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A település neve: Siklósnagyfalu
Röviden a településről (max, 100szó)
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2

iaÉlhatókistelepülés.Pécstőlamegyeszékhelytől50km-reaz

gyarapszik.
58-a főkózlekedési-út menién heiyezkedik el. Lakosságának száma 487 tŐ, mely évről évre

A lakosság összetételét tekintve 90 % cigány szármázású. A periférikus, határ menti elhelyezkedés
rniatt a rendszerváltozás egyik nagy ves-zteée a telepUlés, mivel a 90-es évektől kezdve, kÜlÖnÖs

illetŐleg a
tekintettel a Tsz - rendszer fregszui{esével a munkalehetósegek ugrásszerŰen csÖkkentek,

unkahelycsökkenés folyamatos szűkülése tapasáalható,
neryeitet tovább nehezíti, rontja az itt élők alulképzettsége, mely._gátolja. a munkaerő Piacon a
Ezen
-iitn*r.u
ar,elyezkedést, valamint az-esetleges elhelyezkedés esetén az állásmegtartását"
m

.

A jó gyakorl at

(kérjük x-szel jelölni a kÖvetkezó felsorolásbÓl):
példaértékúközös(ségi) Programjai,
romák
és
nem
romák
a településen éló

a pályázati kiírás alábbi területére vonatkozik

t.KÜ"os-tonbszÖrói" tevékenységeix
elnevezése

,Ez

5. Adjon rövid összefoglalót

a mi értékünk-Ásta Pentru

Noi"

a jó gyakorlatról

pályázata a dÖntŐbe kerÜl, ezt a
1max. zoo szó terjede1émben - xebut vegye figyelembe, hogy amennyiben
rövid leírást szeretnénk használni sajtócélokra is

yeképpen{0családnakmego!dódottalakhatásigondja'

oÁ-átjelelti Ezen bérlakásokban roma és nem roma
amely a telepulés lakosságának kb 15 - 1B
hogy
a lakosság jó szomszédkélt 9gyütt tudjon_élni
ÉrÓ.ias egyiránt elhelyezésre kerüli. Ahhoz,
a közösségi együttélés szabályait. A
kultúráját
egymás
meg ke-llei ismerniük és elfogadniuk
roma
és nem roma házasságok/élettársi
vegyes
a
megjelenik
a
csalááokban
hel/zetet árnyalja, hogy
kapcsoIatok, valamint a generációs különbségek.
A szociális lakások a lakhatási problémák megoldásaként jó alapot teremt ahhoz, hogy lakosság
igénybe vegye a különböző képzéseket.A B általános befejezése megteremti a lehetóséget az OKJ-s
§zakmák tanulására. ösztónzóleg hat a lakosságra annak az ismerete, hogy akinek lesz szakmája
nagyobb eséllyel indul a munkaerő piacon és amennyiben sikerül egy állást megszereznie többnyire
megteteto munkabérre lehet szert tenni, ezáltal a megélhetésígondok háttéóe szorulnak.
Ezzel egyidejűleg előtérbe kerül az egészségesebb életformára törekvés (pl. szűrővizsgálatokon
való részvétel). Az önkormányzat európai uniós pályázatból valósította meg a szociális bérlakások
megépítését,ezen projekt 2013 indult és 2015 fejeződött be.
Nagy jelentőséggel bír a Csillagház és a Csillag Szolgáltató Központ kialakítása, amely
közösségi szolgáltatásokkal biztosításáva| eléri a település lakosságát, ezzel tovább
legkülönbözóbb
erósíti a lakosság önálló közösséggé való összetartását, A Csillagházban kerül megrendezésre a
kózösség legfontosabb eseményei.
6. Fe

l

7.

haszná ltak-e
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U pály ázati forrásokat a gyakorlat megva lósításá

X

ban

lgen
Amennyiben !gen, a benyújtott projektjavaslat azonosíó száma:

TÁMoP-5.3

.6-11t1-2o12-oa11

?

Nem tr

TloP-3.2.3A-13/1-2013-0003

8.A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai:

Név, és az önkormányzatban

kosztics József

Cím:

ooloármester
7823 Siklósnagyfalu, Kossuth Lajos u. 8lA.

