
Együttműködés a Sellyei Járásban 

Sellye Város Önkormányzat elnyerte az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0022 azonosítószámú „Hátrá-
nyos helyzetű célcsoportok helyzetbe hozása a Sellyei Járásban” elnevezésű pályázatot. A vál-
lalt programok és tevékenységek megvalósítása 2015. április 01. és 2015. november 30. között 
kerülnek megvalósításra.

A pályázat középpontjában a járási szintű együttműködések kialakítása áll, emellett pedig nagy 
hangsúlyt fektetünk a sellyei járási települések helyi esélyegyenlőségi programterveinek  (HEP) fe-
lülvizsgálatára, naprakésszé tételére. Ez utóbbi tevékenységünk elősegítéséhez a pályázat keretén 
belül létrehoztuk a Sellye Járási Felzárkózási Kerekasztalt, ahol rendszeres résztvevő a Türr István 
Képző és Kutató Intézet szakembere, aki a helyi esélyegyenlőségi programtervek felülvizsgálatával 
foglalkozik. A szakember jelenlétével biztosítunk segítséget a HEP-ek minőségi felülvizsgálatára. 
További szakemberek bevonásával elkészül a Járási Esélyegyenlőségi Programterv (JEP) is, amely 
nagy segítséget nyújthat a HEP-ek felülvizsgálatában.

Mindemellett számos más programot is elindítottunk, melyeknek célcsoportja nagymértékben 
megegyezik a HEP-ben található célcsoportokéval (mélyszegénységben élők, nők, gyerekek, idő-
sek, fogyatékosságban élők). A pályázat keretén belül elindítottuk a Roma gyerekek iskolai beil-
leszkedésének elősegítését célzó programunkat, ahol családgondozó és pszichológus is látogatja 
a problémás családokat. Külső szakértők bevonásával elvégeztünk egy járási szintű szükséglet-
felmérést, ahol egészségügyi és szociális témában javaslatokat is készítettek az adott települést 
érintő problémákra a szakemberek. Lezajlottak képzéseink/tréningjeink: mélyszegénységben élők 
körében adósságcsapda kezelő tréning, pályázat megvalósítóinak konfliktuskezelő tréning és az 
oktatási, egészségügyi és szociális szférában dolgozó szakemberek számára is tartottunk képzést. 
A pályázat végére 7db kerekasztal ülést tartunk meg, 3db partnerségi és disszeminációs fórumot 
és 5db szociális gazdaságfejlesztő fórumot. A mélyszegénységben élők körében a járás települé-
sein életvezetési tanácsadás, öngondoskodás képességének fejlesztését célzó programok valósul-
nak meg folyamatosan. Három településen 3-3 alkalommal Szülő-klub foglalkozást szervezünk 
alapvető egészségügyi ismeretek, ortopédiai problémák, ’Gazdálkodj okosan’, gyermek-nevelési 
problémák, egészséges táplálkozás, fogápolás témában. Roma családok társadalmi beilleszke-
désének segítése céljából romológus énekművész bevonásával 8 iskolában ismerkedhettek meg 
a gyerekek a roma történelemmel, kultúrával mindezt zenés-játékos módszerrel. Szakembereink 
5 családnál 8 alkalommal tartanak kiscsoportos foglalkozást védelembe vett gyerekek témában. 
Szivacskézilabda programunkhoz 5 iskola csatlakozott. A hátrányos helyzetű gyerekek számára si-
kerélményt, rendszeres fizikai aktivitás elősegítését szeretnénk biztosítani. A program keretén be-
lül a gyerekek két szivacskézilabda kupán vehetnek részt, ezeket a kupákat megelőzve felkészítő 
edzésekre is elmehetnek, valamint felszerelést is kapnak. A Generációk együttműködését elősegí-
tő programsorozat célja az idősek és fiatalok egymásra találásához való hoz-
zájárulás, fiatalok mentorálasa, korrepetálása, tapasztalatok átadása, 
az idősek számára pedig digitális készségfejlesztés, közösség-
erősítés. A pályázat keretén belül számos együttműködést 
kötöttünk helyi szervezetekkel, bízunk abban, hogy ezek 
a kapcsolatok a jövőben is fent maradnak és együtt tu-
dunk tenni azért, hogy a Sellyei Járás települései fej-
lődni tudjanak.


