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3. mérföldkő 

2019. 04. 01 ‐ 2021. 06. 29. 

 

2019. április 1. napján az Önkormányzat épületében workshopra került sor. 

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (targonca szakirány) OKJ-s bizonyítványt adó képzésünk 
első ízben szintén 2019. április hónapban kezdődött, melybe 14 fő célcsoporttag bevonására 
került sor. Az elméleti vizsga napja 2019. 05. 16-án volt, ezt követően gyakorlati képzésre 
Csongrádon került sor, melynek vizsganapja 2019. 06. 28. Az elméleti képzés során 1 fő 
morzsolódott le, majd a gyakorlat megkezdése előtt még két fő, ennek köszönhetően 11 fő 
szerzett bizonyítványt.  

Második alkalommal tartottunk közösségi rendezvényt Majális formájában, 2019. május 18. és 
19. napján. 18-án este fáklyás felvonulást tartottunk fúvószenekar kíséretében, majd tábortüzet 
gyújtottunk. 19-én a helyi sportpályán zenés, sportos, kézműves programokkal, főzéssel 
tarkított rendezvényt bonyolítottunk le a falu lakosságának megelégedésére. 

A drogprevenció, családi csodák – szülői szerepek erősítése, szexedukáció prevenciós 
előadások lebonyolítására a helyi Bereczki Máté Általános Iskolával való együttműködés 
keretében került sor, az általános iskola 6-8. osztályos tanulói, középiskolás diákok, szülők és 
a szakmai megvalósítók részére egyaránt 2019. május és június hónapban. Ezen belül került sor 
az esetmegbeszélő és szupervíziós alkalmakra is. 

2019. május 14-i kezdéssel tréningen vettünk részt (Érzékenyítő tréning a szegregált 
környezetben, mélyszegénységben élők hátrányainak csökkentésére a jelenlét módszertan 
alkalmazásával) Budapesten, majd szakmai gyakorlaton Tiszabő helységben, ahol közelebbről 
nyerhettünk betekintést a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett intézmények működésébe.  

2019. július 8-12. között erdei tábort szerveztünk Csongrád - Köröstorok helyen, 20 fő gyermek 
és 5 fő kísérő részvételével. 

2019. augusztus végével megkezdtük a Csillagpont romos melléképületeinek elbontását 
célcsoporttagok bevonásával.  

2019. szeptember 25-én Roma Platformon vettünk részt Mezőkovácsházán, célcsoporttagok, 
szociális szakemberek, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelöltjével.  

2019. október 19-én főzőversenyt rendeztünk a Szociális Szolgáltató Központ és Konyha 
konzorciumi partnerünk ebédlőjének udvarán. 

2019. november 5-én az EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 számú „Felzárkózási 
együttműködések támogatása” című projekt által szervezett Információs Nap keretében 
bemutattunk a helyi szegregációs projektünket. 

 



                                                                                          
 

 

 

 

2019. november 14-én Budapesten Országos Roma Platform rendezvényen vettünk részt 
(szakmai team, célcsoporttagok, önkormányzati képviselők). 

Pénteki és igény szerint szombati napokon a korábbiakban kialakított gyakorlat szerint 
folytatólagosan, 2019. április 1-jét követően is folyamatosan klubfoglalkozásokat, 
játszóházakat tartottunk, figyelembe véve az aktuális ünnepeket is. 

A 2019-es év folyamán rendszeresen használt ruhaneműk, bútor, háztartási gépek, elektronikai 
cikkek befogadását, majd a rászorulók részére való szétosztását végeztük. 

2020 januárjában egy helyi vállalkozótól közel 200 q tűzifa adományt kaptunk, melynek a 
célcsoporttagokhoz való eljuttatásának megszervezése a szakmai megvalósítók feladata volt. 
Az adomány szétosztásának feltételeiről februárban együttműködési megállapodás keretében 
szabályokat fektettünk le a célcsoporttagok bevonásával. 

2020. február 9-ével megkezdtük az EFOP 2.4.1-es projektbe bevont lakóingatlanok belső 
tereinek lomtalanítását és külső környezetének rendbetételét telepszépítés keretében, a tűzifával 
kapcsolatos együttműködési megállapodást vállaló célcsoporttagokkal. Ezzel egyetemben a 
tűzifa szétosztása ill. házhozszállítása is megkezdődött. 

