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SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A „JÁRÁSI SZINTŐ
Ő EGYÜTTMŐKÖDÉSEK
EGYÜTT
ERİSÍTÉSE BÉKÉSCSABÁN”
BÉKÉSCSABÁN CÍMŐ PROJEKT

ÁROP
Békéscsaba Megyei Jogú Város 22,0 millió forint vissza nem térítendı támogatást nyert az ÁROP1.A.3- 2014 azonosító számú, a „Területi együttmőködést
együttm
segítı programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” címő
cím pályázati konstrukció keretében, amelybıl
amelyb
megvalósította a „Járási szintő
ő együttmőködések
együttm
erısítése
sítése Békéscsabán” címő,
cím ÁROP-1.A.3-20142014-0052 azonosító számú projektet.
A projekt központi célja a bevont partner szervezetek együttmőködésének
együttm ködésének fejlesztése a Helyi
Esélyegyenlıségi
ségi Programok prioritásai mentén a koordináció, a közös programok, a közös kommunikáció
és lakossági tájékoztatás kapcsán. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata törekedett minél
szélesebb kapcsolati háló létrehozására, ezért már a pályázat összeállításakor együttmőködésre
együttm
kérte fel
Csorvás, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós és Újkígyós települések Önkormányzatait. Az együttmőködı
együttm
önkormányzatok szakemberei a projekt teljes idıtartama
id
alatt - egyes esetekben polgármesteri képviselettel
képvisel
- segítették a Helyi Esélyegyenlıségi
ségi Programokban leírt szakmai prioritások megtárgyalását és az új
fejlesztési célok kijelölését. A szakmai munka során tanácsadói szolgálati, szociálpolitikai szolgáltatási
tevékenységek valósultak meg, járási szintő
szint
szociálpolitikai tájékoztató kiadvány jött létre az
esélyegyenlıség
ség biztosításában a járási szintő
szint együttmőködések erısítése
sítése érdekében. İszintén és lényegre
törıen
en bemutatásra és elemzésre kerültek azok a térségi és önkormányzati feladatok, amelyek hatékony
haték
ellátása több szakterület összefogásával, együttmőködésével
együttm ködésével biztosítható, ezért szorosabbra főzte
f
az
önkormányzat együttmőködést.
ködést. A Türr István Képz
Képzı és Kutató Intézet segítı és támogató tevékenysége
biztosította szakmai feladatok sikeres végrehajtását.A
végrehajtását.A projekt során hat alkalommal járási szintő
szint felzárkózási
kerekasztal ülés került megszervezésre, amelynek témája az érintett társadalmi csoportok esélyegyenlıségi
esélyegyenl
problémáinak feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása volt.A járási szintő
szint esélyteremtı
esélyteremt programterv
alkotási folyamatát Békéscsaba és az együttmőködı
együttm
járási települési önkormányzatok véleményezési
folyamata zárta le. A projekt keretében esélyegyenlıséget,
esélyegyenl séget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek
megtartására is sor került. A meghirdetett érzékenyítı
ér
tréning, szupervíziók, álláskeresési és kommunikációs
tréning, valamint személyiségfejlesztı és önismereti tréningek sikeresek voltak.
Az önkormányzatok együttmőködését
ködését és az esélyegyenlıség
esélyegyenl ség biztosítását szolgálta a települések
rendezvényein megjelenı „HEP sátor”. Az esélyegyenlıség
esélyegyenl ség jegyében összeállított programban a helyi
lakosság szőrıvizsgálatokon
vizsgálatokon vehetett részt, egészséges ételeket kóstolhatott, elvégezhetett néhány
gyakorlatot, amelyek a fogyatékossággal élı
él társainkra való nagyobb odafigyelést
lést célozták.

