
2020. DECEMBER 

Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város HEP 2018-2023 intézkedései 

megvalósításának eredményeiről 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. 

törvény (továbbiakban Ebtv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól, és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm.rendelet (rendelet) és a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 

feladatokat. 

 

A HEP elsődleges célja számba venni a rendelet 1.§ (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi 

szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a 

településen. E mellett a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat, illetve 

meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek 

fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 

INTÉZKEDÉSI TERV (továbbiakban: HEP IT) tartalmazza. 

 

A HEP IT célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

 

A HEP Fórum feladata a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 

teljesítésének nyomon követése, a végrehajtott intézkedések figyelemmel kisérése, annak vizsgálata, 

hogy az intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján 

új beavatkozások meghatározására, az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, a HEP 

IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

A HEP alapján a Fórum évente legalább egyszer, de szükség esetén gyakrabban ülésezik. 

A Kormány által a járványügyi veszélyhelyzet miatt kihirdetett védelmi intézkedések miatt 

2020.évben nem került sor Fórum összehívására.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására az alábbiak szerinti tájékoztatást nyújtom a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit, 

valamint a lakosságot. 

 

A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. 

 

A célcsoportok élethelyzetét közvetlenül érintő, a HEP intézkedés megvalósulását segítő 

támogatott önkormányzati és civil programok: 

 

 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

 

 

Az intézkedés megvalósítását segítő programok 2018-2020. 

Mélyszegénységben élők és romák 

Mélyszegénységben élők és 

romák munkához 

Munkaerőpiaci szolgáltatások szélesebb 

körének biztosítása. Egyénre szabott segítő 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-15-

ST1 és a TOP-6.9.1-16-ST1 - A társadalmi együttműködés 
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jutásának segítése szolgáltatások bevezetése az álláskeresésben, 

állásinterjúra való felkészítés. Felzárkózási 

lehetőségek biztosítása (6./8.osztály 

elvégzése), melyet követően várhatóan 

eredményesebb lenne az álláshoz jutás. 

Foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése. 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Salgótarján két 

szegregátumában – Salgó út – Forgách telep - valósul meg. A 

projekt során a lakhatási- és infrastrukturális helyzet minőségének 

javítása, a lakhatással kapcsolatos bizonytalanságok csökkentése; a 

szolgáltatások elérhetőségének javítása a cél. Ezen kívül a 

közösségi terek- és a hasznos szabadidő-eltöltés tereinek a 

biztosítása minden korcsoport számára, ezek megtöltése közösségi 

programokkal; a háztartások által felhalmozott adósságok 

rendezése; illetve a lakók munkaerő-piaci helyzetének javítása. A 

programelemek két fontos, egymással összefüggő módszertani 

pilléren alapulnak: 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 (pl. álláskeresést segítő 

szolgáltatások; lakhatási- és jogi tanácsadás; adósságkezelési- és 

háztartásgazdálkodási tanácsadás; gyermek- és ifjúsági programok; 

egészségügyi programok; szakmai- és egyéb képzések; közösségi 

programok (klubok); részvételi tervezés és közösségfejlesztés; 

A romák és 

mélyszegénységben élők 

egészségügyi problémáinak 

mérséklése, megelőzése 

Prevenció és felvilágosítás. Olyan városi 

pontok működtetése, ahol tisztálkodási, 

mosási lehetőség van. Együttműködés 

egészségügyi és civil szervezetekkel. Korai 

szakasztól egészen a felnőttkorig egészséges 

életmódra nevelés, szűrővizsgálatok 

megszervezése, és ezeken való rendszeres 

megjelenés szorgalmazása. Mobil 

szűrőállomások működtetése. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

(konzorciumban Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával) az „Esély a gyermekeinknek” című, EFOP-

1.4-2-16 kódszámú projekt kapcsán valósítja meg azt a közel öt 

évek tartó projektet, melynek specifikus célkitűzései: gyermekes 

családokat célzó személyes szolgáltatások fejlesztése, 

egészségesebb gyermekkor biztosítása, korai képességgondozás, 

gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások 

fejlesztése. A projekt elemei:  

Biztos Kezdet szemlélet - esélyt ad a programban részt vevő, 

általános iskolás kor alatti, különösen 0-3 éves korú gyermekek (3 

éves kor felett kötelező az óvodáztatás), valamint családjaik 

számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában 

segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális 

fejlődésükhöz. 

Egészségmegőrzés és önkéntes segítő tevékenység fejlesztés - 

Egészségügyi szűrőnap- az egészségvédelem- a betegségek korai 
felismerése, valamint az egészséges életmódra nevelés céljából. 

(magas vérnyomás, hallás csökkenés, szembetegségek, vércukor 

betegség kiszűrése, túlsúlyból vagy nem megfelelő táplálkozásból 
fakadó egészségügyi problémák felmérése/szűrése és helyszíni 

tanácsadás) 

 

Sportprogramok - sportfoglalkozások tartása, az érintett sportágak 

szabályainak megismerése, minitornák lebonyolítása, sport 

fórumok megtartása. 

