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1 Helyzetértékelés 

1.1 A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA  

A projekt Békés megyében, és azon belül a Békéscsabai járás, valamint a Gyulai járás területén valósul 

meg, Doboz, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza, valamint Gyula településeken, amelyek közül Doboz a 

Békéscsabai járáshoz tartozik, a másik négy település pedig a Gyulai járáshoz. A következőkben ezen 

területek, valamint az őket magába foglaló régiót mutatjuk be. 

1.1.1 A Dél-alföldi régió és Békés megye társadalmi és területi bemutatása 

Békés megye a Dél-alföldi régióhoz tartozik Bács-Kiskunnal és Csongrád megyével, összesen 27 

járással, amelyből 9 Békés megyéhez tartozik. A régió területe az országban a legnagyobb, emellett a 

térség az ország legritkább településhálózatával rendelkezik, a népsűrűség 69 fő/km2. Hazánk 

népességének 12,8%-a (1 262 936 fő) él ebben a régióban. 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

A településszerkezet 54 várost és 200 községet foglal magában, a városi rangú települések többségét 

10 000 főnél kevesebben lakják. 

A régió lakosságának korcsoportonkénti megoszlása az országos tendenciához hasonlóan alakul. A 

legfiatalabb korúak és az aktív korú népesség számát folyamatos csökkenés jellemzi, a 65 év felettiek 

száma pedig nő. A 2016-os öregedési index - csakúgy, mint az előző évben - a régiós értékek közül a 

legmagasabb: 142,3 időskorú jut 100 gyermekkorú lakosra a Dél-alföldi régióban. 
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A régió népessége 2015-ről 2016-ra mintegy 8000 fővel csökkent. A halálozások számának visszaesése 

nagyobb mértékű volt, mint a születések számának emelkedése, ezért a természetes fogyás a 2015-ös 

IV. negyedévi 7499 főről 2016. IV. negyedévére 13%-kal, 6500 főre csökkent. 

 

A népességszám alakulására a születések és halálozások arányának változása mellett nagy hatással van 

a belföldi vándorlás folyamata. 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

Továbbra is magasnak mondható a régióból való elvándorlók aránya, a települések közötti mobilitás az 

ország fejlettebb, elsősorban központi területei felé irányul. A régió ezer lakosra számított belföldi 

vándorlási egyenleg arányszáma hosszú ideje negatív (2015: -1,6), a veszteség mértéke azonban 

ingadozik. A vándorlás főként a fiatalabb korosztályt érinti, akik a jobb munkaerő-piaci státusz 

megszerzése érdekében váltanak lakóhelyet. 

Békés megyét nézve azt lehetne mondani, hogy az földrajzi, gazdasági és társadalmi szempontból is 

perifériális helyzetű megye. Helyzetén a rendszerváltozást követő fellendülési időszak sem javított, a 

megyét ugyanis elkerülték a nagyberuházások. Infrastrukturális szempontból még ma is az ország egyik 

legelmaradottabb megyéje, a térség társadalmi-gazdasági helyzetét ugyanis alapjaiban határozza meg 

az a tény, hogy a megye nagyobb települései távol esnek az ország kiemelt, gyorsforgalmi úthálózatától 

– a megyét nem lehet autópályáról elérni. 

A régión belül Bács-Kiskun megyét követően Békés megye területe a második (5629,72 

négyzetkilométer), azonban a lakónépességet tekintve az utolsó, 2016. január 1-jén mindössze 347 058 

fő volt megyei lakos. 

Békés megye járásai és települései 
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Szeghalmi járás Bucsa 
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A megye kilenc járása 75 települést foglal magában (22 várost, 8 nagyközséget és 45 községet) 

(Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2016. január 1.). A megye központjában fekszik a 

megyeszékhely, Békéscsaba, illetve a megye második legnagyobb népességű városa, Gyula is. Az 

említett városokon kívül kiemelendő Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény, Orosháza és Szarvas, melyek 

népessége jelentősebb számú. 

 

Békés megye és járásai 

 

Forrás: bekesijaras.hu 

 

A megye demográfiai helyzetét nagyban meghatározza a lakónépesség öregedése és az elvándorlás 

magas aránya. A vándorlás iránya itt is fejlettebb régiók felé mutat, és szintén a fiatalabb korosztályt érinti 

főként. A természetes fogyás a 2015. évi 2726 főről 2016-ra 6%-kal, 2550 főre csökkent. Negatív a 

Terület: 5 630 km2 

Össznépesség: 347058 fő 

Népsűrűség: 62 fő/ km2 
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születések és halálozások egyenlege, az utóbbi években az ezer lakosra jutó természetes és tényleges 

fogyás is Békés megyében a legmagasabb. A régióban szintén a megyében a legmagasabb az ezer 

lakosra számított belföldi vándorlási különbözet arányszáma (2015: -4,0). 

Békés megyében a legidősebb korosztály száma folyamatosan nő, míg az aktív korúak és a gyermekek 

aránya csökken. A legfiatalabb korú népesség száma évente kb. 1000 fővel csökken, az aktív korú 

népességé pedig 3000-5000 fővel. A 2016-os öregedési index - csakúgy, mint az előző évben - a régión 

belül Békés megyében a legmagasabb: 155,8 időskorú jut 100 gyermekkorú lakosra. 

 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

1.1.2 A Dél-alföldi régió és Békés megye munkaerő-piaci mutatói 

Végezetül összehasonlítjuk a Dél-alföldi régió és azon belül Békés megye munkaerő-piaci adatait. 

Magyarországon a 6,478 millió fős 15-64 év közötti népesség 66%-a foglalkoztatott, összesen 4,309 millió 

fő. A munkanélküliek száma 0,234 millió, amely 4%-os arány.  
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Forrás: KSH Területi Statisztika 2016, saját szerkesztés 

 

A gazdaságilag inaktívak száma 1,935 millió volt, amely 30%-os arányt jelent. A korosztályból a 

gazdaságilag aktívak aránya 70%, összesen 4,543 millió fő. 

A régió arányaiban azonos gazdasági aktivitási mutatókkal rendelkezik, mint az országos átlag. A Dél-

Alföldön élő 15-64 éves lakosok száma 826 ezer, ebből 542,5 ezren foglalkoztatottak (66%), 32,5 ezren 

munkanélküliek (4%). A gazdaságilag inaktívak száma 78 ezer fő (30%). 

A gazdaságilag aktívak adataiból számított munkanélküliségi ráta 5,6%-os, amely fél százalékkal az 

országos átlag felett van. A teljes lakosságot figyelembe vevő foglalkoztatási ráta pedig 65,7% a régióban, 

amely az országos átlagtól háromnegyed százalékkal marad el. 

 

66%
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30%

A teljes 15-64 éves népesség gazdasági 
aktivitása

Foglalkoztatottak Munkanélküliek Inaktívak
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Forrás: KSH Területi Statisztika 2016, saját szerkesztés 

 

A régió foglalkoztatottainak alkalmazási jellege szerint 87% alkalmazottként dolgozik és 13%-a nem 

alkalmazotti keretek között (vállalkozó vagy segítő családtag). 

A Békés megyében élő 15-64 éves korú népesség száma 225 ezer fő, ebből gazdaságilag aktív 152 ezer 

(68%), inaktív 72,5 ezer fő (32%). A népességből 9,5 ezer fő munkanélküli, ami a korosztály 4%-a. 

Összevetve a korábban is bemutatott országos és régiós foglalkoztatási adatokkal, Békés megye adatai 

az átlagnál kedvezőtlenebbek a foglalkoztatottak arányát tekintve, és az inaktívak aránya is nagyobb, 

mint a régiós átlag. 

Végül a foglalkoztatottság kapcsán szót érdemel még, hogy közfoglalkoztatás jelentősen hozzájárul 

ahhoz, hogy az álláskeresési statisztikák kedvezőbbek, mint az elmúlt években, erről bővebben lesz szó 

a Békéscsabai járás (és a Gyulai járás) foglalkoztatottsága kapcsán. 

A munkanélküliségi ráta Békésben 6,2%, amely az országos átlagnál több mint 1%-al, a régiós átlagnál 

több mint fél százalékkal magasabb. A foglalkoztatási ráta (az álláskeresőkön belül) 63,6%, ami több mint 

2%-al marad el a régióstól, és közel 3%-al az országos foglalkoztatási átlagtól. 

 

Alkalmazott
87%

Nem alkalmazott
13%

Foglalkoztatottak foglalkoztatásuk jellege 
szerint, Dél-Alföld, 2016
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Forrás: KSH Területi Statisztika 2016, saját szerkesztés 

 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó és bruttó keresete szerepel a grafikonon, amelyből 

kiderül, hogy a Dél-Alföldön élő munkavállalók az országos átlag alatti keresettel rendelkeznek, átlagosan 

mintegy 133 ezer forintot „kapnak kézhez”. Ez az országos átlagtól 27 ezer forinttal kevesebb. 

A régión belül Békés megyében a legalacsonyabbak a keresetek, a nettó összeget figyelembe véve 12 

ezer forinttal maradnak el a régiós átlagtól, és majd 40 ezer forinttal az országostól. A megyék között 

egyedül Szabolcs-Szatmár-Beregben keresnek az alkalmazásban állók kevesebb pénz, mint a békésiek. 
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Forrás: KSH Területi Statisztika 2015, saját szerkesztés 

 

Összességében elmondható, hogy nemcsak országos, de régión belül is kedvezőtlen foglalkoztatási és 

jövedelmi helyzet van Békés megyében. 

 

1.1.3 Békés megye nevelésügyi, oktatási és egészségügyi helyzete 

Békés megyében 82 óvodai neveléssel foglalkozó intézmény van és 84 általános iskola alsó és felső 

tagozattal (ezek között természetesen vannak átfedések, azaz óvoda és általános iskolaként is működő 

intézmények). Gyógypedagógia szakszolgáltatással összesen 2 intézmény foglalkozik a megyében 

(Békéscsabán és Gyulán), de a megyében elszórva akadnak ilyen jellegű szolgáltatást is nyújtó iskolák 

(vagy óvodák), természetesen ezek nem szakosodott intézmények. Fontos kiemelni, hogy az említett 

intézmények többsége Békéscsabán található, így a kisebb települések ezeken az oktatási-nevelési 

területeken nagyban a várostól függenek. A gimnáziumok és szakgimnáziumok száma összesen 33 a 

megyében. 

Békés megyében a születéskor várható élettartam jóval az országos átlag alatt van, de még a Dél-alföldi 

régiókhoz képest is kedvezőtlenebb képet mutat a Békés megyei egészségügyi stratégia (2016) alapján. 

Tovább súlyosbítja a demográfiai helyzetet, hogy a megye népessége folyamatosan öregedik, a 

születések száma pedig ezzel párhuzamosan csökken, és mindehhez az országosan is jellemző 

elvándorlás is társul. A halandósági rátát nézve azt lehet mondani, hogy a megye összhalálozási aránya 

kedvezőtlenebb az országos átlag arányánál. Békés és Nógrád megyében a legnagyobb az öregedési 

index és a halálozás mértéke, ha országosan nézzük azokat. Az öregedési index országos átlagának 

mutatója 1,26, a Békés megyei érték ennél pedig számottevően magasabb: 1,56. Az öregedési index 

egyébként az egész Dél-Alföldön is kiemelkedően magas. Ha a szomszédban elhelyezkedő Észak-

Alföldet nézzük a maga kedvezőbb, 1,09-es mutatójával, akkor komoly eltérést láthatunk e két 

szomszédos régió között. 

Az egészségügyi helyzet is ehhez mérten komoly kihívások elé néz. Csak az elmúlt évtizedben nagyjából 

10%-kal csökkent a Békés megyében dolgozó háziorvosok és védőnők száma. A felnőtt lakosság 

ellátását 2013-ban Békés megyében 176 háziorvos és 53 házi gyermekorvos látta el. Összesen 20 olyan 

felnőtt, illetve 5 gyermek körzet van, ahol helyettesítéssel kénytelenek megoldani az ellátást, mert ezen 

körzeteknek effektíve nincsen saját orvosa. Ez a szám az elmúlt 8-10 évben is folyamatosan emelkedett. 

Bár az elmúlt évek során az egy háziorvosi praxisra eső páciensek száma folyamatosan csökkent, a 

betegforgalom mindezek ellenére folyamatosan emelkedett, a gyógykezelési forgalom napi átlaga 2013-

ban 50 páciens a felnőtt, 28 a gyermek háziorvosi szolgálatban. 

Jelenleg az alábbi településeken területi egészségügyi központ található, amelyek középfokú 

egészségügyi ellátást nyújtanak (fogászati rendelés, a járóbeteg-szakrendelés, szakambulancia, stb.): 

• Békéscsaba (Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet) 

• Gyula (Pándy Kálmán Megyei Kórház, a békéscsabai és a gyulai kórházat 2016 elején Békés 

Megyei Központi Kórház néven egyesítették) 

• Mezőhegyes (Pándy Kálmán Megyei Kórház Mezőhegyesi Részlege) 
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• Mezőkovácsháza (szakrendelő, nappali kórház) 

• Orosháza (kórház és szakrendelő) 

• Sarkad (járóbeteg-szakellátó központ) 

• Szarvas (szakrendelő) 

• Szeghalom (Pándy Kálmán Megyei Kórház Fekvő- és Járóbeteg Egysége) 

A megye területén jelenleg három fekvőbeteg ellátó intézmény működik. Ezek közül kettő - Békéscsaba 

és Orosháza - területi kórház, míg a harmadik, a gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház a megye kiemelt 

súlyponti kórháza (2012 közepétől állami fenntartásban), mely az anyaintézmény mellett két külső 

telephellyel is rendelkezik (Mezőhegyesen és Szeghalmon), ahol krónikus betegellátás folyik. A kórházi 

ágyak száma 2000 óta folyamatosan csökken, valamint egyes ellátási területek is átkerültek a gyulai 

kórházba, mint súlyponti kórházba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legtöbb Békés megyében (és főleg 

kistelepülésen) élő ellátásra szoruló beteg számára nehezen elérhetőek az egészségügyi szolgáltatások. 

