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A telepUles neve: Kiskunhalas
Roviden a teleput6srol (max. 100 szo)
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KiskunhalasvdrosaDuna-Tiszakozr5nekoetirratarvarosa'Rk6tfolvotorezlrte@
homokvidek legmagasabb r6sz6n, a f6v6rostol d6lre, 134 km-re, Ketskemett6l es-'szegedt6l eglarant
mintegy
60 km-re fekszik. A D6l- Alfoldi Regidhoz, ezen belUl B6cs-Kiskun megy6hez tartozik, i ,"gy" negyedik
legnepesebb telepUlese. A vdros kilenr: telepUl6s - Balotaszdllas, Har[akotony, Kelebia, t<iJt<unhatjs
Kisszall6s, Kunfeherto, Tompa, Pirto es Zsana kozponti v6rosa. A v6ros kozig'azgafasi, oktatasi,
egeszsegugyi
szocidlis es kultu16lis int6zmenyei szr-rlgs, a kisterseg hatdrain tflny0lo vonzalkciLettel rendelkeznek.
Mindemellett a v6ros evsziizadok ota a terseg piaci kozpontja meiy szerepet az orsz1ghat6r kozelseg6nek
6s a
vdroson 5thalado nemzetkozi forgalomnak koszonhetoen a mai napig meg6rzo|l
A jo gyakorlat a
1.

pllylzati kiiras

Kozos-tobbszOros"

tev6kenysegei X

-

alabbi terUletere vonatkozik (kerlut< ><-szet
a telepulesen e16 romiik 6s nem romdrk peldae(ekri kozos(segi) programjai,

2. Helyi polg6rorseg 6s az onkrormlnyzalegyUttmrikddese

4.

E

A j6 gyakorlat elnet,ez6se

Szoci6lissegit6h6l6ziat,mintahelyit6rs;dalomfejIeSzffi
Adjon rdvid dsszefcglalot a jo gyakorlatrol
(max. 200 szo terjerJelemben - k6rjuk vegye figyelembe, hogy amennyiben palydzata a
d6ntobe
kerirl, ezt a rovid leirdst szeretnenk haszndrlri sajtocelokra is)

A

h6lozat egy olyan komplex roma szocidtis segit,br rendszel amelynek ,
gyermekek iskolai lemorzsolod5sdrrrak csokkent6se, a nem rom6k attati eltogaoas
novel6se, s a romdk
beilleszkedes6nek el6segitese munkahelyre, egyeb kozoss6gekbe. A rendsr"r
l6bdn a roma sz6rm azAs1
ovodai-iskolai szoci6lis segit6k dllnak, iakrkaz intezmenyekben fogadjak a roma szZrmazdsu
"g"yt
gyermekeket,
iskolai beilleszked6suket, iskolai 6's szocializ6cioi probtemaI eset6n segitenek J'gyermek segitik
iskolai
szerepvdllal6s6nak sikeressegeben, a nem romdk 6ltal elfogadtatni a romakatl ezaltal
csokkenteni a veluk
szemben tdmasztott el6it6leteket. A rendszer m6sik l6bdn a roma szarmaz5su utcabizalmi
felel6sok allnak, akik
adott szegreg6tumokban segitenek et romSknak a tobbsegi norm5k elfogadtatdsdban, a
csaladoknak a gyermek
iskolSztat6sa c6l elfogadtat5sSban, a munkakultura 6s a szem6ly szdmilra is
elfogadhat6 id6struktOra
kialakitasaban. A rendszert Sz0cs Csaba Kiskunhalas v6ros alpolgdrmestere koordinalja.
O"[ilt".itl, , ,""'no.r",
helyi norm6k koze torten6 beepules6t, nagyon szoros, szinte nap-i szintLi kapcsolatot
tart fenn a helyi szoci6lis
int6zm6nyrendszerrel, a csal6dsegitci es gyermekj6leti szolg6lattal. a munkaugyi kozponttal,
a rendorseggel a
helyi polgar6rseggel, szoci6lis tevekenyseget vegz6 civil siervezetekkel, s mlnoent igyekszik
elkovetni annak
(oroi.e!-"rrosaoott, hasznos tasjdva
porsdrai ir.3
::1^"1"":,":"n:%f."lyl:lT^i:T:"ji:',irla._0
l:Jyl s
v6lhassanak,
a csal6dok szocidlis norrnahidnyai ne keruljenek atorokii6sre,
a ,6ma gyermekek/fiatalok es6lyei
megkozellts6k a nem roma gyermekek/fiatalok lehet6seqeit.
Felhaszn5 ltak-er
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Amennyiben igen, a benyrijtott projektjavasrat azonosrto szdma:
EFOP-1 .5.3-17 -2017-0001

8.
N6v, 6s az

paly azati forrdsokat a gya korlat meg va los it6s6ba

1

A projekt vegrehajt6r;dval megbizott szemely adatai:

Onkorm6nyzatban

Szrir:s Csaba alpolg6rmester

betoltott pozlcio:
Cim:

04uu KtsKunnatas, Hosok tere
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-17 -20 17 -00004.,

Telefon:

06-20-385-7799

E-mail;

;;zucscsabi 79@gmai

l.

corn

Alulirott tan0sltom, hogy a p6lyiizatban foglalt adatok megtetetnek a vatosagnatr

Polgdrmester neve: FUi6p Robert

Kiskunhalas , 2018.08. 20.
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INFORMACIOK A JO GYAKORLATROL

9.