Claudius Táncsport Egyesület az EFOP-1.8.6-17 – a felnőtt 

lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport 

révén projekt kapcsán az észak-magyarországi régióban élő 

lakosság egészségfejlesztését, a szabadidősport tevékenység 

elterjesztését és a sportszolgálatatásokhoz való hozzáférés 

biztosítását segítik elő. A projekt keretén belül egészségügyi 

állapotfelmérést végeznek- egészségügyi szakember által végzett, 

az egyén egészségi állapotának felmérését célzó vizsgálatokkal. 

Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület 

"Neked csak pár lépés, de Nekik maga az Élet" projekt 

megvalósításával különböző generációk aktívabb városi 

együttműködése, a közösségi programok kínálatának bővítése 

érhető el. A projekt megvalósítása egyszerre integrálja a 

testmozgást és a mentális egészségfejlesztést, az 

egészségtudatosság növelését, valamint az egyéni és közösségi 

célok elérését. 

Önkéntességet, társadalmi felelősségvállalást népszerűsítő program 

keretén belül 2020 és 2021 években 1-1 jótékonysági 

akadályverseny megrendezésére kerül sor, melynek közvetlen 
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célcsoportját az autizmussal, valamint a daganatos betegséggel 

élők alkotják. Elsősorban a lakossági összefogásra, egymás 

megsegítésére kívánja a program felhívni a figyelmet a sport 

segítségével, de kiegészítő tevékenységekként a helyi identitást, 

összefogást erősítő program és a lakossági érzékenyítő, 

szemléletformáló, egészségmegőrzéshez kapcsolódó 

tevékenységek is megvalósulnak. 

Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő- és Diáksport Egyesület- 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA - TOP CLLD ESZA - SPORTOL A 

CSALÁD – Családi Sport és Egészségnapok 2020-2021”projekt 

kapcsán átfogó cél olyan egységes szemléletű, komplex lakossági 

testmozgásprogramok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a 

napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és 

népegészségügyi kiadások csökkenéséhez. Ezáltal megvalósul az 

egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz 

való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint olyan lakossági 

szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges 

életvezetési kompetenciákat is fejleszti. Továbbá elősegíti a 

helyben lévő lakosság egészségfejlesztését, a szabadidősport 

tevékenység elterjesztését és a sportszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítását különösen a hátrányos helyzetű 

célcsoportok számára, valamint a generációk együttműködésének 

megerősítését is ösztönzi. Egyén és család bevonásának biztosítása 

során külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyén mellett a 

családok bevonása is megtörténjen bizonyos programelemek 

esetében, ezzel erősítve a program multiplikátor hatását és a 

tevékenységben való részvétel motivációját. 

Megvalósítási időszak: 2020.01.01.-2022.03.31. 

Eladósodás, 

adósságcsapdába került 

családok számának 

növekedése 

Egyéni és csoportos foglalkozások keretében 

a családok hosszabb távú, a gazdálkodás 

minden elemére vonatkozó tervezésében 

valós segítés, tanácsadás. Előtakarékossági, 

finanszírozási lehetőségek, támogató 

megoldások megismertetése. 

Adósságrendezés lehetőségeinek, 

adósságrendezési eljárásnak a kidolgozása. 

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület az EFOP-1.3.5-16-

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 

projekt során a családi és társas kapcsolati, valamint az egyéni és 

közösségi szerepek újradefiniálásával, a megújulás lehetőségeinek 

számbavételével, a családok erősítését, az egészségtudatos 

magatartás kialakítását, valamint a hátrányos helyzetű csoportok 

integrációját célozták meg. A programok során fő szerepet kap a 

fiatalok felelős életre nevelése, a pénzügyi kultúrájánál életvezetési 

kompetenciák fejlesztése, a takarékossági szemléletmód 

kialakítása. A megvalósítási időszak: 2017.07.01-2021.05.01. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

(konzorciumban Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával) az „Esély a gyermekeinknek” című, EFOP-

1.4-2-16 kódszámú projekt kapcsán 

Pénzügyi gazdálkodás támogatása - pénzügyi alapismeretek 

(kiadás- bevétel-tervezés) - egyéni háztartás füzetek 

megismertetése, egy havi terv elkészítése egyenként a családokkal- 

a problémák feltárásával;  

Háztartási gazdálkodási tanácsadás - A háztartások pénzügyeit 

érintő területeken ismeretbővítés; Az eladósodott családokat 
támogató megoldások;  

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-15-
ST1 és a TOP-6.9.1-16-ST1 - A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Salgótarján két 

szegregátumában – Salgó út – Forgách telep - valósul meg. A 
projekt során a lakhatási- és infrastrukturális helyzet minőségének 

javítása, a lakhatással kapcsolatos bizonytalanságok csökkentése; a 

szolgáltatások elérhetőségének javítása a cél. Ezen kívül a 
közösségi terek- és a hasznos szabadidő-eltöltés tereinek a 

biztosítása minden korcsoport számára, ezek megtöltése közösségi 

programokkal; a háztartások által felhalmozott adósságok 
rendezése; illetve a lakók munkaerő-piaci helyzetének javítása. A 

programelemek két fontos, egymással összefüggő módszertani 

pilléren alapulnak: 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 



2020. DECEMBER 

társadalmi kohéziója erősödik (pl. álláskeresést segítő 

szolgáltatások; lakhatási- és jogi tanácsadás; adósságkezelési- és 

háztartásgazdálkodási tanácsadás; gyermek- és ifjúsági 
programok; egészségügyi programok; szakmai- és egyéb képzések; 

közösségi programok (klubok); részvételi tervezés és 

közösségfejlesztés; 

