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„Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek

elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá
teszik Magyarországot”
Magyarország Alaptörvénye

Alapvetések
Dévaványa Város Önkormányzatának elsődleges feladata, hogy lakossága számára egy
élhető, színvonalas települést teremtsen, ahol jó élni és dolgozni. Egy olyan kisvárost, mely
alkalmas a nyugodt, biztonságos és modern családi életre, a szilárd alapokon nyugvó
egzisztenciaépítésre, melyet a lakók otthonuknak és nem csak lakóhelyüknek tekintenek. A
lakosság megtartásának egyik legfontosabb lépése az elvándorlással leginkább fenyegetett
fiatal korosztály támogatása, segítése, identitástudatának erősítése. A jelen Cselekvési terv,
illetve a már korábban elkészült Szakmai fejlesztési Koncepció célja a helyi fiatalok
helyzetének és elvárásainak feltérképezése, a felek közötti párbeszéd kezdeményezése, és a
hatékony támogató és ösztönző rendszer felállítása.
AZ ESÉLY OTTHON FELHÍVÁS CÉLJA
Az Esély Otthon elnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívás legfontosabb
célkitűzése a kevésbé fejlett régiókban elő, illetve onnan elszármazott, továbbá ott letelepedni
szándékozó vidéki fiatalok segítése, hogy élni tudjanak a helyi lehetőségekkel, helyben
családot és egzisztenciát tudjanak alapítani. A pályázat keretében a 3.000 és 20.000 fő
lakosságszám közötti települések kaptak lehetőséget, hogy a helyi igényekre alapozva
átfogó ifjúságsegítő programot valósítsanak meg. A célcsoport a településen élő, onnan
elszármazott 16-35 éves korosztály. A projekt sajátossága, hogy teret enged a
megvalósításban

a

helyi

szereplőknek,

akik

közelről,

mindennap

találkoznak

a

problémákkal. Lehetőséget ad a helyben sikerrel alkalmazott módszerek és eszközök
alkalmazására, bővítésére, más településeken bevált gyakorlatok kipróbálására. Az Esély
Otthon elnevezésű felhíváson sikeresen szereplő települések a támogatási kérelem
mellékleteként benyújtott Szakmai Fejlesztési Koncepcióra épülő Cselekvési Tervben

és az elöregedéstől.
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segítésén és az identitástudat erősítésén keresztül megmenteni a vidéket az elvándorlástól
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határozhatják meg a projekt részletes elemeit. A cél egy: a fiatalok letelepedésének
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A TEREMTS ESÉLYT PROGRAM CÉLJA
Dévaványa Város Önkormányzata abban a reményben pályázott a Felhíváson, hogy egy
komplex identitásépítő és ifjúságsegítő programot tud megvalósítani.
A Teremts Esélyt Program céljai:
 a fiatalok közösségi szerepvállalásának növelés, annak érdekében, hogy felelős és
cselekvő állampolgárokká váljanak;
 párbeszéd kezdeményezése a fiatalok és az intézmények, döntéshozók, szakemberek
között, annak érdekében, hogy közösen fogalmazódjanak meg a szükséges
intézkedések;
 közösség építése és a gyökereket mélyítése, annak érdekében, hogy a fiatalok ne
érezzék egyedül magukat;
 hatékony és közvetlen támogatás a családalapításhoz, munkavállaláshoz és örömteli
élethez.
A projekt lebonyolítása 2018.04.01 és 2021.05.31. között valósul meg.

A projekt keretében a város 5 programelemet kíván megvalósítani:
 Lakhatási-támogatás nyújtása
 Életpálya-tervezést segítő helyi szolgáltatások keretében munkaszerzési ismeretek
bővítése
 Gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése
 Ismeretátadás/ösztönző nyújtása
 Fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása

A Cselekvési terv célja
„Célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a
fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program” egy közel 10 hónapon
át tartó Csapatmunka eredménye, ahol kötettlen beszélgetések, ötletelések és kérdőíves
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felmérések keretében történt meg a szakmai munka. "A célcsoport nyilvános bevonásával
készített, a konstrukcióhoz rendelt mentor által láttamozott, a projekt keretében megvalósuló
tevékenységeket leíró dokumentum elkészítése, amely beazonosítja a fiatalok munkaerő-piaci
elhelyezkedését, illetve társadalmi aktivitásának növekedését célzó beavatkozásokat."
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ELŐZMÉNYEI ÉS MÓDSZERTANA
Dévaványa Város Önkormányzata 2017-ben pályázatot nyújtott be az „Esély otthon”
elnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívásra melyhez elkészíttette Dévaványa Ifjúsági
Szakmai Fejlesztési Koncepcióját. A koncepció kidolgozása során a készítők mind primer,
mind szekunder forrásokra alapozva igyekeztek az itt élő, illetve itt letelepedni kívánó 16-35
éves korosztály helyzetét feltérképezni. A Szakmai Fejlesztési Koncepció részletesen
foglalkozik többek között az oktatás, egészségügy, ifjúságvédelem, közművelődés,
foglalkoztatás,

lakáskörülmények,

szociális

ellátás,

civil

szerveződések,

szabadidő

tevékenységek, szolgáltatások kérdéskörével, illetve bemutatja a működő támogatási
rendszer elemeit. Jelen Cselekvési terv fundamentumát a Szakmai Fejlesztési Koncepció adja,
melynek legfontosabb célja az előzmény dokumentumban megfogalmazott problémákra
hatékony válasz nyújtása. 2018 áprilisától személyes találkozókat, fórumokat, illetve online
párbeszédet kezdeményeztünk és kérdőíves felmérést végeztünk a Cselekvési Terv részletes
kidolgozásához, illetve döntéshozókkal, ifjúsági szakemberekkel konzultáltunk. Fontosnak
tartottuk, hogy a megvalósuló programok részleteit ne csak a „kívülállók”, hanem az érintett
korosztály is formálja, alakítsa és gazdagítsa, ugyanakkor ezzel korosztályuk problémáival
szembeni közös felelősségre is szerettük volna helyezni a hangsúlyt.
IFJÚSÁGKUTATÁS FŐBB EREDMÉNYEI, ÉRTÉKELÉSE
Az érintett korosztály véleményének megismerésére három csatornát alkalmaztunk:
személyes beszélgetések, fórumok során próbálunk a fiatalok véleményét kikérni, kérdőívek
kitöltését kértük tőlük, illetve közösségi oldalunkon próbáltunk párbeszédet kezdeményezni
körükben. Ennek során körülbelül 50 fiatalt sikerült megszólítanunk. A fórumok során
igénybe vettük az Új Nemzedék Központ szolgáltatásait, mentoruk segítségével tudtuk a
fiatalok és az önkormányzat közötti „gátat” lebontani.
A résztvevők jellemzői
Igyekeztünk minden korcsoportot reprezentáló felmérést végezni, így a megkérdezett átlag
életkora 26,6 év volt. A résztvevők 80%-ban nők voltak, amely magában is mutatja a fiatal
férfiak passzivitását a területen. A válaszadók között azonos arányban képviseltették
magukat a szellemi és fizikai dolgozók, azonban vállalkozó összesen csak 1 fő volt. Szintén 1
fő nappali tagozatos hallgató töltötte ki a kérdőívet. A résztvevők kivétel nélkül jelenleg is
Dévaványán élnek, és 98%-uk Dévaványán is dolgozik/tanul. A válaszadók között szintén
egyenlő arányban volt tapasztalható saját tulajdonú, illetve szülői házban lakók száma. Nem
volt egy résztvevő sem, aki albérletben lakott volna, ami egyrészről a kevés albérletnek,
másrészről a fiatalokat hátrányba helyező bérletkiosztási „szokásokkal” magyarázható.
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Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy egyenlő arányban oszlott meg azok száma, akik a
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Véleményeik
Arra a kérdésre, hogy Dévaványán szeretnének e hosszútávon letelepedni a válaszadók 90%
határozott igennel felelt, ami a városban egyébként is tapasztalható mélyen gyökerező
lokálpatrióta érzelmekkel egybevág. Ez önmagában is azt bizonyítja, van reménye a
városnak a fiatalok megtartására és hogy nem feleslegesek a fiatalok megtartására tett
intézkedések.
Feltettük kérdésként, hogy ki, hol szereti eltölteni a szabadidejét. A válaszadók 50% otthon,
családdal tölti el a szabadidejét, 30%-kuk barátokkal szeret lenni. A válaszok között jóval
kisebb számban, de megjelent a játszótér, a strand is mint helyszín, illetve az utazás (túrázás,
kirándulás) vagy kerékpározás mint tevékenység.
Kerestük arra a választ, hogy mit csinálnának szívesen szabadidejükben, amire a városban
nincs lehetőség (lásd. 1. ábra). A kérdőív kitöltők majdnem fele a mozit jelölte meg, mint
leginkább hiányzó tevékenységet, és ez az arány a fórumokon résztvevők körében is
tapasztalható volt.
Ugyanakkor eltérésként jelent meg a fórumon résztvevők és a kérdőív kitöltők között, hogy a
kérdőív kitöltők elenyésző százaléka jelölte be hiányzó elemként a játszóházat, míg a
fórumozók között az egyik legnagyobb problémaként jelölték annak hiányát.

