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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 

 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító 

számú 

„Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” című 

projekt zárásáról 

 

Sikeresen lezárult az Emberi Erőforrások  Minisztériuma által támogatott „Közösségépítést, 

felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” című EFOP-1.5.2-16-2017-00040 

azonosító számú projekt.  

A projektben Martfű Város Önkormányzata, mint gesztor, és 4 konzorciumi partner: Szajol 

Községi Önkormányzata, Kőtelek Községi Önkormányzata, Szászberek Községi 

Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata vett részt. 

A támogatással elnyert összeg összesen 244.825.840,- Ft, mely az alábbiak szerint oszlott 

meg a konzorciumi partnerek között 

 
Martfű Város Önkormányzata 100.233.860,-Ft 

Szajol Községi Önkormányzata 55.949.680,-Ft 

Kőtelek Községi Önkormányzata 32.097.630,-Ft 

Szászberek Községi Önkormányzata 22.169.420,-Ft 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 34.375.250,-Ft 
Összesen: 244.825.840,- Ft 

 

A konzorciumi tagok a projekt megvalósításával hozzájárultak 

- a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, 

- a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javításával, 

- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához 

- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci 

helyzetük erősítéséhez 

- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, 

- ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, 

- az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához. 

 

A vállalt cél egyszerűbben megfogalmazva: a hátrányos helyzetű személyeknek a közösségi 

életbe történő visszavezetése és a munkába lépés ösztönzése, és az ehhez kapcsolódó 

programok, képzések szervezése és az abban történő részvétel volt. 

 

A projekt megvalósítás 2018. január 1-jével indult a projektbe bevonható hátrányos helyzetű 

lakosok felmérésével a konzorciumi települések szakmai megvalósítói által, és teljes 

befejezése 2020.09.28 volt, ekkorra véglegesen lezárult a fizikai megvalósítás. 

 

A projekt kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú 

lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi 

közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális 

alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A 

társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés 

tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt 

hatóterületén élő teljes lakosság. 
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Ezen személyek bevonásával valósítottuk meg a projektet, és igyekeztünk a különböző 

indikátoroknak megfelelni képzések és rendezvények megtartásával összprojekt szinten:  

- megtörtént a humán szolgáltatásokra vonatkozó szakemberek bevonása és képzése 

- elkészültek a településeken a részvételt vállaló hátrányos helyzetű személyek egyéni 

fejlesztési tervei 

- lezárultak a család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése 

érdekében indított preventív jellegű programok 

- megvalósultak a család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének 

megerősítése érdekében indított preventív jellegű programok és a lakosság 

egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és 

egészségfejlesztési programok 

- megvalósultak a fiatalok és a teljes célcsoport helyi életminőség javítását célzó és a 

célcsoport helyben maradását ösztönző programok 

- kompetenciafejlesztő képzéseket szerveztünk és sikeresen bonyolítottunk le az 

egyéni fejlesztési tervek alapján a foglalkoztathatóság szempontjából fontos 

kompetenciák fejlesztésére, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges 

munkaerőpiacra jutására 

- szervezetfejlesztési intézkedéseket foganatosítottunk, szakértők bevonásával 

szervezetfejlesztési stratégiák, javaslatok mentén, a humán közszolgáltatások 

hatékonyságának és hozzáférésének növelésének érdekében 

 

A projekt megvalósítása igen komoly logisztikát kívánt, a konzorciumban résztvevő öt 

település szoros együttműködésben dolgozott a megvalósítás sikeressége érdekében. A 

projekt során kijelölt kapcsolattartók folyamatosan segítették egymás munkáját. A 

polgármesterek maguk is aktív részvételt vállaltak a megvalósításban.  

Összességében kijelenthető, hogy a konzorciumi tagok a pályázatot sikeresen 

megvalósították, a településeknek a sikeresen megszervezett és megtartott rendezvények, 

képzések által a célcsoporton túl a lakosság igen nagy százalékát sikerült elérni és bevonni, 

ezáltal is megfelelve a pályázat fő célkitűzéseinek: a hátrányos helyzetű célcsoport 

társadalmi felzárkóztatásának, a humán közszolgáltatások hatékonyságának és 

hozzáférésének növelésének, a közösségek építésének.  

 

 

  

Martfű, 2020. december 28. 

 

 

Dr. Papp Antal 

polgármester 


