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Tisztelt Közgyűlés! 
 
SZMJV Önkormányzata társadalmi felzárkózási stratégiai tervezését támogató és Integrációs 
Programját koordináló Integrációs Munkacsoport, Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Integrációs Programjának teljesüléséről, különös tekintettel a halmozottan 
hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javítása érdekében végzett 2014. évi tevékenységről 
az alábbi tájékoztatót és értékelést adja:  
 
1. Az Integrációs Program Cselekvési Feladatterv megvalósítása érdekében végzett 
tevékenység 
 
Az Integrációs Program szakmai-, tartalmi fejlődése és a települési anti-szegregációs 
beavatkozások üteme a tárgyidőszakban is megtartotta a korábban megszokott fejlődő 
dinamizmusát. A cselekvés fókuszába továbbra is azok a csekély költségvetési ráfordítással 
megvalósuló innovatív megoldások álltak, amelyek garantálták a marginális társadalmi 
réteghelyzetben lévők életesélyeinek javítását, arányosságot teremtettek a települési 
fejlesztések területi egyenetlenségei okán kialakuló humán szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférésben, és amelyek figyelembe vették az önkormányzati gazdálkodás kiemelt 
szempontjait. Ez utóbbi már az éves ütemezésű program-alkotás időszakában jelentősen 
meghatározta az Integrációs Munkacsoport operatív lehetőségeit, és a Cselekvési Feladattervi 
célkitűzések megvalósíthatóságának nominális mértékét.  
 
Az önkormányzati működési stabilitás érdekében szakmai kompromisszumot kötöttünk a 
tárgyévi szakfeladati forrás mértékében. A költségvetési rendeletben biztosított 2,5 millió 
Forint előre vetítette, hogy az önerőt igénylő integrációs fejlesztések és jelentős 
költségvonzattal járó anti-szegregációs műszaki beavatkozások - telep-felszámolás, 
környezet-rehabilitáció, ártalomcsökkentés, stb. - nem lesznek teljesíthetőek. Mind ennek 
ellenére, az Integrációs Munkacsoport működésében az önként-vállal önkormányzati 
feladatok preferált célkitűzéseinek realizálása biztosított volt. 
 
Az Integrációs Program kimagasló sikere, hogy stabil működést értünk el azon primer 
programok esetében, amelyek megtartása az önkormányzat szakmai és morális kötelezettségé 
vált az eltel évek során. Ezen önálló projektek hozzáadott társadalmi értéke, az érintett 
célcsoport kiterjedtsége, vagy a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításában elért 
eredmények okán, olyan szükséglet-növekedés és együttműködési aktivitás generálódott, 
melyeket szükségszerűen meg kellett tartani. Ezen programok fókuszában a 
gyermekszegénység elleni küzdelem és az értékteremtő teljesítmények elismerése és 
népszerűsítése állt.  
 
Teljes szakmai egyetértés alapján, megtartottuk a kimagasló tanulmányi előmenetelt elérő 
HHH tanulók elismerésének rendszerét, a rászoruló családokban nevelkedő tankötelesek nyári 
szabadidős táboroztatását és tanulási képesség-fejlesztését, valamint a korai beavatkozást 
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középpontba helyező-, és a továbbtanulási utakat erősítő szolgáltatásokba bekapcsolódó 
gyerekek életesélyeinek javítását. 
 
Településünkön olyan rendszerszintű folyamatok indukálódtak, amelyek a program által 
kiváltott impulzusoknak köszönhetően, tudatos partnerségi együttműködésen alapulnak. Ezek 
közül kiemelni szükséges a települési TANODA projektek hálózatát, amelyben 3 szervezet 3 
városrészi projektje segíti az iskolarendszeren kívüli tanulási hátrányok leküzdését. Ennek 
jelentősége a Kormányzat stratégiai programjaiban is visszatükröződik, mely további állami 
köznevelési feladatokat indukált. Ebben a gondolatkörben kiemelésre érdemes a Türr István 
Képző és Kutató Központ által koordinált Eötvös József Program, amely településünk 2 
oktatási intézményben van jelen hátránykompenzáló programjával.  
Bár nem készült ilyen kimutatás, Szolnok azon települések élvonalában van, ahol jelentős a 
támogatott iskolarendszeren kívüli társadalmi felzárkózási projektek száma és hatékonysága. 
 
Mindezek mellett, továbbra is hangsúlyozottan kezeltük a mélyszegénységgel sújtott 
társadalmi réteghelyzetben lévők körében felülreprezentált cigány/roma nemzetiség kulturális 
identitásának megőrzését, önazonosságának vállalását, és társadalmi el-, és befogadását 
elősegítő projektek támogatását. 
 
A fejlesztési tapasztalatok jelentős hozadéka, a HHH társadalmi réteghelyzetben lévők 
életkörülményeivel, életstratégiájával és az átörökítő szocializációs folyamatokkal összefüggő 
ismereteink folyamatos bővülése. Változatlanul felül reprezentált a szociális rászorulók 
körében a cigány/roma nemzetiségűek aránya. Ezen aktív korúak körében változatlanul magas 
az igény a képzéssel kombinált közfoglalkoztatás iránt, amely szükségletek elmozdulása 
érzékelhetően a munkaviszonyból származó jövedelem megszerzése irányába mozdultak el. 
Azon családok körében, ahol tartósan van munkajövedelem, jelentősek az életkörülményi 
javulások, és amelyeket erkölcsi értéknövekedés és az egyéni szükségletek minőségi 
átrendeződése követ. A tartós, és megtartható eredmények gátja továbbra is a számottevő 
elsődleges munkaerő-piaci álláshelyek és tartós - minimálisan 8 hónapot meghaladó - 
foglalkoztatás hiánya. A munkahely elvesztése - tartalékok hiányában - ismételten 
peremhelyzetbe sodorja ezen családokat, amelyek a devianciák és az erkölcsi veszélyzónák 
irányába mozdítják a folyamatokat. 
 
A folyamatok tekintetében továbbra is aggodalomra ad okot, hogy az eltel 25 évben 
marginális társadalmi helyzetbe került családok száma lineárisan növekszik, és a társadalmi 
pozíció-váltás több generációs távolságba került. Családok százai élnek krízishelyzetben, 
melyben a legsúlyosabb probléma a lakhatás megoldása és a fogyasztási szükségletek 
kielégítése. A helyzetet nehezíti SZMJV Önkormányzata szociális bérlakás állományának 
száma, állapota, és ezek nagyszámú perem-területi elhelyezkedése. Az elmúlt években a 
bérlők egzisztenciális helyzetének alakulásával összefüggésben tovább romlott egyes 
területeken a bérlakások állaga, és a bérlőket terhelő lakbér-, és közüzemi tartozás mértéke. 
Egyes krízis-területeken végrehajtott szociális rehabilitációs beavatkozások eredményei 
átmenetiek voltak a fenntartáshoz szükséges források és feltételek továbbra is fennálló hiánya 
miatt. A szociális lakásbérlők krízishelybe kerülésével rohamosan nő egyes városrészek 
szegregálódásának veszélye, településrészi slumosodás elindulása, amely az erkölcsi 
veszélyzónák terjedésével is fenyeget. 
 
Az IVS ASZT 2007 évi kidolgozását megalapozó KSH kartogram látható pontatlanságot 
tartalmazott, mivel ezen nem szerepelnek olyan városrészek, amelyek már elérték a szociális 
rehabilitációra való jogosultság küszöbértékeit.  
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A 2011. évben véghajtott Népszámlálás által feltárt adatok jól mutatják, még mindig 
elhibázott elvek mentén történik - az országos gyakorlatnak megfelelően – a települési anti-
szegregációs helyzetértékelés és tervezés. A jelenleg alkalmazott Altisi 50 index-mutató 
kizárólag a végleges leszakadással veszélyeztetett marginális területeket azonosítja. Ezek 
Szolnok vonatkozásában 4-ből 3 esetében közel 100% cigány/roma nemzetiséghez sorolható 
tartós munkanélküli által lakott szegregátum. 
 
Ugyanakkor kanonizált társadalom-szociológiai tételek rámutatnak, hogy bármely hazai 
település vizsgálatánál igazolható a 20%-os index értéket meghaladó mélyszegénységi 
reprezentáltságnál a spontán szegregáció folyamatának elindulása. A 2011. évi adatok jól 
mutatják, hogy a legrosszabb állapotú városi szegregátum területi kiterjedése 2001-hez képest 
közel háromszorosára nőtt. Ha pedig megnézzük az alacsonyabb küszöb-értékű leszakadással 
veszélyeztetett területek arányát, akkor az látható, hogy 25%-os reprezentáltsági aránynál 9, 
30%-os mutató alapján 12 szegregátum található Szolnok Városban, melyek preventív 
folyamatkezelésével szükségszerűen az IVS 2020 dokumentumban foglalkozni kellene.  
 
A KSH 2011. évi adatai arra is rámutatnak, hogy a korábban becsült 6-8 % -os cigány/roma 
nemzetiség összlakosságon belüli aránya elérte a 10 %-ot. A 2007 évi állapotokhoz képest 
legalább 15-20 olyan új, köztük számos belvárosi utca található, amelybe marginális 
társadalmi helyzetű családok költöztek. Az arány-növekedés nem igazolható helyi 
népességszaporulattal, melyből az következik, hogy Szolnok Város térségi vonzása erősödik 
az egzisztenciális célú beköltözők irányában. Ez egyrészről további marginalizálódó városi 
zárványok kialakulásának lehetőségét vetíti elő, másrészről a területi szociális szolgáltatások 
és segítő ellátások szervezésének többlet-költségeit valószínűsítik. 
  
SZMJV IVS Anti-szegregációs Tervében foglalt célok és feladatok részleges teljesülésének 
ellenére, továbbra is jelentős az alacsony fenntartási költségű - un. szociális alapú, krízis - 
bérlakások iránti igény, köztük a komfort nélküli lakásoké is. Folyamatosan magas a krízis 
alapú bérlakás-kérelmek száma, melyek tartósan a szegregált városi területrészek 
fennmaradásával, esetleg átmeneti növekedésével fenyeget. Ennek alternatívái a stratégiánk 
fókuszába emelt, a szociális bérlakás-állomány megőrzését jelentő szociális város-
rehabilitációs fejlesztések, és a koncentrált komplex közösségfejlesztési humánszolgáltatások 
bővítése. 
 
2. Az Integrációs Program Cselekvési Feladatterv támogatott projektjei:  
 
Az Integrációs Program végrehajtására biztosított szakfeladati forrásból támogatott projektek 
egy markáns része már a tárgyidőszakot megelőzően is működött, ezért a beszámoló formai 
keretei és tartalmi célkitűzése nem teszik indokolttá, hogy minden egyes projekt 
megkezdésétől eltelt időszakának áthúzódó szakmai eredményeit bemutassuk a 
beszámolóban. Így annak keretében az egyes integrációs célkitűzések 2014. évi 
megvalósulásában közreműködő szervezeteket és intézményeket pusztán nevesítjük, az új 
vagy a még támogatott szakaszban lévő projekteket szakmai területenként a feladatterv 
tagolásának megfelelően az új eredményekre koncentráltan tematikusan, a program prioritásai 
mentén mutatjuk be, és csak a horizontális célokat megvalósító projektek releváns adatait 
taglaljuk.  
Tekintettel viszont számos partnerszervezet kimagasló elkötelezettséggel és 
eredményességgel végzett komplex fejlesztéseire és feladatellátására, azok bemutatására 
külön fejezetben intézményi önértékeléseket csatolunk.      
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1.2. Jogegyenlőség érvényesülése: 
 
A tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás területén, a 2003. évi CXXV. törvény „az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” követelményének való megfelelés 
jegyében, az elért korábbi évek eredményeit megőriztük. Ezen belül a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a nemzetiségi jog területén a Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
folytatott folyamatos segítségnyújtást, tanácsadást. Rendszeres szolgáltatási szintű 
ügyfélfogadás jött létre az ÉAOP-5.1.1 Ny-i Városrészi szociális rehabilitációs pályázat során, 
melyet az RNÖ konzorciumi partnerként indított el, és amely folyamatosan működik 
napjainkban is a Tücsök út 2. szám alatti Közösségi Házban.  Közreműködtek és közvetítettek 
az eltérő életstílusból és kultúrák egymás mellett éléséből adódó konfliktusok megelőzésében, 
kezelésében, a lokálisan jelentkező lakossági fórumok és közmeghallgatások érdemi és 
konstruktív lebonyolításában. 
Jelentős szakmai előre lépés az a megállapodás, melyet az RNÖ kötött a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával „a bíróság által kiszabott 
munkabüntetés, büntetés letöltéséhez kapcsolódó koordinációs feladatok megosztásában az 
ítélet jogszerű végrehajtatására”, amely biztosítja az alternatív felelősségre-vonással érintett 
jogsértők elzárás nélküli büntetésének teljesítését. 
 
Jelentősen javult az integrációs és cigány/roma nemzetiségi önkormányzati feladatokat érintő 
társadalmi kommunikáció színvonala. Az önkormányzati törekvések társadalmasításában 
mindvégig biztosított volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzati támogatás és konszenzus. 
Ezen eredmények különösen felértékelődtek a társadalmi integráció elérésében motivált 
cigány/roma nemzetiségű személyek biztonságérzetének és aktivitásának alakításában.  
A tárgyidőszak tapasztalata volt, hogy napjainkban legkevésbé az emberi-, és nemzetiségi 
jogok sérelméből adódó hátránykompenzáció a jellemző, ellenben a munkavállalói-, 
ügyintézési-, közüzemi ügyfélszolgálati-, krízis-támogatási tanácsadást és érdekképviseletet 
preferálta a célcsoportot jelentő kliensi kör.  
 
Ezen igény kielégítésére, a közfoglalkoztatás lehetőségeit kihasználva munkáltatói 
szerepvállalásával és foglalkoztatói belépésével az RNÖ, a JNKSZ Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató központja támogatásával „roma 
segítő-asszisztensek” kerültek foglalkoztatásra rendkívül széles feladatkörrel, melyek során 
továbbra is kiemelt hangsúlyt kapott az ügyfélkapcsolati és ügyfélszolgálati munka. 
 
Az ügyfélfogadási-szolgáltatást felkeresők problémái az alábbiak szerint oszlottak meg:  

-  jogi-, és mediációs segítségkérés    
-  segítségkérés nevelési, oktatási ügyekben  
-  segítségkérés szociális támogatási-, lakhatási kérelmek során         
- önkormányzati és hatósági ügyben segítség-kérés 
- ösztöndíj pályázat-írás 
- speciális képzési-, oktatási rendszerekbe történő bejutás támogatása 
- munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése 
- adósság-, krízis-kezelés 
- aktív szociálpolitikai modellek elindítása (szociális kiskert, földprogram) 
 

Eredményes munkát végeztünk a jogegyenlőség elősegítését célzó szakmai, szakmaközi 
egyeztetések területén. 
A jogsegély-szolgáltatást biztosító szervezetek civil, önkormányzati és állami szervek 
bevonásával folyamatos szakmai egyeztetést folytattunk, melynek keretében az egyes 
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szervezetek megismerték egymás működési területét, meghatározták az egyes szervezetek 
kompetencia határait.  
A társadalmi felzárkózás szakmai és módszertani elemeivel ötvözve folyamatosan működik a 
JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa RSZFK JNKSZM Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház által koordinált „JNSZ Megyei Társadalmi Felzárkózás Szakmai Műhely”, ahol 
biztosított a már meglévő igazságügyi-, igazságszolgáltatási-, rendvédelmi interperszonális 
együttműködéseink folytonossága. Ezen fórumokon gyakorta témavezetőként, előadóként 
veszünk részt, biztosítva programjaink nyilvánosságát, térségi bemutatását.  
 
2.2.Életminőség javítása, közösségi szocializáció: 
 
Az Integrációs Programsorán készített helyzetelemzések, valamint az évenkénti felülvizsgálat 
és aktualizálás során lefektetett szakmai értékelések továbbra is igen fontos megállapítása, 
hogy az életminőség és ezen belül is a lakhatás feltételeinek javítása nélkülözhetetlen 
kritériuma annak, hogy beinduljon egy minőségi életmód-váltás feltételrendszerének a 
megteremtése. Különösen fontos az anyagi teherviselő képességet-, egzisztenciális 
biztonságot nélkülöző hátrányos helyzetű rétegek - ezen belül a cigányság - 
lakásproblémáinak megoldását segítő programok továbbfejlesztése, a telepi körülmények 
között élő lakosság életkörülményeinek javítása, és a lakhatás feltételeinek normalizálása. 
 
A „szegregált környezetben, mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel 
egybekötött munkaerő-piaci modell-programja” elnevezést viselő szociális-rehabilitációs 
beavatkozás célkitűzésit és tartalmát SZMJV Közgyűlése még 2012-ben ismerte meg. A 
korábbi évek tudatos tervezése és magas szakmai igényű teljesítménye elismeréseként 
kerülhetett sor egy „szolnoki modell-program” megvalósítására hazai forrásból. A bíztató 
eredmények megtartására, a jelentős szakmai tapasztalatokkal és eredményekkel járó modell-
program fenntartására, és a „telep-felszámolást” támogató szociális rehabilitációs feladatok 
finanszírozására 2012.10.15-én pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP-5.3.6-11/1 fejezeti 
„Komplex-telepprogram” pályázati kiírásra, amely forráshiány miatt 2013.12.20-ig tartalék-
listára került. A jelzett időpontban szakmai programunk támogatást nyert, melynek 
megvalósítási intervalluma 2014.03.01. és 2015.11.30. Jelenleg a pályázat „késedelmes 
státuszú” besorolás mellett folyik, számos nehezítő körülmény mellett.  
 
Tovább folytatódott és elvégzettnek tekinthető a cigány/roma származású fiatalok nyári 
táboroztatása és sportolási lehetőségekhez való hozzájutás segítése kiemelt integrációs 
feladat. 
 