A fekvőbeteg ellátás a békéscsabai és a gyulai kórház (ami 2 külső telephellyel is rendelkezik 

Mezőhegyesen és Szeghalmon), valamint az orosházi kórház között oszlik meg. 

 

1.1.4 A fejlesztési terület egészségügyi helyzete és szociális szolgáltatásai 

A következő fejezetekben a céltelepülések egészségi helyzetét és szociális szolgáltatásait vesszük át, az 

adatokat a településekre kiküldött adatbekérőkből, valamint a TEIR adatbázisából állítottuk össze. 

a) Védőnői szolgálatok a településeken 

Település Szolgálat/intézmény 

neve 

Betöltött álláshelyek 

száma, 

2016(adatbekérőből) 

Betöltött 

álláshelyek 

száma 

(TEIR, 

2015) 

Ellátott 

gyermekek 

száma (2016) 

(adatbekérőből) 

Gyula Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézmény – Védőnői 

Szolgálat 

N.A. 17 N.A. 

Elek Védőnői Szolgálat 

(Elek) 

1,5 1 261 

Kétegyháza Házi- és Fogorvosi 

Rendelő és Védőnői 

Szolgálat 

Kétegyháza 

(Kétegyháza) 

1 2 93 

Lőkösháza Védőnői Szolgálat 

(Lőkösháza) 

0,5 1 83 
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Doboz Egészségügyi 

Központ - Védőnői 

Szolgálat (Doboz) 

2 2 257 

 

Forrás: TeIR adatbázis, és a védőnői szolgáltatoktól érkező adatközlés, saját szerkesztés 

 

A táblázatban a védői szolgálatoktól, védőnőktől érkező adatok alapján, valamint a TEIR rendszer adatai 

alapján megismerhető adatokat láthatjuk, ebből kiderül, hogy a kisebb települések adott esetben fél-egy 

állással látják el a védőnői feladatokat. 

Az adatok a körzeti védőnők által ellátott minden 1-6 éves , illetve a 7-18 éves oktatási intézményekbe 

járó gyermekek összesített számát mutatják. Ebben a táblázatban nem számolunk azzal, ha a védőnő 

iskolai védőnői feladatokat is ellát.  

 

b) Doboz 

Doboz község a Kettős-Körös és Sebes-Körös által alkotott Kis-Sárréten, a Körösök összefolyásához 

közel, úgy 5 km-re fekszik, valaha mocsaras vidék volt, amely izgalmas történelemmel rendelkezik. Ma 

már egy kisebb mezőgazdasági település. 

Hasonlóan minden kistelepüléshez, ide is elért az urbanizáció szívó hatása, akár munkaerőről beszélünk, 

akár kulturális változásokról. 

Így a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályának munkatársától származó 

becslés alapján 100 fő regisztrált álláskereső van a településen, ebből foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban 26 fő, álláskeresési ellátásban 25 fő részesült. Az ellátásban nem részesülök száma a 

regisztrált álláskeresőknek mintegy fele, 49 fő.  

A becslések alapján mintegy 500 fő lehet az, aki nem regisztrált álláskereső, és ebből 10% lehet az, aki 

feketén vagy idénymunkában dolgozik. 

Ellátás formája Helyben elérhető 

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat Igen 

Szociális étkeztetés Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

Nappali ellátás, idősek Igen 

Nappali ellátás, szenvedélybetegek Nem 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  Nem 
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Lakóotthon Nem 

Közösségi ellátás Nem 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Nem 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

Szociális szolgáltatások Dobozon, saját szerkesztés kistérségi dokumentumok alapján 

 

Doboz település közellátási, szociális szolgáltatásnyújtó feladatait az önkormányzat a környékbeli 

önkormányzatok kistérségi társulásaival együttesen biztosítja. A kistérségi társulások összetétele nem 

feltétlenül azonos a járásokéval. A települési önkormányzatok önként társulnak, hogy más településekkel 

közösen végezzék el a különböző szociális- és más közfeladatok ellátását. 

Doboz szociális alapellátásait a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

által létrehozott Békéscsabai Kistérség Egyesített Szociális Intézmény útján látja el. Más közellátási 

feladatait a nagyközség önállóan, vagy a Békési Kistérségi Társulással közösen látja el, amelynek a 

település maga is tagja. 

Az ellátási fajták közül Dobozon házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás (időskorúaknak 

és fogyatékos személyeknek) érhető el, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is működik a 

településen. 

Ezen felül Dobozon az óvodai feladatellátási helyek száma 2015-ös adatok szerint (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 2, míg az óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 140, és ehhez 

13-ra tehető az óvodapedagógusok (ebbe beleértendőek a gyógypedagógusok is) száma, akikre 6 

gyermekcsoport jut. Doboznak egyetlen óvodája van, a Mesekerti Óvoda, ahol 4 SNI gyermeket látnak 

el, valamint 47 hátrányos helyzetű (továbbiakban HH-s jelzés) és 30 halmozottan hátrányos helyzetű 

(továbbiakban 3H-s jelzés) gyermeket. 

A településen 2017. 1-jei adatok alapján a kiskorúak száma 704 fő, és ebből 302 kiskorú részesül 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 

A településen 2 védőnő működik, és az általuk regisztrált adatok alapján közel 3000 gyermeket kellett 

ellátni 2016-ban, akikből több mint minden harmadik tekinthető veszélyeztetettnek. A 14 év alatti 

gyermekeket érintő kockázati tényezők között erősen szerepel a dohányzás. A második gyakori kockázati 

tényező az agresszív viselkedés. Ezen felül a dizájner drogok, a szexuális bántalmazás és a korai 

terhesség jelent problémát, igaz, ezek kevésbé jelentenek veszélyt a helyi kiskorúakra. A dobozi 

szakmabeliek (pedagógusok) véleménye az, hogy szükség lenne mindenképpen egy jól felszerelt új 

óvodára a településen. Komoly hiányterületnek tekintik az egyéni fejlesztés lehetőségét. 

A helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a Dobozi Gondozási Központ intézményi keretén belül 

működik, és a fenntartója Doboz Nagyközség Önkormányzata. Heti 40 óra a szolgáltatási idő, a 

szolgáltatást egy fő családsegítő munkatárs látja el. 

Idősek otthona nincsen a településen, viszont a nappali ellátás biztosított, az „Idősek klubja” a Békési 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény keretein belül működik. Az idősek otthonában történő ellátást a 

Békéscsabai Kistérség Egyesített Szociális Intézmény segítségével biztosítják a békéscsabai 
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intézményekben. Békéscsabán érhető el a szenvedélybetegek nappali ellátása. Kistérségi segítséggel 

érhető el a falugondnoki szolgáltatás is.  

A dobozi lakosok által helyben el nem érhető szolgáltatásokért nagyjából 15-15 kilométert kell utazni a 

békési és békéscsabai helyszínekhez. 

 

c) Elek 

Elek lakossága csökkent az elmúlt egy évtizedben a megyei és országos folyamatokhoz hasonlóan. Több 

mint félezer lakossal csökkent a 2005 utáni 10 évben a település, évente általában 50-100 fővel. 2005-

ben még 5343 fő, 2010-ben 4899 és 2015-ben már 4659 fő élt a településen, a TeIR adatok alapján. 

A helyi gazdaságot meghatározza, hogy a településhez tartozó földek jó talajtani adottsággal 

rendelkeznek. A helyi mezőgazdaságban a kukorica és gabonafélék termesztése jellemző. A településen 

mikro és kisvállalkozások működnek jellemzően, különböző iparágakban. 

Elek városa a Gyulai járás része, és a szolgáltatásokat az önkormányzat, valamint a Gyula és Környéke 

Többcélú Kistérségi Társulás látja el. 

Ellátás formája Helyben elérhető 

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat Igen 

Szociális étkeztetés Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

Nappali ellátás, idősek Igen 

Nappali ellátás, szenvedélybetegek Igen 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  Igen 

Lakóotthon Igen 

Közösségi ellátás Igen 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Nem 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

Szociális szolgáltatások Elek településen, saját szerkesztés kistérségi dokumentumok alapján 

 

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nagy része a kistérségi összefogás segítségével valósul 

meg, a szolgáltató a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, amelynek 

tagintézménye is működik a városban. Az eleki tagintézmény többek között a családsegítő és 
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gyermekjóléti feladatok mellett az alapellátást biztosítja, mint pl. szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, stb. 

A mentális és szenvedélybetegek ellátása elérhető a településen, az önkormányzati fenntartású 

Pszichiátriai Betegek Otthona intézményében. A városban működik idősek nappali ellátása (klubja) és 

bentlakásos otthona is, önkormányzati fenntartású és egyházi otthon is. 

Az óvodai feladatellátó helyek száma 3, összesen 273 férőhellyel, és 13 óvodapedagógussal. Az 

óvodában 6 SNI gyermeket is ellátnak, 63 HH-s és 17 3H-s gyermek mellett. 

Ezen felül 1 általános iskola és 1 nemzetiségi két tannyelvű általános iskola, valamint egy középiskolai 

oktatást végző intézmény (kollégiummal) található a városban. 

Az Eleki Román Általános Iskola a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának 

fenntartásában működik.  10 pedagógus dolgozik az iskolában, akik közül 7 részmunkaidőben. Az iskola 

12 SNI gyermeket is ellát, illetve 33 HH-és és 11 3H-s tanul ebben az iskolában. Jelenleg egy betöltetlen 

álláshely is van az intézményben. Az egészségügyi alapellátás részeként 3 felnőtt, és 1 gyermekorvosi 

körzet van a városban. 

A védőnői szolgálat tavaly 261 gyermeket látott el, közülük több mint minden ötödik (61 fő) számít 

veszélyeztetettnek. A szakemberi becslés szerint a 14 éven aluliak 30%-a számára jelent kockázati 

tényezőt a dohányzás.  

A településen 785 fő a 18 éven aluliak száma, közülük 388 a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők száma. Hátrányos helyzetű 47-van, ebből 31 halmozottan hátrányos 

helyzetűnek számít. Ezen kívül Eleken egy bölcsőde létesítése is kötelező – jogszabályok alapján. Ennek 

fényében két kisgyermeknevelő – gondozóra, szükség lesz a közeljövőben. 

 

 

d) Gyula 

Gyula a Gyulai járás központjának tekinthető infrastrukturális és szolgáltatási értelemben egyaránt. 

A járás központjában elérhető minden alapszolgáltatás, valamint egyes szakosított ellátások is.  

A járás területén a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás feladatokra vonatkozó 

megállapodásai érvényesek, a szolgáltatások ellátását az önkormányzatok társulásuk alapján közösen 

biztosítják, központi intézmények segítségével. A kistérségi társulást a Gyulai járás tagjaival megegyező 

települések önkormányzatai alkotják. 

Ellátás formája Helyben elérhető 

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat Igen 

Szociális étkeztetés Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 
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Nappali ellátás, idősek Igen 

Nappali ellátás, szenvedélybetegek Igen 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  Igen 

Lakóotthon Igen 

Közösségi ellátás Igen 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Igen1 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

 

Szociális szolgáltatások Gyula településen, saját szerkesztés kistérségi dokumentumok alapján 

 

Az ellátási feladatokat a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye látja el, amely 

a kistérségi társulás intézményeként szociális szolgáltatásokat, a gyermekjóléti alapellátásokat, valamint 

az igazgatási feladatokat végzi. 

Gyula városában a szolgáltatások nagy része elérhető. A szakosított ellátások közül a krízishelyzetbe 

került családok ellátására szolgáló anyaotthon vagy családok átmeneti otthona nem található a városban, 

legközelebb Békéscsabán van ilyen intézmény. A hajléktalanok ellátását a város szerződéses partnere, 

az Ökumenikus Segélyszervezettel biztosítja. 

Gyulán 3 óvoda, 2 általános iskola és 3 középiskola működik, valamint 1 általános és középiskolaként 

üzemelő intézmény, egy általános iskola és óvodaként működő intézmény is található a városban. Ezen 

felül van egy oktatási intézmény, amely mindhárom szolgáltatással foglalkozik. Gyógypedagógiai 

szolgáltatással ezek közül 1 általános iskola és egy óvoda foglalkozik, ebben a két intézményben 

együttesen 130 SNI gyermeket is ellátnak. 

Gyulán mint járásközpontban a fent részletezett szolgáltatások érhetők el. Ezen felül a bölcsődei és az 

idősellátást az önkormányzat a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén 

keresztül látja el. A városban az egészségügyi alapellátást 13 felnőtt, és 6 gyermek háziorvosi praxis 

biztosítja. 

A védőnők hiányszakmának tekintik az iskolai pszichológust, a legégetőbb kockázati tényezőnek pedig a 

dohányzást és az alkoholfogyasztást tekintik a diákok körében. 

