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Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent a TOP-6.9.1-15 „A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” felhívás.
A felhívás célja:
A TOP 6.7 intézkedéssel (leromlott városi területek rehabilitációja) összhangban, azt kiegészítve a
leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű
társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt,
közösségfejlesztést, oktatást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást,
szociális munkát biztosító programok.
Megvalósítás helyszíne:
• szegregációval veszélyeztetett terület,
• szegregált terület,
• 2007-2013-as időszakban a ROP keretében szociális városrehabilitációs célú támogatást
nyert projekt akcióterülete.
Ezen feltételek alapján Debrecen Nagymacs településrész fejlesztésére nyújtható be támogatási
kérelem.
Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a
konzorciumvezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A konzorciumi partnerek közül
elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves
oktatási, egészségügyi, vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik, ezen
feltételeknek a Héra Egyesület felel meg.
Konzorciumi tagok:
1. Debreceni Művelődési Központ (az akcióterületen közművelődési tevékenységet folytató
önkormányzati fenntartású intézmény).
2. Méliusz Juhász Péter Könyvtár (az akcióterületen könyvtári szolgáltatásokat biztosító
önkormányzati fenntartású intézmény).
3. Héra Egyesület (az akcióterületen szociális, egészségügyi családsegítő tevékenységet végző
nonprofit szervezet több évtizedes tapasztalattal).
4. EDC Debrecen Nonprofit Kft. (projektmenedzsment feladatokat lát el, valamint az
akcióterületen a digitális írástudás fejlesztés tevékenységet végzi).
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. április 18.
Támogatás mértéke, összege: minimum 20 millió Ft, maximum 60 millió Ft vissza nem térítendő
támogatás. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Jelen pályázat keretében
az elnyerni kívánt támogatás mértéke 20.296.520 Ft, a konzorciumi partnerek támogatottsága tagi
költségvetés alapján történik, mely a pályázat benyújtásához készül el.

Támogatott tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek
megteremtése céljából:
1./ Közösségfejlesztést célzó programok:
• A településrészen a Debreceni Művelődési Központ vezetésével 2014-ben elindult olyan
közösségfejlesztő munka, amelynek további folytatására lehetőséget nyújt a felhívás. A
településrészen, az elkészült városrészi cselekvési terv, közösségi programok, akciók
tervezésére és megvalósítására került sor, az ott élő lakosság igényeinek felmérése mentén.
Nagymacson a fejlesztő folyamat révén kialakult egy ún „aktív mag” (az ott élő lakosok
köréből), akik szívesen közreműködnek a településrészt fejlesztő programok kidolgozásában
és megvalósításában.
• A településrészen élőkből támogatói segítői kör megerősítése, szélesítése.
2./ Az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók:
• „Önként a közért” program folytatása, amelyben 50 órás iskolai közösségi szolgálatra
szólították meg a városrészben élő / vagy az iránt érdeklődő fiatalokat.
• Közösségi – részvételi színház, amely a közösség aktivizálására és a felmerülő problémák
megoldására szolgál.
3./ Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok:
• Irodalmi olvasóklub, zenei klub kialakítása.
• Nagymacsi Könyvtár Ponton filmklub kialakítása.
B) Folyamatos szociális munka megteremtése:
1./ Családszervezési, életvezetési tanácsadások „kitelepítése” a településrész igényeit jól ismerő
nonprofit szervezetek bevonásával.
2./ Szociális munkások segítő tevékenységének kialakítása a településrészen (Egyetemmel és az
egyházakkal együttműködve).
C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
1./ Önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése:
• szociális szövetkezetek létrehozásával a szükséges kompetenciák fejlesztése a helyi lakosok
körében.
• a digitális és információkeresési készség fejlesztése a munkanélküliek, álláskeresők munkaerőpiacra történő visszatérési esélyének növelése és az oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása érdekében.
• számítógép- és internet-használati készségfejlesztő tréningek kiscsoportokban felnőtteknek
(kiemelten munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak), valamint tanulási nehézségekkel, lemaradással küzdő gyerekeknek.

