LEGYEN JOBB A GYERMEKEKNEK" A MEZŐCSÁTI JÁRÁSBAN
A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása EFOP-1.4.2-16-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében
Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása történik a Mezőcsáti járás, valamint Tiszavalk és
Tiszabábolna területén.
A projekt időtartama: 2017.11.01-2022.04.30.
Projekt összköltsége: 500.000.000 Ft
A "Legyen jobb a gyermekeknek" a Mezőcsáti Járásban című projekt alapvető célja a szegénység,
különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének
megelőzése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel összhangban. A program
alapvető célja a Nemzeti Stratégia alapelveivel és prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre
épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő
szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok
esélyeinek növelése érdekében.
A program elsődleges célcsoportjába a gyerekek, fiatalok és családjaik tartoznak, kiemelt figyelemmel a
szegénységben élőkre. A másodlagos célcsoportot a kistérségi szakemberek, döntéshozók és a helyi
közösségek vezetői jelentik.
A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a megvalósuló fejlesztések átfogó célja az elődprojektben
indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az
alábbiakban megfogalmazott specifikus célok elérésével:
• a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a
szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése; körükben a Biztos
Kezdet szemlélet elmélyítése, elterjesztése,
• az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli
képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése,
• egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek
keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb
devianciák csökkentése,
• a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,
• a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések
javítása,
• szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, szociális
munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus),
• cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása
helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára
szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil
kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.
Projekttevékenységek meghatározása:
1.1. Család és Gyermekjóléti Központ és Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásának bővítése
2.1. Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése
2.2. Gyerekesély iroda működtetése
3.1. Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv készítése felülvizsgálata
4.1. Családi mentor szolgáltatás
4.2. Mozgó mobil játszótér
5.1. Krízisalap
6.1. Szakmaközi hálózatok működtetése
7.1. Iskolai - és közösségi szociális segítő szolgáltatás
8.1. Helyi szakemberek képzése tréningekkel
8.2. Civil Kollégium Alapítvány képzésein való részvétel
8.3. Utazó szakemberek szolgáltatásának megszervezése a járáshoz tartozó településeken
9.1. Közösségi szolgáltató ház működtetése Tiszakesziben
9.2. Közösségi szolgáltató ház működtetése Tiszatarjánban
9.3. Közösségi szolgáltató ház kialakítása Ároktőn
9.4. Közösségi szolgáltató ház kialakítása Hejőpapin
9.5. Közösségi szolgáltató ház kialakítása Igricin
9.6. Ifjúsági pont Gelej, Mezőcsát
10.1. Tanulássegítés
10.2. Szűrés - mérés, fejlesztés, tehetséggondozás az óvodában
10.3. Prevenciós tevékenységek

11.1. Kirándulások és családi rendezvények
11.2. Nyári bentlakásos táborok szervezése
11.3. Nyári napközis táborok szervezése
12.1. „Hát én immár mit válasszak?” életpálya készségek kialakítása
13.1. Civil szervezetek, önkéntesek bevonása, kompetencia fejlesztése
14.1. Helyi szakemberek együttműködése, támogatása
14.2. Szociális képzések
15.1. Szupervízió a közoktatásban dolgozó szakmai megvalósítók számára
15.2. Hálózatos együttműködést támogató programok a szociális területen dolgozók számára
16.1. Baba -mama klubok működtetése
17.1. Képzések szülők részére
17.2. Biztos Kezdet személet elterjesztése
18.1. Egészségügyi program 6 -13 éves kor között
19. Kiemelt projekt által szervezett képzéseken, szakmai műhelyeken, szakmai rendezvényeken való
részvétel.
20. Monitoring adatok biztosítása - a kiemelt projekt által működtetett online rendszerhez
21. Együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival
22. A program hatékony helyi kommunikációja
23. Könyvvizsgálat

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a , www.mezocsat.hu, http://mezocsatikisterseg.hu/ / oldalon olvashatnak.

