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Mint arról korábban tájékoztattuk a települések lakosságát, Gerendás Község
Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati felhívásra,
melynek eredményeként a „Humán szolgáltatások fejlesztése a békéscsabai járásban”
elnevezés

projekt

Havonta megjelen

248 493 641

Ft

támogatásban

részesült.

hírlevelünkben a projekt eseményeir l valamint lehet ségeir l

rendszeresen tájékoztatni kívánjuk a lakosságot, illetve célunk egy olyan hírlevél
összeállítása, mely a fiatalok számára nem csupán a projekttel kapcsolatos, hanem a
projektben résztvev teleülések és vonzáskörzetük összes elérhet lehet ségét
összegy jti, hogy minél egyszer bben és biztosabb forrásból értesülhessenek a fiatalok,
minden

ket segít

rendezvényekr l.

lehet ségr l: így az ösztöndíjakról, képzésekr l, hasznos
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EFOP-1.5.2-162017-00033
azonosítószámú
„Humán
szolgáltatások
fejlesztése a
Békéscsabai
járásban”
elnevezés
projekt
Tájékoztató hírlevele
I) A projekt révén a következ legfontosabb
szakmai fejlesztések realizálódnak:
-

minden településen alkalmazásra
kerültek a szakmai megvalósítást
el segít , a projekt szervezését
támogató
személyek,
valamint
mentorok.
o

A
mentorok
segítik
a
célcsoportok
(hátrányos
helyzet személyek, fiatalok,
álláskeres k)
illetve
személyek
felkutatását,
igényeinek
felmérését,
a
megfelel
programokba
történ bevonásukat.

o

Segítik az álláskereséshez,
elhelyezkedéshez
készül
egyéni
fejlesztési
tervek
elkészülte
alatt
a
résztvev ket,
valamint
a
projektesemények
után
folyamatosan nyomon kísérik
fejl désüket,
támogatják,
ösztönzik ket.

A projekt mentorai:
Gerendás: Sárközi Mihályné
Csorvás: Nagyné Zeng Emese
Telekgerendás: Chlenbnyiczki Pálné
Kétsoprony: Kunné Czepó Ildikó
Csabaszabadi: Baranyai János
A projekt eseményeinek, közösségeinek, a
helyi regionális szervezetek összefogásáért,
a
civil
szervezetek,
oktatási-nevelési,
szociális,
egészségügyi
szervezetek
projektbe történ bevonásáért, a fiatalok
igényeinek
megfelel
tartalmi
fejlesztésekért, programok szervezéséért
felel s közösségszervez vel is rendelkezik a
projekt.
Amennyiben a közösségi élet és
programok, lehet ségekkel kapcsolatos
kérdés merül fel. Sándor Szilvia,
közösségszervez t lehet elérni, aki
szívesen áll rendelkezésre.
A projekt technikai és adminisztrációs
megvalósító személyek: Barakonyiné
Borbély Mária, Kiss Beatrix.
Kérdéseket, javaslatokat,az
efop152gerendas@gmail.com email címre
várunk.
A településeken –változó mértékben és
különböz létszám bevonásával- az alábbi
fejlesztések valósulnak meg:
-

humán közszolgáltatások fejlesztése:
akkreditált képzések a humán
közszolgáltatásokban
dolgozók
részére: szociális
munkakörben
dolgozók akkreditált képzése fog
megvalósulni,
hogy
a
helyi
viszonyokhoz
alkalmazkodva
munkájukat a folyamatos fejl dés és
tanulás
érdekében
magasabb
szinten tudják ellátni.

-

Folyamatosan fogjuk toborozni a
résztvev ket
a
különböz
programokra és képzésekre, az
egyéni kompetenciamérésekre és
fejlesztési tervekre

Oldal 1

EFOP-1.5.2-16-2017-00033 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban”
elnevezés projekt

-

Az egyéni fejlesztési terveket
kétszáz f részére készítik majd el, a
résztvev k
folyamatos
mentorálásban
részesülnek,
valamint
pályaorientációs
szolgáltatás
kerül
biztosításra
részükre.

-

Nem az egyéni fejlesztési terveken
alapuló, de az álláskeresést, a
munkára
való
képességek
elsajátítását,
a
beilleszkedést
segít
tréningek
kerülnek
megvalósításra.

-

Továbbá a potenciális munkaadók
és a közösségi kapcsolattartók is
tovább képezhetik magukat.

-

Szintén
az
elhelyezkedést,
a
munkaer
piaci
keresletetkínálatot
összhangba
hozó
adatbázisok
és
tanulmányok
készülnek.

-

a helyi közösségek fejlesztését és a
lakosság helyben maradását célzó
rendezvények
megvalósulását
segíti el a projekt pl. m vészeti,
sport
foglalkozások,
szül i/
nagyszül i klubok, egész napos
rendezvények
a
fiatalok
bevonásával, illetve az egészséges
életmódot ösztönz programok és
rendezvények.

