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Az elmúlt 2 évben 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi
együttműködésével egy jelentős projekt valósult meg térségünkben.
A konzorcium tagjai:
● Kadarkút Város Önkormányzata – konzorciumvezető
● Csököly Község Önkormányzata
● Rinyakovácsi Község  Önkormányzata
● Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
● Zselickislak Községi Önkormányzat
● SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet
A megvalósítás időszaka: 2018. 02. 01. – 2020. 01. 31.
A projekt összköltsége: 247 911 567 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Az érintett lakosság: 4198 fő

CÉLOK
Projektünk konkrét célja a konzorciumban résztvevő 5 településen (Kadarkút,
Szilvásszentmárton, Csököly, Zselickislak, Rinyakovácsi) a humánerőforrás-kapacitás fejlesztése, a térségben dolgozó szakemberek számára képzési, továbbképzési lehetőségek megteremtése a szakmai színvonalat emelő szolgáltatások biztosítása révén. Emellett a fiatal generáció számára személyiség- és
szemléletformáló programok, táborok, rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a humán közszolgáltatások minőségi javítását,
a hozzáférés megkönnyítését, és a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentését.
A projekt megkezdésekor komplex programot állítottunk össze, amivel egyaránt segítjük a humán területen dolgozók (óvónők, tanítók, tanárok, művelődési
és egészségügyi dolgozók, valamint szociális szakemberek) továbbképzését,
és a lakosság ismeretszerzését.

PROGRAMOK
A humán közszolgáltatásban dolgozóknak
A projektben szereplő településeket ellátó alapszolgáltatási központok a minőségi munkavégzés érdekében együttműködési megállapodást kötöttek egymással. Ennek egyik eredményeként a projekt időszakában több mint 40 dolgozójuk vett részt a szakmai workshopokon és eset-megbeszéléseken, hogy a
szerzett tudás birtokában napi munkájuk során különös figyelmet fordítsanak a
hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének elősegítésére.
Az intézményekben dolgozóknak szervezett szakmai képzések témái között
éppúgy szerepelt az esélyegyenlőség, az ifjúságsegítés, a szenvedélybetegekkel való foglalkozás, mint a mediáció fontossága.
Az óvodapedagógiai képzéseken valamennyi kadarkúti és csökölyi óvodapedagógus részt vett. Megismerkedtek a mozgásfejlesztés sajátosságaival,
a kreatív élménypedagógiával, a hagyományápolás fontosságával és a gyermeknevelés során fellépő konfliktusok kezelésével is.
A projekt 2 éves időtartama alatt csaknem négyszáz tanúsítványt szereztek
a humán szakemberek.

Tanulóknak
A program külön célként tűzte ki a fiatalok számára biztosított tudásszerzési
lehetőséget. Ennek érdekében számos klubfoglalkozást szerveztünk a két év
során. Népszerű téma volt a Tudatos pénzügyek a családban című rendezvény,
amely keretében szó esett az online bankolásról, a hitelfelvételről, a családi
költségvetés összeállításáról. A tanulói programok keretében komoly érdeklődést vonzott a fenntartható fejlődést témája, amely lehetőséget adott az ÖKOklub szervezésére és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére.
Komplex segítségnyújtást jelentett a családoknak a Szabadidő gyerektér
kialakítása az érintett településeken. A szülők munkavállalását, illetve a program képzésein való részvételüket segítettük azzal, hogy a hét meghatározott
napjain és időszakában szakképzett gyermekfelügyelő vigyázott a kicsikre.
E lehetőséget Kadarkúton 96-an, Csökölyben 27-en, Rinyakovácsiban 13-an,
Zselickislakon pedig 10-en vették igénybe rendszeresen.
A tehetséggondozás érdekében Kadarkúton a foci iránt érdeklődőknek teremtettünk lehetőséget a fejlődésre: ezeken az edzéseken 14 fiatal vett részt
rendszeresen.
A tanulók körében nagy sikere volt az ösztöndíjprogramnak, amely keretében
eddig több mint ötmillió forintot osztottunk ki a szociálisan rászoruló, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok számára. Az egyszeri juttatás településenként változó mértékű, 8 ezer és 100 ezer forint között volt. Kadarkúton 100,
Csökölyben 135, Rinyakovácsiban 34, Zselickislakon 16, Szilvásszentmártonban pedig 5 tanuló részesült különböző összegű ösztöndíjban.

Óvodáknak
Az óvodáskorú gyermekek szüleit előadássorozattal segítette a projekt a számukra fontos tudás megszerzéséhez. Az általános életvezetési, higiéniai és
gyermeknevelési kérdések mellett téma volt a speciális nevelési igényű, a fogyatékos, a beilleszkedési zavaros gyerekek nevelése és gondozása is. A kicsik
körében az egészségtudatos gondolkodás megismertetése volt a célunk, melynek elmélyítését szolgálta a 2 óvodában a 28 egészségnap megrendezése.
A kistelepülési létből eredő hátrányok leküzdését szolgálták azok a csoportos
kirándulások, amelyek segítségével számos vágyott helyre vittük el a résztvevőket. Így jutottak el a gyerekek a Balatonra, a Katica tanyára, a kaszói Lombkorona Tanösvényre, a szennai falumúzeumba, a pécsi állatkertbe, és e program segítette hozzá a zselickislaki kicsinyeket is az úszásoktatáshoz és a lovagláshoz.
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