 

e) Kétegyháza 

                                                      
1 A Gyula Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés alapján a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet végzi a 

hajléktalanok ellátását. A civil szervezet által működtetett szolgáltatásban elérhető: nappali melegedő, éjjeli menedékhely, 

átmeneti szállás és népkonyhai étkeztetés. 
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Kétegyháza Békés megye délkeleti részén fekvő közel 3600 fős nagyközség, a legnagyobb 

magyarországi román nemzetiségű település, a KSH 2011-es adatai alapján nagyjából az itt élők 30%-a 

vallotta magát román nemzetiségűnek. A Budapestet Bukaresttel összekötő nemzetközi vasútvonal 

mentén fekvő Kétegyháza közútról is könnyen megközelíthető: Északról Békéscsaba irányából, Gyula és 

a nemzetközi határátkelő felől a 44-es számú főútról letérve, keletről az eleki határátkelő felől, nyugatról 

pedig Medgyesegyháza - Orosháza felől. Ugyanakkor a település úthálózata magát a települést nehezen 

járhatóvá teszi gépjárművek számára. 

Mivel a település elmaradottnak számít az infrastruktúra és a gazdaság szempontjából, ezért csatlakozott 

a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz. Az iskolázottsági arány az országos áltagnál 

valamivel rosszabbnak tekinthető, ami kölcsönhatásban van a gazdasági helyzettel, így a település 

komoly hátránnyal indul versenyképesség tekintetében. 

Mindezek ellenére a közösségi élet jónak mondható, és kulturálisan sokszínű helyi társadalomról 

beszélhetünk. 

Ellátás formája Helyben elérhető 

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat Igen 

Szociális étkeztetés Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

Nappali ellátás, idősek Igen 

Nappali ellátás, szenvedélybetegek Nem 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  Nem 

Lakóotthon Nem 

Közösségi ellátás Nem 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Nem 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

Szociális szolgáltatások Kétegyházán, saját szerkesztés kistérségi dokumentumok alapján 

 

A településen 1 óvoda, 1 iskola, illetve egy kétnemzetiségű óvodai és általános iskolai képzést nyújtó 

intézmény található, valamint 1 szakközépiskola, ahol 95 kollégiumi férőhely van, 37 tanárral és közel 

180 fős diáklétszámmal (ha az elmúlt évet nézzük), akiknek nagyjából 10%-a roma származásúnak vallja 

magát. Felnőttképzés, vagy felnőttoktatás nem valósul meg helyben. 

Az általános iskolai oktatásban résztvevő teljes gyermek létszám 138 főre tehető. 
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Ezen kívül 3 háziorvosa van a településnek, akik alapfokú egészségügyi ellátást tudnak nyújtani, 

fekvőbeteg ellátásért már Gyulára kell menni.  

A védőnő ellátási körzetéhez 93 gyermek tartozik, minden ötödik (19 fő) tekinthető veszélyeztetettnek. A 

14 éven aluliakra legnagyobb kockázati tényezőnek tekinthető a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a 

korai terhesség. A egészségügyi szűrések kiterjesztését, bővítését tartja fontosnak a védőnő adatközlő. 

Mivel Kétegyháza is a Gyulai térség része, ezért itt is a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

kezében van a helyi szociális szolgáltatások egy része, úgymint a Bölcsőde, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és persze az Idősek Klubja. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozó munkatársak száma egy teljes munkaidős és egy 

részmunkaidős főben merül ki, ők ugyanakkor mind szakképzettek dolgozók. Őket egy jelzőrendszeri 

felelős munkatárs segíti munkájukban. 

 

f) Lőkösháza 

Lőkösháza a Dél-békési térség szélén található, az országhatár közvetlen közelében, a Budapest-

Bukarest vasúti vonal mentén. Számos közigazgatási egységhez tartozott már, azonban a kistérségek 

jogi fogalmának megszűnése után is a Gyulai térség – egészen pontosan már járás – része maradt. 

Lőkösháza az ország második legfontosabbnak tartott határátkelője is. 

Lőkösháza lakossága az elmúlt 1 évtizedben majdnem minden évben folyamatosan csökkent. 2006-ban 

még 2002 főt számlált, majd 2008 és 2012 között nagyjából stagnált 1950 lakószám körül, majd 2014-

ben 1743 főre esett. A legutóbbi 2015-ös mért adat ugyanakkor 1804 főt mutatott. Ez egy étvized alatt 

10%-os populáció csökkenést jelent, amely egyrészt lassú elöregedés, másrészt lassú elvándorlás 

következménye is. 

Maga Lőkösháza elsősorban mezőgazdasági jellegű település, hasonlóan más Békés megyei 

településekhez. Itt leginkább a búza, árpa, kukorica, napraforgó és a dinnye termesztés jellemző. 

A községben mindössze egy háziorvos van, valamint egy asszisztens, amennyiben fekvőbeteg ellátásra 

szorul valaki, úgy a Gyulai kórházba kerül. Ugyanakkor a településnek van saját védőnője és fogorvosa 

is. Az itteni egészségügyi ellátást ennek fényében alapfokúnak tekinthetjük. 

 

Ellátás formája Helyben elérhető 

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat Igen 

Szociális étkeztetés Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

Nappali ellátás, idősek Igen 
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Nappali ellátás, szenvedélybetegek Nem 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  Nem 

Lakóotthon Nem 

Közösségi ellátás Nem 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Nem 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

Szociális szolgáltatások Lőkösházán, saját szerkesztés kistérségi dokumentumok alapján 

 

Lőkösházán korábban egy esélyegyenlőségi program segített fellendíteni a munkaerő-piaci helyzetet, 

valamint a közösségi kapcsolatokat javítani. Ugyanakkor számos szociális szolgáltatás hiányzik, úgymint 

pszichés vagy szenvedélybetegeket ellátó intézmény. Lőkösházán működik még egy ún. Gondozási 

Központ (Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházi Intézményegység 

Gondozási Központ Idősek Klubja), amely működésének célját a honlapja úgy határozza meg, mint a 

tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátása és 

foglalkoztatása. Ebbe az ellátásba beletartozik még az idősek klubja, a demenciában szenvedő 

személyek nappali ellátása és a fogyatékkal élő személyek nappali ellátása.  

Ugyanakkor ún. szakosodott intézményekről, amelyek bentlakásos otthon jellegűek, nem beszélhetünk a 

pszichés és szenvedélybetegek kapcsán, valamint specifikus értelemben vett idősek otthonáról sem. 

Ezen intézmények Gyulán érhetőek el mint központban. 

Oktatás tekintetében Lőkösházán egy óvoda és egy általános iskola van, középfokú vagy felsőfokú 

oktatás nincs. 

A védőnő 2016-ban 83 gyermeket látott el, akik közül közel minden ötödik, 16 gyermek számít 

veszélyeztetettnek. A 14 éven aluliak tekintetében kockázati tényezőnek a dohányzást, az agresszív 

viselkedés és az alkoholfogyasztás tekinti legjellemzőbbnek. Az adatközlő a szolgáltatások közül a 

fejlesztendőnek tartja egészségügyi szűréseket és a pszichológiai segítség elérhetőségének növelését.  

Lőkösházán a legfrissebb 2017-es márciusi adatok szerint egy művelődésszervezői, illetve könyvtárosi 

állás betöltetlen. Ezen felül Lőkösházán egy bölcsőde létesítése is kötelező – jogszabályok alapján. 

Ennek fényében két kisgyermeknevelő – gondozóra szükség lenne. A szakmabeliek (védőnők) ezen felül 

a helyi szakellátások bővítését tekintik elengedhetetlennek, valamint az egyéni készségfejlesztést, és a 

korszerű szűrési eszközöket és infrastrukturális lehetőségeket. 

 

1.1.5 A projekt hatóterületén élő lakosság száma 

A számszerűsíthető szakmai célok célértékei a projekt hatóterületén élő lakosság számának figyelembe 

vételével kerültek meghatározásra. A dél-alföldi lakosságra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja 

be. 
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 Települések 

száma 

Lakónépesség 

száma (fő) 

Terület (km2) Népsűrűség 

(fő/km2) 

Bács-Kiskun 

megye 

119 511 419 8 444,9 61 

Békés megye 75 347 058 5 629,72 62 

Csongrád 

megye 

60 404 459 4 262,8 95 

Dél-Alföld 254 1 262 936 18 337,42 69 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

 

a) A fejlesztési területen élő lakosság száma 

Település Járás/térség 2016-os népességi 
adatok 

2015-ös népességi 
adatok 

Doboz Békéscsabai járás 4026 4084 

Elek Gyulai járás 4659 4787 

Gyula Gyulai járás 30318 30658 

Kétegyháza Gyulai járás 3458 3578 

Lőkösháza Gyulai járás 1743 1804 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

 

1.1.6 A konzorcium illetékességi területén az egy főre eső GDP 

A legutolsó lezárt, feldolgozott év (2015) KSH adatai alapján elmondható, hogy a Dél-alföldi régióban 

országos átlag alatti a teljes (és egy főre jutó) bruttó hazai termék mértéke.  

 

EGY FŐRE JUTÓ 

GDP ADATOK 

2015. év (ezer 

Ft) 

Az országos 

átlag %-ban 

Eltérés az 

átlagtól (%) 

Sorrend 

(régió/megyék) 

Országos átlag 3454 100 0 - 

Közép-

Magyarország 

5327 154,2 +54,2 I. 

Közép-Dunántúl 3209 92,9 -7,1 III. 

Nyugat-Dunántúl 3765 109 +9 II. 
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Dél-Dunántúl 2260 65,4 -34,6 VI. 

Észak-

Magyarország 

2263 65,5 -34,5 V. 

Észak-Alföld 2182 63,2 -36,8 VII. 

Dél-Alföld 2426 70,2 -29,8 IV. 

 Bács-
Kiskun 
megye 

2617 75,8 -24,2 8. 

 BÉKÉS 

MEGYE 

2011 58,2 -41,8 18. 

 Csongrád 
megye 

2542 73,6 -26,4 10. 

Forrás: KSH, Területi adatok 2015, saját szerkesztés 

 

Az egy főre jutó GDP országos átlagát 100%-nak véve (3454 ezer Ft) a Dél-Alföld 70,2%-on áll (2426 

ezer Ft), amely a régiók rangsorának közepén helyezkedik el, a 4. helyen. A régiót alkotó megyék adatait 

megvizsgálva látható, hogy nagy eltérés tapasztalható a területi összehasonlításban.  

 

 

Forrás: KSH területi adatok 2015, saját szerkesztés 

 

Amíg Bács-Kiskun megye egy főre jutó GDP adataival (75,8%, 2617 ezer Ft) és Csongrád megye (73,6%, 

2542 ezer Ft) adataival a középmezőnyben van az országban (8. ill. 10. hely), addig Békés megye 

helyzete sokkal kedvezőtlenebb. Békés az ország legalacsonyabb egy főre jutó bruttó hazai termékét 

(GDP) produkáló megyéi között van a 18. helyen, az átlag (3454 ezer Ft) szintjének 58,2%-át elérve (2011 
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ezer Ft). A megyék rangsorában Békés a 18. helyen stagnál egy évtizede, és a Dél-Alföldi a régió is évek 

óta a 4. a régiók rangsorában, igaz, kicsi fejlődésnek tekinthető, hogy 2011 előtti években még az 5. volt, 

a 7 régió között. 

 

Forrás: Eurostat, 2014, saját szerkesztés 

 

Egy nagyobb területet érintő összehasonlításból kiderül, hogy az Európai Unió mintegy 273 régiójából 

(NUTS-2 régiók) az utolsó 20 helyen 4 magyar régió is található, köztük a Dél-alföldi is.  

Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson (per capita GDP in PPS) kiszámított mutatóiban az EU átlag 

(100%, 27500 €) szintje felett van a legfejlettebb magyar régió a Közép-magyarországi, amely a 107%-ot 

éri el (29500€). Magyarország régióinak átlaga 68%-on van (18600€), míg a Dél-Alföld az átlag felét sem 

éri el, 47%-al (13000€). 

A fejlesztéspolitikában, az európai uniós források szempontjából kevésbé fejlettnek számít a 7-ből 6 

magyar régió, mert nem éri el az átlag 75%-ot sem, amely arány a kategória „kritériuma”. Sőt, a négy 

legkevésbé fejlett magyar régió az uniós átlag 50%-át sem éri el. 

 A régiós és megyei adatoknál alacsonyabb szintű (pl. járási) GDP adatok nem állnak rendelkezésre. A 

magas becslési hibafaktor miatt a KSH nem tesz közzé a megyeinél kisebb területi adatokat. A gazdasági 

élet természete (pl. cégek működési területe vagy az ingázó munkavállalók) miatt nem a közigazgatási 

szerepben fontos járás köré, hanem inkább egy-egy város (centrumok) köré épül a helyi gazdaság, így a 

statisztika nem tudná megfelelően mutatni a régiós vagy megyei szint alatti tartományt. 

A régió vállalkozásainak száma 2016. III. negyedévének végén közel 237 ezer, ebből az önálló (pl. 

egyéni) vállalkozásoké 192 ezer (KSH, 2016). 

Az önálló vállalkozások száma a többi régióval való összehasonlításban magasnak mondható a Dél-

Alföldön. Ez arra vezethető vissza, hogy a térségben erős mezőgazdasági, turisztikai és idegenforgalmi 

tevékenységek végzéséhez kedvező az önálló vállalkozási forma, és sokan tevékenykednek ezeken a 

területeken. 
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A régió területeinek kedvező talajtani adottságának köszönhetően a mezőgazdasági termelés és 

állattenyésztés meghatározó a helyi gazdaságban. Ehhez képest kisebb arányban van jelen az ipar a 

gazdaságban, mint a nem alföldi régiókban. 

