Hargita Megye Tanácsa

SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

FELNŐTT, GYERMEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VÉDELMI RENDSZERE
Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal
közösen arra törekszik, hogy a hátrányos helyzetben lévő, illetve fogyatékkal élő személyek
számára olyan szociális hálózatot biztosítson, amely biztonságot nyújt nekik.
Az évek során számos központot javítottunk és modernizáltunk, másokat sikerült bezárni, és
az intézményekben való védelmet felváltotta az alternatív védelem. Kifejlődött a hivatásos
nevelőszülői hálózat, és új szolgáltatások jöttek létre: nappali központok, fogyatékos
gyermekek elhelyezőközpontjai, családi típusú házak és lakrészek.
CSALÁDIAS BERUHÁZÁSOK
Ennek értelmében elsődleges feladatnak tekintettük azon beruházásokat, amelyek minden
minőségi standardnak megfelelnek, és az intézményesített rendszer ellenére családias
hangulatot árasztanak.
Beruházásokat végeztünk a fogyatékkal élők életminőségének javítása érdekében
Az elmúlt nyolc év legfontosabb beruházásai közt megemlíthetjük a felnőtt fogyatékkal élők
számára működtetett otthonaink korszerűsítésének befejezése, a Gyergyótölgyesi
Neuropszichitátriai Rehabilitációs Központ bővítését, amely már 50 személy elhelyezkedését
teszi lehetővé, valamint a Gyergyószentmiklósi Ápoló- és Gondozóközpont felújítása és
bővítése, amelynek elsődleges célja ellátás biztosítása meghatározatlan időre, személyes
gondozás, rekuperáció, szocializáció, pszichológiai, jogi és szociális tanácsadás, orvosi
segítségnyújtás, masszázs, ergoterápia, szociális és szabadidős foglalkozások, a családba és a
közösségbe való integrálás.
Fontos beruházások gyermekvédelmi területen is
Csíkszentmártoni fiatal felnőtteket segítő központ
A központ három fából készült épületet foglal magában, amelynek szolgáltatásait azon
fiatalok vehetik igénybe, akik 18–35 év közöttiek, és elhagyták vagy el fogják hagyni a
gyermekvédelmi rendszert. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális központ olyan
feltételeket biztosít, amelyek segítik a hátrányos helyzetű fiatalokat a társadalomba való
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beilleszkedésben, illetve esélyt teremt az önérvényesítés és a minél önállóbb életvitel
megteremtésére. Az új intézménynek köszönhetően megnövekedett Hargita Megye Tanácsa
szociális szakhálózatának kapacitása, amire egyre nagyobb igény mutatkozott az utóbbi
időszakban.

Többéves álom vált valóra
Közel ötmillió lej értékű projekt valósult meg Csíkszeredában, felépült hét családi típusú ház
és egy rekuperációs központ. Az új épületek a Szent Anna Elhelyezőközpont 80 gyerek lakója
számára készültek a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium Országos
Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Hatósága projektjéből. Az új beruházásnak nemcsak
a gyerekek a haszonélvezői, hanem maga a város is, hiszen a projekt első szakaszában
méregteleníteni kellett az egykori növényvédelmi központ területét, ami által
biztonságosabb lett a környéken lakók élete, valamint a megyei tanács célkitűzéseinek
megfelelően valósult meg az építkezés is, hiszen az épületek fából készültek.
A projektnek többek között az a célja, hogy családi típusú alternatívákat teremtsen
gyermekeknek és fiataloknak a rezidenciális típusú elhelyezőközpont bezárásával és
megszüntetésével, illetve a hét családi típusú otthon létrehozásával, habilitációs és
rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítson a központ kedvezményezettjeinek, a fogyatékkal
és tanulási nehézségekkel élő gyermekek számára a projekt által létrehozott rekuperációs
központban, növelje a családi típusú házak számát, és csökkentsék a régi típusú intézmények
számát. Kiemelt cél a gyermek/fiatal integrálása/reintegrálása a természetes/bővített
családjába, valamint szociális/professzionális integrálódása. A célcsoportot az a 80, 14–26
életév közötti, tanulási nehézségekkel küzdő és/vagy mozgássérült fiatal alkotja, aki a
csíkszeredai Szent Anna Speciális Szakközépiskolában tanul. A pályázat nemcsak az építésről
szólt, hanem a berendezések megvásárlásáról, a személyzet kiválasztásáról, a
gyermekek/fiatalok elhelyezéséről az új szolgáltatásban, és a létesítményeket három
hónapig a projekt keretében üzemeltetik.
