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Siklós – történeti értékeinek megtartása mellett – folyamatosan fejlődő 
képet mutat. Ugyanakkor vannak olyan értékes részei, amelyeket a 
fejlődés kevésbé érintett. Ilyen terület a vár, a termálfürdő és a 
kereskedelmi központ háromszögében elterülő Váralja. Jelen projekt 
Váralja lakóinak biztosít lehetőséget arra, hogy Siklós város 
társadalmának integráns részévé váljanak. 

A projekt célja a Siklós-Váraljai lakosság kirekesztettségének csökken-
tése, hosszabb távon a társadalmi beilleszkedés segítése. Ennek 
érdekében különböző aktivitások és programok várják az itt élőket, 
legyen szó képzésről, délutáni gyerekprogramról, vagy éppen zenés 
mulatságról. 

A célcsoport a Siklós Váralja utcai lakosság egésze, összesen 177 fő.        
A foglalkozások és tevékenységek különböző korosztályokat szólítanak 
meg, azonban némelyek a váraljai lakosságot egységesen mozgatják 
meg. 

A tevékenységek/programok végrehajtását három  szervezet végzi:

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
 projektmenedzsment

Siklós Város Önkormányzata
 A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek   
 megteremtése
 Egészségfejlesztő programok
 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány
 Folyamatos szociális munka biztosítása
 Foglalkoztatás elősegítése
 Kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli 
 fejlesztés és oktatás fejlesztés

SIKLÓS-VÁRALJA TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJA
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A KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI SZINTŰ TÁRSADALMI 
INTEGRÁCIÓ FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE

A beilleszkedést segítő rendezvények a váraljai közösséggel együtt 
kerülnek kialakításra úgy, hogy azok megfeleljenek a projektben 
lefektetett alapoknak. 6 különböző rendezvénycsomag került 
meghatározásra, ezekben az érintett közösségen túl bevonásra 
kerülnek Siklós egyéb városrészeinek lakói is, ezzel erősítve az 
integrációs szándékot.  

Lecsó-klub
Cél a „konyha” közösségi térré kovácsolása, a közös főzés, főző-
versenyek megvalósulása. Ezek a rendezvények elsősorban az aktív és 
gyermekkorú váraljaiakat szólítják meg.

Nyitott udvar
Alkotóműhely, ahol korosztályi megkötés nélkül mindenki kipróbálhatja 
magát a kézműveskedés különböző területein. Az elkészült művekből a 
projekt végén kiállítás nyílik.

RomaPage
A roma kultúra bemutatása mind a benne élőknek, mind pedig a város 
lakosságának. A magyar kultúrával azonos pontok kiemelése film-
vetítésekkel, fórumokkal. Ismert cigány emberek bemutatkozása.

Virágzó Váralja
Évszaknak megfelelő tisztítási, szépí-
tési program. Lomtalanítás, takarítás, 
virágültetés a közösség bevonásával. 
Az egész lakosság magáénak érez-
heti ezt az eseménysorozatot, ugya-
nis látják munkájuk eredményét. 

Napraforgó
Ismertető napok, workshopok annak 
érdekében, hogy a projekt tervezett 
fejlesztéseit a szereplők, illetve a 
város lakossága is elfogadja. Az 
alkalmazkodáshoz további segít-
séget nyújt a két kirándulás, amely 
során tapasztalatszerzés céljából 
ilyen témában érintett helyszíneket 
látogatnak meg a váraljai lakosok. 

Érzékenyítő, 
attitűdformáló tréning
Közös gondolkodás romák és magya-
rok között. Az 5 részes programsoro-
zatra várják a váraljai és Siklós egyéb 
területeinek lakóit is, a cél pedig a két 
népcsoport közelebb hozása egymás-
hoz, a teljes integráció elérése. 

      SI-K(H)ER PONT Közösségi Ház
Az új szemléletű, settlement típusú 
segítő munka bázisaként a Váralja 
utcában kialakított SI-K(H)ER PONT 
Közösségi Ház szolgál, mely komplex 
szolgáltatást nyújtva otthont ad a 
kisebb rendezvényeknek és a Bagoly-
klubnak is.
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FOLYAMATOS SZOCIÁLIS MUNKA BIZTOSÍTÁSA 

FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE

6 fő esetmenedzser végez szociális munkát, segíti a váraljai lakosságot 
az egészségügyi, kulturális, oktatási, képzési, közösségi és szociális 
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása érdekében. A projekt 
keretén belül összesen 41 fő részére egyéni fejlesztési terv is készül, a 
cél az, hogy az adott személyek ezeket a terveket a projekt ideje alatt 
véghez is vigyék, továbbá szükség esetén magasabb iskolai végzett-
séget szerezzenek. 

