A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány
2009. évi közhasznúsági jelentése
1. Számviteli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés (vezetıi levéllel együtt)
(mellékelve)
2. A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 2009-ben a központi
költségvetésbıl közvetlenül támogatásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Ft)
Befektetett eszközök
Pénzkészlet
Készletek
Követelés
Aktív idıbeni elhatárolások
Összes vagyon (eszközök össz)

2008. december 31.
175 000
20 239 000
522 000
110 000
7 280 000
28 326 000

2009. december 31.
841 000
72 259 000
0
518 000
13 031 000
86 649 000

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretében
pénzbeli szolgáltatást nem nyújtott, nem pénzbeli szolgáltatásainak leírását a 7. pont
tartalmazza.
5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és más szervezetektıl kapott és 2009. évben felhasznált
támogatások

Támogatások

Befolyt támogatások,
Ft

GYEP
10101 Munkaügy
10301 TÁMOP 5.2.2
10601 SZMM 4858-2/2008
10701 951-KIHOP/2008 RIMÓC
10702 947-KIHOP/2008 NÓGRÁDMEGYER
10703 954-KIHOP/2008 MAGYARGÉC
10704 929-KIHOP/2008 NÓGRÁDSZAKÁL
10705 944-KIHOP/2008 ENDREFALVA
10706 958-KIHOP/2008 VARSÁNY
10801 MEH VI-SZ/435/2/2008
10802 MEH VI-SZ/169/2/2009
10901 Norvég HU0051
GYEP ÖSSZESEN.

32 754 226,00
11 420 580,00
29 611 848,00
999 959,00
999 990,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
32 500 000,00
51 232 156,00
163 518 759,00
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Felhasznált összeg, Késıbb
felhasználandó, Ft
Ft
32 754 226,00
2 414 520,00
29 197 698,00
999 959,00
999 990,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
912 589,00
0,00
19 826 818,00
19 731 973,00
109 837 773,00

0,00
9 006 060,00
414 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 411,00
0,00
12 673 182,00
31 500 183,00
53 680 986,00

Támogatások

Befolyt támogatások,
Ft

HÁLÓZAT
20101 NCA-ORF-08-1051 mûk.
20102 NCA-ÖNSZ-08-A-0201
20105 NCA-NK-B-P-0302
20106 NCA-NK-08-D-P-0041
20107 NCA-ORSZ-09-1176
20108 NCA-CIV-09-C-0165
20201 EAPN 2009
20202 EAPN utak
20301 TÁMOP.2.5.1-07/1-2008-0129
20601 SZMM naptár
20701 LEVI STRAUSS
20901 Norvég
HÁLÓZAT ÖSSZESEN:
MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES
HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY
ÖSSZESEN

Felhasznált összeg, Késıbb
Ft
felhasználandó, Ft

1 654 978,00
742 878,00
238 854,00
994 500,00
4 500 000,00
2 224 000,00
1 214 167,00
1 608 501,00
16 861 810,00
2 200 000,00
9 109 723,00
3 939 009,00
45 288 420,00

1 316 254,00
742 878,00
238 854,00
994 500,00
2 308 190,00
200 000,00
1 869 596,00
1 834 145,00
10 440 346,00
2 200 000,00
7 364 599,00
1 009 850,00
30 519 212,00

338 724,00
0,00
0,00
0,00
2 191 810,00
2 024 000,00
-655 429,00
-225 644,00
6 421 464,00
0,00
1 745 124,00
2 929 159,00
14 769 208,00

208 807 179,00

140 356 985,00

68 450 194,00

6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány vezetı tisztségviselıi 2009-ben sem részesültek
juttatásban.

