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Közvetlen támogatással megvalósuló „soft” elemekNagymacs szociális városrehabilitációja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a megyei jogú városok számára meghirdetett 
az ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon közétett pályázati kiírására „Nagymacs szociális városrehabilitációja” 
címmel. A projekt összköltsége 375.577.942 Ft amelynek megvalósítását 303.246.768 Ft-al támogatja az 
Európai Unió és a Magyar Állam az Észak-Alföldi Operatív Program forrásaiból (80,74%-os támogatási 
intenzitás). A városrehabilitációs program megvalósulásához DMJV Önkormányzata 72.331.174 Ft önrészt 
biztosít. A projekt támogatási szerződése 2012. november 26-án került aláírásra, ezzel kezdetét vette a 
megvalósítás.

A  szociális városrehabilitációs projekt célja a közösségi, városi és gazdasági funkciók megerősítése. 

A fejlesztések eredményeként az akcióterületen a legfontosabb cél a településközponti arculati kép 
megteremtése mellett egy olyan közösségi tér kialakítása (közösségi ház építése révén), amely megfelelő alapot 
teremt a lakókörnyezetéért és saját életkörülményeinek javításáért tenni akaró társadalom céljainak eléréséhez. 
Az akcióterület városi funkcióinak (játszótér, park) megerősítései is hozzájárulnak a városkép javításához, a 
közösségi élet önszerveződéséhez. A gazdasági funkcióként felújításra és bővítésre kerülő kiskereskedelmi 
egység megteremti a lakosság magasabb szinten történő ellátásának lehetőségét, illetve hozzájárul a 
munkahelyteremtéshez is.

A  projekt keretében az Önkormányzat a következő fejlesztések megvalósítását tervezi

- Közösségi Ház és sportudvar létesítése (közösségi funkció)
A környezeti fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjai szerint tervezett, a „kisiskola” mellett 
tervezett új épület földszintes, magastetős kialakítású, több funkciót is ellátó akadálymentes intézmény lesz, 
amely mögött sportudvar kerül kialakításra, az épület környezetét pedig parkosítják.
- Park kialakítása (városi funkció)
A park a településrész központjában, az általános iskola szomszédságában kerül kialakításra a Kastélykert és 
Lomb utcák sarkán. A jelenleg elhanyagolt füves területen fákat, cserjéket telepítenek, parki utcabútorokat 
helyeznek el, és felújításra kerül az itt található buszforduló is.
- Játszótér létesítése (városi funkció)
A játszótér a Lomb és az Arató utcák találkozásánál kerül kialakításra, az akadálymentesítés előírásainak, 
valamint a gyermekbiztonsági szabványoknak megfelelően. Az esztétikus környezet létrehozása érdekében a 
játszótéren zöldfelületi fejlesztésre is sor kerül.
- Kiskereskedelmi egység felújítása és bővítése (gazdasági funkció)
Az buszforduló mellett található üzlet épületének műszaki állapota erőteljesen leromlott, amelynek felújítása 
mellett a régi épületrész bővítésére is sor kerül. További üzlethelyiségek jönnek létre, elősegítve az akcióterület 
ellátottságának bővülését. 
- Kiegészítő „soft” elemek 
A projekthez kapcsolódóan a beruházásokat kiegészítő kisléptékű programelemek is megvalósulnak 
(rendezvények, foglalkozások, előadások, szabadidős programok szervezése, képzések, környezeti akciók), 
amelyek célja a helyi közösség erősítése, fejlesztése. A „soft” tevékenységek megvalósítója a Debreceni 
Művelődési Központ, aki konzorciumi partnerként vesz részt a projektben.

Megvalósítás ideje: 2013. január - 2014. július

Közösségfejlesztő, közösségépítő programsorozatok
 Kertbarát kör; Nyugdíjas Klub; Folyóirat olvasó, info pont; Könyvet könyvért szolgáltatás; Nagymacsi Ki Mit 
Tud?; Nyári táborok; Játszóházi foglalkozások; Családi sportnap

Prevenciós, felzárkóztató és munkaerőpiaci elhelyezkedést támogató programok
„EGY-GYEL” könnyebb - számítógép használói és internet felhasználói klub; Álláskeresési Klub; 
Családsegítés

Hagyományőrző programok
 Mesterségem címere; Nagyszüleink tudománya; Míveskedő Klub; Népdalkör; Helyi érték kiállítás

Előzzük meg! – bűnmegelőzési és közbiztonságot erősítő programsorozat
Együtt egymásért!- előadássorozat; „Figyelj!”- bűnmegelőzési napok; Rendőrségi fogadóórák

  Közvetett támogatások keretében tervezett tevékenységek
 
Megvalósítás ideje: 2013. június - 2014. július

Közösségfejlesztő es szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, képzési
és helyi identitást erősítő programok
Közösségfejlesztő képzés; Animátorok képzése; Foci kupa; Hajdúsági hagyományainkért- programsorozat

Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását elősegítő programok
Vállalkozói képzés; Nyelvtanfolyam (angol); Ökogazda képzés; Szamítógép felhasználói képzés; Népi 
játszóház-vezetői tanfolyam; Gépjárművezetői képzés

Helyi környezettudatosság fejlesztését és a városrész megújítását célzó programok
 Környezetvédelmi Napok; Energianap vetélkedő

Egészségügyi felvilágosító és bűnmegelőzési programok
Ne Tedd!- prevenciós programok; Biztonságunkért! - előadássorozat

A programokkal és a jelentkezési feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást nyújt
 Szőnyi Sándorné projektvezető 30/942-41-35 és Nagy Mária művelődésszervező 30/566-02-52