A jövedelmi és fogyasztási szegénységben élő szolnoki családok igényeire reagálva 
alakítottuk ki, és támogattuk azon - főként cigány/roma nemzetiségi - kulturális és 
közművelődési értékek előtérbe állító tematikus nyári napközis szabadidős fejlesztő 
projektünket, mely a korábbi években is komoly érdeklődésre számított.  
A már állandó integrált rendezvénynek tekinthető Újvárosi Napközis Játszóház, melynek 
bázis-területe és célcsoportja Szolnok Város Déli Iparterületén élő mélyszegény illetve 
nagycsaládok gyermekei, kiemelten a szegregált területeken élő cigány/roma nemzetiségű 
származású tanköteles fiatalok.  
Korábbi együttműködés alapján, a szolnoki Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskolával 
és Óvodával, valamint az Újvárosi Gyermekekért Alapítvánnyal mint gesztor szervezettel 
történt meg a projekt szakmai előkészítése, mely szervezetek együttesen bonyolították a nyári 
tanítási szünetben szervezett tábort. A projekt költségeihez az integrációs szakfeladatból 
500.000,- Ft támogatást biztosítottunk, mely jelentősen segítette a családok 
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gyermeknevelésből adódó terheit, és hozzájárult a tárgyidőszak kiskorúak nyári szünidős 
programkínálatának bővítéséhez. 
A nyári szabadidős programban 2014.07.28.-09.25. közötti időszakban, 3 fő pedagógus 
irányításával és önkéntesek közreműködésével mintegy 20-30 fő kiskorú vett részt 3 héten 
keresztül az ingyenes táborban. Valamennyi résztvevő-, és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek bekerült a „Nyári gyermekétkeztetési programba”, melynek 
során a Gyermek-, és Ifjúsági Közalapítvány támogatásával ingyenes napi egyszeri meleg-
étkezéshez jutottak. A tábor szakfeladatot érintő összköltsége 530.153,- Ft támogatást 
folyósítottunk.  
 
Tekintettel arra, hogy a tárgyidőszaki költségvetés nem biztosított anti-szegregációs 
szakfeladati forrásokat, az Integrációs Munkacsoport tevékenységének ellátása során, ezen 
célok megvalósítását is a komplex rendszerébe emelte. A legrosszabb szegregációs 
mutatókkal bíró szegregátum területén szolgáltató funkciókat működtettünk, amely feladata 
volt a „komplex telep-program” pályázat elnyeréséig a közösségi aktivitás fenntartása, az 
életkörülményi hiányok pótlása, az egészséges környezethez való követelmény teljesülésének 
támogatása. A humán szolgáltatások hozzáférésének fejlesztése érdekében biztosítani 
szükséges a célcsoport bevonhatóságát, a szükséges feltételek teljesíthetőségét. Ezért az 
előkészületi időszak feladatainak ellátására programot indítottunk a SZKTT HSZK 
bevonásával, melynek során az életvitelt segítő, és a társadalmi hátrányokat kompenzáló 
szolgáltatások - személyi okmányok pótlása, adósságrendezés, megélhetést segítő 
programokba kerülés segítése, stb. – térítésmentes beavatkozásokra. A 2013. évből áthúzódó 
programhoz kizárólag az előző tárgyévben fel nem használt önkormányzati támogatást 
biztosítottunk. 
 
A tárgyidőszakban jelentős előre lépést tettünk az öngondoskodást támogató aktív 
szociálpolitikai modellek bevezetésére. Formális együttműködést alakítottunk ki a Váci 
Egyházmegyével egy háztáji gazdálkodást élénkítő projekt bevezetésére. Dr. Beer Miklós 
megyéspüspök a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodával karöltve harmadik éve segít 
újraindítani vidéki településeken a háztáji gazdálkodást.  
A program szociális helyzetük alapján rászoruló embereknek, szervezeteknek nyújt segítséget 
az öngondoskodás, önellátás képességének elérésében, melynek programszerű 
megszervezéséhez és népszerűsítéséhez idén 12 település, illetve önkormányzat, köztük 
Szolnok csatlakozott.  
 
A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda megalakulását követő hónapokban sikeres 
kiskerti programot indított a HIFA Egyesület támogatásával, melynek kapcsán elsősorban 
rászoruló – jellemzően cigány/roma nemzetiséghez tartozó – családok, illetve önkormányzati 
fenntartású kisgazdaságok részére juttattak ingyenesen élelmiszer-vetőmagokat. 
A program országos kiszélesítése során olyan együttműködéseket alakítottak ki, melyek 
tevékenységükben, szellemiségükben partnereink lehetnek a szakmai célok megvalósítása 
során. SZMJV Integrációs Programja mind célkitűzéseiben, mind szakmai 
eszközrendszerében szorosan illeszkedik a Váci egyházmegyei kezdeményezéshez. 
  
Az előzetes felmérésen alapuló igények alapján, 2014. április 15-én Szolnokra érkezett az 
ajándékba kapott vetőmagokból álló támogatás, melyek tartalmát a HIFA biztosította. 
A támogatás kedvezményezettekhez történő eljuttatására 2014. április 30-án került sor. 
 
A programba 10 - ebből 5 cigány/roma nemzetiségű - rászoruló szolnoki család került, 
melyek kellő eltökéltséget éreznek a konyhakerti műveléshez, és partnerséget vállaltak a 
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támogatók céljainak megvalósításában. A kedvezményezettek kiválasztását SZMJV 
Önkormányzata, SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a SZKTT Humán Szolgáltató 
Központ végezte. 
A vetőmag-csomagok 26 fajta alapvető élelmiszernek tekinthető konyhakerti növény 
szaporítóanyagát tartalmazta, melyek mellett, kellő vetőterület rendelkezésre állása esetén, 
további 13 fajta vetőmagból választhattak a támogatásban részesülők. A rászoruló családok 
számára ez a program kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy saját kis kertjükben tudják 
megtermelni a családi fogyasztáshoz szükséges zöldségeket. A bevetett területek gondozását 3 
alkalommal ellenőrizték a segítő szakemberek és növényápolási tanácsot is adnak. 
 
A kísérleti program ma már túlmutat az elért eredményeken. Az ÉAOP-5.1.1 Ny-i Városrész 
Szociális Rehabilitációja program során, az RNÖ támogatott tevékenységei közé emelt un. 
„helyi kötődés erősítése” szolgáltatás került bevezetésre, mely újabb 28 családot érintő 
közösségfejlesztési mini-projektet valósított meg.  
A szociális-gazdaság fejlesztése körébe tartozó program szinergiát biztosít a Türr István 
Képző és Kutató Intézet TÁMOP-5.3.8.-B „Aktívan a munkáért” kiemelt projekt céljaival. A 
kapcsolódás érdekében hálózatosításba fogtunk, melynek során létre jött SZMJV 
Önkormányzata, a TKKI, a Ternengo Drom Roma Egyesület és a Vasutasok Országos 
Kulturális Egyesülete összefogásával egy partnerség, amely elmélyíti és továbbfejleszti a Váci 
Egyházmegyei programot. 
 
A tárgyévben, a TKKI irányításával elindul egy 300 órás „betanított zöldségtermesztő„ 
képzés 12 fő részvételével, melynek képzési feltételeit a VOSZE szolgáltatásban biztosítja. A 
munkaerő-piaci esélyek növelésében és a szervezésben a Ternengo Drom Roma Egyesület 
vállal kötelezettséget, melynek során 6 fő számára tovább-foglalkozatást biztosít. A képzés 
lokális fejlesztési célokat is támogat a képzésben résztvevők Tücsök-Hangya úti lakóhelyén, 
az önkormányzati bérleményekhez tartozó konyhakertek művelésbe vonásával. 
 
 SZMJV Önkormányzata Integrációs Programjának Cselekvési Feladatterve 4.b.e. pontban 
rögzített „célcsoporti esélynövelő fórumok, és öngondoskodási szemlélet terjedését támogató 
szociális rehabilitációs programok létrehozása cigány/roma nemzetiségi civil szervezetek 
bevonásával” feladat megvalósítási költségeinek támogatása céljára, a Ternengo Drom Roma 
Egyesület 460.000,-Ft, önkormányzati támogatásban részesült.  
 
2.3. Oktatás, Képzés: 
 
A marginális társadalmi réteghelyzetben lévők, különösen a cigány/roma nemzetiséghez 
tartozók egy jelentős részének deprivált társadalmi és alacsony foglalkozatási helyzete 
alapvetően, az iskolázottság alacsony szintjére és a szakképzettség hiányára vezethető vissza. 
A foglalkoztatás és a munkaerő-piaci esélyek növekedése nagymértékben kihat az 
életminőség javítására, ugyanakkor viszont a foglalkoztatás és esélynövekedés a munkaerő-
piacon alapvetően függ a képzettségtől.  
Egybehangzó véleménye a cigányság helyzetét vizsgáló szakembereknek, hogy a cigányság 
társadalmi integrációja csak az iskolázottság és képzettség növelésével valósítható meg, 
amely egyben hozzájárulhat a társadalmi elismerés és jövedelmi viszonyok javulásához. 
 
A tervezett beavatkozások körében éppen ebből eredően szerepel hangsúlyozottan ez a terület, 
mert az Integrációs Program elkészítése során is világosan látható volt, hogy a cigány/roma 
lakosság integrációjának egyik fontos, ha nem a legfontosabb feltétele és az egyik lehetséges 
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kitörési pontja lehet a hátrányos helyzetből a képzettségi szint emelése, versenyképes tudás 
megszerzése. 
  
A cigány/roma származású gyermekek oktatási intézményekbe való integrációját számos 
tényező nehezíti. Az egyik meglehetősen meghatározó körülmény a szülők iskolázottságának 
alacsony foka, az anyanyelv megtartásának különböző szintje, valamint az a tény, hogy a 
cigányság által képviselt értékek gyakran mások, mint amelyeket az iskola preferál.  
 
Az értékrendszerek közötti társadalmi eltérések egyik kiváltója ma már a hazai oktatási 
rendszer. A TÁMOP-3.3.13-13/1. kiemelt projekt háttérelemzése rámutatott, hogy a magyar 
oktatási rendszer alacsony hatékonysággal képes kiegyensúlyozni a tanulók gazdasági-, 
szociális és kulturális hátteréből adódó hátrányokat. Az OECD által vizsgált, az iskolai 
eredményességet befolyásoló tényezők közül magasan kiemelkedik a szülők alacsony iskolai 
végzettsége és az alacsony társadalmi státusz, mint a szövegértés-teljesítmény szóródását 
leginkább befolyásoló tényező. 
  
Az Integrációs Program fókuszában álló alacsony iskolai végzettségű aktív korúak számára 
nehezen bizonyítható a tanulásérték és társadalmi elismerés közötti összefüggés, tekintve a 
peremhelyzetükből adódó módosult életstratégiai felfogást és tetten érhető társadalmi 
kirekesztődést. Éppen ezért, a programunk középpontjába a kritikus tömeget jelentő és 
változást generáló, tankötelesek felzárkózási-, hátránykompenzáló programjait állítottuk. 
Ezen cél elérésében partnerszervezeteink a SZKTT Humán Szolgáltató Központ, a 
Foglalkoztatási célú Non-profit Szervezetek Szövetsége, a CONTACT Mentálhigiénés 
Konzultációs Szolgálat és a Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány 
fenntartásában 4 nevelési-oktatási rendszeren kívüli hátránykompenzáló felzárkózási 
program működik a városban, melyek szakmai eredményeit erősíti az említett Eötvös József - 
Pedagógiai – szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és projektháló program, melybe 
kapcsolódott a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, valamint ORÖ HTA 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium . A fejlesztő és támogató szolgáltatások a korai 
beavatkozástól és középiskolai továbbtanulásig biztosítják a rászorulók esélyegyenlőségét az 
emberi méltóság és tanulás tárgykörében.  
 
Az Európai Unió 2020-as stratégiai célkitűzései között szerepel a korai iskolaelhagyók 
arányának 10 % alá történő csökkentése is. A KSH 2011 évi felmérése alapján, hazánk ebben 
a tekintetben komoly egyenlőtlenségekkel küzd. A társadalmi pozícióváltás és integráció 
szempontjából legjelentősebb pontján, a szakképzésben keletkezik a legnagyobb hátrány, ahol 
a szakiskolákban közel 30%-os a lemorzsolódási arány. 
Szolnok Város e tekintetben élenjár. Az Integrációs Program által indukált folyamatok olyan 
partnerségi együttműködést eredményeztek, melynek köszönhetően az oktatási 
intézményekben keletkező esélyegyenlőtlenségek kezelésére érdemi lépéseket tettünk.  
 
Az iskolai lemorzsolódás csökkentését és a továbbtanulási utak erősítését célzó, a fentiekben 
említett Tanoda típusú szakmai programok elindulását és működési stabilitását SZMJV 
Önkormányzata a kezdetektől támogatja. 
Az első történelmi lépést a Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet tette meg 2009-ben az 
Újvárosi Tanoda létrehozásával. Egy olyan városrészben, ahol jelentős problémát jelent a 
területi marginalizáció, és magas a jövedelmi szegénységben élő nagycsaládok aránya. Ennek 
ellenére szakmai sikereket értek, és érnek el folyamatosan. A tanévenkénti 30 tanulóval 
bővülő iskolarendszeren kívüli programok működése kiegyensúlyozott. 



 9 

Az „úttörő” civil partnerünket a további években újabb 2 civil partnerszervezet követte, 
melyek elköteleződésének köszönhetően 2 újabb Tanodával gyarapodott Szolnok. A 
CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat fenntartásában a Széchényi Városrészi 
Tanoda és a „Miért Ne” Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány szervezésben a 
Szandaszöllösi Tanoda létrejötte egy olyan iskolarendszeren kívüli esélyteremtő és 
hátránykompenzáló hálózat alapjait teremtette meg, melyek fejlesztése várospolitikai 
érdekünk. 
SZMJV Önkormányzata 2 tanoda esetében a működés alapvető feltételét jelentő ingatlan 
biztosításával járul hozzá a programok fenntarthatóságához, míg a harmadik civil partner 
esetében vizsgálja annak lehetőségét. A 3 tanoda az elmúlt években mintegy 150-170 fő 
tanulónak nyújtott tanulást segítő, tehetséggondozó szolgáltatást, mely egyes tanulók egyéni 
eredményeit az önkormányzat évi egy alkalommal városházi ünnepség keretében ismeri el. 
 
Büszkék vagyunk arra, hogy a tanulási készség és képesség fejlesztésének kiterjesztésében 
2009-től egy Biztos Kezdet Gyerekház is bekapcsolódott, a SZKTT Humán Szolgáltató 
központ működtetésében, amely a korai beavatkozást középpontba helyező fejlesztésekkel 
együtt jelentős segítség a későbbi tanulási eredményesség növelésében. 
A programok működtetése kiemelt stratégiai érdekünk. SZMJV Önkormányzata Integrációs 
Program költségvetésében biztosít a programok működéséhez támogatást, mely forrás viszont 
nem biztosítja a projektek teljes körű finanszírozását. E tekintetben azzal értenénk egyet, hogy 
a gyerekházak hazai finanszírozás rendjével megegyezően, központi költségvetési forrásból 
kerülnének támogatásra a működő tanodák. 
 
Reményeink szerint egy „Tanoda hálózat” szakmai érdekképviseletének kiépülésével és az 
ágazati párbeszéd élénkülésével a probléma a megoldás felé mozdulhat. Ezen folyamat 
képviseletében Szolnok partnersége biztosított, melynek előmozdítására a 2011.11.07-én 
„Tanodák találkozója” szakmai konferencia szerveződött a FOCENOSZ szakmai 
közreműködésével. A tanoda programok hatékonyságának növelését célzó fórumhoz Szolnok 
Város adott helyet, mely tanácskozás fókuszában a társadalom fejlesztése és a jövőnket 
jelentő gyermekek életesélyeinek javítása állt. 
A FOCENOSZ önrészéhez és a Tanodák Szakmai Találkozója társadalmi felzárkózást segítő 
program költségeinek támogatására, az 310.000,-Ft, integrációs szakfeladati önkormányzati 
támogatást biztosítottunk. 
 
Az említett Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásai 2014. évre meghatározott 6.245.112,-Ft 
központi költségvetésből származói működési támogatással biztosított volt. Ugyanakkor a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött finanszírozási szerződés kizárólag 
sztenderd szolgáltatásaira terjed ki, melyek nem fedezik az alternatív kiegészítő és 
közösségfejlesztő programok költségeit. 
Ezért a lehetőségeinkhez mérten, a tárgyévben is támogattuk a „Gyerekház Karácsony” 
ünnepi megemlékezést, melyhez 50.000,-Ft eszköz-támogatást biztosítottunk. 
 
A kiskorúak és családjaik nevelési és pedagógiai segítésében és fejlesztésében elért 
eredményeket a szervezetek tevékenységét bemutató fejezetben rögzítjük. 
 
A komplex lokális rendszerek működéséhez járult hozzá a „nyitok” Nyitott Tanulási Központ 
hálózat. A Szövetség az Életen Át Tartó tanulásért „Nyitok hálózat a társadalmi befogadásért” 
című, ÁMOP-5.3.9.-11 kiemelt pályázati program 2015. január 31-én zárult. A Szolnoki 
NyTK 329 főt regisztrált, melyből 142 fő képzésbe is beiratkozott. A megszervezett 20 
tanulási programban 142 fő szerzett tanúsítványt. 
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyalt közgyűlési határozattal döntött arról, 
hogy a - szociálisan rászorulók körébe sorolható - tanulók elismerésére kidolgozott elvek 
alapján, tovább kell folytatni a Szolnok Megyei Jogú Város területén állandó lakhellyel 
rendelkező, tanulmányi, kulturális, művészeti, közösségi és sport területen kiemelkedő 
tevékenységet végzett hátrányos helyzetű tanulók jutalmazását, évi egy alkalommal.  
 
A rendelkezésre álló 600 ezer forintos keretből, 2014 évben 13 oktatási intézményből, 50 fő – 
14 fő alsó-tagozatos, 26 fő felső-tagozatos, és 8 fő középfokú - oktatási intézményben tanuló, 
elsősorban szegénységben élő, kiemelten cigány/roma nemzetiségű - szolnoki állandó 
lakhellyel rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló teljesítménye kerül elismerésre.  
Olyan diákoké, akik - a családi szociális hátrányaik ellenére - tanulmányi előmenetelét 
szorgalom és folyamatos javulás jellemzi, tanulmányi átlaga a 3,5 meghaladja, az iskolai 
fegyelme példaértékű, valamint közösségeikben kiemelkedő - szervező, kulturális, sport, 
illetve művészeti - tevékenységet végeznek, és eredményeikkel pozitívan hatnak a hátrányos 
helyzetű társadalmi réteghez tartozók társadalmi megítélésére, segítik a helyi közösség 
integrációs érdekeinek, és társadalmi felzárkózási lehetőségeinek érvényesülését. 
 
A város Integrációs Programjában rögzített közösség-fejlesztő és hátránykompenzáló szakmai 
eszközrendszer, az elmúlt 9 évben egyre hatékonyabban szolgálta a diákok tanulási 
készségeinek fejlődését, a tanulmányi eredményeik javulását, a továbbtanulási utak erősítését.  
Az oktatási intézmények javaslataiban megjelölt tanulók összetételében jelentős a felső-
tagozaton, valamint a gimnáziumokban és minőségi szakképzésben résztvevők aránya.  
A diákok egy jól behatárolható köre kiegyensúlyozott teljesítményével, évek óta a díjazottak 
között szerepel, amely a tudásközpontú értékszemlélet kialakulását és a tudás-tőke 
gyarapodását jelzi a szegényebb családokban is.  
Az Integrációs Program eredményének értékeljük, hogy a tanulói felterjesztéssel élő 
intézmények körében, az eddigi minőségi szakképzést nyújtó iskolák mellett, az idei évben 
két tekintélyes és nagy múltú gimnázium is megjelent. 
 