A
projekt
eseményeinek
pontos
ütemterve még kidolgozás alatt van.
Minden eseményr l és rendezvényr l a
lehet leghamarabb fogjuk tájékoztatni a
lakosságot, annak érdekében, hogy a
legnagyobb elérhet létszám bevonásra
kerülhessen.
A konkrét id pontok el tt a tervezett kis és
nagy rendezvényekr l szeretnénk ízelít t
adni:
- M vészeti foglalkozások: helyi igényekre
épül rendezvényszervezés, kutatómunka
a HH lakosság körében a m vészeti
területen alkotók összegy jtése. 3 db
rendezvény szervezése a célcsoportból a
segít szervezetek által összegy jtött
célcsoportbeli m vészeti területen alkotó
személyek adatbázisa alapján.
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- Mozgás és sport: rendezvényszervezés és
kutatómunka a helyi HH lakosság
körében a sport területén kiemelked t
nyújtók összegy jtése. Eredmény 3 db
rendezvény, a segít szervezetek által
összegy jtött célcsoportbeli
sportterületen alkotó személyek
adatbázisa
- Nagyszül i/szül i klubok szervezése.
Eredmény összesen 8 alkalommal,
települések vegyesen összevont vagy
külön klubokat szerveznek. Legalább 40
részvételével valósulnak meg a klubok,
felkészít k. Cél: Fiatal családosok
felkutatása, estmegbeszélések, fórumok,
nagyszül k er sebb beintegrálása a
családok szerkezetébe.
- Közösségi terek és kulturális
szolgáltatások kihasználtságát növel
program: települési pályázatok kiírásával
megvalósuló programok. Bels pályázati
rendszer megalkotása. Eredmény: 3 db
megtartott rendezvény, számos bels
pályázati projektterv, 300 f
célcsoporttag.
- Egész napos programok a közösségi
terekben. Helyi fiatalok pályázati
kiírásával megvalósuló programszervezés.
Bels pályázati rendszer megalkotása,
facilitátori tevékenység. Eredmény: 1
megtartott rendezvény, számos bels
projektterv, 100 f célcsoporttag.
- Egész napos program el adással. A
rendezvény az egészséges életmód
közösségi szint meger sítését, a
közösség egészségkultúrájának
fejlesztését hivatott fejleszteni. Eredmény:
1 rendezvény, min. 90 f résztvev
- Szakmai fórum: HEEFT mentén fórum,
vita, eszmecsere a közszolgáltatásban
dolgozóknak. Eredmény: 2 db szakmai
fórum.
- Életeseményekkel összefügg
krízisállapotok megel zését vagy támogatásban
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részesítését célzó kisközösségi programok.
A programok, rendezvények részletes
szakmai programja kapcsán szívesen
fogadjuk a helyi fiatalok véleményét és
ötleteit, hiszen projektünk célja, hogy
minden lakos otthon érezze magét
lakóhelyén, lehet sége legyen a tanulásra,
a tevékeny munkára és a közösségi életre.
A fent jelzett szakmai programok
közösségépít ,
szabadid
hasznos
eltöltését
el segít
rendezvények,
melyek pontos id pontjáról és részletes
programtervér l
kés bbiekben
tájékoztató hírlevelünkben is részletes
információkat nyújtunk.

Projekt hírlevelünk célja minden, a fiatalok
lehet ségeit összefoglaló, fontos információ
összegzése, ezért a projekten kívüli egyéb
fontos elérhet lehet ségekr l kívánjuk
értesíteni a lakosságot:

Belépési feltétel: érettségi, eü.
alkalmasság. Képzés helyszíne (település):
Békéscsaba. Indítás:2018. június,
Befejezés: 2019. február
- Pénzügyi termékértékesít (bank,
befektetés, biztosítás) (54 343 01)
Belépési feltétel: érettségi Képzés
helyszíne (település): Békéscsaba.
Indítás:2018. június, Befejezés: 2019.
február

Ösztöndíj lehet ségek:
Érdekesség: Az európai fiatalok keddt l június
végéig pályázhatnak ingyenes Interrail vasúti
bérletre, hogy a DiscoverEU elnevezés új uniós
kezdeményezés keretében felfedezhessék a
kontinenst – jelentette be hétf n az Európai
Bizottság (EB).
A jelentkezés el feltétele, hogy a pályázó 2018.
július 1-jén 18 éves legyen, uniós állampolgár
legyen, és utazását idén nyárra, a július elejét l
október végéig tartó id szakra tervezze. A
jelentkez ket az EB rangsorolja majd.

