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„Kuckóban a MACSEK” c. projekt dokumentuma. 
A pályázat céljainak megvalósítása az  

      Európai Unió támogatásával,  
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 

Örömmel értesítünk minden érdekeltet, hogy alapítványunk, 

a Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány, 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 

/ TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011/, 

46.963.033 Ft támogatást nyert 

pályázati programjának megvalósításához. 

 

A projekt célja: A Somogyudvarhelyen/térségében élő, / tartózkodó, párválasztás előtt álló 

fiatalok prevenciója, szemléletváltásának előmozdítása a családi szféra társadalmi 

jelentőségével kapcsolatban, illetve fiatal házasok, kisgyermekes családok támogatása, 

integrált, komplex szolgáltatásokkal, közösségi kezdeményezések generálásával. 

 A projekt célcsoportja: a Somogyudvarhelyen/térségében élő /tartózkodó  

- Házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok.  

- Kisgyermekes szülők.   

-A gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, 

-A társkeresés és a felelős párkapcsolati magatartás iránt érdeklődő fiatalok, és más, 

párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő 

személyek, 

-A projekt tevékenységeit önkéntes munkával segítők 

A projekt tevékenységei: szívességcsere központ létesítése Somogyudvarhelyen, /CSEKK/, 

ahol önkéntes szolgáltatások cseréje történik:  

- A kisgyermekes családoknak, fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek / tapasztalt 

szülők bevonásával önkéntes baráti segítséget, támaszt, átmeneti gyermekfelügyeletet 

nyújtó szolgálat. 

- Tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben. 

    /Családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás./ 

- Egyéb, a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások, tanácsadások: 

           / pénzügyi, jogi, életvezetési, egészségügyi tanácsadás, eszközök kölcsönzése /  

 Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések: 

- Gyermekgondozásból visszatérő szülők számára csoportos és egyéni tanácsadás 

megszervezése, a célcsoport szükségleteinek figyelembe vételével:  

/a munkaerőpiacra való visszatérésről, a családi élet és a munka 

összeegyeztethetőségéről, a célcsoport szükségleteinek figyelembevételével. 

 Az önfoglalkoztatást támogató kezdeményezésekre (szociális szövetkezetek, falusi               

turizmus, családi vállalkozások) irányuló tanácsadás. 
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- Egyéb, a gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő képzés:         

 

Családi napközi vezető betanító képzés.  

Helyi önkéntesek koordinálása. 

 Közösségépítő programok - családi életre nevelés, tréningek, rendezvények, kommunikáció, 

tapasztalatcsere: 

- Családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos 

foglalkozások, tréningek:  

- közösségfejlesztést segítő, speciális kompetenciafejlesztő tréning, /a projektbe vont 

családok, fiatalok testi-lelki egészségének, témában való ismereteinek fejlesztése 

témakörben. 

- Felelős párkapcsolati attitűd támogatása: kamasz fiataloknak szóló 

 szemléletformáló foglalkozások a férfi-női kapcsolatokkal, családtervezéssel                  

kapcsolatos kérdésekben.  

Családbarát jellegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozók, rendezvények, 

tapasztalatcserék: 

- Családbarát jellegű, témájú, közösségépítő találkozók, hasonló programot 

megvalósítók, segítő szakemberek, célcsoportba tartozók, önkéntesek meghívásával, 

Tapasztalatcserék, tanulmányutak megszervezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


