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A PROJEKT CÉLJA – ILLESZKEDÉS A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 

 A. 1. PONTJÁBAN LEÍRT CÉLOKHOZ 1. 

 

A társadalmi felzárkózás, az esélyegyenlőség növelése 
érdekében: 

•  Eredményesebb, költséghatékonyabb szervezet kialakítása, a 
jelenlegi folyamatok javítása és új folyamatok beiktatása révén (HEP 
megvalósítása) 

• Partnerség: székhely település és a települési-, nemzetiségi 
önkormányzatok, a „célcsoportok” civil szervezetei, szociális, 
oktatási, kulturális intézmények, gazdasági szereplők, egyházak, 
MJH és a TKKI Pécsi Igazgatósága között  

     Tartalma: közös gondolkozás, tervezés, megvalósítás (kooperáció, 
koordináció)  

• A HEP IT-k megvalósítása: fejlesztési célok összhangja, modell 
programok kidolgozása, a meglévő közszolgáltatások fejlesztése 

• A projekt tartalma illeszkedik az ÁROP.1. prioritásihoz: a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok támogatása 

 



A PROJEKT CÉLJA – ILLESZKEDÉS A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 

 A. 1. PONTJÁBAN LEÍRT CÉLOKHOZ 2. 

• Elfogadott HEP-ek megvalósítása: a program elemei a leggyakrabban 
megfogalmazott esélyegyenlőségi problémák kezelésére irányulnak 

• HEP készítés tapasztalatai: információ, szakember(ek) és anyagi forrás 
hiánya miatt nem fogalmazódtak meg kellő súllyal  fontos helyi 
társadalmi problémák, nem születtek intézkedések ( szegregált telepek, 
fogyatékkal élő személyek) 

• A negatív szociális attitűdök jelenléte: sztereotípiák, előítéletek, 
rasszizmus 

• A  diszkriminációs gyakorlatok: sérül az egyenlő bánásmód elve, 
jogsegély – jogorvoslat ismeretének hiánya (leggyakrabban a h.h. 
embereket sújtja) 

• Csoportközi konfliktusok jelenléte: romák/cigányok és nem romák 
között (társadalomlélektani jelenségek, folyamatok) 

• Szakmai kompetenciák erősítése(!), információ szolgáltatás, 
kommunikáció, társadalmi nyilvánosság biztosítása 

 

 

 



A PROJEKTBEN MEGVALÓSULT 

 I. KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK 

• Járási szintű együttműködések erősítése: a HEP-ek 

végrehajtása érdekében 

• Járási szintű szakmai megvalósító csoport létrehozása, 

működése (koordináció kialakítása, működtetése, min. egy fő 

esélyegyenlőségi-szakmai munkatárs, helyszín, személyi, 

technikai feltételek biztosítása) 

• Marcali Járási Felzárkózási Kerekasztal létrehozása és 

működtetése (Munkaterv, hét ülés megtartása) 

• Szakmai munkacsoport csoport(ok) működtetése (15 

fős,„célcsoportonként” min. 3 fő, + önkéntesek) 

• A Marcali Járási „Esélyteremtő-programterv” elkészítése 

• Záró rendezvény megtartása 

 



A PROJEKTBEN MEGVALÓSULT 

 II. VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást , szemléletformálást 
segítő tréningek, képzések megtartása: a HEP- ekben 
megfogalmazott igényekkel összhangban 

 

• Családon belüli és a párkapcsolati erőszak témájáról: 30 órás,  a 
NaNE részvételével akkreditált képzés szociális szakembereknek 

 

•  Szociális szövetkezetek alakításával és működésével kapcsolatos 
képzés: munkanélküli, min. 8 általános iskolai végzettségű 
embereknek, a TKKI Pécsi Igazgatóságával  

      Tájékoztató megtartása: Munkacsoport tagoknak, MJH 
Foglalkoztatási Főosztálya, polgármesterek 

• Esélyteremtő attitűd formálása: a programban részt vevőknek,  
érdeklődőknek 



I. 1. MJ FELZÁRKÓZÁSI 

KEREKASZTAL 1. ÜLÉSE 

 

