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DGASPC HR Fiatalok a jövőért – 

Támogatott foglalkoztatás  

www.caahr.ro 

 

 

- Új szociális szolgáltatás 

létrehozása 

- A pályázat általános célkitűzése 

a gazdasági és társadalmi kohézió 

erősítése megyei szinten, a 

veszélyeztetett helyzetben élő fiatalok 

munkaerőpiacra való bejutásának 

megkönnyítése révén 

- Veszélyeztetett fiatalok 

kategóriájába tartozó, 16 év feletti, 

hamarosan távozó, vagy az 

intézményesített védelmi rendszerből 

távozó társadalmi és munkaerő-piaci 

integrációjának támogatása a gyermek,  

a fogyatékossággal élő személyek és 

roma származású személyek esetében 

 

- 4 Támogatott Foglalkoztatási 

Központ létrehozása a megyében, 

annak érdekében, hogy támogatást 

nyújthassanak a romáknak, az 

akadályozottsággal élő, valamint a 

rendszerből kikerülő fiataloknak a 

munka mezején való 

elhelyezkedésben.  

- Tanácsadás/útmutatás és támogatás 

- ezeken keresztül a 

munkaerőpiachoz való hozzáférés: 

önéletrajz és motivációs levél 

megírása, felkészítés az 

állásinterjúra, pszichológiai felmérés 

a készségekről, tanácsadás, 

munkahelyi monitorizálás 

- Megyei hálózat létrehozása a 
kiszolgáltatott csoportok tagjainak 
támogatására a 4 központ által 

- Szakemberek képzése, módszertan 
kidolgozása 

- A projekt futamideje alatt összesen 
477 fiatal és szülő kapott tanácsadást 
és tájékoztatást, ebből 266 
kedvezményezett a támogatott 
foglalkoztatási központok 
szakembereinek segítségét kérte és 
belépett a komplex támogatási 
programba. 233 fiatal részesült a 
képességek felmérésében, amelynek 
eredményeként foglalkoztatásra, 
szakképzésre vagy készségfejlesztésre 
orientáltak, 116 kedvezményezett 
részesült képesítésben/átképzésben/ 
kezdeményezésben/specializációban, 
107 fiatalnak pedig segítséget 
nyújtottak az álláskeresésben.  

- A program 2015-ben indult és jelenleg 
is működik 

- 2019-ben 142 személy vett részt a 
programban 

DGASPC HR United Networks – integrált 

kezdeményezés hátrányos 

helyzetű közösségek 

felzárkóztatásáért –  

A szociális intézményi infrastruktúra 

fejlesztése a hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi inklúziója 

érdekében, beleértve a roma 

- egy többdimenziós térkép készítése a 
Maros, Hargita és Kovászna megyei 
20.000-nél kevesebb lakosú településekről  

- a társadalmi inklúzióban érintett 
intézmények hálózatának fejlesztése egy 

- a projektben részt vevő 21 
önkormányzat gazdasági és szociális 
helyzetét bemutató tanulmány 
elkészítése; 

http://www.caahr.ro/


Babeș-Bolyai 

Tudományegyetemmel, a 

Maros, Hargita és Kovászna 

Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóságokkal 

partnerként vett részt a 

Gyulafehérvári Caritas által 

koordinált projektben 

 

közösségeket is, Maros, Hargita és 

Kovászna megyékben 

regionális és 6 megyei (megyénként 2) 
hálózat beindítása és koordinálása révén; 

- 21 önkormányzat bevonása a projektbe 
képzés és romániai jó gyakorlatok/példák 
meglátogatásának megszervezése által; 

 

- tanácsadás és településre szabott 
segítség az egyes finanszírozási 
lehetőségek azonosításában és a 
fejlesztési projektekhez való 
hozzáférésben; 

- tematikus családi napok szervezése 
Siménfalván; 
 

DGASPC HR „Education and Digital Cultural 

Laboratory” EDUCLAB 

Erasmus + stratégiai oktatási 

projekt 

https://www.educlab.eu/ 

 

A cél az, hogy a közösségek ismerjék 

meg, és fogadják el egymás kultúráját - 

egy hálózat kiépítése a kulturális és 

óvodai intézmények terén, a gyerekek, 

családok és tanárok közötti 

interkulturális párbeszéd fejlesztése, az 

Uniós polgárság megteremtése 

érdekében. 

3-5 éves gyermekekkel foglalkozó 

óvodapedagógusok képzése, hogy azok a 

kultúra témakörben workshopokat 

(műhelygyakorlatokat) szervezzenek. 