Örvendetes, hogy azon oktatási intézmények, melyekben átlagot meghaladóan jelennek meg 
halmozottan hátrányos helyzetű, és gyermekszegénységgel érintett tanulók, egyre nagyobb 
szerepet vállalnak az integrált oktatás, az oktatási esélyegyenlőség, az értékközvetítés és a 
teljesítményértékelés rendszerszerű megteremtésében.  
Ez egyrészről magasabb teljesítmény-elvárásban, a felterjesztett tanulók folyamatosan 
emelkedő számában, a felsőbb korcsoportok növekvő számarányában, és az iskolarendszeren 
kívüli „Tanoda” hátránykompenzáló programok elterjedésében és kimagasló szakmai 
hatékonyságában nyilvánul meg. 
  
2014. évben az Integrációs Munkacsoport tovább bővítette az elismerésre való megfelelőség 
szempontrendszerét, ezzel is biztosítva a szorgalmas és tudatos önmegvalósításban 
kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók erkölcsi elismerését és megerősítését.  
Az elmúlt kilenc év bebizonyította, hogy a hátrányos helyzetű tanulók irányában is 
megnyilvánuló megkülönböztetett önkormányzati figyelem, ösztönzően hat a lokális 
közösségfejlődésre és tudásalapú társadalom kialakulására. A település felzárkózási politikája 
nyomán erősödő tanulási és szakképzési utak, valamint a szociális gondoskodást igénylők 
tehetséggondozási programjai, mind magasabb szintű teljesítmények eléréséhez segítik hozzá 
Szolnok Város diákjait. 
Az önkormányzati ünnepség megszervezésében és a feltételek biztosításában a szolnoki 
Generációk Együtt Egyesület volt a partnerünk, mely rendezvény összköltsége 615.000,-Ft 
volt. 
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Az oktatási felzárkózással érintett családok segítésére évenként megkülönböztetett figyelmet 
fordít az Integrációs Munkacsoport. A leginkább figyelmet érdemlő időszak az őszi 
iskolakezdés, amely során számos, a családok jövedelmi szegénységéből és társadalmi 
kirekesztettségéből adódó iskolai probléma jelentkezik. A halmozott hátrányokkal 
jellemezhető tanuló legmagasabb aránya az egyházi fenntartású Szent Tamás Görögkatolikus 
Óvoda és Általános Iskolában jelentkezik, ahol gyakorta a tankönyvek biztosítási nehézséget 
jelent. Erre figyelemmel, az oktatási intézmény - az önkormányzati integrációs-politikai 
célokat megalapozó - kérelme alapján, a Szolnok Déli-iparterületén élő rászoruló családokban 
nevelkedő, tanköteles kiskorú rászoruló tanulók térítésmentes tankönyvellátása költségeinek 
biztosítására 200.000,- Ft támogatást biztosítottunk. A szóban forgó támogatás a könyvtári 
fejlesztést is segíti, tekintettel arra, hogy a könyvek az intézmény tulajdonában maradnak. 
 
2.4. Foglalkoztatási célokhoz kapcsolódó eszközrendszer: 
 
Az iskolai végzettség, munkahely, foglalkoztatás és a hátrányos helyzet szorosan 
összekapcsolódnak, hiszen a jövedelem nélküliség szegénységet, nélkülözést, 
kiszolgáltatottságot jelent, ezért a felzárkózás és társadalmi integráció elengedhetetlen 
feltétele a foglalkoztatottság javítása. A munkanélküliséggel sújtott társadalmi csoporton belül 
leginkább kiszolgáltatott cigány/roma nemzetiségű lakosságot a foglalkoztatás területén éri a 
legnagyobb társadalmi hátrány. Az alacsony foglalkoztatottság alapvető okai az alacsony 
képzettségben, és azon iparágakban, gazdasági területeken jelentkező visszaesésében 
keresendők, amelyek többségben foglalkoztattak alacsony képzettségű munkaerőt. 
 
A szegénység kialakulása és fennmaradása – egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők 
mellett – a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor 
fordítva is igazolható: a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye erősen 
korlátozott. Magyarországon a foglalkoztatási rátában tartós emelkedést mutatnak a nemzeti 
foglalkoztatási adatok.  
 
A foglalkoztatás élénkítésében eddig csak közvetett befolyással rendelkezett az 
önkormányzat, ezért alapvetően a munkaerő-piaci esélyek javítása terén, illetve 
közfoglalkoztatás biztosításával, munkatapasztalatok biztosításával tudott segítséget nyújtani. 
Az új közfoglalkoztatási program egyúttal új helyzetet is teremtett, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő közfoglalkoztatás lehetőségeinek teljes körű 
kihasználásával az Önkormányzat az egyik legnagyobb foglalkoztatóvá vált a városban.  
 
A települési önkormányzat és a Kormányhivatal munkaügyi szervezetei együttműködése 
alapján elért eredményekről, az alábbi tájékoztatást adta az Integrációs Munkacsoportban is 
közreműködő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége: 
 

• 2014. évben a TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 
javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” program keretében, 
EU forrásból 54 fő szolnoki álláskereső foglalkoztatásához nyújtott munkakipróbálási 
bérköltség támogatást, és további 44 szolnoki lakos alkalmazásához biztosított 
bértámogatást.  

A megítélt támogatási összeg e két támogatási forma vonatkozásában összesen 48.784.429.- 
Ft volt. A megtett nyilatkozatok szerint 8 fő roma álláskeresőt segítettek álláshelyhez a fenti 
konstrukciókkal.  
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• Hazai forrásból 2014-ben 26 álláskeresőnek biztosítottak vállalkozóvá váláshoz 
támogatást, 9.033.500.- Ft összegben. A vállalkozást indító romák száma 4 fő volt.  

• A TÁMOP 1.1.2  program keretében munkaerő-piaci képzést 132 fő részére 
nyújtottak, összesen 62.691.526.- Ft összegben. A képzéseken résztvevő 132 szolnoki 
lakos közül 3 fő vallotta magát romának.  

• A TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok!” program keretében 208 megyeszékhelyi munkát 
kereső képzésére került sor, köztük 6 fő roma résztvevővel. A fenti létszám 
bevonásához folyósított tanfolyami díj összege 18.336.040.- Ft volt. Nagyobb 
létszámú volt az Építő- és anyagmozgató gépkezelő, a Kisgépkezelő, a Térkő-
burkoló, a Bérügyintéző képzés, valamint a gépjárművezetői tanfolyamok (C+E+ 
Tehergépkocsi vezetői képesítés, D kategóriás képesítés).  

• 2014. év folyamán, hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 53 
szolnoki munkáltatónak nyújtottak támogatást, összesen 2.510 álláskereső 
közfoglalkoztatásba vonásához. A megítélt támogatások összege mindösszesen 
646.602.542.- Ft volt. A támogatott munkáltatók között szerepelt a „Munkalehetőség 
a Jövőért” Szolnok NKft., a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a 
Ternengo Drom Roma Egyesület, a Kornéliusz Háza Missziós Egyesület és Szociális 
Szövetkezet, valamint az Etnikai Népfőiskolai Társaság is. 

 
A települési integrációs célokhoz kapcsolódó önkormányzati közfoglalkoztatás tervezésekor a 
gondolkodásunkat az határozta meg, hogy olyan munkaformákat hozzunk létre, melyek 
képesek kezelni a cigány/roma nemzetiségi tradíciókból adódó csoport különbségeket és az 
inaktivitásból származó csekély munkaalkalmasságot, és párhuzamban számottevő társadalmi 
presztízsnövekedést eredményeznek.  
A folyamat segítésére és a célcsoport programokban való bennmaradásának segítésére a 
tárgyidőszakban SZMJV Polgármesteri Hivatala cigány/roma nemzetiségű asszisztensek és 
mentorok foglalkoztatását támogatta, mely egyes programok jelenleg is tartanak. 
 
A foglalkoztatottsági színt jelentős tárgyidőszaki emelkedésében az a partneri fejlesztés is 
szerepet játszott, amelyet a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlődése során elértünk. Szinte 
napi rendszerességű az együttműködés a társadalmi felzárkózás kormányzati támogatásának 
megyei koordinációját ellátó Türr István Képző és Kutató Intézet Debreceni Igazgatóság és 
szolnoki Telephelyének munkatársaival, melynek körében a bevonandó célcsoport 
kiválasztásában és toborzásában szolgáltatási szintű projektek valósultak meg.  
 
Folyamatosan fejlesztjük és alkalmazzuk SZMJV Önkormányzata 2008 és 2010 évek között 
kimunkált „munkaerő-piaci menedzser” támogatott projektjének szakmai eredményeit és 
kapacitásait. A rendelkezésünkre álló adatbázisok folyamatos frissítésével és 
közfoglalkoztatott asszisztensek alkalmazásával valamennyi munkaerő-piaci programban 
biztosított volt a helyi aktívkorú álláskeresők delegálása.  
A szakmai program a cigány/roma nemzetiségű személyek vállalkozóvá válását is 
eredményesen segítette, melynek során munkaerő-piaci szolgáltatásokat és munkaerő 
közvetítést végző civil-, és non-profit szervezetek jöttek létre. A szervezet-fejlesztést olyan 
cigány/roma nemzetiségű személyek hajtották végre, akik az említett önkormányzati 
programban kerültek felkészítésre. 
Az egyik ilyen szervezet a szolnoki Ternengo Drom Roma Egyesület, amely „a 
közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés támogatása és feltételrendszerének javítása 
mellett, a foglalkoztatási szint emelése érdekében a közfoglalkozatás új területeinek kutatását 
és szervezését segítette, a cigány/roma szervezetek és mentorok támogató tevékenységének 
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fokozásával.” Ezen feladat költségeinek támogatása céljára 200.000,-Ft önkormányzati 
támogatást biztosítottunk, amely a szolgáltatások ellátása mellett további humánerő-forrás 
kapacitás fejlesztését jelentette. 
 
2.5. Informatika, kultúra, kommunikáció: 
 
A cigány/roma nemzetiségi hagyományos kulturális értékek integrálását sikeresen és tartósan 
biztosítani tudtuk a helyi szabadidős és kulturális programkínálat körében. A méltán népszerű 
Szolnoki Gulyás Fesztiválon, Tiszaligeti Majálison minden évben biztosítjuk a cigány/roma 
nemzetiségi húsételek ezen körének bemutatását. Az idei évben is a cigány/roma nemzetiség 
reprezentánsa a Roma Nemzetiségi Önkormányzat volt. 
 
A cigány/roma lakosság nyelvi és kulturális szempontból hasonlóan erősen tagolt kisebbség, 
ezért több nyelv és kultúrkör megőrzéséről kell egyidejűleg gondoskodni. A meglévő 
hagyományőrző cigány/roma nemzetiségi közösségek lényegében az utolsó olyan csoportok a 
magyar társadalomban, amelyekben a népi művészet a mindennapi élet szerves része. 
Napjainkban a cigány/roma kultúra értékeinek felfedezése a reneszánszát éli.  
 
A korábbi években elkezdett „cigány/roma nemzetiségi értéktár” kialakítása körében már 3 
autentikus roma zenei digitális gyűjtés, és egy magyar-romanii kétnyelvű verses-kötet 
megjelentetését támogattunk.  
Ezen értékek mellett hagyományossá váltak a szabadtéri gasztronómiai rendezvények, 
amelyeken nagyszámban lelhetőek fel nemzetiségi kulináris kincsnek tekinthető receptúrák. A 
még létező tudás megőrzését veszélyeztetik azon társadalmi folyamatok, melyek a 
nemzetiségi szokások kihalását mutatják. 
 
Az értékmentés szándékával az integrációs Munkacsoport arról döntött, hogy egy könnyű, 
olvasmányos műfaji keretek között maradó, gasztronómiai témájú könyvet jelentet meg. A 
közreműködésre a Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesületet választottuk, az anyag-
gyűjtésre és a kézirat megírására Csányi Sándor került felkérésre. Az első évi gyűjtés lezárult, 
mely anyagok felhasználásával elkészült a „magyar-cigány hagyományos ételeket bemutató 
gyűjtés első kézirata. A kiadványt jelenleg egy felkért szakmai grémium véleményezi, melyet 
követően kerülhet sor a nyomdai előkészítésre. 
A könyv anyagának gyűjtésére és elsődleges előkészítésének költségeire 130.000,-Ft 
szakfeladati támogatás kerül megítélésre. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzati és civil képviseleti szervezetek, a városi cigány/roma 
nemzetiségi társadalom régóta dédelgetett álma egy több funkciós, integrált működésű 
települési kulturális centrum és közösségi ház, mely cigány/roma érték-, és tudásközpontként 
is, megfelelő hátteret biztosíthatna a cselekvési program kulturális feladatainak 
megvalósításához.  
Ezen elképzelés megvalósítása befejeződött az ÉAOP-5.1.1/B2-12, kiemelt projekt, Szolnok, 
Nyugati városrész szociális rehabilitációja program során létrejövő Tücsök út 2. szám alatti 
Közösségi Ház közművelődési és szabadidő tér kialakításával.  
A kiemelt szociális város-rehabilitációs projekt jelentőségét tovább növeli, hogy részeként két 
un. pályázati programalap került pályáztatásra, melyek körében non-profit civil szervezetek 
pályázhattak közösségfejlesztési-, és környezet-rehabilitációs projektek megvalósítására a 
fejlesztés során.  
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A cigány/roma kulturális örökség védelme továbbra is preferált integrációs célként van jelen a 
programban, ennek megfelelően önkormányzati támogatással a tárgyidőszakban is 
szerveztünk szabadidős kulturális rendezvényeket. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
Meggyesi-telepen, a Roma Gasztro Kulturális Hagyományőrző Egyesület a Déli-iparterületi 
városrészben szervezett „Roma Kulturális Fesztivált és Hagyományos Roma ételek 
Főzőversenyét”. Ezen programok koncentráltan a gyermekeket is célozzák, ezért 
gyermeknapi foglalkoztatók és fejlesztő programok is beépültek a rendezvények 
struktúrájába. Az így elért résztvevők száma 500-600 főre becsülhető. 
 
2.6. Egészségügy: 
 
A magyarországi és ezen belül a Szolnok városi cigányság demográfiai jellemzői hosszabb 
ideje igen jelentősen különböznek az országos átlagtól. A szegénységgel, a szociális helyzettel 
összefüggő élet- és lakáskörülmények, valamint a környezeti tényezők jelentősen 
befolyásolják a cigányok/romák egészségi állapotát, a várható legmagasabb életkor alakulását, 
az egészséges élet elérésének és az ellátórendszerekhez való hozzáférés esélyeit.  
Tekintettel arra, hogy a HHH réteghez tartozók számára nehezen elérhetőek ezen 
információk, a fentiekben tárgyalt Biztos Kezdet Gyerekház tanácsadó-, és egészségügyi 
szolgáltatásainak tervezése és biztosítása során kiemelten kezeljük. 
 
Az elkülönült problémakezelés látszatát keltő megoldásokat nem támogattuk, ezért a 
települési integrált szolgáltatások igénybe vételét segítjük főként népszerűsítő kampányokkal 
és a települési komplex egészségügyi kampányokba történő közvetítéssel. Ezen programok 
közül kiemelhető a „Tiszta Szívvel Szolnokért” egészségügyi szűrőprogram. 
 
3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata társadalmi felzárkózási programjait 
támogató egyes intézményei és partnerszervezetei tárgyidőszaki eredményei, szakmai 
beszámolói: 
 
3.1 „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.   
 
A „Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft-nek 2014. évben is az egyik fő 
törekvése az volt, hogy minél több regisztrált álláskeresőt tudjon közfoglalkoztatásba 
bevonni, segítve ezzel az egyes családok anyagi helyzetét.  
Az Alapító szándékának megfelelően továbbra is éltünk minden pályázati lehetőséggel a 
szolnoki álláskeresők számának csökkentése érdekében. 
 
A következőkben részletesen kívánjuk bemutatni a 2014. évi tevékenységeinket és azok 
eredményeit 
 
Statisztikai adatok 
 
2014. évben is a Munkaügyi Központ felé benyújtott pályázatok alapján történt a 
közfoglalkoztatás megvalósítása.  Ebben az évben 5 db olyan pályázat volt, amely 2013 év 
végén indult és 2014 tavaszáig áthúzódott.  Az év folyamán újabb pályázati lehetőségek 
adódtak, így még 11 db pályázatot sikerült társaságunknak elnyernie, melynek köszönhetően 
841 db munkaszerződés került megkötésre, összesen 476 fő regisztrált munkanélküli 
személy bevonásával. Ez a létszám a 2013-as évhez képest 159 fővel több, mely jól 
mutatja Társaságunk foglalkoztatottjainak növekedését. 
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Az előző évekhez képest 2014-ben is voltak olyan személyek, akik jó munkájuk, 
megbízhatóságuk és szorgalmuk miatt többször is felvételt nyertek a különböző programokba. 

 
Nemek aránya: 

 
Az egész éves állományt tekintve 217 fő nő és 259 fő férfi  került bevonásra. A nemek szerinti 
megoszlás tehát 45,6% valamint 54,4%, mely megmutatja, hogy a nemek közötti arányok 
közel kiegyenlítettek. 
 

Életkor szerinti arány és megoszlás: 
 

Életkor Fő 
% 

(összes létszámhoz 
viszonyítva) 

18-25 év 115 24,2 
26-35 év 134 28,1 
36-45 év 118 24,8 
46-55 év 72 15,1 

56 és felette 37 7,8 
Összesen 476 100 

 
A fenti táblázatból kiderül, hogy a 18 és 45 év közöttiek aránya közel azonos. Magas számban 
tudtunk olyan személyeket foglalkoztatni, akik társaságunknál szerezték meg az első 
munkahelyi tapasztalatokat. Az 56 év felettiek száma alacsony, melynek oka egészségi 
állapotuk erőteljes gyengülése (egészségügyi alkalmatlanság). 
 
Az egyes programokba bevont cigány/roma nemzetiségű személyek becsült száma 314 
fő, összes foglalkoztatott 66 %-a. 
  
Iskolai végzettség 
 

Legmagasabb iskolai végzettség fő 
% 

(összes létszámhoz viszonyítva) 
8 általános alatti 71 14,9 
8 általános 277 58,2 
szakmunkásképző, szakiskola 70 14,7 
gimnázium, szakközépiskola 45 9,5 
technikum 4 0,8 
egyetem, főiskola 9 1,9 
Összesen 476 100 
 
Az adatok egyértelműen kifejezik, hogy közfoglalkoztatottjaink 73,1 %-a szakképzetlen, alacsony iskolai 
végzettségű. 
 
