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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése – TÁMOP-5.5.1.B-11/2 
azonosító számú Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt pályázati felhívásra 
a Mária Rádió Egyesület a Komlói kistérség településeire vonatkozóan pályamunkát kíván 
benyújtani. 
 
A pályázat célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi 
viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció 
megvalósítása. Mindezek érdekében, nyertes projekt esetén az Egyesület a projekt 12 
hónapos megvalósítási ideje alatt, a megpályázásra kerülő közel 50 millió Ft-os pályázati 
összeggel, az alábbi célcsoport számára irányuló szakmai tevékenységek megvalósítását teszi 
lehetővé:  

• A családok kiegyensúlyozott fejlődését, a szülők rugalmas munkavállalását segítő 
gyakorlati szolgáltatások nyújtása, mint pl.  

o Keresztény adományok, Szívességcsere Központ, önkéntes szolgáltatások 
cseréje;  

o „Családi információs Pont” – tájékoztató központ működtetése, tanácsadás, 
információcsere nyújtása a családi élettel és a gyermekneveléssel 
összefüggően; 

o Kismamák rugalmas munkavállalását és munkaerő-piaci integrációját segítő 
programok; 

o Rugalmas családi életvitel előadássorozat; 
o „Bevételi lehetőségeink Önfoglalkoztatás útján” - Tanácsadás önfoglalkoztatást 

támogató kezdeményezések elindításában; 
o Keresztény Családi Hétvégék - Szemléletformáló közösségi rendezvények a 

családi élet fontosságáról 9 alkalommal; 
o Cursillo tréningek - Szemléletformáló foglalkozások a család szentségéért (10 

alkalommal 5 napos tréningek); 
o "Élő rózsafüzér zarándoklat a végzett cursillosoknak és családtagjaiknak" - 

Családi, párkapcsolati mediáció a párok közötti, a szülők és gyermekek 
közötti, a generációk közötti, illetve a családon belüli konfliktusok feloldása 
érdekében. 

 
A projekt keretében a szakmai programokon kívül megvalósul a szakmai kommunikáció, a 
kötelező nyilvánosság, toborzás, projektelőkészítés, disszemináció, monitoring, partnerség, 
projektmenedzsment, eszközbeszerzések a szakmai programokhoz és a 
projektmenedzsmenthez kapcsolódóan, valamint az általános működési költségek is 
biztosításra kerülnek. 
 
A pályázat önrészt nem igényel, a támogatás 100%-os.  
 



Az egyesület az önkormányzat együttműködését az előkészítési és a megvalósítási 
szakaszban a következőkben kéri: 

• adatközlés, tapasztalat-átadás, szükségletfelmérésben segítségnyújtás az előkészítés 
során, 

• toborzási tevékenység támogatása: az intézményeiken keresztül a célcsoport 
tájékoztatása, programba való invitálása és a programban való tartásuk elősegítése, 
információkkal való ellátásuk, 

• kommunikációs tevékenységek segítése: az intézmények képviselőiknek és 
szakembereiknek a projekt rendezvényein való részvétele, ezáltal a programok 
képviselete, támogatása. Az intézményeikben plakátok, szórólap elhelyezési lehetőség, 
ezzel is a programokkal kapcsolatos információ nyújtásának biztosítása a célcsoport 
számára, 

• a szolgáltatások, szakmai programok megtervezésében szakmai segítségnyújtás, 
véleményezés, javaslattétel az intézményi dolgozóik bevonásával (pl. gyermekjóléti 
szolgálat, családsegítők és védőnői szolgálat szakemberein keresztül). 

 
Az egyesület Komló Város Önkormányzatának az előterjesztés 1. számú mellékletében 
szereplő együttműködési szándéknyilatkozatát kérte. A pályázat benyújtási határideje 2011. 
szeptember 15. volt, így a projekt kiemelt céljait figyelembe véve aláírtam az 
együttműködési szándéknyilatkozatot, melynek utólagos jóváhagyását kérem a Tisztelt 
Képviselő-testülettől. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta, az elnök 
szóban terjeszti elő a bizottság véleményét. 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A családi közösségi kezdeményezések és 
programok megerősítése” című pályázat Mária Rádió Egyesület szándéknyilatkozat iránti 
kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testülete támogatja a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 A családi közösségi 

kezdeményezések és programok megerősítése c. pályázat céljainak megvalósulását és 
egyetért azzal, hogy amennyiben a Mária Rádió Egyesület (8200 Veszprém Házgyári 
út 7.), pályázatot nyújt be a projektre, abban az esetben az önkormányzat együtt kíván 
működni a projekt céljainak megvalósítása érdekében.  

 
2. A képviselő-testület  - a határozat 1. pontjában foglalt együttműködés érdekében -  

utólagosan jóváhagyja a polgármester által aláírt szándéknyilatkozatot az előterjesztés 
1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2011. szeptember 13. 
        Polics József 
        polgármester 



1. számú  melléklet 
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