OROSZLÁN(Y)-RÉSZ
„Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának
humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális
fejlesztésének előkészítése”

Készült a TÁMOP--5.3.6-11/1-2012-0003 azonosítószámú
„Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán erőforrás fejlesztése
és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése” elnevezésű projekt keretében az Európai
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Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
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VERTIKÁLIS KÖZÖSSÉGI INTEGRÁCIÓS PROGRAM

Polgármesteri Köszöntő
Oroszlány
egy
erős város, amely
sikeresen hajtotta
végre az ezredfordulót követően saját
gazdasági szerkezetváltását. A korábban bányászatra
épülő és annak hasznaiból tervszerűen
felépített város a bányászat megszűnését követően főként az autóiparra támaszkodva alakított ki ipari parkot, ami
a gazdasági válságot követően egyre
nagyobb mértékben bővül. A város iparűzési adóbevétele milliárdos nagyságrendű, ugyanakkor a városnak vannak
olyan részei, melyek magukon hordozzák
az ipari múlt emlékeit mind környezeti,
mind társadalmi értelemben. Oroszlány városa 2012. márciusában vágott
neki a TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) pályázatának
előkészítéséhez. A projektnek az adott
aktualitást, hogy a város külterületén
található kiskertes övezetében létrejött
szegregátumban élők helyzetén kívánt
javítani az Önkormányzat.
A város belső leromlott fizikai állapotú
részeinek rendezése az életveszélyessé
vált bérlakás tömbök elbontásával járt, az
innen kiszoruló lakók a Német- és Nyíres
dűlőkben találtak maguknak számukra
megfizethető, közüzemi ellátottsággal

alig rendelkező hajlékokat. A 4-500 fő
rövid időn belül jelent meg a város külső részén, azonban a városi szolgáltatásokat továbbra is a belvárosban tudják
igénybe venni, emiatt nagy távolságokat
kell megtenniük nap mint nap. A projekt
arra törekedett, hogy az alapvető közszolgáltatásokat elérhetővé tegye az itt élő,
jellemzően alacsony iskolai végzettségű,
munkanélküliséggel sújtott emberek,
családok számára, egyúttal segítséget is
adva nekik a jelenlegi helyzetükből való
kilábalásra. Ehhez Csillag Szolgáltató
Pont kialakítása mellett számos képzést
kínáltunk a programba bekapcsolódni
vágyóknak és sikerült egy mezőgazdasági művelésre alapozó mintaprojektet is
elindítani, mely remélhetőleg hosszabb
távon is átmeneti munkalehetőséget biztosít majd a program folytatásához.
A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003 azonosítószámú,
OROSZLÁN(Y)-RÉSZ
című pályázat keretében kialakult konzorcium 137.575.790 Ft, 100%-os intenzitású támogatásban részesült, melyet,
a projektben foglalt célok elérése érdekében Oroszlány Város Önkormányzata,
az Önkormányzati Szociális Szolgálat, a
Türr István Képző- és Kutató Intézet, az
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Életút Segítők Egyesülete
használhatott fel.
Lazók Zoltán polgármester

3

A Nyíres és Német dűlők
Programunkat a dűlőkben élő családok
speciális élethelyzete – szegregáció,
mélyszegénység tette szükségessé és
indokolttá. A Dűlőkben bejelentett lakosok száma 375 fő, azonban a ténylegesen kint élők száma meghaladja az 500
főt. Az itt élők többsége kulturális és társadalmi tőke hiányában önmaga erejéből
képtelen a tartós mélyszegénységből
kilábalni. A segítőmunka tapasztalatai
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láttatták, hogy az egyének, csoportok
életében vannak helyzetek, amikor jelen
lehet ugyan az egyén felelőssége, de
olyan társadalmi okok húzódnak meg a
problémák mögött, amelyek egyénenkénti segítéssel nem kezelhetők hatékonyan. A pályázati program segítségével a
közösség építésével, a közösség potenciáljának fejlesztésével kaptunk lehetőséget a közösségi szint fejlesztése mellett, az egyéni élethelyzetek javítására.
Beavatkozási programunk eredménye
megerősítette a szakembereket, a te-