EU szinten 60 ECEC óvodapedagógus képzése az 

európai kultúra témakörében szervezett 

műhelygyakorlatok megszervezésére  (3-5 éves 

gyerekek);  

- az óvodapedagógus számítógépes 

ismereteiknek fejlesztése; 

- gyerekek és a családok tudatosságának 

növelése a kulturális örökség kontextusában; 

- az aktív tanulásra és játékra épülő 

holisztikus megközelítés kifejlesztése a gyermekek 

fejlődésének elősegítésére; 

- 20 kulturális workshop megvalósítása (3-

5 éves) gyerekekkel;  

- az eszközök és módszertanok megosztása 

annak érdekében, hogy kiépüljön egy hálózat a 

kulturális és óvodai intézmények terén, a 

- A pályázat jelenleg az eszközök, 
módszertanok szerkesztési, illetve 
fordítási szakaszában van, januárban 
lesz az óvodapedagógusok számára 
létrehozott tananyag tesztelése és 
finomhangolása. Ez után következik a 
helyi, lokális tesztelés a Hargita megyei 
óvodapedagógusokkal.  

https://www.educlab.eu/


gyerekek, családok és tanárok közötti 

interkulturális párbeszéd fejlesztésére.  

 

DGASPC HR Erasmus+ projekt 

ECVET based Agricultural 

Entrepreneurship Training 

Programme for young Roma 

and other disadvantaged 

unemployed   

http://www.ecvet-agent.eu/ 

 

Az ECVET AGENT projekt fő célkitűzése 

egy szakképzési program kidolgozása, 

amely a roma közösségek és a hosszú 

távú munkanélküli emberek számára 

mezőgazdasági képzést nyújt és segíti 

őket saját kisvállalkozásuk elindításában. 

Képzési tananyag kidolgozása mezőgazdasági 

vállalkozói ismeretek, készségek és kompetencia 

modulok alapján. 

A képzési programot végül a célcsoport tagjain 

tesztelték, és az eredményekhez igazították. 

Kidolgoztak egy eljárást a kompetenciák 

elismerésére az ECVET (Európai Szakképzési 

Kreditrendszer) keretében is. 

- A munkaterv szerint az Igazgatóság 
hozzájárult a kifejezetten a célcsoport 
igényeinek kielégítésére létrehozott és 
az ECVET rendszeren alapuló tanterv 
kidolgozásához és kiteljesítéséhez, 
illetve a már megtartott készségek és 
ismeretek elismerésének és 
érvényesítésének folyamatához. A 
kísérleti tanfolyamot 18 fiatal 
részvételével az elhelyezési 
központokból és a védett lakásokból, 
ebből 12 a tanfolyamot a vizsga 
letételével teljesítette. 

DGASPC HR Erasmus+ projekt 

FaLeFos a Family Learning in 

Foster Families (Családi 

tanulás nevelőszülői 

rendszerben) 

 http://www.falefos.eu 

 

A FaLeFos projekt fő célkitűzése, hogy a 

gyermekek jóléte érdekében 

megerősítse és fejlessze a nevelőszülők, 

biológiai szülők  és szociális munkások 

közötti kölcsönös egyetértést és 

együttműködést, a nevelőszülői rendszer 

továbbfejlesztése a kettős családi 

rendszer (nevelőszülő-biológiai szülő) 

együttműködésének tükrében. 

A célcsoportokkal és a fókusz csoportokkal végzett 

interjúk eredményei valamint a résztvevő 

országok kutatási eredményei alapján k az 

igényfelmérésről szóló jelentés elkészítése. 

Figyelembe véve az igényfelmérés eredményeit a 

különböző célcsoportok számára ki lett dolgozva 

egy-egy műhelyfoglalkozás tematikája és a 

hozzátartozó tananyagok. 

Mindenik partnerország két-három napos 

műhelyfoglalkozást szervez minden egyes 

célcsoport számára. 

- Igényfelmérésről szóló jelentés: 
Ez a jelentés a fókusz csoportokkal végzett 

interjúk eredményeit valamint a résztvevő 
országok kutatási eredményeit tartalmazza. 

- Workshop Curricula 
(Műhelyfoglalkozások tantervei): 

A műhelyfoglalkozások tantervei 
tananyagokat és tanulási segédleteket 
tartalmaznak minden egyes célcsoport 
számára: nevelőszülők, biológiai szülők és 
szociális munkások. 

- FaLeFos Kézikönyvek: 
- A FaLeFos projekt legfőbb eredménye a 

különböző célcsoportok számára kidolgozott 
kézikönyvek. A kézikönyvek a projekt 
eredményeit illetve a különböző tananyagokat 
és tanulási segédleteket tartalmazzák az egyes 
célcsoportok igényeinek megfelelően. A 

http://www.ecvet-agent.eu/
http://www.falefos.eu/


A fent említett tevékenységek eredményeit és 

tapasztalatait egy felhasználóbarát kézikönyvben 

összesítjük a célcsoportok számára. 

nevelőszülők, biológiai szülők és szociális 
munkások fel tudják használni a számukra 
kidolgozott kézikönyveket mindennapi 
tevékenységeik során. 