Mit csinálnál szívesaen szabadidődben, amire a
városban nincs lehetőséged?
Mozi

Színház

Kulturált szórakozóhely

Bowling

Egyéb

9%

13%
48%
13%
17%

Feltettük a kérdést, hogy mit tartanak a Dévaványai ifjúság legégetőbb problémájának.
Meglepetésünkre a válaszadók összesen két tényezőt említettek: a megfelelő munkahelyek

Oldal

5

hiányát, valamint a kulturált szabadidő eltöltésére alkalmas szórakozóhelyet.
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A fiataloknak összesen 40% mondta azt, hogy sportol, főként az egyéni edzéseket, futást,
kerékpározást emelték ki. Akik nem sportolnak semmit, szinte kivétel nélkül az időhiányra
hivatkoztak. A hiányzó sportolási lehetőségként futókör, a megfelelő tornaterem,
strandfejlesztést emelték ki.
A válaszadók kivétel nélkül részt vettek valamely városi rendezvényen és 80 %-ban teljesen
elégedettek voltak vele. Néhány esetben jelent meg, hogy a kisgyermekes családoknak nem
elég program kerül megrendezésre, illetve, hogy a rendezvényen fellépő előadók
változatossága nem minden stílust elégít ki.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a fiataloknak igen kis százaléka (összesen 2 fő) tagja
valamilyen helyi civil szervezetnek, közösségnek. Véleményünk szerint ennek is köszönhető,
hogy a fiatalok nehezen találják meg helyüket és kevés szórakozási lehetőségről szereznek
tudomást.
Megkérdeztük, hogy szerintük melyik szolgáltatásra lenne a leginkább szükségük a
fiataloknak (lásd. 2. ábra). A kérdőívet kitöltők többsége – meglepetésünkre – a
munkavégzés melletti tanulmányok támogatásához nyújtott támogatásokat emelte ki, és igen
előkelő helyen (3. helyen) szerepelt a képzések, tréningek szervezésének igénye is.
Véleményünk szerint ez azt tükrözi, hogy a fiatalok tisztában vannak vele, hogy a
munkahelyen történő előrelépés első foka a megfelelő képzettség, tapasztalat és
kompetenciák elsajátítása. Ez fiatalok körében a munkahelyi ambíciók erős jelenlétét, a
jövőkép alakítását, a munkahelyváltás igényét fejezi ki, úgy, hogy azért tenni is hajlandóak.
Egy fontos erőssége a fiataloknak, amelyre érdemes külön figyelmet szentelni a
döntéshozóknak. Második helyen a letelepedési/lakhatási támogatás iránti igény jelentkezett,
majd szorosan egymást követték a gyermekvállaláshoz és vállalkozásindításhoz fűződő
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támogatások.
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Szerinted melyik szolgáltatásra lenne a leginkább szüksége
korosztályodnak?
Képzések, tréningek
Ingyenes lakhatás biztosítása
fecskelakásokban

2%
14%

16%

Lakhatási/letelepedési támogatás
7%

13%

Támogatás a munkavégzés melletti
tanulmányok támogatásához
20%

5%

Fórumok, személyes tanácsadás

23%
Vállalkozásindításhoz támogatása
Gyermekvállalás támogatása
Egyéb

A kutatás végén nyitott kérdésként vettük fel, hogy van-e bárkinek bármilyen egyéb
javaslata. A válaszok között a munkahelyteremtés és a kulturált szórakozóhely létesítésének
igénye köszönt vissza.
AZ IFJÚSÁGKUTATÁS FŐBB KÖVETKEZTETÉSEI
 A Dévaványán élő fiatalok életét befolyásoló egyik legnagyobb probléma a
munkalehetőségek szűkös volta, alternatívák közüli választás lehetőségének hiánya.
 A fiataloknak igénye van a személyes fejlődésre, szeretnének tanulni, képezni
magukat.
 A közösségi helyszínek (kulturális szórakozóhelyek, éttermek, mozi, stb.) hiánya
nagymértékben befolyásolja a mentális kötődésüket.
 Fontos szempont a lakhatás és letelepedés megfelelő támogatása, gyermekvállalás
segítése.
 Ösztönözni szükséges a fiatalokat a sportra, megfelelő helyszíneket kell kialakítani.
 Szükséges a fiatalok vállalkozóvá válásának minél összetettebb segítésére.
 Bátorítani kell a fiatalokat a társadalmi életben való részvételre, a település
fenntarthatóság érdekében fontos hogy egy közösség részévé váljanak, és ne
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kívülállók legyenek.
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SWOT analízis
Erősségek
-

Hajlandóság a tanulásra, az

Belső tényezők

önképzésre
-

Nyitottság és lelkesedés

-

Ragaszkodás a településhez (mind a

Gyengeségek
-

Magas elvándorlási mutatók

-

Már többen voltak munkanélküliek a
fiatalok közül
A fiatalok társadalmi

-

jelenben, mind hosszú távon)

szerepvállalásának hiánya

-

Hagyományok ismerete, tisztelete

-

Érdekvédelmi szervezetek hiánya

-

Megvan a kezdeményezőkészség a

-

Infrastruktúra hiánya

-

Kevés anyagi erőforrás

-

Kevés szabadidő eltöltésére alkalmas

fiatalokban
-

Otthonteremtési és egyéb támogatási
formák magas kihasználása

-

Vállalkozói szellem jelenléte

hely és idő
Ifjúsági szervezetek, intézmények

-

közötti kapcsolat gyenge,
együttműködés alacsony szintű
Fiatalok nem ismerik a helyi civil