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló
A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány a 2009. évben tevékenységét közhasznú
céljainak megfelelıen végezte.
Az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljai, valamint az ezekkel összhangban
megvalósított tevékenységek:
„Az alapítvány célja a magyarországi szegénység mélységének és kiterjedtségének
csökkentése. E cél érdekében tevékenységét elsısorban a Magyar Szegénységellenes
Hálózat nevet viselı – a szegénység ellen küzdı társadalmi szervezetek és alapítványokat
tömörítı – informális együttmőködés tevékenységeinek támogatásán keresztül fejti ki.”
7.1. Magyar Szegénységellenes Hálózat 2009. évi beszámolója

A 2009-es évben a Magyar Szegénységellenes Hálózat nevet viselı informális együttmőködés
folyamatosan mőködött, tevékenységeit az Alapítvány támogatásával valósította meg.
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„A szegénység elleni küzdelem során az Alapítvány célja elsısorban annak biztosítása,
hogy a szegénység és társadalmi kirekesztés ügye folyamatosan közbeszéd tárgya
legyen;
annak elérése, hogy e kérdések a legmagasabb politikai és szakmai döntéshozatali
szinteken is folyamatosan napirenden legyenek;”
A fenti cél elérése érdekében a Hálózat az év során több alkalommal juttatta el állásfoglalásait
a döntéshozókhoz, illetve hozta ezeket nyilvánosságra:
• Közös felelısségünk, hogy a pénzügyi és gazdasági válságot ne kövesse szociális
válság! – felhívás a szociális kiadások csökkentése és különösen a családi pótlék
rendszerének átalakítása ellen;
• Az Európai Szegénységellenes Hálózat összeurópai kampánya keretében 10
követelésbıl álló lista eljuttatása valamennyi Európai Parlamenti képviselı jelöltnek;
• A Magyar Szegénységellenes Hálózat állásfoglalása az „egy család egy ellátás”
bevezetését célzó költségvetési tervezetrıl;
• A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyilatkozata a Szegénység Elleni Küzdelem
Világnapja alkalmából (2009. október 17.)
Részvétel az egyeztetı fórumok munkájában: a Hálózat delegáltjai az év során folyamatosan
részt vett a különbözı egyeztetı és szakmai fórumok, így az Országos Szociálpolitikai
Tanács, a Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság, a „Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti
Stratégia Értékelı Bizottságának munkájában, ahol a szegénységben élık, a szociális
ellátások és szolgáltatások igénybevevıinek érdekeit képviselte.
Tekintettel arra, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005. októberében a Hálózat által
megrendezett Szegénységben Élık Elsı Találkozóján jelentette be, hogy a kormányzat
Stratégiát dolgoz ki a gyermekszegénység csökkentésére, illetve, hogy a kidolgozás szakmai
vezetıjének Ferge Zsuzsát (a Hálózat alapító tagját) kéri fel, a Hálózat feladatának tartotta a
Program, majd az elkészült Nemzeti Stratégia kidolgozásában való részvételt, ahogyan
jelenleg a megvalósítás figyelemmel kísérését is. Ez utóbbi cél megvalósítása érdekében
2009. júniusa és októbere között strukturált interjúk segítségével mértük fel a Stratégia
megvalósításának, valamint egyéb kormányzati intézkedéseknek a szegénységben élı
családok helyzetére gyakorolt hatását. A tapasztalatokat összefoglaló „Vágóképek – rögzítve
2009” címő Jelentés a nyomdai megjelentetése áthúzódott a 2010-es évre. A Jelentés
letölthetı a www.hapn.hu honlapról.
„a szegények szükségleteinek felismerésének, megfogalmazásának, napirendre tőzésének
segítése;”
A korábban említett Vágóképek – Rögzítve Jelentés alapját összesen 60, szegénységben élı