 
 
A munkavállalók által nevelt kiskorúak aránya: 
  
Adataink alapján a munkavállalók 27,3%-a kettő vagy annál több, 20,5%-a pedig egy 
kiskorú gyermeket nevelt saját háztartásában. A fennmaradó 52,2% azon munkavállalók, 
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akik saját háztartásban nem nevelnek kiskorú gyermeket, mely annak tudható be, hogy sok 
esetben a kiskorút a másik szülő neveli, vagy a gyermek nevelő otthonban él, vagy a 
munkavállaló nem a saját, hanem az élettárs gyermekével él egy háztartásban. A 
statisztikánkban  nem szerepel a nagykorú gyermekek száma, illetve akik után a család nem 
részesül szociális juttatásban, de egy háztartásban élnek együtt. 
 
Az I. számú mellékletben részletezzük az elnyert pályázatokat, a támogatott létszámot, az 
elnyert bérköltség támogatást forintban és a pályázatok támogatási intenzitását. 
 
A II. számú mellékletben az egyes pályázatokhoz tartozó részletes munkakörök, bevont 
létszám, napi munkaidő, a támogatott időszak és az ezekhez rendelt közfoglalkoztatási bér 
kerül bemutatásra. 
 
Kiemelt jelentőségű téli képzési programok 
 

I.   2013. évről áthúzódó pályázatokat tekintve kettő olyan program volt, mely során a 
munkavállalók tanfolyamon vettek részt. Az első 2013. novemberében indult, míg a másik 
egy hónappal később 2013. decemberében, a programok pedig 2014. április végéig tartottak.  
 
A novemberben induló képzések és létszámok a következők: 

- Alapkompetencia 30 fő 
- Település karbantartó 13 fő 
- Roma közösségfejlesztés 10 fő 
- Roma szociális segítő 10 fő 
- Motorfűrész kezelő 10 fő 
- Egészségőr 10 fő 

 
A decemberben kezdődő képzések és létszámok az alábbiak: 

- Alapkompetencia 15 fő 
- Alapkompetencia – érettségizetteknek 8 fő 
-  

II.  2014. december 1-jén kezdődött és 2015. március 31-ig tart. Ennek keretén belül 110 főre 
kaptunk támogatást a Munkaügyi Központtól, akik az alábbi képzéseken vettek részt. 
 
Képzések és a létszámok a következők: 

o Mezőgazdasági munkás, 20 fő 
A képzésen résztvevők megtanulják a talaj-előkészítést, a talaj termőképességének 
fenntartását, zöldség - gyümölcstermesztést, állatok takarmányozását és tartástechnológiáját, 
illetve gépek, épületek, építmények karbantartását. 

o ECDL 7 modul, 7 fő 
A képzés során szövegszerkesztést, táblázatkezelést, különböző operációs rendszerek 
kezelését, illetve a prezentációkészítést és adatbázis-kezelést tanulják meg a résztvevők. 

o Parkgondozó, 20 fő 
Zöldfelületek fenntartása a fő feladat, ezen belül felismerni, meghatározni a különböző 
dísznövény fajokat és fajtákat. A parkgondozó megtanulja a növényápolást, a parkfenntartást, 
eszközök használatát, gépek üzemeltetését és karbantartását. 

o Kisgépkezelő, 20 fő 
A tanfolyam során a különböző kisgépek kezelését tanulják meg a résztvevők, ilyenek például 
a robbanómotoros fűnyíró, elektromos és robbanómotoros fűkasza, láncfűrész. 

o Betanított térkőburkoló, 23 fő 
A képzésben résztvevők megtanulják a térkőburkolat gyártásának folyamatát, illetve 
felismerik és javítják a burkolat hibáit. 
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o Hulladékgyűjtő- és szállító, 20 fő 
A hulladékgyűjtő- és szállító alapfeladata, a hulladék keletkezési helyéről a gyűjtő, 
feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő elszállítása. Ellenőrzik a rakodást, megtanulják 
az áru átadását-átvételét, a biztonsági követelmények betartását, rakománytól függően a 
különböző jelzések használatát, a környezetvédelmi előírások betartását. 
 
A tanfolyamok hamarabb befejeződnek, a levizsgázott tanulók a szerződés lejártáig 
Társaságunknál vállalnak munkát. 
Valamennyi képzésben résztvevő munkavállaló hátrányos helyzetű, alacsony iskolai 
végzettségű, ezért ez a program legtöbbjüknek nagy lehetőséget biztosít arra, hogy a 
tanfolyam elvégzését követően nagyobb eséllyel indulhassanak az elsődleges munkaerő 
piaci állások betöltéséért. 
 
Kiemelt jelentőségű téli közfoglalkoztatási program 
 
Foglalkoztatásban 2 pályázat indult, mindkettő 2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 
tart. Az egyik pályázat 90 fő, míg a másik 20 fő álláskereső bevonására adott lehetőséget.  
 
A 90 fős pályázat munkakörei: 

o 40 fő közterület-gondozó 
o 22 fő városüzemeltetési segédmunkás 
o 10 fő temetői segédmunkás 
o 5 fő szakmunkás 
o 2 fő növényházi betanított munkás 
o 2 fő növényházi szakmunkás 
o 1 fő ügyintéző 
o 3 fő takarító 
o 5 fő munkavezető 

 
A 20 fős pályázat munkaköreit és a létszámot annak függvényében határoztuk meg, hogy 
milyen munkálatok lesznek a pályázat időtartama alatt, a munkakörök így a következők: 

o 17 fő városüzemeltetési segédmunkás 
o 2 fő növényházi betanított munkás 
o 1 fő munkavezető 

 
A foglalkoztatás időtartama alatt városüzemeltetési feladatokat látnak el a munkavállalók, 
ilyen például a lombgereblyézés, síkosság-mentesítés, utcai szeméttárolók ürítése, illetve azon 
feladatok, melyeket az időjárás lehetővé tesz. 
 
Közfoglalkoztatottjaink által végzett tevékenységek: 
 
I. Városüzemeltetés 
Szolnok város területén a Társaságunknál dolgozó kertészeti és közterület-gondozói csoportok 
azért dolgoznak, hogy egy élhetőbb, szebb, vonzóbb városképet alakítsanak ki az itt élők és az 
ide érkezők számára. 
 
2014. évben is a városvezetés és a lakosság igényeinek eleget téve, illetve a szabadprogramok 
figyelembe vételével végeztük a hétvégi takarításokat. 
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A virágosítási munkálatok tavasztól nyár elejéig tartottak. Ebben az időszakban 5.025 tő 
árvácskával, továbbá 26.000 tő egynyári palánta kiültetésével díszítették a város főterét, az 
egyes körforgalmakat és parkokat.  
 
Az előző évhez képest 2014. évben is Társaságunk feladata volt a Tisza parton lévő 460 m2-es 
területen található Rozárium 2323 rózsatövének gondozása. Továbbá a cégünk dolgozói látták 
el a Tiszavirág gyaloghíd és környéke rendezettségének fenntartását. 
 
Átadásra került  múlt évben az Angol park, melynek köszönhetően feladataink bővültek. A 
közel 1.400 m2-en új telepítésű cserjéket, évelőket és fákat gondozunk, továbbá felelünk a 
köztisztaságért és a zöldterület megóvásáért. 
 
Októbertől kezdődött az úgynevezett vegetációs időszak, amikor megkezdődnek a 
lombgyűjtési munkálatok. Összegyűjtöttük és elszállítottuk a lehullott leveleket a város 
burkolt felületeiről, parkjainkból, lakótelepeinkről.  
 
Állandó feladataink közé tartozik tavasztól őszig a parkokban, körforgalmakban és tereken 
található cserjék, évelők folyamatos gondozása, és ezen területek útjai mentén található 
sövények nyírása is. 
 
A város kiemelt területeiről összesen 96,5 tonna kommunális hulladékot, illetve 73,5 tonna 
zöldhulladékot gyűjtöttek össze a dolgozóink. 
 

Egyéb vállalkozási szerződések 
 

1. Konzorcium 
 
A konzorciumi szerződés keretén belül alvállalkozóként végeztük az előírt ütemezés szerint, 
kizárólagos jellegű munkáinkat 2014-ben is. 
 
Az alábbi feladatok tartoztak a hatáskörünkbe: 

- közterületek takarítási feladatai 
- zöldterületek gondozása 
- cserje és sövényfenntartás 
- virágosítási feladatok 
- fasorok fenntartása, gondozása és öntözése 
- erdőápolás 
- hóeltakarítás, viacolor burkolattal ellátott utak és járdák síkosságmentesítése 

 
Az előző évekhez képest a 2014. évben is a feladataink közé tartozott az összesen 24000 
méternyi útszegély tisztítása. Ez augusztustól kiegészült a kerékpárutak takarításával is, 
melyet hetente két alkalommal végeztünk, alkalmanként 3318 m2-en. 
 

2. SZMJV Önkormányzatával kötött szerződés 
A 2013. évi munkálatokat folytatva 2014-ben is a Szolnok „Tiszavirág” gyalogos és 
kerékpáros híd és a hozzátartozó köz- és zöldterület rendben tartása és tisztítása tartozott 
tevékenységi körünkbe.  
 
Konzorciumi és Önkormányzati megrendelések alapján tevékenységünk kiegészült különböző 
utcabútorok begyűjtésével, felújításával és újak kihelyezésével. 
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 Mennyiség  
db 

Pad felújítása 101 
Pad kihelyezése 21 
Pad megszüntetése 37 
Hulladékgyűjtők felújítása 16 
Hulladékgyűjtők kihelyezése 28 
Hulladékgyűjtő megszüntetése 5 
Hulladékgyűjtő csonk levágása 2 
Hulladékgyűjtő újrarögzítése 2 
Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése 2 
Kerékpártároló kihelyezése 8 

 
 

3. Szolnoki Sportcentrummal kötött szerződés 
 
A 2013-as évben megkötött szerződés a 2014. évben kiegészült az Angol park zöldterületének 
ápolásával és annak köztisztasági feladatainak ellátásával. 
 

4. MÁV Kórházzal kötött szerződés 
 
Áthúzódó feladataink sorába tartozik a MÁV Kórház területén (Verseghy F. út 6-8. szám, és 
Városmajor út 26.) végzett parkfenntartás és közterület-gondozás. Ez megközelítőleg 25.000 
m2  területet foglal magába. 
 
II. Növényház 

 
A múlt évben a tavaszi, nyári, őszi szezonban összesen 74108 db növényt termeltünk a 
növényházban, melyből a városi parkokba kiültetett 26550 db egynyári növény volt a 
legjelentősebb. Néhány fajta ezek közül: begónia, büdöske, kerti margaréta, lobélia, 
díszcsalán, kánna, petúnia, kakastaréj, paprikavirág.  Ezen kívül a kandeláberekre 500 db 
edény lett muskátlival beültetve, valamint a nyolc virágoszlopba több mint 800 db begónia 
került. 

 
A Polgármesteri Hivatal és a lakossági vásárlók kiszolgálásán kívül néhány intézmény és 
szervezet igényét is ki tudtuk elégíteni. 
 
III. Temető 
 
Társaságunk 2014. április 1-jétől határozatlan idejű megbízási szerződést kötött a Szollak 
Vagyonkezelő Kft-vel.  Szerződés szerint a Kőrösi út 2/A. szám alatti terület parkgondozása a 
fő feladat.  
Társaságunk feladatai a temető területén:  

1.) Biztosítani a temető egyéb közcélú létesítményeit: 
- a kutak fel- és leszerelése, működőképességük napi vizsgálata,  
- hulladékgyűjtők folyamatos biztosítása, azok ürítése,  
- Kerítések, kapuk karbantartása 
- fák, bokrok gondozása, 
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2.) Temetői létesítmények tisztántartása, utak téli – nyári tisztántartása, hulladék elszállítása: 
- Utak menti gyalogos forgalmat akadályozó fák gallyazása, 
- Füves területek kaszálása, beleértve a sírok közötti részeket is, 
- Keletkezett kaszálék eltávolítása a sírokról, 
- Síkosság mentesítés a szilárd útburkolatokon,    

      
3.) Temetői hulladékok elszállítása: 
- Hulladéktároló edények ürítése, 
- A sírokból kikerülő - növényi - hulladék elszállítása, 
- A keletkezett hulladék temetőből történő elszállítása, 

 
A feladatok ütemezésénél figyelembe vesszük a temető kegyeleti jellegét, összehangoljuk 
azokat a temetések időpontjaival, hogy azt ne zavarjuk meg. Ezzel kapcsolatban minden nap 
egyeztetünk a megbízóval.  
 

 IV. Egyéb munkáink 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatától kaptunk megrendelést 2014. nyarán, a Tisza-
parti sétányon a gyalogos sétány és a kerékpárút közötti elválasztó sávban 65 m² 
felületen levendulával történő beültetésre. Ezen feladatot  a társaság  kertész dolgozói 
végezték.  
 
Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, 2014. 
július 18-20. napjára másodfokú hőségriasztást rendelt el. 
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője Intézkedési tervet adott ki a hőségriasztásból eredő 
feladatok végrehajtására. Társaságunk feladata az ivóvíz minőségű víz biztosítása volt 
naponta 11.00 és 15.00 óra közötti időszakban. A vízosztás a város két pontján volt, melyet 2-
2 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval láttunk el.  
 
Társaságunk megrendelést kapott a Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesülete részéről, a 
Tücsök úti Közösségi Ház belső udvarának parkosítási munkálatára. 
A munka során elvégzett néhány feladat:  kaszálás, növényültetés, füvesítés, fatelepítés, cserje 
ültetés. 
 
Társaságunk a 2014. évben is eredményesnek értékeli azon tevékenységét, mellyel – 
minden rendelkezésre álló foglalkoztatás-politikai eszközt felhasználva – a Szolnok 
városában élő HHH. társadalmi réteghelyzetben lévők foglalkoztatási gondjait 
csökkentette, ezáltal biztosította életkörülményeinek javítását és társadalmi 
felzárkózását. 
 
 
 

  
I. sz. melléklet 

 
A 2013. évről áthúzódó és a 2014. évi közfoglalkoztatási 

pályázatok összesítése  
     

  

PÁLYÁZAT 
IDŐTARTAMA 

TÁMOGATOTT 
LÉTSZÁM 

ELNYERT TÁMOGATÁS 
2014. ÉVRE VONATKOZÓAN 

(Ft) TÁMOGATÁSI 
INTENZITÁS 
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1 

Áthúzódó pályázat  

83 FŐ 
44 089 320 Ft 

TÉLI I. 

2013. 11.01 - 2014.04.30 100% 

2 

Áthúzódó pályázat  

79 Fő 
39 294 101 Ft 

TÉLI II. 

2013. 12. 01- 2014.04.30 100% 

3 

Áthúzódó pályázat  

22 fő 
8 216 239 Ft 

Téli III. 

2013.12.31 - 2014.04.30 100% 

4 

Áthúzódó pályázat  

5 fő 
1 337 365 Ft 

TÉLI IV. 

2013.12.01 - 2014.02.28 100% 

5 

Áthúzódó pályázat  

23 fő 
10 238 565 Ft 

TÉLI V.  

2013.12. 01 - 2014.04.30 100% 

6 
I. PÁLYÁZAT 

21 FŐ 
3 193 432 Ft 

2014.05.01 - 2014. 06. 30 85% 

7 
II. PÁLYÁZAT 

214 FŐ 
50 177 133 Ft 

2014. 05.12 - 2014. 09.30 100% 

8 
III. PÁLYÁZAT 

80 FŐ 
14 163 140 Ft 

2014. 06.02 - 2014.07.31 100% 

9 
IV. PÁLYÁZAT 

40 FŐ 
5 613 840 Ft 

2014.07.15 - 2014.08.31 100% 

10 
V. PÁLYÁZAT 

87 FŐ 
8 359 197 Ft 

2014. 08.01 - 2014.08. 31 100% 

11 
VI. PÁLYÁZAT 

113 FŐ 
27 148 570 Ft 

2014. 08.11 - 2014.10.31 100% 

12 
VII. PÁLYÁZAT 

121 FŐ 
11 509 361 Ft 

2014.10.01 - 2014.10.31. 100% 

13 
VIII. PÁLYÁZAT 

90 FŐ 
8 274 304 Ft 

2014. 11.01-2014.11.30 100% 

14 
IX. PÁLYÁZAT 

90 FŐ 
33 097 216 Ft 

2014. 12. 01 - 2015. 02. 28 100% 

15 
X. PÁLYÁZAT 

20 FŐ 
5 372 232 Ft 

2014. 12. 01 - 2015. 02. 08 100% 

16 
XI. PÁLYÁZAT 

110 FŐ 
38 603 840 Ft 

2014. 12. 01 - 2015. 03. 31 100% 

17 
DIÁKFOGLALKOZTATÁS I.  

7 FŐ 
1  065 750 Ft 

2014. 07.01 - 2014.08.31 100% 

18 
DIÁKFOGLALKOZTATÁS 

II. 8 FŐ 
609 000 Ft 

2014.08.01 - 2014.08.31 100% 

Összesen: 1213 fő 301 022 551 Ft 
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II. sz. melléklet 

A 2014. évi közfoglalkoztatásban az alábbi munkakörökben, létszámban és időszakban 
biztosítottunk, illetve biztosítunk munkalehetőséget: 

     

MUNKAKÖR LÉTSZÁM 
NAPI 

MUNKAIDŐ 
IDŐSZAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI 

BRUTTÓ BÉR 

PÁLYÁZAT: TÉLI I. 83 fős 2013. évről áthúzódó  

Alapkompetencia fejlesztése 30 fő 

8 óra 
2013. 12. 01 - 2014. 04. 

30  

2013. 12. 01 - 2013. 12. 
31 Településkarbantartó 13 fő 

Roma közösségfejlesztő 10 fő 75 500.- 

Roma szociális segítő 10 fő 2014. 01. 01 - 2014. 04. 
30 Motorfűrész kezelő 10 fő 

Egészségőr 10 fő 77 300.- 

Pályázat: TÉLI II. 79 fős 2013. évről áthúzódó 

Közterület-gondozó 
30 fő 

8 órás 
2013. 12. 01 - 2014. 04. 

30 

2013. 12. 01 - 2013. 12. 
31 

Segédmunkás 23 fő 75 500.- 

Munkavezető 6 fő   

Állapotfelmérő - ügyintéző 
13 fő 

2014. 01. 01 - 2014. 04. 
30 

Építési szakmunkás 7 fő 77 300.- 

PÁLYÁZAT: TÉLI II. 22 fős 2013. évről áthúzódó 

Városüzemeltetési 
segédmunkás 

20 fő 
8 órás 

2013. 12. 31 - 2014. 04. 
30 

2014. 01. 01 - 2014. 04. 
30 

Munkavezető 2 fő 77 300.- 

PÁLYÁZAT: TÉLI III. 5 fős 2013. évről áthúzódó 

Segédmunkás 5 fő 8 órás 
2013. 12. 01 - 2014. 02. 