Romák és 

mélyszegénységben élők 

szociális helyzetének 

megismerése 

Szociológiai felmérés megalapozása, 

kérdőívek, adatlapok kidolgozása, 

adatgyűjtés a felméréshez. Szociológiai 

felmérés elkészítése. 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-15-

ST1 és a TOP-6.9.1-16-ST1 - A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Salgótarján két 

szegregátumában – Salgó út – Forgách telep - valósul meg. A 

projektelőkészítés során készült egy -egy tanulmány, mely egy 

szociológiai felmérésen alapult. Feltérképezték az ott lakók 

szociális körülményeit, jövedelmi, iskolázottsági és lakhatási 

helyzetét. Mindezek figyelembe vételével kerültek kidolgozásra a 

projektelemek. 

A projekt során a lakhatási- és infrastrukturális helyzet 

minőségének javítása, a lakhatással kapcsolatos bizonytalanságok 

csökkentése; a szolgáltatások elérhetőségének javítása volt a cél.  

A hajléktalanság 

problémái 

Egy átfogó hajléktalanpolitika kidolgozása, 

mely megoldási javaslatokat kínál a 

hajléktalanság visszaszorítására. 

„Hajléktalan központ” létrehozása, félutas 

(kiléptető lakások) kiépítése, szociális 

bérlakásállomány átalakítása 

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja az 

EFOP-1.1.4-16. kódszámú, Elsőként lakhatás megnevezésű projekt 

keretén belül az önhibájukon kívül szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő, önellátásra képes, hajléktalan emberek 

lakhatásának biztosítását és munkaerő-integrációját célozták meg 

azáltal, hogy tartós és önálló lakhatási lehetőséget nyújtanak, 

képzéseket kínálnak számukra, illetve széles körű szociális 

segítséget szolgáltatnak. A projekt megvalósításának időszaka: 

2018.05.01-2020.09.30. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása az EFOP-

2.2.3-17. kódszámú, Szalmaszál megnevezésű projekt keretén 

belül a 40 férőhelyet biztosító férfi hajléktalan átmeneti szálló 

teljeskörű felújítását végezte el. Ezen felül a hajléktalanságból 

történő kitörés első lépcsőjeként 2 kiléptető lakás kialakításával 2 

fő hajléktalan részére biztosított olyan élethelyzetet, mely lehetővé 

teszi a minél előbbi önállósodást. Az önálló életvitel 

megteremtését a folyamatos szociális munka, az előtakarékosságra 

ösztönzés segíti. 

Megvalósítás időszaka: 2018.01.01.-2020.06.29. 

 

Gyerekek 

Családoknál a kialakult 

veszélyeztető tényezők 

csökkentése, megszüntetése 

Biztonságos családi háttér kialakításának 

segítése, társadalmi beilleszkedést segítő 

programok szervezése, 

kompetenciafejlesztés, családok 

megerősítése. Esélyegyenlőségi koordinátori 

hálózat kialakítása, a veszélyeztető tényezők 

lehetőség szerinti megszüntetése 

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület az EFOP-1.3.5-16-

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 

projekt során a családi és társas kapcsolati, valamint az egyéni és 

közösségi szerepek újradefiniálásával, a megújulás lehetőségeinek 

számbavételével, a családok erősítését, az egészségtudatos 

magatartás kialakítását, valamint a hátrányos helyzetű csoportok 

integrációját célozták meg. A programok során fő szerepet kap a 

fiatalok felelős életre nevelése, a pénzügyi kultúrájánál életvezetési 

kompetenciák fejlesztése, a takarékossági szemléletmód 

kialakítása. A megvalósítási időszak: 2017.07.01-2021.05.01. 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az EFOP-2.4.3-18 

– A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása 

című projekt során 5 önkormányzati bérlakás felújításával 5 család 

lakhatási helyzetén segített. Megvalósítási időszak: 2018.12.01.-

2019.11.15. 

HHH megállapításához 

szükséges nyilatkoztatás 

hatékonyságának 

biztosítása 

Érintett családok tájékoztatása a 

nyilatkozattétel fontosságáról. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását 

kérelmező, illetve már abban részesülő 

ügyfelek figyelmét fel kell hívni a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzet megváltozott 

szabályaira és a kérelmezés lehetőségére. 

Tájékoztatni kell a szülőket a biztosított 

kedvezményekről, támogatásokról (ingyenes 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-15-

ST1 és a TOP-6.9.1-16-ST1 - A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Salgótarján két 

szegregátumában – Salgó út – Forgách telep - valósul meg. A 

projekt során intenzív szociális munkával segítik az ott lakókat. 