Időpont: Május 18. (hétfő) 13:00 óra  

Helyszín: Kulturális Korzó, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

 

 Program: Alakulóülés 

•  Az „Esélyt mindenkinek” projekt szakmai programjának   
ismertetése  

•  A Marcali Járási Felzárkózási Kerekasztal megalakulása 

•  Együttműködési megállapodás elfogadása 

•  A hátrányos helyzetű csoportok esélyeivel, felzárkóztatásával 
foglalkozó munkacsoportok megalakulása 

 

• Létszám: 42 fő 



I. 1. MJ FELZÁRKÓZÁSI 

KEREKASZTAL 2. ÜLÉSE 

Időpont: Június 2. (kedd) 14:00 óra 

 Helyszín: Kulturális Korzó, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

 

Program: A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata 

 

• A  helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók 

• Áttekintés, felülvizsgálat 

• A HEP-ben megfogalmazott Intézkedési Terv (IT) időarányos végrehajtásának 
értékelése 

• A célcsoportok helyzetét leíró statisztikai adatok aktualizálása 

• Az Intézkedési Tervek  módosítása 

• A képviselő testületi elfogadás módja 

• A Türr István Képző és Kutató Intézettel való együttműködés tartalma: 
mentorálás, szoftver használat 

• Előadó:  Somogyi Antal esélyegyenlőségi mentor, TKKI Pécsi Igazgatósága 

 

• Létszám: 32 fő 



I. 1. MJ FELZÁRKÓZÁSI 

KEREKASZTAL 3. ÜLÉSE 

Időpont: Június 16. (kedd) 14:00 óra 

Helyszín: Kulturális Korzó, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

 

Program: 

• Az alapvető emberi jogok - az egyenlő bánásmód elve 

• Társadalmi rétegződés – társadalmi egyenlőtlenségek – 
esélyegyenlőség, „Osztálylétszám 2014” MTA kutatás ismertetése 

• A 2011-es Népszámlálás demográfiai trendjei és várható 
következményei 

• Jellemző esélyegyenlőségi problémák a helyi esélyegyenlőségi 
programokban:  a készülő Marcali Járási „Esélyteremtő–
programterv”  fő elemei  

• Vélemények, kérdések, válaszok          

• Előadó: Filebics Magdolna szociológus, a projekt szakmai vezetője 

• Létszám: 33 fő 



I. 1. MJ FELZÁRKÓZÁSI 

KEREKASZTAL  4. ÜLÉSE 

Helyszín: Marcali KulKulturális Korzó,  Marcali,  Mozi terem 

Időpont: Július 02. (csütörtök) 10:00 óra 

PROGRAM:  A helyi esélyegyenlőségi programokban szereplő csoportok társadalmi 

hátrányainak dimenziói címmel. 

•  Köszöntő: dr. Sütő László, Marcali Város polgármestere 

•  A fogyatékkal élő emberek társadalmi helyzete a mai Magyarországon 

        Előadó: dr. Hegedűs Lajos a Mozgáskorlátozottak S.M. Egyesületének elnöke  

•  A férfiak és a nők esélyegyenlősége 

        Előadó: Keveházi Katalin gender szakértő,  Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 

•  A mélyszegénységben élők és a romák/cigányok esélyei 

         Előadó: Havas Gábor szociológus, ny. főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet 

• A kirekesztettségben élő gyermekek társadalmi mobilitásának esélyei 

        Előadó: Darvas Ágnes egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE Szociális Munka Tanszék 

• Az idős emberek életét befolyásoló társadalmi tényezők 

        Előadó: Hegyesiné Orsós Éva, „Életet az éveknek” Országos Szövetség elnöke 

• Diszkrimináció a mindennapokban 

       Előadó: dr. Berdár Valéria, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Somogy megyei referense 

• Bogdán Zoltán amatőr festő kiállításának megnyitója, a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók 

kiállítóterében.  

•  Létszám:   47 fő         

 





I. 1. MJ FELZÁRKÓZÁSI 

KEREKASZTAL  5. ÜLÉSE 

Helyszín: Kulturális Korzó -  Mozi terem, Marcali, Múzeum köz 5. 

