Tájékoztató
fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben

2018. január hónapban a TOP pályázatok előkészítésével foglalkoztunk. Három pályázat
esetében kaptuk meg a támogatói döntést:
- Agrár Logisztikai Központ Jánoshalmán (hűtőház építése)
- Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban (gyümölcsfeldolgozó építése)
- Belvíz elvezetése Jánoshalmán 1. ütem
A fenti pályázatok közül a Belvíz elvezetési Jánoshalmán 1. ütem című beruházás támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, aláírása megtörtént, a Magyar
Államkincstárnak továbbításra került. A beruházás terveit a Tiszaaqua Kft készíti 2017-ben
megkötött tervezési szerződésük értelmében. A vízjogi engedélyezési tervek elkészítése
folyamatban van. A pályázati előleg lehívására a támogatási szerződés megkötését követően van
lehetőség. Ehhez a kincstárnál vezetett alszámla van szükség, amelyet megigényeltünk.
A hűtőház építése és a gyümölcs feldolgozó üzem építése pályázatokhoz kapcsolódóan a
támogatási szerződést előkészítő dokumentumok még nem érkeztek meg a kincstártól.

Készült: Jánoshalma, 2018. 02. 08.

Halász-Csiba Renáta
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BESZÁMOLÓ ISZM TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
Projekt azonosítószám: EFOP-3.2.9-16-2016-00044
Projekt címe: „Segítsd, hogy segíthessen”
A beszámoló időszaka: 2018. január 01. - 2018. január 31. napja közötti időtartam.
Beszámoló célja:
tevékenységekről.

Fenntartó

tájékoztatása

2018.

január

hónapban

végzett

Egyéni esetkezelés:
Jánoshalma:
7 fő
Rém:
5 fő
Mélykút:
1 fő
- tárgyhónapban 13 fő gyermek esetében történt tanácsadás, ügyintézés,
családlátogatás szülő kérésre, illetve, pedagógus, vagy pedagógiai szakszolgálat
megkeresésére. A gyermekek közül a továbbiakban is egyéni tanácsadásra lesz
szükség, de voltak olyan gyermekek is, akiket csoportfoglalkozásokra irányítottak
segítőink magatartási problémáik, vagy konfliktuskezelés kapcsán. A 13 fő
indikátora 20 fő.
Csoportokkal végzett szociális munka:
Jánoshalma:
Hunyadi János Általános Iskola felső tagozatos tanulók.
- Önismereti csoport – 1 csoport
Hunyadi János Általános Iskola 8. évfolyamos tanulók
- Pályaorientációs csoport – 5 csoport
FM ASZK Mg-i Szakgimnázium és Kollégium – 5 csoport
- Pályaorientációs csoport
2018. január hónapban lezártuk a 2017. december hónapban megkezdett
pályaorientációs csoportfoglalkozásokat, illetve 3 új csoportot vezettünk egy középfokú
intézmény végzős tanulóival. Az összesen 10 pályaorientációs és 1 önismereti csoport
záró beszámolója elkészült. Az eddigi foglalkozások jelenléti ívekkel és fotókkal
dokumentáltak, a foglalkozások menetéről, illetve tapasztalatairól beszámolók készültek.
A járás oktatási intézményeiben a 8. évfolyamos és a középiskolai
tanulóknak tervezett pályaorientációs csoportfoglalkozások így a
végéhez értek, február hónaptól az oktatási intézmények
kérésére
az
önismereti,
és
konfliktuskezelő
csoportfoglalkozásokra helyezzük a hangsúlyt.
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Szülői csoportfoglalkozás:
Borota:
Helye: Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda Borota
Ideje: 2018. január 10.
Kéleshalom:
Helye: Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde – Boróka Napközi Otthonos Óvodája
Ideje: 2018. január 17.
Jánoshalma:
Helye: Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde – Radnóti u. 12.
Ideje: 2018. január 24.
Jánoshalma:
Helye: Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde – Batthyány u. 14.
Ideje: 2018. január 31.
2018. január hónapban 4 óvodába vittük a gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos
csoportfoglalkozásokat. A szülői csoportfoglalkozásokon való részvétel, illetve a
megjelent szülők létszáma nagy különbségeket mutat, de ez abból adódik, hogy a
kistelepüléseken a gyermekek száma is alacsonyabb.
Tapasztalat szerint a szülők igen nagy nyitottsággal vesznek részt ezeken a
foglalkozásokon, kérdéseikkel maguk is részesei a tematika alakításának, de többen
megfogalmazzák, hogy az egyéni tanácsadásra is szükségük lenne, ahol bizalmasabb
megbeszélésre lenne lehetőség. Kértük az óvodapedagógusokat, hogy a szülői igényeket
továbbítsák a segítők felé.
Közösségi munka:
2018. január hónapban nem volt szervezett tevékenység, azonban megkezdődött a
februári hónapra tervezett farsangi programok előkészítése, anyag és eszközbeszerzése,
valamint a tavaszi hónapokra tervezett kirándulások egyeztetése.
Gyermekvédelmi tevékenység:
2018. január 2.-án szülői értekezleten vettünk részt a borotai Kicsi Vagyok Én Napközi
Otthonos Óvodában.
2018. január 5.-én szintén szülői értekezleten vettünk részt a Boróka Napközi Otthonos
Óvodában, Kéleshalmán.
A szülői értekezletek célja volt, hogy az intézményekbe járó gyermekek szüleit
tájékoztassuk pályázatban megtervezett lehetőségekről. Jelenléti ívvel dokumentált.
2018. január hónap indikátora: 154 fő, SNI, BTMN, hátrányos helyzet miatt 205 fő.
Jánoshalma, 2018. január 31.

Zámbó Judit szakmai vezető
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