-

szerveződéseket

Lehetőségek
Partnerkapcsolatok kiépítése –

-

Forráshiány

keresése (ernyőszervezet)

-

Érdektelenség

-

Pályázatok kihasználása

-

Fiataloknak gyenge a kapcsolata a

-

Az ifjúsági munka hangsúlyossá tétele

-

Szakmai és pénzbeli támogatás

-

A fiatalok gazdasági potenciáljára

-

eddigi helyi érdektelenség
-

Célcsoport közönyössége, passzivitása

A célcsoport eléréshez újabb

-

Rövid távú tervezés hiánya

kommunikációs csatornák kiépítése,

-

Ifjúsági színtér hiánya

meglévők javítása

-

A fiatalok társadalmi szerepvállalására

Az önkormányzat, oktatási

történő szocializációjának hiányában a

intézmények és a civil szervezetek

jövőbeni társadalmi aktivitás

kapcsolatainak javítása

csökkenése

Infrastrukturális háttér javítása

-

Érdekvédelmi szervezetek kiépítése és
működtetése

-

Ifjúságpolitika és ifjúsági munka iránti

épülő gazdasági fejlesztés

-

-

-

-

A település megtartó ereje gyenge, a
fiatalok elmennek majd innen.

-

Szabadidős programok és szórakozási

Fiataloknak szóló szabadidős-, sport-,

lehetőségek, szórakozóhelyek híján a

kulturális programok szervezése.

fiatalok az utcára kényszerülnek, ahol

A helyi civil szervezetek

lézengenek, csavarognak.

kezdeményező készségének erősítése.

-

Kevés munkalehetőség

-

Ifjúsági közösségi tér kialakítása

-

Nincs civil kötődés, közösséghez

-

Az ifjúság érdekképviseletének

tartozás

kialakítása

8
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A Cselekvési terv
Tervezett tevékenység

Tevékenységhez

rendelt

egyedi Felelősök /Lehetséges Határidő

intézkedések

Közreműködők

FIATALOK LETELEPEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

 Ingyenes lakhatás biztosítása

Szükség

 Letelepedést,

van

különböző

támogatási

formák

helyben

kialakítására, annak érdekében, hogy a fiatalokat

gyermekvállalást

helyben tartsuk, illetve a városba visszacsábítsuk.

támogatások
 Képzések,

PÁLYAORIENTÁCIÓVAL, KARRIER
TANÁCSADÁSSAL, A MUNKA VILÁGÁVAL

Dévaványa
maradást, Önkormányzata

ösztönző

tréningek,

pénzbeli
személyes Dévaványa

tanácsadások szervezése
 Munkaadó-munkakeresők találkozói

NYÚJTÁSA, TÁMOGATÁSA

 Továbbképzést,

Fontos,

hogy

a

helyben

letelepedő

fiatalok

tehetségüknek, kompetenciájuknak legmegfelelőbb

kompetenciák

Város Félévente

Önkormányzata,

KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK

szakmai

Város 2019.09.30.

specifikáció, Művelődési Központ,

megszerzését

segítő általános

támogatások

iskolák,

középiskola,
Kábítószerügyi

iskolás és középiskolás korosztály tekintetében

Egyeztető

növelni

vállalkozások

tevékenységet.

a

pályaorientációs

Fontos,

hogy

a

tanácsadói

fiatalok

és

egy

Dévaványai Általános alkalom

munkaformában helyezkedjenek el. Az általános
kell

legalább

Fórum,

a

munkaadók találkozzanak, „ismerkedjenek”.
 Működő vállalkozások részére fejlesztési Dévaványa

ÖNFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA
Az önfoglalkoztatási formák támogatása során
törekedni kell a már működő ifjúsági vállalkozások
valamint

vállalkozások elindulásának segítésére

az

 Új vállalkozások indításának támogatása

új

9

támogatására,

Önkormányzata

Oldal

fejlesztésének

támogatás

Város 2019.09.30.
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TANÁCSADÓ IRODA KIALAKÍTÁSA

 Álláskereső klub kialakítása

Dévaványa

Szükség van egy olyan irodai helység kialakítására,

 Ifjúsági koordinátor megbízása

Önkormányzata

Város 2019.01.31.

ahol a fiatalok ingyenes állkeresési szolgáltatásokat
(pl.

szövegszerkesztés,

kaphatnak,

a

nyomtatás,

munkakeresés

tanácsadás)

hatékonyságának

növelése érdekében.
IFJÚSÁGI-

ÉS

CSALÁDI

PROGRAMOK

SZERVEZÉSE

 Városnapi

programsorozat

keretében Dévaványa

fiataloknak szóló fellépők szervezése

Fontos, hogy az ifjúság és a kisgyerek(ek)et nevelő

 Családi- és gyermeknapok szervezése

családok számára megfelelő programok legyenek

 Hagyományőrző

biztosítva,

ezáltal

biztosítva

az

identitástudat

Önkormányzata,

negyedévente

Dévaványai Általános egy program

rendezvények Művelődési Központ,

szervezése, támogatása
 Év

erősítését.

Város Legalább

civil szervezetek

közben

egészségügyi,

környezetvédelmi,

nevelés-oktatási

előadások, programok
AZ

IFJÚSÁG

CIVIL

SZERVEZETI

AKTIVITÁSÁNAK NÖVELÉSE
Szükséges

a

civil

aktivitás

aktivitás

váljanak.

kedvező

hatással

A

fiatal

támogatása
növelése,

annak

érdekében, hogy a fiatalok felelős és empatikus
állampolgárokká

 Aktív

civil
bír,

az

civilszervezeti

tagok Dévaványa

Város 2019.09.30.

Önkormányzata, civil

 Civil szervezetek fiatalok felé nyitásának szervezetek
támogatása

szervezeti
ifjúsági

Oldal
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A Teremts Esélyt Program - Dévaványa programelemei
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
A pályázati felhívás első önállóan támogatható tevékenysége a támogatást igénylő
tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a
projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
Dévaványa Város Önkormányzata a rendelkezésre álló ingatlanokat és felhasználható
támogatási összeget (maximum bruttó 70.000,- Ft/nm) figyelembe véve 4 db önkormányzati
tulajdonú lakás felújítása és felszerelése mellett döntött.
Alapvetés:
A lakások kialakításával Dévaványa Város Önkormányzatának elsődleges célja a
Dévaványán élő 18-35 éves korosztály önálló életkezdésének támogatása helyben, megfelelő
és ingyenes lakhatás biztosításával. Közvetlen célunk a fiatal és képzett munkaerő helyben
tartásának segítése, valamint az elszármazottak hazatérésének ösztönzése. Nyilvánvaló,
hogy amennyiben a fiatalok megfelelő lakáshoz tudnak jutni helyben, úgy hajlandóbbak
jövőjüket hosszútávon is itt tervezni. A lakhatás biztosításának 24 hónapja alatt megfelelő
idő nyílik, hogy kapcsolataikat kiépítsék, elmélyítsék, identitástudatuk megerősödjön, és
mélyebb gyökereket verjen. Természetesen a lakhatás biztosítása csak az első fok a fiatalok
helyben tartásához.
Operatív célok:
A felújítások során szem előtt tartandó legfontosabb elvek a környezettudatosság,
fenntarthatóság

és

korszerűsítés.

