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A projekt célja: a varsányi romák által sűrűn lakott szegregátum komplex szociális fejlesztése. Az
előre kijelölt és elfogadott célterületen.
A projekt 3 szakaszból állt.
Az előkészítés során: 157 fős célcsoport bevonása történt meg. Az előkészítő szakaszban megtörtént
a település lakóinak megszólítása. Egy előzetes felmérés készült a családokkal, mely során elkészültek
az egyéni fejlesztési tervek alapvető dokumentációi. A helyi közösség tagjainak bevonásával, a helyi
intézmények vezetőinek részvételével, a főpályázó (Varsány Község Önkormányzata) aktív
részvételével, továbbá a Magyar Szegénységellenes Alapítvány, valamint a Türr István Képző és
Kutató Intézet konzorciumi tagként történő bevonásával elkészült a Közösségi Beavatkozási terv,
amely a pályázat benyújtásának feltétele volt. A pályázatot a bonyolító szervezet számára
2012.10.15-én nyújtottuk be. A pályázati szerződés megkötésére 2013.december 18-án került sor. A
főpályázó által kapott támogatás összege: 64.365.219,-Ft.
A Magyar Szegénységellenes Alapítvány a pályázatban vállalt feladatok ellátására: 45.873,155,-Ft-ban
részesült.
A Türr István Képző és Kutató Intézet 37,981,004,-Ft támogatásban részesült a benyújtásra került
költségvetés alapján.
Így összesen: 148,219,378,-Ft-ot kapott, melynek előlegrésze (25%-os támogatás ) 2014 február 02án került kiutalásra. A vállalt feladatok a projekt 24 hónapos futamideje alatt:
Varsány Község Önkormányzata CSERHAJ épület kialakítása közösségi- és oktató tér biztosítása,
mosási lehetőségekkel együtt.
A CSERHAJ címe: 3178 Varsány, Hunyadi út 1. A Gondozási Központ földszinti része került felújításra,
és a projekt további időszakában a célcsoport tagjainak a rendelkezésére állt a szakmai feladatok
ellátásához.
A Csillagpont kialakítására a szegregátumban kerül sor. A Dankó úton került elhelyezésre egy
konténeregység, mely a közösségi szociálismunkások számára irodaként funkcionált, hogy helyben a
JELENLÉTTEL is napi szinten tudjanak információkat, segítséget nyújtani. A Csillagpont is
berendezésre került, ehhez mind az önkormányzat, mind a Magyar Szegénységellenes Alapítvány
támogatást nyújtott.

Hidak és átjárók építése történt meg a Dankó úton ( páros és páratlan oldal között ) annak
érdekében, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, és egyúttal a patakmeder tisztítása is
megtörtént. A Gyerekház bevonásával Anyaklub szolgáltatást tartottunk minden hónapban egy
alkalommal, ahol szakemberek segítették a fiatal szülőket a gyermekek nevelésével, oktatásával
kapcsolatos kérdésekben valamint a felmerülő egészségügyi problémák megoldásának
lehetőségeivel.
Fontos cél volt, hogy a szegregátumi területen élő kisgyermekes szülők gyermekükkel együtt vegyék
igénybe a Gyerekház nyújtotta szolgáltatásokat. A projektben a korai fejlesztői alterületen Nagy
Tímea segítette a munkát.
A felnőttek oktatását segíti az önkormányzat: 40 fő számára lehetővé vált, hogy elvégezze az
alapfokú iskolai tanulmányait (5.,6.,7.,8.osztály),mely után jogosítvány és szakma is szerezhető. A
képzések helyszíne a Hunyadi Mátyás Általános Iskola volt.
A felnőttoktatási alterületen Halasi Zoltánné és az MSZA közösségi szociálismunkása, Somoskői
Tamás támogatta a résztvevőket. (pedagógusok: Bátyi Sándor, Csomós Melinda, Bakosné Bányai
Mária)
A gyermekek számára hangszeres zenei oktatásra került sor a projekt teljes időtartama alatt. Hegedű,
gitár, ének, ritmushangszerek, furulya oktatás zajlott a közösségi házban. Az oktatást a Szécsényi
Iglice Közhasznú Egyesület bonyolította. Közösségi programszervezőként Oláhné Csercsics Ivett
segítette munkánkat.
Közösségi kapcsolattartók: Berki Mihály és Petrovics Ferenc, akik a szegregátumban élőket képviselték.
Feladatuk volt, hogy pontos információkat juttassanak el és segítsék a konzorcium által vállalt
feladatok teljesülését.
Egészségügy: a kisgyermekes szülőkkel történő napi kapcsolattartást, az egészségügyi szűrővizsgálatok
utókövetését Laukóné Oláh Magdolna látta el.
A gyermek és felnőtt szűrővizsgálatok lebonyolítását a SZILEN Bt. bonyolította, Dr. Rózsa Szilveszter
közreműködésével. 100 fő részvételére volt lehetőség. A szegregátumban élő gyermekek szűrése
megtörtént. A felnőttek szűrővizsgálatára is sor került.
A szociális esetmenedszer, aki napi szinten együttműködött a család problémáinak megoldásában:
Bocskayné Tóth Katalin.
A foglalkoztatási alterület vezetője: Galcsik Péter, aki a Türr István Képző és Kutató Intézetet
folyamatosan segítette az induló képzésekre jelentkezők adatainak összegzésével, valamint
kapcsolatot tartott a résztvevőkkel, a képzés sikere érdekében.
Fejlesztőpedagógus segítette a nehezen tanuló gyermekeket a szövegértés, olvasás területén. Farkasné
Radics Éva gyógypedagógus az alterület munkatársa.
A szociális alterületen Lázár Bálint szociálpedagógus került alkalmazásra. Felmérte a házak állapotát, a
kintlévőségeket, emellett adósságkezelési programokkal ismertette meg a résztvevőket, és kis
csoportok kialakítását segítette a projekt tartama alatt.

