózatok
kialakításával és mőködtetésével
i. Mezıgazdálkodási tréning
ii.
Egyéni gazdálkodási tervek elkészítése
iii.
Önsegítı hálózat létrehozása és mőködtetése tréning
iv.
Önsegítı hálózatok vezetıinek tréningje
v.
Hálózatszervezı tevékenység
c. Munkavállalást ösztönzı program
i. Térségi munkavállalást szervezı program
ii.
Munkavállalási kompetenciákat fejlesztı tréning
iii.
Felzárkóztató képzés az alapkompetenciák fejlesztésére
d. Okos pénzkezelési program
i. Okos pénzkezelési tréning
e. Gyermek- és ifjúsági program
i. Gyermekek életvezetési kompetenciáinak fejlesztési tréningje
f. Családi-közösségi programok
i. Közösségek összetartását erısítı családi programok
g. Internet és digitális írástudás fejlesztése
h. Családfejlesztés, családok életvitel támogatása
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II. HUMÁN SZOLGÁLTATÁST VÉGZİK EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE:
a. Együttmőködést és kommunikációt fejlesztı tréningek:
i. Döntéshozók együttmőködés és kommunikációs készség fejlesztési
tréningje
ii.
Szociális és gyermekjóléti, humán szolgáltatást végzı
szakemberek együttmőködés és kommunikációs készség fejlesztési
tréningje
b. Kistérségi kerekasztal létrehozása és mőködtetése a mélyszegénységben
élık érdekeiért
c. Humán szolgáltatást végzık mőködésének és hatékonyságának fejlesztése
d. Szupervízió a szociális szakembereknek
e. Szociális szakemberek célzott képzése:
i. Empátia, értı figyelem és érdekegyeztetési készségek fejlesztése –
mediátor képzés
ii.
Tanácsadói kompetenciák fejlesztése – ügyfélközpontúság
iii.
Hatékony munkavégzés

