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MEZŐBERÉNY 
• projektmenedzser, projektasszisztens, pénzügyi asszisztens, pénzügyi vezető, 

szakmai vezető, mentorok ,önkéntes koordinátor ,közösségszervező ,gyógytornász 
,pszichológus alkalmazása 

• „Burnout” – kiégést megelőző tréning szociális és közművelődésben dolgozók 
számára 

• szervezetfejlesztési tréning szociális és közművelődésben dolgozók számára 
• kineziológiai taping képzések védőnők számára 
• együttműködési kompetencia képzések civil szervezetek, önkormányzati 

intézmények dolgozói számára 
• közösségfejlesztő képzés közművelődésben dolgozók számára 
• védőnő továbbképzés-babamasszázs 
•  munkaerőpiaci képzések hátrányos helyzetű aktív emberek számára 
• gépírás-szövegszerkesztő tanfolyam alacsony iskolai végzettségűek számára 
• társadalmi integráció képzés munkáltatóknak 
• ifjúsági részvétel szolgáltatás műhely képzés diákoknak 
• közösségi tervezés képzés – Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 

létrehozása 
• önkéntes menedzsment képzés 
• önkéntes fogadószervezeteknek workshop-ok 
• jövőműhely foglakozások 
• népi kézműves mesterségek visszatanítását szolgáló tanfolyamok 
• innovatív programok kidolgozása hátrányos helyzetű személyek számára 
• gyermek- és ifjúsági játszó kialakítása az OPSKK-ban 
• korhatártalanul egészségfejlesztő programsorozat 
• együtt sikerül életmódváltást támogató programsorozat 
• reformkonyha klubfoglalkozások 
• ciklus-Show felvilágosító programsorozat lányok számára 
• boldogabb családokért iskolai program 
• módszertani bemutató pedagógusok számára 
• Szülői tájékoztató családi életre neveléssel kapcsolatban 
• Munkahelyi szűrővizsgálatok 



EFOP-1.5.3-16-2017-00097 azonosító számú pályázat keretében 
megvalósuló programelemek – települések szerint 

Megvalósítási időszak: 2018. február 1 – 2021. január 31. 

 

2 

 

• szülőklubok 
• baba-mama klubfoglalkozások 
• villámcsődületek szervezése 
• „Nem vagy egyedül” drogprevenciós program szakértői költsége 
• „Nem vagy egyedül” drogprevenciós program marketing költsége 
• fiatalok drogprevenciós csoportjának szakértői díja 
• szakember prevenciós csoportképzés szociális szektorban dolgozók számára 
• testmozgástanácsadás magas egészségügyi kockázatú személyek részére 
• egyéni konzultációs és családi konzultációs lehetőség 
• anyatejes világnaphoz kapcsolódó program megrendezése 
• kötelező nyilvánosság biztosítása 
• kötelező könyvvizsgálat 
• közbeszerzési tanácsadó megbízása 
• idősek aktivitását segítő programok 
• egyéni fejlesztési tervek készítése hátrányos helyzetű személyek számára 
• hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató 

program, tematika kidolgozása 
• szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó táborok szervezése 
• nyári táborok 6x5 nap szervezése 
• nyári napközis táborok szervezése az OPSKK-ban 
• játszótér kialakítása 
• pszichológus fogadóhelyiség kialakítása 
• eszközbeszerzések (informatika, ifjúsági- és gyerekjátszó) 
• kulturális élményeket az utcára programok szervezése 
• szűrőkamion biztosítása 
• egészségnap szervezése 
• életmódtábor szervezése 

 
 
BÉKÉS: 

• Bútorok Békési Kulturális Központ közösségi irodáinak bútorokkal való 
felszerelése 
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• Számítógépes terem kialakítása a Békési Kulturális Központban -10 db 
számítógép vásárlásával 

• 1 db wifi router beszerzése a Békési Kulturális Központba a lefedettség növelése 
érdekében 

• Barkácsgépek beszerzése közösségi műhelyéhez 
• Az alapvető működést segítő Microsoft termékek (Office) beszerzése 
• Szociális dolgozók továbbképzései Békésen mediátor: 4 fő; szociális gondozó és 