Az önkormányzat vállalása, hogy támogatja a projekt keretén belül egy foci csapat megalakulását- egy
önálló sportegyesület létrehozását, és a csapat felszerelésének , sporteszközeinek a biztosítását. A
focicsapat a programot követően is működi. Az egyesület létrejött.
Sor került egy 5 napos hospitálásra, a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók
Szövetségénél Bátonyterenyén, ahol a hulladékból tüzelőkészítést sajátították el a résztvevők. A hozzá
kapcsolódó présgépek elkészültek.
A Magyar Szegénységellenes Alapítvány a közösségi szociális munka területén vállalt kiemelt feladatot.
Az egyéni fejlesztési tervek folyamatos nyomon követése, a célcsoport tagjaival való állandó
kapcsolattartás, a szociális segítségnyújtás volt a feladatuk.
Ezen területen tevékenykedett Somoskői Tamás, Nagyné Mákos Izolda, Tóth Ádám, akik igazoltan
dolgoztak már szegregátumban élő emberekkel, és legalább 3 éves gyakorlatot tudtak felmutatni a
szociális munka e területén. Bangó Beatrix szociális asszisztensként segítette a munkát és a
foglalkoztatási alterület munkájába is besegített.
A Magyar Szegénységellenes Alapítvány 2013. január 13-án megtette a tanoda típusú szolgáltatás
beindítását, a szegregátumi területen élő fiatalok számára. A családok látogatása megtörtént. A tanoda
típusú szolgáltatást 46 gyermek vette igénybe a szegregátumból, és 7 fő szegregátumon kívüli
gyermeket is fogadtunk. Első osztályos gyermek 7 fő. második osztályos 4 fő, harmadik osztályos 3 fő,
negyedik osztályos 5 fő, hatodik osztályos 5 fő, hetedik osztályos 6 fő, és nyolcadik osztályos 7 fő.
Elkészültek az egyéni fejlesztési tervek a gyermekek számára. A tanoda hétfőtől szombatig fogadta a
gyermekeket. Pedagógusok: Nyikon József, Csuka Brigitta, Horváth Zoltán.
Tréningek megvalósítására került sor. Április hónapban 2X3 nap, és május hónapban 2x3 nap
időtartamban (együttműködési, hatékonysági, konfliktuskezelés, álláskeresési technikák és drog
prevenció témakörben). Továbbá közösségi programok megtartására is sor került havi
rendszerességgel.
Az alapítvány biztosította a program futamideje alatt a hangszereket a zenetanuláshoz.
Türr István Kutató és Képző Központ:
A képzések felelőse
-

Hálózatépítés, kapcsolatfelvétel, rendezvények lebonyolítása.

Megvalósult az energetikai ültetvénygondozó képzés, mely 240 óra időtartamú. A Bio és Zöldhulladék
hasznosító képzés 120 óra időtartamban, május hónapban kezdődött el. Betanított kőműves és festő
584 óra időtartamban. Betanított karbantartó munkás 684 órában.
A résztvevők a képzés idejére megélhetési támogatásban részesültek.
A www.varsany.hu honlapon a projekt bemutatása megtörtént. A nyilvánosság táblái elkészültek és
kihelyezésre kerültek. Megjelent a projektet bemutató cikk a Nógrád Megyei Hírlapban. Az MSZA-val
közösen megtartottuk a falu és célcsoport számára a tájékoztató megbeszélést.
A projekt vezetője: Varga Nóra.

A projekt szakmai vezetője: Berki Judit
A projekt pénzügyi vezetője: Percze Beáta
A projekt adminisztrátora: Bárány Erzsébet, Király Judit

Összefoglalva tehát:
2015. november 30-án lezárult a ,,Kiút a Szegregátumból - Varsány Komplex Teleprogram", melyben
Varsány Község Önkormányzata főpályázóként, a Magyar Szegénységellenes Alapítvány és a Türr
István Képző Kutató Intézet pedig konzorciumi partnerként vett részt. A két éves időtartamú projekt
célja volt a varsányi romák által sűrűn lakott szegregátum komplex szociális fejlesztése az előre
kijelölt, és elfogadott célterületen.
A mindennapos szociális segítségnyújtás, tanodai foglalkozások, anyaklub működtetése, felzárkóztató
felnőttoktatás, adósságkezelési tanácsadás, tréningek, szakmát adó képzések mellett kiemelt
eredmények a projektben: megalakult a Varsányi Roma Sportegyesület, melynek keretein belül
működik a futballcsapat. Vezetője: Petrovics Ferenc. Debütáló szezonjában, 2014-2015-ben a megyei
III. osztály keleti csoportjában szerepelt a csapat, amely megnyerte a bajnokságot, így a következő
szezont már megye II. osztályban kezdte meg, ifi csapattal bővülve.
Hangszeres zeneoktatás: a varsányi zenepalánták hegedűn, gitáron és ritmushangszereken tanultak
játszani. Eredményességüket mutatja, hogy a Szécsényi Járás települési rendezvényein számos
alkalommal felléptek.
A költségvetésben foglaltakat teljesítettük, a számlákkal elszámoltunk, a tevékenységeket
hiánytalanul elvégeztük. Eltérés nem volt. Kérjük beszámolónk elfogadását!
VARSÁNY, 2016. március 3.
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