 Időpont: Augusztus 04. (kedd) 14:00 óra 

PROGRAM: 

• Köszöntő, bevezető: dr. Sütő László Marcali polgármestere 

• A „Cserdi példa” bemutatása  

       A Baranya megyei, zömében cigányok lakta településen az elmúlt években 89%-ról, 5-6%-ra 

csökkent a munkanélküliség és gyakorlatilag megszűnt a bűnözés. 

       Előadó: Bogdán László, Cserdi polgármestere 

• „…a szegényeknek hirdetik az örömhírt…” – a kaposfői cigány pasztoráció, a tanoda 

program és a telepi szociális munka  

        A közösségfejlesztés és a cigány gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos nevelési 

tevékenységek, valamint a cigánytelepeken és az ott épült közösségi házakban zajló munka. 

       Előadó: Somos László esperes plébános, Kaposfő 

• A telepszerű lakókörnyezet rehabilitációjának egy lehetséges módja 

       Előadó: Solymosi Péter okleveles tervező építészmérnök, Zöld Kép Kft. 

• A megvalósult telep felszámolások gyakorlati tapasztalatai 

       Előadó: Németh Nándor, Magyar   Máltai Szeretetszolgálat 

• Szakmai beszélgetés, kérdések/válaszok 

• Létszám: 48 + 16 fő 

 



I. 1. MJ FELZÁRKÓZÁSI 

KEREKASZTAL  6. ÜLÉSE 

Helyszín: SZENYÉR, Polgármesteri Hivatal (Szenyér, Simon J. u. 1.) 

Időpont: Augusztus 24. (hétfő) 16:00 óra 

 

PROGRAM: TOLERANCIA KÖREI  

  

• Fieglauf Bence, Csak a szél című filmjének részlete kerül bemutatásra, azt  követően 
beszélgetés és vita, a saját lakóhelyi élmények és tapasztalatok alapján. 

  

• A  beszélgetést  CSEPELI GYÖRGY szociálpszichológus professzor moderálja. 

  

Téma a csoportközi viszonyok:  

• a romák és nem romák együttélésének harmonikus és konfliktusos mozzanatai, 

• a párbeszéd, a megértés, a tolerancia, a bizalom és az együttműködés kialakítása, 

• a feszültség és konfliktuskezelés módjai 

  

• A vitáról Monory-Mész András filmrendező felvételt és rövid filmet készít. 

 

• A szakmai programot a Szenyérben élők eredményeinek megismerése, közös bográcsos 
vacsora és beszélgetés követte. 

  

• Létszám: 45 fő 













I.1. MJ FELZÁRKÓZÁSI 

KEREKASZTAL 7. ÜLÉSE 

Helyszín: Kulturális Korzó - Mozi terem, Marcali, Múzeum köz 5. 

 Időpont: Szeptember 22. (kedd) a 14:00 órakor kezdődő Marcali 
Kistérségi Többcélú Társulás ülést követően (kb. 14.30 perc) 

  

• PROGRAM: 

• A Marcali Járási „Esélyteremtő – programterv” ismertetése, 
elfogadása 

• Beszámoló az Esélyt mindenkinek című projektben végzett 
szakmai munkáról 

• Beszámoló a projekt keretében szervezett, a Marcali Városi 
Kulturális Központ által megvalósított „Kultúrával az 
esélyegyenlőségért” programokról 

• A projekt zárása 

• Létszám: 

 



I.1. MJ FELZÁRKÓZÁSI KEREKASZTAL MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

• A projekt megvalósulásának időtartama: 2015.05.01. – 2015.09.30. 
(5 hónap, 9 helyett) 

• A meghívottak köre: polgármesterek, RNÖ elnökei, „célcsoportok” 
civil szervezetei, Munkacsoport tagjai, JH vezető munkatársai, HEP 
készítők ,intézményvezetők, munkáltatók, Marcali önkormányzati 
képviselői, egyházak képviselői, civil érdeklődők 

• Megjelenés: nyári időszak – érdektelenség  (?) 

