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KOMPLEX TELEP-PROGRAM 



SZAKMAI PROGRAM 

A komplex fejlesztés egymásra épülő elemek 
segítségével valósul meg, így a részprogramok 
is fejlesztendő területekhez kapcsolódóan 
kerültek összeállításra: 

Területek: 

szociális 

közösségi-fejlesztési 

oktatási 

egészségügyi 

képzési és foglalkoztatási 

 



A PROJEKT  KÖZVETLEN  CÉLCSOPORTJA 

Gyerekház program: 15 fő – 0-5 éves kor 

Tanoda program: 25 fő – 8-15 éves kor 

Ifjúságfejlesztés: 10 fő – 14-26 éves kor 

OKJ-s képzési program: 55 fő 

Tréningen résztvevők: 45 fő  

 



1. Részprogram - Gyerekház  

A telepszerű környezetben élő 0-5 éves kor közötti gyerekek 
foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó Gyerekház program 
megvalósítása, délelőtti szabadidős és fejlesztő tevékenységekkel. 

  Időtartam: 27 hónap hetente 5 nap 

  Helyszín: Csillagház 

  Célcsoport: 15 fő 0-5 éves kor közötti gyerek és azok szülei  

A program gyerekek fejlesztésére, egyéni foglalkoztatással az óvodai nevelésre való 
felkészítésre irányul a szülők bevonásával.  

Célja az óvodába való beilleszkedés megkönnyítése, az óvodás kor elérésére a 
szocializációs hátrányok csökkentése. 

  A fejlesztő foglalkozások időtartama: napi 2X30 perc  

  A foglalkozásokat vezetik: helyi óvónők, védőnők 

  Külsős szakemberek: logopédus, pszichológus, fejlesztő  
 pedagógus, gyógytornász 

  Napi 1 étkezés (tízórai) biztosított 



2. Részprogram - TANODA 

A projektben résztvevő 8-15 éves kor közötti általános iskolás gyerekek 
iskolai előrehaladási esélyeinek növelése, tanulmányi eredményeik, 
továbbtanulási esélyeik és szabadidő eltöltési lehetőségeinek 
javítása tanórán kívüli Tanoda programmal. 

  Időtartam: 27 hónap hétköznapjai, hetente 5 nap 

  Helyszín: Csillagház 

Célcsoport: alsó tagozatos 2-4 osztályos, és felső tagozatos 5-8. osztályos tanulók, 
összesen 25 fő. 

Nyitva tartása hétköznapokon 12:00 – 17:00 óra közötti, igazodva az iskolai 
órarendhez.  

Szakemberek megbízással napi 4 tanóra foglalkoztatással: 

 1 fő pedagógus – tanító, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő gyógypedagógus 

 5 fő pedagógus (matematika, magyar nyelv- és irodalom, informatika, 
idegen nyelv ), 1 fő drámapedagógus, 1 fő pszichológus 

17 db közösségi program, nyári napközi 

 



3. Részprogram - IFJÚSÁGFEJLESZTÉS 

Ifjúsági közösségfejlesztés a sport eszközeivel, valamint a cigány kultúra zene, 
tánc és egyéb művészeti lehetőségeinek fejlesztése. 

1. Ifjúsági közösségfejlesztés 

 Időtartam: péntekenként 

 Helyszín: Csillagpontok 

 Célcsoport: a szegregátumokban élő 12-18 év közötti fiatalok 

 Ifjúsági klub működtetése, önkéntes klub létrehozása. 

 A cigány fiatalok informális zenés-táncos csoportjának fejlesztése. 

2. Tréning: fiatalok az élet küszöbén 

 Időtartam: 20 óra 10 fő fiatal részére 

 Helyszín: Csillagház 

 Célcsoport: a település 14-26 év közötti fiataljai 

 Önismeret, nemi identitás, felelős szexualitás, családtervezés 

 Szociális kompetenciákat fejlesztése,  stressz kezelés 

 Életvezetési és álláskeresési  tanácsadás 

3. Kulturális, szabadidős és sport programok szervezése 

 



4. Részprogram:  
KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK  

A projektben résztvevők képzettségi szintjének, 
foglalkoztatásának, illetve a kertmegmunkálással, 
kisállattartással önfoglalkoztatásuk növelése, 
háztartásuk gazdaságosabb vezetése. 

 

OKJ-s képzések 
 Kerti munkás képzés 15 fő 
 Parkgondozó 15 fő 
 Szociális ápoló-gondozó 10 fő 
 Mezőgazdasági gazdasszonyképzés 15 fő 

Tréningek 
 Álláskeresési technikák elsajátítása 15 fő számára 
 Önfejlesztő tréning 15 fő számára 
 Kommunikációs tréning 15 fő számára 
 Mentálhigiéniás tréning 15 fő számára 
 Érzékenyítő tréning 40 fő számára 
 Ifjúsági tréning 15 fő fiatal számára 

 



5. Részprogram: 

 ÖNELLÁTÁSRA ÖSZTÖNZÉS  

A felnövekvő generáció és a középkorúak egészség-, 
környezet- és természettudatos gondolkodásának 
elősegítése, az önfenntartás iránti fogékonyság 
növelése. 