Telefon:

06-20237 -2a6o 07

E-mail:

pol

oozíció:

betöltótt

2-70

garmester$ffin5ffi

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt
Polgárrnester neve: Kosztics József
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Aláírás
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l

.ló evnxoru_nrRól

A település legfőbb problémái

Írja le az önkormányzat fő problémáit, hivatkQzzan hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. 100
szó}.
A település főbb prob}émai:

*
*

lakhatás: több generáció él egy fedél alatt, maximum 1-2 szobában, fürdőszoba nincs vagy csak
az udvaron van, a mellékhelyiségis sok helyen csak az udvarban található
munkanélküliség: a rendszerváltását követóen folyarnatosan és radikális mértékbencsökken a
fog|alkoztatás

+
+

vállatkozások hiánva:a vállalkozóvá válás nehézkes a képzettség hiánya valamint a

*

periférikus helvzet a munkát vállalni tudók számára is problémát jelent a munkába járás a

képzetlenséq:a település lakosságának nagy része alulképzett, ami nagy mértékben
megakadályazza a munkaerópi acan az elhelyezkedést

szegénységból fakadóan vállalkozások

ind

ításához szükséges tőke erőhiány

rossz közlekedési helyzete miatt
A probléma leírása, amelyre a gyakorlat megoldást nyújt
Í4a te az okokat összefüggriseket, amelyre a gyakorlattal választ kívántak adni, megneveane a csoportokat a módszereket,

10.

időzítéstis (max. 200 szó).

lakhatás: a célcsoportbaíarlazó családok közül 10 család beköltözhetett 1-1 újonnan kialakított,
teljesen berendezett, felszerelt szociális bérlakásba, mely lehetőséget biztosít számukra egy jobb
és egészségesebb életre
{. képzás: a képzések megteremtik az esélyt a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre
* eqészségeséletmódra ne\íelés: állapotfelmérés, egészségtlgyi szűrövizsgálatok, egészséges
életmódot, egészségmegőrzését, javítását célozzák meg
a közöss*qi eqvüftélés szabálvainak meqismertetése: nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi
együttélés szabályainak megismertetésére, mely elengedhetetlen a cigány-magyar kózö§ség
együttélése szempontjából, Erre kiváló alkalmat teremtettek a program során többnyire a
Csillagházban megvalósított, közösségé válást elősegítő rendezvények, kózösségi foglalkozások,
k

,l1

A jó gyakorlat bevezetésének céljai

Mit kívántak elérni a ovakorlat bevezetésével? Ki a ovakorlat célcsoportia? (max. 100 szó
.t

t

A jó gyakorlat eredményeképpen a hasonló adottságokkal és problémákkal rendelkező
településeknek szeretnénk a jó és a rossz tapasztalatinkat átadásával segítséget,iránymutatást
nyújtani a lakhatás, fogla|koztatás, képzésés a közösségi együttélés területén.
A program célcsoportja Siklósnagyfalu teljes lakossága korra, nemre, nemzetiségre való
tekintet nélkül,

12. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése
Ki kezdeményezte probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, civil szervezet, magáncég stb,)? Ki
tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel(stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslat) tervezték annak
végrehajtásat? A jó gyakorlat az önkormányzat általános strategiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak ere a
célra? Miért e kezdeményezés mellett döntóttek? (max. 300 szó)
.i. A probléma megoldását a problémát leginkább érző, megtapasztaló szervezetként maga
az önkormányzat kezdeményezte. A problémák nem új keletűek, így a megoldási
lehetőségek felkutatása sem ad hoc módon tórtént. A településen működő szociális
szolgáliatók, egészségügyben dolgozók jelzései, tapasztalatai is régóta rendelkezésre
állnak, azonban valódi, fókéni anyagi eszközzel nem rendelkezett senki ezen problémák
megoldására. Amikor az Önkormányzat tudomást szerzett a pályázati lehetőségről, olyan
szakemberekből álló team-et állított fel, melynek az volt a feladata, hogy a maguk
szakteületéről eredó tapasztalatokból építkezve,a megnyíló lehetőségekhez mért
projektötlettelálljanak eló, melynek megvalósításához mind a pályázati forrás, mind pedig
a szenrélyi és tárgyi feltételek biáosíthatóak. Ez a szakernbergárda alakíiotta ki a
projektötletet, illefue készítette elhazzá a végrehajtáshoz szükséges stratégiát. A stratégia
alapvetően szakmai indíttatású, melyhez hasonlóval az Önkormányzat eddig nem
rendelkezett. Az Önkormányzal azérI, ezt a kezdeményezést válasáotta,mert úgy érezte,
hogy a nélkülöző, szegény sorsú emberek addig nem integrálhatóak egy közösségbe,
amíg kornplex programmal nem segítik őket ehhez hozzá. Egy ember akkor tud egy
közösség hasznos tagjává válni, ha a mindennapi megélhetése biztosítottá válik. Ennek
elengedhetetlen feltétele a személyiségfejlesztés,a képzettségi szint emelése, az
eoészséoüovi állaoot iavítása és az emberhez méltó lakhatás biztosítása.