Tájékoztatják az érintetteket a biztosított kedvezményekről, 

támogatásokról, felhívják a figyelmüket a nyilatkozattétel 

fontosságára. 
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étkeztetés, tankönyvellátás, kollégiumi 

ellátás, ösztöndíjprogramok, stb.), 

A gyermekek 

szocializálódásának 

elősegítése 

A szociális segítés eszköztárának kialakítása, 

kompetens szakemberek bevonása az óvodai 

és iskolai szociális segítésbe. 

Együttműködések kialakítása, fejlesztési 

tervek készítése. Utánkövetés. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

(konzorciumban Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával) az „Esély a gyermekeinknek” című, EFOP-

1.4-2-16 kódszámú projekt kapcsán 

Mobil utazóhálózat – utcai szociális munkás, gyógypedagógus, 

logopédus, pszichológus szakemberek biztosítása;  

A projekt keretén belül működő jelenlétházakban a településen élő 

gyermekek és családtagjaik, a települések lakosai, az elégtelen 

lakókörnyezetben és lakáskörülményekben élő rgyvk-s gyermekek 

és szüleik, valamint rászoruló családok valamely szolgáltatáshoz 

kapcsolódóan tudnak részesülni a gyermekeket érintő 

fejlesztésekben, a családok megsegítésében. 

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság - TOP-7.1.1-16-H-ESZA - TOP CLLD 

ESZA projekt keretében valósul meg a Drámai percek 

foglalkozássorozat, és az azokat lezáró nagyrendezvény, a 

SZÍNTÉZIS. Ez a merőben új elgondolás, abból a fiatalokat érintő 

problémakörből fakad, melyek érzékelhetően felerősödtek 

világunkban. Az előítéletek, az iskolai bántalmazás, a zaklatás és a 

kirekesztettség sajnos mindennapossá vált. Ezek a problémák, egy 

olyan hátrányos helyzetű térségben, mint Salgótarján, ahol 

mindennapos a létbizonytalanság, a kilátástalan helyzet vagy 

kifejezetten érezhetők a társadalmi különbségek, a fiatalok körében 

még jobban kiéleződnek és súlyos következményei is lehetnek. 

Mivel a gyerekek másként működnek kortárs közösségekben, ezért 

a projekt ötletgazdái egy innovatív lehetőséget kínálnak 

drámapedagógiai módszerek alkalmazásán keresztül. 7 workshop 

keretében, 8. osztályos tanulóknak terveznek foglalkozásokat, 

melyekbe pedagógusokat, színészeket vonnak be, és az alkalmazott 

színház módszertanával kezdeményeznek beszélgetéseket, közös 

gondolkodást. Megvalósítási időszak: 2020.05.01.-2021.10.31. 

A gyermekek iskolai 

lemorzsolódásának 

csökkentése   

A gyermekek minimum a 8 általános iskola, 

illetve egy szakma megszerzéséig jussanak 

el. 

Javaslattétel a magántanulói státusz 

megadásával kapcsolatos jogszabály 

megfelelő alkalmazása, esetleges jogszabály 

módosításra. 

Együttműködések kialakítása, a komplex 

telepprogram folytatása, tanodák 

működtetése 

 

Az Uzho Jilo – Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Egyesület az EFOP 

1.4.4.-17. kódszámú, Bari Shej program keretén belül a roma 

továbbtanulásának ösztönzését, a korai iskolaelhagyás megelőzését 

tűzte ki célul komplex programok segítségével - a megvalósítás 

időszaka: 2018.02.15-2020.02.14. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

(konzorciumban Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával) az „Esély a gyermekeinknek” című, EFOP-

1.4-2-16 kódszámú projekt kapcsán létrejött jelenlétházakban a 

településen élő gyermekek és családtagjaik, a települések lakosai, 

az elégtelen lakókörnyezetben és lakáskörülményekben élő rgyvk-s 

gyermekek és szüleik, valamint rászoruló családok valamely 

szolgáltatáshoz kapcsolódóan tudnak részesülni a gyermekeket 

érintő fejlesztésekben, a családok megsegítésében. A jelenlétház 

több funkciót töltene be, egyrészt a gyerekek és a szülők 

szabadidejének hasznos eltöltésére szervezett programoknak, 

közösségi foglalkozásoknak (adósságrendezés, közös stratégiák 

kidolgozása) ad helyet, találkozási lehetőségeket nyújt a település 

lakói számára, illetve segíti a megfelelő információkhoz való 

folyamatos hozzáférést, másrészt a családok szűkös anyagi 

lehetőségeiből fakadó problémák enyhítése érdekében biztosít 

szolgáltatásokat (mosás, tisztálkodás, stb.), de például tanulást 

segítő foglalkozásokkal biztosítja a felkészülést azon gyermekek 

számára, akiknek az otthoni környezet nem teszi lehetővé a 

nyugodt tanulást. 

