Tájékoztató pályázatokról

GYEP II: A 2019-es évben is folyamatosan zajlik az óvodákban a Farm ovi program, melynek
keretében a legkisebbek is szemügyre vehetik a különböző zöldségek és gyümölcsök felépítését,
vidám történetek elmesélése révén bővülnek ismereteik a gyümölcs-és zöldségfogyasztás
fontosságáról, továbbá a leleményes koordinátorok érdekfeszítő kísérleteket is bemutatnak a
kíváncsi közönség számára.
A foglalkozás során az apróságok részt vehettek tökfaragásban és ötleteket gyűjhettek, hogy
mennyi mindent lehet kezdeni a zöldségek fel nem használt részeivel.
A szociokulturális nevelés elnevezésű programelem keretében sikerült a programot Rém
településen is elindítani. Az eddigi foglalkozások alakalmával csapatjátékra buzdította a
foglalkozás vezető a lelkes fiatalokat, akik a játékszabály elsajátítását követően
megtapasztalhatták a csapatba tartozás, a kitartás és a versenyzés örömét. A programelem
keretében a többi településen is folyamatosak a foglalkozások, ahol az elmúlt hónapban szintén
a szabálykövetést erősítő, erőnlétet és kitartást fejlesztő játékok kerültek előtérbe.
A pályázatban foglalt gyakorisággal működik az ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás
programelem.
Folyamatosan zajlanak a nagy érdeklődésre számot tartó gyakorlati élet szakkör foglalkozásai,
helyi pedagógusok bevonásával.

Az EFOP-3.9.2 kódszámú, Humán erőforrások fejlesztése térségi szemléletben
elnevezésű pályázatban a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában és az AM Keletmagyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban a
Mentorok folyamatosan végzik tevékenységüket.
A mentorok aktív, napi szerepet vállalnak a gyermekek életében. Kapcsolatot tartanak az
iskolával, tanárokkal. Figyelemmel kísérik a gyermekek iskolai előrehaladását, teljesítményét,
hiányzásaikat, mulasztásaikat. Beszélnek a továbbtanulási lehetőségekről, annak
megvalósításáról. Felmérték a diákok szociális, családi, tanulmányi hátterét, melynek
ismeretében, megfogalmazták céljaikat. Személyes beszélgetések során minden diákkal
áttekintik, hogy melyik tantárgyból kell javítaniuk, illetve milyen egyéni segítséget igényelnek.
Egyeztettek a kitűzött célok eléréséhez szükséges stratégiákról. Személyes megkeresés által
felvették a kapcsolatot a diákok törvényes képviselőivel, személyes találkozók,
családlátogatások formájában. Tanulási technikákkal ismerkedtek, negyedéves munkájukat
értékelték, az elért tantárgyi eredményeket áttekintették.
Rendszeresen közös szabadidős, önismereti, készség fejlesztő játékokat, programokat
szerveznek a mentorok a csoportjaiknak.
A mentorok és az angol nyelvtanárok folyamatosan végzik a szerződésben és munkaköri
leírásban meghatározott feladataikat. A mentoráltak részt vettek a Jánoshalmán megrendezett
Pályaválasztási Kiállításon, valamint a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium igazgatójának, igazgatóhelyettesének és diákjainak tájékoztatóját hallgatták
meg a középiskola életéről, felvételi rendjéről, az általuk kínált lehetőségekről.

Közös programokat szerveztek, Bolha a fülben színházi előadáson vettek részt. Előzetesen
átbeszélték a színházi élet kezdeteit, helyes viselkedési, öltözködési normákat, majd utána az
utólagosan szerzett élményekről, érzésekről véleményt nyilvánítottak.
Zsáki István Csend- Silence című kiállítás megnyitón vettek részt a mentorok vezetésével.
Ismerkedtek a kiállításon való viselkedés normáival, majd megbeszélték élményeiket.
A projekt keretében 1 fő a humánszakemberek képzései programelem keretében megkezdte
tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar integratív mentálhigiéné
SZT képzésén.
Minőségi humánszolgáltatás biztosítása érdekében a Pelikán Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. dolgozói kompetencia- és szakmai személyiségfejlesztő
képzéseken vettek részt, „D” képzési körös tréningek keretében, melyről a résztvevők
tanúsítványt vettek át.
16 fő 2018.12.10., 2018.12.12., 2018.12.18. napokon Érzelmek és viselkedés szabályozása,
személyes erőforrások, segítségnyújtás;
16 fő 2018.12.11., 2018.12.17., 2018.12.19. Önismeret, öndefiníció, önértékelés;
16 fő 2018.12.10-12., 17-19. Konfliktus kezelés;
Továbbá szupervízió került megtartásra 44 fő részére három csoportban, havonta alkalmanként
3 óra időtartamban. 2018.09.10-12, 2018.10.08-10, 2018.11.05-07., 2018.12.03-05,
A képzések biztosítják a szociális ellátás, szolgáltatás minőségének javulását. A képzésen
szerzett ismeretek, tapasztalatok hozzájárulnak a segítő szakmában dolgozók mentális és
szakmai kompetenciájának fejlesztéséhez, a problémák és konfliktusok hatékony, nyertesnyertes alapú megoldásához, valamint a burn-out szindróma elkerüléséhez. A képzések
hozzájárulnak a vidék megtartó képességéhez.
Benyújtásra kerültek továbbá az első, illetve a második mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési
kérelmek és szakmai beszámolók, amelyek elbírálásáról még nem érkezett visszajelzés.