Az

elvégzendő

konkrét

kivitelezési

feladatok

meghatározásába tervezőt/tervezőket szükséges bevonni. Elsősorban azok a felújítási
tevékenységek

élveznek

előnyt,

melyek

az

épület

fenntarthatóságát

és

környezettudatosságát segítik elő, hiszen a beköltöző, gyakran pályakezdő fiatalok számára
az első és legfontosabb segítség, ha korszerű és alacsony rezsiköltségű ingatlanokat tudunk
biztosítani. Fontos, de csak másodlagos szempont jelen esetben az esztétika.
A pályázat elengedhetetlen eleme a lakások eszközökkel való felszerelése (mosógép, internet
elérés, asztali gép vagy laptop, íróasztal, lakásonként 2 db ágy, szekrény, felszerelt konyha,
főző és sütő berendezés, mikrohullámú sütő, mosogató, hűtőszekrény), így a fiatalok azonnal
költözhető lakást kapnak. Beköltöző fiatal páronként, családonként önálló bejárattal,

elvárás). Az ingatlanoknak összközműveseknek kell lenniük.

Oldal

esetében nem kötelező a külön bejárat, azonban a vagyonbiztonságot garantáló kialakítás
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A felújítás összege várhatóan alatta marad a közbeszerzési határértéknek, így közbeszerzési
eljárást nem szükséges lefolytatni. Ennek ellenére a kiválasztás során törekedni kell a
megfelelő referenciával és pénzügyi háttérrel rendelkező kivitelező kiválasztására. A
kivitelezési munkálatokat műszaki ellenőrnek szükséges figyelemmel kísérnie. Beköltöző
személyenként maximum bruttó 50 nm alapterület felújítása számolható el.
Célcsoport
A lakhatási támogatás első sorban a 18-30 éves korosztály segítését célozza meg, akik az
iskolából kilépve a legkritikusabb korban vannak: a végleges elköltözés gyakran itt dől el,
hiszen az iskolai évek után nehezebben jönnek vissza a szülővárosba. Szintén célcsoport az
önálló élet küszöbén álló párok, akik gyakran a megfelelő lakás hiánya miatt választják, hogy
egy másik településen telepszenek le. A lakhatási támogatásban részesítendők között
előnyben kell részesíteni a hiányszakmával rendelkezőket, illetve magasan képzett BSc és
MSc (illetve főiskolai vagy egyetemi) diplomával rendelkező fiatalokat. Békés megyében
2018-ban hiányszakmának számító képzések főként: ács, épület- és szerkezetlakatos, gazda,
gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves és hidegburkoló, központi fűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő, női szabó, szociális gondozó és ápoló, útépítő, villanyszerelő, víz-, csatornaés közmű- rendszerszerelő (lásd. 1. melléklet). Támogatást igénylő önkormányzat, illetve
annak konzorciumi partnere(i), vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület
tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói nem kaphatják. A lakhatási
támogatás más ösztönzővel, támogatással együtt is igénybe vehető.
Tervezett beavatkozások részletes ismertetése
A pályázati keret alapján a felújítási munkálatok az alábbi lakásokat érintik:
1. lakás: Széchenyi utca 5/1.
2. lakás: Széchenyi utca 5/2.
3. lakás: Árpád utca 6.
4. lakás: Árpád utca 8.
A lakásoknál végzett konkrét felújítási munkálatokat a pályázatba bevont építész tervező
elkészült tervei alapján kell meghatározni, természetesen figyelembe véve az anyagi

Oldal
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Pályázati rendszer
A lakások meghatározott pályázati szempontrendszer szerint oszthatóak ki a jelentkező
fiatalok között. A pályázati pontrendszernek 80% objektív és 20% szubjektív alapon adott
pontokból épül fel. A pályázati felhívást és a benyújtandó sablonokat a jelen Cselekvési
tervben meghatározott elvek mentén a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatala jelenteti
meg. A benyújtott pályázatok elbírálásáról és a pályázatok sorrendjének felállításáról, majd
ezek alapján a támogatásra jogosultak köréről Dévaványa Város Önkormányzatának
Polgármestere dönt.
A pontrendszernek és általában a lakhatási támogatási rendszernek a pályázati felhívásban
minimális megfogalmazott elvárásokra kell építkeznie, melyek az alábbiak:
 A beköltöző fiatal egyének, párok és családok legalább egyikének a támogatott
korosztályba kell esnie.
 A bírálásnál előnyben részesülnek a 30. életévüket be nem töltött jelentkezők.
 A beköltöző fiatal egyénekre maximum 50 nm alapterület számolható el.
 A beköltözők egyszeri alkalommal, maximum 24 hónapig lakhatnak a lakásokban.
 A célcsoporttól a lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt
rezsi költségek fizetésére kötelezhetőek a célcsoport tagjai.
 A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a
család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy
résztvevő

legyen

a

jelen

pályázat

keretein

belül

szervezett

„Gazdasági

együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése” pont szerinti programelemben.
 A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes
tevékenység végzése a településen.
 Dévaványa Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői, az önkormányzati
képviselőtestület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói nem
lehetnek a beköltözők.
 Bármely fiatalnak, aki lakhatási támogatásban részesül kötelezően részt kell vállalnia
a cselekvési tervben megfogalmazott valamelyik szolgáltatás megvalósulásában:
 a cselekvési tervek elkészítésébe, felülvizsgálatába,
 a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges
részvétel,
 a program iránt érdeklődők számára információ nyújtása,
 a program működtetésének bemutatása, szakmai és egyéb rendezvényeken
való aktív részvétel,

jeleníteni és a pontozás során érvényesíteni. Ezen felül, a lakások alacsony számára

Oldal
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tekintettel érdemes további „szűkítő” objektív és szubjektív pontozási szempontokat
meghatározni.
 Előnyben részesülnek a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők.
 Előnyben részesül az, aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt vállalt.
 Előnyben részesül az a beköltöző fiatal, aki munka mellett felsőfokú tanulmányokat
folytat, felsőfokú szakképzésben vagy OKJ szakképzésben vesz részt.
 Előnyben részesül a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, vagy hiányszakmának
számító végzettséggel rendelkező pályázó.
 Előnyben részesül az, aki vállalja, hogy 24 hónapig lakik a lakásban.
 A beköltözőknek vállalniuk kell, hogy a bérleti szerződés aláírásától számított 5
munkanapon belül állandó lakcímükként az elnyert lakást jelentik be a hatóságok
felé.
 A beköltözőknek vállalniuk kell, hogy a lakhatás időtartama alatt állandó
lakcímüket nem költöztetik át másik címre, illetve a bérleti szerződés lejárata előtti
elköltözési szándékukat legalább 45 nappal korábban bejelentik.
 Szubjektív

értékelés

során

kerül

pontozásra

a

pályázók

által

benyújtott

bemutatkozás és jövőkép felvázolás.
Pályázati felhívás megjelenése
A felújításra kerülő ingatlanoknak a projekt megvalósítási időszakában minimum 20
hónapban, a fenntartási időszak alatt pedig minimum 60 hónapban lakott állapotúnak kell
lennie (állandó lakcím bejelentéssel igazoltan). A Felhívás fentiek szerinti elvárásait valamint
a várható fluktuációt tekintve a pályázat kiírás megjelenésének dátuma és az eljárási
határidők betartása kiemelkedően fontos.
Az 1. és 2. felújításának befejezési dátuma: 2019.01.31.
Ezen két lakás esetében a megvalósítás során viszonylag könnyebben teljesíthető a 20 hónap
lakottság, azonban itt is számolni kell az kiköltözések-beköltözések és a pályázati rendszer
felállítása során fellépő csúszásokkal. Tekintettel kell lenni továbbá az ünnepi időszakra,
mely pont a Pályázati felhívás megjelentetésének időszakába esik. A téli szabadságolások
miatt megfelelő időt kell adni az igazolások beszerzésére és a pályázatok benyújtására.
Javasolt ütemezés:
Pályázati felhívás megjelenésének dátuma: 2019.02.28.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2019.03.15.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2019.03.25.