28 

2013.12.01 - 2013. 12. 31 

75 500.- 

2014. 01. 01 - 2014. 02. 
28 

77 300.- 

PÁLYÁZAT: TÉLI IV. 23 fős 2013. évről áthúzódó 

Segédmunkás 23 fő 8 órás 
2013. 12. 01 - 2014. 04. 

30 

2013. 12. 01 - 2013. 12. 
31 

75 500.- 

2014. 01. 01 - 2014 . 04. 
30 

77 300.- 

PÁLYÁZAT: I. pályázat 21 fős  

Közterület-gondozó 20 fő 
8 órás 

2014. 05. 01 - 2014. 06. 
30 

77 300.- 

Munkavezető 1 fő 109 040.- 

PÁLYÁZAT: II. pályázat 214 fős 

Közterület-gondozó 40 fő 
8 órás 

2014. 05. 12. - 2014. 09. 
30 

77 300.- 

Munkavezető 8 fő 109 040.- 
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Szakmunkás 6 fő 99 100.- 

Kertészeti segédmunkás 20 fő 77 300.- 

Takarító 1 fő 77 300.- 

Növényházi betanított munkás 3 fő 77 300.- 

Városüzemeltetési 
segédmunkás 

15 fő 77 300.- 

Kertész- parkgondozó 10 fő 99 100.- 

Segédmunkás-temető 10 fő 77 300.- 

Ügyintéző 1 fő 99 100.- 

Munkavezető-parkőr 1 fő 109 040.- 

Településőr 6 fő 99 100.- 

PÁLYÁZAT: III. pályázat 80 fős 

Közterület-gonodzó 14 fő 

8 órás 
2014. 06. 02 - 2014. 07. 

31 
77 300.- 

Kertészeti segédmunkás 20 fő 

Segédmunkás-
telephelyrendező 

15 fő 

Növényházi betanított munkás 5 fő 

Takarító 1 fő 

Temetői segédmunkás 10 fő 

Adminisztrátor 1 fő 

Segédmunkás-járdasaraboló 14 fő 

PÁLYÁZAT: IV. pályázat 40 fős 

Közterület-gondozó 40 fő 8 órás 
2014. 07. 15 - 2014. 08. 

31 
77 300.- 

PÁLYÁZAT: V. pályázat 87 fős 

Segédmunkás 80 fő 
8 órás 

2014. 08. 01 - 2014. 08. 
31 

77 300.- 

Munkavezető 7 fő 85 050.- 

PÁLYÁZAT: VI. pályázat 113 fős 

Közterület-gondozó 103 fő 
8 órás 

2014. 08. 11 - 2014. 10. 
31. 

77 300.- 

Munkavezető 10 fő 85 050.- 

PÁLYÁZAT: VII. pályázat 121 fős 

Közterület-gondozó 40 fő 

8 órás 
2014.10.01 - 2014. 10. 

31. 

77 300.- 

Munkavezető 8 fő 109 040.- 

Szakmunkás 6 fő 99 100.- 

Kertészeti segédmunkás 20 fő 77 300.- 

Takarító 1 fő 77 300.- 

Növényházi betanított munkás 3 fő 77 300.- 

Városüzemeltetési 
segédmunkás 

15 fő 77 300.- 

Kertész-parkgondozó 10 fő 99 100.- 

Segédmunkás - temető 10 fő 77 300.- 

Ügyintéző 1 fő 99 100.- 

Munkavezető-parkőr 1 fő 109 040.- 

Településőr 6 fő 99 100.- 

PÁLYÁZAT: VIII. pályázat 90 fős 

Közterület-gondozó 40 fő 8 órás 2014. 11. 01 - 2014. 11. 77 300.- 
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Munkavezető 5 fő 30 109 040.- 

Szakmunkás 5 fő 99 100.- 

Városüzemeltetési 
segédmunkás 

22 fő 77 300.- 

Takarító 3 fő 77 300.- 

Növényházi betanított munkás 2 fő 77 300.- 

Növényházi szakmunkás 2 fő 99 100.- 

Segédmunkás-temető 10 fő 77 300.- 

Ügyintéző 1 fő 99 100.- 

PÁLYÁZAT: IX. pályázat 90 fős 

Közterület-gondozó 40 fő 

8 órás 
2014. 12. 01 - 2015. 02. 

28 

77 300.- 

Munkavezető 5 fő 109 040.- 

Szakmunkás 5 fő 99 100.- 

Városüzemeltetési 
segédmunkás 

22 fő 77 300.- 

Takarító 3 fő 77 300.- 

Növényházi betanított munkás 2 fő 77 300.- 

Növényházi szakmunkás 2 fő 99 100.- 

Segédmunkás-temető 10 fő 77 300.- 

Ügyintéző 1 fő 99 100.- 

PÁLYÁZAT: X. pályázat 20 fős 

Városüzemeltetési 
segédmunkás 

17 fő 

8 órás 
2014. 12. 01 - 2015. 02. 

28 

77 300.- 

Növényházi betanított munkás 2 fő 77 300.- 

Munkavezető 1 fő 109 040.- 

PÁLYÁZAT: XI. pályázat 110 fő KÉPZÉS 

Hulladékgyűjtő- és szállító 20 fő 

8 órás 
2014. 12. 01 - 2015. 03. 

31 
77 300.- 

Mezőgazdasági munkás 20 fő 

Kisgépkezelő 20 fő 

Betanított térkőburkoló 23 fő 

ECDL 7 modul 7 fő 

Parkgondozó 20 fő 

DIÁKFOGLALKOZTATÁS I. 

Segédmunkás 7 fő 6 órás 
2014. 07. 01 - 2014. 08. 

31 
76 125.- 

DIÁKFOGLALKOZTATÁS II. 

Segédmunkás 8 fő 
6 órás 

2014. 08. 01 - 2014. 08. 
31 76 125.- 

Összesen: 1213 fő   

Szakképzett munkakör 92 fő Szakképzett munkakör aránya: 7,6% 

Szakképzetlen munkakör 1121 fő Szakképzetlen munkakör aránya: 92,4% 

 
 
3.2  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja 
 
Az SZKTT HSZK komplex segítő rendszert működtet, az egyes szolgáltatásokat, 
programokat, korra, nemre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül biztosítja a szociális – 
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mentálhigiénés - egzisztenciális problémákkal küzdő egyének, családok, csoportok és 
közösségek számára. Intézményünk szolgáltatásait igénybe vevő több ezer ügyfél között a 
roma célcsoport arányát - a személyiségi jogok okán – csak becsülni tudjuk (kivéve az Eu 
pályázatokban résztvevőket, akik nyilatkoznak a roma célcsoporthoz való tartozásukról). 
 
Az alábbiakban bemutatjuk a tervezett cselekvési terv megvalósulását, illetve részletesebben 
bemutatjuk azokat a nagyobb projekteket, melyek elősegítették a roma és többszörös 
hátránnyal élő személyek foglalkoztathatóságának javítását 2014. évben: 

 
BEAVATKOZÁS 
MEGNEVEZÉSE 

INDIKÁTOR 
MEGNEVEZÉSE 

INDIKÁTOR MEGJEGYZÉS 

Családsegítő Szolgálat által 
szervezett - a jelzőrendszer 

tagjainak szóló -esetmegbeszélés, 
esetkonferencia 

esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák száma 

(db) 
5 

Családsegítés-
esetmegbeszélés 

Gyermekjóléti Szolgálat által 
szervezett - a jelzőrendszer 

tagjainak szóló - esetmegbeszélés, 
esetkonferencia 

esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák száma 

(db) 
341 

esetkonferencia , 
esetmegbeszélés 30, 

szakmaközi megbeszélés  
alkalom  211 

Ebből a Déli ipartelepre kihelyezett 
konferenciák családsegítés 

esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák száma 

(db) 
1 

Családsegítés-
esetmegbeszélés 

Ebből a Déli ipartelepre kihelyezett 
konferenciák gyermekjólét 

esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák száma 

(db) 
9 

esetkonferencia, 
esetmegbeszélés 

Gyermekvédelmi tanácskozás 
tanácskozáson résztvevők 

száma (fő) 
69 

Évente megrendezendő az 
érintett településeken 

DrogKIK és oktatási intézmények 
együttműködésének fejlesztése 

Közös programokról 
szóló írásos 

együttműködési 
megállapodások száma 

5 

Szent Tamás Álatlános 
Iskola, Belvárosi Általános 

Iskola, Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola, Széchenyi 
Krt. Általános Iskola, Sipos 
Orbán Szakképzőiskola és 

Kollégium 

TÁMOP 5.4.6. A-12/2 KÉPES-
KÖNYV (A fizikai és info-

kommunikációs akadálymentesítés 
szakmai tudásának elterjesztése és 

hozzáférhető szolgáltatások 
fejlesztése 

vállalt képzési programok  3 

1. "Kommunikációs 
hídépítés ép és fogyatékos 

szervezetek között" c. 
képzés 2. "Esélyteremtő 
kapcsolati tréning" 3. 

"Egyenlő esélyű hozzáférés 
lélektani összetevői" című 

képzés  

vállalt képzések száma 
(db) 

20 

megvalósított képzések 
száma (db) 2014 évben 

10 

vállalt óraszám (óra) 888 

képzésbe jelentkezettek 
száma 
(fő) 

115 

képzést eredményesen 
elvégzők száma 

(fő) 
114 

A problémával küzdő családok 
bevonása a családsegítés 

szolgáltatásaiba a 3 városrészről 
családok  száma (db) 215 

(Motor-Törteli projekt miatt 
és a Nyugati projekt miatt 

emelkedett a szám) 
Adóssággal terhelt családok 
bevonása az adósságkezelési 
tanácsadásba a 3 városrészből  

ügyfelek száma (fő) 47 
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A RNÖ vel, valamint az UFI- val 
való segítő együttműködéssel 
közösségfejlesztési programok 

elindítása a telepen (TÁMOP-6.1.2-
11/3-2012-0050 J-N-Sz Megyei 

Heténya G. Kórház-Rendelőintézet 
Családi egészség klubja) 

programok száma (db) 3 

Újvárosi családi nap 
1alkalommal,  Újvárosi 

Sportnap 1 
alkalom,Egészséges életmód 

csoport 1 program (18 
alkalom) 

Családsegítő Szolgálat Déli 
ipartelepre kihelyezett szolgáltatása 

során  bevont családok száma 
Hulladékszállítás (gyűjtőedényes)  

családok száma (db) 110 
Hulladékszállítás: 5 család 

Tüzelőfa: 105 család 

Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett 
ügyfélfogadása a Liget útra 

heti óraszám (óra) 2 
heti rendszeres 

kapcsolattartás a 
gyermekvédelmi felelőssel 

Családsegítő Szolgálat kihelyezett 
ügyfélfogadása a Széchenyi 

városrészen 
havi óraszám (óra) 8 2 hetente  4 óra 

Csoportos programok 
megvalósítása roma személyek 

számára 
programok száma (db) 15 

Ruhabörze 4db, 
Kulcsompetencia fejlesztő 

csoport 2db, 
Munkamotivációs csoport 

1db, szociális 
készségfejlesztés 1db, 

háztartási balesetek 1db, 
Környezetrendezési ismeret 
1db, TANODA (művészeti 

fejlesztés, kiscsoportos 
fejlesztés) 6db,  

Korrepetás biztosítása az iskolai 
szünetek időszakában 

 alkalom 10 Biztos Kezdet gyerekházban 

Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett 
ügyfélfogadása a Déli ipartelepen 

heti óraszám (óra) 4 
igazodva az aktuális 

szükségletekhez 

Csoportos programok 
megvalósítása szegregált területen 
élő gyermekek szüleinek számára 

programok száma (db) 12 
havonta pszichológiai 
csoportos tanácsadás 

Tanácsadói programok 
megvalósítása szegregált területen 

élő gyermekek és szüleinek 
számára 

programok száma (db) 108 

1. védőnői, 2. dietikai / 
havonta/, 3 gyermekorvosi, 
4. szociális tanácsadás, 5. 
Mentálhigiénés tanácsadás 

Biztos Kezdet program a 
leghátrányosabb helyzetű 

térségekben)folytatása  

szolgáltatásba bevont 
gyerekek száma (fő) 

20 
 

Büntetés- Végrehajtási Intézetben 
fogvatartott Roma személyek 
csoportfoglalkozása. Javallott 

prevenció- DROGKIK 

roma személyek száma 
(fő) 

120 

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés -

Végrehajtási Intézettel írásos 
együttműködési 
megállapodással 

rendelkezünk 

Cigány/Roma ügyfelek bevonása a roma személyek száma 202 Biztos Kezdet 
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drogprevenciós programokba (fő) Gyermekházban 
Szülőcsoport  

Általános prevenció iskolai 
és közösségi színtereken 

Roma ügyfelek bevonása 
DROGKIK megkereső programjába 

roma személyek száma 
(fő) 

         123 
Utcai megkereső program a 

szegregált területeken 

Foglalkoztathatóság javítását 
szolgáló Eu projekt szervezése 

hátrányos helyzetű személyeknek 
(hajléktalan) 

résztvevők száma (fő) 20 
TÁMOP-5.3.3 "ALFA” 

projekt  
20 fő hajléktalan személy 

Az ALFA projektekben résztvevő 
roma ügyfelek száma 

ügyfelek száma (fő) 2 
TÁMOP-5.3.3 "ALFA” 

projekt 

Az ALFA projektben szervezett 
képzésben résztvevő hátrányos 

helyzetű személyek által szerzett 
képesítések száma 

Összes megszerzett 
tanúsítvány száma (db) 

9 

TÁMOP-5.3.3 "ALFA” 
projekt  

Háztartásvezetési 
alapismeretek képzés 

Lakhatási támogatás biztosítása 
hajléktalan emberek számára 

ügyfelek száma (fő) 20 
TÁMOP-5.3.3 "ALFA” 

projekt  

HSZK által szervezett képzésben 
résztvevő hátrányos helyzetű 

személyek által szerzett képesítések 
száma (Nyugati városrész projekt) 

Összes megszerzett 
bizonyítvány száma (db) 

36 

Általános lakókörnyezet 
karbantartási ismeretek (372 

óra) 16 fő, Betanító 
varrómunkás-Járműkárpitos: 

(120 óra) 20 fő 

Családsegítő Szolgálat kihelyezett 
ügyfélfogadása a Szandaszőlős 

városrészen 
havi óraszám (óra) 6 kéthetente 3 óra 

Gyermekvédelmi műhelymunka havonként 14 

szorgalmi időszak alatt 
gyermekvédelmi 

felelősökkel  általános és 
középiskolai szekciókra 

bontva 

Önképző csoport BV intézetben 
roma személyek száma 

(fő) 
43 Családsegítés 

 Koordinációs munkacsoport 
vezetése a Déli iparterületen 

megbeszélések száma 
(db) 

3 

3alkalommal koordinációs 
munkacsoport a Déli 
iparterületen dolgozó 
szakemberek számára 

ámogatásból  tisztítószerek 
vásárlása a telepen élő családok 
számára 

roma családok száma(db) 22 Családsegítés 

 
 

EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI PROJEKTEK: 
 
1. TÁMOP 5.4.6. A-12/2 KÉPES-KÖNYV (A fizikai és info-kommunikációs 

akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások 
fejlesztése 

 
elnyert támogatás:       15 692 616 Ft 
megvalósítás ideje:    2012. szeptember 01. – 2014. 08.31. 
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A pályázati kiírás célja: 
 
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és 
hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése 
az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges felnőttképzési 
és felsőoktatási programok/modulok, tananyagok országos elterjesztése felkészített képzők 
segítségével, akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken keresztül. 
 
A projekt célja: 
 
az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges szakmai tudás széles körű elterjesztése 
a szociális szakemberek körében, akkreditált felnőttképzési programok megvalósítása révén 
ennek elérése érdekében megtörténik: 

- 12 fő oktató felkészítése a képzés végrehajtására, 
- 20 minősített/akkreditált képzés megszervezése és lebonyolítása, összesen 

888 órában. 

 
Képzések: 

- Esélyteremtő kapcsolati tréning szociális területen dolgozó szakemberek számára 
- Kommunikációs hídépítés – ép és   fogyatékos emberek között – módszertana 
- Egyenlő esélyű hozzáférés lélektani összetevői – moduláris képzés 

 
A projekt előrehaladása (2014 évi eredmények): 
 

képzés megnevezése 
megvalósított 

képzések 
száma(db) 

képzésbe 
jelentkezettek 

száma (fő) 

képzést 
eredményesen 

elvégzők száma(fő) 
                                                                                                                             

Esélyteremtő kapcsolati 

tréning szociális területen 

dolgozó szakemberek 

számára 

3 30 29 

 

Kommunikációs hídépítés 

– ép és fogyatékos 

emberek között – 

módszertana 

3 40 40 

 

Egyenlő esélyű hozzáférés 

lélektani összetevői – 

moduláris képzés 

4 45 45 

Összesen 10 115 114 
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A projekt 2014 évben lezárult. A projekt ideje alatt összesen 888 órában tartottunk 
képzést, 20 képzési programban vettek részt a hallgatók, 213 fő szerzett tanúsítványt. 
 
2. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0002 „Szolnok, Nyugati városrész szociális 

rehabilitációja” 
 
Konzorciumvezető: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi partnerként „Készség, képesség, kompetencia” címmel 600 órás képzést 
valósítunk meg 20 fő számára, majd ugyancsak 20 – 20 fő részvételével karbantartó és 
textiljáték- bábkészítő tanfolyamot szervezünk az akcióterületen szociálisan hátrányos 
helyzetben élő, alacsony státuszú lakosságcsoport számára. 
 
elnyert támogatás:     437 032 340 Ft (HSZK 3 118 500 Ft) 
megvalósítás ideje:    2013. szeptember 01. – 2015.02.28. (fizikai  
      befejezés dátuma) 
 
A pályázati kiírás célja: 
A szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó 
városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerű 
beavatkozások mentén, hanem több eszköz együttes, integrált alkalmazása során. További cél, 
hogy az ezen településrészeken élő, döntően alacsony státuszú lakosság bevonásra kerüljön a 
lakókörnyezet megújítása és rendben tartása során. Ennek elősegítése érdekében támogatható 
az akcióterületi lakosság gyakorlatorientált képzéseken való részvétele, valamint 
közmunkaprogram keretében a szakképesítést nem igénylő területeken cél az erre alkalmas 
személyek foglalkoztatása. 
 