13.

A jó gyakorlat megvalósítása

irja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeketfolytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a
gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?)
Van_e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyiben igenne| válaszol, részletezze a
partnerek hazzájárulásának jellegét, mértékét!{max. 400 szó)

lakhatás: a célcsoportba tartozó családok közül 10 család beköltozhetett í-1 újonnan kialakítoit,
teljesen berendezett, felszerelt szociális bérlakásba, mely leheóséget biztosít számukra egy jobb
és egészségesebb életre
képzés:a képzések megteremtik az esélyt a munkaerópiacon való elhelyezkedésre
"1,
.}
eqégzséqeséletmódra nevelés:. állapotfelmérés, egészségügyi szűrövizsgálatok, egészséges
életmódot, egészségmegőrzését, javítását célozzák meg
* közösséqi eqyüttélés szabálvainak mpqismertetése: nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi
együttélés szabályainak megismertetésére, mely elengedhetetlen a cigány-magyar közöSség
együttélése szempontjából, Erre kiváló alkalmat teremtettek a program során többnyire a
Csillagházban megvalósított, közösségé válást elősegítő rendezvények, közösségi íoglalkozások,
klubfoglalkozások,
A fenti gyakorlatokat az Önkormányzat hajtotta végre bevont partnerei segítségévela településen.
llyen partnerek a M]OK Hátrányos Helyzetűekért Alapífuány, aki a képzéseket bonyolítottia le, a
Beremendi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltat, aminek a szakemberei az emberek
mentorálasát

14. Ki menedzselte a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a
bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották
meg azokat? (max. 300 szó)

.t
a

menedzselte a saját mega által alkalmazott szakemberei
A programot az
valamint külsős szakemberek bevonásával. A gyakorlat kialakítására a projekt során a szociális
bérlakások felépítését
követóen keült sor.
Problémakéntaz emberek hajlandóságában, tettrekészségében jelentkezett. Az emberek
plusz
tianulásra, ennek eredményeképpen
eleinte nem voltak kellóen motiváltak
első lá€sra meqfelelési

a

a

15. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat elökészítese és megvalósítása során
(blákoók, nyilvánosviták, ömegkommunikácó, kiadvány, önkormánpati honlap, emailekstb.)? (max. 100 szó)
A helyi lakosok bevonására első kórben szórólapozást, személye megkeresését alkalmazott az
Önkormányzat, mivel a ielepülésen élők körében az informatikai eszközök használata nem
széleskörű. A késóbbiekben nyilvános rendezvények, csoportfoglalkozások, trénlngek voltak a
jellemzóek,
folyamatos kapcsolattartás illetve családlátogatások óvónók - tanárnők-család segítók
véleményénekkikérése.

16. A jó gyakorlat eredményei
Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2. pontban felsorolt problémákra! Hatással volt-e a
gyakorlat az önkofrnányzat igazgatására és hogyan? Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások
felhasználóira, és hogyan? Az Ön megítéléseszerint a lakosságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat
haszonélvezői közé? (max. 3OO szó)

t

Siklósnagyfalu Önkormányzatának cé§a volt egy 10 lakásos szociális bérház felépítésea
település frekventált részén.A bérlakásba azon 10 család számára nyújtunk modern, egészséges,
tiszta lakhatási köfilményekel akik a TÁMoP-5.3,6. projektbe önként beléptek és elfogadták a
program által nytijtott segítséget,tovább szociálisan a leginkább rászorultak, a lakhatási
körülményeik tekintetében életveszélyes és súlyosan egészségkárosító házakban éltek. A projekt
15 hónap alatt valósult meg,
12 fő részérefóliaházi növénytermesáő és tartósító képzéstszerveztünk, amellyel bövült a
közseg ben elkezdett növénytermesáési tech nika
20 fó részéremunkaerő-piaci tréninget szerveáünk, amely segített az álláskeresésben, ezáltal az
egyéni érvényesülésben
6 fó részére7.E osztály elvégzéséttettük lehetővé, ami a szakmatanulási lehetőségeket nyitott

*
.€
tr
me9
*
*

klubokat §zerveztünk, amelyeK hasznos tudnivalókat kózvetítettek, varró, barkács, meseolvasás

meqkezdte múködéséta Tanoda, segítette a felső tagozatos és

áí

áradÓknakegyénipedagÓgiaifejlesztéstvalÓsítottunk
meg

*
t,
*

egészségügyi programokat szerveztünk, egészség megórzó elóadások, szűróvizsgálatok
falunapot, közösségi napokat szerveztünk
jogsegélyszolgálatotműködtetünk
nz tm-erietett gyakorlat a fentiekben leírt elemekból áll, az egyes elemekben az elemek sajátos tartalmára
tekintettel a laÍosság élethelyzetéből adódó különbözóségekre tekintettel eltéró számban vett részt a
lakosság. Az áltaÉnós bkola befejezése pl. 8 főt érintett, míg a közösségi napok a lakosság tóbbségét
haszonélvezőivé tetr.
kb.70 %-ot a

Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiról? Ki tartja nyilván az eredménYeket, és milYen módon?
(max. 100 szó)

17.