Mint fentebb látható, az országos és régiós összehasonlításban is alacsonynak számít a Békés megyei 

GDP szintje. Az egy főre jutó GDP-nek az országos átlaga 3,454 millió forint (100%), a Dél-Alföld pedig 

a 2,426 millió forintot, a 70%-át éri el. A Dél-Alföld megyéi közül kettő, Bács-Kiskun és Csongrád felfelé, 

még Békés megye lefelé tér el az átlagtól. Békés megye az 58%-os eredményével (2,011 millió Ft) a KSH 

által felállított megyék rangsorában a 18. helyezett, csak Nógrádot és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 

előzi meg a rangsorban. 

A régióban a 237 ezer vállalkozásból 65 ezernek van a székhelye Békés megyében, amely 27%-os arány. 

Az egy főre jutó vállalkozások tekintetében nincsen nagy eltérés a megyék között. Bács-Kiskunban 

található a vállalkozások jóval több mint egyharmada, 99 ezer, ami 41%-os arány. 

Békés megyében viszont a vállalkozásokon belül az önálló (pl. egyéni) vállalkozások aránya a 

legmagasabb a régióban (87%), és a többi régióhoz viszonyítva is magasnak mondható. Ennek 

magyarázata, hogy a terület jó talajtani adottságokkal, hagyományosan mezőgazdasági termelésre 

alkalmas területekkel rendelkezik, és a helyben vállalkozó lakosságnak a nem társas vállalkozói forma a 

legmegfelelőbb, emellett a turisztikai iparágban dolgozóknak is ez a forma a kedvezőbb. 

 

1.2 A HELYBEN MŰKÖDŐ KISKÖZÖSSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS BEMUTATÁSA 

A Békéscsabai és a Gyulai járás települési önkormányzatai vállalt feladataik ellátása során a település 

működését és fejlesztését szem előtt tartva, civil szervezetekkel szoros együttműködésben végzik 

munkájukat. Az együttműködések révén a hátrányos helyzetben lévő személyek, csoportok helyzetének 

javítása és a helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés hatékonyan valósulhat meg. Továbbá a partnerség 

lehetővé teszi, hogy a feladatok ellátásának minősége javuljon, a szociális szolgáltatások biztosításában 

nagyobb arányban vegyenek részt civil szerveződések. A résztvevő aktorok és partnerek az adott 

településeken és a járáson belül felmerült problémák kezelésére dolgoznak ki megoldási javaslatokat. 

Közös érdekű feladataik között megjelenik a társadalmi leszakadás megakadályozása, a hátrányos 

helyzetűek életminőségének javítása, illetve a humán szolgáltatások színvonalának javítása és az 

ezekhez való hozzáférés biztosítása. 

A Dobozon működő civil szervezetek nagy része sportcélú, illetve szociális ellátásokkal kapcsolatos céllal 

alapított szervezet. A Békéscsabai járáshoz tartozó településen további civil szerveződések működnek 

oktatási, kulturális, valamint közbiztonsági és szabadidős tevékenységgel. 

A dobozi Szent Anna Fiatalokat, Felnőtteket és Időseket Segítő Alapítvány szociális tevékenységével 

járul hozzá a helyi közösség életéhez: az átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetben lévő 

személyeknek, csoportoknak nyújt segítséget. Számos közösségi programot szervez, amelyek célja a 

lakosság társadalmi felelősségvállalásának erősítése, a szervezet munkája szorosan kapcsolódik a 

gyermekes családok életkörülményeinek javításához. A Dobozi Iskoláért Alapítvány és a Dobozi Iskoláért 

Egyesület a tehetséges tanulók támogatásával, illetve a hátrányos helyzetű tanulók segítésével 

foglalkozik, a Dobozi Óvodáért Alapítvány pedig a gyermekek nevelési feltételeinek megteremtéséhez 

járul hozzá. 
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A Kisebbségi Jogvédő Egyesület roma integrációs tevékenységet végez a településen, célja a roma 

kisebbség jogainak védelme, érdekeik képviselete, továbbá a fiatalok társadalmi beilleszkedésének 

elősegítése. 

 

Gyula város önkormányzatának civil stratégiája kiemelt szempontként tekint a partnerségi hálózatok 

kialakítására és hosszú távú, hatékonyan működő fenntartására, valamint a civil szervezetek 

döntéshozatali folyamatokba történő bekapcsolására. Gyulán több száz bejegyzett civil szervezet járul 

hozzá a lakosság társadalmi életének színesítéséhez. Tevékenységi körüket tekintve a városban működő 

jelentősebb szervezetek főként kulturális céllal létrehozott, illetve egészségügyhöz kapcsolódó 

szervezetek. 

A gyermekek, gyermekes családok életminőségének javításával összefüggő tevékenységet végző 

szervezetek szerepe a közösségi életet tekintve az egyik legfontosabb, számuk jelentősnek mondható. 

Ezen szervezetek közé tartozik a Gyulai Foglalkoztatási Egyesület, mely tevékenységének célja a 

hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci pozíciójának javítása képzések és egyéb szolgáltatások által, 

illetve a Gyulai Nagycsaládosok Egyesülete, amely a nagycsaládosok érdekeinek képviseletével 

foglalkozik. Továbbá ide sorolható a Mi egy Másért Közhasznú Egyesület, amely szabadidős programokat 

szervez hátrányos helyzetű gyermekek számára, a Kerecsényi László Íjász és Szabadidős 

Sportegyesület, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub és a ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú 

Egyesület, melyek a közös sportolás élményén keresztül járulnak hozzá a közösség építéséhez. Valamint 

az Egészséges Városért Közalapítvány, amely feladatának tekinti az egészségüggyel kapcsolatos 

szerveződések támogatását, illetve a Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége, amelynek célja a helyi civil 

szervezetek tevékenységének összehangolása. 

Továbbá kiemelendő az Őszidő Közalapítvány, a Gyulai Nyugdíjasok Polgári Egyesülete és a Gyulai 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, melyek az időskorú lakosság támogatását végzik. A Független 

Egyesület, amely egészségügyi tevékenysége keretében a szenvedélybetegek számára nyújt különböző 

szolgáltatásokat, valamint a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete, amely 

egészségügyi és rehabilitációs tevékenységet lát el, illetve családsegítő és idősgondozó feladatokat is 

teljesít. 

 

Az Eleken működő civil szerveződések többsége kulturális, sportolási és szabadidős céllal megalapított 

szervezet, emellett vallási, valamint egészségüggyel, környezetvédelemmel és településfejlesztéssel 

foglalkozó egyesületek alakítják a város civil életét. 

Az Eleki Gyermekeinkért Alapítvány, illetve az Eleki Általános Iskola Sportegyesület célja a tehetséges 

általános iskolai és középiskolai tanulók támogatása, továbbá tartalmas szabadidős tevékenységek 

szervezése számukra. 

Az eleki Magyarországi Cigányok Esélyeiért Egyesület és az Eleki Cigány Hagyományőrző Egyesület 

roma integrációs tevékenységet végez. Munkájukkal a hazai cigányság esélyegyenlőségének 

javításához, a cigány identitástudat erősítéséhez, illetve a nemzetiségi hagyományok ápolásához és 

ezáltal a nemzetiségek összefogásához kívánnak hozzájárulni. Tevékenységüket szociális, oktatási és 

kulturális téren végzik, együttműködve más civil szerveződésekkel. 



28 
 

 

Kétegyházán a civil szféra feladatvállalása sokrétű, amely magában foglalja az oktatási, kulturális, 

egészségügyi, szociális, településfejlesztési és közbiztonsági feladatokat, illetve a szabadidős és 

sporttevékenységeket is. A településen működő civil szervezetek többsége kulturális tevékenységi 

körben végzi feladatait. 

A gyermekes családokat érintő szolgáltatások eléréséhez az alábbi civil szervezetek járulnak hozzá 

Kétegyházán: a Családi Egyesület Kétegyháza, amely a gyerekes családok, egyedülállók és idősek 

segítését tűzte ki feladatául, a Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete, amely 

egészségmegőrző tevékenysége mellett a sérült fiatalok a társadalmi integrációjának támogatásával 

foglalkozik, és az Almásy Alapítvány, amely a szakiskolában tanulók számára nyújt támogatást. 

Mindemellett a Kétegyházi Sportegyesület és a Turul Hagyományőrző Íjászszakkör a sport 

népszerűsítésén keresztül kívánja elérni a fiatal generáció társadalmi aktivitásának növekedését. 

Továbbá a Községi Vöröskereszt Szervezet Kétegyháza és a Kétegyházán működő vallási szervezetek 

feladatuknak tekintik a rászorulók támogatását és az ehhez kapcsolódó szociális szolgáltatások nyújtását. 

 

Tevékenységi körük alapján, a Lőkösházán működő civil szervezetek többsége kulturális és 

egészségügyi feladatokat lát el, a településen továbbá szabadidős, sportcélú és közbiztonsági céllal 

alapított szervezet is működik. 

Az alábbi szervezetek tevékenységükkel településen élő gyermekek, illetve gyermekes családok 

életminőségének javításához járulnak hozzá. A Községi Sportkör egyesület célja a testmozgás 

népszerűsítése, amelyen keresztül a sport közösségformáló szerepére is fel kívánja hívni a figyelmet. A 

Lőkösháza Fejlődéséért Alapítvány és a Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 

tevékenységével a település kulturális és társadalmi fejlődéséért felel. Előbbi a település civil 

szervezeteinek működéséhez teremti meg a szükséges feltételeket, utóbbi pedig a fiatal generáció 

tagjainak különböző tanulmányi versenyeken való részvételét támogatja. A Magyar Vöröskereszt 

lőkösházai alapszervezete egészségügyi tevékenységével járul hozzá a településen élők 

életszínvonalának javításához és megőrzéséhez. 
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1.3 KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

A tervezés során a közösségi tervezés módszerét és a folyamatos, széleskörű, nyílt kommunikációt 

választottuk eszközül, hiszen ez biztosítja a hatékony, sikeres megalapozását a programoknak és a 

felelősségvállalást. 

A tervezés során a következő eszközöket választottuk és az alábbi eredményeket értük el: 

 

1.3.1 Igényfelmérés 

Ennek keretében strukturált interjúkat készítettek azokkal a szervezetekkel, helyi vállalkozókkal és 

intézményekkel, képviselőkkel, akik a helyi kulturális, gazdasági és társadalmi életben rálátással bírnak 

a helyi problémákra, igényekre és elképzelésekre. Az igényfelmérés során a közösségi élet kihívásait és 

igényeit, a kapacitásokat mértük fel, s külön figyelmet fordítottak a helyi sajátságokra, melyek erőforrást 

vagy kihívást jelenthetnek, továbbá a védett tulajdonságú csoportok speciális igényeire. 

Az igényfelmérés során felmerültek a következők: 

 A fejlesztési területen hosszú távú munkaerő-piaci fejlesztésekre volna szükség 

 Ezen belül a tartós munkanélküliek, hátrányos helyzetű családok esetében olyan képzésekre, 
tréningekre van szükség, amely által az elsődleges munkaerő-piacra tudnak bekerülni 

 Többen kiemelték, hogy a munkaerő-piaci integráció komplex probléma miatt nem tud 
megvalósulni, ezért komplex megoldásokat kell keresni, amely a társadalmi-szociális és 
gazdasági kérdésekre is reagál 

 A fiatalok elvándorlási potenciálja magas, a hosszú távú fenntarthatóságot veszélyezteti, ezért a 
fiatalok megtartására is hangsúlyt kell helyezni 

 A fiatalok közül sokan munkanélküliek és képzésben sem vesznek részt, az elsődleges 
munkaerő-piacra nem tudtak belépni 

 A generációk közötti feszültségek sokrétűek: az eltérő értékek és célok mellett a különböző 
generációkat másképp, de egyaránt sújtó gazdasági nehézségek miatt az intergenerációs 
aktivitásokat is fokozni kell 

 A helyi közösségek közösségi alulmotiváltsága megnehezíti a fenntarthatóságot, a fejlesztéseket 
és a fiatalok helyben maradását 

 Jelezték azt is, hogy szükség volna olyan rendezvényekre, amely során a városrészben élők 
közösen kapcsolódhatnak ki, a különböző generációk igényei is helyt kapnak. 

 Alacsony a civil aktivitás, a városrészek funkcionálisak, a közösségi terek a fentebbi problémák 
miatt nem működnek. 

 

1.3.2 Műhelybeszélgetés 

A konzorciumi partnerek műhelybeszélgetés formájában áttekintették a szükségletfelmérés eredményeit, 

azonosították a szükségleteket és meghatározták a stratégiai irányvonalakat, tevékenységi területeket. A 

műhelybeszélgetés során a területet érintő fejlesztési terveket, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát 

(LEADER HFS, TOP7.1.1) is áttekintve határozták meg a projekt lehetséges kifutását. 

A műhelybeszélgetés során derült ki, hogy Eleken és Lőkösházán a bölcsőde-létesítés humánerőforrást 

igényel, utóbbi helyen pedig a művelődésszervezés-könyvtáros álláshely betöltetlen, illetve arra is, hogy 

a szociális étkeztetéssel foglalkozók képzését is integrálni kell. A partnerek kiemelten foglalkoztak az 

egészségügyi szűrővizsgálatok lehetőségeivel valamint azzal, hogy az egészségfejlesztés illetve a 
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munkaerő-piaci megjelenés/foglalkoztathatóság mellett a humánszolgáltatások fejlesztése, az ehhez 

szükséges humánerőforrás fejlesztése is elengedhetetlen. 