A gyermekek korai 

fejlesztése   

Tájékoztató anyagok készítése, tájékoztató 

előadások szervezése, együttműködések 

kialakítása. 

Fejlesztő szolgáltatás bővítése, esetleg civil 

szervezetek bevonásával. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

(konzorciumban Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával) az „Esély a gyermekeinknek” című, EFOP-

1.4-2-16 kódszámú projekt kapcsán létrejött jelenlétházakban a 

településen élő gyermekek és családtagjaik, a települések lakosai, 

az elégtelen lakókörnyezetben és lakáskörülményekben élő rgyvk-s 
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Pályázati források feltérképezése. 

 

gyermekek és szüleik, valamint rászoruló családok valamely 

szolgáltatáshoz kapcsolódóan tudnak részesülni a gyermekeket 

érintő fejlesztésekben, a családok megsegítésében. Ezen kívül 

tanulást segítő foglalkozásokkal biztosítja a felkészülést azon 

gyermekek számára, akiknek az otthoni környezet nem teszi 

lehetővé a nyugodt tanulást. 

Gyermekeink jövője Hatékony együttműködések kialakítása a 

társadalmi összefogásért, a közösségek 

fejlesztéséért tevékenykedő civil 

szervezetekkel 

A szenvedély- és a pszichiátriai betegséghez 

kapcsolódó hiányzó szociális alapellátás 

feltételeinek megteremtése 

A szenvedélybeteg fiatalok minél szélesebb 

körben történő megsegítése, a szakemberek, 

a jelzőrendszer tagjai által széleskörű 

tájékoztatás nyújtása a segítő szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségéről. A szülők 

megsegítése, segítő beszélgetések megtartása 

szakemberek bevonásával. 

Kisközösségek létrehozása, generációk 

közötti együttműködés javítása, családok 

erősítése 

 

A „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány az EFOP-1.3.8-17 -

Önkéntesség személyre szabva projektjében a tanácsadók 

segítséget nyújtanak a fiataloknak abba, hogy kialakuljon bennük 

jövőképük, az öngondoskodásra, tudatos életvitelre alkalmassá 

váljanak, segítenek felmérni a fiatalok képességeit és lehetőségeit. 

Megvalósítási időszak: 2017.11.01.-2021.01.29. 

Promeritum Alapítvány az EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi 

szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztése projekt kapcsán a 

hátrányos helyzetű fiatalok, valamint az idősebb korosztály 

tagjainak elérésével kínálnak olyan programlehetőségeket, melyek 

során az előítéletek, a generációs különbségekből adódó  

problémák csökkentése a cél. 

Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat az EFOP-1.8.9-17 – Legyen más a 

szenvedélyes! című projekt keretében a szerhasználat megelőzését 

és visszaszorítását célzó prevenciós szemléletformáló 

programokkal járul hozzá a gyermekek, fiatalok szerhasználatának 

megelőzéséhez, visszoszorításához. Megvalósítási időszak: 

2017.11.01.-2020.07.29. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása az EFOP-

1.8.7-16-Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek 

megelőzése érdekében projekt kapcsán az alábbi elemeken 

keresztül valósítja meg célját: Információnyújtáson alapuló 

programokon belül – az életkornak és a célcsoportnak megfelelő 

információk nyújtása annak érdekében, hogy naprakész 

információkat kapjon a szerhasználat rövid és hosszútávú 

következményeiről, a szerektől való függés tüneteiről, a 

szerhasználat jogi aspektusairól, valamint az elérhető szociális és 

egészségügyi szolgáltatásokról. 

A szülők és a család megvalósuló a családi rendszert 

megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális 

programok megvalósítása. Játék a családban projektelem keretén 

belül a sport segítségével speciális családi sportprogramok 

megszerzése, melyeknek fő célja a szülő-gyermek és tágabb 

családi kapcsolatok megerősítése, a bizalom és a kommunikáció 

fejlesztése, valamint a sport prevenciós hatásának (helyettesítő 

élmény) promotálása.  

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok segítik az 

egyént személyes érzései és viselkedései megértésében, javítja a 

döntéshozatali készségét (pl. visszautasítási technikák és a nemet 

mondás készségeinek fejlesztése). 

Megvalósítási időszak: 2019.03.01.-2021.05.29. 

Szabadidő hasznos 

eltöltésének elősegítése 

A gyermekek szabadidős lehetőségeinek, a 

nyári tábori élmények megélésének 

biztosítása iskolai szünetben, ingyenes 

táborok szervezése 

A gyermekek kirekesztettségének, 

szegénységének csökkentése, 

Cél, hogy a gyermekek megtapasztaljanak 

egy elfogadó, értéket közvetítő, játékosan 

tanító közeget, ahol szeretettel viszonyulnak 

hozzájuk. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

(konzorciumban Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával) az „Esély a gyermekeinknek” című, EFOP-