családdal készített interjú alkotta, amelyek célja a családok szükségleteinek, problémáinak,
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javaslatainak megismerése volt. Az összegyőlt tapasztalatokat a Hálózat a Vágóképek –
rögzítve 2009 Jelentés formájában továbbította a döntéshozók felé.
„a szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetése érdekében lobby-tevékenység
folytatása;”
A korábban már említetteken túl a Hálózat képviselıje több alkalommal részt vett az
Országgyőlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának ülésén. Többek között amikor
az a szociális kártya országos szintő bevezetésére vonatkozó egyéni képviselıi indítványt
tárgyalta, s a Bizottság tagjai felé továbbította a szegénységben élık fenntartásait a tervezett
módosításokkal kapcsolatban.
Az érdekképviseleti tevékenységnek szerves részét képezi a nyilvánossággal folyó munka.
Ennek keretében az év során a Hálózat egy sajtótájékoztatót szervezett a Vágóképek –
rögzítve 2009. jelentés bemutatására. A sajtó viszonylag erıs médiavisszhangot kapott.
A Hálózat 2009. október 17-én a Szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából utcai
figyelemfelhívó akciót szervezett a Liszt Ferenc téren. A rendezvényen felolvastuk a világnap
alkalmából a Hálózat által megfogalmazott nyilatkozatot, valamint a Hálózat aktivistái festett
arccal vettek részt a figyelemfelhívó akcióban. Az akció komoly médiaérdeklıdést váltott ki,
számos országos televíziós csatorna (pl. MTV 1) híradójában számolt be róla.
„a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élı emberek képessé tétele
véleményük és javaslataik megfogalmazására, az ıket érintı döntések befolyásolására, a
teljes jogú társadalmi részvételre;”
A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a Magyar Szegénységellenes Hálózat koordinálta
a 2009. májusában Brüsszelben megrendezett Szegénységben Élık 8. Európai Találkozóján
résztvevı magyar delegáció tagjainak kiválasztását és felkészítését. A kiválasztást megelızı
felkészítı folyamatban összesen 15 szegénységben élı ember vett részt. A képzés célja az
volt, hogy résztvevık képesek legyenek saját tapasztalataik, javaslataik döntéshozók felé
történı megfogalmazására. A képzés nagyban hozzájárult a négy fıs magyar delegáció
eredményes részvételéhez a Szegénységben Élık Európai Találkozóján.
A Szegénységben Élık Európai Találkozóit elıkészítı képzések bázisán indítottunk el
szegénységben élı emberek részvételével „Hallasd a hangod!” címmel egy állandó
munkacsoportot. A csoport legfontosabb célja, hogy kereteket biztosítson a szegénységben
élı emberek Hálózatba történı bekapcsolódására, valamint a szegénységben élık
részvételének lehetıségeirıl, támogatásáról történı közös gondolkodásra. A csoport tagjai az
év során kb. havi rendszerességgel találkoztak, és meghatározó szerepet játszottak a Hálózat
különbözı akcióinak, rendezvényeinek megszervezésében vagy pl. az október 17-ei utcai
akciónk elıkészítésében.
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„a hazai és a külföldi (különösen az Európai Unió területén tevékenykedı) civil
szervezetek közötti együttmőködések és partneri kapcsolatok kialakításának
kezdeményezése és támogatása;”
Az Alapítvány támogatásának köszönhetıen a Magyar Szegénységellenes Hálózat képviselıi
az év során folyamatosan részt vettek az Európai Szegénységellenes Hálózat vezetıségének és
munkacsoportjainak munkájában, az ott szerzett információkat a Hálózat tagjai számára
továbbították.

