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A projekt célja a feltárt helyi problémák orvoslása.
Esélyteremtés
Cél az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel
előmozdítása. Emellett a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz
való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a
közérdekű szociális szolgáltatásokat. Továbbá cél a foglalkoztatáshoz való hozzáférés
megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi
vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság
előmozdítása. Valamint hozzájárulás a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
megvalósításához.
Egészségfejlesztés
A tevékenységek célja, hogy a lakosok egészségtudatos magatartása fejlődjön,
amelynek köszönhetően egészségi állapotuk javul, így kevesebb lesz a
megbetegedés, különös tekintettel a napjainkban előtérbe kerülő népbetegségekre
(cukorbetegség, magas vérnyomás és koleszterinszint, allergiák).
Álláskeresés támogatása
Álláskeresési tanácsadásokkal, képzésekkel, az egyéni fejlesztési tervek alapján
lefolytatott személyre szabott útmutatások eredményeképpen a településen állást
keresők tudatosabb, átgondoltabb és képzettebb állapotban igyekezhetnek
elhelyezkedni a munkaerő-piacon, így csökkenhet a munkanélküliség és a
hiányszakmák betöltetlen helyzete.
Humán szolgáltatások fejlesztése
A humán szolgáltatások fejlesztésének célja, hogy mindenki számára egyenlő módon
hozzáférhetővé váljanak, valamint szélesebb körű szolgáltatást tudjon nyújtani az
önkormányzat a lakosok számára.
Helyi kohézió erősödése
Cél a helyi kohézió erősödése. A fiatalok helyben maradását ösztönző programok, és
a társadalom önszervező képességére irányuló tevékenységek hatására a helyi
lakosok „önjáróvá” válhatnak, vagyis növekedni fog az alulról jövő helyi
kezdeményezések száma.

A projekt célcsoportja Rákócziújfalu területén élő teljes lakosság.
Kiemelt célcsoportok:
 humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak,
 hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek,
 fiatalkorú lakosság,
 idősek.
Közvetetten célcsoportként jelenik meg Rákócziújfalu és a térségében működő
vállalkozások, munkaadók (a projekt eredményeinek hatására képzettebb,
tájékozottabb és felkészültebb munkaerő állhat a rendelkezésükre).

Projekt keretében megvalósuló programok
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése – Egészségfejlesztő
tevékenységek:
 Alternatív gyógymódok - gyógyhatású növények megismerése
 Baba-mama klub (felvilágosító tanácsadás, szülői készségek javítását célozva)
 Egészséges életmód napja
egészségügyi tanácsadás)
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 Önkormányzati intézményekben dolgozók közelebb hozása az eredményes
együttműködés érdekében csapatépítő tréningekkel
 Önismeretfejlesztés pszichoterapeuta segítségével
 Önéletrajzírás készségfejlesztő tréning
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 Hagyományőrző, nép kultúrák ápolására irányuló rendezvény
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 Közösségi mintakert kialakítása önkéntes lakosokkal
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