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A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok- TOP-5.2.115 jelű „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” Mágocson című
pályázaton 75.000.000,- Ft támogatást nyert Mágocs Város Önkormányzata, mint főpályázó.
A pályázati programban konzorciumi partnerek együttműködésével az alábbi célok
megvalósítását tervezzük:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület végzi a szociális munkát, ami magában foglalja
az érintettekkel való kapcsolatfelvételt, egyéni fejlesztési tervek elkészítését, támogatást,
kríziskezelést, közösségfejlesztést.
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal látja el a projektmenedzsment feladatokat.
Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet számos izgalmas klubsorozattal, tréninggel, és
tanácsadással kíván hozzájárulni a program sikeréhez.
A projekt célja a hátrányos helyzetű (tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű)
lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségének, kirekesztődésének csökkentése. Ennek
eléréséhez komplex, egymást erősítő, egymásra épülő programelemeket valósítunk meg,
középpontban az elfogadással, kölcsönösséggel, az érintett személyek és családok
kompetenciáinak fejlesztésével, az öntevékenység erősítésével.
A program sikerességének kulcsa, hogy minél több helyi lakos bevonásra kerüljön, ennek
érdekében megalakult a projekt Támogató Csoportja, melynek felállításánál fontos szempont
volt, hogy olyan tagjai is legyenek, akik a város életében aktív és elismert szereplők. A
Támogató Csoport sokszínűségével a város különböző társadalmi rétegei elérhetővé válnak,
amely megkönnyíti azt, hogy célba jusson a projekt üzenete. A Támogató Csoport egy nyitott
közösség, melynek már magánszemélyek is tagjai, és nyitva áll mindenki előtt.
A tavasz folyamán megnyitja kapuit a Jelenlét Ház, mely az Ady u. 40. szám alatt található. A
ház elsődleges funkciója, hogy a megszokott lakókörnyezeten belül legyen egy olyan
közösségi találkozási hely, ahol a szakemberekkel (szociális munkás, közösségi munkás,
szakértők), és egymással találkozhatnak a hátrányos helyzetű lakosok. Egy olyan hely, amit
önmaguk alakítanak a maguk számára barátságossá, ahová akár személyes konzultációra, akár
klubfoglalkozásokra szívesen jönnek. A konkrét ingatlanon belül a ház egyik szobájában
kialakításra kerül egy úgynevezett „zoknis szoba”, ahol a gyermekek játszhatnak az idő alatt,
amíg a felnőttek tanulnak, segítséget kapnak. A telek arra is alkalmas, hogy az udvarban egy
virágos, és veteményes kertet hozhassanak létre a használók.
A projekt alapköve a szintén nyertes „Leromlott városi területek rehabilitációja”- TOP-4.3.115 felhívásra beadott „Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágocson pályázatnak, mely
200.000.000,- Ft támogatásban részesült.
A támogatással az alábbi fejlesztéseket tervezzük a szegregált területen:
 Útfelújítás (Dombóvári u. 803. hrsz.), járdaépítés (Széchenyi u. Alsómocsoládi irány
szerinti jobb oldala, Szociális Gondozási Központ és a Könyvtár előtti járda,
Dombóvári út jobb oldalán hiányzó járda), vízelvezetés
 Területrendezés, nyitott közösségi tér létrehozása (Horhó területe)

Lakóházak felújítása (Dózsa u. 9. és Dózsa u. 23), lakóingatlan építése (Dózsa u. volt
játszótér)
 Térfigyelő kamerák elhelyezése.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy legyen aktív részese a jövőbeni programoknak, és alakítsuk
együtt mindennapjainkat és környezetünket!


