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A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt 2015.02.01. napjával indult, a befejezés 2015.10.31. Abán 2015. márciusától
,,Generációs versterápia" néven csoportfoglalkozások zajlottak, mely a gyermekek és az
idősebb korosztály közötti ,,távolságot" hivatott leküzdeni. 2015. május 12-én az aktív
szabadidős tevékenység előtérbe helyezésével, az ellátott idősek részére kirándulást
szerveztünk Sümegre a társas kapcsolatok fenntartása és erősítése érdekében. 2015. május 19én Seregélyesen volt a projekt nyitókonferenciája. Ezt követően a részt vevők egy kötetlen
beszélgetés formájában tehették fel kérdéseiket, fogalmazhatták meg véleményüket a
,,Térségi tapasztalatcsere műhelyben". A rendezvényen 28 fő vett részt. 2015. május 26-án
Seregélyesen, 2015. június 16-án Abán került megrendezésre ,,Az alapozó terápia
alkalmazása magatartás- és teljesítményzavarral küzdő gyermekek esetén" elnevezésű tréning
a partnerek számára. 2015. május 30-án gyermeknapi kirándulás szervezésére került sor
Székesfehérvárra a Sóstói tanösvénybe. 2015. június 11-én Abán, 2015. június 16-án
Seregélyesen, 2015. június 23-án Tácon, 2015. június 30-án Csőszön lakossági fórum került
megtartásra az ismeretbővítés és a társadalmi felelősségvállalás jegyében. A fórum elsősorban
az idősebb korosztályt célozta meg, mely során két előadáson 54 fő vett részt. Az előadások
témái ,,Az időskorúak által igénybe vehető szolgáltatások és ellátási formák" és
,,A szakellátás elkerülésének lehetőségei a kórházi szociális munka szemszögéből" voltak.
2015. június 1-jétől tréning-sorozat indult: ,,Életmód-életvezetés" címmel, amely összesen 7
alkalmat foglalt magába településenként, a multiplikátor-hatás érdekében. A
csoportfoglalkozásokon átlagosan 5-8 fő vett részt. A szegregátumban élők életminőségének
javítása érdekében, kihelyezett ügyfélfogadás került bevezetésre.
Abán 2015. július 7-én és 8-án, Seregélyesen július 15-én, 16-án és 17-én, naponta két
alkalommal kerültek megrendezésre a munkaerő-piaci tréningek. 2015. július 16-án Abán,
2015. július 14-én Seregélyesen, 2015. július 23-án Tácon, 2015. július 30-án Csőszön
,,Tudnivalók a gyermekvédelemről - a gyermekek veszélyeztetettségének felismerése és az
igénybe vehető ellátások" és a ,,Családtámogatási- és helyi szociális ellátások
igénybevételének menete" című előadások kerültek megtartásra. A Záró konferencia
megtartására 2015.10.27-én került sor témái: a projekt értékelése, gyermekbántalmazás az
egészségügy szemszögéből, jó gyakorlatok a külföldi gyermekvédelemben voltak. A projekt
szakmai célkitűzései teljes mértékben megvalósultak, a tervezett indikátorok magasan a
tervezett felett teljesültek. A projekt fenntarthatósága a sikeres programoknak köszönhetően
biztosított.