1.4-2-16 kódszámú projekt kapcsán 

Nyári napközis tábor - Iskolai szünetekben és hétvégeken 

szervezett szabadidős és fejlesztő programok - a gyermekek 

kirekesztettségének, szegénységének csökkentése, a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése, a gyermekek 

szabadidős lehetőségeinek, a nyári tábori élmények megélésének 

biztosítása iskolai szünetben 
 

Nyári bentlakásos tábor - a gyermekek kirekesztettségének, 

szegénységének csökkentése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
bővítése, a gyermekek szabadidős lehetőségeinek, a nyári tábori 

élmények megélésének biztosítása iskolai szünetben a nyári 
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napközis táborban legjobban teljesítő gyermekek számára 

jutalomként. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása az EFOP-

1.8.7-16-Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek 

megelőzése érdekében projekt kapcsán a játék a családban 

projektelem keretén belül a sport segítségével speciális családi 

sportprogramok megszerzése, melyeknek fő célja a szülő-gyermek 

és tágabb családi kapcsolatok megerősítése, a bizalom és a 

kommunikáció fejlesztése, valamint a sport prevenciós hatásának 

(helyettesítő élmény) promotálása.  

Építők KC Forgách Sport Club - TOP-7.1.1-16-H-ESZA projekt 

kapcsán az egészségfejlesztési, és megőrzési, sport-, szabadidős és 

szünidős programokhoz való hozzáférés esélyeit, azok 

egyenlőségét a nem fizetős szolgáltatások elérhetőségének 

biztosításával kívánja megteremteni, ezentúl hozzájárul a 

közösségi szerepek kialakításához, valamint a közösségi 

szerepvállaláshoz. A tevékenység célja az ügyesség, a 

mozgáskoordináció valamint az egyensúlyérzék fejlesztésére 

irányul, ugyanakkor a szabályok megismerésével lehetőség nyílik a 

sport mindennapossá tételére is, mellyel hozzájárulhat a résztvevő 

az egészséges életmód kialakításához. 

Megvalósítási időszak: 2019.09.01-2021.11.29. 

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete - Eszközökkel 

az integrált programokért című - TOP-7.1.1-16-H-ERFA - TOP 

CLLD ERFA projekt keretében beszerezni kívánt eszközöket 

(többgenerációs, mobil játéktár beszerzése: szumó birkózó jelmez 

taminival, Ugráló vár, mobil KRESZ park, bobocar, óriási csúzli, 

csörgőlabda, felfújható légtartó buborék, mini golf felszerelés, 

Hullámbringa, Hátas tandem bicikli, Velociped, Pónicikli, Óriás 

memória amőba) felhasználója közvetlen célcsoportja elsősorban 

Salgótarján teljes lakossága, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos 

helyzetű csoportok tagjaira (nők, idősek, fogyatékkal élők, 

mélyszegénységben élők stb.), illetve a városért tenni akaró 

önkéntes közösségek. 

Megvalósítási időszak: 2020.11.02-2021.09.30. 

Családok/Gyermekek 

Átmeneti Otthona 

férőhelyszám bővítése 

A jelenlegi intézményhálózat folyamatos 

telítettsége miatt szükséges a 

Családok/Gyermekek átmeneti otthonának 

férőhelyszámának növelése, a bántalmazott 

gyermekek, hozzátartozók esetére 

krízisközpont létrehozása. A 

településnagyságból és lakosságszámból 

adódóan Salgótarjánból kerül be a legtöbb 

ellátott. A szolgáltatások (oktatási, 

egészségügyi, szociális, stb.), illetve az 

„anyaszervezet” (ESZK) könnyebb 

elérhetősége a megyei jogú város területén 

biztosított, ezért a város közigazgatási 

területén belül célszerű egy új intézmény 

létrehozása. 

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete az EFOP-2.2.3-

17- Menedék Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése 

Salgótarjánban projekt keretén belül a 40 fő férőhelyen ellátást 

biztosító otthon felújítását végezte el. 

A megvalósítás időszaka: 2018.02.01-2020.01.31. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása EFOP 2.2.3 

kódszámú felhívásra benyújtott – Családok Átmeneti Otthona 

kialakítása Salgótarjánban című pályázata nem nyert támogatást. 

Nők 

Nők (roma nők) 

foglalkoztatásának 

növelése 

A családok anyagi körülményeinek javítása a 

munka világába való visszajutással; 

Érzékenyítő tréningek szervezése. A tartós 

elszegényedés, a mélyszegénységbe 

süllyedés megelőzése érdekében az 

álláskeresők számára elhelyezkedést segítő 

képzések, átképzések szervezése. 

Veszélyeztetett célcsoportok (nők, roma nők, 

alacsony iskolázottságú egyének, 

gyermeküket egyedül nevelők, életkori 

besorolás szerint hátrányos helyzetűek: 

pályakezdő fiatalok, 45 év fölöttiek, stb.) 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-15-

ST1 és a TOP-6.9.1-16-ST1 - A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Salgótarján két 

szegregátumában – Salgó út – Forgách telep - valósul meg. 

A projektelőkészítés során készült egy -egy tanulmány, mely egy 

szociológiai felmérésen alapult. Feltérképezték az ott lakók 

szociális körülményeit, jövedelmi, iskolázottsági és lakhatási 

helyzetét. Mindezek figyelembe vételével kerültek kidolgozásra a 

projektelemek. 

