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Az „EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázati felhívásra Nagykálló Város Önkormányzatának konzorciumi vezetésével támogatási kérelmet kívánunk benyújtani. A konzorciumi tagok közt szerepel Vállaj Község Önkormányzata, Fábiánháza Község Önkormányzata, Biri Község Önkormányzata, Bököny Község Önkormányzata, Geszteréd Község Önkormányzata, valamint Kisléta Község Önkormányzata, amelyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett/fejlesztendő, illetve komplex programmal fejlesztendő járásokban találhatóak. A projekt megvalósításának ideje: 2017.12.01. – 2019.12.01. (24 hónap). A konzorciumi tagok lakosságszáma a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott 2016. január 1-jei állapotnak megfelelő „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” szerint az alábbiak szerint oszlik el: Nagykálló Város Önkormányzata: 9211 fő Vállaj Község Önkormányzata: 1146 fő Fábiánháza Község Önkormányzata: 1712 fő Biri Község Önkormányzata: 1417 fő Bököny Község Önkormányzata: 3098 fő Geszteréd Község Önkormányzata: 1744 fő Kisléta Község Önkormányzata: 1890 fő A megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők száma legalább 4.000 fő. Az igényelt támogatás összege: 493.709.157 Ft, amely nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget (500 000 000 Ft – 20.000 fő feletti teljes lakónépesség esetén), és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a Felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. A projekt részcéljai a következőképpen foglalhatók össze, összhangban a felhívás céljaival: 1. A helyben megtalálható humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása 2. Az érintett településeken élő hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 3. A helyi kisközösségek felkutatása és társadalom-szervező szerepének megerősítése 4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 5. Közösségi színtéren, szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás 6. Életmód-sport klubok létrehozása és működtetése 7. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése 8. Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére 9. Kultúrák közötti párbeszéd erősítése A projekt kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá a helyben élő romák. A projekt hatóterületén élő teljes lakosság a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében jelenik meg célcsoportként. A projekt tevékenységei a felhívás alapján önállóan támogatható tevékenységekkel, valamint a választható tevékenységekkel összhangban kerültek kialakításra. Ezek részletesen a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Tervben (továbbiakban: HEEFT) kerülnek bemutatásra. Az alábbiakban a tervezett tevékenységek rövid bemutatása következik. A projekt során a konzorcium törekszik a tartalmas programok megvalósítására. A Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 



megvalósítása által sor kerül humán közszolgáltatásban dolgozó ügyviteli titkár, óvodai asszisztens és szociális ápoló foglalkoztatására munkaszerződéssel a helyi szakemberhiány enyhítése céljából. Szintén a humán közszolgáltatásban dolgozók részére szakmai workshopok kerülnek megrendezésre, mely programok a tapasztalatcserére, ismeretek megosztására szolgálnak. A foglalkozások interaktivitásából adódóan intenzív véleménycserét tesznek lehetővé a résztvevők számára. A csapatmunka eredményeiből, a kérdések közös megvitatásából, a gyakorlati példákból merített hasznos ötletek jelentik a legfőbb értéket a résztvevők számára. Tervezett feladatok az eredményes módszerek és eljárások bemutatása, jó gyakorlatok bemutatása, közreadása, terjesztése, új módszerek, eljárások megismerése, tapasztalatcsere. Cél, hogy hatékonyabb legyen a Járásban a szakmai erőforrások kapacitás-kihasználásai, a különféle intézményekhez tartozó szakemberek egymást segítő együttműködési formái. A család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított programokként tervezett megvalósítani: • A családtervezés, gyermeknevelés, közösségi viselkedési formák, nővé válás kérdéseinek, aktualitásainak kérdéseit segítő életvezetési tanácsadás • Családi klubok a családi szerepek, családterápia, devianciák, szexuális élet, adósságkezelés, konfliktuskezelés érdekében • Konfliktuskezelő, drogprevenciós, kommunikációfejlesztő, közösségfejlesztő tréning • Önismeretfejlesztő foglalkozás • Fiatalokat érintő egészségmegőrző előadások • Hátrányos helyzetű fiatal párok részére önálló életvitelre való tanítás segítése, háztartásvezetés, családgondozás • Baba-mama klub A fejlesztés által elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programokként kulcsképesség- és alapkompetencia fejlesztő képzések valósulnak meg. A konzorciumban lévő településeken élők között jelentős számú a hátrányos helyzetű lakosok száma, akik részére a munkaerőpiacra jutást támogató program részeként tervezett megvalósítani többek között: • Munkavállalás elősegítésére irányuló tréning. • Élelmiszer-vegyiárú eladó OKJ képzés. • Konyhai kisegítő OKJ képzés. • Állásbörze, álláskereséshez felkészítő tanácsadás • Hátrányos helyzetű felnőtt munkanélküliek képzése, pályaorientáció. • Középiskolából kikerülő munkát vállalóknak elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció (önéletrajzírás, álláskeresési interjúra való felkészítés, tanfolyamokra való jelentkezésében való közreműködés). A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok: • Egészségügyi megelőző programok megvalósítása • Előadások a korai gyermekvállalás megelőzésére • Háztartásvezetési és mentálhigiénés programok • Egészséges táplálkozás ösztönzésére irányuló előadások • Biogazdálkodásról szóló előadás • Komplex egészségügyi szűrővizsgálat és tanácsadás (vércukorszint, vérnyomás, koleszterin, testzsír, csontsűrűség mérés) • Senior sportnap A hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a célcsoport személyiségfejlődésének pozitív irányú változása, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében Mentor program megvalósítása tervezett. Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személyek esetén a mentorálás folyamata egészen a munkába lépésig tart, valamint azalatt is működik. A közösségi fejlesztési folyamatokat támogató programelemként kerülnek megvalósításra: • Családi nap, ahol családok nevezhetnek és részt vehetnek egész napos rendezvényeken, úgymint váltóverseny, íjászat, tavasztól-őszig közös bográcsolás, szabás, varrás. • Alkotói, hagyományőrző, kézműves klubok létrehozása A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok: • Ifjúsági iroda működtetése, ahol naprakész információkat kapnak a fiatalok képzési, tanulási, lakhatási lehetőségekről • Kézműves foglalkozások • Digitális kompetencia fejlesztése A települések mindegyikén problémát jelent az, hogy a fiatal korosztály nem tudja magát lefoglalni, hiszen kevés az olyan program, ami érdeklődésüket kimeríti. A fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programok: • Ifjúsági klub • Tánchét a nyári szünetben: táncoktatás, táncház, néptánc, a helyi sváb tánc megismerése A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok: • Egészségmegőrző programok • Akadályfutás • Fesztiválok • Felnőtt torna gyógytornász vezetésével • Szüreti felvonulás • Közösségi nap A fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok: • Úszásoktatás szervezése • Strandröplabda bajnokság rendezése • Bringás Napok megszervezése • Lecsó fesztivál • 24 órás úszóverseny • Középiskolából kikerülő munkát vállalóknak elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció • Majális • Szüreti felvonulás • Fecske-fészek program A kötelező tevékenységeken felül a választható tevékenységek közül az alábbiak megvalósítása tervezett: • Rendszeres életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása, • Kultúrák közötti párbeszéd erősítése tradícionális hagyományőrző programok megszervezésével • Közösségi színtéren, szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás • Életmód klubok létrehozása • Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése • Települési ösztöndíj lehetőség kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére A programok tervezésével olyan problémákat kívánunk orvosolni, melyek mindennaposak a településeken és hosszú távon megoldást nyújthatnak. A programok rendszeresítésével a lakosoknak várhatóan igényük lesz azok fenntartására a működési időszakon túl is. A projektben részt vesz továbbá egy szakmai és pénzügyi vezető, egy projektmenedzser, valamint egy projekt asszisztens. A műszaki és szakmai elvárások tekintetében az alábbiak teljesülnek: „A” A Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv a Felhívás fent nevezett pontjának és a Felhívás szakmai mellékletét képező útmutatónak megfelelően került kidolgozása. „B” A támogatást igénylő szervezetek nem nyújtanak be támogatási kérelmet az EFOP-1.5.2-16 azonosító számú Felhívás keretében. „C” A megvalósítani kívánt tevékenységekhez kapcsolódóan, a projekt megvalósítási helyszínén működő szervezetekkel együttműködési megállapodások kerültek megkötésre, amelyek a támogatási kérelemhez csatolásra kerültek. „D” A projektmenedzsmenttel és szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárásoknak, feltételeknek való megfelelés a HEEFT 4.2.A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE című fejezetében, valamint az Adatlap Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők című pontjában kerül részletesen bemutatásra. A Felhívás tartalmi értékelési szempontjainak való megfelelősége az alábbiak szerint teljesül: A konzorciumvezető és a konzorciumi tagok alapító dokumentumai hiánytalanul csatolásra kerültek a támogatási kérelem mellékleteként. A konzorciumvezető és a konzorciumi tagok a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatai részletesen és megalapozottan bemutatásra kerültek a HEEFT-ben. A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak lásd: HEEFT és csatolt önéletrajzok. A projektmenedzsment és a szakmai vezető tapasztalata és alkalmassága megalapozottan bemutatásra