Az EFOP-1.5.3 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
elnevezésű pályázatban a minden konzorciumi partnert érintő mentorprogramban, térségi
mentorháló került létrehozásra 17 fő mentor és egy vezető mentor alkalmazásával.
A mentorprogram munkatársainak képzése szeptember hónapban kezdődött és októbertől
önállóan, a mentorok vezetőjének irányításával kezdték meg a mentori munkájukat.
2018.11.30-ig összesen 260 fő hátrányos helyzetű személyt, munkanélkülit vontak be a
munkaerőpiaci integráló programba. Megkezdték a munkanélküliek egyéni kompetenciáinak és
szükségleteinek felmérését, az aktív munkaerőpiaci képességeket fejlesztő tréningek
tematikájának összeállítása érdekében, hogy adekvát tréningeket tudjunk biztosítani a
munkanélküliek számára.
Jánoshalmán a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai
a munkerőpiaci integráló programok keretében csoportfoglalkozásokat tartottak a Jánoshalmi
közfoglalkoztatottak és a járás egyetlen középiskolájának, az AM Kelet-Magyarországi
Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzős
diákjai számára. Továbbá a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós szerepének
megerősítése érdekében indított, preventív jellegű, a devianciák megelőzését vagy
krízishelyzetek kezelését biztosító foglalkozásokon egyéni és csoportfoglalkozásokat
tartottak.




A közfoglalkoztatottaknak 4 alkalomból álló, munkaerőpiaci reintegráló,
szemléletformáló programot tartottak. 2018. 11.30-ig 4 különböző 18-22 fős csoport
számára tartották meg a tréninget.
Az AM Kelet-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium végzős diákjai számára munkaerőpiacra felkészítő,
szemléletformáló csoportonként 4 alkalmas foglalkozássorozatot tartottak. 2018. 11.
30-ig összesen 6 csoportnak (16-25 fős) tartottak foglalkozásokat.

Közösségfejlesztő, közösségépítő programok keretében megvalósuló programok:
 Jánoshalmán 2018. 09. 14-16. között megvalósult Szüreti Expo rendezvényen 1369 fő
vett részt. A Szüreti Expó egy három napos rendezvény volt, melynek keretében a
termelőkön kívül a terméseket feldolgozók, kisállat tenyésztők, kézimunka szakkör,
fafaragók és gyermekek termésekből készített alkotásait lehetett megtekinteni. A
rendezvény számos szakmai fórumnak és kulturális programnak adott helyet. A
kiállításon megtekinthető volt a szüreti ételek főzése, töltöttkáposztafőző verseny került
megszervezésre. Az elkészült ételekből a résztvevők kóstolót kaptak.
 2018. 09. 15-én a Jánoshalmi Pávakör Egyesülettel közös szervezésben került
megvalósításra a Jánoshalmi népdaltalálkozó. A népdaltalálkozó rendkívül fontos
feladata, hogy megmutassa az időseknek, hogyan lehet ebben a korban is aktív életet
élni és segítse a közösségi aktivitást.
 2018. 09. 29-én megvalósult a Hősök napja rendezvény, amely méltó megemlékezés volt
a haza védelmében elesett katonákról, a háborúk áldozatairól, hősi halottjainkról.
Diákok bevonásával ünnepi műsor került lebonyolításra, ahol a generációk közösen
emlékezhettek és megbeszélhették az érzéseiket, a megélt tapasztalatokat, ezeket
átadhatták a fiatal generációnak, ápolva a hagyományokat.
 2018. 12. 15-én a Jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel közös szervezésben
valósult meg a Téli tárlattal egybekötött Generációk a moziban elnevezésű program. A
festészet, a művészetek jegyében harmonikus környezetben tekinthették meg a
résztvevők a Csontváry (1980) című magyar filmdrámát. A film végén a jelenlévők
megbeszélhették az érzéseiket, gondolataikat a filmmel kapcsolatban.
Jánoshalma fiataljainak közösségépítése programelem keretében megvalósult programok:
 a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban 2018. 09. 15-én megvalósult a Szüreti Kupa
elnevezésű focibajnokság, melyen 51 fő vett részt. U11 korosztályú labdarúgó torna
célja a fiatalok közösségépítésének és egészségfejlesztésének támogatása a
sporttevékenységre alapozva, sportbaráti kapcsolatok ápolása, a csapatok versenyszerű
találkozásának elősegítése és a nézőközönség színvonalas mérkőzésekkel való
szórakoztatása.
 Jánoshalma Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető szervezésében valósult meg
az Életmód-sport Klub keretében létrejött Modern sport- és játékkör. A program célja:
új, Magyarországon még kevéssé ismert sportágak, sportjátékok és társasjátékok
megismertetése a Jánoshalmi járásban és a konzorciumi tagtelepüléseken élő
fiatalokkal. A sport és a társasjáték olyan szabadidős tevékenységek, melyek
hozzájárulnak közösségi élmény megteremtéséhez, ezen keresztül új kisközösségek
kialakulását eredményezi
 Jánoshalmán a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban 2018. december 22 - 2018.
december 31. közötti időszakban került megrendezésre a Szilveszteri Kupa