PROGRAMOK A GYEREKEKÉRT, FELNŐTTEKÉRT
A szociális ellátási hálózat fejlesztésén kívül olyan programcsomagot sikerült kialakítani,
amely alternatív programokat kíván biztosítani a szociális rendszerben nevelkedő gyerekek,
valamint fogyatékkal élő felnőttek számára.
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Figyeljünk rájuk! – Fogyatékkal élők világnapja
Minden év december elején jótékonysági vásárlással egybekötött kiállítást szerveznek a
fogyatékkal élők munkáiból. Az évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő kiállításon
a megye különböző pontjain működő, fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek képviselői
állítják ki a szeretettel és türelmes munkával elkészített kézműves termékeiket. A kiállítás
célja nem más, mint a fogyatékkal élők munkásságának ismertetése elhelyezkedés,
munkavállalás céljából.
Fiatalok a jövőért – Támogatott foglalkoztatás
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 2015. február 20-án
indította el a FIATALOK A JÖVŐÉRT – TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS című projektjét,
három, hasonló szolgáltatásokban tapasztalt civilszervezettel – a Hargita Megyei
Mozgássérültek Egyesületével, a CJD Domus Alapítvánnyal és a Lókodi Ifjúsági Alapítvánnyal
(LIA) együttműködve. A projekt során új szociális szolgáltatást vezetett be a
projektpartnerség a veszélyeztetett helyzetben levő ﬁatalok számára: azok számára, akik
betöltötték a 16 évet, és a közeljövőben elhagyják vagy már elhagyták a gyermekvédelmi
rendszert, de nincs stabil munkahelyük.
A projekt keretében négy támogatott foglalkoztatási központ létesült Csíkszeredában,
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron és Gyergyószentmiklóson. A veszélyhelyzetben levő
ﬁatalokat ezekben a központokban szakképzett tanácsadók készítik fel, itt nyújtanak
segítséget nekik, a könnyeb boldogulás érdekében. Továbbá négy olyan kerekasztalbeszélgetésre is sor került, amelynek témája a hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalási
esélyegyenlősége volt, valamint a munkáltatók biztatása, hogy esélyt adjanak a
munkaerőpiacon való helytállásra.
A projekteknek köszönhetően a támogatott foglalkoztatási központokat idáig 181 személy
kereste meg, ebből 135 személyt vettek nyilvántartásba, összesen 101 fiatal professzionális
képességeit térképezték fel, 11 személyt pedig alkalmaztak, valamint az idén januártól 17
fiatal vesz részt szakképesítésben.
Önfegyelem a sporton keresztül
2012 óta szerveznek labdarúgó-bajnokságot a székelyföldi elhelyezőközpontokban élő
gyerekek számára a CSÁSZ Kupa keretében, amely 2015-től nemzetközi lett, mivel a
magyarországi Csányi Alapítvány két csapata is részt vett a versenyen. A program célja
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megismertetni és megszerettetni a mozgás örömét, amely távol tartja őket más ártalmas
tevékenységektől.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZOCIÁLIS TERÜLETEKEN TEVÉKENYKEDŐ SZERVEZETEKKEL
Szociális téren fontos partnerünk a Gyulafehérvári Caritas, amellyel közös programokat
működtetünk a gyermekvédelemtől az idősellátásig, valamint a dévai Szent Ferenc
Alapítvány, amelynek hátrányos helyzetű gyermekeknek létrehozott központok
működtetésében nyújtunk segítséget. Továbbá több tíz megyei szociális szervezettel
működünk együtt különböző formákban, aminek egyik kiemelt programja a minden évben
meghirdetett pályázati kiírás.
Hargita megyében a legfejlettebb a szociális rendszer
Hargita megye országos szinten a legjobban áll a szociális ellátórendszer tekintetében, mivel
itt nemcsak a nagyobb városokban, hanem az elszigetelt településeken is működik
valamilyen, a Caritas által fenntartott szolgáltatás. Nemcsak szolgáltatások szintjén, hanem
az egyesületek, alapítványok és az önkormányzatok közötti együttműködésben is nagyon
sok jó példa van. A Caritas az elmúlt 20 évben pedig olyan szolgáltatásokat honosított meg,
amelyeket sikeresen alkalmaztak mások is. A Caritasnak nagy szerepe lehet abban, hogy az
állami rendszerből kikerülő fiatalok számára kivándorlást visszaszorító modelleket
dolgozzanak ki.

