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A projekt célja Nagykálló leszakadó, szegregált városi területein élő lakosság közösségi és egyéni fejlesztése a társadalmi
integrációjuk érdekében, valamint a korábban megvalósított, szociális városrehabilitációs program folytatása. A projekt konkrét
célja: 1. a családok egyéni fejlesztése, 2. közösségfejlesztés 3. antidiszkriminációs program 4. a folyamatos mentorálás
biztosítása; 5 a társadalmi felzárkózási folyamat elfogadottságának biztosítása; 6. a fizikai infrastruktúra minőségi javítása B. A
projekt szakmai tartalma A projekt keretében az akcióterületen élő lakosság felzárkóztatása, illetve a városi infrastruktúra
megújítása a cél. B.1. közösségfejlesztést, valamint az érintett lakosság bevonását célzó programok (szomszédsági főzések
megvalósítása, családi sportnapok megvalósítása, ünnepségek megszervezése, rajzversenyek szervezése, lakókörnyezet
megújítását célzó akciók a Városvédő Egyesület közreműködésével.) Szociális marketing tevékenység a NYIFE Egyesületet
bevonásával • antidiszkriminációs program; B.2. A folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése 3 fő szociális munkás
és egy fő szociális asszisztens foglalkoztatásával, emellett settlement típusú szervezetet kívánunk létrehozni, mely a közösségi
tervezés eszközével önsegítő tevékenységet lát majd el. A programok bázisa az Akácos Úti Közösségi Ház. Itt tervezzük a
pénzügyi, családszervezési, mentálhigiénés, életvezetési tanácsadások megvalósítását is. A konkrétan bevont célcsoport tagjaira
egyéni fejlesztési tervek készítése, illetve a bevont személyek folyamatos mentorálása, nyomon követése fog megvalósulni a
pályázati felhívásnak megfelelően. B.3. A foglalkoztatás elősegítése: - egyrészt fiatalok bevonásával a környező nagyobb
vállalkozásoknál tervezünk üzemlátogatásokat megvalósítani; - a közvetlen célcsoport részére munkaerőpiaci tréningeket
kívánunk megvalósítani; 2 eltérő szakmacsoportban kívánunk OKJ – s képzést megszervezni. B.4. A gyermekek formális
oktatáson kívüli fejlesztése: - az akácos úti közösségi házban tanoda jellegű foglalkozás, melyek elősegítik az iskolai hátrányok
leküzdését. - a fentiek szerinti üzemlátogatások szervezése; a fiatalok egészséges életmódra nevelésének keretében
úszásoktatást, labdarúgást, sakkot valamint táncoktatást tervezünk ; - Meséd (mesélő édesanyák) program működtetése. B.5.
Egészségügyi szűrőbusz biztosítása, előadások szervezése az akácos úti közösségi házban; B.6. Szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása: tanácsadások biztosítása a célcsoport számára; B.7. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő

programok: bűnmegelőzési stratégiát kívánunk készíteni és ez alapján tervezünk bűnmegelőzési programokat a Nagykálló
Városért Alapítvány koordinálásával. C.1. A projekt az MTP 10 prioritása közül 4 prioritással mutat illeszkedést: 3.: Komplex
megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása, 4.: A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és
innovációs rendszer kialakítása 8.: Élhető vidéki térségek megteremtése intézkedés: 10.: A leszakadó rétegek – ezen belül a
romák – felzárkóztatása C.2. Nagykálló járásközponti településként rendelkezik ITS – el, azonban annak felülvizsgálata
szükséges, mivel más szociális városrehabilitációs akcióterület került kijelölésre. C.3. Jelen projekt keretében kijelölt akcióterület
tartalmazza a város három szegregátumát, jelen integrált projekt keretében ezek rehabilitációja valósul meg. C.4.A projekt
célcsoportja elsődlegesen az akcióterület lakossága. C.5. A program illeszkedik a Nagykálló Város Önkormányzata HEP-hez. C.6.
A támogatás elnyerése esetén az útmutatónak megfelelően elkészítjük a Közösségi Beavatkozási Tervet. C.7.Projektünk
komplex megközelítést alkalmaz, és elsődleges fontosságúnak tartjuk az integrált megközelítést, így: - az infrastrukturális és
szoft jellegű beavatkozások szinergiát mutatnak C.8. A szociális munkások kiválasztása során az útmutatónak megfelelően
járunk el. C.9.Egyéni fejlesztési tervek C.10.A közösségi beavatkozási terv széleskörű partnerségben, a közösségi tervezés
módszerével készül. C.11.A projekt keretében több, közösségépítést, illetve helyi identitás megerősítését célzó akciót is
tervezünk. C.12. Mind a szoft, mind az infrastrukturális projektet teljes mértékben azonos pm szervezettel kívánjuk
megvalósítani. C.13. Integrált projektünk keretében infrastrukúrális beruházásokat is tervezünk, így az útmutatónak
megfelelően ezen beavatkozásokat elsőként a szegregátumban indítjuk el, melyet 6 hónapos szoc. munka előz majd meg.
Tekintettel arra, hogy a szegregátum telepszerű környezet, a szociális munkások folyamatos jelenlétét biztosítjuk. Programunkat
36 hónaposra tervezzük, az infrastrukturális beruházásokat pedig 24 hónapra, így a fizikai beavatkozásokat megelőzően, illetve
azok zárását követően is 6 hónap áll rendelkezésre a szoft programok megvalósítására. C.14. A projekt tervezésekor hosszú
távú fenntarthatóságra törekedtünk, valamennyi tervezett tevékenységünk ezt szolgálja.
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