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Hangony község 799 éves település. Az északi – középhegységben, dombok között, a Hangony- patak 
völgyében fekszik Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Ózd városától 13 km-re. 
Állandó munkalehetőség csak kevesek számára kínálkozott. Mindent megtesz a falu vezetése azért, 
hogy minél több fiatal találjon itt munkát, lakáshoz jusson, tehát letelepedjen, ne hagyja el 
szülőfaluját. 
Jelenleg kicsivel több, mint 1400- an élnek a településen. A településen élő munkanélküliek száma, a 
szociálisan segélyezett háztartások, személyek száma növekedett az elmúlt évek során, és jelentősen 
emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek szülei nyilatkoztak a halmozottan hátrányos 
helyzetükről.  
A településen két, jellemzően romák lakta terület található, ahol folyamatosan problémát jelent az 
ingatlanok és a közterület tisztasága, rendezettsége. Ennek ellenére a képviselő – testület nem kezeli 
szegregátumként az említett utcákat. 
Az esélyegyenlőségi csoportok jelentős részében elmondható, hogy az adott körbe tartozók – 
alacsony élhetési körülményeinek ellenére – nem kívánnak azonosulni a problémáikkal, az 
együttműködési hajlandóság a szolgáltató rendszer irányába szinte teljes mértékben hiányzik. 
 

A „Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Hangony Községben” című EFOP-2.1.2-16-2019-
00158 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 
15.000.000 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével. 

Projekt célja: 

• A gyermekek testi, érzelmi, közösségi, értelmi, fejlődésének elősegítése, tanítási 

képességeinek javítása, alkalmazkodási és nyelvi képességeinek fejlesztése. 

• A családok, szülők támogatása a hátrányos helyzet ismétlődésének megakadályozása 

érdekében (pl.: a szülő-gyermek kapcsolat, a gyermeknevelési kompetenciák erősítése, a 

szülők foglalkoztathatóságának elmozdítása, támogatása terén) 

• Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával 

• A gyermekek fejlődésének nyomon követese és fejlődésük felmérése 

• A gyermekek fejlődési elmaradásának szűrése. 

 
Várt eredmények:  

A program a mindennapi életben használható ismeretek egyéni ütemű megszerzését és 
alkalmazását teszi lehetővé. Megtanít az önálló információszerzésre, az ismeretek 
alkalmazására. Elősegíti a testi, lelki, szellemi fejlődést. Felkészít a családi életre és az 
egészséges életmód kialakítására. Segíti a közösségbe való beilleszkedést, az önismeret 
fejlődésében nagy lépést tehetnek a tanulók és a szülők egyaránt. A neveltségi szint fejlődik, 
amely megnyilvánul a viselkedéskultúrában, a kommunikáció különböző formáiban. Segítjük a 
gyermekek, a nevelők, a szülők külső szervezetek közötti együttműködést. 
 
Megvalósítási helyszín: 3626 Hangony, Rákóczi út 175. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A településen a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorúak száma folyamatos növekedést mutat, 
melyet a gyermekjóléti szolgálat éves beszámolói megerősítenek. 

A vizsgált években közel 50 fő veszélyeztetett kiskorúak, illetve közel 10 fő 18 év alatti 
védelembe vett gyermek él a településen, számuk folyamatosan nő. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek száma 270 fő körüli, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek száma: 100 fő körüli. A védőnői-, gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat munkájával 
teljes mértékben teljesíti az esélyegyenlőséget.  

A hátrányos helyzetű gyermekek a roma kisebbségből kerülnek ki. A gyermekjóléti 
alapellátás kistérségi többcélú társulás keretében a gyermekjóléti szolgálat látja el. A jelzőrendszer 
tagjaiként az iskolában és az óvodában kijelölt személyek végzik a gyermekvédelmi feladatokat. 

Az óvodában logopédus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel, más gyógypedagógus 
nem végez tevékenységek községünkben. 

A védőnői szolgálat a gyermek egészségi állapotának felügyelete mellett a szülőket is 
támogatja. 

Szakemberek bevonását tervezzük, foglalkozások tartása, illetve team megbeszélések 
keretein belül. Úgy gondoljuk a bevont szakemberek munkáját is segítheti a kialakított új színtér. 

A helyzetfeltárás során megnevezett problémák (gyermekszegénység, alulfoglalkoztatottság, 
ismerethiány, szolgáltatási hiányosságok stb.) egy részének megoldására adhat lehetőséget a Biztos 
Kezdet Ház létrehozása. 

 

Célunk: 

 A gyermekek testi, érzelmi, közösségi, értelmi, fejlődésének elősegítése, 
tanítási képességeinek javítása, alkalmazkodási és nyelvi képességeinek 
fejlesztése. 

 A családok, szülők támogatása a hátrányos helyzet ismétlődésének 
megakadályozása érdekében (pl.: a szülő-gyermek kapcsolat, a 
gyermeknevelési kompetenciák erősítése, a szülők 
foglalkoztathatóságának elmozdítása, támogatása terén) 

 Gyerekekkel való rendszeres foglalkozása a szülő bevonásával 

 A gyermekek fejlődésének nyomon követesé és fejlődésük felmérése 

 A gyermekek fejlődési elmaradásának szűrése. 
 

Várt eredmények: 

 

A program a mindennapi életben használható ismeretek egyéni ütemű megszerzését és alkalmazását 
teszi lehetővé. Megtanít az önálló információszerzésre, az ismeretek alkalmazására. Elősegíti a testi, 
lelki, szellemi fejlődést. Felkészít a családi életre és az egészséges életmód kialakítására. Segíti a 
közösségbe való beilleszkedést, az önismeret fejlődésében nagy lépést tehetnek a tanulók és a 
szülők egyaránt. A neveltségi szint fejlődik, amely megnyilvánul a viselkedéskultúrában, a 
kommunikáció különböző formáiban. Segítjük a gyermekek, a nevelők, a szülők külső szervezetek 
közötti együttműködést. 

 
 
 
 
 
További információ kérhető: 
 
NYBT Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
Telefon: +36/48-571-132  
Elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu 
Honlap: www.nybtf.hu 
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