A projekt célja: 
Szolnok nyugati városrészében, ismertebb nevén a Meggyesi-telepen élő emberek biztonságos 
élet- és lakókörnyezetének megteremtése, vonzóbb városrész kialakítása, a társadalmi 
leszakadás és az egyre fokozódó szegregáció megállítása. 
Ennek elérése érdekében: 

• a célterületen kilenc utcát érintve komplex, szociális típusú városrehabilitációs 
fejlesztés valósul meg, 

• a területen élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása 
érdekében képzési, szocializációs, munkaerő-piaci esélyeket növelő képzések 
indulnak, 

• a pályázat keretében programalap létrehozására került sor szolnoki non-profit 
szervezetek számára „mini-projektek” megvalósítására közösségfejlesztés, szabadidős 
programok lebonyolítása, illetve az integrált településfejlesztési tevékenységhez 
kapcsolódó helyi társadalmi akciók szervezésére témakörökben 

 
A projekt előrehaladása: 
 

képzés megnevezése 
képzésbe jelentkezettek 

száma* 
(fő) 

képzést eredményesen 
elvégzők száma 

(fő)** 
„Készség, képesség, 

kompetencia” c. 

600 órás képzés 

22 10 
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Betanított Varrómunkás- 

Járműkárpitos 

120 órás képzés 

20 20 

Általános lakókörnyezet 
karbantartási ismeretek 
372 órás képzés 

20 16 

Összesen 62 46 
*a résztvevők számában átfedések vannak; ténylegesen 35 fő vett részt a képzésben, csak 
van aki több képzésben is részt vett 
**a ténylegesen résztvevő 35 főből 28 fő végzett el sikeresen legalább egy képzést 
(természetesen van aki többet is) 
  

TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” “Tanulás és közösségfejlesztés” - 
Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon c. program 

 
A pályázati program elsődleges célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő 
hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. 
 
A program célcsoportjába a város Déli-iparterületén található, Szolnok, Törteli út 7. számú 
önkormányzati területen, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumban élő, valamint a 
területtel határos magánlakásokban lakó halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve 
piacképtelen iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal 
küzdő, cigány/roma és nem roma egyének és családok tartoznak.  
A program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a 
program célterületétől távolabb élő hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település 
életébe történő integrációjukat. A megvalósítás másodlagos települési helyszínei a távolabbi 
szegregátumok, illetve azon településrészek, ahol szegregátumok találhatóak vagy a 
szegregálódás veszélye fenn áll.  
 
Együttműködő partnerek: Szolnok Megyei jogú város Önkormányzata, Szolnoki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, Türr István Képző és Kutató Intézet, CONTACT Munka-
rehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft, valamint a HSZK. 
 
Az SZKTT HSZK konzorciumi partnerként az alábbi fel adatok megvalósításában vesz 
részt: 
 

• A célcsoport felkutatása, elérése, toborzása, tájékoztatása, motiválása, egyéni 
tájékoztatás, szükségletfelmérés, csoportos tájékoztatók 

• Kiválasztás, problémafeltárás, diagnóziskészítés  
• Egyéni Fejlesztési terv, és végrehajtása 80 fő 
• Iratok pótlása, ügyintézés 40 fő részére  
• Gyermekmegőrzés a képzésben/programokban résztvevő szülők gyermekei részére 
• Tanulásra és munka-motiváció erősítésére szolgáló foglalkozás.  20 óra női, és 20 óra 

férfi csoport. A program ideje alatt biztosított az étkezés és a foglalkozások 
anyagköltsége 40 fő részére 

• Kulcs-kompetenciák erősítése csoportos foglakozás 30 óra női, 30 óra férfi csoport. A 
program ideje alatt biztosított az étkezés és a foglalkozások anyagköltsége 40 fő 
részére 
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• Egészségfejlesztési, felvilágosító programok 8 alkalommal. 
• Egészségnapok (4 alkalom) 1. nap  Gasztro Show 2. nap  Egészségügyi szűrések, 

kapcsolódó felvilágosító programok 3. nap  Elsősegélynyújtási ismeretek 4. nap  
„Tiszta udvar, rendes ház”  

• Közösségi napok szervezése 20 alkalom 
• Gyermek-programok szervezése 20 alkalom 
• Gyógypedagógiai foglalkozások 200 óra 
• Tanuláshoz szükséges kis értékű eszközök biztosítása a Csillag Szolgáltató-pontban; 

Füzetek, íróeszközök, feladatlapok, munkafüzetek, logikai játékok, auditív fejlesztő 
eszközök, társas játékok, tábla, finommotorika fejlesztő oktató faliképek, térkép  

• Adósságkezelési tanácsadás kb 10 család 120 óra 
• Mediációs foglalkozás 30 óra  
• Életmód tanácsadás 30 óra  
• Egyéni mentálhigiénés tanácsadás 40 óra 
• Dohányzás leszokást és alkoholproblémák megoldását segítő foglalkozások 30 órában.  
• A családi életre, szülői szerepre felkészítő  foglalkozás - egészség-megőrző és 

prevenciós szemlélet 30 óra 
• Szülői szerepre felkészítő  foglalkozás - tudatos gyerekvállalás, szülői magatartás, 

nevelési módszerek 2X20 óra 
• Munkavállalásra felkészítő foglalkozás 30 óra A program ideje alatt biztosított az 

étkezés és a foglalkozások anyagköltsége 40 fő részére 
• Eredmények megerősítése, motiváció fenntartó foglalkozás 30 óra A program ideje 

alatt biztosított az étkezés és a foglalkozások anyagköltsége 40 fő részére 
• Utánkövetés - A célcsoport életének további figyelemmel kísérése 6 hónapon 

 
A program eredményei 2014 április 01-2014. december 31. között: 
 
A telepen és vonzáskörzetben élők tájékoztatása, motiválása, majd 80 fő programba vonása, 
és egyéni fejlesztési tervének elkészítése, Irataik pótlása, ügyintézés, segítő munka. 
Képzésekbe való delegálás, gyermekmegőrzés a képzésben/programokban résztvevő szülők 
gyermekei részére (3 fő) Tanulásra és munka-motiváció erősítésére szolgáló foglalkozás.  20 
óra női, és 20 óra férfi csoport. A program ideje alatt étkezés és a foglalkozások 
anyagköltségének biztosítása 40 fő részére. Gyermekprogramokat 2 alkalommal szerveztünk. 
A programok többségének megvalósítása a 2015 évre húzódik, a feltételek kialakítását 
követően (Csillag Szolgáltató Pont létrehozása). 
 
3. TÁMOP-5.3.3-12/1 „ALFA” projekt - Az utcán él ő hajléktalan személyek 

társadalmi visszailleszkedésének,  foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci integrációjának megalapozása: 

 
A projekt megvalósítója:   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  
      Humán Szolgáltató Központ 
A projekt helyszíne:    Szolnoki kistérség 
A projekt megvalósításának ideje:  2013. november 01. – 2015. október 31. 
Elnyert támogatás:    56.774.891 Ft 
 
A projekt céljai: 
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A projekt hosszú távú célja az utcán élők számának csökkentése érdekében az utcán, 
közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése, foglalkoztathatóságuk 
fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével. 
 
Közvetlen cél 20 fő bevonása a programba, akik közül 15 fő az elsődleges célcsoportból - 
ebben a célcsoportban 5 fő a tartósan utcán élők közül kerül ki, és 5 fő a másodlagos 
célcsoportból kerül kiválasztásra. A programba bevont 20 fő segítése önálló életvitelük 
kialakításában a szociális munka eszközeivel, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő 
szaktanácsadással és ellátásba irányítással, a stabil és hosszú távú biztonságos lakhatás 
kialakítása és fenntartása érdekében anyagi támogatás nyújtásával. 
 
A program 2014. évi eredményei: 
101 fő tájékoztatása, 45 fő állapot felmérése történt meg három szakterületen: 41 fő 
pszichológiai, 36 fő addiktológiai, 40 fő szociális állapot felmérésen jelent meg, 
akiválasztottak száma 20 fő. 
A bevont ügyfelek egyéni fejlesztési tervében megfogalmazott cselekvési lépések 
végrehajtását, 3 fő szociális munkás, valamint pszichológus-, addiktológiai konzultáns, 
mentálhigiénés szaktanácsadók segítik. 
A lakhatási támogatás program elemnek köszönhetően 20 ügyfél kezdhette meg önálló 
életvitelének kialakítását intézményen kívüli lakhatásban a szociális munkások és a 
szaktanácsadók segítségével.  
Az ügyfelek részt vettek/vesznek egy 300 órás képzésen, melynek elvégzéséről tanúsítványt 
kaptak/kapnak (2014. évben 9 fő). A képzést a pályázatban konzorciumi partnerként részt 
vevő Concact Nkft. szervezi az ügyfelek részére. 
A folyamatos, egyéni igényeket figyelembe vevő segítő tevékenységnek köszönhetően az év 
során 8 főnek sikerült elhelyezkednie a nyílt munkaerő-piacon, 4 főt pedig önkéntes 
szerződéssel foglalkoztat az intézmény (kertészeti-udvarosi, varrodai és gondozói feladatok 
ellátására).  
 
4. BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ – AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁ SSAL 

MEGVALÓSULT PROJEKT FENNTARTÁSA 
 
A Biztos Kezdet Program célja:  

 
A program a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja 
visszaszorítani. Célja a szegénység átörökítésének megszakítása, a tanulási, nevelési 
problémák megelőzése azáltal, hogy megfelelő környezetet, támogató kapcsolatot, tudást és 
készségeket biztosít ahhoz, hogy a gyerekek ne hátránnyal induljanak az iskolában. 
 
A gyerekház szerepe: 
 
 Azon hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs fejlesztése, akik nem részesülnek 
intézményi ellátásban. Korai felismeréssel a fejlődésben elmaradt gyermekek fejlesztése a 
gyerekház szakmai kritériumainak megfelelően. Kisgyermekes családok számára a 
mindennapi játéktevékenységek biztosítása megfelelő tárgyi és személyi feltételek által. 
Bölcsődére, óvodára való felkészülésben fontos szerep jut a gyerekháznak.  
 
A gyerekház tevékenységei: 
 

1. Célcsoport bevonása 
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2. A gyermekekkel, szülőkkel, családokkal végzett szakmai munka megalapozása: 
Vizsgálatok lebonyolítása, feltárás, helyzetértékelés, diagnózis, fejlesztési tervek 
elkészítése 

3. Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás szülő bevonásával 
3.1. Gyermekek fejlődésének nyomon követése, folyamatos fejlesztése és fejlődésük, 

állapotuk rendszeres felmérése, félévente értékelése, dokumentációja, 
visszajelzések nyújtása a szülőnek 

3.2. Azonosított fejlődési zavar, elmaradás okán kiszűrt gyermekek speciális 
fejlesztése szakemberek bevonásával, valamint szülői tanácsadás  

3.3. Egészséges táplálkozás ösztönzése információ és minta nyújtásával 
4. Szülőkkel való együttműködés kialakítása és folyamatos biztosítása 
4.1. Szülősegítő foglalkozások (szülő egyéni problémái, kapcsolati, gyermeknevelési, 

elhelyezkedési, életviteli problémáinak kezelése) 
4.2. Otthoni környezeti feltételek nyomon követése, javítása 

5. Közösségi részvétel erősítése, a program integrálása 
5.1. A helyi közösség életében való részvétel 
5.2. Helyi döntéshozók és fenntartó folyamatos informálása a Gyerekház 

működéséről 
6. Egyéb, a projektszervezet és partnerszervezetek számára biztosított szolgáltatások 

 
2014-ban a bevont családok száma:15, ebből 20 fő kisgyermek, ezen belül cigány/roma 
származású családok száma 12. 
A gyerekház igénybevevői számára a nagyobb iskolás gyermekek számára a szünidőkben 
korrepetálás biztosítása 10 alkalommal. 
  
Közösségi programok száma: 19 alkalom, ahol a kisgyermekek és családtagjaik vettek részt 
A célcsoporttal való folyamatos foglalkozást 1 fő védőnő, 1 fő gyermekorvos, 1 fő konduktor, 
1 fő pszichológus, 2 fő szociális szakember végezte. 2014 évben 3 fő roma százmazású 
munkatárs segítette a Gyermekház programját. 
Folyamatosan működtettük az állapotfelmérő, valamint az egyéni és csoportos 
tanácsadásokat, rendszeresen szerveztük a közösségi programokat. Hetente team 
megbeszéléseket, havi mentori napokat, esetmegbeszélő csoportokat tartottunk. 
Gyermekek számára ingyenes, napi tízórait, szülők számára mosási, tisztálkodási lehetőséget 
biztosítunk. 
A Déli ipartelepen szervezett közösségi programokon való aktív részvétel. Az Újvárosi napon 
30 fő vett részt a foglalkozásunkon. 
 
 
3.3. Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 
 
A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (5000 Szolnok, Baross út 56.) számos hazai 
és EU forrásból megvalósított projektet nyújtott be és valósít meg. Ezek közül a Szolnok 
városban élő HHH. társadalmi réteghelyzetben lévők életkörülményeinek javítását és 
társadalmi felzárkózását a 2014. évben közvetlenül megcélzó projektünk a TÁMOP-3.3.9. A-
12/2-2012-0016 számú, „Széchenyi Tanoda 2012” elnevezésű projekt.  
 
A projekt célja: A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő program meg-valósítása helyi 
szinten. 
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Támogatás összege: 29.972.640 Ft.  Projekt időszak: 2013.05.01-2015.06.30. 
 
A program célcsoportjai: 
A Tanoda program célcsoportját Szolnok Széchenyi városrészének 10 éven felüli halmozottan 
hátrányos helyzetű általános fiataljai képezik. Választásunkat Szolnok város Integrált 
Városfejlesztési Stratégiája már rögzítette. 
Tanulóink (30 fő) a Széchenyi városrészen működő két nagy általános iskolából – a Szent-
Györgyi Albert Általános Iskolából és a Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményből – került kiválasztásra.  
Mindkét általános iskola Pedagógiai programja, Esélyegyenlőségi intézkedési terve 
középpontjában a hátránykezelés áll, s a roma tanulók integrált nevelésében kimagasló 
eredményeket értek el.  
 
Indikátorok: 
Projektbe bevont halmozottan hátrányos helyzetű fiatal dokumentált létszáma: 30 fő, 
amelyből roma származású: 10 fő. 
A programba bevont aktív partnerek száma: 13 db 
Bárki számára nyitott rendezvény: 5 db  Részvevők létszáma: 138 fő. 
 
A társadalmi integrációt támogató, illetve közösségfejlesztést segítő kezdeményezések, 
programok: 
 Kirándulások (5 alkalom)  
 Színház (2 alkalommal csoportbontásban, célcsoportnak megfelelő előadásokra 6 
alkalom) 
 Mozi (2 alkalommal csoportbontásban)  
 Helyi rendezvények (városi programokon való részvétel 5 alkalom) 
 Esélyegyenlőségi alprojekt  
 Sportversenyek, sport bemutató 
 Kiállítás (félévente Zöld Ház, 4 alkalom)  
 Történelmi projectek  
 Nyílt napok.  
Tehetség- és képesség-kibontakoztató és művészeti tevékenységek: 
 Kézműves foglalkozás 
 Drámapedagógiai műhely (meseterápia) 
 Gitár oktatás. 
A korai beavatkozást középpontba helyező, tanulási hátránykompenzációt segítő programok: 
 komplex felmérés 
 egyéni fejlesztési terv készítése 
 látogatás a FIT-be 
 látogatás pályaválasztási napokon, üzemekben, ipartelepen 
 felsőfokú intézmények bemutatkozása 
 látogatás üzemekben, ipartelepen, nagyvállalatoknál 
 a már középiskolás tanodások élménybeszámolói 
 pályaorientációs tanácsadás 
 tehetséggondozás. 
 
Értékelés: 
A „Széchenyi Tanoda 2012” projektbe bevont halmozottan hátrányos helyzetű roma 
származású fiatal dokumentált létszáma: 10 fő. 
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Humánszolgáltatások hozzáférésének biztosítása: 
Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység 
 segítő beszélgetés 
 szöveges értékelés 
 
Egyéni fejlesztést minden évfolyamon és bármely tárgyból igényelhetnek a diákok; kiemelt 
ajánlataink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika, 
természettudományok, szövegértés és logika, gyógypedagógiai fejlesztés. Ezeket kérhetik 
egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretein belül. 
 
A gyerekek a tanoda tanárai közül úgynevezett mentor tanárt választhatnak, attól függetlenül, 
milyen tantárgyból kérték a tanulássegítést. 
 
A szaktanárok személyre szóló fejlesztési tervet alakítanak ki a gyermek által megjelölt 
tantárgyból, vagy tantárgyakból, melyek nevelési célokat is tartalmaznak. A fejlesztési tervet 
évente készítjük, de szükség szerint félévente felülvizsgáljuk. 
 
Az ismeretszerzés színesebbé tétele és a differenciált tanodai foglalkoztatás érdekében 
alkalmazzuk a ma már egyre inkább elterjedt számítógépes oktatóprogramokat. 
 
Az értékelés folyamatos, és elsősorban megerősítő jellegű. A gyerekek igénylik a 
visszajelzést, az értékelő jegyekhez is ragaszkodnak. A tanároknak joguk van dönteni az 
értékelés módjáról. Témakörönként (kb. havonta) célszerű megállni, s a szak-tanárnak 
személyre szabott szóbeli értékelést tartani arról, ki hol tart, miben fejlődött, mit kell célul 
kitűznie a következő időszakban.  
Félévenként kerül sor az elmúlt időszak komplex értékelésére, a további önfejlesztési 
szempontok megfogalmazására.  
 
Az időszakos tantárgyi értékelések alapját a folyamatos aktivitás és valamilyen produkció 
képezi. Eredmény lehet egy projektmunka tárgyiasulása, egy teszt, dolgozat, tanodai 
versenyen való szereplés. 
 
A jutalomnak, a pozitív megerősítésnek legjobb fajtája az „önjutalmazás", (pl. a tanodai 
újságban való megjelenés, eredményes szereplés egy tanodai versenyben, egy szépen 
elmondott vers közönségsikere, egy tanodai program segítségével elért iskolai siker, 
benevezés külső versenyre, több számítógépes lehetőség stb.). De eszköz-tárunk részei a 
szimbolikus jelzések is, mint pl. a hagyományos plusz pontok. Egy-egy kiemelkedő 
foglalkozáson való teljesítményt jutalmazhatunk rövid szöveges bejegyzéssel az egyéni 
fejlesztő lapján.   
 
Végül jutalmazhatunk tárgyi ajándékokkal: játékkal, tollal, színházjeggyel, könyvvel, 
csoportokat tortával, kirándulással stb.  
 