Szacskálógépet vásároltak a Domus Alapítványnak
A szacskálógépet a Hargita Megye Tanácsa által alapított Hargita Megyei
Hulladékgazdálkodási Egyesület vásárolta meg, és ingyenes használatba adta a Domus
Alapítványnak, amely a Hargita megyei intézményi rendszerből kikerült fiatalok
foglalkoztatását segíti a németországi Baden-Württemberg tartomány projektje révén. Az
alapítvány székhelyén, az egykori mezőgazdasági termelőszövetkezet területén a
székelykeresztúri Zeyk Domokos Szakközépiskola diákjai végeznek szakmai gyakorlatot,
valamint a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő személyek. A befektetés elsődleges célja a
a németországi, nyugati típusú támogatás folytonosságának biztosítása – mivel a
németországi partner a támogatás feltételéül kötötte ki, hogy legyen helyi finanszírozás is –,
és nem utolsósorban az európai uniós finanszírozású, a megyei integrált
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását célzó projektbe is illeszkedik.
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Nemcsak diplomával lehet boldogulni
Sok a munka nélküli fiatal, sokan külföldre távoznak dolgozni, és ezek közül számos a friss
diplomás. Tudatosítani kell velük, hogy nem biztos, hogy csak az egyetemi diploma
megszerzése jelenti az egyetlen boldogulási lehetőséget, sőt szakmával a kezükben akár
többet is kereshetnek, ráadásul az egyetem költségeit is megspórolják.
A szakmunkások hiánya és a szakképzetlen munkavállalók nagyarányú munkanélkülisége a
régióban a vállalkozások versenyképességére is kedvezőtlen hatással van, nem beszélve
annak szociális hatásairól.
Ennek kapcsán, Böjte Csaba ferences testvér kezdeményezésére, egyre többet és többet
beszéltünk arról, hogy szakemberekre és a szakoktatás fellendítésére van szükség Hargita
megyében is. Az utóbbi időben azonban átalakulni látszik a szemlélet, ami az elméleti tudás
felértékelődését illeti. Térségünkben egyre inkább felismerik a hagyományos szakmákban
rejlő lehetőségeket, és arra törekednek, hogy visszaállítsák a szakképzés társadalmi
presztízsét. Ennek érdekében Hargita megyében számos próbálkozás történt, és
eredménnyel járt az oktatási intézmények, civilszervezetek, önkormányzatok és egyéb
érintett intézmények együttműködésének köszönhetően. A képzések, tanfolyamok,
pályaorientációs tanácsadás, fiatalokat célzó pályázati rendszer és a felnőttoktatási
programok mind ezt a célt szolgálják.
Adomány Böjte Csaba alapítványának – Új többségi tulajdonosa van a szárhegyi Lázárkastélynak
A szárhegyiek is jól járnak, a turisták is, és Csaba testvér is jó gazdája lesz a Lázár-kastélynak,
hisz báró Lipthay Antal többségi tulajdonos a gyergyószárhegyi Lázár-kastély 13/24
tulajdonrészét a Szent Ferenc Alapítványnak ajándékozta. Böjte Csaba ferences szerzetes, az
alapítvány alapító elnöke elfogadta az adományt, és ezáltal megnyílhat a kastély a látogatók
előtt. Különösen örvendtünk a hír hallatára, főleg mert Hargita Megye Tanácsa is nagy
erőfeszítéseket tett, a többségi tulajdonossal együtt, azért, hogy a kastélyt ismét
látogathassák a turisták, és hogy az örökösök rendezzék vitájukat a műemlék épület közjót
szolgáló használata érdekében. Példának hozhatnám fel a megyei tanács perbe lépését, a
rengeteg egyeztetést ez ügyben, továbbá a megyei tanács elemzőcsoportjának jelentését
(elérhető itt: http://elemzo.hargitamegye.ro/a-gyergyoszarhegyi-lazar-kastely-tulajdonjogaes-tevekenysege-korul-kialakult-helyzet/).
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