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
A program kedvezményezettjei:
Pályázaton a pályázati felhívás mellékleteként közzétett – I. és II. számú listákon szereplı
települések partneri részvételével induló 2-5 tagú Konzorcium indulhat, amelyet a
következı szervezetek fognak alkotni:
• Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, konzorciumvezetı
• Medgyesbodzási Fiatalokért Közhasznú Egyesület, konzorciumi partner
• Dél-Békés Mezıgazdasági Termelıiért Közhasznú Alapítvány, konzorciumi partner
A fenti szervezetek elhivatottak a mélyszegénység felszámolásában és a térségi jelentıségő
együttmőködésekben, ezért készek felvállalni a konzorciumtagsági szerepet.
Akcióterület
Az akcióterület azt a települési kört jelenti, amelyen a pályázati program szolgáltatásai
megvalósításra kerülnek. Az akcióterülethez csakis az LHH-33 kistérséghez tartozó
települések vonhatók be. Ilyen település Medgyesbodzás is.
A program célcsoportjába tartoznak a mélyszegénységben élık mellett az akcióterületen
mőködı önkormányzatok, intézmények, humán közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek
vezetıi, alkalmazottai, az egyházak és a civil szervezetek munkatársai is, valamint a kistérségi
fejlesztés intézményrendszerének munkatársai.
A projekt tartalmi elemeinek kidolgozásához és megvalósításához a projektgazdának be kell
vonnia az akcióterületen illetékes önkormányzati vezetıket és/vagy munkatársakat.
A pályázathoz csatolni kell az akcióterülethez tartozó települések önkormányzatának a
csatlakozásról szóló képviselıtestületi határozatát, valamint a projektben való partnerségre
vonatkozó együttmőködési megállapodást.
A csatlakozó településeket nem terheli kötelezettség a pályázati programot illetıen,
ugyanakkor beleegyezésük, valamint meglátásaik, javaslataik elengedhetetlenek a program
sikerességéhez. Az akcióterülethez való csatlakozás a következıket jelenti a település
számára:
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• A településen lakó, mélyszegénységben élı személyek a program célcsoportját
képezik, és így térítésmentesen, legalább 2,5 éven keresztül részt vehetnek a
támogatott programokon.
• A település önkormányzatának vezetıi, alkalmazottai, valamint a településen levı
humán közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek, egyházak, civil szervezetek
munkatársai is a program célcsoportját képezik, és így térítésmentesen, legalább 2,5
éven keresztül részt vehetnek a támogatott programokon.
• A programok elıkészítésekor és megvalósításakor a pályázó konzorciumnak együtt
kell mőködnie az akcióterületi települések vezetıivel. Ez érvényes a pályázat tartalmi
elemeinek, programjainak kialakítására és a megvalósítására is. A pályázat
elkészítéséhez szükség van olyan települési adatokra/információkra, amelyek csak az
önkormányzatok és helyi szervezetek birtokában vannak meg. Ezek megosztása a
pályázóval segíti a programok eredményes elıkészítését és a pályázat elkészítését.
• Az akcióterületi településeket nem terheli kötelezettség a programot illetıen, az
akcióterületi településeknek ez csak lehetıséget biztosít, hogy térítésmentesen részt
vegyenek a programokon, és igénybe vegyék a program nyújtotta szociális
szolgáltatásokat. A program megvalósításával járó pénzügyi és teljesítési
kötelezettséget a pályázó konzorciumnak kell vállalnia.
A Mezıkovácsházai akcióterülethez a következı települések csatlakozhatnak:
• I. listán szereplı települések közül mindegyik: Almáskamarás, Battonya, Dombiratos,
Kisdombegyház, Kunágota, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Végegyháza.
• II. listán szereplı települések közül 4 db: Dombegyház, Kaszaper, Magyarbánhegyes,
Medgyesegyháza, Mezıhegyes, Mezıkovácsháza, Nagybánhegyes.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy támogassák a településnek a program
akcióterületéhez való csatlakozását, és a pályázó konzorciummal való partnerként való
együttmőködését annak érdekében, hogy a pályázat megvalósítása során végzett
tevékenységeken a településen élı mélyszegények és a helyi szakemberek is térítésmentesen
részt vehessenek. Továbbá kérem a Tisztelt Képviselı Testület felhatalmazását arra, hogy a
projektgazdával egyeztetéseket folytassak a program elıkészítésére és megvalósítására
vonatkozóan.
A csatlakozásról való döntést szeptember 15-ig fontos meghozni, mivel a program
szakszerő elıkészítése, a felmérések elvégzése csak abban az esetben lehetséges, ha az
akcióterület felállt. Ez után lehetséges csak a szakmai program, a megvalósíthatósági
tanulmány és a költségvetés, azaz a pályázati anyag összeállítása. Ezen technikai okok folytán
tudjuk segíteni a pályázat elıkészítı tevékenységét.
Fentiek alapján a következı határozati javaslatokat terjesztem elı:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı Testülete megtárgyalta a „Döntés a
TÁMOP-5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért
c. pályázat elıkészítése” tárgyú elıterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1. Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselı Testülete egyetért azzal, hogy
Medgyesbodzás a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása vezetésével felálló
konzorcium által, a TÁMOP-5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a
mélyszegénységben élık integrációjáért c. pályázati felhívására benyújtandó
pályázat programjában szereplı akcióterülethez csatlakozzon és a pályázatban, mint
akcióterületi település szerepeljen.
2. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı Testülete egyetért azzal, hogy a
település partnerként együttmőködjön a pályázó konzorciummal a projekt
elıkészítésében és megvalósításában, és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy erre
vonatkozóan partnerségi együttmőködési megállapodást írjon alá a pályázó
konzorciummal.
3. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı Testülete felhatalmazza a
(helyzetelemzéshez,
Polgármestert,
hogy
a
pályázat
elıkészítéséhez
szükségletfelméréshez, illeszkedés biztosításához) a településre vonatkozóan adatokat
közöljön a pályázó konzorciummal.

Medgyesbodzás, 2010. szeptember 14 .

Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal

..................................................
polgármester
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