7.2. Szécsényi Gyermekesély Program 2009 évi beszámolója

A Szécsényi Gyerekesély Program harmadik éve folyik a szécsényi kistérségben, a
megvalósítók a MeH-MTA stratégiai kutatási program keretében mőködı MTA
Gyerekszegénység Elleni Programiroda, mint a szakmai holdudvar biztosítója valamint a
Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány (MSZHA), mint a helyi tevékenységek
operatív megvalósítója. Ez az alkalmazási kísérlet, valamint tapasztalatai szolgálják a
tervezett további „Szécsény-típusú modellkísérletek”, a Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti
Stratégiához kapcsolódó kormányzati cselekvési tervben (1092/2007. (XI.29) Korm hat.)
megjelenı, valamint a TÁMOP 5.2.3. intézkedés keretében tervezett további kistérségi
komplex gyerekesély programok megalapozását.
Korai képességfejlesztés- Biztos Kezdet

A Szécsényi Gyerekesély Program egyik legjelentısebb alprogramja a Biztos Kezdet. Az
alprogramon belül mőködtetett intézmények, a gyerekházak biztosítják a gyermekek korai
képességgondozását, a korai fejlesztéshez kapcsolódó speciális szolgáltatásokat, valamint a
szülıi kompetenciák elsajátítására is lehetıséget nyújtanak, és támogatást biztosítanak a
szülıi munkavállalás elısegítéséhez. A gyerekházakban számítógép és internet elérés
biztosítja az álláskeresés, állásközvetítés, felnıttképzési, OKJ-s tanfolyamok és e-alapú
szolgáltatások igénybevételének lehetıségét. A program fenntartásában 2006 ıszén, a
program indulásakor három helyszínen (Rimóc, Varsány, Magyargéc) létesült gyerekház,
késıbb az SZMM által biztosított egyedi támogatásnak köszönhetıen ez kibıvült egy
helyszínnel (Endrefalva) illetve a Norvég Alap támogatásának köszönhetıen még négy
helyszínnel (Nógrádszakál, Ludányhalászi, Nagylóc, Szécsény). 2009-ben októberétıl két
helyszín mőködtetését a helyi önkormányzatok vették át a TÁMOP 5.2.2. intézkedés által
biztosított támogatás révén, egy helyszín (Varsány) pedig az alapítvány fenntartásában, de
szintén a fenti, uniós forrás révén mőködik.
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Helyszínek

Fenntartó

Rimóc
Varsány
Magyargéc
Endrefalva
Nógrádszakál
Ludányhalászi
Nagylóc
Szécsény

Önkormányzat
Alapítvány
Önkormányzat
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány

Mőködés
forrása
TÁMOP 5.2.2.
TÁMOP 5.2.2.
TÁMOP 5.2.2.
Norvég Alap
Norvég Alap
Norvég Alap
Norvég Alap
Norvég Alap

Foglalkoztatottak
3 fı
3 fı
3 fı
3 fı
3 fı
MEGTÖRTÉNT A KIALAKÍTÁS,
helyszínenként három fı
foglalkoztatott

Közoktatás fejlesztése, integráció elısegítése
A közoktatási alprogram több szegmensre bontható alá:
- iskolai koordinátori háló (6 fı)
- tantestületi tréningek, képzések
- szakmai mőhelyek, mentorálás és hospitálás
- tanodai rendszer (három mőködı tanoda: Nagylóc, Nógrádszakál, Rimóc, 5 fı tanodai tanár)
- iskolán belüli gyerekeket érintı programok (zene, tánc, kreatív foglalkozások, sport,
fejlesztı játékok, dráma, önismereti csoportok – 3fı)
- nyári programok

A Program hat iskolai koordinátora tíz településen lát el feladatokat. Elsısorban az óvodába,
illetve iskolába járó hátrányos helyzető vagy egyéb okból külön figyelmet igénylı gyerekkel
foglalkoznak. Tevékenységük elsıdleges célja, hogy javítsák a szülı – óvoda, iskola közötti
viszonyt, hozzásegítsék a gyerekeket a rendszeres óvoda- és iskolalátogatáshoz. Emellett részt
vesznek a gyerekek nyári programjaiban (bentlakásos táborok, napközis táborok) és segítik a
tanórán kívüli foglalkozásokat (napközi stb.), tanórán belül pedig az alternatív pedagógiai
módszerek meghonosításában és alkalmazásában segítik a pedagógusok munkáját.
Programunk komplex iskolafejlesztési stratégiák elkészítésével és szakmai módszertani
továbbképzésekkel segíti a kistérségi iskolák munkáját. A szakmai módszertani
továbbképzéseket adaptációs program, folyamatos után-követés, szakmai mőhelyek életre
hívása követi minden fejlesztésben érintett intézmény esetében.
Tantestületet + társadalmi környezetet érintı programok