lepülés vezetését abban, hogy a helyi
társadalom, az önkormányzat és a civil
szféra összefogása nélkül nem érhető
el változás a telepen élők élethelyzetében.
A pályázat kiírását megelőző év tavaszától tudatosan készültünk a közösség fejlesztésére irányuló programunk megvalósítására. A program első fázisában a
szegregált térségben lakók élethelyzetének feltárását, a legfontosabb problémák azonosítását a szükségletfelmérés
elkészítésével, elemzésével végeztük el.
A közösség véleményének, késztetésének, cselekvési potenciáljának feltárása
és a problémák mellérendelése, lakossági fórumot követően történt meg. A
feltáruló feladatokat a közösség tagjaival együtt rangsoroltuk. A probléma
megoldására irányuló folyamatok tervezése a cselekvési terv és az egyéni
fejlesztési tervek elkészítése kapcsán
valósult meg.
Az önkormányzat ingatlant vásárolt a
szegregált térségben, a Csillag Szolgáltató Ház funkcióinak ellátására. A
szolgáltatás settlement típusú működtetésével napi szinten jelen vagyunk a
területen. A családsegítő, gyermekjóléti
szolgáltatás mellett több olyan alacsonyküszöbű szolgáltatás elérését biztosítjuk
a területen élőknek, mint mosási-, tisztálkodási lehetőség, szolgáltatók tanácsadása, ügyfélszolgáltatás, felzárkóztatás, szabadidős programok, stb.
A pályázati programunk célja a helyi közösség megerősítése, erőforrásainak
aktivizálása, és a társadalomhoz tartozás
elősegítése. A program során a helyi kö-

zösség képessé tételére törekszünk. A
közösségi csoportokon, szervezeteken
keresztül fejlesztjük az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a
társadalomnak, továbbá felkészítjük az intézményeket arra, hogy párbeszédet alakítsanak ki a lakossággal, az őket érintő
változások közös meghatározásában és
végrehajtásában.
A pályázat további célja, hogy megalapozza a Dűlők infrastrukturális fejlesztésének lehetőségét. A város vezetése és
lakosai számára exponált és megoldandó
probléma a város ezen területének fejlesztése, hátrányainak csökkentése. A
területen élők és a programban résztvevő személyek „képessé tételének” végső
és a fenntarthatóságot megerősítő célja,
hogy külső segítséggel létrehozzanak egy
olyan szociális szövetkezetet, amelynek
keretein belül hasznosíthatják a képzések
során megszerzett ismereteiket, munkatevékenységet végezhetnek, olyan termelő
tevékenységben vehetnek részt, melynek
gazdasági haszna vitathatatlan. A termelő
tevékenység megalapozása és ösztönzése a társadalmi-gazdasági hátrányok leküzdésében elengedhetetlen.
A célcsoport felkészítése a programban
való részvételre 2012 novemberétől,
2013 februárjáig tartó időszakban történt. A projekt beindulásával egy időben,
a 2012 novemberében induló programok
segítségével történik a kint élők cselekvéshez szükséges attitűdjének kialakítása. A szociális, közösségi, oktatási,
egészségügyi programok a dűlőkben élő
egyének, családok életében meghatározó szerepet játszanak. Ezek mindegyike
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2012 novemberében indult és a projekt
végéig, a végrehajtási tervben részletezetteknek megfelelően történik. A képzések 2013 júniusában indultak. A szolgáltató ház funkciónak megfelelő átalakítása
2013 nyarára történt meg.
Projektünk gyakorlati megvalósítása
során megtapasztalhattuk, hogy a telepen élők mélyszegénysége többrétegű
hiányokból tevődnek össze. A felszínen
mutatkozó hátrányok mellett, a közösségi
kapcsolatok kiüresedését, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetetlenségét,
az aktív, cselekvő közösségi tagság,
valamint az érdekek felismerésének és
képviseletének hiányát, az önellátás, önfenntartás készségeinek megkopását is
érzékeltük. Nyilvánvaló, hogy a strukturális problémákat (a munkanélküliséget,
a mélyszegénységet, a területi egyenlőtlenségeket) programjaink sem képesek
kezelni, a szegénységben élők jövedelmi helyzetére csak minimálisan hatnak.
Azonban a közösség megközelítésére,
megerősítésére irányuló tevékenységünknek vannak látható eredményei.
Projektünk képzési elemének sikere az
esetmenedzserek napi szintű, nehézségekkel tűzdelt, szoros kapcsolaton alapuló tevékenységének köszönhető. Nem
prognosztizálható eredményként tapasztalhattuk meg azt, hogy a 36 fő sikeres
vizsgát téve elhelyezkedett, többségük
saját erejéből. Mára a kezdeti lendület,
kedv kissé csökkent, de nem zuhant
olyan mélységekbe, mint a program
megkezdése előtt volt. Többségük a vállalkozói szférában és a közmunkaprogramokban dolgozik.
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A szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi programok tapasztalatai láttatják,
hogy a lehetőségeket alapvetően maga a
közösség hordozza magában. A dűlő lakói
magukénak érzik a házat. A családsegítő,
gyermekjóléti támogatás mellett naponta
veszik igénybe a ház szociális szolgáltatásait (fürdés, mosás). Tematikus rendezvényeink révén látható az igény az ismeretek bővítésére. Gyermekprogramjaink
során kicsinek mutatkozik a közel 100
m2 területű szolgáltató ház. A gyermekek
kapcsán a felnőttek is nyitottabbá váltak
szolgáltatásaink iránt. Véleményünk szerint settlement típusú közösségi házunk
komplexitásra törekvő eszköztárával hozzájárulhat a kirekesztettség enyhítéséhez,
a „közösségi lét hiányának” oldásához,
hosszútávon a társadalmi interakciók elősegítéséhez. A gyakorlat bizonyítja azt,
hogy ha a helyi közösség bátorítást és
ösztönzést kap ahhoz, hogy összefogjon
annak érdekében, hogy emberi módon élhessen, nagy lépést tehet előre. A Start
munkaprogramunkkal, a Mezőgazdasági közfoglalkoztatási és a hajléktalanok
közfoglalkoztatási programjainkkal az önellátást, a mindenki számára fontos, méltóságot adó értelmes munkát, továbbá a
közösségi részvételt is segítjük.A jelenlét
nem mellékes eredménye, hogy az eltelt
időszak alatt a bűncselekmények száma
jelentősen csökkent a dűlőben.
A projekt meghosszabbításának alapvető
céljaként fogalmaztuk meg az elért eredmények megerősítését, az újabb képzés
segítségével a jobb megélhetés érdekében alkalmazható eszköztár bővítését. Az
általunk alkalmazott közösségi megköze-