A projekt során a lakhatási- és infrastrukturális helyzet 

minőségének javítása, a lakhatással kapcsolatos bizonytalanságok 



2020. DECEMBER 

számára személyre szabott, illetve speciális, 

csoportos programok szervezése, 

információs pont létrehozása. Állásinterjúra 

való felkészítés – csoportosan és személyre 

szabottan. 

Prevenciós és korrekciós beavatkozások 

tervezése (iskolai programok, tréningek, 

álláskeresési technikák, vállalkozóvá válás 

lehetőségei). 

csökkentése; a szolgáltatások elérhetőségének javítása volt a cél. 

A projekt során intenzív szociális munkával segítik az ott lakókat. 

A programelemek két fontos, egymással összefüggő módszertani 

pilléren alapulnak: 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 (pl. álláskeresést segítő 

szolgáltatások,lakhatási- és jogi tanácsadás; adósságkezelési- és 

háztartásgazdálkodási tanácsadás; gyermek- és ifjúsági programok; 

egészségügyi programok; szakmai- és egyéb képzések; közösségi 

programok (klubok); részvételi tervezés és közösségfejlesztés; 

Családi kapcsolatok 

megerősítése 

Nők biztonságának, testi-lelki jóllétének 

növelése, a veszélyeztetett (és veszélyeztető) 
csoportok tájékoztatása, jogaik tudatosítása. 

Családi problémák feltérképezése 

Családi kommunikációs zavarok 
kiküszöbölése 

Konfliktuskezelési technikák 

megismertetése, családi kapcsolatok 

megerősítése 

Idősek 

Figyelemfelhívás a 

veszélyekre, közbiztonság 

növelése 

Az idősek körében növelni kellene a 
bűnmegelőzési, civil tájékoztató előadásokat, 

konzultációkat, konkrét gyakorlati 

tanácsokkal kell ellátni őket az elektronikus 
és mechanikus személyi és vagyonvédelmi 

eszközök használatával kapcsolatban. 

Az aktív időskorúak körében „kortárs segítő” 
csoportokat kell létrehozni a megelőző 

munka szélesítése érdekében. 

Az idős emberek értékeinek, testi épségének 
megóvása. 

Szomszédok egymásra figyelése, emberi 

kapcsolatok erősödése. 

 

 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-15-

ST1 és a TOP-6.9.1-16-ST1 - A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Salgótarján két 

szegregátumában – Salgó út – Forgách telep - valósul meg. 

A projektelőkészítés során készült egy -egy tanulmány, mely egy 

szociológiai felmérésen alapult. Feltérképezték az ott lakók 

szociális körülményeit, jövedelmi, iskolázottsági és lakhatási 

helyzetét. Mindezek figyelembe vételével kerültek kidolgozásra a 

projektelemek. 

A célterületeken élő időseket szociális munkások segítik, 

tanácsokkal látják el őket, tájékoztatják őket a biztonságuk 

érdekében megtett lehetőségekről. A program lehetőséget biztosít a 

közös összejövetelekre, találkozókra is. 

A szociális munkások segítséget nyújtanak a szociális és 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, az ápolást-

gondozást nyújtó intézményekbe való bekerülés lehetőségeinek 

megismeréséhez. 

Generációk közötti 

együttműködést elősegítő 

jó gyakorlatok, modellek 

gyűjtése, ezek nyomán 

programok szervezése 

A generációk közelebb kerüljenek 

egymáshoz, elfogadják a fiatalok az 

időseket. 

Kapcsolatfelvétel az intézményekkel, civil 

szervezetekkel, idősek szervezeteivel, 

intézményeivel. 
Az időskori leépülés, elmagányosodás 

megelőzése, perifériára jutás csökkentése. 

A városban működő idős− és nyugdíjas 
klubok szolgáltatásainak bővítése 

egyedülálló idős emberek bevonásával 

A szociális és egészségügyi 

szolgáltatások 

igénybevételének, az 

ápolást-gondozást nyújtó 

intézményekbe kerülés 

lehetőségeinek 

megismertetése. 

Tájékoztatás igénybe 

vehető támogatásokról. 

Ezen témában az idős korosztály 

ismereteinek bővítése. 

Folyamatos információáramlás biztosítása. 

Fogyatékkal élők 

Egyenlő hozzáférés egyenlő 

esély 

A vakok és gyengénlától célcsoportja önálló 

közlekedését nagyban segítené, 

előremozdítaná, ha a lépcsők élét ellátnák 

sárga csíkkal. A szöveges feliratokat 

megfelelően megvilágítva, piktogramokkal 

kiegészítve helyeznék ki. Az információk 

elérésének beszélő hangjelzővel történő 

kiegészítése, mely segíti a vakok és gyengén 

látók közlekedését, biztonságosabbá teszi a 

közúti csomóponton való áthaladásukat, 

illetve az autóbuszjáratok indulási/érkezési 

információinak elérését. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

(konzorciumban Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával) az „Esély a gyermekeinknek” című, EFOP-

