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„Területi együttműködést elősegítő programok az Edelényi járásban” című pályázatról 
 

Edelény Város Önkormányzata által megvalósított projekt elvárt eredménye: 
Az Edelényi járásban az önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások 
bevonásával egy olyan modell jellegű együttműködési kapcsolat létrehozása, amelynek célja a 
társadalmi felzárkózást elősegítő esélyegyenlőség programok végrehajtásának koordinációja. 
 
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 
 
1. Az együttműködést elősegítő esélyegyenlőségi workshopok szervezése: A projekt 

időszaka alatt kettő workshopra került sor.  
 
2. Járási szintű, felzárkóztató kerekasztal működtetése, rendszeres összehívása: 

Létrejött és működött a járási szintű kerekasztal. Hét alkalommal került sor a kerekasztal 
ülésére, melyeken, áttekintésre került a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi 
programjai, meghatározásra kerültek közös problémák, egy-egy ülésen elemzésre került a 
kiemelt célcsoportok (idősek, nők, gyermekek, romák, mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők) helyzete. 

 
3. Térségi Esélyteremtő Programterv elkészítése: a kerekasztal jóváhagyta a „Térségi 

Esélyteremtő Programterv”-et, amelynek alapvető célja a járás Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjainak összehangolása és az azokban foglalt feladatok megvalósítása a térségi 
együttműködések keretében. 

 
4. Az esélyegyenlőség megteremtését, az esélytudatosság fontosságát hangsúlyozó 

szemléletformáló rendezvények rendezése, ismeretterjesztő anyagok elkészítése: A 
projekt keretében az Edelényi Járás nyolc településén került sor disszeminációs 
tevékenységre. Az érdeklődők esélyegyenlőség témakörben anonim kérdőívet töltöttek 
ki, előadásokra, kézműves foglalkozásokra került sor, illetve a projekt keretében 
elkészített szóróanyagok kiosztására került sor (Témák: A magyarországi cigányság 
életkörülményei, Az ön jogai, Mélyszegénység, Fogyatékkal élők, Idősek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények és azok megelőzése, Bűnmegelőzés az idősek védelmében, 
Gyermekbántalmazás, A családi nevelést segítő és a gyermekvédelmi intézmények, 
Gézengúz Biztos Kezdet Gyerekház, Otthoni balesetek megelőzése értelmi- és 
mozgásfogyatékossággal élő gyermekek szüleinek, Gyermekjogok, Információs 
kiadvány). 

 
5. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning, valamint személyes konzultáció 

szervezése: 2015. október 15. napján sor került a tréning megszervezésére, amit hámon 
személyes konzultáció követett. A tréning egyik célja az volt, hogy megismertesse a 
résztvevőkkel a korszerű szervezeti kommunikáció alapkoncepcióit, stílusjegyeit, 
aranyszabályait és elsajátítsák a rapportépítés, kérdezés, illetve a professzionális 
telefonálás hatékony technikáit. A másik fókusz a konstruktív konfliktuskezelés. A 
foglalkozások célja a konfliktusok lehetséges forrásainak feltárása, szokványos 
reakciómódok előnyeinek, hátrányainak átbeszélése, konfliktuskezelés építő jellegű, 
nyer-nyer technikák készségszintű elsajátítása. 

 



6. Projektzáró rendezvény: A rendezvényre 2015. november 30. napján került sor az 
edelényi Kastélysziget dísztermében. A vendégeket Molnár Oszkár Edelény Város 
polgármestere köszöntötte, a TÜRR István Képző és Kutató Intézet képviseletében 
Budácsik Rita esélyegyenlőségi mentor tartott előadást a projekt tapasztalatairól. A 
rendezvényt az Oltalom Tagóvoda, a Borsodi Általános Iskola és a Szent János 
Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola zenés műsora tette emlékezetesebbé. 
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