
 
 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2020.05.25. 

Kedvezményezett neve:  
HAJDÚ GONDOSKODÓ Szervező, Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
 
Projekt neve:  
Családi kapcsolatok erősítése a Hajdúhadházi Járásban 
 
Projekt kódszáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00857 

A szerződött támogatás összege: 40.000.000 Ft, azaz Negyvenmillió forint 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 

A projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt célja egy olyan szakmai program megvalósítása a Hajdúhadházi járásban (Hajdúhadház, 
Bocskaikert, Téglás), amely különböző szolgáltatásokkal (nagy rendezvények, tréningek, egyéni 
tanácsadás) szólítja meg a célcsoportot és segíti a családon belüli, illetve a családok közötti kapcsolatok 
megerősítését. Olyan szolgáltatásokat kívánunk megvalósítani a projekt során, amelyek a kötelező 
önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és komplexen, egyszerre több oldalról és egymás 
hatását erősítve kezelik a problémákat. Mindezen szolgáltatások, programok fő célja, hogy a család 
stabil társadalmi szerepet tölthessen be, mint a társadalmi védőháló legelemibb alkotóeleme. 
Szervezetünk a projekt során komplex programot nyújt a Hajdúhadházi járásban élő lakosok számára, 
amely a pályázati felhívásban felsorolt valamennyi célcsoport számára lehetőséget nyújt a 
programokban való részvételre, azaz mind a négy célcsoport meg kívánjuk szólítani a projekt során  

– családalapítás előtt álló fiatalok, beleértve házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok; 
–  gyermekes szülők, beleértve a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni 

szándékozó szülők;  
– párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő 

személyek; 
–  családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat, nagycsaládokat, 

többgenerációs családokat. 
Ugyanakkor programjaink kiemelt célcsoportja a családalapítás előtt álló fiatalok, beleértve 
házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő fiatalok; valamint a családok, beleértve a sajátos vagy 
nehéz helyzetben lévő családokat, nagycsaládokat, többgenerációs családokat. 
 
A projekt hosszú távú célja: 

• A családon belüli és családok közötti kapcsolatok erősítése, a családi kohézió 
növelése. 

• A család társadalmi szerepének a megerősítése. 
• A családi krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, megfelelő kezelése. 
• Családbarát értékrend megerősítése. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• A családok közötti szolidaritás erősítése. 
• A harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságának 

tudatosítása 
 

A fejlesztés céljainak bemutatása célcsoportonként: 
 
 

1. célcsoport: Családalapítás előtt álló fiatalok, beleértve házasságkötésre, 
gyermekvállalásra készülő fiatalok 

 
• A családi életre való felkészülés elősegítése. 
• A párkapcsolat, a házasság, a gyermekvállalás és nevelés fontosságának szemléleti 

erősítése. 
• A konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési kompetenciák 

erősítése. 
• A fiatalok bizonytalanságának a csökkentése. 
• Az elköteleződés, a házasságkötés, a gyermek vállalás pozitív hatásainak 

megerősítése. 
• A bizonytalan jövőkép feloszlatása, segítségnyújtás a továbbtanulással, a 

munkával, a „menni vagy maradni” kérdésével kapcsolatban, érték választásuk 
segítése. 

• A célcsoport karriertervének, pályaorientációjának segítése. 
• A célcsoport pszichés és társadalmi érettségének elősegítése. 
• A fiatal munkanélküliek számának a csökkentése. 
• A célcsoport egészségmagatartásának pozitív irányú befolyásolása. 
• A célcsoport szabadidejének hasznos strukturálása. 
• A célcsoport társas kapcsolatainak megerősítése. 
• A célcsoport személyiségfejlődésének, önismeretének segítése. 

 
2. célcsoport: a családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, 

nagycsaládok, többgenerációs családok  
 

Kiemelt célcsoportok: a gyermeküket egyedül nevelő szülők; többgyermekes családok; mozaik 
családok; krónikusan beteg, fogyatékossággal élő, egyéb sajátos nevelési igényű gyermeket 
nevelő családok; fogyatékos emberek, mint szülők; örökbefogadó és nevelőszülők, idős 
családtagot gondozó családok; krízishelyzetben lévő várandósok; egyéb szempontból hátrányos 
helyzetű családok. 