A telepUl6s legf6bb probt6m6i

Irjale az 0nkormdnyzat f6 probl6m6it, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szUks6ges
(max.
sz6).

100

Az aktiv koru lakoss6gon belul a roma nepessegreranya tGkrnhda
Eselyegyenl6segi Programja a 32112011 (Xll 27.) korrn6nyrendelet alap4drn allapitotta meg a hiitr6nyos

helyzettl t6rsadalmi csoportokat, melyeknek egyik fontos csoportja a rom,ik Hatrinyos megtutonboztetes

?llrt

leginkdbb s0jtott csoportkent tobbek kozott

a

tov6bbiakat emtiti: akadatyoiotUfogyatekkal

el6/megvdltozott munkakepessegri emberek; alacsony vegzettsegri, iskolabol lemorzsolodok;
fiirtosan;
munkanelkuliek; alacsony munkaintenzitds0 hdztart6sban elo emberek; rom6k; szegregdrtumok
lakoi;

(jdvedelmi, lakhat6si) szeg6rryek; szenved6lybetegek; hdtr6nyos helyzetLi

csatdrdokban/5ilami

gondoskod6sban el6 gyerekek, fiatalok. Az lntegr6lt Telepulesfejlesztesi strjtegia
szerint a szegreg6lt
teruleteken jellemz6 azoknak a lak5soknak a jelenlete, amelyekben az dflagosna'i tobben elnek
atjcs6ny

komfortfokozat0, vagy komfc'rt nelkUli lakSsokban. Halmozott jelenslg

a

szegreg6tumokban a

munkanelkuliseg magas arlnyet, a csalSdf6 iskolai vegzetts6ge es az is, hog"y a csaldd tegfooO
es szinte
kiziirolagos jOvedelm6t transzl'erek teszik ki. Ebbol pedig 1z kovetkezikl'hogy a szegreg6tumokban
melyszegenys6gben e16k eletkil6tdsai es kitoresi lehetosegei a legrosszabbak, es-iajnatatolan-jeten
van a
nemzedekeken Stivelo szegenyseg osszes szociologiai 6s szocidlis param6tere is

1i) A probl6ma leir6sa, amelyre a r3yakorlat megoldast nyUlairiale az okokat, Osszefuggeseket, amelyre a gyakorlattal v6laszt kiv6ntak adni, megnevezve a csoportokat,
a modszereket,

idozitest is (max. 200 szo).

Kiskunhalasonisjellemz6azeldregedes,azonbanazet
A Cigany Kisebbsegi Onkorm5nyzat becsl6sei szerint a v6rosban kb. 3000
cigany el, akik a Deli telep krv6televel, minden egyes v6roireszben megtal6lhatok. A rom6k leginkabb
transzfer jOvedelmekbol 6lnek, amelynek tegveszeiyesebb momentuma, [ogy ezt a sajdtos kuli6rat
es
eletvezetesi strategiSt tanulja meg a felnovekv6 nemzed6k 6s egy id6 uta-n m6r mSsfele
ert6keket es
eletmodot sem befogadni, sem pedig elkepzelni nem tud. Az eloreg-edes egyre inkdbb
azt eredmenyezte,
hogy a v6rosban a munkakepes, dolgozni akaro es tudo polg6rot< si6ma cJorrent, gazdasdg
a
szamara a
tartal6kokat ma m5r kizdrolag a jelenleg nem vagy nem legalisan, a szurke vagy fekete glzoasaglan
dolgozo
novekedese figyelheto meg.

szem6lyek jelenthetik.

Kiskunhalas V6ros EselyegyenlSsegi Programj6nak felulvizsg6latakor, valamint
a 2014-2020 Europai Unios
id6szak tervez6si id6szak6ban ezen eselyegyenl6segi dokuirentumok megszulet6sekor
Kiskunhalas V6ros
Onkorm6nyzata komolyabban kivSnt togtaltozni a rom6k kerdesevel annik 6rdek6ben,
hogy azes6lyeket
tudj6k nOvelni, a lakossdg iskol6zottsdgi szintje novekedni tudjon, s a gazoisag
riun1aeroigenye
kieleg ithet6ve v6ljon.