ápoló 10 fő 
• Számítógépes alapismeretek képzés alacsony iskolai végzettségűek számára  
• Erőforrástérkép szolgáltatási modell és műhely - alkalmazói segítségnyújtás a 

települések, illetve az ott tevékenykedő szervezetek, közösségek, vállalkozások 
számára erőforrásaik felméréséhez, összehangolásához, illetve külső források 
felderítéséhez és bevonásához 

• Öngondoskodás foglalkozássorozat 
• Szociális szektorban dolgozók számára szupervízió és coaching  
• Ösztöndíjprogram 
• Települési kedvezmény kártya fejlesztése 
• Kulturális és szociális mentor alkalmazása 
• Ifjúsági referens alkalmazása 
• Közösségi mentor alkalmazása  
• Közösségszervező alkalmazása 
• szakmai asszisztens alkalmazása 
• Krízisraktár létrehozás Békésen  
• Szabadidős mozgás klubok szervezése, Gyermek zumba és néptánc klub 
• Bioszakkör megszervezése 
• Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése 

érdekében indított egészségfejlesztési programsorozat 
• Ifjúsági klub programszervezése 
• Tudatos családtervezés programok 
• Népdalkör szervezése  
• Egészségfejlesztő programsorozat szervezése 
• Közösségi műhely szolgáltatás 
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• Csináld magad szakkör 
• Sportágválasztó nap 
• Nyári napközis kézműves tábor 
• Madzagfalvi napokhoz kapcsolódó mozgásprogramok 
• Nyári napközis tábor hátrányos helyzetű gyermekek számára  
• Madzagfalvi napokon egészséges életmód programokok 

 

KAMUT 

• Szülőklub és egyéb fejlesztő színtér felújítása 
• Informatikai, biztonságtechnikai és multimédiás eszközök beszerzése 
• Közösségi Ház bútorok beszerzése 
• Szülőklub 
• Települési rendezvény Kamuton  
• Települési rendezvény Kamuton marketing  
• Testvértelepülési programok 
• Szünidei napközis tábor Kamuton 

 

KONDOROS 

• Szünetmentes tápegység, térfigyelő kamerák, laptopok, szoftver, WIFI kliens antenna, 
passzív POE jelismétlő beszerzése 

• közösségi térbe bútorok beszerzése 

• Irodai Excel haladó képzés  

• Mediátor képzés szociális szektorban dolgozók részére 
• TB ügyintéző képzés 
• Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése 
• digitális térségfejlesztés szakembere képzés 
• Informatika tanfolyam hátrányos helyzetűeknek 
• Irodai Excel kezdő képzés 
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• Ösztöndíjprogram 
• Ifjúsági referens alkalmazása 
• Szülő klub 
• Jogi tanácsadó alkalmazása 
• Baba-mama klub 
• Szociális asszisztens alkalmazása 
• Testmozgást támogató délutáni szakkörök szervezése (aerobik, kick-boksz) 
• Lelki segítségnyújtás időseknek 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Lovas tábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Horgásztábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Vívótábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Evangélikus tábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Néptánc tábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Foci tábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Kézilabda tábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, hátrányos helyzetű gyerekeknek 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Úszótábor 
• Nyári napközis tábor Kondoroson, Kézműves tábor 
• Szakmai asszisztensek alkalmazása 

• Közösségfejlesztő program Hagyományőrző programok szervezése 

 

KÖRÖSTARCSA 

Kerékpárok, autós gyerekülések, fényképezőgép, diktafon beszerzése 
Irodai eszközök beszerzése egészség tanácsadó irodába 
Egészségfejlesztési eszközök beszerzése az egészség tanácsadó irodába 

• Egészségfejlesztési programsorozathoz buszköltség 
• Egészségtanácsadó iroda működtetése 
• Generációk közti közös programok szervezése 
• Babúszás 
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• Gyógytornászi tevékenység 
• Szülőklub 
• Mini labor  tevékenység 
• Nyári napközis tábor Köröstarcsán 
• Nyári sport tábor Köröstarcsán 
• Egészségnap megszervezése  
• Nyári tábor kicsiknek Köröstarcsán 
• Sportnap megszervezése 

 

 

 

 

MURONY 

• Rendezvénysátor és Sörpad garnitúra beszerzése Muronyban 
• Egészséges életmód programok fiatalok számára 
• Idősek számára egészségtudatossággal kapcsolatos programszervezés 
• Szünidei napközis tábor Muronyban 
• Testvértelepülési programok szervezése 

 

 