Oldal
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A 3. és 4. lakás felújításának határideje: 2019.09.30.
A második két lakás (Árpád utca 6. és 8.) felújítási munkálatainak befejezése lényegesen
később várható. Amennyiben a felújítás forgatókönyve nem változik, akkor a pályázat
megvalósítási időszakának végéig pontosan 20 hónap áll majd rendelkezésre, mely időszak
alatt teljes egészében lakottnak kell lennie. Ennek figyelembe vételével a pályázati kiírás
ütemezésére és a megfelelő lakók kiválasztására nagy hangsúlyt kell fektetni. Természetesen
a pályázat ütemezését a későbbi valós megvalósítási dátumokhoz szükséges igazítani.
Javasolt ütemezés:
Pályázati felhívás megjelenésének dátuma: lakások várható műszaki átadását
megelőző 30. nap. – tervezett: 2019.09.01.
Pályázatok benyújtásának határideje: lakások várható műszaki átadását megelőző 15.
nap. – tervezett: 2019.09.15.
Pályázatok elbírálásának határideje: lakások várható műszaki átadását megelőző 10.
nap. – tervezett: 2019.09.20.
Állandó lakcímek bejelentésének határideje és a lakások átadása: lakások műszaki
átadását követő első munkanap. – tervezett: 2019.10.01.
Fenntartási időszak
A fenntartási időszak a pályázat lezárásától számított 5. évig tart, ami azt jelenti, hogy a
lakások

folyamatos,

megszakításmentes

lakottságáról

gondoskodni

szükséges.

Az

indikátorok teljesítése érdekében a pályázati felhívások megjelenéséről megfelelő időben
szükséges intézkedni.
Javasolt ütemezés:
Pályázati felhívások megjelenésének dátuma: lakások várható megüresedését
megelőző 30. nap.
Pályázatok benyújtásának határideje: lakások várható megüresedését megelőző 15.
nap.
Pályázatok elbírálásának határideje: lakások várható megüresedését megelőző 10.
nap.
Állandó lakcímek bejelentésének határideje és a lakások átadása: a lakások várható
megüresedésének napja.

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉST SEGÍTŐ HELYI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA,

Az egzisztenciateremtés alapja, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzünk mind a
munkánk, mind a magunk képességeit illetően. A szervezett szolgáltatások keretében olyan

Oldal
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tréningeket és képzéseket szükséges szervezni, amely a szaktudás megléte mellett feltétlenül
szükséges kompetenciák és tudásanyag elsajátításában játszanak szerepet. Elsőbbséget
élveznek azok a képzések, melyek a vállalkozóvá váláshoz, pályázati tevékenységhez, illetve
azok, amelyek az alkalmazottak beilleszkedéséhez és a ranglétrán való előmenetelhez
nyújtanak hasznos alapokat. Az életpálya-tervezést úgy gondoljuk, már középiskolai korban
el kell kezdeni, ennek megfelelően van olyan tervezett szolgáltatás (pályaorientációs
tanácsadás), mely kifejezetten ennek a (16-20 éves) korosztálynak szól. Ezen túl szeretnénk
azoknak is segítő kezet nyújtani, akik már pályát választottak, de nehezen indulnak el rajta,
vagy problémákkal küzdenek (18-35 éves korosztály). Nekik kínál segítséget tervezett
álláskereső klubunk, konfliktuskezelési és kommunikációs tréningünk, valamint a Karrier
Műhely.
Operatív célok
A pályázó az életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatásokba vegyesen kíván a célcsoportból
bevonni tagokat. Pályaválasztás és továbbtanulás esetén a legfiatalabb korosztály a 16-18
évesek esetén releváns, míg a karrier tervezés már az idősebb esetleg szakmával
végzettséggel rendelkezőknek nyújthat hathatós segítséget. A munkaerő piaci tréningek
pedig a már most is dolgozó vagy pályamodósítást tervezőknek fog segíteni.
Az életpályatervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásában részt vevők számának
minimuma 35 fő kell legyen, Dévaványa azonban vállalja, hogy ennek több mint 170%-át
teljesíteni, azaz legalább 60 fő bevonásáról gondoskodni.
Tervezett beavatkozások részletes ismertetése
A munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése belépést jelentenek a munkaerőpiacra. Az
életpálytarevezést segítő szolgáltatások körében az alábbi szolgáltatások megvalósítását
tervezzük:
a) Pályaorientációs tanácsadás
Elsősorban középiskolás fiatalok számára szervezünk pályaválasztási tréninget pszichológus
bevonásával, klub délelőttök és klubdélutánok formájában. Szakmai célunk az, hogy a
tanulók átérezzék a továbbtanulás és a pályatervezés fontosságát, megismerjék a
megalapozott pályadöntés kialakításának lépéseit. A foglalkozás szakmai tartalma a
pályalehetőségek körének meghatározás. Többféle gyakorlat segítségével tájékozódunk az
aktuális

pályaelképzeléseikről,

a

múltban

hozott

pályadöntéseikről,

és

jövőbeni

pályafutásukkal kapcsolatos terveikről. A tréningek kiscsoportos formában történnek, így a
személyes kontaktus jelentősége még jobban érvényesülhet.
önismereti

tréning,

orientációs képzés, személyes

tanácsadás
Célcsoport: elsősorban a 16-20 éves korosztály számára tartott tréning. A pályázat keretében
megvalósuló programon vállalt minimum létszám 20 fő.
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b) A Karrier Műhely
Célja a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése. A munkaerőpiacra belépő, vagy
belépni készülő fiatalok számára szeretnénk olyan csoportos - és igény szerint személyes tanácsadásokat tartani, melyek segítségével a számukra még ismeretlen munka világában
könnyebben boldogulhatnak, személyiségüknek megfelelő életpályát választhatnak. A
Műhely egyrészt képzést kínál, mely során alapvető munkaerő-piaci információkat
szolgáltatunk, másrészt tréning, ahol gyakorolhatnak, kipróbálhatják magukat a résztvevők.
Fejlesztendő kulcskompetenciák: Munkaerő piaci általános ismeretek, munkavállalók
elvárásai, álláskeresési módszerek, önéletrajz és motivációs levél írása, hivatalos levél, interjú
felkészítés, munkaszerződés, munkavállalók jogai és kötelezettségei, munkahelymegtartás.
Célcsoport: elsősorban 18-35 éves korosztály számára szervezett program. A foglalkozásokat
egy 10-12 fős csoport részére tervezzük, minimum 6 alkalommal.
c) Álláskereső klub
A fiatalok részére egy olyan irodai „zug” kialakítása, ahol az alapvető irodatechnikai
eszközök (számítógép, internet elérés, nyomtató, szkenner, fényképezőgép) segítségével
munkát kereshetnek, önéletrajzot, motivációs levelet írhatnak.
Fejlesztendő kulcskompetenciák: álláskeresési módszerek, személyes tanácsadás a megfelelő
technikai feltételek biztosításával, digitális kompetenciák.
Célcsoport: elsősorban 18-35 éves korosztály számára szervezett szolgáltatás. A pályázat
keretében megvalósuló programon vállalt minimum létszám 20 fő.
d) Konfliktuskezelési és kommunikációs tréning, önismereti tanácsadás
A mindennapi életet is megkönnyítő kommunikációs és konfliktuskezelési technikák és
gyakorlatok elsajátítása kiemelkedően fontos, melynek elsajátításához egy 6 alkalmas tréning
szervezése ajánlott. A tréninggyakorlatok révén az egyének stressz tűrő képessége javul,
képesek lesznek hatékonyabban kezelni problémáikat és megfelelő kommunikációs
ismereteket szerezhetnek. A tréning elválaszthatatlan része kell, hogy legyen az alapvető
önismereti gyakorlatok végzése, melyek révén a munkahelymegtartó képességük jelentősen
növekszik.
Fejlesztendő kulcskompetenciák: önismeret, interkulturális és szociális kompetenciák, stressz
tűrő képesség.
Célcsoport: elsősorban 18-35 éves korosztály számára szervezett szolgáltatás. A pályázat
keretében megvalósuló programon vállalt minimum létszám 10 fő.