Az int6zked6sek elsodleges c6lcsoportja a roma lakoss6g, ezen belul is pedig
els6dlegesen a gyermekek es
fiatalok voltak. A kozossegi tervezes egyszerrlsitett modszerevel a programot
2014-ben inditottuk el. A
mr.ik0dtet6s modszere a kdzvefleln beavatkozdrs, a nem form6lis neveles
volt
A j6 gyakorlat bevezet6senek c6ljai

Mit kiv5ntak elernia gyakorlat bevezetesevel? Kia gyakorlatcelcsoportja? (max.
100 szo)

C6lok. roma gyermekek

ovoddna

6d6s csokJrent6sq

iltegrSlt..kozrls;segi fejlesztese, integrdlt kozoss6gi etm6nyek beindit6sa,
nem roma
:?T:^g]:I1k9!
szArmazds1 gyermekek el6it6leteinek csokkentes", ror;-nem roma
baratsagok kialakit6sa, integralt helyi
kozossegi akciok elindit6sa - ko;tos focimerk6z6sek, kozos munkahelyi ,r."ior.
i"oonyoritar";

Els6d leges celcsoport: roma szdrmaz6s0 g yermekek/tan u l6k
M6sodlagos c6lcsoport: roma sz6rmazas('szegregStumban el6 felnott
lakosok, csalSdok; roma szSrmaz6su
szoci:ilis seg it6k, utcabizalmik.
Stakeholderk6nt mdsodlagos c6l ssoport. szociSlis int6zmenyrendszer,
csaladseg itok, gyermekjol6ti szolg6lat,
oktat6si int6zm6nyek, rend6rseg, ci96ny kisebbseg i on korm5nyzat, B6cs-Kisku
n-MegyEi on koimdrnyzai "
Harmadlagos celcsoport: Kiskunhalas tel
lakoss6ga; helyi v6llalkoz6sok

1: A j6 gyakorlat kezdem6nyez6se 6s elok6szitese
Ki kezdem6nyezte probl6ma megold6s6t (onkormitnyzat, Sllampolg5rok,
tdmogato, civil szervezet, magdnc6g stb.)? Ki
tervezte meg a j6 gyakorlatot, 6s milyen lepesekkel (strategiaalkotSs, akci6terv, prolekt javaslat)
terveztek annak
vegrehajt6s6t? A i6 gyakorlat az onkorm5nyzat Sltal6nos strategi:ijdnak
r6sze, vagy speci5lis strategi6t alkottak erre a
celra? Miert e kezdemenyezes mellett clontottek? (max. 300 szo)

Kiskunhalas Viiros Onkormdnyzata a 2014-es onkorm6n

egy kulon

romaugyekkel foglalkoz6 alpolg6rmesteri poziciot, s kineveztek Sztjcs Csab6t
alpolgdrmesternek. Feladata koz6 rendeltek az alabbiakat. egeszsegugyi, szoci6lis
6s
gyermekv6delemmel kapcsolatos onkormdnyzati feladatok, valamint ahozzitartozd
iniezmenyrendszer, a
kozrend-kozbiztons6g fenntartdrs6val osszefuggo helyi feladatok. A probl6ma ,"golOarat Szrlcs
Csaba
[jonnan megvdlasztott alpolgdrrnester kezdemenyezte.
A j6 gyakorlatot egy olyan team lervezte meg, melynek tagjai kozott Sziics Csaba alpolgarmester,
Rost6s
L6szlo a Cig5ny Kisebbsegi Onkormdnyzat egykori elnot<e, Juhdsz Gyorgy szoci6tis in[ezmeny vezetoje,

a Polg6rmesteri Hivatal szoci5lis oszt6ly vezetoje, vaiamint Molndr Ndndor akkori
hum6npolitikai oszt6lyvezet6 voltak megtal6lhatok. A megvalosit6st nagyon alapos korbej6rras el6zott
meg,
Simon lstv6n

amelynek sordn a team taglai vegig latogallAk az oktatdsi 6s szocidlis intezmenyeket, a tankerule-ti
kozpontot, a munkaugyi kozpontot, ahol a vezetokkel szemelyes talalkozasok alkalm6val egyeztettek a
gyakorlati 6tletet, s a kialakitas, rnenet6t, az elkepzeleseket Egyeztet6st folytattak a stakeholderekkel,
s
tovabbi dtleteket hallhattak msE, melleket beepitettek az elke[2elesbe. Legnagyobb problem6t a forrds
eloteremtese jelentett, amely sordn vegUlis elokerUlt a kozfoglalkoztatdrs oilete A foglalkoztatdspolitikai
es
munkaeropiaciszakpolitikai rendszer. azAllamt foglalkoztat5si szolgalat ell'ogadta a
projekt oletet, s a
[itot
roma szoci6lis segit6ket es az utcabizalmikat kozfoglalkoztat6sban kezdtek el alkalmaznr.
A jo gyakorlat az onkormlnyzal dltal6nos strategiSj5nak olyan szrnten resze, hogy a kozponti probl6ma
felt6r5sa, a 16 adott megoldSs ltllandoan szerepelt a kepviselo-testUlet napirend eiotti tetszOtaldsaiban, az
intezmenyi besz6molokban, s a HEP, s az lVS, az ezekr6l szolo besz6mol<ik szerves resze lett

l:

A j6 gyakorlat megvalosit6sa

Irja le roviden a gyakorlatot. Milyen tev6kenys6geket folytattak annak vegrehajtiisa sordn (Ki hajtotta v6gre a

gyakorlatot? Ki szervezte, menedzs€rlle azt? Mennyi ideig tartott a tevekenyseg? Hol valosult
meg a tevekenys6g?)
Van-e partnere az onkorm6nyzatnak a j6 gyakorlat vegrehajtSs6ban? Amennyiben igennel v6laszol, rlszletezze
a
partnerek hozza'lfrulAsanak jelleg6t, rn6rteket! (max. 400 szo)
A gyakorlat bevezet6s6nek elejrirr nem voltak keltoteppen szUzottaX az Ekoiatr6,vodaree$t6kJ/alanant
az utcabizalmik feladatai, egymrishoz valo viszonyai, kapcsolattart6s modja 6s rendszeresiege. Ezeknek
kialakul6s6t a helyi mtjkOdes gyakorlata, a jelentkez6 problem6k, s a lok6lisan adott v6laszolk segitettek
elo.

Mostanra kialakult az iskolai szoci6tis segit6k pontos feladat6nak listaja. iskol6s-ovod6s ko^.r gyermekek
fogad6sa az iskol6ban, hazaulazlsuk kor[tlmenyeinek megszervez6se; tanulm6nyi eredm6nyeilo
nyoron
kovetese, segit6se; tandrokka , pedagogusokkai val6 egyuttmLikodes kereteben a gyermek
iskolai
el6menetelenek, kOzossegben valo r6szv6telenek segiteie; kapcsolattart6s a szul6kIet, gyermekket
kapcsolatos problemdk feltdrasia, segit6khoz (csaladgondozo, pszichologus, csal6dterapeuta,
stb.) valo
aj5nlSsa; roma identitds megorz6se, tobbsegi norm6k elfogadtaiasanak e-l,csegitese; tanul6si
nehezsegek
eset6n a roma gyerekek korrepetdl6sa, segitese; roma gyeimeket 616 diszkrimin6cios
esetek megel6ze-se,
nem rom6kkal valo kozoss6gi ell'or;adtat6s elosegit6se.

Az utcabizalmik feladatai pedig a kovetkez6k letiek: iskolSs 6s ovodds gyermekek etindrt6sa
az iskolaba,
gyermek hi6nyzds o<6nak felterk6pezese, oktat6si int6zmeny tajekoztatasa; Iakokornyezet
rendben

tart6sdnak megszervezese; szociSlis iskolai-ovodai segitovel egyuttmLikodve

a

gyermekek

tankotelezettseggel kapcsolatosi feladatai teljesitesenek segitese; felnoti kor0 roma polg6rok
rendre
szoktat5sa, integr6lt l(dzossegi programok szervezese, kooidinalasa, 0sztonz6se; lakosoktdmogatdsa
lakok0rnyezetuk tisztiin tart6s6ban; lakosok osztonz6se szri16vizsg6latr:kon, orvosi
szrj16seken valo

reszvetelre;

Kiskunhalas v6ros r)nkorm6nyzata hajtotta v6gre, szakertoi team Szrjcs Csaba
alpolg6rmester

vezet6sevel menedzselte, Jelenl,eg is mrjkodik Kiskunhalason.
Jelen leg i partnerek, s hozzljArutisu k jellege

:

Szoci6lis int6zm6nyek, csal6clsegitci,- gyermekj6l6ti szolg6lat Az int'zm6nyben csalddsegit6k6nt
dolgozo szoci6lis rnunk6sok szakmai kapcsolitot tartanlk fenn az iskolai szoci6lis

segit6kkel,
utcabizalmikkal. Szukseg eset6n kiserik oket csal6dl6togat6sra s egyfajta moder6tori
szerepetl6tszanak a
konfliktusok kezeles6tren.

oktat6si int6zm6nyek, 6vod6k, iskol6k, szakk6pz6si centrum, k6z6piskold k Az intezmenyek
a
szoci5lis segit6ket sa.i6t
fogadtak, bevonj6k oket a szakalkalmazottak tevekenysegeibe.
-dolgozr5ikkent
Reszt vesznek az inte:lmenyek nrunkaerteliezletein, tovabbkepzesein, a seglt6k
kivetel n6lkul hasznosnak
erzik tevekenyseguket az int6z:m6nyekben. Eves szinten visszajelzest kuldenek Kiskunhalas
v6ros
onkormdnyzata szamara a szoci;al s segitok tevekenysegevel kapcsolatban
Rend6rs6g - Segitenek a szegregdtumokban a brinm"eget6zo munkdrban. Rendszeresen
talekoztatokat
tartanak az utcabizal[niknak, akiket egyiittmUkod6 partnerkent kezelnek. A szegreg6tumban
felmerulo

alkalm6val

:::l:i:]lt_6:L"1":
pr6balnak
rendet tenni.