DGASPC HR  2013-2016 között a Hargita Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság a társadalmi 

elszigetelődés és kirekesztés megelőzése 

érdekében évente körülbelül 200 roma 

nemzetiségű gyereknek szervezett 

kirándulást. A gyerekek kiválasztása a 

szociális mediátorok és a Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség segítségével történt 

azon gyerekek köréből, akik 

rendszeresen járnak iskolába. Az 

egynapos kirándulás alkalmával a 

gyerekek különféle turisztikai 

látványosságokat tekintettek meg. 

Ugyanakkor, tisztálkodási csomagokat 

osztottak a roma gyerekeknek és 

családjaiknak. A tevékenység az 

egészségügyi és iskolai mediátorok, 

iskolák, polgármesteri hivatalok 

közreműködésével valósult meg. A 

programban az újszülöttek szülészeten 

való elhagyását megakadályozó 

tevékenységek is zajlottak. Az újszülöttek 

elhagyását megelőző tevékenységeken 

belül az intézményünk szakemberei 

meglátogatták otthonukban és 

  



tanácsadásban részesítették a 

termékeny nőket.   

DGASPC HR  A Hargita Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Igazgatóság együttműködési 

programja civil 

szervezetekkel 

https://dgaspchr.ro/anunt-

lansare-program-anual-de-

colaborare-cu-organizatii-

neguvernamentale-2020/ 

 

Együttműködési program, olyan civil 

szervezetekkel, akik veszélyhelyzetben 

lévő  gyermekek és fiatalok jogainak 

védelme és érvényesítése  területén 

tevékenykednek Hargita megyében 

 - 2020-ban az Igazgatóság 9 civil 
szervezetet támogatott összesen 
215.809,00 lej értékben, akik 
hátrányos helyzetű gyermekekkel 
foglalkoznak.  

DGASPC HR Éves programok/állandó 

programok 

https://dgaspchr.ro/anunt-

lansare-program-anual-de-

colaborare-cu-organizatii-

neguvernamentale-2020/ 

 

Az ellátó rendszerben élő gyerekek és 

fiatalok tehetséggondozása, készsgeinek 

fejlesztése 

- Székelykereszúri 1-es számú Családi 

típusú Elhelyezőközpont 

kedvezményezetteinek szervezett 

Kerekudvar szabadidős tevékenysége 

- 2010 óta minden év júniusában sor kerül 

a Talentumnapok megszervezésére. A 

programnak kettős célja van: egyrészt 

lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy 

megcsillogtassák tehetségüket, 

megmutassák, hogy mennyit fejlődtek az 

elmúlt esztendőben, másrészt meg azért, 

hogy a vakációt jókedvűen, az öröm és az 

együttlét jegyében kezdhessék.   

- Csodálatos az Árva Szeretete című 

programunk, melyet minden évben 

Karácsony előtt szervezünk meg. Ez az 

esemény jó alkalom arra, hogy a 

- Intézményünk a lehetőségekhez 
mérten hangsúlyt fektet a 
tehetséggondozásra, hogy 
hozzásegítsük a kiemelkedő 
képességű, de szociálisan nehéz 
helyzetben levő gyerekeket és 
fiatalokat, hogy képességeiket 
kibontakoztathassák. 

https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/
https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/
https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/
https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/
https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/
https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/
https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/
https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/


központokból érkező gyerekek 

különböző előadásokkal és ajándékokkal 

lepjék meg egymást, és nem utolsó 

sorban, hogy kikapcsolódjanak. 

- Zsögödi Nagy Imre Diák-alkotótábor – 

idén sajnos elmaradt a világjárvány miatt 

- Labdarugó-bajnokságokat szervezünk: 

Oklándon a Ríka Kupát, 

Székelykeresztúron a Szitás Kispályás 

Foci Kupát, Csíkszeredában pedig a 

CSÁSZ Kupát. Ez utóbbin 

vezérigazgatóság kedvezményezetteiből 

álló focicsapatokon kívül részt vesznek a 

Maros és Kovászna megyei 

gyermekvédelmi rendszerek csapatai, 

illetve a magyarországi Csányi Alapítvány 

támogatottjaiból álló csapatok is. 

- Vezérigazgatóság nagy fontosságot 

tulajdonít a kedvezményezettek nyelvi 

képzésére is. Annak érdekében, hogy 

minél több gyerekünk elsajátíthassa az 

angol, román és a német nyelvet, 

tematikus táborokat szervezünk.  

- Intézményünk külön figyelmet fordít a 

személyiségfejlesztés fontosságára is, 

mely elsősorban a célkitűzés és 

megvalósítás, a siker- és kudarckezelés, 

valamint az értékelés területére irányul. 

- 2019-ben megrendezett Hargita megyei 

zenészek Hargita megyei gyermekekért 

című karitatív jellegű pop-rock-jazz 

fesztiválból befolyó összeget összegyűlt 



pénzt az Indesertus Egyesület kezeli, és a 

gyermekvédelmi rendszerben élő 

tehetséges gyermekek támogatására 

fordítja. 

 