 

1.3.3 Konzultációs találkozók 

A konzultációs találkozók alkalmával a helyi, szélesebb közvélemény bevonásával mértük fel azokat az 

igényeket, amelyek a helyi társadalmi kohéziót, a munkaerő-piaci integrációt elősegítik. Ekkor merült fel 

az az igény, hogy a munkaerő-piaci kompetenciák növelését célzó, illetve azokat támogató programok, 

továbbá közösségi programok lennének vagy válhatnának olyan lehetőséggé, amely hatékonyan 

segítené a helyieket abban, hogy sikeresen megjelenjenek a munkaerő-piacon és perspektívát tudjanak 

kínálni a fiataloknak. Kiemelten sokat foglalkoztatta a résztvevőket, hogy az egyes egészségügyi 

szűréshez illetve szolgáltatáshoz milyen módon férhetnek hozzá – mind a távolság, mind pedig a 

biztosítási jogviszony fényében.  

A konzultáción résztvevők körében így a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, az ehhez (is) 

szükséges egészségügyi fejlesztés valamint a közösség összetartó erejét erősítő programok kerültek 

kiemelésre. 

 

 

1.4 NEET (NEM FOGLALKOZTATOTT, ÉS SEM OKTATÁSBAN, SEM KÉPZÉSBEN NEM 

RÉSZESÜLŐ FIATALOK EURÓPÁBAN) FIATALOK BEAZONOSÍTÁSA, BEMUTATÁSA 

A NEET (nem foglalkoztatott, és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok Európában) 

fiatalok a konzorcium által fejlesztési területként azonosított kisrégióban – más területekhez és a 

világtrendekhez hasonlóan – számbeli növekedést mutatnak, még úgy is, hogy a korcsoportjuk relatíve 

kisebb, mint az idősebb generációé, hiszen az egyik legfontosabb tényező az iskolai lemorzsolódás és a 

továbbtanulás mellőzése, illetve az elsődleges munkaerő-piacra való belépés. A fejlesztési területet 

tekintve láthatjuk, hogy a fiatal munkanélküliek aránya, a KSH legfrissebb 2017-es adatai szerint ekképp 

alakul: Békés megyében a Gyulai és Békéscsabai járásban 177, illetve 360 nyilvántartott 25 év alatti 

álláskereső volt. 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslései szerint 2014-ben a magyar 15-24 év közötti 

korosztály nagyjából 14 százaléka nem volt sem aktív alkalmazásban, sem aktív tanulmányokat nem 

folytatott (beleértve akár képzéseket is). A KSH adatai alapján 2014-ben a korosztály létszáma körülbelül 

1,12 millió fő lehetett, azaz nagyjából 150 ezer 15-24 év közötti NEET magyarországi fiatalról 

beszélhetünk. A dél-alföldi régióban a NEET aránya 11-16% között alakult az EUROSTAT 2011-2015-ös 

adatai alapján (eurostat, 2015).  

 



31 
 

 

NEET a Dél-Alföldi régióban (2011-2015) 
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1.5 A HELYI MUNKAERŐ-IGÉNYEK BEMUTATÁSA 

Békés megyén belül a fejlesztési területeken (amelyek a Békéscsabai és Gyulai járást fedik le) a 

munkaerő-piaci helyzetet az alábbi táblázatok írják le. 

A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 12. 20-i 

állapot szerint) Békéscsabai járás 

 Nyilvántart

ott 

össz. fő 

Folyt. 

nyilv. 

hossz > 

365 nap 

Járadék 

tip.ell. fő 

Segély 

tip.ell. fő 

FHT, 

RSZS fő 

Munkav. korú 

népes. fő 

Relatív 

mutató % 

Arány-

szám 

Békéscsaba 1528 497 239 112 428 42230 3,62 0,91 

Csabaszabadi 9 3 1 2 0 234 3,85 0,96 

Csorvás 139 34 26 8 26 3448 4,03 1,01 

Doboz 157 39 29 15 47 2971 5,28 1,32 

Gerendás 23 7 5 2 6 868 2,65 0,66 

Kétsoprony 28 3 4 1 3 987 2,84 0,71 

Szabadkígyós 58 12 14 10 8 1 885 3,08 0,77 

Telekgerendás 47 10 14 6 11 1 096 4,29 1,08 

Újkígyós 150 40 25 11 26 3 623 4,14 1,04 

Teljes járás 2139 645 357 167 555 57342 3,7 0,93 

NFSZ 2016 adatai alapján 

 

Látható, hogy Doboz esetén 157 főt tart nyilván az NFSZ, mint álláskereső, a közel 4100 fős népességből. 

A következő táblázat a másik négy céltelepülést tartalmazza, amelyek egyben ugyanazon járáshoz is 

tartoznak. 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 12. 20-i 

állapot szerint) Gyulai járás 

 Nyilvántar

-tott 

össz. fő 

Folyt.nyil

v. 

hossza 

>365 nap 

Járadék 

tip.ell. 

fő 

Segély 

tip.ell. 

fő 

FHT, 

RSZ

S fő 

Munkav. 

korú 

népes. fő 

Relatív mutató % Arány-

szám 

Elek 141 19 26 7 29 3 343 4,22 1,06 

Gyula 570 129 98 25 120 21349 2,67 0,67 

Kétegyháza 136 8 29 1 50 2 557 5,32 1,33 

Lőkösháza 59 11 7 1 19 1 283 4,60 1,15 
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Teljes járás 906 167 160 34 218 28532 3,1 0,78 

NFSZ 2016 adatai alapján 

 

 

Komoly hiányterületnek minősül a szociális szolgáltatásban dolgozó szakemberek (pl.: védőnők, 

pedagógusok) szerint a szakszerű pedagógiai és egészségügyi ellátás, amelynek főleg infrastrukturális 

okai vannak, amit korábban a gazdaság és GDP kapcsán már említettünk, valamint a humán 

szolgáltatásokat tekintik a fejlesztési terület gyengeségeinek. 

Ezen felül vannak még betöltetlen álláshelyek – illetve olyan állások, amelyeket meghirdetne a helyi 

önkormányzat, amennyiben a költségvetés megengedné azt – egy-egy településen, amelyeket a 

következő táblázat mutat be: 

Szakma Védőn

ő 

Pedagógus 

vagy 

gyógypedag

. 

Dajka/kisgyerme

k gondozó vagy 

óvodapedagógu

s 

Mentálhigiéniá

s szakember 

Művelődés 

szervező, 

könyvtáros 

vagy egyéb 

közművelődé

si dolgozó 

Gyógytor

-nász 

Szociális 

gondozó/ 

ápoló/család

-gondozó 

Elek 0 32 1 23 0 1 34 

Gyula 0 1 0 2 0 0 0 

Kétegyháza
5 

0 0 1 0 36 0 0 

Lőkösháza 0 0 1 1 1 0 1 

Doboz 0 0 0 0 0 0 17 

Saját szerkesztés, bekért adatok alapján 

 

Mint a fenti táblázat mutatja, Elek esetén egy óvoda pszichológus, egy általános iskolai pedagógus, egy 

gyermekpszichológus, egy csecsemő és kisgyermekgondozó, egy ápoló, egy gyógytornász, egy 

gyógypedagógus, egy fejlesztő pedagógus, valamint egy szociális gondozó és ápoló, valamint egy 

szociális munkás hiánya merül fel. 

Gyulán két iskolapszichológus, egy fejlesztő pedagógus munkájára lenne még szükség a szociális 
szolgáltatások kapcsán. 

                                                      
2 Ebből egy fejlesztő pedagógus és egy gyógypedagógus 
3 Gyermekpszichológus és óvodapszichológus 
4 Ebből egy szociális munkás 
5 Kétegyházán jelenleg nincs elég költségvetési keret mind a 4 munkakör betöltésére 
6 Ebből egy pályázatíró szakember 
7 Családgondozó 
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Kétegyháza 2 közművelődési dolgozót, egy pályázatírót és egy óvodapedagógust hiányol, ugyanakkor 
az önkormányzat jelenlegi költségvetése nem biztos, hogy tudná fedezni alkalmazásukat. 

Lőkösházán egy Csecsemő és kisgyereknevelő, egy kulturális szervező, egy szociális szervező, egy 
szociális ápoló és gondozó, valamint egy mentálhigiéniás asszisztens lenne a még szükséges emberi 
erőforrás. 

A Békéscsabai járásban található Doboz mindössze egy családgondozót lát hiányosságnak. 

 

Látható, hogy számos humán szolgáltatással kapcsolatos területen volna még igény fejlesztésekre (akár 
eszköz, akár emberi erőforrások tekintetében), kezdve a gyermekgondozói vagy óvodapedagógiai 
szakmáktól a mentálhigiéniás szakemberen át a művelődéssel kapcsolatos területekig. Lőkösházán 
kiváltképpen látszik az emberi erőforrással kapcsolatos ezen igény, de Elek és Kétegyháza is 
kihívásokkal kell szembesüljön ezeken a szakmai területeken, összesen 22 munkakör lenne szükséges. 

A projekt keretében azonban 20 főt szándékozunk felvenni, lehetőleg úgy, hogy minden település 
megkapja a szükséges létszámot. A következő táblázat mutatja, hogy mely munkakörök lesznek betöltve. 

 

Szakma Védőn

ő 

Pedagógus 

vagy 

gyógypeda

g. 

Dajka/kisgyerme

k gondozó vagy 

óvodapedagógu

s 

Mentálhigiéniá

s szakember 

Művelődés 

szervező, 

könyvtáros 

vagy egyéb 

közművelődé

si dolgozó 

Gyógytor

-nász 

Szociális 

gondozó/ 

ápoló/család

-gondozó 

Elek 0 38 1 29 0 1 310 

Gyula 0 1 0 2 0 0 0 

Kétegyháza
11 

0 0 1 0 112 0 0 

Lőkösháza 0 0 1 1 1 0 1 

Doboz 0 0 0 0 0 0 113 

 

 

 

 

  

                                                      
8 Ebből egy fejlesztő pedagógus és egy gyógypedagógus 
9 Gyermekpszichológus és óvodapszichológus 
10 Ebből egy szociális munkás 
11 Kétegyházán jelenleg nincs elég költségvetési keret mind a 4 munkakör betöltésére 
12 Egy pályázatíró szakember 
13 Családgondozó 
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1.6 A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 

1.6.1 A szakterület elemzése 

A szociális szolgáltatások minősége és elérhetősége, valamint az emberi erőforrások sajátos 

kölcsönhatásban vannak egymással: ahogy a gazdaság fejlődik, rendszerint ahhoz igazodik ezen 

szolgáltatások színvonala is, és ez fordítva is igaz. Értelemszerűen az egyik hiánya vagy gyengesége 

kihat a másikra. 

A céltelepüléseken – Doboz, Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza – mint az már szóba került, a szociális 

szolgáltatások elérhetősége komoly kihívást jelent a helybelieknek, valamint a közösség erodálódását is 

jelentheti. Bár Gyula központi helyzetéből adódóan jobb helyzetben van, a Gyulai járás (vagy kistérség) 

3 másik települése, Elek, Kétegyháza és Lőkösháza számos problémával kell szembesüljön. Ezek a 

problémák a közösség szétesésén túl okozhatják még a helybéliek életesélyeinek romlását, hátrányos 

helyzetbe kerülését, amelyet az Európai Unió alapvető irányelveinek megfelelően, valamint egy 

demokratikus társdalomhoz méltóan mérsékelni kell, illetve fel is kell számolni, hogy az állampolgárok 

(adott esetben a települések lakosainak) emberi méltósága ne szenvedjen csorbát. 

Az iparosodás óta, illetve a városiasodás óta a kistelepülések szinte minden országban gazdasági 

perifériára kerültek, illetve sokszor kiestek a politikai döntéshozók látószögéből. Ez a tendencia 

Magyarországon sincs másképpen, a falvak és a kistelepülések, nagyközségek számára nehezebb a 

megfelelő infrastruktúra kiépítése, kiváltképpen mivel a városok egyben munkaerő-elszívó hatást is 

gyakoroltak ezen kistelepülésekre, amivel csak fokozzák mind a helyi gazdaság, mind a helyi szociális 

szolgáltatások gyengülését. 

Amennyiben a céltelepüléseket nézzük, azok közül négy kisebb településnek tekinthető, amelyeken az 

előbb említett jelenségek jól megfigyelhetők. Ezen települések gazdasági, demográfiai helyzetéről, 

valamint szociális szolgáltatásaikról már írtunk a korábbi 1.1. fejezetben. Ott láthattuk, hogy a 

hiányosságokat általában szakosodott intézmények meg nem létében kereshetjük. Így például nincs 

idősek otthona, csak Eleken és Gyulán, (illetve Kétegyházán csak nappali ellátásban nyújtanak ilyen 

jellegű szolgáltatást idős személyeknek), szenvedélybetegek és pszichés betegségben szenvedőket csak 

Gyula képes fogadni, illetve Doboz esetén – lévén, hogy a Békéscsabai járáshoz tartozik –  ezen ellátások 

csak Békéscsabán érhetők el. 

A másik hiányosság a szűrővizsgálatok elérhetősége, amit csak a békéscsabai és gyulai kórházak 

képesek megfelelően biztosítani (itt a komolyabb szűrővizsgálatokra gondolunk, amelyek modern 

technológiai eszközöket igényelnek). 