a rendorok az utcabizalmkat keresk

Gig6ny Kisebbs6gi Onkorm6nyzat

etsdk6nfi-s vetuk
'- - ' egyuttmiikodve
-r'

-

Sztlcs csaba alpolg6rmester jelenlegi elnok 6ltando meghivotija
szocialissegitdrratozat mrjkodeset.
Bics-Kiskun Megyei 0nkormr6nyzat - Szucs Csaba zoi6 ota Bacs-Kisiun megye elnoki tan6csad6ja.
llyen min6segeben a prograrn folyamatos nepszerrisit6s6re, s m5s telepuler"lln valo bevezetes6re
ku_lOnfele tersegi es megyei konferenci6knak, ahol bemutatjJ a

t0rekszik.

Civilek a Jciv56rt Alapitviny - Az EFOP-1.4.4 projekt keret6ben roma lilnyok iskolai lemorzsolod5s6nak
csokkenteselcblz6 programot val6sitanak meg szinergi6ban a jelenleg bemutatott szocidlis segit6
hillozat
celjaival.

Munkaiigyi k<izpont

-

Segitseget ny[jtanak a kozfoglalkoztatotti program rugalmas vegrehajtdsdban,

aktivan egyirttmijk6dnek a romzlk gazdasdgi szektorban valo elhelyezeseben.

:' I
Ki menedzselte a gyakorlat kialakitiisat (onkorm bnyzat vagy a partner)? Mikor kezdtek es mennyi ideig
tartott a
bevezetes? Felmerirlt-e valamilyen probl6ma a bevezet6s sor6n, ha igen, melyek voltak azok, es
hogyan oldott6k

meg azokat? (max. 300 sz6)

A gyakorlat kialakitds6t Kiskunhalas veroa-nkorm'anyzata menedzse{te
ffi
meg, s 2015+e iilltfel a szoci6lis segito hAlozat, mely azota mrikodik A kezdetekben a kozfoglalkoztatotti
programbol tudtuk finanszlrozrri, jelenleg azonban az iskolai-ovodai szocialis segit6k
az EFOp-3.g.2.
projektb6l, az utcabizalmik az EFOP-1.5.3-bol kerUlnek foglalkoztat6sra. A szoci6tis
segitok mindegyike
erettsegizett, s jelenleg az EFOP-3.9.2. projekt terhere szbcialis asszisztens kepzesrelarnak, amllyen
20 1 9-ben szereznek kepesitest.
A bevezet6s sorSn a plobl6mat az jelentette, hogy forr6st kellett tal6lni, s tal6n meg ma is ez jelenti a
legnagyobb problem6t. Eddig folyamatosan meg tuOtut< oldani a foglalkoztat5st az 6llami es EU-s
forr6sok
igenybe vetel6vel, azonban jelernleg nem l6tjuk, hogy a ket EFOi projekt ut6n honnan finanszirozzuk
a
rendszert. Sz(cs Csaba alpolgdrmester Kiskunhaias Vdros Onkormdnyzata neveben mdrr k6rte
a
Kormdnyt a hdlozat finanszirozhqt6s6ganak alland6 teremt6sere eddig sikertelenUl.
Milyen modszereket alkalmaztiak

a helyi lakosok bevon6s6ra a gyakorlat el6keszit5se es megvaloslt6sa soran
(taliilkozok, nyilvdnos vitak, tomegkommunikdcio, kradv6ny, onkormdnyzati honlap,
emailek stb.)? (max. 100 szo)
AgyakorlatelokeszItesesor6nanelyilakosokkalt<ut
kezd6dott, amikor a hdl6zat milkodni kezdett. A gyakorlat e16k6szitese, ilegvatositdrsa a medi5bol,
s
kulonfele szakmai rendezv6nyekr eload6saibol volt megismerhet6

a

16 A j6 gyakorlat eredm6nyei
Mutassa be a gyakorlat eredm6nyeit, amelyek vSlaszt adtak a 2. pontban felsorolt probl6m6kral
Hat6ssal volt-e a
gyakorlat az onkormanyzat igazgatdrs5ra 6s hogyan? Hat6ssal volle a gyakorlat
az onkormdnyzati szolgdltat6sok
felhaszn616ira, 6s hogyan? Az Orr megit6lese szerint a lakoss6gnak hany szazalilka
haszon6lvez6i koze? (max. 300 sz6)

