
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 

rendszeréhez - a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület  által  -  benyújtott,  támogatásra 

érdemesnek  ítélt  Wifi  Falu című  TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0005 azonosítószámú  projekt 

lassan  félidejéhez  ér,  ennek  kapcsán  szeretnék  tájékoztatni  a  lakosságot,  a  projekt 

előrehaladását és aktuális helyzetét illetően. 

A  projekt  az  Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Szociális  Alap 

társfinanszírozásával  valósult meg.  A projekt megvalósítására  124.666.900 Ft-ot nyert  az 

Egyesület, mely 100%-ban vissza nem térítendő támogatás.

A projekt  2010.  november  1-jén vette  kezdetét,  a  megvalósítás  20 hónapig tart.  A projekt 

időtartama  alatt  a  225  család  jut  ingyenes  képzésekhez,  illetve  1  teljes  éven  át  internet 

hozzáféréshez  és  számítógéphez,  mely  gépeket a  projektzárást  követően  (2012.  június  30.) 

kedvezményes  áron  megvásárolhatják.  Az  önálló,  otthoni  tevékenység  segítésére  technikai 

(otthoni  Internet  hozzáférés)  és  módszertani  (mentorálás,  ügyfélszolgálat)  támogatásban 

részesülnek a célcsoport tagok a projektben való részvételük ideje alatt.

A projekt célja: hogy elősegítse a mélyszegénységben élő családok és gyermekek társadalmi 

integrációját,  illetve  csökkentse a munkaerő-piaci  hátrányokat,  továbbá hogy a résztvevők 

bármikor  hozzáférhessenek  eddig  elérhetetlen  információkhoz  a  világról,  szűkebb,  illetve 

tágabb környezetükről.

A  projekt  ütemterv  szerinti  megvalósulása  megfelelő,  a  vállalt  450  célcsoporttag  már 

bevonásra  került  a  programba.  A  3  modulból  álló  képzés  sorozathoz  (I.  modul  - 

kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló - reintegráció álláskeresőknek képzés, II. modul - 

digitális írástudás fejlesztésére irányuló – alapfokú számítástechnika képzés, III. modul - a 

megszerzett  tudás  hasznosítására  irányuló  álláskeresési  technikák  képzés)  Biharugra 

településről  2011. március 21-én  45 fő csatlakozott  - a pályázati  útmutató kritériumainak 

megfelelő, kiválasztott személyek. Az első képzési modult május 3-án, a másodikat június 14-

én  mind  a  45  fő  eredményesen  befejezte,  egy  rövid  „nyári  szünet”  beiktatása  után 

szeptemberben folytatódik oktatásuk – az eddig tanultak gyakorlatba való átültetésével.

A program eredményes végrehajtását biztosító mentorálási tevékenység - amely ahhoz 

szükséges, hogy a képzésben részt vevők megkapják a program eredményes befejezéséhez 

szükséges, személyre szabott segítséget – rendben zajlik, a célcsoport tagok ismerik és keresik 

a települési mentort (Papp Attila), aki az esetek többségében az adott problémára helyben 

megtalálja a megoldást, amennyiben további segítségre van szükség az ügyfélszolgálattal való 



jó együttműködésnek köszönhetően – mely hétköznapokon 14 és 18 óra között hívható, rövid 

időn belül orvosolható a jelzett probléma. A mentor a hozzá tartozó célcsoporttagokkal a 

projektbe történő bevonás alatt, de minimum 6 hónapon keresztül foglalkozik. Ez idő alatt 

minden egyes hozzá tartozó tagot havonta legalább egyszer felkeres, és ezt dokumentálja.

A célcsoport tagok  a képzés után sem maradnak magukra, a mentor a projekt teljes ideje alatt 

(2012. június 30-ig) rendelkezésre áll és  segíti a munkakeresés, munkába állás, munkaerő-

piaci reintegrációhoz kapcsolódó ügyintézést. A program eredményességéről a projekt 

zárástól számított hat hónapon át tartó nyomon-követés során győződik meg az Egyesület, 

kérdőívezés formájában.