Mindehhez az egészségtudatosság hiánya is társul, bár Gyulán és a Gyulai járásban már vannak 

egészségfejlesztési programok, amelyekhez illeszkednek a projekt célkitűzései is. 

Azt is bemutattuk korábban, hogy az érintett térségben az országos átlagnál kedvezőtlenebb munkaerő-

piaci mutatókkal számolhatunk, illetve demográfiai eséssel is számolni kellett az elmúlt 1-2 évtizedben. 

A közösségek, és a helyi kisebbségek életére is komoly kihatással van a hiányos infrastrukturális és 

szolgáltatási közeg. Bár vannak kirívó esetek, mint Kétegyháza, ahol már gyakorlatilag kétnemzetiségű 

faluról beszélhetünk, alapvetően a roma kisebbség életszínvonalát tekintve fokozottan jelenik meg a 

térség elmaradottsága, igaz, országos szinten is hátrányban vannak általában, legyen szó 

munkaerőpiacról, oktatásról, vagy szociális szolgáltatások igénybevételéről. 
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A projekt megvalósításának hiányában továbbra is csak a meglevő szociális szolgáltatásokra 

hagyatkozhatnak a céltelepülések lakosai, tudatos készségek hiányában pedig a továbbiakban is 

számolni kell az egészségkockázatos viselkedésmintákkal, az életszínvonal esésével, vagy akár a helyi 

közösségek szétforgácsolódásával, ami egyben demoralizálóan hat a helyi emberi erőforrásokra, ezzel 

pedig csak folytatódna a települések népességszámának csökkenése, az átlagéletkor lerövidülése, az 

elvándorlás, valamint a térség gazdasági perifériára szorulása. Mind e mellett a hátrányos helyzetű 

kisebbségek még inkább kiszorulnak a munkaerőpiacról, illetve kiszorulhatnak a szociális 

szolgáltatásokból, valamint az oktatásból, ami szintén a helyi közösség fragmentálódását, erózióját 

okozhatja. 

Említést érdemel, hogy a kistelepülések, falvak jelképezik nemcsak a múltat, de a hagyományokat, 

értékeket, illetve adott esetben mivel erősen mezőgazdasági jellegű térségről van szó, ezen települések 

képviselik a minőségi élelmiszeripari termékeket. Amennyiben ezen térségeket elhanyagoljuk, a 

gazdasági és demográfiai kockázatokon és következményeken túl, nemzeti kincsek, közösségi értékek, 

és hagyományokat képviselő élelmiszerek is elvesznek. 

 

 

1.6.2 A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló térségben összeadódnak a gazdasági, szociális és 

infrastrukturális hátrányok, amelyek az ott élők életminőségét nagyban befolyásolják. Ezen hátrányok 

komplex kezelése szükséges, amely során közösség-, szervezet- és szolgáltatásfejlesztés valósul meg. 

A térségben élő, foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság jelentős része 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, hosszú ideje állástalan, mélyszegénységben élő vagy etnikai 

kisebbséghez tartozik. Ezen személyek személyes kompetenciáinak fejlesztése, motivációjuk és 

önértékelésük erősítése indokolt annak érdekében, hogy munkaerő-piaci (re)integrációjuk hatékonyan 

valósuljon meg. A projektben érintett településeken működő humán közszolgáltatásokat nyújtó 

intézmények jelentős kapacitás- és szaktudás hiánnyal küzdenek, amely az elöregedő lakosság növekvő 

szociális és egészségügyi szolgáltatások iránti igényével párosul. Ennek eredményeként az 

alkalmazottak leterheltsége komoly problémát jelent a szolgáltatások minőségének biztosítása 

tekintetében. Az érintett térségben élő fiatalok elvándorlásának mérséklése fontos szempont, projektünk 

célja, hogy olyan lehetőségeket nyújtsunk, amellyel hosszú távon támogatjuk a térség munkaerő és 

népesség megtartó képességének megerősítését. 

A helyi esélyegyenlőségi programokban meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

társadalmi-gazdasági integrációja olyan felzárkózást segítő szolgáltatások kidolgozását követeli meg, 

amelyek a helyi igényekre épülnek. A szolgáltatások minőségében és elérhetőségében jelentkező 

különbségek mérséklésének érdekében a térség meghatározó szereplőinek (önkormányzatok, 

szolgáltató intézmények, civil szervezetek) együttműködése szükséges, a hálózatosodás során 

megvalósuló tudás- és információtranszfer elengedhetetlen. Projektünk egyik fő célja a térség 

szereplőinek hálózatosodásának elindítása, amely a helyi és térségi lakosság számára hosszú távú 

életminőségbeli javulást eredményez. 
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1.6.3 Szakmapolitikai, jogi háttér 

a) Rendeletek 

 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról 

 1341/2016. (VII. 5.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról 

 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről 

 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozat a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének 
bevezetéséről 

 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 
monitoringjáról és nyilvántartásáról 

 1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges 
fejlesztéspolitikai intézkedésekről 

 350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

 351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 
monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 

 

b) Törvények 

 2016. évi CLXXXV. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény módosításáról 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

 2003. évi XLIII. törvény az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi 
közszolgáltatások szervezéséről 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
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1.6.4 A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 

A projekt közvetlenül kapcsolódik a 2014-2020-as programozási időszakban végrehajtott Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. számú prioritási tengelyének tematikus célkitűzéseihez. Az 

operatív program „Együttműködő társadalom” elnevezésű prioritási tengelyhez az alábbi célokhoz 

kapcsolódik fejlesztésünk céljai:  

 Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint 

a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

 A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja 

 A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, 

beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat 

 Közösség vezérelt helyi fejlesztési stratégiák  

A felsorolt célkitűzések közül jelen projekt a szövegben kiemelve jelölt célokhoz kapcsolódik. A projekt 

komplex módon nyújt segítséget ahhoz, hogy helyi igényeken, szükségleteken alapuló fejlesztések 

jöjjenek létre a humán közszolgáltatások (szociális és más közszolgáltatások) terén elősegítve a 

célkitűzéseket. 

 

Az EFOP-1.5.2-16 konstrukció részcéljai a következők, amelyhez a projekt tevékenysége pontról pontra 

kapcsolódik: 

 

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítása 

Egy helyi humánerőforrás fejlesztési terv végrehajtása, amely a jelenlegi állapot szerint felismerhető 

hiányterületeken új szakemberek felvételét, a szervezetfejlesztést foglalja magában, valamint az érintett 

célcsoport kompetenciafejlesztését. 

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci 

eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 

Az érintett célcsoporthoz tartozó személyek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-

csomagok kialakítása, megerősítése. 

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése 

Közösségfejlesztési tevékenység elősegítése közösségfejlesztő alkalmazásával, fiatalok 

közösségépítése programok és csoportok létrehozásával, valamint a közösségben egészségfejlesztési 

tevékenység. 

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció 

támogatása 

A projekt keretén belül egy ösztöndíj rendszer létrehozása és működtetése. 

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése 
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Helyi nemzetiségek programjainak megjelenítése a projekt keretén belül létrejövő programokon. 

 

Az EFOP 1. számú prioritástengelyéhez történő kapcsolódás mellett a projekt illeszkedik a programozási 

ciklus Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) programjainak azon célkitűzéseivel, 

amelyek foglalkoztathatóság és a foglalkoztatottság növelését támogatják. 

A projekt illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztéspolitikai 

területeihez is, amelyek között a következő pontok sorolhatók ide: 

 Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

 A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 

 Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 

együttműködés ösztönzése 

 

 

1.6.5 A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

A projekt számos hazai és nemzetközi fejlesztési dokumentumhoz kapcsolódik. 

Az egyik a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS), amely a szegénység és a 

hátrányok csökkentésére létrejött egy évtizedet felölelő intézkedési terveket tartalmazó dokumentum. a 

A jelen pályázat olyan stratégiai pontjaihoz kapcsolódik a stratégiának lazábban vagy szorosabban, mint:  

 A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös 

tekintettel a roma népességre. 

 A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása. 

 A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése. 

A projekt több, az MNTFS célok megvalósítását jelentő intézkedéshez kapcsolható: 

- gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások elérhetőségének, 

minőségének, hatékonyságának fejlesztése  

- a szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása 

- a roma és mélyszegénységben élő gyerekek oktatáshoz való hozzáférésének javítása - 

az iskolai lemorzsolódás csökkentése  

- a települési és térségi szegregáció csökkentése érdekében meghozott intézkedések 

Az „Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiához való kapcsolódás 

szintén felfedezhető az olyan célkitűzésekben, mint egészségtudatos magatartás elősegítése, vagy a 

területi egyenlőtlenségek csökkentése az egészség területén. 

 

A projekt a helyi fejlesztési stratégiákhoz is kapcsolódik, egyrészt a helyi esélyegyenlőségi programokhoz 

(részletesen ld. külön alfejezet), másrészt a megyei fejlesztési programhoz. A Békés Megye Integrált 

Területi Programja 2014-2020 stratégiai dokumentum fejlesztési céljaihoz, úgy, mint a „Társadalmi-
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gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű térségei között” célkitűzéshez, 

valamint a „Versenyképességet javítása” ponthoz indirekt módon. 

A humán szolgáltatások fejlesztését megcélzó projekt a Duna Régió Stratégia (DRS) makro-régiós szintű 

fejlesztési célokhoz kapcsolódóan az ott megfogalmazott prioritások közül egyhez szorosan illeszkedik: 

Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés. A prioritás egyik célkitűzése „A munkaerőben 

rejlő lehetőségek kiaknázása és a szegénység elleni küzdelem érdekében a Duna régió 

munkaerőpiacainak inkluzívabbá tétele”, amely a témához kapcsolható. 

 

A legnagyobb területi kiterjedésű fejlesztési célokat Európai Uniónak az előző évtizedben megalkotott, a 

2020-ig tartó fejlesztési stratégiája tartalmazza. Az Európa 2020 Stratégia 5 fő célkitűzéséből 3-hoz 

kapcsolódik a projekt: 

 Foglalkoztatás: biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje 

a 75%-ot.  

 Szegénység/társadalmi kirekesztés: Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik 

nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 

kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

 Oktatás: a lemorzsolódási arányt (az iskolából kimaradók arányát) 10% alá kell csökkenteni. 

Az oktatási célkitűzések másik része, hogy a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező 

fiatalok aránya haladja meg a 40%-ot (a 30-34 éves korosztályból, 2020-ra), ez áttételes módon 

kapcsolódhat a projekthez, mert a társadalmi felzárkózás folyamatához az is hozzátartozik, hogy még 

több személy számára elérhető a ma még gyakran elérhetetlennek tűnő felsőfokú végzettség. 

 

A stratégia vonatkozó tematikus célkitűzései közül az alábbiakhoz kapcsolódik fejlesztésünk:  

1. Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása 

2. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

3. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

4. Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 

5. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése 

 

A projekt keretében végzett tevékenységek növelik az intézményi humánerőforrás kapacitásokat  a 

meghatározott hiányterületeken, ezzel a szociális és más közszolgáltatások kiszélesednek. A projekt 

képzésekkel, programokkal és tanácsadással járul hozzá a képesség-és készségfejlesztéshez, valamint 

az oktatás-nevelést és az azt körülvevő szolgáltatásokat erősíti. A tevékenységek egyenként és 

összességében hozzájárulnak a társadalmi befogadás előmozdításához, és a szegénység 

mérsékléséhez. 
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a) A TOP-ban megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez való kapcsolódás 

Békés megyében jelenleg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati források 

keretében a már meglévő döntések alapján támogatott projekteket Békéscsabán és Sarkadon 

találhatunk.  

A projekt fejlesztési területét jelentő településeknek számos TOP projektje került beadásra és vár 

döntésre, az ezekhez történő kapcsolódást lehetséges figyelembe venni. 

Kétegyháza község számos pályázatot adott be, ezek közül a szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódók 

közül a következőket említhetjük: 

 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatást és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívás esetén „Napsugár Óvoda fejlesztése 

(energetikai fejlesztés, eszközbeszerzés)” című projektben kívánja a település az óvoda épületét 

korszerűsíteni, 90 millió forintból, támogatással. 

 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz két projekt 

megvalósítására pályázik: „Márki Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése” és a 

„Kétegyházi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” címmel, 47 és 41 millió forint 

összértékben, az általános iskola és a polgármesteri hivatal épületeinek korszerűsítésére. 

 TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése kiírásban is 

érdekelt a település, a projekt címe: „Idősek nappali ellátását szolgáló intézmény korszerűsítése”. 

Az idősek nappali ellátásának korszerűsített intézményben történő megvalósítására pályázik a 

település, 65 millió forintra. 

Lőkösháza esetén két vonatkozó TOP projekt is döntésre vár: 

 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatást és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra a „Lőkösháza Községi Óvoda 

játszóudvarának komplex felújítása” projekttel pályázik a település az óvodai infrastrukturális 

fejlesztésre, majd 42 millió forint értékben. 

 TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz 

kapcsolódóan az egészségház infrastrukturális fejlesztését szeretnék véghezvinni 34,5 millió 

forint értékben, a projekt címe: „Egészségház épületének energetikai korszerűsítése 

Lőkösházán”. 

 

Gyula városának számos TOP projektje vár elbírálásra, közülük a vonatkozók: 

 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével c. kiírásra ’„Csemeteház” és „Tipegő topogók” 

bölcsődék korszerűsítése’ címmel pályázik a város a bölcsődék korszerűsítésére, 253 millió forint 

kért támogatási összeggel. 

 TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. kiírásra 

’„Szivárvány” Napközi Otthon átalakítása és bővítése’ című projekttel a fogyatékosok nappali 

ellátását fejlesztenék infrastrukturális beruházás keretében, 125 millió forinttal értékben. 

 TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

támogatására pályázati kiírásra „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
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komplex programok megvalósítása a gyulai Északi Városrész akcióterületen” címmel adott be 

pályázatot a gyulai kistérségi gyermekjóléti intézmény, konzorciumi partnerekkel együtt. A 

pályázat célja társadalmi integráció feltételeinek megteremtéséhez szükséges együttműködések 

létrehozása és megerősítése, különféle szociális szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása, 

egészség fejlesztési tevékenységek megvalósítása. A kért támogatási összeg 62 millió forint. 

 TOP-7.1.1.-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra a város 

„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 

helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Gyula belterületén” címmel adott be pályázatot. A 

projekt célja a Gyulai Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében is szereplő, a városi akcióterületi 

kulturális és/vagy közösségi funkciójú köz- vagy kereskedelmi épületek építése, renoválása, 

felújítása, fejlesztési eszközbeszerzése, szabad terek létrehozása, helyreállítása, felújítása, 

funkcióbővítése szerepel konkrét helyszínek nélkül.  Az igényelt támogatás összege 800 millió 

forint. 

 

A humánfejlesztésekhez kapcsolható még: 

 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés c. kiírásra beadott „Új gyermek- és közékeztetési központ 

kialakítása” projekt, 500 millió forint kért támogatási összeggel. 

 TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című kiíráshoz ’Megújuló 

„Zöldkereszt” – házi gyermekorvosi rendelők és a házi gyermekorvosi ügyelet épületének 

felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Gyulán’ címmel beadott pályázat. A város 60 

millió forint összegben kívánja korszerűsíteni a háziorvosi rendelők infrastruktúráját. 

Ezek az infrastrukturális fejlesztések mind kapcsolódnak valamilyen szinten azokhoz a 

humánszolgáltatásokhoz, amelyeket fejleszteni kíván a jelen projekt. A TOP projektek nagyszabású 

infrastruktúra-korszerűsítést jelentenek az egyes pályázó és támogatott intézményeknek, a jelen projekt 

pedig a térségi, konzorciumi területen lévő szakemberi állományt, a humánkapacitást fejlesztés pedig 

támogatja. 

Kiemelhetőek még kapcsolódások, az említett TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című pályázat 

mellékletében szereplő „Gyulai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia – Tervezési útmutató 2014-2020” 

című dokumentummal. 

 A városi stratégiai dokumentum 10 fő fejlesztendő területet, beavatkozási területet jelölt ki. A jelen projekt 

leginkább háromhoz kapcsolódik: 

 A város támogatja az esélyegyenlőségi és érzékenyítő rendezvényeket, rendezvénysorozatokat, 

eseményeket, programokat, mert szükségesnek tartja a hátrányos helyzetű munkavállalók, a 

fogyatékkal élők, a felzárkóztatásra szorulók közösségi, munkavállalói beilleszkedését 

munkavállalásuk elősegítését. (4. pont) 

 A város elősegíti a közösségépítő és közösségszervezési rendezvények, rendezvénysorozatok, 

események, programok létrejöttét, amelyet elősegítenek a közösségi tereket érintő 

infrastrukturális fejlesztések. (5. pont) 
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 Gyula városa a gyermekek, fiatalok közösségi, közéleti bevonását célzó, elősegítő programok, 

rendezvények, rendezvénysorozatok támogatását vállalja, mert fontosnak tartja a fiatalok 

bevonását, erős közösségekbe szerveződésük segítését, a tudatos polgárrá válásukat. (10. pont) 

Ezekhez a pontokhoz szorosan kapcsolódik a jelen projekt, mert felvállalja a helyi kisközösségek 

társadalmi szerepének megerősítését; segíti hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerőpiaci 

érvényesülését; elősegíti a közösségfejlesztést, köztük a fiatalok közösségépítését, és elősegíti a 

kulturális párbeszédet. 

A stratégia dokumentum további céljaival is fedezhető felkapcsolódás, úgy, mint a partner-szervezetek, 

akció-csoportok együttműködésének ösztönzése, amelynek segítségével többlet humánerőforrás 

keletkezik a területen.   
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2 A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI  

2.1 A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervünkkel és a projektünkkel az a célunk, hogy a gyulai kistérség és 

a hozzá szervesen kapcsolódó dobozi terület humánerőforrása olyan módon fejlődjön, amely már rövid 

távon is segíti az ott élők társadalmi kohézióját és amely hosszú távon hozzájárul a gazdasági 

prosperáláshoz. Célunk az, hogy a munkaerő-piaci fejlesztésekkel – beleértve a tréning, tanácsadás 

jellegű fejlesztéseket, a betöltetlen álláshelyek betöltését és a munkaerő-piaci kompetenciák tartós 

fejlesztésének megalapozását – a humán közszolgáltatások hatékony működése és a fejlesztési területen 

élők munkaerő-piaci integrációja megvalósuljon. 

A projekt céljai között megfogalmazott munkaerő-piaci kompetencia-fejlesztés és a közösség komplex 

fejlesztése együttesen hozzájárul a társadalmi kohézió fokozódásához és az egyének gazdasági 

perspektíváinak tágulásához, ezzel pedig nem csak a térség megtartó ereje, a területi kötődés fokozódik, 

hanem egyszersmind élhetőbbé és fenntarthatóbbá válik a térség. 

Ezen átfogó célok mentén olyan specifikus célokat határoztunk meg, amelyek hozzájárulnak a képzett 

munkaerő helyben tartásához (rendelkezésre állásához), a foglalkoztatottság fokozásához és ezzel a 

fejlesztési terület sokszempontú fejlődéséhez, a deprivációk mérséklődéséhez. E specifikus célok a 

területi fejlődéshez és az egyéni életcélok és perspektívák kibontásához is hozzájárulni kívánnak, hiszen 

ezek összefüggnek: ahogy a terület fejlődik, az egyéni és a közösségi perspektívák is kitágulnak és az 

egyéneket megtartó erő szükséges ahhoz, hogy az egyének a munkaerejüket és kvalitásukat helyben 

kínálják fel. 

 

Fejlesztésünk általános és specifikus céljai 

 

Komplex fejlődés

Munkaerő-piaci 
kvalitások

Egyéni fejlesztés

Területi kötődés, 
társadalmi kohézió

Közösségfejlesztés

Foglalkoztatottság

Képzett munkaerő 
megtartása

Képzés

Humán-
szolgáltatások

Esélykompenzáció
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A projekt céljainak meghatározásakor figyelembe vettük a Széchenyi 2020 irányvonalait, a horizontális 

szempontok érvényesítését és a fejlesztési területünkön megjelenő igényeket, lehetőségeket és 

fejlesztési irányokat. 

A projektünk elsődleges célja, hogy a humán közszolgáltatások fejlesztésével, a szolgáltatási kínálat 

fejlesztésével (bővítésével), hozzáférésének javításával, illetve a kompetencia-fejlesztések változatos 

eszköztárával megteremtsük az esélyét a társadalmi-gazdasági kilátások bővülésének. 

A projekt eredményeképp a fejlesztési területen 20 fő kerül alkalmazásba a humán közszolgáltatások 

területén, továbbá 400 fő egyéni fejlesztése során illetve további 450 fő nem egyéni fejlesztés során vesz 

részt programjainkban és fejlődnek a munkaerő-piaci kompetenciáik és kvalitásaik, emellett mentorálás, 

pszichoszociális tanácsadás, preventív szűrés, egészségfejlesztés, életminőség-javító programok 

valósulnak meg a területen. A projekt konzorciuma elkötelezett az iránt, hogy a terület megtartó képesség 

növekedjen, így a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése mellett a társadalmi célokért is küzd, 

elsősorban a közösségfejlesztés, a közösségi programok és ezen belül a fiataloknak szóló célzott 

programok révén. 
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2.2 A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK 

HATÁSTERÜLETE 

2.2.1 Közvetlen célcsoport 

A fejlesztések közvetlen célcsoportjai a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális 

alkalmazottak, akiknek a tevékenysége arra irányul, hogy segítséget nyújtsanak a helyi lakosságnak, 

leterheltségük jelentős, mivel az adott szakterület szakemberhiánnyal küzd.  

Közvetlen célcsoport továbbá a hátrányos helyzetű (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú 

mellékletének 4.5.3 pontja szerint hátrányos helyzetű14), aktív korú lakosság, tehát azon társadalmi 

csoportok, amelyekre jellemző az alacsony iskolai végzettség, tartós munkanélküliség, illetve a nők, az 

idősek és a megváltozott munkaképességűek. A projekt célcsoportjai mindemellett a nemzetiségekhez, 

etnikai kisebbséghez tartozó személyek. 

 

2.2.2 Közvetett célcsoport 

A fejlesztések közvetett célcsoportjaként a településen élők életminőségének javítása és a 

közösségfejlesztés szempontjából a projekt hatóterületén élő teljes lakosság, illetve a humán 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását tekintve a helyi és térségi szolgáltató intézmények, 

valamint szakmai és civil szervezetek azonosíthatók. 

 

2.2.3 Érintettek köre 

A projektben érintettek köre magában foglalja a települési önkormányzatokat, a nemzetiségi 

önkormányzatokat, intézményeiket és különböző társulási formáikat, a térségi települések lakosságát, 

illetve azon szakmai és civil szervezeteket, amelyek a fejlesztési intézkedések eredményeinek és jó 

gyakorlatainak megosztásában, új projektek ösztönzésében részt vesznek. A velük való kapcsolatépítés 

hozzájárul a projekt céljainak teljesüléséhez. 

 

2.2.4 A fejlesztések hatásterülete 

A fejlesztések hatásterülete magában foglalja a projektben szereplő, humán szolgáltatáshoz kapcsolódó 

kapacitási hiánnyal küzdő, illetve a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű településeket, 

valamint a közvetett célcsoport által lefedett területeket. Szűk értelemben véve a projekt hatásterülete a 

Gyulai járás és Doboz nagyközség, tágabb értelemben Békés megye, valamint a Dél-alföldi régió területe. 

                                                      
14 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint hátrányos helyzetű: 4.5.3. Hátrányos helyzetű 
személy 4.5.3.1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek, 4.5.3.2. az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), 
4.5.3.3. az 50 éven felüli életkorú személyek, 4.5.3.4. a megváltozott munkaképességűek, 4.5.3.5. a gyermekgondozást segítő 
ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, 4.5.3.6. a pályakezdő, vagy 
25 év alatti életkorú fiatalok, 4.5.3.7. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, 4.5.3.8. az olyan ágazatban vagy 
szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra 
jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy 4.5.3.9. az etnikai 
kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van 
szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen 
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A projektben 
közreműködők 

Projektgazda 
szervezet és 
partnerszervezetek 

A projektben közreműködők szakmai 
kvalitása és kapcsolati tőkéje fejlődik 

A helyi humán 
közszolgáltatásban 
dolgozók, illetve a 
potenciális alkalmazottak 

Gyulai járás és Doboz A szakemberhiány enyhítésével 
csökkennek a területi különbségek a 
humán közszolgáltatások tekintetében 

Az esélyegyenlőségi 
célcsoportok 

Gyulai járás és Doboz A hátrányos társadalmi csoportok 
felzárkózására, munkaerő-piaci helyzetük 
erősítésére lehetőség nyílik 

K
ö

zv
et

et
t 

cé
lc

so
p

o
rt

 

A projekt hatóterületén élő 
teljes lakosság 

Békés megye 
Dél-alföldi régió 

Az elérhető humán közszolgáltatások 
minősége és hatékonysága fejlődik, a 
lakosság aktív munkaerő-piaci 
eszközökhöz való hozzáférése javul 

Helyi és térségi szolgáltató 
intézmények 

Békés megye 
Dél-alföldi régió 

A megyében és a régióban működő 
szolgáltató intézmények közötti 
együttműködésre, formális és informális 
kapcsolatok bővülésére, tudástranszferre 
nyílik lehetőség 

Szakmai és civil 
szervezetek 

Békés megye Az intézmények és a szervezetek közötti 
kapcsolat elmélyül, a szakmai és a civil 
szervezetek bekapcsolódnak a 
tudástranszferbe 

É
ri

n
te

tt
ek

 

Szakmai és civil 
szervezetek 

Békés megye 
Dél-alföldi régió 

Részt vesznek a jó gyakorlatok 
megismerésében, terjesztésében, az 
ágazatközi együttműködések 
erősítésében 

Települési 
önkormányzatok, 
nemzetiségi 
önkormányzatok, 
intézményeik és társulási 
formáik 

Békés megye 
Dél-alföldi régió 

Jó gyakorlatokat azonosítanak, 
terjesztenek, az intézmények és a 
szervezetek közötti együttműködés 
erősödik 

Helyi, térségi lakosság Békés megye Erősödik a társadalmi kohézió, fejlődik a 
helyi és kistérségi gazdasági és 
környezeti fenntarthatóság, javul a térség 
munkaerő-piaci helyzete, aminek 
következtében a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok munkaerő-piaci 
helyzete is javul 
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2.3 AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

2.3.1 A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítása 

b) Az igényfelmérés részeként beazonosított szakemberhiány, szaktudáshiány 

enyhítését  szolgáló tevékenységek 

 Szervezetfejlesztés 

 
Tevékenység adatlap 

 

1. A tevékenység megnevezése A humán közszolgáltatások szakember-
ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 
programok megvalósítása 
A települési/térségi életminőség javítása, a vidék 
megtartó képességének fejlesztése, valamint az 
ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 

A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban 
a pályázati útmutatóval)  

1. a) Szakemberhiány beazonosítása, 
alátámasztása 

4.1 A célcsoport helyben maradását ösztönző, a 

helyi életminőséget javító szolgáltatás-

fejlesztések, programok megvalósítása 

Tevékenység megnevezése: Szervezetfejlesztés 
Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv 
megvalósítása 

Célcsoport A humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a 
potenciális alkalmazottak, intézmények vezetői 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 22 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Dobozi Gondozási Központ – Doboz 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
Gyulai Intézményegysége – Gyula 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény – Gyula 
Elek Város Óvoda - Bölcsőde– Elek 
Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda - Bölcsőde – 
Lőkösháza  
Kétegyházi Napsugár Óvoda 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében az intézmények hatékonyságának, a 
szakember ellátottság helyzetének, az intézményben zajló folyamatok minőségének vizsgálata.  