tartozik

a

gyakorlat

segit6kne
iszmtU bkoiaba Frasa \rabsul
eredntenyes mu.nk6j6nak koszonhet6en a roma tanutok 6vismet6ser, korai
T:,^l1l:.1:l:i--.:,qi!6k
iskolaelhagy5sa
csokken. Az utc'abizalmi h5lozatnak koszonhetoen 1500 roma szirmazasuember
kezd el
ismerkedni a norm6kkal, kezdi megtaliilni a hely6t, napi szintri kapcsolatokat
alakit ki nem rom6kkal. A
helyi munk6ltatok romdkkal kapcsolatos el6iteletei csokkennek.
Az onkorm6nyzat igazgat5s5ra olyan modon volt hatdssal, hogy a ket EFOp projekt kapcs6n
megnovekedett az onkorm6ny;tat munkav6llaloi letsziima, amelyeinek
berszdrmfejtese,'szemeiyugyi
A szocidlis ovodai-iskolai

kezelese is az onkormAnyzat felardat:ivd v6lt napi szinten.

A lakoss6g kb. 10 ok-atarlozlk klozvetlenul a gyakorlat haszon6lvez6ikoz6- mint roma
szemely. A teljes
popul5ci6, a viiros koz6ss6genetfbefogadobb6 v6lasafuz jarul
azonban hozz6.

I

van-e hivatalos elemzes a gyzrkorlat eredmenyeir6l? Ki tartja nyilvan a;z eredmenyeket,
es milyen modon?

(max 100 sz6)

KUlonhivataloselemzesnemk:eszUlt'AzeredmenyeketJazeZeke|gaZo
v5ros onkormiinyzata, s a cigriny Kisebbsegi onkormanyzat gyLijti.
Szukseg lenne azonban egy clly,an tervezett, rendszerezett ertetelesre, visszajelz6s k6r6s6re
amely a
rendszer eredmenyesseget, annak merhetos6get mutatja. Amennyiben az onkormanyzat megnyeri
ezl a
piilydzatot, s vele egyyll a dijat, az osszeget erre, valamint a rendszerszerrj mtikodes
dot<umentittsagara,
0nkorm6nyzati strategi6kba vaki beillesztes6re s a fejlesztes6re kivanjuk ilorditani

i]N6pszerrisitett6k-eagyakorlatot,6smilyenm6don-(tomegkommuil@kstb.)?
Megismert6k-e a helyi lakosok a gyakorlatot, 6s mennyire voltak elegedettek azzal? M6s onkorm
1nyzalmegismerte-e
a gyakorlatot? Alkalmazta-e m6r mds; onkorm anyzal is azt? (max. 200 szo)

Aj6gyakorlatotat6megkomntunik5cio,valamintkUlonf6lekonferencl*
n6pszertisitettUk. Szrlics Csaba alpolgdrrmester az elmult 6vek alatt B6cs-Kiskun megye szinte
minden
v6rosdban tartott bemutato el5addst a hSlozat mLjkodeserol, melyeket az al6bbi linkek igazolnak. A
telepulesi polg6rmesterek talalkozoi6n, a kisebbsegi onkorm6nyzitot tataltozoj5n, s egy6O szakmai
f6rumokon is bemutatta a mintaszerui proyektet. n Uacl-klskun megyei onkormiinyzatot< megiimertek
tehdt
a gyakorlatot, s Kalocsa V6ros Onkorm5nyzata, J5noshalma Varos Onkorm6nyzata, Melykut V6ros
O,nkormanyzata, B6csalm6s V6ros O-nkormdrny zala,
.. Kiskunmajsa Vdrros Ont*rnany*L,
Kiskunfelegyhdza V6ros Onkormanyzata Kisk6ros V6ros Onkorm6nyzaia,
Baja Varos onkor;;;y=;
elkezdtek a megvalosltdst is az iltalunk kidolgozott minta alapjan.
http://vira. hu/bacs-kiskun-nregy<>!zolBl03l23ltelzarkozas-a-joNo-zalogal
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A kiskunhalasi helyi lakosok els6rJlegesen a helyi m6di6kon keresztul ismerte meg
a h6tozat mrjkodes6t, s
az isko16kban, ovod6kban ta16lkoztak a roma szdrmazSs0 szoci6lis segitokkel.
A ielyi,-kiskunhalasi
lakosok elegedettseget eddig nern m6rtuk, azonban a szobeli, az intez'menyvezetoktol
erkez6 irirsbeli
visszajelz6sek nagyon kedvez6el<.
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Mutassa be, hogy

a

probl6m6ira! (max 100 sz6)