lítésekhez sorolt tevékenységek szoros
szakmaközi együttműködés mellett is sok
nehézségen mennek keresztül, a befektetés haszna azonban, hogy hosszú távú
fejlesztési folyamatok megalapozói.

századi, Közép-Európában is egyedülálló műemléke, valamint a kamalduli néma
barátok kolostora. A város jól megközelíthető: a Budapest – Bécs autópálya 15
percre van.

Oroszlány helyzetét
bemutató adatok

A Német és a Nyíres dűlő
bemutatása

Oroszlány és környéke 76 km2, melynek fele erdő és természetvédelmi terület. Külterületéhez tartozik Majk, a XVIII.

A Német dűlő és a Nyíres dűlő korábban
rendezett, kiskertes pihenő övezet volt.
Az épületek ennek megfelelően kerültek
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kialakításra, amelyek e célokat kielégítették, azonban infrastruktúrával kevéssé
ellátottak, és szakszerű téliesítésük zömében nem megoldott.

Történeti kialakulás
A terület elsődlegesen nem lakófunkciójú
terület, a városszövettől elkülönülten
(ipari övezetbe ékelődve, külterületen)
létrejött szegregált telepek, melyeknek alapvetően rossz a humán, a szolgáltatási és a közmű struktúrával való ellátottságuk.
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A területen az elnevezésekhez igazodva
két fő dűlő – mint közlekedési tengely –
található, és ezeket köti össze, a 3-4 keresztirányú, rövidebb földutas szakasz. A
terület északi és déli részén két útvonal
nevezhető még meg, melyek egyben a
területek szerkezeti határait is kijelölik.
Északon a szállítószalag és a mellette húzódó murvás út, illetve délen a Bokodra
vezető közút. A területen burkolt, vagy
stabilizált, döngölt, murvás utak nem találhatóak, csak a két nevezett dűlő, aminek
a Bokodi útból kitorkolló kezdeti szakasza
van valamivel jobb állapotban.
Területfelhasználási rendeltetését tekintve mezőgazdasági, azon belül is kertgaz-

dálkodási terület. A 80-as évek végégétől
megfigyelhető, hogy a korábbi kiskertes
zöldség-, és gyümölcstermelő, valamint
pihenő funkció a területen háttérbe szorult. A területre az 1990-es évek elejétől
fokozatosan költöztek ki a máshonnan
kiszoruló, olyan alacsony jövedelemmel
rendelkezők, akik itteni ingatlan vásárlásával – a lakásárak 1/4-1/8-áért – oldották
meg itt, véglegesnek tűnő otthonteremtésüket. A terület vonzerejét az ide költözők
körében mindig is leginkább az jelentette,
hogy a város belső területeihez és szolgáltatásaihoz közel, de a városban felmerülő
költségekkel szemben jóval olcsóbban
volt biztosítható a lakhatás, sőt a kertek
lehetőséget teremtettek bizonyos fokú önellátásra is. A költözés kiteljesedését követően, a más városrészen történtekhez
hasonló „menekülési” folyamat zajlott le.