1.4-2-16 kódszámú projekt kapcsán létrejött egyenlő hozzáférést 

biztosító akadálymentesített jelenlétházakban a településen élő 

gyermekek és családtagjaik, a települések lakosai, az elégtelen 

lakókörnyezetben és lakáskörülményekben élő rgyvk-s gyermekek 

és szüleik, valamint rászoruló családok valamely szolgáltatáshoz 

kapcsolódóan tudnak részesülni a gyermekeket érintő 

fejlesztésekben, a családok megsegítésében. A jelenlétház több 

funkciót töltene be, egyrészt a gyerekek és a szülők szabadidejének 

hasznos eltöltésére szervezett programoknak, közösségi 

foglalkozásoknak (adósságrendezés, közös stratégiák kidolgozása) 

ad helyet, találkozási lehetőségeket nyújt a település lakói számára, 
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illetve segíti a megfelelő információkhoz való folyamatos 

hozzáférést, másrészt a családok szűkös anyagi lehetőségeiből 

fakadó problémák enyhítése érdekében biztosít szolgáltatásokat 

(mosás, tisztálkodás, stb.), de például tanulást segítő 

foglalkozásokkal biztosítja a felkészülést azon gyermekek 

számára, akiknek az otthoni környezet nem teszi lehetővé a 

nyugodt tanulást. 

Lakossági és szolgáltatói 

érzékenyítés 

A társadalom elfogadó, segítő attitűdjének 

elérése, a szolgáltatások könnyebb 

igénybevétele az érintett családok jobb 

életminőségének érdekében. 

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete - TOP-7.1.1-16-

H-ESZA - TOP CLLD ESZA projekt. A program során 

bemutatkoznak a fogyatékos civil szervezetek és intézmények, 

majd ügyességi játékokon, játékos versenyeken kipróbálhatják a 

résztvevők, milyen fogyatékkal élni. A rendezvényen ingyenes 

gyermek- és családi programokat tartanak, továbbá önkéntesek 

tájékoztatást adnak az EU-val kapcsolatos kérdésekben, az 

oktatásról, munkavállalásról, utazásról. A programot kvízekkel, 

játékokkal színesítjük. Jelen rendezvény megvalósítása elsősorban 

célcsoport hátrányos helyzetű, mozgáskorlátozott tagjait célozza 

meg. 

Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület 

"Neked csak pár lépés, de Nekik maga az Élet" projekt 

megvalósításával különböző generációk aktívabb városi 

együttműködése, a közösségi programok kínálatának bővítése 

érhető el. A projekt megvalósítása egyszerre integrálja a 

testmozgást és a mentális egészségfejlesztést, az 

egészségtudatosság növelését, valamint az egyéni és közösségi 

célok elérését. 

Önkéntességet, társadalmi felelősségvállalást népszerűsítő program 

keretén belül 2020 és 2021 években 1-1 jótékonysági 

akadályverseny megrendezésére kerül sor, melynek közvetlen 

célcsoportját az autizmussal, valamint a daganatos betegséggel 

élők alkotják. Elsősorban a lakossági összefogásra, egymás 

megsegítésére kívánja a program felhívni a figyelmet a sport 

segítségével, de kiegészítő tevékenységekként a helyi identitást, 

összefogást erősítő program és a lakossági érzékenyítő, 

szemléletformáló, egészségmegőrzéshez kapcsolódó 

tevékenységek is megvalósulnak. 

Info-kommunikációs 

akadálymentesítés 

hallássérült személyek 

(siketek és nagyothallók) 

számára 

Életvitel megkönnyítése  

Központban az autizmus Az autista gyerekek és felnőttek egyenlő 

módon tudjanak a szociális ellátórendszer 

igénybevevői lenni, a speciális 

szükségleteiknek megfelelő ellátásban 

részesüljenek. A szakemberek speciális 

képzése/átképzése után a szaktudás hatékony 

kihasználásával mindenki számára elérhető 

szolgáltatás valósulhatna meg. 

Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület 

"Neked csak pár lépés, de Nekik maga az Élet" projekt 

megvalósításával különböző generációk aktívabb városi 

együttműködése, a közösségi programok kínálatának bővítése 

érhető el. A projekt megvalósítása egyszerre integrálja a 

testmozgást és a mentális egészségfejlesztést, az 

egészségtudatosság növelését, valamint az egyéni és közösségi 

célok elérését. 

Önkéntességet, társadalmi felelősségvállalást népszerűsítő program 

keretén belül 2020 és 2021 években 1-1 jótékonysági 

akadályverseny megrendezésére kerül sor, melynek közvetlen 

célcsoportját az autizmussal, valamint a daganatos betegséggel 

élők alkotják. Elsősorban a lakossági összefogásra, egymás 

megsegítésére kívánja a program felhívni a figyelmet a sport 

segítségével, de kiegészítő tevékenységekként a helyi identitást, 

összefogást erősítő program és a lakossági érzékenyítő, 

szemléletformáló, egészségmegőrzéshez kapcsolódó 

tevékenységek is megvalósulnak. 

 

 


