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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Együtt Sápért – helyi kisközösségek fejlesztése”
EFOP-1.3.5-16-2016-00004 azonosító számú projekt

Debreceni Egyetem Különleges Orvoserősítése a közösségek fejlesztésével
megvalósítása volt az „Együtt Sápért –
00004 azonosító számú projekt.
A projekt költségvetése 25 millió forint,
Uniós támogatás. A támogatás forrását
társfinanszírozásban biztosította.

és Mentőcsoport Egyesülete a Társadalmi szerepvállalás
tárgyú felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be, ennek
helyi kisközösségek fejlesztése” című EFOP-1.3.5-16-2016a támogatás formája 100 % vissza nem térítendő, Európai
az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése

Az „Együtt Sápért – helyi kisközösségek fejlesztése” című projektben két új kisközösség jött létre, melyek
önkéntes munkával a helyi igényekre alapozva segítették Sápon a színvonalas programok és tréningek
megvalósítását. A projektben fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok
kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk
erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel
segítették elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. A megvalósuló tevékenységekkel sikerült az
önkéntességre való hajlandóságot növelni a településen.
A kisközösségek kezdeményezéseit tanácsadással, tapasztalatcserével, képzések/tréningek, foglalkozások
és családi, közösségi rendezvények lebonyolításával segítettük. A projektben megvalósult tevékenységek:
Célcsoport toborzása 15 alkalom, Önkéntes fiatalok szakmai képzése 20 óra és Csapatépítés,
közösségfejlesztés képzés 20 óra, eszközbeszerzés, nyitó ás záró rendezvény a településen
Rendezvény: Hagyományőrző rendezvények (húsvéti, adventi készülődés) 6 rendezvény; Családi fesztivál és
Családbarát közösségépítő rendezvények 3 rendezvény; Családi Egészség és Sport Nap 3 rendezvény
Esemény: Generációk összekapcsolódása – Idősek találkozója 3 esemény, Generációk összekapcsolódása –
Gyermeknap 3 esemény
Program: Szociális kompetenciafejlesztő tréningek 3 tréning; Családtervezési kompetenciák fejlesztése 3
tréning; Baba-mama/papa klub 15 foglalkozás; Pályaorientációs tanácsadás, munkába állást segítő tréning 3
tréning; Álláskereső Klub 10 foglalkozás; Családi és munkavállalói kompetenciafejlesztő tréning
3 tréning;
Családi kassza menedzsment tréning 3 tréning; Kreatív kézműves klub 8 alkalom, Zöld akciók –
hulladékgyűjtés, környezetszépítő akció 9 alkalom
Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel.
Megvalósítás időszaka: 2017.02.01.-2020.02.01.
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