A Nyíres és
a Német dűlő mutatói
220 lakott ingatlan található a dűlőkben.
115 építményben élnek családok életvitelszerűen, 105 ingatlant eredeti funkciója
szerint kiskertként használják tulajdonosaik. A felmérés kapcsán 554 főt számoltunk, közülük 315 fő életvitelszerűen él
kint.
Az ingatlanok a dűlők elején (kb. 10 ház)
általában komfortosak (van vezetékes víz
is), más területeiken komfort nélküliek (általában mindössze villannyal ellátottak).
Nincs épített út a területen. Az ingatlanok

fűtése jobb esetben fával történik, annak
híján akár textíliával, vagy más éghető,
tüzelésre korlátozottan alkalmas anyagokkal. Gondot okoz, hogy a dűlők területe
nagy, a lakott ingatlanok előfordulása inkább szórványos, vagy bokorszerű. Vezetékes víz hiányában ásott kútból származó
vizet fogyasztanak az itt élők.
A területen halmozottan jelennek meg a
különböző társadalmi, szociális, egészségügyi problémák. Különösen a lakhatással, munkanélküliséggel, anyagi hátrányokkal, nevelési, oktatási, egészségügyi
intézmények elérésével összefüggően.

A szociális, közösségi,
oktatási, egészségügyi
programok megvalósítása
A Csillag Szolgáltató Pont működtetése
a szegregált területen, az önkormányzat
által megvásárolt ingatlanokban történik,
ahol a következő tevékenységeket tervezzük:
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (esetkezelés, ügyintézés, tanácsadás, adósságkezelés)
- Munkaerő-piaci tanácsadás
- Szolgáltatói tanácsadás (EON)
- Könyvtár, internet, közösségi tér
- Rendszeres védőnői jelenlét – tanácsadás
- Óvodás korú gyermekek játékos fejlesztése
- Telepen élő tanulók felzárkóztatása, képesség és kompetenciafejlesztés
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- Sekina vallási közösség találkozóhelye
- Higiéniai szolgáltatás (mosási, fürdési
lehetőség)
- Mezőgazdasági terület (kertművelés)
- Játszópark
- Sportolási lehetőség (kosárlabda, röplabda, asztalitenisz)
A képzések, a prevenciós csoportfoglalkozások és a kulturális programok
lebonyolítása a város családi házas övezetében, a Csillag Közösségi Házban történnek, melynek az épülete önkormányzati
tulajdonban van. Jelenleg is közösségi
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funkciót tölt be az ingatlan a Borbála-telepi városrész központjában.

Oktatási, nevelési
szolgáltatások biztosítása
Az óvodás korú gyermekek játékos fejlesztésének célja az óvodai nevelésben való
eredményes részvétel elősegítése. A város külterületein élő fiatalok egy jelentős
része az élet minden területén perifériára
szorul. Szegregáltan élnek a családok (a
többi városi átlagot meghaladóan kiemel-

kedően magas a roma népesség aránya,
alacsony iskolázottság, külterületi lakóhely.) Az ilyen környezet negatívan hat a
gyermeki szocializációra és a lélekre egyaránt.
Ezért nagyon fontos, hogy már kisgyermekkorban elkezdődjön a gyermekek
fejlődése. Óvónők és gyógypedagógus
segítségével, heti rendszerességgel történtek mozgás-, készség-, és képességfejlesztő foglalkozások.
A telepen élő tanulók felzárkóztatása,
képesség-, és kompetenciafejlesztés
A program egyik célja, hogy a résztvevő
gyermekek iskolai munkáját megtámo-

11

gassuk, a gyermekekben rejlő tehetséget feltárjuk, és megfelelő irányba tereljük. A közösségi ház létrehozásával a
kint élő közösségnek is hozzáférhetővé
vált az iskolai felzárkóztató programunk
és a tehetséggondozás is. Az iskolai
tanév során Tanoda típusú szolgáltatást
nyújtottunk a pályázati program egésze
során. Az egész napos oktatási rendszer
nehezítette a munkánkat, több esetben
az iskolában korrepetáltak munkatársaink. A nyári szünetekben pótvizsgára
felkészítést vállaltunk. A telepen élők
lehetőségeit ismerve fontosnak tartjuk,
hogy résztvevő gyermekek körében tehetséggondozást végezzünk. Ezen te-
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vékenységben fontos, hogy felismerjük
a tehetségeket ebben a közegben is, és
segíteni tudjuk a gyermekeket, a tanulókat saját képességeik felismerésében,
fejlesztésében.

