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SZAKMAI MŰHELYEK A KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY PROGRAMOKÉRT
TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Tudományos Akadémia Gyerekszegénység Elleni Programirodájának feladata a
TÁMOP 5.2.1. program keretében, hogy támogassa a TÁMOP 5.2.3. pályázat beadására
jogosult 11 kistérség gyerekesély programjainak előkészítését és megvalósítását.
Tevékenységünk fontos eleme olyan gyakorlatközeli, a tervezést és megvalósítás
legfontosabb kérdéseit tárgyaló műhelyek szervezése, melyek segítségével a kistérségi
programok célcsoportjai, megvalósítói segítséget kaphatnak munkájukhoz, és egyben
kapcsolatot építhetnek ki más kistérségekkel.
Ennek érdekében 2010. október és novembere között workshopokat szervezünk az alábbi
témákban:
1. A kistérségek lehetőségei, eszközei a gyerekszegénység leküzdésében
A műhely célja, hogy a résztvevők megismerhessék a gyermekszegénység kialakulásának és
fennmaradásának legfőbb tényezőit, képet kapjanak a hazai és nemzetközi kutatásokról, jó
gyakorlatokról, a program céljairól, eszközeiről és jogszabályi hátteréről. A műhelyben sor
kerül a kistérségi tükrök alapján a kistérségekben felmerült legsúlyosabb problémák
megvitatása is.
A műhelyre minden érdeklődőt várunk, de elsősorban a program előkészítésében,
tervezésében és megvalósításában részt vevőkre, a gyerekbizottságok (leendő) tagjaira,
döntéshozókra, és a célcsoportok képviselőire számítunk.
2. Óvodai, Iskolai szociális munka
A műhely célja, hogy a szociális munka speciális ágazatának eszközeivel, módszereivel és
várható eredményeivel ismerkedjenek meg a szociális és gyermekjóléti szolgálatok
munkatársai, védőnők, pedagógusok és más szakemberek, döntéshozók és az érintett
célcsoportok, pl. diákönkormányzatok, szülői munkaközösségek képviselői. A műhelyen való
részvételt a tervezésben és megvalósításban részt vevők mellett elsősorban olyan
településen élőknek és dolgozóknak ajánljuk, ahol magas a későn óvodába kerülő gyermekek
aránya, gyakoriak az igazolatlan hiányzások, a korai iskola-elhagyás, nehézkes az oktatási
intézmények és szülők közötti kapcsolattartás, a kompetenciamérések eredményei pedig
elmaradnak akár a kistérségi átlagoktól is.
3. Szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése
A TÁMOP 5.2.3 pályázatban a kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepelő
szakmaközi hálózatok kialakításában és működtetésében kívánunk segítséget nyújtani a
résztvevőknek a műhely szervezésével. A felkészítés során kitérünk a szakmaközi hálózatok
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indokoltságára, törvényi hátterére, szervezésére és megvalósítására, a működtetésük céljaira
és tartalmára, a résztvevők körére, és bemutatjuk a szécsényi kistérségben működő
szakmaközi hálózat tapasztalatait is. A képzés elsősorban a gyermekekkel és szüleikkel
foglalkozó intézmények munkatársainak (szociális és gyermekjóléti szolgálatok,
falugondnokok, támogató szolgálatok, védőnők, pedagógusok, orvosok, stb.) szól.

4. A kistérségi gyerekprogram szervezésének és működtetésének kérdései
A műhely célja, hogy segítséget nyújtsunk a kistérségi gyerekesély programok szervezeti
kereteinek és működtetésének kialakításához, az egyes szereplők (többcélú kistérségi
társulás és munkaszervezete, települési önkormányzatok, gyerekirodák, szakmai
megvalósítók, intézmények, stb.), tisztázzuk ezek egymáshoz való viszonyát,
együttműködésük feltételeit és lehetséges módjait. A program során arra is kitérünk,
hogyan lehet a helyi közösséget a programba, a döntések előkészítésébe, valamint a
döntések meghozatalába bevonni. A műhelyre elsősorban a (leendő) projektmunkatársakat,
munkaszervezet-vezetőket, a gyerekbizottságok tagjait, jegyzőket, döntéshozókat és
szakembereket várunk.
5. Közösségi és szociális munka a szegregátumokban
A műhely célja a szegregátumokban végzett közösségi és szociális munka céljának,
szerepének, valamint lehetséges megvalósítási módszereinek bemutatása. A program során
kitérünk a szécsényi programban végzett közösségi munka bemutatására is. A műhelyre
elsősorban az érintett települések képviselőt (beleértve a helyi közösség vezetőit, CKÖ-k
tagjait), szociális szakembereket, és a programelem megvalósításában közreműködőket
várjuk.
A műhelyeken a résztvevők aktív együttműködésére számítunk, lehetőséget kínálunk arra,
hogy formálják az egyes témakörök tartalmát, feltehessék kérdéseiket és megoszthassák
egymással tapasztalataikat. Ennek érdekében kérjük, hogy kérdéseiket, témajavaslataikat,
esetleges dilemmáikat a jelentkezéssel egyidőben jelezzék.
A műhelyek helyszíne Kisteleken, az M5-ös autópálya közelében, Szeged mellett az Aqua
Hotelben lesz.
http://www.aqua.hotel.hu/
Tervezett időpontok:
cím
A kistérségek lehetőségei,
eszközei a gyerekszegénység
leküzdésében
Iskolai, óvodai szociális munka:

2010. október 5.-7. (keddcsütörtök)
2010. október 7.-9.
(csütörtök-szombat)

időpont
2010. október 28.-30.
(csütörtök-szombat)
2010. november 23.- 25.
(kedd-csütörtök)

TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001

Szakmaközi hálózatok
kialakítása és működtetése:
A kistérségi gyerekprogram
szervezésének és
működtetésének kérdései:
Közösségi és szociális munka a
szegregátumokban:

2010. október 12.-14 (kedd,
csütörtök)
2010. október 14.-16.
(csütörtök-szombat)

2010. november 25.-27.
(csütörtök-szombat)
2010. november 9.- 11.
(kedd-csütörtök)

2010. október 26.-28 (keddcsütörtök)

2010. november 11.-13.
(csütörtök-szombat)

A képzésen résztvevők számára szállást, és étkezést biztosítunk, ugyanakkor az útiköltség
megtérítésére nincs lehetőségünk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a képzésekre! Részvételi szándékukat – kérjük – a
mellékelt jelentkezési lapon (amely letölthető a www.gyerekesely.hu honlapról is)
előzetesen jelezzék.