tevékenység. Fontos, hogy a toborzási tevékenységnek legyen egy kijelölt felelőse, aki a
személyes kapcsolattartásra törekvés mellett folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket és

Oldal

A programelemek sikeres lebonyolításához kiemelkedően fontos az aktív toborzási
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igyekszik az elérhető fiatalok körét bővíteni. Szükséges legalább egy aktív közösségi oldal
működtetése és fontos kiaknázni a helyi médiában való lehetőségeket is.

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET GENERÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE
Alapvetés
Jelen

programelem

az

„Életpálya-tervezést

segítő

helyi

szolgáltatások

nyújtása,

munkaszerzési ismeretek bővítése” elemet kiegészítve elsősorban az önálló vállalkozói életre
készülő fiatalokat kívánja megcélozni. Ahhoz sikeres, fenntartható és eredményes
vállalkozások alakuljanak és kezdjék meg működésünket városunkban elengedhetetlen a
vállalkozói élet legfontosabb jellemzőit is bemutatni. A szolgáltatás alapvető célja a jó
vállalkozás „receptjének” megismertetése és ezzel a vállalkozói kedv előrelendítése.
Operatív célok
Közvetlen célunk, hogy a megvalósuló szolgáltatások révén A gazdasági együttműködés
során tervezett tevékenységek elsősorban a már iskolából kikerült (25-35 éves) szakemberek
megszólítására találtuk ki, akik szeretnének önálló vállalkozóként talpra állni. Vállalkozó
Börzénk során minden álláskeresés előtt álló fiatalnak szeretnénk hasznos tanácsot és akár
állás lehetőséget is mutatni (18-35 éves korosztály). Fejlesztendő kompetenciák: vállalkozás,
pénzügyi és jogi ismeretek.
Tervezett beavatkozások részletes ismertetése
Ezen a programelemen belül két különálló tevékenység megvalósítását tervezzük.
a) „Vállalkozó leszek” – felkészítés az önálló vállalkozói életre
A vállalkozások elindításához, működtetéséhez szükséges alapinformációk szolgáltatása
/pénzügyi, adózási, jogi ismeretek/, kompetenciák fejlesztése /tárgyalásokra, találkozókra
felkészítés, marketing ismeretek/. Szintén része az önismeret és a személyiség fejlesztése,
mely elengedhetetlen egy jó vállalkozás beindításához.
b) Vállalkozó börze
Vállalkozói fórum keretében lehetőséget kell biztosítanunk a munkáltatói és munkakeresési
oldal találkozására, annak érdekében. A találkozó célja egyrészről, hogy a munkáltatók
bemutathassák vállalkozásaikat, elmesélhessék a vállalkozás elindításának történetét,
beszélhessenek sikereikről, esetleges kudarcaikról. Ugyanakkor a munkavállalói, kezdő
vállalkozói réteg átfogó képet kapjon lehetőségeiről, a munkáltatói általános elvárásokról,

mint munkaközvetítőt, amely a legfontosabb tudnivalókról tájékoztathatja a megjelenteket.

Oldal

találkozása, „ismerkedése”. Ugyanakkor fontosnak érezzük bevonni a Munkaügyi Hivatalt,

18

képzettségi követelményekről. A Börze lényege a két célcsoport (vállalkozó és munkavállaló)

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV

Teremts Esélyt Program – Dévaványa
EFOP-1.2.11-16-2017-00003

Toborzási tevékenység:
A programelemek szervezése során érdemes az „Életpálya-tervezést segítő helyi
szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése” programelemnél bemutatott
módszer szerinti aktív és produktív kommunikációs tevékenységet, kampányt folytatni.

ISMERETÁTADÁSI/ÖSZTÖNZŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS NYÚJTÁSA
Alapvetés
A lakosság helyben maradásának és a település elöregedésének leghatékonyabb ösztönzője
egyrészről a megfelelő munkahelyek biztosítása, másrészről az anyagi és természetbeni
támogatások nyújtása. Az első cél teljesüléséhez az önkormányzatok csak közvetetten
képesek hozzájárulni (pl. iparűzési adók csökkentésével, vállalkozások részére különböző
kedvezmények biztosításával vagy ipari területek kialakításával), azonban a vállalkozások
letelepedésének és helyben maradásának rengeteg önkormányzati hatáskörön kívüli
tényezője is van (pl. földrajzi fekvés vagy elérhetőség). Éppen ezért az önkormányzat a
leghatékonyabban a támogatási rendszer kialakításával és működtetésével tud beavatkozni a
települést sújtó elvándorlási folyamattal. Az ösztönző minden a program elemben részvevő
fiatal számára pénzbeli vissza nem térítendő támogatást jelent. A pályázó ösztönző rendszert
kifejezetten azzal a céllal kívánja megvalósítani, hogy a célcsoport tagjait, anyagilag
támogassa az egyéni tervek megvalósításában, annak érdekében, hogy az álmaikat
Dévaványán válthassák valóra.
A már meglévő és jól működő helybeli ösztönzőket az elmúlt évek tapasztalataira és a
felmérésekre támaszkodva kell bővíteni. Az alapvető célok figyelembevételével, a keresett és
hatékony támogatási formák kialakításával és a szociális szempontok szem előtt tartásával
egy átfogó ösztönző rendszer alakítható ki. Lényeg, hogy a helyi ösztönző rendszer a helyi
sajátosságokra és adottságokra építsen.
Legfontosabb szempontok:
a) Önfoglalkoztatás támogatása
b) Támogatás kizárólag hosszútávú helyben lakás vállalása esetén
c) Vállalkozás fejlesztés támogatása
d) Vállalkozás indítás támogatása
e) Új képesítések megszerzésének támogatása, nyelvtanulás támogatása
f) Gyakorlat szerzés támogatása
g) Letelepedés támogatás
Hiány szakmák képviselőinek a településre vonzásának támogatása

