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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 248 493 641 Ft támogatásban részesült. 
 

 Havonta megjelen  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  lehet ségr l: így az ösztöndíjakról, képzésekr l, hasznos 
rendezvényekr l. 
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EFOP-1.5.2-16-
2017-00033 

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 
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- 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 keresletet-
kínálatot 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.  

- 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  krízis-
állapotok 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: 

Képzési lehet ségek: 

Épít - és anyagmozgató gép kezel  
(Földmunka-, rakodó- és szállítógép 
kezel ) tanfolyam 

https://www.melyiksuli.hu/felnottkepzes
-okj-tanfolyamok/gepeszet/epito-es-
anyagmozgato-gep-kezelo-foldmunka-
rakodo-es-szallitogep-kezelo-tanfolyam-0 

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 

- Gyógymassz r (54 726 049)  

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: 

A NEMZETI FELS OKTATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJ 2018/2019. TANÉVI 
PÁLYÁZAT 

A kiemelked  tanulmányi eredmény , 
szakmai téren kimagasló teljesítményt 
nyújtó hallgatók részére – a hallgatók 
tevékenységének pénzbeli elismeréseként. 
Jelentkezni  2018. július 16-ig lehet. 
További információ: 
http://www.mkk.szie.hu/nemzeti-
felsooktatasi-osztondij-2018 

Szegedi Tudományi Egyetem az idei 
tanévben is számos ösztöndíj lehet séget 
kínál hallgatóinak.mint például:  

Rendszeres Szociális Ösztöndíj 

Tanulmányi Ösztöndíj 

Bursa Hungarica Ösztöndíj, 

sport ösztöndíjak,ezen lehet ségekr l 
vebb tájékoztatást az alábbi linket 

olvasható: 

http://www.u-
szeged.hu/tanulmanyaim/osztondijak/os
ztondijak?folderID=1350&amp;objectPare
ntFolderId=39621 
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Egyéb programlehet ségek a 
környéken 

Békés Megyei Népm vészeti Egyesület 
Feln tt és Ifjúsági Népm vészeti 
táborokat szervez 2018.07.15.-
2018.07.21. között Békéscsabán. További 
tájékoztatás a www.bmne.hu oldalon 

- Telekgerendás: 

      07. 02-07.06.. A Vöröskereszt 
Telekgerendási Alapszervezete által 
szervezett TÁBOR a településen él  általános 
iskolás korú gyermekeknek 

     07.07. Nemzetközi öregfiúk kispályás 
focitorna :), vacsorával egybekötve (egész 
napos rendezvény)  

 07.11. FÉRFINAP az Örök Ifjak tagjai 
részére, f zéssel egybekötve     

07.26. TÓTH PÉTER koncertje az 
Evangélikus templomban, 10 órától 

 
Gerendás: 

      07.21 VIII. Hársfafesztivál, 
Gerendáson, egész napos rendezvénye 
07.28. Papa-mama-unoka találkozó, 
Gerendáson a fürd ben 
 

Állásehet ségek: 

Békéscsabai Szakképzési Centrum: 
Portás munkakörben keresi a 
jelentkez ket, további tájékoztatás a 
https://www.workania.hu/allas/bekescs
abai-szakkepzesi-centrum-szent-gyorgyi-
albert-szakgimnaziuma-es-
kollegiuma/O3440989   linken olvasható. 

Békéscsabai SZC Kós Károly 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
gyógypedagógus tanár munkakör 
betöltése:  

Békéscsabai SZC Kós Károly 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

gyógypedagógus tanár munkakör 
betöltésére. 

Min ségellen ri Csoportvezet t, keres, kb 30 
s csoport irányítására és tevékenységének 

kordinálására 

További álláslehet ségekért a következ  
oldalakon keresgélhet:  

https://www.profession.hu 

https://www.jobinfo.hu/bekes-megye 

https://www.workania.hu , 

vagy felkeresheti a területileg illetékes 
Munkaügyi Központot. 

 

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. 