gyakorlat v6grehajt6sa milyen hat6ssal volt az onkormanyzat 1. pontban felsorolt

Onkorm6nyzatunk jelen mintaprojekttel a
fogalmazta meg valos6gos celjait
melyek hatdsakeppen az utcabizalrni es a szoci6lis segit6 hillozal
osszesen 28 f6 roma szdrmaz:5s0 szemely szAmAra biztosit munkdt; A segit6kon keresztUl elert
roma
szArmazAsu iskol6sok 48 honapon keresztUl folyamatos t6mogat6st kapnak, e-nnek koszonhetoen
csokken
iskolai lemorzsolodirsuk, nOvel<szik iskolai vegzettseguk, siakmat szereznek, s ezdltal megnovekszik
munkae16piaci ertekUk; Osztcndij rendszeren es egyeO t6mogat6sok.on keresztUl a romZk
anyagi
0szt0nz6st kapnak annak erdek6ben, hogy kepezzek magukat, tanullanak; Bevont celcsoport-tagoi
szakk6pesitest szereznek, s munkaer6piaci kompetenci6ik fejlodnek. Ezaltal a helyi tdrrsadalom 6s

-

gazdasdg hasznos taqiaiv6 valnak.

:r{l

Forriisok
Mennyibe kerUlt a gyakorlat v6grehajt5sa? Milyen penzijgyi forrdrsokat haszn6ltak fel (onkormanyzat
sajat
kolts6gvet6se, drllami forr6sok, t6molSatok stb.)? Mekkora volt a gyakorlat osszes forr5sig6nye (emberi
er6forr6s az
onkorm6nyzaton belUl 6s azon kivul is, szSmitogepek, irod6k, m6s eszkozok)? Okozott-e megtakarit6st
a gyakorlat az
onkormdnyzati k6ltsegvetesben, 6s ha igen, akkor milyen m6don 6s mekkora osszegben? (max.
200 szo)
Sajnos nincsenek elkUlonitett t muUUsarnt< arrlilrogv a gfkoilat v6gre
mivel a kozfoglalkoztatotti programban nem kerUltek elkUlonit6sre tuditosan az ebbe a projektbe
bevont
szem6lyek. Allami forrdsokat haszn6ltunk eddig - kozfoglalkoztatSs. Jelenleg az Unios EFOp palyazalok
terhere tortenik a finanszlrozds, itt sem tudunk azonban osszes forriisigenvt adni. A ket EFop palyAzaban
a szociitlis segitok, valamint az utcabizalmik foglalkoztatdrsa kb. ,00' M Ft-os ber- es jaruleksorrat
szerepelnek. A dolgozok eszkC,zig6nyei a megvalosito partnerek tulajdoniiban dllnak ist<oiaf
ovoddrk,
szakkepz6si centrum, stb. - igy ezekre kulon nem forditottunk forr6st. Megtakarit6st nem okozott
az
0nkorm6nyzati k0ltsegvetesben a gyakorlat, mivel nem vdltott ki munkaer6aliomdrnyt, sokkal ink6bb
egy
hi6nyt potolt, amely abbol ado<lott, hogy a rom6k 6s a velUk foglalkozo n"m ,omak nem tudtak
kozos
kommunik6cios keretrendszert kialakitani. Az alkalmazdsra kerulo roma szdrmaz6su szemelyek
ertik es

6terzik

a

rom6k problem6it, ugyanakkor hajlandok elfogadni

konszolid 6ltabb normarend szer(rt.

21.

En

nek ered men

a tobbsegi nem roma t6rsadalom
teh6t nagyon jo kOzvetit6k6nt vannak ielen.

A j6 gyakorlat fenntarthat6s6ga

Folytatj6k-e a gyakorlat v6grehajtdsdrt, 5s ha igen, milyen forriisbol finanszirozzilk azt?
Milyen m6don hat a p6tda
eredm6nye a jdvore n6zve? Van-e 'ualamilyen vil6gos, int6zmenyesult mechanizmusa (hivatalos
dokumentum, az
Sllampolg5rok magatart6svdltoz6sa sl.b.) a gyakorlat folytat5sdnak a jovoben? (max. 100
sz6)
Jelenleg az EFOP-3.9.2. es az F
keretei jerenres - ,"jr,rta,ozott idokeretis
fJ::I^nTk?
1e_vnet<,penzusyi
jovoben torekerjni fogunk
biztositottak. A lil?li^119I_l:j1ta!-t
arra, hogy Jlo gyat<orlatbot rierheto] puulitatnato

-

hivatalos
dokumentumokat, elj6riisrendekr-'t k6szitsunk el. Teiezzit, nogy merni fogjuk a gyakorlat
hatekonys6g6t
a kiskunhalasi po196rok hozzAlllzisdt. Sa.lnos a gyakorlat elotli' ioorot nem troint adatokat nyerni Jrre
vonatkozolag, igy magatartdsv6ltozast a 20'14 el6tti idoszakhoz kepest nem
tudunk kinvernr.

22.