Operatív célok

Oldal

i)
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A megítélt támogatások meghatározott időintervallumra szólhatnak. A pályázati módszertan
kidolgozásánál kötelezően figyelmebe kell venni a következő szempontokat:
 A támogatás kizárólag konkrét jól dokumentálható célok megvalósításához nyújtható
 A támogató előnyben részesíti a hiányszakmák képviselőinek kérelmét
 A támogatottnak vállalnia kell, hogy tartósan életvitelszerűen (dokumentumokkal
alátámasztottan) Dévaványán fog élni.
 A támogató előnyben részesíti az önfoglalkoztatáshoz szükséges feltételek
biztosításához igényelt kérelmeket.
 Bármely fiatalnak, aki ösztönzőben részesül kötelezően részt kell vállalnia a
cselekvési tervben megfogalmazott valamelyik szolgáltatás megvalósulásában:
 a cselekvési tervek elkészítésébe, felülvizsgálatába,
 a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges
részvétel,
 a program iránt érdeklődők számára információ nyújtása,
 a program működtetésének bemutatása, szakmai és egyéb rendezvényeken
való aktív részvétel,
 aktív részvétel a település/térség közösségfejlesztési programjaiban.
Célcsoport
A Felhíváshoz igazodóan a célcsoportot elsősorban a település közössége számára fontos,
hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szaktudással rendelkező vagy magasan
képzett fiatal szakemberek, illetve családjaik alkotják. Az ösztönző a fenti területen dolgozó,
illetve elhelyezkedő olyan fiatalnak adható, aki a támogatási kérelmet benyújtó településen a
támogatás eredményeként életvitelszerűen él és ott állandó lakcímmel rendelkezik.
Tervezett beavatkozások részletes ismertetése
Az ösztönző rendszer két fő kategórára kell osztani:
a) Ifjú szakemberek támogatása - A településen munkavállalóként dolgozó vagy
elhelyezkedni kívánó 18-35 év közötti, hiányzó foglalkozásnak számító szakemberek
támogatása. Tervezett létszám: minimum 15 fő.
Ezen belül kialakítandó konkrét támogatási célok:
 Jogosítvány megszerzésének támogatása (B, C, D, CE, DE).
 Nyelvtanulás és nyelvvizsga támogatása.
 Felsőfokú szakképzésben és felsőfokú oktatásban, OKJ képzésben részt
vevő levelező és esti tagozaton, valamint távoktatásban tanuló dolgozók
támogatása.
támogatás

és

szakemberek támogatás.
 Gyermekvállalási támogatás.

hiányszakmában

helyben

elhelyezkedő

Oldal
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 Közösségé válás támogatása (civil szervezetek aktív fiatal tagjainak és
önkénteseinek támogatása civil szervezeti ajánlás alapján).
b) Ifjú vállalkozók támogatása - Hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító
vállalkozás indításához nyújtandó támogatási rendszer. Tervezett létszám: minimum
5 fő.
 Induló vállalkozások támogatása.
 Már működő vállalkozások esetén az önfoglalkoztatás támogatása.
 Vállalkozás fejlesztés támogatása.
Pályázati rendszer
A különböző ösztönzőket – ugyanúgy, mint a lakásokat – meghatározott pályázati
szempontrendszer

szerint

kell

odaítélni

jelentkező

fiatalok

között.

A

pályázati

pontrendszernek 80% objektív és 20% szubjektív alapon adott pontokból kell felépülnie. A
pályázati felhívást és a benyújtandó sablonokat a jelen Cselekvési tervben meghatározott
elvek mentén a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatala jelenteti meg. A benyújtott
pályázatok elbírálásáról és a pályázatok sorrendjének felállításáról, majd ezek alapján a
támogatásra jogosultak köréről Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármestere dönt.
A pontrendszernek és általában a rendszernek a pályázati felhívásban minimális
megfogalmazott elvárásokra kell építkeznie, melyek az alábbiak:
 A támogatás havi maximuma: mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum
összege lehet.
 Minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adható egy ösztönző.
 Támogatást igénylő önkormányzat, illetve annak konzorciumi partnere(i), vezető
tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek PTK
szerinti közeli hozzátartozói nem kaphatják.
 Más helyi ösztönző forrásokkal együtt is igénybe vehető, azonban az elbírálások
során előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akik a pályázat benyújtását
megelőző 6 hónapon belül semmilyen önkormányzati ösztönzőben nem részesültek.
A fenti elvárásokat a felhívás során objektív szempontokként egyértelműen meg kell
jeleníteni és a pontozás során érvényesíteni. Ezen felül, az adható összegre tekintettel
érdemes további „szűkítő” objektív és szubjektív pontozási szempontokat meghatározni.
 Előnyben részesülnek a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők.
 Előnyben részesül az, aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt vállalt.

 Előnyben részesül a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező pályázó, vagy
hiányszakmának számító végzettséggel rendelkező.

Oldal
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 A megítélt támogatás kiutalásának feltétele a dévaványai állandó lakcím.
 A támogatásban részesített fiataloknak vállalniuk kell, hogy támogatás (első)
kiutalásától számított legalább 3 évig életvitelszerűen Dévaványán élnek.
 Támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes
tevékenység végzése a településen.
 Szubjektív értékelés során kerül pontozásra a pályázók által benyújtott bemutatkozás
és jövőkép felvázolás.
Ütemterv
A támogatási rendszer 2019.01.31. – 2021.05.31. között működtethető az elnyert
támogatásból, melynek összege 43.380.669,- Ft. A támogatási időszak alatt érdemes a
mérföldkövekhez igazodóan több pályázati kört hirdetni, az alábbiak szerint:
 Első pályázati kör: 2019.02.28-ig, meghirdetendő támogatási összeg: 14.460.223,- Ft.
 Második pályázati kör: 2019.09.30-ig, meghirdetendő támogatási összeg: 14.460.223,Ft.
 Harmadik

pályázati

kör:

2020.09.30-ig,

meghirdetendő

támogatási

összeg:

14.460.223,- Ft.
Fontos azonban a rugalmasság, mind a határidők, mind az összegek tekintetében, annak
érdekében, hogy folyamatos legyen a támogatási rendszer működése.

FIATALOK

HELYBEN

MARADÁSÁT

TÁMOGATÓ

JÓ

GYAKORLATOK

FOLYTATÁSA
Alapvetés
A helyi identitástudat erősítésének fontos eszköze a városi programok, rendezvények
színvonalának erősítése, körének bővítése és a fiatalok igényeihez igazítása. Fontos, hogy
olyan programok valósuljanak meg, amelyek révén a fiatalok úgy érzik megbecsülik őket,
számítanak rájuk és fontos részei a településnek. Hosszútávon ezen tevékenységek nagy
szerepet játszanak a helyben maradás latolgatásakor.
Operatív célok
A felmérések alapján egyértelműen alátámasztott, hogy Dévaványán nagy hangsúly van a
kisgyermekes családokon. A programelemen belül olyan tevékenységeket kell szervezni,
amelyek főként ennek a célcsoportnak nyújtanak szolgáltatásokat. Ennek megfelelőn két cél
került kitűzésre: Családi és Gyermeknapok szervezése, másrészről faültetési program.
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Tervezett beavatkozások részletes ismertetése
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a) Civil szervezeti aktivitás növelése
A civil szervezetek életében való részvétel támogatása, a civil szervezetek igényeinek és
meglátásainak

figyelembe

vételével.