A program során olyan képzéseken vehetnek részt a váraljai aktív korú 
lakosok, amelyek segítik a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket, továbbá 
a programelem keretén belül a munkavállalókat is felkészítik, csökkentik 
előítéleteiket. A közösség tagjai az alábbi oktatásokon vehetnek részt:
 

Személyiségfejlesztés

Csapatépítő tréning

Kommunikációs tréning

Falusi vendéglátó

Betanított kőműves

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

Munkavállalók komplex fejlesztése

A potenciális munkáltatókat a foglalkoztatási menedzser keresi fel, és 
készíti fel a váraljai, szakmailag helytálló munkaerő alkalmazására.

KORA-GYERMEKKORI, GYERMEKKORI 
ÉS FORMÁLIS OKTATÁSON KÍVÜLI 
FEJLESZTÉS ÉS OKTATÁS FEJLESZTÉS 

A programelem kifejezetten a váraljai lakosok gyermekkorú tagjaira 
koncentrál 14 éves korig, valamint természetesen az érintett gyermekek 
szüleire. A tevékenység keretén belül szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat nyújtanak, kibővítve az eddigieket, továbbá a 
gyermekek részére iskolai felzárkóztató programokat szerveznek, 
amelyek túlmutatnak a közoktatásban lévő területeken, segítik  a gyer-
mekek készségfejlesztését. 

Gyermeknevelési tanácsadás
A gyermek fejlődése szempontjából a szülő szerepe elengedhetetlen, 
ennek hiánytalan teljesítésében szakember segít a váraljai lakosoknak.

Motivációs tréningek – Tündérszép Mese Klub
A program a szülői szerep erősítését célozza, kiemelve azt, hogy a 
meseolvasás, a példamutatás milyen fontos a gyermek életében.

„Bagoly-Klub” 
A foglalkozásokon különböző fejlesztő játékokat játszhatnak a 
gyerekek, amelyek segítenek a személyiség fejlődésében, a közös-
séggel való együttműködés kialakításában. 
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EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ 
HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA

KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ, 
ANTIDISZKRIMINÁCIÓS PROGRAMOK

A tevékenység keretén belül egészségügyi programok és tanácsadások 
várják a résztvevőket, kiemelve a prevenció fontosságát. Ezen kívül a 
programok nem csak a tájékoztatásra helyezik a hangsúlyt, hanem az 
egészségügyi szolgáltatások jobb elérését is biztosítják a váraljai 
lakosságnak. Az egészségfejlesztés során különös figyelmet kapnak a 
tartós egészségügyi problémával küzdő személyek. 

Egészségnap és Sportnap

Egyéni táplálkozási tanácsok szervezése

Fiataloknak felkészítés a családi életre

Fiataloknak a szenvedélybetegségekről

Elsősegélynyújtás elsajátítása

Az egészséges életvezetés gyakorlata a mindennapokban

Egészségügyi állapotfelmérések

A társadalmi felzárkózás elengedhetetlen feltétele a különböző 
hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség és hozzáértés. Ennek 
érdekében a projekt keretein belül a váraljai lakosok jogi, adósság-
kezelési tanácsadásokat kapnak, valamint ügyintézéseiket segítik. 
Ezáltal a közösségnek növekszik a témában való jártassága. 

A bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása fontos feladat Váralján, a 
programsorozat erre irányul. A területi rendőrséggel közreműködésben 
szemléletformáló képzések és programok várják a közösség tagjait. 
Szülők Akadémiája néven többek között párkapcsolaton belüli erőszak, 
uzsora bűncselekmények, a szülői felelősség fontossága témájú 
előadásokat szerveznek, a Police Klub keretein belül a büntet-
hetőségről, a közlekedési szabályokról és az erőszakról tanulhatnak a 
résztvevők.
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SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

A projekt lényegét bemutató arculat az alapja a kommunikációs 
támogatásnak, amely az összes rendezvény és tevékenysége egységes 
stílusát is meghatározza. A kommunikáció során két részes dokumen-
tumfilm, 4 kiadvány mutatja be a projekt hasznosságát, a közösség-
építés érdekében pedig szintén a projekt arculati elemeihez illeszkedő 
pólót kap minden váraljai lakos, és a pályázatban résztvevő munkatárs. 

A váraljai lakosokat célzó programok és tevékenységek a projekt 
megálmodóinak reményei szerint elérik a kívánt célt, vagyis, hogy a 
váraljai lakosokat a települési társadalom egyenrangú tagjaként 
integrálja, a csoporton kívülállókkal pedig megismertesse és elfogad-
tassa ezt a kultúrát, ezt a közösséget.


