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Zárásához ért az EFOP - 1.6.2-16-2017-00063 – es kódszámú projekt, mely a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg Mány Község Önkormányzatának vezetésével. A konzorcium tagjai
(Egymás Mellett Alapítvány, ESÉLY Gyermekjóléti Alapítvány, Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság) 199,245 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást használhatott fel
2018.03.01 és 2021.05.28 között.
A projekt a szegregátumban lakók életminőségének a javítását célozta meg.

A konzorciumot alkotó tagok széles társadalmi támogatottságot magába foglaló rendezvényeket,
programsorozatokat indítottak el.
A pályázattal lehetőség nyílt egy aktív fejlődésre, mely nemcsak a szegregátumban élők, hanem a teljes
falu hozzáállásán is változtathat idővel. Helyzetfeltárásunkban a szegénység elleni küzdelem
lehetőségeit kerestük, számba véve azokat az együttműködési lehetőségeket, mely a komplex program
megvalósítását teszi lehetővé. Sajnos a projektidőszakára esett a Covid járvány, ami több program
átalakítását igényelte, hisz a jelenlét alapú rendezvényeket az elmúlt egy évben nem tudtuk megtartani.
A program során megvalósult főbb tevékenységek:










CsillagPontotot működtettünk, ahol lehetőség volt, és lesz is a jövőben tisztálkodásra, mosásra,
közösségi rendezvényekre. Felszereltük az épületet informatikai eszközökkel, amely mind a
gyerekek tanulását, mind a felnőttek képzését szolgálja. A CsillagPont helyszínéül szolgált a
gyerekek korrepetálásának, barkács - és társasjáték foglakozásoknak, családi
kertészkedésnek, zenés foglalkozásoknak.
Több „Ki mit tudott?”, gyereknapot, nyárváró programot és „iskola nyitogatót” szerveztünk a
gyerekeknek, állásbörzést a felnőtteknek.
A szociális munkásoknak lehetősége volt a CsillagPontban fogadni a telepen élőket, ahol az
érdeklődők jogi – védőnői - pszichológusi támogatást is igénybe vehettek.
Csillagházat működtettünk, ahol integrációs programokat valósítottunk meg a község
valamennyi lakosa számára. Gyerekszínjátszó és generációs klubot szerveztünk. Több
alkalommal is egészségszűrésre kerülhetett sor, melyből a legtöbben a Csillagházba szervezett
szűrésen jelentek meg.
A projekt keretében a Mátyás-telepen élőknek lehetőségünk volt eljutni Veszprémbe, Pákozdra
és Zamárdiba is.
A projektbe bevont érdeklődők több képzésen is részt vehettek. Reméljük, hogy az „Élelmiszerés vegyiáru képzésünkön” részt vettek a pandémiás helyzet zárultával új lehetőségekhez jutnak
a bolti eladó szakmában való elhelyezkedésre.
Több alkalommal is tudtunk a projekt segítségével a gyerekeknek papír-írószert a felnőtteknek
tisztítószereket osztani.

Összességében elmondható, hogy sikerült színesebbé, minőségibbé, nyitottabbá tenni az itt élő
gyerekek, fiatalok és felnőttek életét, ami esélyt és önbizalmat ad nekik társadalmi hátrányuk
javításához.
Projekttel kapcsolatos bővebb információ Ugron Zoltántól, Mány Község Önkormányzatának
polgármesterétől kérhető. (Tel: 06 22 350 143)