 
• A sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása. 
• A családon belüli és családok közötti kapcsolatok erősítése, a családi kohézió növelése. 
• A családi krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, megfelelő kezelése. 
• Családbarát értékrend megerősítése. 
• A családok közötti szolidaritás erősítése. 
• A célcsoport anyagi nehézségeinek, munkanélküliségének a csökkentése.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A nehéz helyzetben lévő családokban az érzelmi labilitás, bizonytalanság 
megszüntetése, a stabilitás, biztonságérzés kialakításának a segítése. 

• A családi működés rugalmasságának a folyamatosság és a változás egyensúlyának 
segítése. 

• A célcsoport segítése a megfelelő alternatívák keresésében a problémák megoldására, a 
stressz kezelésére. 

• A családok konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési kompetenciák 
erősítése a stressz kezelésére. 

• A család működési egyensúlyának kialakítása és megtartása. A család alapvető 
funkcióinak megfelelő működése.  

• A család alapvető funkcióinak megerősítése a célcsoport körében.  
• A családok érzelmi és viselkedési egyensúlyának stabilizálása, a család 

problémamegoldó képességének növelése. 
• A családok problémákra, élethelyzetekre, változásokra adott válaszkészletének 

növelése. 
• A rejtett vagy nyílt zavarok okozta problémák személyiségfejlődésre gyakorolt 

hatásának kompenzációja, a családtagok személyiségfejlődésének, önértékelésének az 
elősegítése. 

•  A család, mint biztonságos érzelmi bázis szerepének megerősítése. 
• A családon belüli, valamint a család és a külvilág közötti kommunikációs háló 

megerősítése.  
• A család társas támasz szerepének a megerősítése a feszültségek leküzdésében.  
• A családi kommunikáció zavarainak kezelése, megszüntetése. 
• A célcsoport egészségmagatartásának pozitív irányú befolyásolása 
• A családok közösségi kapcsolatainak megerősítése. 
• A családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése. 
• A generációk közötti együttműködés segítése. Az idősebb generáció közösséget erősítő 

aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. 
 
 
A projekt keretén belül, Hajdúhadház járás központjában Hajdúhadházon KAPCSOLAT 
AMBULANCIA elnevezéssel működtetünk egy szolgáltatási helyet a projekt célcsoportjai számára. Az 
ambulancia szolgáltatásai mindenki számára ingyenesek. Az ambulancián a sokszínű és sokféle irányú 
emberi kapcsolatok kerülnek „gyógyításra”. Egy személy kapcsolatban van önmagával, tásával, 
családjával, munkatársaival, barátaival, szűkebb és tágabb környezetével. Mindezen kapcsolatok 
minősége nagymértékben meghatározza a személy életét, lehetőségeit, a családháló és társadalmi háló 
erősségét. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KAPCSOLAT AMBULANCIÁN: a projekt célcsoportjai számára 
a) folyamatosan kiscsoportos foglalkozásokat, tréningeket szervezünk (10 féle 

tréninget 51 alkalommal) 
• önismereti és személyiségfejlesztő tréning; 
•  asszertivitást és hatékony problémamegoldást segítő tréning;  
• kommunikációs és konfliktuskezelési tréning;  
• munka világa komplex tréning;  
• életvezetés és háztartásvezetés tréning; 
• párkapcsolat építő tréning;  
• kreatív élettervezés tréning;  
• tréning pályakezdő munkanélkülieknek;  
• tréning középkorú munkanélkülieknek;  
• családerő tréning  

 
b) egyéni illetve családi tanácsadásokat tartunk 

 
• Pályaorientációs, álláskeresési, önfoglalkoztatási és szakképzési 

tanácsadás (30 hónap alatt havi 2 alkalommal); 
 

•  Pszichológiai tanácsadás (30 hónap alatt havi 4 alkalommal) 
 

 
c) klubokat működtetünk 

 
• Álláskereső Klub (36 alkalommal) 

 
• Életmód Klub (36 alkalommal) 

 
A projekt során három alkalommal kerül megrendezésre Családi Egészségnap, valamint az 
együttműködő partnerek számára egy- egy alkalommal nyitó konferencia, nyitó- és záró szakmai 
műhely. 
 
 
 
A projekt befejezési dátuma: 2020.03.31. 
 
 
A projektet az Európai Szociális Alap támogatja. 
  

 

 



KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.
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A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

40 MILLIÓ FORINT
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