+PE

a program fenntartási időszakban évente jelentést készítaz elért

eredmények fenntartásáról, továbbviteléről"

Népszerűsítették_e a gyakorlatot, és milyen módon (tömegkommunikáciÓ, _ konferencia, találkozÓk stb.)?
Megismertek-e a helyi takoso[-a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormánYzat megismerte-e
a gYakorlatot? Alkalmazta-e már más önkonnányzat is aá? (max. 200 szó)

18.

azE*<orme-nvzat a saját honlapján népszer-űsítetteaz elért eredményeket
szóróanyagokat készítettekaz Önkormányzat és a partnerek is
más telep ü lés ról is érkeztek ta paszta latcserére

',*

*
.}

19.

igen old - Drávaszabolcs -Versend és Alsószentmárton szerette volna de a Projekt kiírása
nem volt számukra megfelelő.

Mutassa be, hogy

problémáira! (max 100 szó)

a

gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt

az önkormányzat 1, Pontban

felsorolt

* @lakhatásiproblémája,amiatelepüléslakosságának10%-átjelenti
* az oKJ-s képzéséknekköszönhetően a mezőgazdaságban el tudott helyezkedni 5 Íő az elsődleges
*
*
*

20.

munkaerőpiacon

jó néhány polEári és büntető ügy megoldódott
jeilégű
több gyermek kapoü ösáöndíjat a jó tanulmányi
eredményeképpen
foglalkozások
a áodá
eredményénekköszönhetően
a személyiségfejlesztő munka eredményeképpen az emberek közötti tolerancia növekedett, a
i eqvüfiélés szabálvainak betartása terén is sokat iavult a helyzet
a jogi segítségnyújtásnakköszönhetóen

Források

Mennyibe került

a

gyakorlat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (önkorrnányzat saját

költségvetése, állami fonások, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi eröforrás az
önkormányzaton belül és azon kívül is, számítogépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást a gyakorlat az
önkormányzati költségvetésben, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora összegben? (max. 200 szó)

A

Lakhatási beruházások Siklósnagyfaluban TlOP-3.2.3A-l3n-2a1É-003198.725.234 Ft-ba
került, az ,Ez a mi értékünk_ Asta Pentru Noi" program gÁuoe-s.a.6-11l1-2o12-0011,
149.000,0o0,-F0.

A fonások 100 %-ban európai uniós támogatasból származott, mivel az Önkormányzat
rendkívül csekély íorrással rendelkezett, Természetesen a humáneróforrás egy része az

Önkormányzat saját eróforrása volt, mint ahogyan az eszközök egy részei is.
Az önkormányzat működése szempontjából megtakarítás is keletkezet a működésbe bevont
forrás

21.

A jó gyakorlat fenntarthatósága

Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon hat a példa
eredménye a .iövőre nézve? Van-e vatamilyen világos, intézményesült mechanizmusa {hivatalos dokumentum, az
állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folylatásának a jövőben? (max, 100 szó}

4

en a lakásokban 10 lakás
életvitelszerúen.

Tíz családnak megoldódott a lakhatási problémája, tudjá\, hogy biztosan

lakik

Van, Íedéla fejÜk

goncolkodást, hogy szükseges képzésen részt venni, szakmát szerezni,

felett, mely elősegíti aiiá
ezáltát iou'u eetJttetetet<etlenet biztosítan i a

22.

Támogatás más önkormányzatnak a jó gyakorlat áWételé_re
segÍtséget
Van-e valamely speciális előfelt3teb (szerve)esi, pénzügyi, földralzi stb.), hogy. más ÖnkormánYzatnak
is
Önkormányzat
más
hogy
ahhoz,
tudianak nyújtani a iá Óvár.orlat átvéielénezr vtii tuo Íá4antani segítségül
támogatás
szakértői
dokumentumok,
képzés,
;liil;;á'iÖnor'gváÉodatá (tanulmányutak, látogatók fógadása,
stb.) t? (max. 100 szó)

naunk kialakult

Ózámára ataáluk, mint ahogy ázt tettuk is már Vercend

önkormányzabk

jó
-

gyakorlatokat más
Old - Drávaszabolcs

23.