-

Érzékenyítı blokk:
Kedves Ház pedagógia - családokkal való együttmőködésre érzékenyítés tantestületek
számára, amin szülık is részt vesznek
Pánczél Márta programja – települési szintő érzékenyítı képzés
Multikulti képzés – csapatépítés, szemléletformálás a tantestületek számára
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-

Módszertani blokk:
kooperatív, differenciálás, árnyalt értékelés képzések a TÁMOP 3.1.4-bıl kimaradó
tantestületek számára
ugyanezeken a területeken mentorálás és hospitálás a pedagógusok számára
szakmai mőhelyek létrehozása - hospitálások megbeszélése, felmerülı problémák
kezelési lehetıségei, hálózatosodás lehetısége és bekapcsolódása az oktatási
albizottság munkájába, kistérségi szintő szervezıdés az iskolák között

Három helyszínen (Nagylóc, Nógrádszakál, Rimócon) tanodát indítottunk a felsı-tagozatos
gyerekek sikeres tanulmányi elımenetele segítése, a középiskolai lemorzsolódás csökkentése
céljából.
2009-ben 120 gyerek bentlakásos nyári táborban és több száz pedig a 2X2 hét nyári napközis
táborban vett (utóbbit 5 faluban tartottunk).

Szociális és gyerekjóléti alapellátások fejlesztése
2008 ıszétıl három szociális munkás alkalmazásával az alterületen jelentıs
(rész)eredményeket sikerült elérnünk. Az alterületen belül három településen folyik az
adósságkezelési szolgáltatás bevezetése (adósságállomány felmérése, közüzemi
szolgáltatókkal való megállapodások megkötése, rendelettervezetek elıkészítése, egyeztetése,
szükséges képzettség megszerzése). Emellett rendszeres esetmegbeszélı és jelzırendszeres
megbeszéléseket tartunk a kistérségi ellátórendszer dolgozóinak, szupervízióval segítjük a
munkát. Létrehoztunk egy kistérségi szintő szakmaközi gyerekbizottságot, 5 szakmai
albizottságot (óvodai-biztos kezdet, iskolai, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális) és 9
településen havi szakmaközi megbeszéléseket, jelzırendszeri értekezletek tartunk a
programunk szakértıinek vezetésével, szakmai mentorálásával a kistérség szakembereinek és
vezetıinek részvételével. Szociális szupervíziós szolgáltatás és képzéseket biztosítunk a
kistérség szociális szakembereinek. Az alterületen 3 szociális munkás dolgozik.
Rimócon felmértük a 400 fıs telepet (szegregált lakókörzet) survey típusú módszerrel, illetve
a döntéshozókkal, érintett szakemberekkel készített mélyinterjúk segítségével.