Roma identitást erősítő
programok
Roma Táncház
Roma Nyelvgyakorló Műhely
Maladyilem baxtale romenca – roma nyelvgyakorló tábor

Ifjúsági prevenciós,
esélyegyenlőséget erősítő
programok

Kortárssegítő csoportfoglalkozás
A kortárssegítő programjaink azon a felismerésen alapulnak, hogy a kortárs csoport nagyon fontos terep és viszonyulási
pont a tizenévesek számára. A csoportokban a fiatalok megismerkedhettek a
segítői munka eszköztárával (kapcsolatfelvétel, segítő beszélgetés), kommuni-

kációs készségeket, konfliktuskezeléssel
kapcsolatos technikákat sajátíthattak el.
2x2 csoportot indítottunk, melynek eredménye, hogy a tagok kérésére, pszichológusunk bevonásával önismereti tréningekre is igényt tartottak a fiatalok.

Kreatív kommandó
Szabadidős manuális foglalkozások ös�szeállításakor arra törekedtünk, hogy segítségével a gyermekek képesek legye-
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nek szabadidejük személyiségfejlesztő,
önálló felhasználására. Lehetőséget adtunk a gyermekek pihenésére, regenerálódására, a többféle, különböző jellegű
szabadidős tevékenységek technikájának
elsajátítására. Az iskolai időszakban havi
rendszerességgel szerveztünk foglalkozásokat.
A „Gazdálkodj okosan!” csoportunk célja a felelős pénzgazdálkodással kapcso14

latos kompetenciák kialakítása, illetve
megerősítése. A háztartásgazdálkodást
és adósságkezelést segítő tanácsadás
nagyon fontos szolgáltatás a mélyszegény
közösségekben. A csoportkeretben történő foglalkozások 10 hónapos időszakban
történtek. A hosszabbítás időszakában
hetente egy alkalommal, 4 órában továbbra is rendelkezésre áll a szolgáltatás
a dűlőben. Egyéni tanácsadás keretében

van lehetőség pontos tervet készíteni a
családokkal együtt: mit, mire költhetnek,
hogyan tehetnek szert esetleg több bevételre, vagy miként spórolhatnak.
A „2 az 1-ben Klub az Életért”, drog prevenciós és egészségmegőrző csoport
szlogenje: „Fontos, hogy nem vagy egyedül, de a döntés csak rajtad múlik!”. Célja
az egészségmegőrző magatartás kialakítása. A klub tagjai és a becsatlakozó fiatalok számára szabadidős alternatívákat
ajánlunk fel a káros szerek használata ellen, hogy képessé tegyük a gyermekeket
a drogokat elutasító magatartásformák
kialakítására. A klubtagok ismeretátadáson, játékos foglalkozásokon keresztül
kovácsolódtak csapattá.

Családi – közösségi kohéziót
erősítő programok
A család összetartó ereje nagy hatással
bír. Napjainkban még nagyobb jelentősége van az erkölcsi, családi értékek megőrzésének, tanításának, hagyományok
átadásának.
A családi napok rendezésével célunk
összehozni a peremhelyzetben, gyakran bár egy környezetben élő mégis
egymástól is elkülönülő családokat. A
hagyományok felelevenítése, specialitások megmutatása, játékos foglalkozások
szervezése havonta egyszer, illetve ünnepekhez kapcsolódóan zajlanak.
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A családi napok programjai
Kézműves foglalkozás, mikulás, advent,
karácsony, farsangi mulatság, jelmezverseny, sárkányeregetés, sárkányépítés, főzőverseny a szabadban, mézeskalács sütése, hagyományos roma
ételek készítése, bodag sütése, cigánylecsó főzés.

Focimaraton
A futball bajnokság alatt, a sajnálatos módon egyre kevesebbet mozgó kisgyermekek, fiatalok mutathatják meg tehetségüket,
képességeiket, érezhetik jól magukat az
erre alkalmas terepen megrendezett játéko-

kon. Az első focimaraton a város sportcsarnokában került megrendezésre. A 6+2 fős
csapatokban az általános iskola felső tagozatos gyermekei mérték össze erejüket,
tudásukat. A hosszabbítás időszakában ismét meghirdettük focimaraton programunkat. Immár 6 csapat nevezett be és küzdött
a győzelemért. A programok nyeresége
nem utolsósorban az, hogy a szegregált
helyzetű, elszigetelten élő gyermekeket, fiatalokat hozza közelebb a városban élőkhöz.