3.4. Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány 
 
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.3.9.A -12/2-2012-0082 
Program címe: „Lépésről lépésre - Szandaszőlősi Tanoda” 
Projekt menedzser: Pappné Szabó Anita 
Szakmai vezető: Hirtné Ivanics Mariann 
Helyszín: 5008 Szolnok, Gorkij. út 32. 
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A projekt id őtartalma:  2013. május 1.- 2015. április 30. 
Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány 
Célcsoport száma: 30 fő hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (8-14 év ) 
és családjaik 
Célkitűzés: a célcsoport és családjaik szociális-, kulturális- és mentális megsegítése, 
felzárkóztatása. 
 
Tanodai programunkat Szandaszőlős városrészben valósítjuk meg. A program alatt a 
gyermekek 1584 óra korrepetálási-, fejlesztő- önismereti foglalkozáson vesznek részt. Ez 
hetente 21 órát jelent. A foglalkozások egyéni és csoportos bontásban történnek. A tanoda 
működése szoros kapcsolatban van az iskola-szülő-tanoda hármasával.  
Megvalósult programjaink: 
2014-ben a következő helyekre látogattunk el: Természettudományi Múzeumba és az 
Operaházba, Tiszakürti Arborétumba, Eujális, Lovarda, Európa Nap, Szemlő-hegyi-barlang, 
Tropicarium, Street Workout kondipark átadása, Visegrád.  
Egyéb programjaink voltak még a Farsang, Húsvét, Télapó és Karácsony megünneplése.  
Munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk a szakmai együttműködésekre, több tanodával is jó 
kapcsolatot ápolunk. 
Workshop: 2 db (40 fő) 
Nyitott Tanodai Program 4 db (160 fő) 
Intézménylátogatás 2 db (60 fő) 
Pályaorientációs sajátélmény interaktív előadás meghívott előadóval: 3db (40 fő) 
Pályaorientációs foglalkozások: 24 db (10 fő /alkalom) 
Szülőknek önismereti csoport: 6 alkalom (10 fő/alkalom) 
Kirándulások száma: 9 (40 fő/ alkalom) 
Együttműködő tanodák: 4 db 
Együttműködő Intézmények: 14 db 
Gyermekdráma csoport: 1 db (10 fő) 
Interaktív színházi csoport serdülőknek 10 alkalom (10 fő/alkalom) 
Egyéni informatikai fejlesztések: 60 db (10 fő) 

A gyermekek viselkedését, motivációját meghatározzák családi mintáik. A projekt által elért 
családok egyértelműen nagy lemaradással bírnak a többségi társadalomhoz képest, legyen szó 
lakhatási körülményekről, iskolázottságról, munkaerő-piaci státuszról vagy megélhetési 
biztonságról. A célcsoport tagjai kiüresedett közösségi kapcsolatokkal rendelkeznek. 
Munkánk fontos része volt a gyermekek bizalmának elnyerése. A tanoda, mint biztos pont 
működik az életükben, ahol biztonságban, szeretve érezhetik magukat. A szülőket közösségi 
alapon szólítottuk meg. Kirándulásainkra egyre több szülőt vittünk magunkkal, így sikerült a 
jó kapcsolatot megalapozni és fenntartani. Télapó ünnepségünkre 12 fő szülő, Karácsonyi 
ünnepségünkre 21 fő szülő látogatott el. Ezeket az adatokat nagy eredménynek tekintjük. Úgy 
látjuk ezek az emberek elfogadtak minket, programjainkra szívesen jönnek. 
Hosszú távú célkitűzésünk fontos része volt, hogy a program mérsékelje a szegénység 
újratermelődését és területi terjedését. Ezt, csak úgy érhető el, ha a felnövekvő generáció 
képzettebbé válik, mint szüleik. A rendszeres közös tevékenység, a közösen kijelölt, belátható 
célok és feladatok, a megvalósításukban való aktív részvétel képes a gyermekek 
érdeklődésének és a motivációjának fenntartására. A tanulókkal foglalkozó mentorok ezért 
dolgoznak, állandóan biztatják tanítványaikat, próbálják a tanodások önmagukba vetett hitét 
megnövelni, ez által megfelelő eredményekre ösztönözni őket. 
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3.5. Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 
A 2014. évben az egyik legnagyobb volumenű telep rehabilitációs projektben, konzorciumi 
projektben aktívan részt vett önkormányzatunk.  
 
ÉAOP-5.1.1/b2-13-k2-2013-0002 Észak alföldi Operatív Program. 
 
Megbeszélések a program indításával kapcsolatban: 

- szeptember 23 
- szeptember 24 

Ezt követő időszak:  
 
A projektben három vállalkozási szerződést kötöttünk: holnapkészítés, weboldalszerkesztés; 
helyi kötödést erősítő fejlesztések; továbbá fórumszervezés témakörben. 
A három témakörre irányítva három-három ajánlatkérőt küldtünk, melyeket megszerkesztve, 
tértivevényes levélben, postai úton kiküldtünk. A kimenő és bejövő leveleket iktatjuk és 
érkeztetjük Az e levelekhez fűződő tértivevényes visszaigazolást Csizmadia Pálné a SZMJV 
PHESZ vezetője részére, írtuk, így ezeket ő kapta meg. Az ajánlattételeket megküldték, 
szintén továbbítottuk. 
A kiválasztott vállalkozók szerződéskötését megelőzően, számukra vállalkozói szerződést 
készítettünk. A vállalkozók adatait begyűjtöttük, így október 2.-ával, ill. október 17.-ével a 
szerződések, megkötésre kerültek.  
Három mentorral, egy panaszirodai ügyintéző illetve egy fő projektasszisztens állhatottunk 
munkába. Ők jelentéti ívet vezetnek, melyet Kozák Ferenc ellenőriz és igazol minden 
hónapban.  
 
Havi rendszeres csoportmegbeszélést tartottunk. Intézkedtünk a panasziroda mielőbbi 
beindítását illetően, továbbá az ehhez szükséges kellékek beszerzését. Áramszolgáltatást, 
bútorzatot. A fogadóidőben szinte minden nap érkezett panasz az irodához. Ezeket a 
helyszínen egy arra alkalmas nyomtatványon rögzítettük és rögzítjük a mai napig is. A 
panaszirodai ügyfélfogadást követő napon a Kossuth tér 1. szám alatti irodában külön 
dokumentumban, adminisztráljuk. Nyomtatást követően az RNÖ elnöke, Kozák Ferenc úr 
áttekintés és ellenőrzés mellett e dokumentumokat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
pecsétjével, továbbá sajátkezű aláírásával látja el. E dokumentumok két példányban 
készülnek.  
Egy példány a PHESZ vezetője, Csizmadia Pálné ill. egy példány az RNÖ számára. 
A decemberei hónapban kezdtük a munkálatokat azzal, hogy begyűjtöttük a hiányzó 
dokumentumokat a mentoroktól ill. a projektben foglalkoztatott más munkavállalóktól. A 
begyűjtött dokumentumokat rendszereztük.  
 

Panasziroda 
 
A panaszirodában, az ügyfélfogadási időben a panaszirodai ügyintéző, Rafael Aranka két 
mentor, Szabó Kálmán és Mozsár Béla valamint Rádai Jenő, projektasszisztens várja a 
klienseket, ügyfeleket. A panaszirodai ügyfélfogadás még ebben a hónapban nem ment a 
pályázatban előírtak szerint, mert sokan úgy gondolják, „hiába adják le a panaszt, úgy sem 
történik semmi”. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke minden tőle telhetőt megtett 
annak érdekében, hogy a telepeken élő családok életszínvonala ne csökkenjen, mindinkább 
javuló tendenciát mutasson. Annak ellenére, hogy a panaszirodában még most sincsenek meg 
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az infrastrukturális feltételek, a fent említett munkavállalók minden kedden és csütörtökön 
fogadóórát tartanak.   
A panasziroda fűtése nem megfelelő, hiszen hiába van kályha, megfelelő tüzelő nincs. 
Fontosabb dolognak tartanánk egy sziesztát, amely a panaszirodai ügyfélfogadási időben 
működne.  
A projektben folyamatos a kapcsolattartás. A dokumentumokat PHESZ vezetője Csizmadia 
Pálné (a projektben mentor), részére jutatjuk el, ellenőrzés céljából.  
A januári hónapban a munk 
naplókat továbbítottunk a mentorok, a panaszirodai ügyintéző és az érdekképviseleti 
tevékenységet ellátó munkatársak számára. Ezeket folyamatosan vezetik. A panaszirodában 
még most sincsenek meg az infrastrukturális feltételek. 
 
A februári hónapban, a panaszirodában EU- csomagokat osztottunk 
A márciusi hónapban a családok többsége inkább a családlátogatás során mondta el a 
mentorok számára panaszaikat. Ez annak köszönhető, hogy a rehabilitációval kapcsolatos 
információ hiány érdektelenné tette a lakókat.  
Májusi hónapban családlátogatások során megkérdeztük a lakókat, hogy hogyan érzik 
magukat, hogyan látják a rehabilitációval, projekttel kapcsolatos fejleményeket, így hogy 
megkezdődtek az átköltözések. Elmondásuk szerint kezdik megszokni, viszont várják a 
mielőbbi visszaköltözést.  
Júniustól decemberig a projektben előírtak szerint folytak az önkormányzati lakásokat érintő 
felújítások. A ki és beköltözések akadálymentesen zajlottak. A felújított lakásokat a családok 
folyamatosan foglalták el. Mindennel meg vannak elégedve és köszönetüket nyilvánították ki 
a Város felé.  
 
Zárszó: 
A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata fontosnak tart ilyen és 
ehhez hasonló projektek megvalósítását, mivel csak így tudunk fejlődést mutatni. Ezek által 
Szolnok minta város lehet. Ebben a városban nagyobb lehetőségeket tudunk teremteni. Ennek 
alapja az összefogás. 
 
Közfoglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztatási programokban a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a 2014-es évben megközelítőleg 30 fő résztvevő számára biztosítunk 8 órás 
munkalehetőséget. A foglalkoztatás jövő év február végéig tart. Az alacsony iskolai 
végzettségű álláskeresők mellett a képzettebb, szakmával rendelkező emberek számára is 
biztosítunk álláslehetőséget, ehhez többek között önkormányzati intézmények, gazdasági 
társaságok, civil szervezetek és egyházak nyújtanak segítséget. 
A Téli közfoglalkoztatási program keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet 
közreműködésével alapkompetencia képzésbe állítottunk 82 főt. Az oktatás befejezését 
követően március végéig a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Non- Profit Kht. alkalmazza a 
hallgatókat.  
 
Közérdekű munka 
 
Önkormányzatunk 2013 évtől vesz részt a közérdekű munka világába, együttműködési 
megállapodást kötöttünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ 
kirendeltségével, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatával. Az együttműködésünk célja, hogy a Rendőrség és, vagy a Bíróság által 
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kiszabott közérdekű munkabüntetés végrehajtásának keretében a Felek együttműködnek a 
büntetés letöltéséhez kapcsolódó koordinációs feladatok megosztásában, az ítélet jogszerű 
végrehajtásában. A 2014-es évben 37 fő szabálysértést elkövetett személyt foglalkoztatott 
Önkormányzatunk. 
 
 Kultúra- Hagyományőrzés 
 
2014. évben Önkormányzatunk a Tücsök úti Közösségi-házban, minden hét Csütörtökén 
pasztorációt tart. Mint minden évben, így 2014- Májusában is hagyományos roma ételeket 
készítünk a Majálison, és a járó-kelőket vendégül látjuk. 2014 Július havában Főzőversenyt 
rendeztünk a Hangya úton, ahol minden látogatót megvendégeltünk. 2014 Decemberében a 
Liget úti Iskolába, mikuláscsomagokat osztott Önkormányzatunk az intézmény tanulói 
részére. 
 
3.6 Foglalkoztatási Célú Non Profit Szervezet 
 
A Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet 2014. évben jelentős részben hozzájárult a 
Szolnok városában élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteghelyzetben lévők 
életkörülményeinek javítását és társadalmi felzárkóztatását célzó intézkedésekhez.  
 
A következő témakörökben végeztünk tevékenységet a fent nevezett célcsoport számára: 
 
A) Hazai vagy EU-s forrásból megvalósított projektek megnevezése, célja, támogatás 
összege, kimeneti indikátorai: 
 
Tanoda programok támogatása 
 
A projekt címe:  TÁMOP-3.3.9.A - 2/2-2012-0017, „Újvárosi Tanoda  2012.” 
A megvalósítás időpontja: 2013.05.01-2015.061.30. Megvalósítása folyamatban.  
Támogatás összege:  29.982.840,- Ft 
 
A projekt célja, célcsoport:  
 
A Tanoda program célcsoportját Szolnok Déli városrészének 10 éven felüli halmozottan 
hátrányos helyzetű általános és középiskolás korú és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 
fiataljai képezik, összesen 30 fő. 
Célcsoportot jelentenek a szülők is, a kiegészítő szakmai programban ők is fejlesztő 
foglalkozások „tanulóivá” válhatnak. 
 
Indikátorok:  
 30 fő halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma nemzetiségű tanuló 
programba vonása, iskolai teljesítményének javítása, iskolai lemorzsolódás csökkentése. 
 Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma. 22 fő 
érettségit adó középfokú intézményben továbbtanuló végzős tanodások száma: 3 fő 
 Nyitott tanodai programok száma: 8 
 Nyitott tanodai programokon száma: 180 fő 
 Tanodán kívüli programok száma: 33 
 
 
 



 40 

B) Konzorciumban vagy együttműködésben megvalósuló programok eredményei:  
Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása: 
 
A projekt címe:  
TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-000, BABUART - a Contact Nkft. innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programja 
A megvalósítás időpontja: 2012.04.01-2014.03.30. A projekt lezárult. 
Támogatás összege: 7.020.500 Ft/konz.partner FOCENOSZ  
119.436.100 Ft/teljes  
 
Cél:  
12 fő megváltozott munkaképességű, 12 fő gyes/gyed-ről visszatérő lakástextil-készítő és 
textiltermék-összeállító OKJ-s szakképzését követően 6 hónapos munkagyakorlat 
feltételeinek biztosítása 12 fő részére, majd 12 fő min. 6 hónapos foglalkoztatása.   
Marketingeszközök fejlesztése 
A FOCENOSZ feladata: A célcsoport kiválasztása, 1 fő mentor biztosítása a célcsoport 
egyéni problémáinak kezelésére, Egyéni szükségletekre alapozott tanácsadások nyújtása, 
rendezvények szervezése, disszemináció koordinálása. 
 
Célcsoport: megváltozott munkaképességű, gyes/gyed-ről visszatérő álláskeresők 
 
Indikátorok:  
 Projektbe bevont hátrányos helyzetűek száma: 69 fő 
 OKJ-s lakástextil készítő és textiltemék összeállító képzésbe vontak száma: 24 fő 
 Egyéni szükségletekre épülő tanácsadásban résztvevők száma: 69 fő 
 22 fő eredményes OKJ-s vizsgája 
 Vizsgát követően 6 hónapos továbbfoglalkoztatás 12 fő részére teljesült. 
 A munkaerő-piaci integrációt segítő kidolgozott módszer, eszköz: 5 db 
 Üzleti tervek száma: 2 db 
 
Együttműködünk a Contact Nkft-vel. TÁMOP-5.3.8 számú, KOMP elnevezésű projektjében, 
mely során 2 fő mentor a hátrányos helyzetű célcsoport részére segítő szolgáltatást biztosít. 
 
C) Közfoglalkoztatás és oktatási-, képzési projektek eredményei: 
 
A jelenleg működő Tanodában 3 fő önkéntes dolgozik. A szakemberek számára jelentős 
segítséget jelent az önkéntesek munkája, mely során heti rendszerességgel találkoznak a 
tanodás diákokkal, és segítik őket a felkészülésben. Fontos kiemelni, hogy a jogszabályi 
feltételek mellett középiskolás diákok is tutori feladatokat látnak el a tanodában, diáktársaik 
tanulmányi eredményeik javítása, segítése érdekében. 
 
A 2013.05.01-2015.06.30. között működő Tanodában dolgozó szakemberek havonta 
szupervíziós képzésen vesznek részt. Ez nagyban segíti a belső team eredményes 
munkafolyamatait. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetűek – a Contact Nkft. EU-s és hazai programjaiban 
megvalósuló – képzéseit kiegészítve a FOCENOSZ jogi-, mentáhigiénés-, pszichológia 
tanácsadást, mentorálást, 7-8. évfolyam felzárkóztató képzésihez, valamint háztartásvezetési 
tanfolyam keretében oktatói feladatok biztosítását végezzük. 
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D) SZMJV Önkormányzata Integrációs Program szakfeladataiból támogatott, folyamatban 
lévő (el nem számolt) projektek helyzetértékelése: 
 
Újvárosi Tanoda a SzMJV Integrációs Munkacsoport közreműködésével 2014. november 7. 
és 8. között kétnapos tanodai konferenciát szervezett „Tanodák Találkozója” címmel. A 
program célja volt, hogy a városban a köznevelés, szociális és integráció területén működő 
szervezetek számára bemutathassuk a tanodák főbb funkcióit, tevékenységeit; valamint az 
országban létrejött 163 db tanoda közül 17 db tanoda együtt gondolkodva megismerjék 
egymás munkáját, jó gyakorlatait. 
A szakmai napon az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Helyettes Államtitkárság Gyermeksegélyezési Főosztály vezetőjének javaslata alapján a Türr 
István Képző és Kutató Intézet projektvezetője Kovács Gábor vázolta a tanodák jelenét és 
jövőjét, bemutatta az Eötvös József programot, melyben jelentős szerepet kap a tanodák 
hálózatosodása is. A rendezvény 2014. november 8-án szombaton 9.00 órakor folytatódott, 
ahol a tanodás gyerekek voltak a középpontban, 54 fő tanuló és 20 fő kísérő tanodai mentor, 
fejlesztő játékos, szórakoztató vetélkedőjét tartottuk. 
 
E) A társadalmi integrációt támogató, közösségfejlesztést segítő kezdeményezések, 
programok, célok: 
 
TÁMOP-2-6-2-12/1 jelű pályázatunk 5.862.520,-Ft támogatást nyert. A projekt megvalósítása 
a szervezet kapacitásfejlesztését szolgálja, mely lehetőséget biztosított a minőségirányítási 
rendszerünk kidolgozására. 
 
A társadalmi integrációt kiemelten elősegíti a tanoda program. A déli iparterületen élő 
halmozottan hátrányos helyzetű családok számára tud olyan közösségépítő, fejlesztő 
lehetőségeket biztosítani, mely nagy részben hozzájárul a szocializációs funkciók 
kiegészítéséhez, a tanulási eredményességhez és a hasznos szabadidő eltöltéséhez. A családi 
napokon keresztül, valamint a rendszeres mentori feladatokon – pl.: családlátogatások - át 
rendszeresen kapcsolatot tartunk a tanulók családjaival. 
 