2./ Közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő programok: a városi kertészkedés
alapismereteinek elméleti és gyakorlati elsajátítása ún. kísérleti program kialakítása a városban,
melynek további elterjesztését később ez a településrész tovább segítheti. A világszerte sok
évtizedes hagyományra visszatekintő community gardening, valamint az egyre népszerűbb urban
gardening program működtetésének elindítása.
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és
oktatás fejlesztésére:
1./ Gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási, készségfejlesztési programok:
• digitális kompetenciafejlesztés, természettudományos készségek fejlesztése
• művészeti készségfejlesztés (a zene- tánc- színház- képzőművészet- vizuális kultúra
eszközeivel a településrészhez és a városhoz való kötődés erősítése). A projekt elemeinek
folyamatos „dokumentálása” a művészet eszközeivel, amely a projekt végén, illetve egy-egy
mérföldkő befejezésével bemutatható.
• tematikus helytörténeti játékok kidolgozása, valamint a Méliusz Könyvtár Városfoglaló játékának tematikus kiterjesztése a területre.
• a városrész megismertetése QR-kódok kihelyezésével a nagymacsi területen (helyismereti
információkat közvetítünk a modern technológiáknak köszönhetően QR-kódok
segítségével).
• oktatási (iskolai) túrák kialakítása diákoknak a közösség fejlesztése és a helyi identitás erősítése céljából; utcanevekhez kapcsolódó QR-kódok kihelyezése az említett területen
• képességfejlesztés könyvtárhasználati órák keretében, amely a szövegértés fejlesztéstől, az
információkeresés fejlesztésig egymásra épülő foglalkozásokon egészíti ki az iskolai oktatást.
E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
1./ Preventív, mentálhigiénés programok megvalósítása, tanácsadások, egészségkultúrát
támogató, fejlesztő tréningek lebonyolítása a lakossági és a korosztályi célcsoportok igényeihez
igazodva.
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
1./ Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése
• „közeli ügyintézés távolról” az ügyfélkapu és egyéb hatósági és közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása, a nagymacsi városrészen élők segítése a lakóhelyhez közeli és/vagy otthonról történő ügyintézés érdekében.
• helyszíni oktatás és on-line hozzáférhető digitális oktatóanyag a kulturális alapszolgáltatások és a hatósági közszolgáltatások (pl. ügyfélkapu) önálló használatához – egyéni konzultációs lehetőségekkel.
• a projekt eredményeként biztosítjuk az információkhoz való akadálymentes hozzáférést valamennyi állampolgárnak függetlenül egyéni kompetenciájuktól és lakóhelyüktől, hozzájárulva ezzel az esélyegyenlőséghez és a szegregáció csökkentéséhez.
Projekt befejezéséig elérendő célok:
• szegregáció tendenciájának csökkentése,
• közösségi lét erősödése,
• információs kultúra jártasság elsajátítása, erősítése,
• önálló jövedelem szerzésre való képesség kialakítása,
• munkaerő piaci képesség javítása

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projekt megvalósítására a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően minimum 24 hónap, maximum 60 hónap áll a rendelkezésre. A
projekt tervezett megvalósításának záró időpontja 2019. március 31.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint a 107. §-a alapján, figyelemmel a 172/2015. (IX. 24.), a 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015.
(VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) önkormányzati határozatra
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be - a Debreceni Művelődési Központtal, a Méliusz
Juhász Péter Könyvtárral, a Héra Egyesülettel és az EDC Debrecen Nonprofit Kft.-vel
konzorciumban - TOP-6.9.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a Debreceni Művelődési
Központtal, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral, a Héra Egyesülettel és az EDC Debrecen
Nonprofit Kft.-vel.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott konzorciumi megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016. április 18.
Felelős: a Polgármester
4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
•
•
•
•
•

a projekt címe: „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok megvalósítása Debrecen - Nagymacs városrészen”;
a felhívás száma: TOP-6.9.1-15;
a projekt összes költsége: 20.296.520 Ft, azaz húszmillió-kétszázkilencvenhatezerötszázhúsz forint;
a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 20.296.520 Ft, azaz
húszmillió-kétszázkilencvenhatezer-ötszázhúsz forint;
az igényelt támogatás összege: 20.296.520 Ft, azaz húszmillió-kétszázkilencvenhatezerötszázhúsz forint.

5./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint a Humán Főosztály vezetőjét és a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem előkészítésében és benyújtásában való
közreműködésre, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. április 18.
Felelős: a támogatási kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC
Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
a benyújtásában való közreműködésért: Humán Főosztály és a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője
az aláírásáért: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 24.
Dr. Papp László
polgármester