Lakhatási Program - Magyargéc
A munka eddigi története
• 2008. ısz – szakmai és pénzügyi tervezés
• 2008. szeptember – SZMM támogatás megítélése (szerzıdés szám: 4858-7/2008.)
• 2009. január - helyzet- és szükségletfelmérés
• 2009. márciustól - folyamatos szociális munka az alábbi prioritásokkal
A munka eddigi lépései
1. Helyzetfelmérés.
- Interjúzás, helyzetelemzés. (26 interjú, ezek feldolgozása.)
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építészeti szakvélemény készítése minden lakóházról az utcában.
statikai szakvélemény készíttetése az egyetlen életveszélyes házról.
tulajdonviszonyok tisztázása: helyrajzi számok beszerzése, igazolások kérése az
Építészeti Hatóságtól a használatba vételi engedélyekrıl (ill. azok hiányáról).
- adatgyőjtés a családok adósságállományáról, kintlévıségeirıl, mozgósítható
erıforrásaikról, terveikrıl, egészségügyi, állapotukról, képzettségükrıl, rokonsági-,
társas viszonyaikról stb.
2. Szociális és közösségi szociális munka. Közösségfejlesztés.
- intenzív szociális munka a családokkal egyenként. A SZGYP heti 40 órában szociális
munkást alkalmaz, elsısorban a Petıfi utcai családok segítésére. A szociális társulás
gyerekjólétise heti 1 napot, a családgondozó heti 4 órát tölt a településen, így a
program fıállású szakemberét gyakran felkeresik a falu más részérıl is ügyintézés
vagy egyéb problémák megbeszélésére.
- családonként együttmőködési megállapodás, annak ellentételezésére, hogy a SZGYP a
Vízszolgáltatóval és a helyi önkormányzattal közösen minden házba bevezeti a
vezetékes ivóvizet. Ez a munka jelenleg is tart.
- adományozás megszervezése: az egész település számára nyitott, jelképes összegért
(5-10-20,-Ft/ruha, cipı, bútor, könyv). A bevétel nyilvános, a közösségi
programokban hasznosul.
- bázisunk egy önkormányzati szolgálati lakásban van, ahol elkezdıdtek a közösségi
munka elsı lépései. Rövid távú célunk a „bázis” Közösségi Házzá fejlesztése sok fajta
mőködı szolgáltatással az egész település számára. Hosszú távú célunk majdan egy
civil szervezet létrehozása.
3. Összefogások; együttmőködést ösztönzı tevékenységek.
- minden héten szakmaközi megbeszélést tartanak a SZGYP munkatársai a településen
dolgozó szakemberekkel. (iskola, óvoda, gyerekház képviselıje, ÖNO vezetı, védını,
önkormányzat, CKÖ képviselıje, stb.)
- a faluban már két éve tevékenykedı iskolai koordinátor (a Szécsényi Gyerekprogram
alkalmazottja) kitüntetett figyelme az utca gyerekeire: 3 hónap alatt 90 %-kal csökkent
az iskolai és óvodai hiányzások óraszáma.
- az iskolával alakul a jó viszony, az óvodával nagyon megfelelı, értı
együttmőködésünk van. A faluban már két éve mőködı BK gyerekházzal szoros,
támogató a kapcsolat.
- A SZGYP által alkalmazott szakemberek számára – minden területen – folyamatosan
és rendszeresen biztosítunk külsı szupervíziót.
4. Jog és érdekvédelem
- Szolgáltatásokhoz való hozzáférések katalizálása. A SZGYP javaslatai elsısorban az
utca lakóinak érdekében születnek, de célunk, hogy a jogosultságok érvényesítése
kiterjedjen az egész településre. Sikerült elérni, hogy az érintettek megkapjanak olyan
régóta jogosan járó ellátásokat, mint a közgyógyellátást, rokkantsági nyugdíjat és
szociális étkeztetést, a házi szociális gondozás óraszámának emelése folyamatban van.
5. Fenntarthatóság
- a SZGYEP javaslatára és elıkészítı munkája következtében a képviselı testület
megszavazta, hogy a településen 2010. januárjától bevezetik az adósságkezelést.
- a Petıfi utcai vízbevetés ténye; ennek körülményeit háromoldalú szerzıdésben
rögzítjük (lakó-önkormányzat-szolgáltató). Az áramhasználatra kártyás órák
felszerelését tervezzük.
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a munkaképes felnıttek foglalkoztatására a kistérségben ugyancsak a SZGYEP égisze
alatt már megalakult eMultiCoop Szociális Szövetkezettel való együttmőködésben
látunk jövıt.