F) A korai beavatkozást középpontba helyező, tanulási hátránykompenzációt vagy 
továbbtanulást segítő programok tárgyidőszaki eredményei: 
 
Az Újvárosi tanoda heti 16 órában, 13.00 órától 17.00 óráig hétköznaponként várja a 
diákokat, akik a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, és 4 középiskola tanulói. A harminc diákból 2 fő (i fő középiskolás, 1 fő 
általános iskolás) osztály-ismétlésre bukott. Ez sokkal alacsonyabb arány, mint az előző 
években. Osztályozó vizsgára is lényegesen kevesebben buktak, és 1 fő kivételével 
mindenkinek sikerült.  
Hátránykompenzációs foglalkozásainkon a tanulók rendszeresen részt vesznek szabadidős 
foglalkozásokon (mozi, színházi előadások, tehetséggondozás, pályaorientáció, 
személyiségfejlesztés, identitás megőrzése, művészeti készségfejlesztés, kirándulások, 
egészséges életmód, történelmi, környezetvédelmi programok stb. keretében). Informatikai, 
digitális írástudás fejlesztése során tanodai újságírással, szerkesztéssel, fotózással, pps előadás 
szerkesztéssel is foglalkoztak diákjaink. 
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Az intézmény/szervezet észrevételei, javaslatai a 2014. évi Cselekvési Feladatterv 
célkitűzéseire, az Integrációs Programok prioritásainak meghatározására: 
 
Felvetődő kérdések:  
 Várhatóan április elején kerül kiírásra a tanodák további működtetésére vonatkozó 
pályázat. Ennek esetleges csúszása, vagy a tanoda átmeneti fenntartására - a 2015. évi Városi 
Integrációs Program tud-e a működéséhez, alapellátásra (nyitva tartás, rezsi...) forrást 
elkülöníteni?  
 Az Újvárosi tanoda helyszínéül szolgáló önkormányzati ingatlanban (5000 Szolnok, 
Dr. Durst J. u. 3. (5610 hrsz.) működő városi könyvtár fióktelepe 2012 novemberében 
megszűnt. Többszöri egyeztetés ellenére sem sikerült megállapodni a terem tanodai fejlesztő 
foglalkozások céljára való hasznosításáról. Mikor születik az önkormányzat és a könyvtár 
részéről döntés a terem használhatóságáról? 
Nehézségek: 
2012. szeptemberben a Tanoda karbantartása tárgyú levelünkben jeleztük, hogy a (5000 
Szolnok, Dr. Durst J. u. 3. (5610 hrsz.) önkormányzati ingatlanban működő Tanoda fala több 
helyen megrepedt, továbbá az ablak üvege két helyen szintén megrepedt. Az épület ablakai és 
az irodai ajtó elvetemedett, ezért nehezen zárhatóak. A külső vakolat leesett. A felázások, a 
salétromos falak miatt a benti vakolat is leomlott. Az ingatlan és a benne lévő értékek 
védelmében a jelzett problémák kivizsgálására és javításra igényt tartunk. 
 
3.7 JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa 
      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
 
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, 
diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e 
területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. Tevékenységünk 
fókuszában álló diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők: 
fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a 
romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők), emellett külön fókuszt 
jelentenek a családok. 
 
A témához kapcsolódó szakmai feladataink különösen: 
 

1. Társadalmi szemléletformálás - a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, 
valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében - programok révén  

2. Szakmai munkacsoportok működtetése a meghatározott diszkriminációs indokok miatt 
hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportokkal foglalkozó civil és egyházi 
érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek bevonásával. (Romaügyi 
Kerekasztal, Társadalmi Felzárkózás Szakmai Műhely) 

3. Az esélyegyenlőségi szakterületet érintő információszolgáltatás megyei, kistérségi és 
települési szinten, különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére; 
együttműködés az Egyenlő Bánásmód Hatósággal. 

4. Ügyfélfogadás: közvetlen segítségnyújtás diszkriminációval érintett ügyfeleknek, 
tanácsadás, illetékes szervekhez, hatóságokhoz irányítás. 
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I.) Szemléletformáló programok gyermekek és az ifjúság számára  
 
Esély Órák 
2014-től a fogyatékossági csoportok speciális helyzetének bemutatásán túl további, az 
esélyteremtés által is érintett célcsoportok megismertetését is bevontuk az Esély Órák 
tematikájába. A cigány kisebbség élethelyzetének bemutatására, az etnikai megkülönböztetés 
témájára work-shop keretében dolgoztunk ki bevont szakértőkkel tematikavázlatokat, melyet 
2014. márciusban 3 iskolában próbáltunk ki pilot órák keretében. A tréningszerű órákat a 
témában gyakorlattal rendelkező pszichológus és roma származású szociális munkás párosan 
vezették. Az iskolák részéről teljes nyitottságot, a diákok részéről iskolánként eltérő aktivitást 
tapasztaltunk. A tapasztalatok alapján a diákok körében egyszerre áll fenn az 
információhiány, kevés (negatív) tapasztalat, és az előítélet. A tapasztalatok visszacsatolását 
követően a programot folytatjuk. 
 

időpont helyszín résztvevők 
száma 

2014. március 19. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari Tagint. 18 fő 
2014. március 19. Verseghy Ferenc Gimnázium 27 fő 
2014. március 21. Varga Katalin Gimnázium 25 fő 

 
II.) Szakmai kerekasztalok 
A Kerekasztalokat 3-6 havonta szervezzük, fókuszban az aktuális szakmai kérdések 
konzultációja, az információcsere, a további együttműködések előmozdítása, hálózatépítés, ill. 
a projektgenerálás áll. 
 

� JNSZ Megyei Romaügyi Kerekasztal 
A kerekasztal összefogja a megyében az érintett területen dolgozó szakembereket, civil 
szervezetek munkatársait, roma nemzetiségi önkormányzatokat. 
 
Időpont: 2014. március 10. (Szolnok) 
Résztvevők száma: 13 fő 
Téma: Bemutatkozik az EBH megyei referense, Csoportos munkaformák jellemzői a 
munkaerő-piaci szolgáltatásokban 
 
Időpont: 2014. október 20. (Szolnok) 
Résztvevők száma: 6 fő 
Téma: A kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, kapcsolatbővítés lehetőségei települési szinten 
 
Szervezetünk a Romaügyi Kerekasztalon való részvételt – igény szerint - az útiköltség 
átvállalásával támogatja. 

 
� Társadalmi Felzárkózás Szakmai Műhely 

A Műhely tagjai a megalakuláskor: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
integrációs referense, SZKTT Humán Szolgáltató Központ igazgatója és munkatársai, 
Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, települési roma önkormányzatok 
vezetői, Görög Katolikus Egyház parókusa, Önkéntes Centrum vezetője és koordinátora, 
Türr István Képző és Kutató Intézet Felzárkózási Osztálya osztályvezetője és munkatársai. A 
működés során a résztevők köre folyamatosan bővül. 
 
Időpont: 2014. február 3. (Szolnok) 
Résztvevők száma: 10 fő 
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Téma: Munkaerő-piaci szolgáltatások helye, szerepe a komplex programokban 
 
Időpont: 2014. április 22. (Szolnok) 
Résztvevők száma: 20 fő 
I. téma: A komplex programok szolgáltatásrendszere módszertani aspektusai, 
műhelybeszélgetés 
II. téma: „Út a szakmaválasztáshoz” program eredményei Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
 
Időpont: 2014. szeptember 17. (Szolnok) 
Résztvevők száma: 10 fő 
Téma: A komplex programok szolgáltatásrendszere működtetésének módszertani 
tapasztalatai 
 
4. SZMJV IVS Anti-szegregációs Terv megvalósulása 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégájának módosításáról szóló 
215/2008. (VII.24.) sz. határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta, 
annak mellékletét képező Szolnok Anti-szegregációs Tervét és programját. 
 
Az Anti-szegregációs Terv 2008-2015 közötti intervallumban elemezte és értékelte a Szolnok 
Városban végbemenő társadalmi és szegregációs folyamatokat, az azokban közreható okokat 
és feltárja a szükséges beavatkozások eszközeit, színtereit és módszereit. 
Az ASZT célja, hogy csökkenjen a városban a szegregált körülmények között élő, hátrányos 
helyzetű, kiemelten a cigány/roma lakosság száma és aránya (úgy, hogy egyetlen szegregátum 
lakóinak száma se növekedjen), valamint hogy javuljon a hátrányos helyzetű, ezen belül 
hangsúlyozottan a cigány/roma lakosság életminősége és lakáskörülményei, különösen a 
szegregált területeken élők esetében. 
  
A tervben megfogalmazott célok realizálása érdekében az integrációs Munkacsoport 
folyamatosan monitorozta a városi szegregációs folyamatokat. Az IVS Anti-szegregációs 
Terv céljainak megvalósulását a rögzített indikátorok mentén nyomon követtük, és az ASZT 
4.3.6.7. pontja alapján a veszélyeztetett területek lakosságának helyzetéről évente jelentés 
készült. 
 
A 216/2014. (IX.25.) közgyűlési határozattal az IVS felülvizsgálata megtörtént, mely 
hatályon kívül helyezte a korábbi dokumentumot. Az előkészítés időszakában 
212/2013.(IX.26.) közgyűlési határozattal elfogadott „Egyeztetési szabályzat” nem nevesíti 
és nem is rendelkezett az Integrációs Munkacsoport eseti partneri bevonásáról, így az IVS 
ASZT vonatkozásában a testület nem rendelkezik kompetenciával. 
 
Annyi elmondható, hogy a korábbi Anti-szegregációs Terv, - mely kötelező eleme a települési 
stratégiának -, nem került kimunkálásra, a módosított IVS 3. fejezetében integráltan jelenik 
meg „integrációs program” cím alatt.  
 
Mindezek alapján értékelésünk az elvégzett 2014. évi eredményekre koncentrál. Ennek 
alapján, az Integrációs Program végrehajtása során megvalósuló tevékenységekben kiemelt 
figyelmet kaptak az ASZT célkitűzései. 
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Az előterjesztésben tárgyalt eredményeink, melyek realizálódása stratégiailag kedvező 
helyzetbe hozta településünket, reálisan segítették az anti-szegregációs célkitűzéseink 
megvalósulását, illetőleg azok kezelhető és szakmailag korrekt elvégzését. 
 
A konzorciumi partnerséggel a Szolnok, Törteli út 7. és Motor út által határolt szegregátum 
területén, lokális szintű pilot-projekt került megvalósításra. A kimagasló eredmények 
megtartása kevéssé volt sikeres a fenntartáshoz szükséges feltételek elmaradása okán. 
Ez a terület a legrosszabb szegregációs indexmutatókkal rendelkező városrész, melyben 
koncentráltan élnek mélyszegény – főként cigány/roma nemzetiséghez sorolható – családok. 
Ezen körülmények miatt, az IVS ASZT a területen található önkormányzati tulajdonú lakások 
teljes felszámolását írta elő 2015-ig. A telepfelszámolás folyamatát 2009-ig tudtuk saját 
költségvetési forrásokkal biztosítani, amely az óta megtorpant.  
 
Ebben változást a 2011-ben elfogadott Nemzeti Társadalmi felzárkózási stratégia sem hozott. 
A települési kartogramok által szegregátumként jelölt területek szociális-, és anti-szegregációs 
beavatkozásainak folytatását írja elő a nemzeti stratégia. 
A probléma kiterjedtségére és a szegregátumban élők lakhatási szükségleteire figyelemmel, - 
az ASZT céljainak megtartása mellett – 2011. évben rögzítettük, hogy a cigány/roma 
nemzetiséghez sorolhatókat érintő komplex szociális rehabilitációs programokra helyezzük a 
hangsúlyt. „Ahol lehet, a telepszerű lakások felszámolását, ahol nem, ott az elemi lakhatási és 
higiénés feltételek biztosítását, és a továbblépés, a lehetséges kitörési pontok azonosítását 
tűzzük ki célul.  
 
A jelzett „szegregátumban élők integrációs programja” konzorciumi projekt is ezen célok 
megvalósítását szolgálta. A szakmai eredmények rámutattak, hogy céljaink és alkalmazott 
eszközeink helyesek és hatékonyak, amennyiben azok eredményeinek tartós megtartása 
biztosítható.  
A projekt eredmények megtartására, és az átmeneti szociális területi rehabilitáció folytatására 
a TÁMOP-5.3.6. Komplex telep-program pályázati fejezetre pályázatot nyújtottunk be 2012. 
október 15-én. 2013.12.20-án az irányító hatóság a pályázatunk 144 630 240,- Ft összegű 
támogatásáról döntött, melynek megvalósítása 2014. márciusától folyik.  
Ennek során 80 fő bevonásával egy átfogó humán fejlesztési komplex program valósul meg, a 
szegregátum index-mutatóit érintő felzárkóztató-, és munkaerő-piaci betanító képzésekkel. A 
képzések egy része közvetlenül támogatja az akcióterület környezeti rehabilitációját, valamint 
az önkormányzati bérlakások állapotának javítását, miközben a megélhetési támogatás 60 fő 
számára a jövedelmi szegénységből származó hátrányokat is csökkenti. 
A projekt megvalósítása különösen indokolt, mivel a korábbi modell-program eredményei 
túlnyomó részt devalválódtak. 
 
Az ASZT másik kötelezően vállalt fejlesztési területe a Ny-i Városrészhez tartozó Tücsök – 
Hangya utak által határolt szegregátum. Ezen városrészi beavatkozásokra 2009 óta 
rendelkezünk szociális város-rehabilitációs tervekkel. Ezen pályázatunk részletes 
kidolgozására és benyújtására is sor került, az ÉAOP-5.1.1/B2-12 kiemelt projekt keretében. 
Az operatív program megyei jogú városok város-rehabilitációs témájú projektjei támogatási 
fejezetből SZMJV Önkormányzata 445 161 040,- Ft támogatást nyert, melyből valósult meg 
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja. 
A  projekt SZMJV ASZT-nek másik sarokpontja, amely a 48 önkormányzati lakás felújítása 
mellett, tartalmazott egy közösségi funkciójú közművelődési intézmény-építést is. A 
kulturális és közművelődési centrum létesítése prioritást élvező javaslata volt a helyi 
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cigány/roma nemzetiségnek, amely nemzetiségi funkció integráltan jelenhet meg a 
létesítményben. 
A projekt fontos település-, és közösségfejlesztési célt is megvalósított, melynek során a 
társadalmi bűnmegelőzés előmozdítására és a területi közbiztonság javítására egy polgárőr 
központ létesül. 
 
Mindkét pályázati programban támogatott tevékenységet ellátó konzorciumi partner a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. A két projekt feladatai kapcsán 12 fő bevonására nyílt lehetőség 
asszisztensi, közösségfejlesztő és szociális segítő feladatkörökben, mely feladatokhoz 
mintegy 15 millió forint célzott támogatás társult. 
 
5. Pénzügyi beszámoló: 
 
Tervezési alapegység: Humán szakfeladat célelőirányzatai- Szociális feladatok- 
                                      Integrációs Program 
 

Romák társadalmi integrációját elősegítő 
tevékenységek, programok 

Összeg (Ft) 

Eredeti előirányzat 2 500 000,- 
2013. évi felhasználás 2 495 153,- 
2013. évi maradvány        4.847,- 

 
 
Előirányzat: 2 500 000,-Ft                    Felhasználás: 2 495 153,- Ft (99,80%) 
 
 
Ssz. Támogatott Időpont Tevékenység Összeg 
1. Magyar Gulyás 

Gasztro-Kulturális 
Egyesület  

2014. 
06.19. 

Romani-magyar két 
nyelvű Gasztronómiai 

kiadvány szerkesztési klts. 

130.000,- 

2. Ternengo Drom 
Roma egyesület 

07.31. Munkaerő-piaci 
szolgáltatások szervezése 

200.000,- 

3. Újvárosi 
Gyermekekért 

Alapítvány 

07.15. Újvárosi Napközis Tábor 500.000,- 
 

4. PHESZ 08.19. Újvárosi Napközis Tábor 
Megnyitó klts. 

30.153,- 
(19.946,- 

+ 
10.207,- járulék) 

5. Szt. Tamás 
Görögkatolikus 

Óvoda és Általános 
Iskola 

10.20. könyvtári fejlesztés 200.000,- 

6. Foglalkoztatási 
Célú Non-profit 

Szervezet 

10.20. Tanoda Konferencia  
és  

Tanoda Találkozó 
Szakmai nap 

310.000,- 

7. SZMJVÖ ImCs - 
Generációk Együtt 

11.15. HHH. Tanulók 
jutalmazása 

615.000,- 
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Egyesület  
8. SZKTT HSZK BK 

GYHáz 
11.20. Karácsonyi Ünnepség 

természetbeni támogatás 
50.000,- 

9. Ternengo Drom 
Roma Egyesület 

11.30. szociális kiskert program 460.000,- 

 Összesen:   2.495.153,- 
 Maradvány          4.847,- 
 Eredeti 

előirányzat 
  2.500.000,- 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

A fentiekben szereplő beszámoló tárgyszerű, és a szakmai relevanciákat értékelő 
összefoglalása a Integrációs Munkacsoport Cselekvési Feladatterv tárgyidőszaki 
teljesüléséről. A rögzített adatok biztató eredményeket mutatnak, melyek jövőbeni 
megtartása, fenntarthatóságának biztosítása komoly kihívás elé állítja önkormányzatunkat, 
partnereinket és valamennyi érdekeltet.  

Egyrészről láthatóan bővíteni szükséges a társadalmi integrációra bevonható saját pénzügyi 
források, humán-erő források körét és mértékét, másrészről olyan technikákat is ki kell 
fejleszteni, amelyekkel a megkezdett folyamatok támogathatóak, az elért eredmények 
megtarthatóak, és amelyekkel megelőzhetőek a szegregált társadalmi viszonyok terjedése, 
illetőleg újratermelődése.  

A település jövőjét érintően szükséges rögzíteni, hogy 2015-2020 anti-szegregációs stratégiai 
tervének elkészítése megkerülhetetlen, - a fentiekben jelzett -, a KSH 2011. évi Népszámlálási 
adataiból kiolvasható negatív marginális folyamatok kezelése érdekében. 
 
Hosszú távú integrációs programot ma már csak úgy lehet készíteni, hogy abban megjelenik a 
készítők és alkalmazók esélyegyenlőségi politikája, és az önkormányzat valamint intézményei 
kiemelt felelősséget és szerepet vállalnak a rászorulók támogatásában.  
Szándékaink szerint az Integrációs Program folyamatos fejlesztése azon feltételek 
megteremtésének rendelődik alá hosszútávon, amelyek segítségével valamennyi szolnoki 
lakos hozzáférhet a fejlődést és az életkörülmények javulását szolgáló feltételekhez, 
közszolgáltatásokhoz, egyúttal a nyilvánosság által látható módon bizonyítja a támogatások 
eléréséhez szükséges öngondoskodás szándékát. 


