A projekt címe:
„Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen”

A projekt adatai:
A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012
Kedvezményezett neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 79.994.985 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. október 31.
Kazincbarcikán a szegregáció bizonyos tekintetben spontán társadalmi jelenség, melynek
kialakulásáért és fennmaradásáért számos társadalmi, gazdasági és kulturális tényező felelős.
A beavatkozások fő célja, az akcióterületen és ezen belül is kiemelten a szegregátum által érintett
területen élő közösségek társadalmi integrációja
A projekt az alábbi akcióterületet foglalja magában: Alsóvárosi körút–Jószerencsét út Építők útja –
Május 1 út – ÉRV Zrt telephelye – belterületi határ. Az akcióterületben található teljes egészében a
Hámán Kató út szegregátum. A projekt két partner részvételével valósul meg: Kazincbarcika Város
Önkormányzata, mint konzorciumvezető és a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, mint
konzorciumi partner.
A projekten belül elengedhetetlen, hogy elősegítsük a tartós munkanélküliek foglalkoztatását. Fontos,
hogy a tartós munkanélküliek, illetve kisebb mentális problémákkal rendelkezőket szociális támogató
munkával, illetve pszichológiai tanácsadással segítsük. A projekt lényeges eleme a közösségfejlesztés,
mely kapcsán szeretnénk minden célcsoportot elérni. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a 12-20 éves
korosztályra, hogy nekik állandó programlehetőségeket, közösségi elfoglaltságot és helyet is kínáljunk.
Fontos, hogy a fiatalok oktatásba való bent maradását elősegítsük, így a projektben sor kerül
felzárkóztatási és tehetséggondozási célú korrepetálásra is. Továbbá iskolán kívüli elfoglaltságot
kívánunk biztosítani a fiataloknak szünidőben, illetve a formális oktatás keretein kívül is. Fontos, hogy a
lakosok mentális állapotának és foglalkoztathatóságának a javításához hozzájáruljanak a tervezett
egészségfejlesztési programok. Az akcióterületen élők közti együttműködés kapcsán nagy hangsúlyt
kívánunk helyezni a közösségi programok szervezésére, melyek segítenek az előítéletek lebontásában
is. A programok megrendezése során egyaránt törekszünk a szórakoztatásra és a hasznos információk
átadására is.
Várható eredmények
A tervezett tevékenységek, így a közösségi programok, csoportfoglalkozások, támogató szociális
munka eredményeképpen fejlődik a résztvevők személyisége, empátiás képessége, önismerete,
nyitottabbá válnak különféle fejlődési pályák iránt, javul a társadalmi megítélésük, integrációjuk. A
programba bevont gyermekes családoknak javul az oktatással kapcsolatos lehetősége. A közösségi
programok hasznos és tevékeny szabadidő eltöltését kínálják a lakosság számára.

