Ekethanásztarász – Összefogunk című
projekt

Az Ekethanásztarász Konzorcium tagjaként a Fogadj el
Alapítvány támogatást nyert el a „Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ESZA)” megnevezésű,
EFOP-1.6.2-16
kódszámú
felhívásra
benyújtott,
Ekethanásztarász – Összefogunk című, EFOP-1.6.2-16-201700087 azonosító számú projektjével.
A konzorcium
194 072 573 Ft.

által

elnyert

támogatás

összege:

Konzorciumi tagként elnyert pályázati támogatás összege:
2 520 000 Ft.
A támogatás intenzitása: 100 %.
A projekt célja: Versend község cigány lakossága
életkörülményeinek javítása, társadalmi kirekesztettségének
csökkentése, új szolgáltatásokkal, ismeretátadó programokkal,
képzésekkel, foglalkoztatással, melyek a településen élők
aktív cselekvő részvételével valósulnak meg. A program célja
továbbá, hogy erősítse a helyi közösségi identitást, a
hagyományaikhoz való hűségét, a roma lakosság
önazonosságát.
A célok megvalósulását az alábbi tevékenységek segítik:

Csillagpont-Szolgáltató ház: 4 fő szociális munkás, jogász,
pszichológus, adósságkezelő nyújt segítséget családi, lakhatási,
szociális ellátási ügyekben, adminisztrációs feladatok
ellátásában, önéletrajz, kérvények megírásában, lakhatással
kapcsolatos ügyek intézésében, magánéleti problémákban.
Képzések: a projekt során 72 fő számára nyújt OKJ tanfolyami
képzést, kőműves, konyhai kisegítő, kerti munkás, tisztítás
technológiai szakmunkás területen. Emellett kb. 40 fő képzése
biztosított, munkahelyi igények szerinti szakterületeken.
Felzárkózási programok indulnak felnőttek és gyermekek
számára.
Programok, rendezvények, melyek a roma identitás
erősítését, az egészséges életmódot, a környezet
rendezettségét, az ünnepkörökről való megemlékezést, az
értékek megismerését szolgálják. Kirándulások keretében az
ország kulturális, történelmi értékeit ismerheti meg a
résztvevők.
Elvárt eredmények a településen olyan újszerű szolgáltatások
indulnak be, amelyek javítanak a versendi lakók szociális,
egészségügyi, gyermekjóléti, munkaerő-piaci, oktatási és
közösségi körülményein, esélyein. Közvetlenül 120 fő aktív
korú, valamint családja számára biztosít kitörési lehetőséget.
A Fogadj el Alapítvány a szociális munkát végzők számára havi
szupervíziós foglalkozások végzéséért felelős.

A projekt célcsoportja:
A közvetlen célcsoport 120 fő, a szegregátumban élő 16-54
éves hátrányos helyzetű személy, akire egyéni fejlesztési terv
készül a projekt során, valamint annak családja. Közvetett
célcsoport a szegregátumban élő 196 fő, valamint Versend
község lakossága.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. február 1.