Cél

a

fiatalok

aktivitásának,

társadalmi

szerepvállalásának növelése közösségi programokon keresztül. A programelemen belül a
fiatalok ösztönzésére és bevonására szolgáló programok megvalósítását támogatjuk. Jelenleg
még nem elfogadott tevékenység.

b) Családi és Gyermeknap
A már nálunk hagyományosnak mondható Gyermek- és Családi Nap évi egyszeri
megrendezése. Egy olyan nap, mely csak a családokról és a gyerekről szól, ahol minden
ingyenes és bárki számára igénybe vehető. A Családi- és Gyermeknapot a projekt
lebonyolítása alatt 3 alkalommal szeretnénk megrendezni, a következő tervezett
időszakokban:
 1. alkalom 2019.05.31-ig
 2. alkalom 2020.05.31-ig
 3. alkalom 2021.05.31-ig
A Családi- és Gyermeknapot úgy kell szervezni, hogy legyen benne mind a fiatal szülőknek,
mind a gyermekeknek megfelelő programot, törekedni kell a többoldalúságra.

Ellenőrzési pontok
A projekt lebonyolítása 2021.05.31-ig tart, ezen időszakig négy mérföldkő került
meghatározásra, mely időpontokig a Cselevési Terv szerinti tevékenységeket meg kell
valósítani. Ahhoz, hogy tudjuk, megfelelően kerülnek felhasználásra a támogatások érdemes
és szükséges rendszeres visszacsatolást kérni. Érdemes a visszacsatolásnál is különböző
technikákat (pl. fórum, kérdőívezés, interjúzás) alkalmazni. Az ellenőrzési pontokat úgy kell
meghatározni,

hogy

rendszeres

időnként

legalább

félévenként,

de

ha

szükséges

negyedévenként mutassák be az ifjúság véleményét, elképzeléseit, javaslatait.
Kötelező ellenőrzési pontok:
Mérföldkövek

2019.01.31

2019.09.30

2020.09.30.

2021.05.31.

1.
2.
3.
4.
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A felméréseknek egységeseknek kell lenniük az összehasonlíthatóság érdekében.
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A PROJEKT KERETÉBEN ELÉRT EREDMÉNYEK, A LÉTREHOZOTT PROGRAMOK
PROJEKTIDŐSZAK UTÁNI HASZNOSULÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE
A projektben bemutatott tevékenységek hosszútávon képesek csak kifejteni hatásukat, ezért
kiemelt figyelmet kell fordítani a program lezárását követő fenntartási időszakra, illetve a
programok folytatásának lehetőségeire. Fontos, hogy a projekt zárásával egy időben
összegzésre kerüljenek az elért célok, a tervezett és valós eredmények egybevetése,
összehasonlítása megtörténjen, hiszen csak ekkor látható, hogy a projekt elérte azt, amiért
megálmodták. A kedvező eredményeket felmutató tevékenységek folytatásának lehetőségét
meg kell vizsgálni, illetve keresni kell azokat a forrásokat, melyek támogatást tudnak
nyújtani.

Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadása
Az Esély Otthon elnevezésű EFOP-1.2.11 kódszámú pályázati felhívás a Cselekvési Terv
elfogadására az alábbi, kötelező érvényű előírásokat tartalmazza:


A célcsoport nyilvános bevonásával készített Cselekvési Tervet a konstrukcióhoz
rendelt mentornak láttamoznia kell;



A mentor által jóváhagyott tervet a Képviselő-testületnek 2019.01.31-ig kell
elfogadnia;



Az elkészült és elfogadott Cselekvési tervet a Képviselő-testületnek 2020.09.30-ig
bezárólag felül kell vizsgálnia.

Az Ifjúsági Cselekvési Tervben foglaltakkal egybehangzóan a program lebonyolítása során
felmerülő további részletkérdésekben a Polgármester illetékes dönteni.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dokumentumot határozattal fogadja
el.
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A határozat elfogadását követően az abban foglaltak érvényt szereznek.
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Mellékletek
1. SZ. MELLÉKLET
Hiányszakmák meghatározása:
A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017.(XI.29.)
Korm. rendelet 1. mellékletében a Békés megyére kimutatott támogatott (T), és a
korlátozottan (K) támogatott szakképesítések, valamint a 2018. évben mesterképzésre
felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények
közötti elosztásáról szóló Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében meghatározott
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szakok (Oktatási és Kulturális Közlöny 2017.évfolyam, 22. számában került közzétételre).
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2. SZ. MELLÉKLET
Ifjúságkutatás során felhasznált kérdőív sablon
Kedves Fiatal!
Dévaványa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16.-2017-00003 kódszámú „Teremts esélyt
Projekt – Dévaványa” elnevezésű programjának célja, hogy a városban élő és az itt
letelepedni kívánó 16-35 éves korosztály egzisztenciateremtését és családalapítását
támogassa különféle pénzbeli és természetbeni támogatási konstrukciók kialakításával.
Ennek a kérdőívnek az a célja, hogy feltárjuk, miként segíthetnénk korosztályotoknak a
leghatékonyabban.
A kérdőív anonim, kitöltése önkéntes.
KÉRDŐÍV

1. Életkorod: ________év
2. Nemed: fiú / lány
3. Mivel foglalkozol jelenleg?


Középiskolai tanuló,



Felsőoktatásban, felsőfokú szakképzésben résztvevő



Dolgozom:
a)

szellemi alkalmazott

b)

fizikai alkalmazott

c) vállalkozó
d)

egyéb:____________________

4. Dévaványán tanulsz, dolgozol? Igen./ Nem.
5. Voltál –e már munkanélküli?

Igen./ Nem.

6. Dévaványán élsz életvitelszerűen?

Igen./ Nem.

7. Saját tulajdonú házban/lakásban élsz?
a. Igen
b. Nem, bérletben
c. Nem, szüleim házában
d. Nem, egyéb:_____________________________________________________
8. Szeretnél Dévaványán hosszútávon letelepedni?

Igen./ Nem.

b. Barátommal/barátaimmal
c. Házastársammal, élettársammal

Oldal
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9. Kivel élsz együtt életvitelszerűen?
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d. Családommal (házastársammal/élettársammal és gyermekeimmel)
e. Szüleimmel
f.

egyéb, és pedig:_________________________________________________

10. Hol töltöd el a szabadidődet, mit csinálsz szívesen szabadidődben?
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Mit csinálnál szívesen szabadidődben, amire a városban nincs lehetőséged?
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
12. Mit tartasz a dévaványai ifjúság legégetőbb problémájának? Van megoldási javaslatod?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________
13. Sportolsz –e rendszeresen?

Igen./ Nem.

Ha igen, mit?
________________________________________________________________________
Ha nem, miért nem?
14. Milyen sportolási lehetőséget hiányolsz a városban?
________________________________________________________________________
15. Az elmúlt 2 évben voltál a város rendezvényei?

Igen. / Nem.

16. Van javaslatod a város programjaival kapcsolatban?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________
17. Tagja vagy valamilyen civil szervezetnek, közösségnek?

Igen. / Nem.

18. Ha igen, melyiknek:_______________________________________________________
19. Szerinted melyik szolgáltatásra lenne a leginkább szüksége korosztályodnak?
(maximum 3-at jelölj meg)
a. Képzések,

tréningek

(pl.

kommunikációs,

konfliktuskezelési,

vállalkozásindítási tréning)
b. Ingyenes lakhatás biztosítása fecskelakásokban

e. Fórumok, személyes tanácsadás
f.

Vállalkozásindításhoz támogatása
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c. Lakhatási/letelepedési támogatás
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g. Gyermekvállalás támogatása
h. Egyéb:_________________________________________________________
20. Van-e valamilyen egyéb javaslatod, véleményed:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
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Köszönjük a segítségedet!