A szegregátumok utcáinak közös szépítése, parkosítása, 
a lakóingatlanok családok általi rendezésének, élhető, 
egészséges körülmények kialakításának segítése. 

A képzésekben résztvevők megszerzett tudásának hasznosítása: 
 

 Intenzív közterületi fásítás-parkosítási program indítása. 
 Lakóingatlanokban gyümölcsfák és zöldségek ültetése, gondozása.  
 Kertművelés beindítása, kb. 20 ha területű kukorica, 4 ha területű 

étkezési burgonya. 
 Apró- és egyéb háziállattartásra ösztönzés, élelmiszer 

megtermelés, önfenntartás (hús, tojás, tejtermékek). 
 Mezőgazdasági eszközök térítésmentes „kikölcsönzése” a kerti 

munkálatokhoz (ásó, kapa gereblye, permetező, fűnyíró stb.) 
 
 



Egyéb szolgáltatásfejlesztési programok 

Anyaközpont létrehozása és működtetése, kapcsolódás 
az „Anyaközpontok Magyarországi Hálózat”-hoz 

 Időtartam: 28 hónap, havi 1 alkalommal 
 Célcsoport: A szegregátumokban élő édesanyák 
 

Baba-Mama Klub 
 Időtartam: 28 hónap, havi 2 alkalommal /2 órás 

időtartamban/ 15 fő részvételével 
 Célcsoport: várandósok, szülés előtt lévő nők, 0-3 éves korú 

gyerekes anyukák a település egészét érintve. 
 

Családi Napközi 
 Időtartam: Júniustól augusztusig, hétköznapokon 9:00-16:00 
 Célcsoport: kisgyerekes családok, 10 családra tervezve a 

célcsoport számára 
 



Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

Családórák” Családi Tapasztalatcsere Délutánok  
 Időtartam: 6 hónap, havi 2 alkalommal 
 Célcsoport: családok, 10 családra tervezve a célcsoport számára 
  
Encsencsi Családi Nap  
 Időtartam: évente 2 alkalommal 1-1 nap, összesen 4 alkalom 
 Célcsoport: 10 cigány (a szegregátumon belül lakó) és 10 magyar 

(a szegregátumon kívül lakó) család, kb. 80 fő.  
  
Adománygyűjtés és elosztás 
 A szegregátumokban élők részére évente 2 alkalommal 

(ruhanemű, iskolaszerek, játékok, bútorok, háztartási 
felszerelések stb.) 

 



Közösségfejlesztés 

KÖZÖSSÉGI NAP 
 Időtartam: évente 1 alkalommal, összesen 2 rendezvény 
 Helyszín: a település sportterei 
 Célcsoport: a település lakossága 
 

Önkéntes klub létrehozása 
 Időtartam: kéthetente 
 Helyszín: Csillagpontok 
 Célcsoport: 12 éven felüli fiatalok, és fiatal felnőttek  
 

FOCI SULI és sporttábor szervezése  
 6 éves kortól 14 éves kor között heti 2 edzés  
 Sporttábor: 3 napos, folyamatos edzői jelenléttel 12 fő 

részvételével, gyermek korosztály részére.  
 

 



Oktatás-nevelési szolgáltatások fejlesztése 

2. TANODA program szabadidős tevékenységei: 
 Számítógépes klub 
 Hagyományőrző foglalkozások, táncház 
 Kirándulások szervezése és lebonyolítása 
 Színházlátogatás 5 alkalom 
 Nyíregyházi Állat és Vadaspark látogatás 1 alkalom 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körút 1 alkalom 
 Nyírbátori strand 4 alkalom 
 Városlátogatás 1 alkalom Nyíregyháza, 1 alkalom Debrecen 
 Kiállítás, múzeum 2 alkalom 
 Túlélő – természetismereti tábor 3 napos 

  

3. Nyári napközi  
 Időtartam: június - július – augusztus (az általános iskolai nyári szünet) 
 Helyszín: Csillagpontok és az udvarukon felállított közösségi sátrak 
 Célcsoport: a szegregátumok területén élő óvodás és iskolás korú gyerekek  

 



Egészségügyi programok megvalósítása 

Egészségnap  

 Időtartam: évente 1 alkalom, összesen 2 rendezvény 
 Helyszín: Csillagház és annak udvara 
 Célcsoport a település egésze egészségügyi szűrések, életviteli tanácsadások, sport és 

egyéb programok. 
  

„Egészségedre!” 
 Időtartam: havonta 1, összesen 28 alkalom klubjellegű 
 Helyszín: Csillagpontok 
 Célcsoport: a szegregátumok területén élő lakosság 
 A program a helyi háziorvos és a védőnők közreműködésével rendszeres egészségügyi 

szűrések, tanácsadások. 
 

„Fut a falu!”  futóverseny 
 Félévente megrendezett falusi futóverseny, összesen 4 alkalommal, kb. 150 résztvevő. 

Alsó és felső tagozatosok, fiatalok és felnőttek számára az egész lakosságot érintve. 
   

„Tiszta udvar, rendes ház!” 
 Időtartam: évente 2 alkalom, összesen 4 rendezvény 

 



Összeállította 
Hornyák Éva 

projektmenedzser 

Mobil: 0630/5588-987 

E-mail: hornyak.va@gmail.com  
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