Eltűnő idő nyomában tábor
A tábor elsődleges célja, hogy az önfeledt kikapcsolódás mellett a közel-, és
régmúlt időszak kultúráját is megismerhessék a gyermekek, távol a hétköznapok
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zaklatott, feszültségekkel teli világától.
Egy hetes nyaralási lehetőséget nyújtottunk 18 olyan gyermek számára, akiknek
szociális és egyéb körülményei ezt nem
teszik lehetővé. A második évtől „Belső
tábort” szervezünk a Csillag Szolgáltató
Házban. Az 5 napos rendezvényen sokszor kicsinek bizonyult az épület. Elvárásunk a programokkal szemben, hogy az
önfeledt szórakozás mellett olyan értékeket építsenek be a személyiségükbe a
fiatalok, melyek meghatározóak lehetnek
további életükben.
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Egészséges életre nevelés
programjai
A program célja: egészségfejlesztés,
egészségnevelés, képességfejlesztés –
információk, értékek, normák, tapasztalatok átadásával.
Családi csoportjaink célja, közel vinni a
családokat a különböző előadásokon,
versenyeken, foglalkozásokon keresztül
az egészséges életmód kialakításához.
Ismerjék fel az egészséges életmód szük-

ségességét, alakuljon ki bennük a felelősségérzet saját és családjuk egészsége
iránt. Legyen ismeretük a megelőzésről,
az egyes egészségre káros cselekedetek
következményeiről. Egészségtan tanár,
szülésznő vezetésével és orvos közreműködésével bővültek a csoportok tagjainak
ismeretei saját magukról, az egészséges
életmód fontosságáról. A kertben megtermeltek alapjai voltak az egészséges
ételek elkészítésének, tartósításának.

Képzések – Oktatási
beavatkozási terület
Felnőttképzési
szolgáltatások biztosítása
A TKKI a település jellegéhez leginkább
illeszkedő képzésekkel segítette a komplex telep-program sikeres megvalósulását, ennek érdekében a helyi gazdasági
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élet, intézmények, civil szervezetek bevonásával olyan képzési kínálatot alakított ki,
amely a leginkább megfelel a helyi igényeknek és elvárásoknak. Jellemzően az
építőipari és mezőgazdasági jellegű képzések azok, amelyek az adott térségben
elősegíthetik az elsődleges munkaerőpiacon történő megjelenést. Az oktatási beavatkozási terület programja lezárult, valamennyi képzés sikeresen megvalósult,
összesen 200 fő végzett eredményes
vizsgával.
• 	Betanított kőműves és festő
Induló létszám: 19 fő.
Sikeres vizsgát tettek száma: 18 fő.
• 	Kerti munkás
Induló létszám: 19 fő.
Sikeres vizsgát tettek száma: 18 fő.
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• 	Kisgépkezelő
Induló létszám: 19 fő. Sikeres vizsgát
tettek száma: 19 fő.
• 	Közösségi munka a szegregált
környezetben élőkkel
Induló létszám: 25 fő.
Sikeres vizsgát tettek száma: 25 fő.
• 	Háztáji növénytartósító
Induló létszám: 21 fő.
Sikeres vizsgát tettek száma: 19 fő.
• 	Készségfejlesztő és szocializációs tréning
Részvevők száma: 38 fő.
• 	Tanulási technikák tréning
Részvevők száma: 38 fő.
• 	Konfliktuskezelő tréning
Részvevők száma: 25 fő.
Az építőipari és mezőgazdasági jellegű
képzések lehetővé tették a munka-tanu-

lás típusú oktatási rendszer folytatását
a program során. A dűlőben található
Csillag Szolgáltató Ház és a Borbálai
Közösségi ház felújítása során elvégzendő feladatokat ezek a képzések magukba
foglalták olyan módon, hogy a képzés
gyakorlati helyszínei voltak. A képzésben
résztvevők az elméletben elsajátított ismereteket, hasznos termelő munka során
tanulták meg alkalmazni szakképzett, a
területen nagy gyakorlattal rendelkező,
módszertanilag képzett oktató iránymutatásai alapján. A termelő jellegű építőipari
tevékenységek során a település többi lakója számára is bizonyíthatóvá válik, hogy
a programba bevont emberek hasznos,
értelmes tevékenységet végeznek, hi-

szen a lakókörnyezetük állapotát javítják,
szépítik, korszerűsítik környezetüket olyan
módon, hogy az mindenki számára elérhetővé, használhatóvá válik. Nem utolsó
sorban olyan képzettségre is szert tesznek, amely az elsődleges munkaerőpiacon is keresett.