focibajnokság. A teremlabdarúgó tornán 15 csapat vett részt vegyes korosztályban. A
mérkőzéseken a csapatok 5+1-es felállásban (5 mezőnyjátékos, 1 kapus) játszottak. A
tornán összesen 105 mérkőzés került lejátszásra. Összesen 154 fő vett részt a
focibajnokságon.
Jánoshalma Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető szervezésében 2018.
december 22-én került megrendezésre a Műveltségi vetélkedő-Karácsonyi vetélkedő,
melynek az Imre Zoltán Művelődési Központban az Ifjúsági Tér adott helyet. A
vetélkedőn a karácsonyi ünnepkörhöz kötődően kellett ügyességi és műveltségi
feladatokat megoldani a csapatoknak. 8 csapat indult, akik lelkesen és eredményesen
játszottak. A vetélkedőn 29-en vettek részt.

Települési életminőség javítását, a vidékmegtartó képesség fejlesztését célzó programok:
 Jánoshalmán alkalmazásra került a szatyor közösség szervező munkatárs, aki megkezdte
a Jánoshalmi Szatyorközösség szervezését, logisztikai kialakítását.
 Jánoshalmán megkezdődött a gyermekjátszótér fejlesztésének kialakítása.
Benyújtásra kerültek továbbá az első, illetve a második mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési
kérelmek és szakmai beszámolók, amelyek elbírálásáról még nem érkezett visszajelzés.

TOP-5.3.1: A helyi identitás és kohézió erősítése- „Együtt a közösségeinkért” –
Közösségfejlesztés
erősítése
Hajós-Jánoshalama-Borota-Kéleshalom
konzorciumban
Az elmúlt hónapokban közösségi interjúk készültek Jánoshalmán (30 db), Borotán (10 db),
Kéleshalmán (10 db), majd az interjúk kiértékelésére is sor került. Az interjúkban három
meghatározott kérdést kellett feltenni: Mit jelent Ön számára itt élni (Mi a jó? Mi a rossz az
itteni életben?), Min változtatna és hogyan?, Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?.
A közösségi interjúk tapasztalatai alapján összeállításra került egy 27 kérdésből álló kérdőív is,
ami a közösségi felmérést tette lehetővé. Szeptembertől decemberig mind a négy településen
4 db közösségi beszélgetésre került sor.
A közösségi interjúknak, a közösségi felmérésnek és a közösségi beszélgetéseknek az volt a célja,
hogy fény derüljön arra, hogy az itt lakók mit gondolnak a városról, mit szeretnek, min
változtatnának, mit lehetne tenni szerintük, hogy egy jobb közösség alakuljon ki és az egyik
legfontosabb, hogy ők maguk mit tennének ezért.
Ezen információk alapján cselekvési terv készült Jánoshalma és Borota számára.

Kézilabda pálya: a Jánoshalma Radnóti utca 13. szám alatt, volt Gimnázium udvarán
létesített rekortán pálya műszaki átadás-átvétele 2018. december 17. napján sikeresen
lezajlott.
Készült: Jánoshalma, 2019.01.16.
Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Előterjesztés
TÁJÉKOZTATÓ FEJLESZTÉSEKRŐL

Iparterület fejlesztése Jánoshalmán
Az iparterület fejlesztése pályázat esetében szükségessé vált az iparterület besorolásának módosítása
(GIP- gazdasági ipari területté). A területi besorolás módosítását az 1. szakmai beszámoló részeként be
kell mutatni, ezért egyedi engedély kérelemmel fordultunk a Támogatóhoz, aki engedélyezte, hogy
2019.05.31-ig mutassuk be az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.
Az iparterületen három pályázat keretében valósul meg a 2019-2020-as évben fejlesztés. A terület
előkészítés (útépítés, kerítés, közművek) rész megvalósítása folyamatban van. A 4565/14 helyrajzi számon
kettő üzemcsarnok épül, az egyik egy hűtőház (technológiával), a másik egy gyümölcsfeldolgozó üzem
(technológiával). Az épületek, technológia tervezése folyamatban van, az engedélyes tervek leadási
határideje 2019. január vége.
Közbeszerzések indítása
Jelenleg kettő közbeszerzési eljárás kiírása van folyamatban. Egyik a TOP-2.1.3 pályázathoz kapcsolódó
Jánoshalma belvíz elvezetés I. ütem című eljárás, a másik a TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése című eljárás. A közbeszerzések
tárgya a kivitelező kiválasztása.

Készült: Jánoshalma, 2019.01.16.
Halász-Csiba Renáta