Képzési lehet ségek:
A GINOP-5.1.1-15 Út a munkaer piacra
és a GINOP-5.2.1-14 ifjúsági garancia
munkaer piaci programok keretében
2018. június hónapokban álláskeres k
részvételével indítandó munkaer -piaci
képzések:
http://bekes.munka.hu/engine.aspx?pag
e=bekes_kepzesiajanlatok
- Cukrász (34 811 01 8)
Belépési feltétel: 8 ált., eü. alkalmasság,
eü. kiskönyv, Képzés helyszíne
(település): Békéscsaba
Indítás:2018. június, Befejezés_ 2019.
január
- Gépi forgácsoló (34 521 039)
Belépési feltétel: 8 ált., eü. alkalmasság,
Képzés helyszíne (település): Békéscsaba
Indítás:2018. június, Befejezés: 2019.
március

Tanulási lehet ségek:
A szaktanácsadói kapacitás b vítése
érdekében az Oktatási Hivatal (OH)
szaktanácsadói továbbképzéseket indít. A
képzések célja a szaktanácsadói feladatok
jogszer , szakszer , zavartalan és hosszú
távú ellátásának biztosítása. Az OH
meghatározta, hogy az általános bemeneti
feltételeken túl mely megyékb l, milyen
szakterületekr l és milyen speciális
szempontok szerint várja a pedagógusok
jelentkezését. A képzésekre azon kollégák
jelentkezését várjuk, akik a meghatározott
bemeneti feltételeknek megfelelnek, és
vállalják a képzési szerz désben foglaltakat. A
pedagógusok jelentkezésének rögzítése az
intézményvezet feladata a www.oktatas.hu
Saját oldal / Intézmény menüpontjában a
Jelentkeztetés min sítési eljárásra, eljárások
adatainak megtekintése (2018., 2019.) ikonon
keresztül. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a

- Gyógymassz r (54 726 049)
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jelentkeztetés elvégzése el tt a 2018T eljárási
azonosító kiválasztása szükséges.
Jelentkezni 2018. június 5. és június 13.
között lehet az oktatas.hu felületén.Mivel a
rendelkezésre álló létszám korlátozott, az OH
a beérkezett jelentkezések közül a bemeneti
feltételek teljesülése és a szakmai és
hiányterületi szempontok figyelembe vételével
választja ki a képzés résztvev it. A képzésre
való jelentkezési id szak lezárását követ en az
OH elektronikus úton, a KIR-ben szerepl email-címen értesíti a jelentkez ket a
jelentkezés eredményér l

Lakhatáshoz kapcsolódó lehet ségek:
Telekgerendás
Község
Önkormányzat Képvisel -testülete döntött
az
önkormányzat
tulajdonában
álló
Telekgerendás, Dózsa utca 42/1. szám
alatti
lakás
bérbeadásának
pályáztatásáról. A pályázati felhívás
értelmében a pályázat benyújtásához
szükséges a mellékelt kérelem és a pályázó
családjában él k jövedelem igazolása
(nettó havi átlag jövedelem). A pályázat és
mellékleteinek benyújtási határideje 2018.
június 1. További feltételekr l információ
az
önkormányzati
hivatalban.
Egyéb programlehet ségek a
környéken
- Kétsoprony:
06.16. Általános Iskolai ballagás
06.18. Id sek Klubjában
szalonnasütés
06.18-23. Tatai Sporttábor 20
gyermek részére (jutalomtábor)
06.18-27. Úszótanfolyam
Békéscsabán a helyi alsós gyermekek
számára
06.23. Horenka Baráti Népzenei
Találkozó
06.30. Nagycsaládos Családi Nap
- Csorvás:
06.16. Általános Iskolai tanévzáró
06.23. Szent Iván éji varázslat
Szervez : Bartók Béla Városi Könyvtár
- Telekgerendás:
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6.15. Vöröskereszt Telekgerendási
Alapszervezete a Szlovák Általános
Iskolában palacsintát süt a gyerekeknek
06.15. Táncház
06.24. Helyi Közösségek Napja
Gerendás:
06.23 Általános iskolai ballagás

Állásehet ségek:
Kétsoprony Közös Önkormányzati Hivatal a
“Közszolgálati tisztvisel kr l szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény 45.”par” (1) bekezdése
alapján pályázadot hirdet Kétsopronyi Közös
Önkormányzati Hivatal aljegyz munkakör
betöltésére.)
Információk a település honlapján illetve
a közigallas.hu oldalon

Csorvás
gyereknap)

Kedves helyi, környékbeli fiatal! Ha kedvet
kaptál hírlevelünk szerkesztésében való
részvételre, vagy megosztanád velünk az
általad ismert lehet ségeket, kérlek, hogy az
alábbi
elérhet ségeinken
keress
meg
bennünket az efop152gerendas@gmail.com
email címen keresztül.