T6mogat6s mds onkormdrnyzatrrak a j6 gyakorlat 6tvetelere

van-e valamely speciSlis el6feltetele (szervez6si, penzugyi, fotdrajzi stb.), hogy m5s onkormanyzatnak
segits6get
tudjanak nyujtani a j6 gyakorlat dtvetelehez? Mit tud felajdnlani segitsegul ahhoz,
hogy mds 6nkorm6nyzat is
alkalmazza az Onok gyakorlat6t (tanr.rlmdnyutak, l6togat6k fogad6sa, k6pz6s,
dokumentumok, szakertoi t6mogat6s
stb.)t? (max. 100 sz6)

- ahogyan eddig is - rnlnOe
lat konow+ow#nak atadas6ra
mas 0nkormdnyzatok szamara.lSemmilyen specialis el6feltetel ehhe;'nem szukseges,
saj6t eroforrdsaink
rendelkez6sre 6llnak Egy j0v6lcen kialakitott dokumentumtarhoz valo hozz6f6rest,
atapdokumentdcro
tapasztalatok gyLljtesi modszertana hozzdrfer6seit tudjuk biztositani Tanulm6nyutakat
tudunk szervezni, s
fogadni a Kiskunhalasra. erkez6 JO gyakorlatra kivdncsi onkorm6nyzatok do'lgozoit.
L6togatokat tudunk
fogadni, s bizonyos mertekri szak.ertoi tdmogatdst is tudunk biztosltani.
Amennyiben erre kulon forrastturlunk szere2ni palyazalvagy egyedi korm6nyzatit6mogatds
ritjan -tudunk
kepz6st szervezni a gyakortat ailglm"rarar6l, ;
ati strategiaba iilesztesr6l, s eqv6b
Siyak
A jov6ben

szakmai tem5kroi.

it.:.

Tanuls5gok-megjegyz6sek

Mutassa be,
rvrurqrDa
ut,' Ir\rgy
javitani a gyaKoflal
hogy rrrrt
mit rerretrre
lehetne IIleg
meg Javltanl
gyakorlat lSmetelt
ism6telt Vegfenaltasa
v6grehajt6sa Sofanl
so16nl Melyek voltak
vOltak aa legnagyObb
kihiv6sok, amelyekkel a v6grehajtdrs sor6n szembesUltek? Mik a levonhato tanuls6gok? (max.200 szo)

ar

A gyakorlatot iden m6r ot eve nrr;t<ootetpt<,
lenrc do egy kbhkitctt
ciklust vessziik alapul, beerturrk a check 6s az act f6zisaiba, ami azt

g
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beavatkoznunk, vagyis fejlesztenUnk kell.
Ennek els6dleges szlntere az lrogy kifejlesztjuk a gyakorlathoz szuks6ges e
6ttekintjuk az onkormanyzat jefu:nlegi dokumentumait, esefleg saj6t onkormdr
strategi5t hozunk l6tre
a szoci6lis segit6 halozat mLikodeserol. Ebben ki kelljelolnunk a merheto
jdvoben viszonyulni tudunk, am,elyek alapjdn pontos ertekelesi rendszert tu
k kialakitani, s amely alapot
biztosit a gyakorlat pontos atadhat6sag6ra is.
Az 6vek tanulsiiga azonban, lrogy nem jutunk semmire hozz6rendelt
nelkUl, igy a forrasok
rendel llez6sre bocsdt6sdra folytalott Korm6nvzat fe16 del eq6 lt iavasl ata i

A pitlyazali formanyomtatv6ny formdj6ban v6ltoztathato a megadott szavak
palyazalot ket nyomtatott (egy eredreti 6s egy m6solat) peldilnyban postai riton
clm6re (1406 Budapest 76. Pf. 50.) 6s egy etektronikus peldiinyban(word 6s ptlf
mail cimre) kell benyujtani, legkes6btc 2018. augusztus 21-ig. Ax drvdnyes
kdpes didbdl dll6 ppt prezentdcii is, nrclyet elektronikusun kell megkiildeni u.ft
A fotok anyag6t az onkorm6nyzat honlapjiira felt6ltve 6s a linket beillesztve van
megkuld6sev el hozzildru I a doku men tu mok, kiadvdnyo k fotok szabad
Az lr6nyito Bizottsdg fenntartja a jogot, hogy b6rmely kategoria tekinteteben nem
B6rmely felmerul6 kerd6s6vel fordutjr:n bizalommat a Toosz titk6rs6ghoz
valamelyik6n.
Tel: (06-1) 322-7407 Fax (06-1) 413-0482 E-mait: baila@toosz.hu

s6genek figyelembe vetelevel. A
lott kUldem6nyk6nt a TOOSZ
ban) (balla@toosz.hu e.feltdtele nilg egy 8-10 szivegesmegadott e-nruil cinre.
megkUldeni. A mellekletek
gy6ztest.

az alAbbi elerhet6segek