Konkrét eredmények:
-

-

-

-

-

-

-

Hiányzó iratok pótlása. Az utca összes lakójának megvannak a szükséges okmányai
(személyi igazolvány, adóazonosító-, TAJ-kártya). A gyerekek diákigazolványának
pótlása folyamatban, ugyanis az sincs.
Mindenkit regisztráltattunk a Munkaügyi Központban, akinél ez adekvát. Az UMA
indulása óta minden családból egy fı részt vett közmunkán, akinek a körülményei ezt
lehetıvé tették.
Iskolai és óvodai hiányzások nagyarányú – mindkét intézmény által elismert –
csökkenése;
Az adományozók egyetértenek a munka szellemiségével, a Megyei Vöröskereszt
vezetıje részt vett az elsı alkalommal végzett „filléres vásáron”. A látogatás
következményeként bejelentkezett a SZGYP által kezdeményezett és generált
kistérségi Gyerekbizottság Egészségügyi albizottságába.
A vízbevezetéshez a Petıfi utca minden házánál elkészült az árok és a vízóraakna
kiásása – a lakók munkájával. A vezetékes víz kétfajta számlázással fog történni.
Csatornadíjat csak a házakba bevezetett víz után kell fizetni, nyáron inkább az udvari
csapot fogják a lakók használni (kivéve a WC-t), ezzel is csökkentve a rezsit. A
családok víz- és csatorna díj elmaradásait, ill. az aktuális fogyasztást a lakásfenntartási
támogatásból fedezik.
2010. januárjától Magyargéc képviselı-testülete megszavazza az adósságkezelési
szolgáltatást, így a lakásfenntartási támogatás biztosított.
A közmunka szerzıdések elıtt az utcát a lakók kitakarították a SZGYP
munkatársaival közösen.
Kértük a falu vezetıit, hogy a Petıfi utcaiak és a többi falubéli közmunkás vegyesen, a
település minden pontján együtt dolgozhasson. Így történik. Integrációt növelı lépés.
A CKÖ által biztosított eszközökkel, a lakók saját maguk a házaikat kimeszelték.
Néhány család önerıbıl, azóta is folytatja a kisebb tatarozásokat (tetıjavítás,
mőanyagpadló és hidegburkolat lerakása, ablakok beüvegezése).
A családokkal való együttmőködések – megállapodások – sokszínőek. Az asszonyok
feladatai elsısorban a mosás, betegek tisztálkodásának segítése, gyerekházban
tevékenykedés, adományok rendezése a bázison. A férfiak be vannak osztva, hogy az
utca melyik részének kaszálása és rendben tartása konkrétan a feladatuk, rendszeresen.
Egy férfi, a bázis kvázi „gondnoki” teendıit kapta.
Az egész utcában megtörtént a rovar és rágcsáló irtás. SZGYP biztosította a forrást.
A Szécsényi Gyerekprogram nyári napközit, pótvizsgára felkészítı nyári
foglalkozásokat, valamint kétszer egy hetes nyári tábort szervezett a kistérség, köztük
a géci, illetve a Petıfi utca gyerekeinek.

