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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.9.1-16 A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Felhívásra támogatási
kérelmet nyújtott be Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.12.22. napon, amelyet
a Támogató Szervezet TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számon, Forgách-telepi komplex
programok címen regisztrált. A Támogató Szervezet 2018.04.25. napon kelt támogatói döntése
szerint 191.000.000.- Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesítette a
projektet az Európai Szociális Alapból. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A Támogatási Szerződés 2018.09.25 napján hatályba lépett. A programelemek két fontos,
egymással összefüggő módszertani pilléren alapulnak a Forgách-telepi szegregátumban: intenzív
szociális munkán és egy közösségi tér kialakításán. Az intenzív szociális munkát egyéb olyan
tevékenységek egészítik ki, amelyek által a célcsoport szociális problémái komplex módon
kerülnek kezelésre, városon belüli szegregációjuk enyhül, ezzel párhuzamosan a helyi közösség
társadalmi kohéziója erősödik. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a
projektben részt vevő konzorciumi partnerek az alábbiak: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi
Képviselők és Szószólók Szövetsége, Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület.
A projekt célja:
A Forgách-telepi szegregátum, mint leszakadó városi területen élők közösségi, társadalmi
reintegrációja. A projekt megalapozza (megelőzi) a TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0001 projekt azonosítójú,
„Forgách-telepi városrehabilitáció” című pályázat keretében megvalósuló komplex fejlesztéseket. A
projekt megvalósítása során a Forgách-telepi szegregátumban élőkre, valamint igény szerint az
akcióterületen élőkre vonatkozóan Egyéni Fejlesztési Terv készül, mely a projekt megvalósítási ideje
alatt több alkalommal is felülvizsgálatra kerül. A megfogalmazott programok és tevékenységek
hozzájárulnak a népességmegtartásához, az életminőség javításához, a jobb lét eléréséhez, a
közösségi terek- és a hasznos szabadidő-eltöltéséhez, közösségi programban való részvételhez, a
háztartások által felhalmozott adósságok rendezéséhez, valamint a lakók munkaerő-piaci helyzetének
javításához. A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége programelemei
közül a folyamatos szociális munka 2018. február hónapban már elindult.
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