Lakhatási és lakókörnyezeti
körülmények javítása
A lakókörnyezeti körülmények javulása
mellett pozitív irányú személyiségfejlesztő,
szocializáló hatással bírnak a környezet
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rendbetételére irányuló akciók. Pl.: szemétszedés, faültetés. Nagy gondot jelentenek a kint élőknek és a segítőknek
is a kóbor kutyák. A tulajdonosok kutyái
esetében oltási akciót szerveztünk. Ezt
a célt segíti elő a „Tiszta udvar, rendes
ház” néven meghirdetendő versenysoro-

zat beindítása. Eredményeként nagyobb
igényesség prognosztizálható a kint élők
körében. A környezet élhetőbbé tételéhez
tartozik a biztonságérzet növelése. Ez
csak folyamatos jelenléttel sikerülhet. A
Csillag Szolgáltató Házba tervezett programok garantált jelenlétet biztosítanak.
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A szegregált telepen élő
hátrányos helyzetű
állampolgárok lakhatási
körülményeinek javítása
az infrastrukturális
feltételek javításával
A program keretében a Csillag Szolgáltató Ház épületébe megtörtént a vezetékes víz bevezetése, csatornára kötése.
Az épület felújításával alkalmassá tettük
a szolgáltató házat megnövekedő terhelésének elviselésére. Mivel a telepen
nincs máshol vezetékes víz, csak a közkútról lehet minőségi vízhez jutni. A kint
élők a szolgáltató házban tudnak meleg
vízben, automata mosógéppel mosni és
a fürdési lehetőséget is igénybe tudják
venni (1 000 feletti alkalommal történt ez
meg). A közvilágítást segítendő két lámpa átadására került sor.
A közösség fejlődését nem csak mi
„beavatkozók” látjuk, hanem maguk az
érintettek is. Az első időszakban értünk,
segítőkért cselekedtek a telepen élők,
mára már saját elhatározásból, egymásért is összefognak. Példa erre az, hogy
amikor az összeomlás határára került
az egyik teleplakó otthona, összefogtak
és segítséget kértek a városvezetéstől.
Önkormányzati segítséggel, ki-ki saját
kétkezi munkáját ajánlotta fel a ház lakhatóvá tétele érdekében.
Az eddigi tapasztalatok láttatják, hogy
a közösség fejlődésének folyamata elindult. A telepen élők magukénak érzik
a „házat”. Vannak helyzetek, amelynek
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megoldása érdekében közösen lépnek
fel. Csökkent a bűnelkövetések száma
a dűlőkben. A pályázati program nem
remélt eredménye az, hogy a célcsoportunk felnőtt tagjai szinte kivétel nélkül dolgoznak. A munkavállalás értékként van jelen a családok életében. A
helyi közösségben benne vannak azok
a potenciálok, amelyek egy szociális
vállalkozás indításához, működtetéséhez szükségesek. A lakhatási pályázat
beadásával szembeni ellenállás viszont
további feladatokat jelöl ki számunkra
és a közösség egészére egyaránt. A jó
szakmaközi együttműködés fontos pontja a programnak. Tapasztalatunk, hogy
a tagok mindegyike saját professzióját
a közösbe téve segítette a telepen élők
projektjének működését.

Pájer László, a TKKI
Székesfehérvári
Igazgatóság területi
igazgatójának
tapasztalatai a projekt
beindításáról, a képzések
megtervezéséről,
megszervezéséről
A Türr István Képző és Kutató Intézet Székesfehérvári Igazgatósága az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
intézménye - a társadalmi felzárkózás
elősegítésének Közép-Dunántúli területi
koordinációs központja. Ennek megfelelően együttműködve az önkormányza-

tokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal,
civil és segítő szervezetekkel a régió
401 településének vonatkozásában látja
el szakfeladatait és alkalmazza a felzárkóztatás szakpolitikai eszközeit.
A szervezet elsődleges figyelme főként
a periférikus helyzetű településeken
vagy városrészeken élő álláskeresőkre
és azon családokra irányul, amelyek jelenét és jövőjét egyaránt meghatározzák
a tartós rászorultság következményei,
a tudás és ismerethiány, a boldogulást
segítő értékrend és kapcsolathiány, az
önállótlanság és motivációhiány. Szociológiai és társadalmi kutatásaink és
tapasztalataink szerint a felzárkózást
segítő támogató szolgáltatások nélkül