került a HEEFT-ben, az adatlap Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők című pontjában, valamint a csatolt önéletrajzok alapján is alátámasztott. A támogatással érintett megyék fejlettsége az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján bemutatásra került a HEEFT-ben. A HEEFT-ben részletezésre kerültek a projekt keretében elérendő célok, valamint az, hogy a tervezett tevékenységek hogyan szolgálják a projekt céljait. A projekt céljai teljes mértékben illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a Felhívásban meghatározott konkrét célokhoz, amelyek a HEEFT-ben részletesen kifejtésre kerültek. A célcsoportok a feltárt hiányosságok és szükségletek alapján megfelelően kerültek meghatározásra és részletesen bemutatásra került a célcsoportok elérésének, bevonásának módszertana a HEEFT-ben. A HEEFT-ben részletesen bemutatásra és alátámasztásra került, hogy a célok hogyan illeszkednek az igényekhez. A hosszú távú hasznosulás és az eredmények fenntarthatósága megfelelően alátámasztott és ez bemutatásra került a HEEFT-ben. A HEEFT-ben bemutatásra kerültek a szinergiák, a lehatárolások más fejlesztésekhez kapcsolódóan, és hogy ezek támogatják és igazodnak a célrendszerhez. A tervezett beavatkozások integrált megközelítésre épülése a HEEFT-ben bemutatásra került. Az 



egységes szakmai-módszertani szempontok szerinti megvalósítás bemutatásra került a HEEFT-ben. A helyi közösségek és tagjainak bevonásának mikéntje a programok megvalósításába a HEEFT-ben került bemutatásra. A helyi fejlesztői kapacitások, állami és nem állami szervezetek felkészítésének megvalósulása a HEEFT-ben bemutatásra került. A megvalósítandó programok a helyi igényekre reagálnak, amely a HEEFT-ben került részletesen bemutatásra. A támogatási kérelemben kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és a támogatási kérelem az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza. Lásd: fentebb, a tevékenységek bemutatásánál, valamint az Adatlap „Költségek” című pontjában. Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek a HEEFT-ben, és a tervezett tevékenységek feltétlenül szükségesek a célok eléréséhez, amely a HEEFT-ben szintén alátámasztásra került. A tervezett tevékenységek teljes mértékben hozzájárulnak a számszerűsíthető eredmények eléréséhez és az eredmények fenntarthatóságához, amelyek a HEEFT-ben részletesen bemutatásra kerültek. A vállalt indikátorok célértékei úgy kerültek kialakításra, hogy azok reálisan teljesíthetők és mérhetők legyenek, lásd: Adatlap: Monitoring mutatók pontja. A célértékek előkészítettségét és tervezettségét a HEEFT is bemutatja. A HEEFT megalapozottságát biztosítja, hogy az egyes tevékenységek megfelelően kerültek ütemezésre és egymásra is épülnek. Lásd: HEEFT. A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó mutatók koherenciája, kidolgozottsága megfelelően bemutatásra került a HEEFT-ben. A HEEFT tartalmazza a projekt kockázatelemzését, amely releváns, részletesen alátámasztott és teljes körű. A projekt kapcsolódása a TOP-ban megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez bemutatásra került a HEEFT-ben. A tervezett beavatkozások programszerűen, integrált módon valósulnak meg, és ez részletesen és megalapozottan bemutatásra került a HEEFT-ben. A projekt illeszkedése a helyi fejlesztési stratégiákhoz, intézkedési tervekhez részletesen bemutatásra került a HEEFT-ben. A tervezett beavatkozások a foglalkoztathatóság fejlesztésével hozzájárulnak a térség munkaerő-piaci helyzetének javításához, és ez részletesen és megalapozottan bemutatásra került a HEEFT-ben. A tervezett fejlesztés kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére, és ez részletesen és megalapozottan bemutatásra került a HEEFT-ben. A költségvetési tervben szereplő költségek teljes mértékben bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez, valamint csak elszámolható tételek szerepelnek. Lásd: Adatlap: Költségek című pontja. A költségvetési tételek pénzügyi szempontból teljes mértékben megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség), amelyek a támogatási kérelemhez csatolt indikatív árajánlatok alátámasztanak. A belső költségarányok indokoltak és a tervezett költségek megfelelnek a Felhívásban foglalt elszámolhatósági követelményeknek. Lásd: Adatlap: Költségek című pontja. A kiszervezés minden érintett tevékenység esetén megfelelően alátámasztásra került a HEEFT-ben. A Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése teljes mértékben bemutatásra került HEEFT-ben. A fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási időszakban teljes mértékben bemutatásra kerültek a HEEFT-ben. A fejlesztés eredménye finanszírozási oldalról is fenntartható, a pénzügyi fenntarthatóság is teljes mértékben bemutatásra került a HEEFT-ben. Az esélyegyenlőségi szempontok teljes körűen érvényesülnek, amely bemutatásra került a HEEFT-ben. A környezeti fenntarthatósági szempontok teljes körűen érvényesülnek, amely bemutatásra került a HEEFT-ben.  
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