TÁJÉKOZTATÓ FEJLESZTÉSEKRŐL
2018. április hónapban az önkormányzat TOP pályázati kiírásra beadott összes pályázatának
támogatói döntése megérkezett. A pályázatok megvalósítási időszaka elkezdődött.
Projekt megnevezése

Tevékenységek

Ipar terület fejlesztése Jánoshalmán

2017.

júniusban

támogatási

megkötésre

szerződés,

került

elkészültek

a
a

tervdokumentációk, meghirdetésre került a
közbeszerzési

eljárás

a

kivitelező

kiválasztására.
Belvíz elvezetés Jánoshalmán 1. ütem

A támogatási szerződés 2018. februárban
hatályba

lépett,

az

engedélyes

tervek

elkészültek, a vízjogi engedély beszerzése
folyamatban van.
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a Támogatási
mezőgazdaságban

(gyümölcsfeldolgozó folyamatban

üzem kialakítása)
Agrár

Logisztikai

szerződés
van,

a

megkötése

támogató

általi

jóváhagyást várjuk.
Központ

Jánoshalmán (hűtőház)

építése Támogatási
folyamatban

szerződés
van,

a

megkötése

támogató

általi

jóváhagyást várjuk.
Zöld tér kialakítása Jánoshalmán (központi Támogatási
park és piac)

folyamatban

szerződés
van,

a

megkötése

támogató

általi

jóváhagyást várjuk.
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai Támogatási
felújítása

folyamatban

szerződés
van,

a

megkötése

támogató

jóváhagyást várjuk.

Készült: Jánoshalma, 2018. 05. 16.
Halász-Csiba Renáta

általi

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

BESZÁMOLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
Projekt azonosítószám: EFOP-1.4.2-16-2016-00020 Integrált térségi gyermekprogramok
Projekt címe: „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a
gyermekszegénység ellen
A beszámoló időszaka: 2018. április 01. – 2018. április 30.
Tevékenység összefoglalása:
A projektmegbeszélések ebben a hónapban is folyamatosak voltak, mely a célunk a projekt
sikeres és zökkenőmentes megvalósítása.
A szakmaközi hálózatok működtetése keretében április hónapban csak Mélykúton nem volt
megbeszélés, ott személyes egyeztetés zajlott az intézményekkel. Így 23-án Jánoshalmán, 24én Kéleshalmán, 25-én Borotán, és 26-án Rémen került sor a megbeszélésekre.
Ennek keretében a nyári programok összehangolása volt a téma. Kiadásra kerültek a
jelentkezési lapok mind két programra, nyári napközi, valamint családi táborba való
jelentkezéshez.
A járási szakmaközi hálózatok működtetése során április 20-án „Esély a jövőnek – korai
fejlesztés szerepe, lehetőségei” címmel tartottunk műhelymunkát, ahol Ágoston Ildikó, a BácsKiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézményének vezető helyettese,
valamint Cziezel Barbara, a budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetője, Kora
gyermekkori intervencióért felelős miniszteri biztos tartott előadást, a járásban dolgozó
szakemberek számára. A workshopon az óvodák, iskolák, védőnői hálózat, valamint a
gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek vettek részt.
Gyakorlati élet szakkör foglalkozás 4 település 5 iskolájában kezdte meg a működését, a
foglalkozáshoz szükséges anyagok egy része beszerzésre, valamint már felhasználásra is
került, a hiányzó anyagok, eszközök, beszerzés alatt vannak. A borotai iskolában a GYEP
munkatársai tartják a foglalkozásokat.
Jánoshalmán, a szociokulturális nevelés program keretében a méta játék került előtérbe, így a
jánoshalmi fiatalok, akik a tavalyi Országos Méta Bajnokság győztesei, készültek folyamatosan
a megmérettetésre, mely április 14-én, szombaton került megszervezésre Budapesten, ahol az
idén a második helyezést hozta el a csapat. A rendszeres foglalkozásokra egyre több új tag is
csatlakozik.
Ezzel párhuzamosan Mélykúton is sikerült az általános iskolában a klubbot beindítani, egyelőre
kevés létszámmal, mely ellen hirdetéssel, és a pedagógusok bevonásával igyekszünk javítani. A
jánoshalmi klubtagok, korukból adódóan segítséget nyújtanak a többi településen is, a klubok
beindításában.
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Április 13-án Budapesten voltunk a Közösségi ház vezetőjével, az országos szakértőnél,
szakmai konzultáción. A megbeszélés keretében egyeztettük a ház nyitva tartásával és
programjaival, a nyári táborozásával, kapcsolatos teendőket.
Ezen kívül a nyári programok összehangolását is megbeszéltük, hogy a megvalósítás során, a
feladatok végzése zökkenőmentes legyen.
17-én Mozsgón, részt vettem a Kiemelt program által szervezett szakmai napon, ahol az
általunk tervezett és megkezdett tevékenységekkel kellett bemutatkozni. A rendezvényen az
EMMI, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
munkatársai, valamint rajtunk kívül 5 kistérség szakmai vezetői, projektmenedzserei vettek
részt.
A prevenciós programok keretében lezajlottak a megkezdett foglalkozások mind az iskolákban,
mind az óvodákban (encounter csoport, ciklus-show, fogmo-show, kézmo-show, egészséges
táplálkozás).
A tanév hátralévő részében, az iskolában az „Egészségesen-energikusan” program kerül
megvalósításra a GYEP munkatársai közreműködésével.
A prevenciós programokon belül kerülnek megvalósításra a korai fejlesztéssel kapcsolatos
programok. Erre való felkészülésben volt segítségünkre az április 20-án megrendezésre került,
szakmaközi hálózatok keretében megtartott műhelymunka. A megvalósítással kapcsolatban
egyeztetés zajlik a humánerőforrás pályázat munkatársaival, hogy a program a lehető legtöbbet
tudja nyújtani a térségünknek.
A Közösségi ház, április hónapban a kötelező komfortszolgáltatásokkal továbbra is vártuk a
környéken élőket, illetve a már megkezdett és most már rendszeressé váló programok is
színesítették a házat szolgáltatásait:










Kézműves foglalkozás
Film klub
Varró klub felnőtteknek, gyerekeknek
Süti klub
Főzőklub
Hagyományőrző foglalkozás
Tanulássegítő foglalkozás
Társasjáték klub
Pszichológiai tanácsadás

A Közösségi házat látogató gyerekek számára elérhetővé tettük az „Egészségesenenergikusan” prevenciós programot.

Jánoshalma, 2018. április 27.
Szarvasné Tompa Zsuzsanna
szakmai vezető
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