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Abaújszántó Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TÁMOP 5.3.6-11/1 jelű Komplex
telep program elnevezésű pályázati felhíváson. A pályázati támogatás összege 148.875.245 Ft. A
program végrehajtásában konzorciumi partnerként vesz részt a Türr István Képző és Kutató Intézet,
illetve a helyi Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület. Az elnyert támogatás összege a konzorciumi
partnerek között oszlik meg feladataik arányában.

A 2012-ben meghirdetett pályázati konstrukció célja, hogy a hátrányos helyzetű térségek lakóinak szociális jellegű
programok (tanácsadás, képzés, workshop, stb.) és közösségformáló tevékenységek (egészségnap, nemzetiségi
programok) révén segítse a társadalmi integrálódás folyamatát. A projektek ezen felül állandó tanácsadást,
mentorálását és szociális munkás részvételét is biztosítják a megvalósítási helyszíneken.
A TÁMOP-5.3.6-11/1 programban országosan 21 település nyert pályázati támogatást felzárkóztatási programjaik
megvalósítására, melyek közül városunk Varga utcai komplex telep programja is támogatást nyert. A
megvalósítás során a két konzorciumi partnerrel karöltve hajtjuk végre a társadalmi felzárkóztatást elősegítő
intézkedéseket. A projekt célja a telep roma lakosságának életminőségének javítása, valamint az önálló
munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. A programelemek között felnőttképzések is vannak, a
piacképes szakmák megszerzésével és a rendszeres munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával segítjük az
elhelyezkedést. Fontos cél az is, hogy a település roma és nem roma lakossága egyaránt részt vegyen a
programokban.
Tevékenységei felölelik a szociális szolgáltatások fejlesztését – Csillagpont, Csillagház létrehozása – és számos
más tevékenységet. Elemei között van a helyi szolgáltatások fejlesztése – mediátorképzés, konfliktuskezelés és
kora gyermekkori prevenciós programok is megvalósulnak. Lesznek még egészségügyi programelemek, amelyek
a rutinszerűen alkalmazott szűrővizsgálatok mellett életvezetési tanácsadást is nyújtanak majd a lakosság
számára. Integrált közösségi programok megvalósítását tervezzük.
A megvalósítás első lépéseként a projektmenedzsment segítségével megkezdte munkáját a szakmai stáb is,
folyamatban van a további programok és képzések megszervezése, és a Csillagház építése is.
Bízunk benne, hogy a programok a korábbi hasonló tapasztalatokra építve ismét sikert aratnak majd, és elérik a
kívánt célokat városunk életében.
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