Tanulságok-megjegyzések
Mutassa be, iogy miitjnetne még javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! MelYek voltak a legnagYobb
kihívások, ameliót<rela végrehajtáj soran szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szÓ)

+

a
.:,

lkóztatniszociálismunkásokat,aminagymértékben

a

munkánkat és a családokkal való kapcsolattartást, probléma megoldást,
koiosség szervezést, a közösségi együttélés szabályainak a betartást. Amint vége lett a
projektnék ezeket a szakembereket már nem tudtuk tovább foglalkoztatni, í9y a célcsoport tagjai
a rendszerből, a motiváltságuk elmúlott.
közül többen elkezdtek
"kikopni"volt, hogy a célcsoport tagjai közül néhányan a kemény munka
az
A legnagyobb tanulság
ellenére sem tudták kellóen értékelniakapott lehetőséget, példáula lakhatás területén.
Emiafr a későbbi programok során nagyobb hangsúlyt kell kapnia annak, hogy nemasak az az
értékamiért az ember saját maga keményen megdolgozik, hanem az is, ami úgymond ,,könnyen
jötf', amiért anyagilag és fizikailag sem kellett annyit tenniük a szerencsésebbeknek, mint
másoknak. Jobban tudatosítani kell, hogy mindez az ő hasznukra van, az ó életüket teszijobbá,
iavulását seoíti eló.
aző
megkonnyítefte

A pályázatíformanyomtatvány formájában vá|toztatható - a megadott szavak mennyiségénekfigyelembe vételével. A
páiyáiatot két nyomtatott (egy eredéti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ
címére(140ó Budapest 76. pf. 50.) és egy elektronikus példányban(word és pdf formátumban) &ala@topsz.hg e-mail
címre) kell benyújtani, legkésőbb 20'l8. szeptember 7-ig. Az érvénjles póIyázlrfeltátele még egl 8-10 szöveges-képes diából
ólló ppt prezeníúció is, melyet elehfionikasan kell meg*üIdeni ufenliekben megadofr e+ruil címre.

A fotók anyagát az önkormányzat honlapjár:a feltöltve és a linket beilleszfue van lehetóség megküldeni. A mellékletek
megküldésével hozzájárul a dokurnentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához"
Az lrányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest.

BármelyfelmerülőkérdésévelforduljonbizalommalaTÖosZtitkársaghoz@),azalábbielérhetőségek

valamelyikén.
Tel: (0&1 )

3n:7

4O7

Fax (0e1

)
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3{/,82

E+nail:

Mlla@lboszhu
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TÁMoGArór lrrrr,ATKoZAT
közös-többszörös"

-

a településen ólő romák és nem romák példaórtékű köztis(ségi)

programjaio tevékenységei páIyrázathoz

Alulírott Kosztics Krisztián, mint az Old Község Önkormfutyzat polgármestere jelen
támogatói nyilatkozatot teszem arra tekintettel, hogy:

az

,,Ez a mi értékünk-Asta Pentru Noi" program TÁMoP-5.3.6-11l1-2012-0011 és a
lakhatiási beruh;ízások Siklósnagyfaluban TIOP-3.2.3A-|3/F2a13-0003 és projekteket
megvalósító Siklósnagyfatu Önkormányzat olyan fontos t,{rsadalmi helyzeteket, mint a roma
és nem roma lakosság együttélési szabályainak javíüisával sikeresen foglalkozott.

Siklósnagyfalu, 2018. 09. 03.

(Ée VlsQ

TÁMoGATóI twrr.aTKoZAT
közös-többszörös"

-

a településen élő romák és nem romák példaértékűközös(ségi)

programjai, tevókenységei pályrf,zathoz

Alulírott Jovánovics Tibor, mint a Siklósnagyfalu Roma Nemzetiségi Ónkormányzat elnöke
jelen Nímogatói nyilatkazatot teszem arra tekintettel, hogy:

aZ

,,Ez a mi értékünk-Asta Pentru Noi" program TÁMOP-5.3.6-I1|I-2012-0011 és a
lakhaüísi beruházások Siklósnagyfaluban TIOP-3.2.3 A-1,3lI-20l3-0003 és projekteket

megvalósító Siklósnagyfalu Önkormányzat olyan fontos tarsadalmi helyzeteket, mint a roma
és nem roma lakosság együttélési szabályainak javrtásával sikeresen foglalkozott.

Siklósnagyfalu, 20 18. 09. 03,