Foglalkoztatás elısegítése
Programunk alappillére a foglalkoztatás elısegítése, növelése. Koncepciónk szerint a piaci
vállalkozások mellett nagy szükség van a szociális gazdaság közösségi modelljeinek
alkalmazására. Ezek szükségszerően üzleti szemlélettel mőködı, de nem a profit
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maximálásra, hanem a helyi szükséglet-kielégítésre törekvı gazdasági egységek. Megalakult
egy kistérségi szociális szövetkezet eMulticoop Szociális Szövetkezet néven A szociális
szövetkezet tevékenységeinek egyike egy kistérségi hulladékhasznosító rendszer
létrehozatala, mely a közfoglalkoztatás alternatív formájának és a 21. századi
követelményeknek megfelelı szelektív, újrahasznosító, fenntartható, környezetbarát
hulladékgazdálkodás komplex ötvözete, a másik tevékenysége a program IT alterületének
fejlesztése, mőködtetésének fokozatos átvétele, továbbá olyan foglalkoztatási projektek,
modellek kidolgozása, késıbbi építıipari tevékenységek megalapozása. A közvetett munkaerıpiaci szolgáltatások településeken (falvakra) történı egyenlı esélyő hozzáférését egy
foglalkoztatási szakértı biztosítja (regisztráció elısegítése, kompetencia-felmérések, képzésbe
irányítás, információszolgáltatás stb.) Az egyes tevékenységek:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Egyéni tervek készítése foglalkoztatáshoz
Toborzás, felkészítés OKJ-s képzésekre
Együttmőködés kialakítása a helyi munkáltatókkal
Munkáltatói, vállalkozói klub mőködtetése
Munkavállalási tanácsadó mőködése
Konzorcium Nógrád megyében a munkaerı piaci esélyegyenlıség javításáért –
tanfolyamra 21fı beiskolázása
Lépj egyet elıre 3. program, TÁMOP programban induló képzések. Szociális gondozó
képzés, motorfőrész kezelıi képzésre jelentkezık fogadása, továbbítása
Szülıi klubok
Munkavállalási tanácsadó mőködése
Pályaorientációs és pályamódosítási tanácsadás

Információs Társadalom fejlesztése
Információs társadalmi pontjainkban (e-pontok, teleházak, közösségi internet hozzáférési
helyszínek) IT-mentoraink (7 fı) az e-szolgáltatások egész tárházával várják a kistérség
lakosait: információkeresés, világháló-használata, informatikai tanfolyamok megszervezése,
elektronikus könyvtár, virtuális jelenlét, irodai szolgáltatások (fénymásolás, iratszerkesztés),
e-ügyintézés, álláskeresés-állásközvetítés stb. tartoznak a szolgáltatásaink körébe.
Az alterület további fejlesztése érdekében jelentıs pályázati tevékenységgel próbáljuk a
forrásokat bıvíteni (KIHOP, MENET). A gyerekházak és a tanodák egyben IT helyszínek is.

Ifjúságfejlesztés
Az alprogram keretében a helyi ifjúsági klubok eszközfelszereléseihez nyújtottunk
támogatást, két ifjúságsegítı révén a helyi ifjúsági közösségek mőködését generáltuk,
csellengıs programot indítottunk (képzés és képzésbe ágyazott foglalkoztatás), helyi ifjúsági
rendezvények szervezését támogattuk szakmailag és anyagilag egyaránt, önszervezıdı
ifjúsági közösségek megerısítését, társadalmi szervezetek bejegyzését segítettük elı.
Elindítottunk egy ún. csellengı, vagy második esélyes programot, melynek révén öt
településen képzésbe (közösségfejlesztés, önismereti tréning, informatikai oktatás) ágyazott
foglalkoztatással igyekszünk az alacsony képzettségő, álláskeresı, munkanélküli fiatalok
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számára a közfoglalkoztatás forrásainak felhasználásával komplex segítséget nyújtani
tanulmányaik befejezéséhez, OKJ-s képesítést nyújtó képzésekbe irányítani, felzárkóztató
(nyolc általános befejezését) képzésbe irányítani, és alternatív (közösségi és szociális
gazdasági) foglalkoztatási lehetıséget nyújtani.

Irányítás, adminisztráció
A program adminisztrációját egy központi iroda biztosítja, mely a szakmai irányítást, a
pénzügyi, munkaügyi adminisztrációt ügyintézést biztosítja, pályázatíró-projektmenedzser
segítségével közremőködik további források bevonásában. Az iroda személyi állományát 4 fı
alkotja.
Az Alapítvány átlagos statisztikai létszáma 2009. évben 35 fı volt.

E Jelentés Márton Izabella és Dr Simon Mihály beszámolója alapján készült.

Budapest, 2010. június 10.

Deák Ágnes
kuratóriumi elnök
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