• Létszám/jelenlét összesen: 294  

• Kommunikáció - nyilvánosság: www.marcali.hu, (települések 
honlapjai)  www.marcaliportal.hu, Somogyi Hírlap, Marcali napló, 
Somogy TV, Tavi TV 

• Helyszín: 6 alkalommal a Marcali Kulturális Korzó 

                     1 alkalommal Szenyérben – KÖSZÖNET érte! 

 

http://www.marcali.hu/
http://www.marcaliportal.hu/


I.2. MUNKACSOPORT –  

I.3. ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ELKÉSZÍTÉSE 

 

Tagok: tizenöt fő, önkormányzati dolgozók, (HEP készítők) intézményvezetők, 
közalkalmazottak 

Fő feladata: A Marcali Járási „Esélyteremtő-programterv” elkészítése 

A munka tartalmának meghatározását, irányítását, koordinációját és 
ellenőrzését a projekt szakmai vezetője végezte: 

• Szakmai kompetenciák erősítése, szakirodalom tanulmányozása 

• HEP-ek megismerése 

• Települési statisztikai (KSH) és helyi adatok gyűjtése, elemzése, 
konzultációk a települések szakembereivel és az érintett csoportok tagjaival 

• Problémák beazonosítása, súlyozása 

• Szegregált telepek meglátogatása : Nikla, Pusztakovácsi - Kürtös puszta, 
Somogyszentpál-Kisperjés, Somogysámson - Marót puszta, konzultáció a 
települések polgármestereivel, RNÖ vezetőivel 

• A települési statisztikai adatok összesítése,  

• A programterv megírása  

• „Jó gyakorlatok” gyűjtése minden hátrányos helyzetű csoportra 
vonatkozóan 

• Részvétel minden MJFK-on  

• Összesen kilenc alkalommal tanácskozott 











 
II.  ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 

II.1.  SEGÍTŐ MUNKA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK 

ÁLDOZATAIVAL 

 
• Időpont: szeptember 7-8, és 14-15 

• Helyszín: Kulturális korzó, Informatika terem 

• Részvevők: húsz szakember a járás településeiről  

•  Képző: NANE Egyesület trénerei 

• Képzés típusa: 30 órás akkreditált képzés, amelynek eredményeként a 
szociális szakemberek 25 kredit pontot szereztek 

      A képzés témája szorosan kapcsolódik a HEP-ekben megfogalmazott 
intézkedésekhez 

 

•  „Segítő munka a párkapcsolati és a családon belüli erőszak 
áldozataival és gyerekeikkel” című,  a személyes gondoskodást végző 
és más szakemberek részére 

 

• A KÉPZÉS CÉLJA: 

      Felkészíteni a segítőket és más szakembereket a párkapcsolati erőszaknak 
kitett felnőttek és gyermekek támogatására, megerősítésére az eddig 
kevéssé ismert és gyakorolt, az erőszakot megélt nők és az ő gyerekeik 
speciális igényeit és élethelyzetét figyelembe vevő, emberi jogaikat 
tiszteletben tartó nemzetközi jó gyakorlatok  alkalmazásán keresztül. 

 
 
  
 

 

 

 









II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK -  ELŐADÁSOK, 

KONZULTÁCIÓK, KÉPZÉSEK 

II .2., II. 3. 

2. Szociális  attitűd formálása  

Időpont: 08.24.    

Részt vevők: közalkalmazottak, civil érdeklődők 

Előadó: Filebics Magdolna szociológus 

 

3. Szociális és foglalkoztatási szövetkezetek 
alakításának és működésének jogszabályi háttere 

Időpont: 09.28. Marcali Város Önkormányzata 

Részt vevők: munkacsoport tagjai, JH Foglalkoztatási 
Főosztály dolgozói, polgármesterek, civil érdeklődők 

Előadó: dr. Kósa Péter jogász, TKKI Pécsi Igazgatósága 

 

 

 

 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

 FIGYELMET ! 

 

 
FILEBICS MAGDOLNA 

SZAKMAI VEZETŐ 