ezen családok a gyermekeikre is hasonló sorsot örökítenek át, mely folyamatot
nem csak jószolgálati okok miatt - meg
kell állítani.
A telep- program 2012. évi pályázati
kiírását követően országosan tapasztalható volt, hogy az önkormányzatok
tartózkodóan álltak a lehetőséghez. Tapasztalataink szerint a képviselői testületek sok esetben bizonytalanok voltak
a helyi projektmenedzsment és humán
erőforrás kapacitás tekintetében, másfelől a projekt továbbfoglalkoztatási és
fenntartási kötelezettsége, a konzorcium
vezetőjének közvetlen felelősségvállalása nehezítették elsősorban a döntést.
Nem úgy Oroszlányban ahol a város
szakemberei az elsők között vették fel
a kapcsolatot a TKKI munkatársaival és
kezdődött meg a munka!
A Nyíres és Német dűlőkben megvalósított projektben a lakhatási szegregáció
következményeinek csökkentését komplex megközelítésű koncepció kidolgozásával célozta meg a város. A telepszerű
lakókörnyezetben élők oktatási, képzési,
foglalkoztatási, szociális, mentálhigiénés
és egészségügyi problémáinak kezelésével szinte mindenre kiterjedő figyelmű
programot hozott létre a konzorcium.
A projekt fontos alappillére és kommunikált célja volt az is, hogy a megvalósítás
során az eseményeknek el kell érnie a
teljes helyi közösséget. A miértek megértést szolgálta, hogy mind a dűlőkben
élők mind a város többi lakója számára
tanácsadás szolgáltatásaink keretében
tettük láthatóvá azokat a folyamatokat
és hátrányokat, - amelyek megoldások
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nélkül és a származástól függetlenül,
lassan de biztosan a teljes társadalmi
leszakadást eredményezhetik.
Az eredményeket az összefüggő problématerületek együttes kezelésével, a
valós gondok helyi társadalommal való
elfogadtatásával, a közigazgatás és a
közszolgáltatók bevonásával, az egyének és a családok életkörülményeit és
életviteli kilátásait javító aktivitásokkal,
valamint a munkavállaláshoz szükséges
kompetenciák fejlesztésével, szakmai
képzésekkel és folyamatos szolgáltatások biztosításával értük el.
Abban, hogy a programba bekapcsolódó emberek véghezvitték a projekt által
felkínált lehetőségeket vitathatatlan szerepe volt a tréningek és tanácsadások
nyújtotta újraszocializálódás lehetőségének, melynek során a résztvevők fontos
életvezetési kompetenciákat sajátítok el,
önismeretre tettek szert.
A program képzései során 200 fő tanult,
akik a gyakorlati ismereteket munkahelyi
körülmények között szerezték, többnyire a továbbfoglalkoztatásukat is vállaló
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munkáltatóknál vagy az önkormányzat
szervezeteinél. A módszer előnye, hogy
a képzésben résztvevők még azelőtt
munkatapasztalathoz jutnak, hogy megszereznék szakképesítésüket, így későbbi foglalkoztatásukra nagyobb az esély.
Örömünkre szolgál, hogy a kitűzött
célok megvalósulásán túlmutatva az
„OROSZLÁN(Y) – RÉSZ” program
eredményességét több feltétel együttes
teljesülésével növelni tudtuk. A TKKI
más futó programjainak szinergiájával a
településen ezen időszakban további 44
fő vett részt alap kompetenciafejlesztő
valamint általános iskolai képzésekben,
- ők a képzés ideje alatt szintén megélhetési támogatásban is részesültek.
Abban a reményben köszönöm meg
a konzorciumi partnereink példamutató együttműködését, továbbá minden
résztvevőnek a lelkiismeretes, dicséretes munkáját, hogy a megkezdett munkának folytatása van és lesz, hiszen
sokan valljuk „Minden siker titka a folyamatosságban keresendő”.

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE
Oroszlány Város Önkormányzata
Imrő János projektvezető
Önkormányzati Szociális Szolgálat
Deák Sándorné szakmai vezető
Laczkovics Irén szakmai vezető
Mátics Katalin intézményvezető
Türr István Képző és Kutató Intézet
Pájer László területi igazgató
Pluhár László esélyegyenlőségi osztályvezető
Gruming Ferenc projekt koordinátor
Balogh Richárd pénzügyi szakreferens
Ferkóné Szűcs Edina képzésszervező
Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete
Dobzsevics Ágnes
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Danó Ibolya
A szegregátumban élők képviselői
Rácz Borbála
Sipos Sándor
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PROJEKTADATOK
A projekt címe: „Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának
humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése”
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003
A főpályázó neve: Oroszlány Város Önkormányzata
A támogatás mértéke: 137.575.790 Ft
A projekt kezdete: 2012. november 1.
A projekt vége: 2015. október 30.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA
Imrő János
Deák Sándorné
Borsos Miklós
SZAKMAI LEKTOR
Pluhár László
NYELVI LEKTOR
Oláhné Molnár Ildikó

Első kiadás
Kiadja a Türr István Képző és Kutató Intézet Székesfehérvári Igazgatósága
Web: www.tkki.hu
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VERTIKÁLIS KÖZÖSSÉGI INTEGRÁCIÓS PROGRAM

FELELŐS KIADÓ
Pájer László Igazgató

Készült a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003
azonosítószámú „Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán
erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése”
elnevezésű projekt keretében az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A fotókat készítette:
Oroszlány Város Önkormányzata
Türr István Képző és Kutató Intézet

© A kiadvány bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése kizárólag
a Türr István Képző és Kutató Intézet előzetes hozzájárulásával történhet!
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