2020. február 11-ével elkezdődött a második, Építő-és anyagmozgató gép kezelője (targonca 
szakirány) OKJ-s bizonyítványt adó képzésünk, ahová 8 fő célcsoporttagot vontunk be, akik 
elméleti vizsgájára február 28-án került sor. Majd közülük 6 fő tett sikeres gyakorlati vizsgát is 
2020. június 25-én, ezzel OKJ-s bizonyítványt szerezve. Mindkét tanfolyamunkon lehetőség 
volt hatósági vizsga letételére is, mellyel minden 18. életévét betöltött személy élhetett, ennek 
alapján összesen 14 fő hatósági jogosítványt is szerzett az OKJ-s bizonyítvány mellé. 

2020. március 16-tól került sor a koronavírusjárvány miatti veszélyhelyzet elrendelésére, 
járványügyi intézkedések (kijárási korlátozás, maszkhasználat) bevezetésére, a digitális tanrend 
bevezetésére. A járványhelyzet hozta korlátozások a Csillagpontban és a családokkal végzett 
munkát is jelentősen átalakították. A korlátozások idején nem tudtunk klubfoglalkozásokat 
tartani, rendezvényeket megvalósítani, a járványügyi védekezéshez előírt intézkedések mellett 
tudtuk biztosítani a szociális segítő munkát, illetve a Csillagpont szolgáltatásainak használatát. 

2020. május 11-től az általános iskolával való egyeztetés folyamán a Csillagpontban digitális 
felzárkóztató foglalkozásokat és internethasználatot biztosítottunk a tanév végéig, igény szerint. 

2020. május 21-én projektvezetői látogatás, a bevont ingatlanoknál helyszíni bejárás történt. 

2020. július 6-ától kezdődően a korlátozások enyhítésének bevezetése után 5 hetes nyári 
napközi elnevezésű délelőtti klubfoglalkozásokat tartottunk, önkéntes segítő részvételével. A 
makettkészítő tábor egyben gyermekmegőrző és készségfejlesztő céllal működött, a gyermekek 
részére minden nap tízórait biztosítottunk. 

2020 szeptemberében sportnapot tartottunk biciklitúra formájában. 

2020. október 3-án közel 120 fő részvételével főzőversenyt valósítottunk meg a kunágotai 
lovaspályán.  

 



                                                                                          
 

 

 

 

2020. november 27-én, december 21-én és 2021. január 11-13. között adományból 
egyszerhasználatos maszkot osztottunk a programban résztvevő családjainknak. 

2020. december 8-án „A közös társadalmi felelősség, esélyteremtő utak” online konferencián 
vettünk részt. 

2020. december 14-étől a Vöröskereszt által felajánlott használt ruha- és játékadomány 
szétosztását végeztük. 

2020. december 21-én karácsonyi főzést bonyolítottunk le a Csillagpontban. A szakmai 
megvalósítók felajánlásából egy tál meleg ételt, egy élelmiszercsomagot és egyszerhasználatos 
maszkokat tartalmazó adomány átadására a járványügyi előírások betartásával került sor (a 
kontaktus csökkentése érdekében a célcsoporttagok – családonként 1 fő – egyesével, megadott 
időpontra érkeztek).  

2020-ban, amikor erre az aktuális korlátozások lehetőséget biztosítottak, a járványügyi 
előírások betartásával tartottuk meg a klubfoglalkozásainkat. 

2021-ben a projekt időtartama a járványhelyzet kialakulása és fennállása miatt 3 hónapot 
hosszabbodott, így 2021. június 29-ével zárult. A hosszabbítás adta lehetőséget kihasználva 
megszerveztük a digitális kompetencia képzésünket 10 fő részvételével, amelyen mindenki 
tanúsítványt szerzett. 

2021. június 21-25. között megvalósítottuk a 3. erdei tábort Dévaványa Réhely helyszínen, 20 
fő gyermek és 5 kísérő részvételével. 

2021. június 20-án biciklitúrát rendeztünk sportnap keretében, majd 27-én délelőtt 
Egészségnapot bonyolítottunk le egészségügyi szűréssel, majd délután 14 órától főzőverseny 
címszó alatt közös főzést rendeztünk. 

 

 


