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A PROJEKT  BEMUTATÁSA 

A 28 hónapos projekt Encsencs község 
belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült 
szegregátum lakóinak felzárkóztatására 
irányul, akik a szegregált 
lakókörnyezetben: 

mélyszegénységben élnek, 

hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetűek, 

alacsony iskolai végzettségűek, 

szociális és anyagi gondokkal 
küzdenek. 

 

 



KOMPLEXITÁS 

 Komplex családi fejlesztés 
A projekt közvetlen célcsoportja komplex 

családokat foglal magába, így éri el leginkább 
céljait. 

 Komplex program 
Egymásra épülő szolgáltatásfejlesztési elemek 

segítségével valósul meg:  

 szociális,  

 közösségi-fejlesztési,  

 oktatási,  

 egészségügyi,  

 képzési és foglalkoztatási. 

 



PROJEKT ADATOK 

A felzárkóztatás szükségessége: 

 Encsencs község lakóinak száma 2057 

fő, a szegregátumokban élőké 873 fő 

 Cigány lakosság a településen kb. 41%, 

a szegregátumokban kb. 85% 

Jelenleg a szegregátum területén él a  

 0-14 év közötti lakosok 63.9 %-a, 

 óvodás korú gyerek (87 fő) 63.2%-a 

 általános iskolás korúak (240 fő) 67%-a 

 



PROJEKT ADATOK 

Főpályázó:  

Encsencs Község Önkormányzat 

Konzorciumi partnerek: 
Türr István Képző és Kutató Intézet 

Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület 

A projekt  időtartama 
2013. február 1. - 2015. május 31. 

Teljes költsége: 149.965.631 Ft 
A résztvevő célcsoport száma 150 fő, egyéni 

fejlesztési terv 95 főről készül.  

 



ELŐZMÉNYEK 

Hogyan lehet csökkenteni az egyre súlyosbodó 

társadalmi és szociális problémákat?   

A pályázati kiírás egyfajta megoldás! 

 Szakmai egyeztetés helyi szakemberekkel 

(szociális munkatársak, családsegítő, óvónők, 

pedagógusok, védőnő, háziorvos, 

romareferens, közösségfejlesztő) 

 Szükséglet és igényfelmérés, adatok, jelentések 

 Lakossági fórum 170 fő részére 

 Személyes felkeresés, kérdőív 60 fő részére 

 Közösségi Beavatkozási Terv  



SZEGREGÁTUM 1-2 

CSILLAGHÁZ ÉS CSILLAGPONTOK ELHELYEZKEDÉSE 



CSILLAGHÁZ  
ENCSENCS, FŐ U. 33. 



A CSILLAGHÁZBAN  

ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEK 

Közvetlen kapcsolat a helyi és a hatósági 

szolgáltatásokkal, ügyintézés elősegítése. 

Közszolgáltatókkal való kommunikáció 

segítése, munkaügyi feladatok koordinálása. 

Helyszín biztosítás:  

képzések, tréningek, tanácsadások,  

Gyerekház és a Tanoda program helyszíne, 

közösségi programok, 

projektmenedzsment iroda részére. 



CSILLAGPONT 1.  
ENCSENCS, ARANY J. U. 6. 



CSILLAGPONT 2.   
ENCSENCS, DOBÓ U. 47. 



 

 
CSILLAGPONTOK 
 

Az épületek felújítását követően kialakításra 
kerülnek: 
Projektiroda, az esetmenedzserek és a közösségi 
koordinátorok munkavégzésének helye. 
Higiéniai blokk, mosási és tisztálkodási lehetőségekkel. 
A mezőgazdasági gazdasszonyképzés hobbikonyha és 
varrósarok része (Csillagpont 2.). 
Egészségügyi szűrések, vizsgálatok helyiségei. 
Tanulósarok az iskolai házi feladatok elkészítéséhez (8 fő 
részére), internet használattal (2 munkaállomáson) 
Közösségi tér klubjellegű, kiscsoportos beszélgetésekhez. 
Raktár a kerti munkához szükséges eszközök tárolására. 
Próbaterem a fiatalok számára (Csillagpont 1.). 
Gyakorlókert, az OKJ-s képzések gyakorlóhelye. 



A PROJEKT  

HUMÁNERŐFORRÁSA  

Főállású és részmunkaidős foglalkoztatottak: 
 1 fő felsőfokú szakirányú végzettségű projektmenedzser 

 1 fő felsőfokú szakirányú végzettségű pénzügyi vezető 

 1 fő felsőfokú szociális végzettségű szakmai vezető  

 6 fő felsőfokú szociális végzettségű esetmenedzser 

 2 fő középfokú végzettségű közösségi programszervező  

 2 fő általános iskolai végzettségű közösségi 
programszervező 

Külsős szakemberek:  
 óvónők, védőnők 

 fejlesztő-, gyógy- és drámapedagógus, pszichológus 

 pedagógusok: matematika, magyar nyelv- és irodalom, 
informatika, idegen nyelv (angol, német) 

 mentálhigiéniás szakember, egészségfejlesztő 

 

 



EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 

Országos Roma Önkormányzat 

Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ 

Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Területi 

Szervezete 

Athma-Med Bt. Házi- és gyermekorvosi 

ellátás 

Községi Védőnői Szolgálat 

Encsencsi Nők Egyesülete 

 



A projekt történései folyamatosan 

nyomomkövethető  

Encsencs Község Önkormányzatának 

honlapján 

www.encsencs.hu  

„Segítünk fellélegezni!” 
oldalsávban lévő menüpont alatt. 

http://www.encsencs.hu/


Összeállította 
Hornyák Éva 
Projektmenedzser 

Mobil: 0630/5588-987 

E-mail: hornyak.va@gmail.com  

mailto:hornyak.va@gmail.com