5. Előkészítési feladatok 
Szervezetfejlesztési célok meghatározása 
Szervezetfejlesztési szakértő beszerzése  
Dokumentáció előkészítése 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szervezetfejlesztési szakértő, projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai koordinátor, szakmai asszisztensek 
 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
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A Helyi esélyegyenlőségi programok átfogó célkitűzései között a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 

elvének érvényesítése prioritást élvez, melynek hátterében az áll, hogy az egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokat igénybe vevők száma az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett, és ezzel szemben a 

megfelelő humán kapacitás nem állt rendelkezésre. A minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyik elengedhetetlen feltétele a megfelelő szakember-ellátottság biztosítása. A szakemberhiány és a fokozott 

leterheltség enyhítése hatékonyan szervezetfejlesztési tevékenységgel valósítható meg. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A szervezetfejlesztés keretén belül a hatékony működés, a fejlődés és a rendelkezésre álló humánerőforrás 

optimális kihasználtsága érdekében 6 intézményben megtörténik az intézmények strukturális-formális 

jellemzőinek feltárása, a munkakörök elemzése. A vizsgálat eredményeként megfogalmazásra kerülnek az 

egyes intézmények optimális működéséhez szükséges javaslatok.  

A tevékenység keretében dokumentumelemzésre, egyéni és csoportos formában folyamatkonzultációkra, az 
asszertivitást és a problémamegoldó gondolkodást erősítő tréning lebonyolítására kerül sor.  
 
A Covid-19 világjárvánnyal összefüggésben megjelent nagy kihívást jelentő újszerű, vagy korában ilyen 
számosságban nem tapasztalható mentális, valamint a munka és a magánélet egyensúlyát érintő 
problémacsoportok hatékony kezelése érdekében digitális tananyag összeállítását és ehhez kapcsolódóan 
online fejlesztő tevékenységet szervezünk a szakemberek számára.  
 

9. A fejlesztés hatása 
A szakember ellátottság biztosítása érdekében új alternatívák alakulnak ki. A vizsgálat során megfogalmazott 
megoldási javaslatokon keresztül elérhetővé válik az egyes humánszolgáltató intézmények által nyújtott 
szolgáltatások egyenlő hozzáférése. 
 
A digitális tanagyagban feldolgozott problémákhoz kapcsolódó megoldási metódusok elsajátítása egyfelől 
támogatja az érintett szakemberek munkájának hatékonyságát a hétköznapokban, másfelől segíti őket abban, 
hogy az újszerű kihívásokkal maguk és az általuk támogatott személyek is eredményesen megküzdjenek. 
 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása 
A feladatok, feladatkörök és problémák (általános szervezeti, munkaszerveződési problémák), az intézményi 
megoldások és a kommunikáció és megoldás-centrikus hálózatok feltárása érdekében az alábbi tevékenységek 
valósulnak meg: 

 alapdokumentumok vizsgálata; 

 személyes és csoportos interjúk lefolytatása; 

 folyamatkonzultáció a problémák feltárása érdekében; 

 feltáró tevékenységek tapasztalatainak összegzése; 

 szervezetfejlesztési cselekvési terv összeállítása.  

 digitális tananyag elkészítése 

 digitális tananyag alapján online fejlesztő tevékenység megvalósítása 

 

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Gondozási Központ – Doboz Alapdokumentumok vizsgálata, személyes és csoportos 
interjúk, folyamatkonzultáció a problémák feltárása 
érdekében. Fejlesztési javaslatok megfogalmazása 0,5 
szerzői ív terjedelemben.  
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2. Gyulai Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény Gyulai 
Intézményegysége – Gyula 

Alapdokumentumok vizsgálata, személyes és csoportos 
interjúk, folyamatkonzultáció a problémák feltárása 
érdekében. Fejlesztési javaslatok megfogalmazása 1 
szerzői ív terjedelemben.  

3. Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény– Gyula 

Alapdokumentumok vizsgálata, személyes és csoportos 
interjúk, folyamatkonzultáció a problémák feltárása 
érdekében. Fejlesztési javaslatok megfogalmazása 0,25 
szerzői ív terjedelemben. 

4. Elek Város Óvoda - Bölcsőde  Alapdokumentumok vizsgálata, személyes és csoportos 
interjúk, folyamatkonzultáció a problémák feltárása 
érdekében. Fejlesztési javaslatok megfogalmazása 0,25 
szerzői ív terjedelemben. 

5. Lőkösháza Községi Önkormányzat 
Óvoda - Bölcsőde  

Alapdokumentumok vizsgálata, személyes és csoportos 
interjúk, folyamatkonzultáció a problémák feltárása 
érdekében. Fejlesztési javaslatok megfogalmazása 0,25 
szerzői ív terjedelemben. 

6. Kétegyházi Napsugár Óvoda Alapdokumentumok vizsgálata, személyes és csoportos 
interjúk, folyamatkonzultáció a problémák feltárása 
érdekében. Fejlesztési javaslatok megfogalmazása 0,5 
szerzői ív terjedelemben. 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I.  Szervezetfejlesztésbe bevont 
intézmények száma 

db 6 szakmai beszámoló 

II.  Szervezetfejlesztési tanulmány db 6 tanulmány 

III.  Szervezetfejlesztési szakértői 
órák száma 

óra 500 szakmai beszámoló, jelenléti ív 
 

IV.  Digitális tananyag  db 1 digitális tananyag (5 fő témakörben) 

 
 

c) Helyi Emberi Erőforrás Terv megvalósítása 

Humánszolgáltatás területén való alkalmazás 

Fiatalok közösségépítése tevékenység programhoz kapcsolódó ösztöndíj 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A humán közszolgáltatások szakember-
ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 
programok megvalósítása 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

1. Helyi emberi erőforrás terv megvalósítása 
a) Szakemberhiány beazonosítása, 
alátámasztása 
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Tevékenység megnevezése: Humánszolgáltatás területén való alkalmazás 
elősegítése illetve a vidék megtartó erejének 
erősítése érdekében ösztöndíj biztosítása 

Célcsoport A humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a 
potenciális alkalmazottak, a térségben élő fiatalok  

2. A tevékenység időtartama (hónap) A projekt időtartama alatt folyamatosan 
3. A tevékenység 

helyszíne(i) (település, 
intézmény, stb.) 

Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  

 A fiatalok helyben maradásának ösztönzése 

 A humánszolgáltatások terén a megfelelő erőforrás biztosítása 

 A tanulmányok befejezése érdekében megfelelő motivációs rendszer kialakítása 
 

5. Előkészítési feladatok 
Kapacitásigény felmérése a fejlesztési területen lévő humánszolgáltatást nyújtó intézményekben 

6. Szükséges humánerőforrás 
Projektmenedzsment, szakmai vezető, szakmai koordinátor, szakmai asszisztensek  

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A települések Helyi esélyegyenlőségi programjai tartalmazzák a humánszolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférés lehetőségének kialakítását.  Ennek elengedhetetlen feltétele a megfelelő szakember-ellátottság 
biztosítása, a szakemberhiány és a fokozott leterheltség enyhítése kapacitásbővítéssel. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A szakmai kapacitáshiány kompenzálása érdekében a fejlesztési területen élő fiatalok számára 
ösztöndíjprogram kerül kiírásara, amelynek célja a humánszolgáltatások terén a megfelelő erőforrás 
kapacitás biztosítása, a fiatalok helyben tartása.  Az ösztöndíj elősegíti a térség megtartó képességének 
javítását, gazdasági helyzetének javulását. 
. 

9. Résztevékenységek felsorolása és leírása 
 

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

 Humánszolgáltató intézményekkel 
együttműködés kialakítása 

Együttműködési megállapodások megkötése az ösztöndíj 
programba bevont fiatalok alkalmazásának támogatására 

1. Ösztöndíj program kidolgozása Az ösztöndíj szabályzat és a nyomon követési rendszer 
kidolgozása.   

2. Ösztöndíjprogram kiírása Pályázati felhívás megjelentetése 
 

3. Pályázatok fogadása, értékelése Bíráló bizottság közreműködésével megtörténik a 
támogatásban részesíthetők kiválasztása 

4. Ösztöndíjszerződések megkötése Feltételrendszer ismertetése, szerződés megkötése 

5. Ösztöndíjasok nyomon követése  Feltételek teljesülésének ellenőrzése  

6. Az ösztöndíjban részesülők 
alkalmazása humánszolgáltató 
intézményekben 

A munkaviszony megkezdése, a beilleszkedés segítése 

10. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 
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Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Humán közszolgáltatásokra 
vonatkozóan, a projektnek 
köszönhetően elhelyezkedő 
szakemberek száma 

fő 20 munkaszerződés, közalkalmazotti 
vagy közszolgálati kinevezés 

II. Ösztöndíj szabályzat db 1 Ösztöndíj 
szabályzatdokumentációja 

III. Ösztöndíj programba bevontak 
száma 

fő 10 ösztöndíjszerződés, a vállalások 
teljesítésének igazolása 

 
 
 
 
 

2.3.2 A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását 

támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

a) Foglalkoztatást elősegítő fejlesztési tevékenységek, fejlesztési terv alapján 

 
 Esetmenedzserek alkalmazása 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

2.1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő 
fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv 
alapján 

Tevékenység megnevezése: Esetmenedzserek alkalmazása 

Célcsoport A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív 
korú emberek 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 36  
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének segítése, a 
kríziskezelés támogatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és a benne foglaltak nyomon követése. 

5. Előkészítési feladatok 
Helyzetfeltárás és szükségletfelmérés megismerése 
Esetmenedzserek kiválasztása, alkalmazása 
Dokumentumkezelési szabályok kialakítása 
Szakmai etikai kérdések tisztázása 

6. Szükséges humánerőforrás 
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Szakmai vezető, szakmai koordinátor, 5fő esetmenedzser, szakmai asszisztensek, mentorok 
 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  

A mélyszegénységben élőkhöz, a romákhoz, az idősekhez és a fogyatékkal élőkhöz rendelt esélyegyenlőségi 
intézkedések megvalósítása a szociális területen megfelelő szaktudással és gyakorlattal rendelkező 
szakemberek bevonását indokolja. 

 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság foglalkoztatásának elősegítése és a kríziskezelés támogatásának 
érdekében esetmenedzserek kerülnek alkalmazásra. Feladatuk a kiválasztott célcsoporttagok egyéni 
fejlesztési tervének elkészítése, a fejlesztések nyomon követése. Az esetmenedzserek a feltárt 
problématerületekhez kapcsolódóan javaslatot tesznek a képzésekbe, tanácsadásokba való bevonásra, 
koordinálják a szociális segítő tevékenységekhez való hozzáférést, nyomon követik a megfogalmazott célok 
elérésének lépéseit, és ehhez kapcsolódóan három havonta felülvizsgálják az egyéni fejlesztési terveket. 

9. A fejlesztés hatása 
Az esetmenedzserek közreműködésével a krízishelyzetek feloldódnak, az egyéni kompetenciák fejlődnek, és 
ezáltal a bevont hátrányos helyzetű aktív korú személyek foglalkoztatási esélyei javulnak. 
 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Krízishelyzetben lévő 
személyek/családok felkeresése, 
bevonása mentorok segítségével 

Felkeresés, motiválás, bevonás. 

2. A krízis forrásainak azonosítása, 
problémák feltárása 
 

A krízis komplex folyamatainak és forrásainak azonosítása 
 

3. Egyéni fejlesztési tervek készítése, 
egyedi célok kijelölése 

A krízishelyzetben lévő hátrányos helyzetű személy/család 
egyéni céljainak és a célok eléréséhez szükséges 
lépéseknek a megfogalmazása.   

4. Tervszerű és gyakorlatias 
beavatkozás, krízisintervenció a 
mentorokkal együttműködésben 

A krízis forrásának felszámolását elősegítő lépések 
megvalósítása. 

5. Új életvezetési gyakorlat kialakítása Gazdasági, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, 
probléma-megoldási képesség fejlesztése, kooperatív 
minta átadása 

6. Egyéni fejlesztési tervek 
felülvizsgálata 

Tartós esetgondozás kialakítása, és az egyedi célok 
elérésének figyelemmel kísérése, az egyéni fejlesztési 
tervek háromhavi felülvizsgálata, az előrehaladás 
függvényében újabb intézkedések megfogalmazása. 

7. Az eset zárása A krízishelyzetek feloldásával az esetek zárása, a 
folyamatok értékelése 

8. Dokumentáció Az esetmenedzseri folyamatok dokumentálása, szakmai 
beszámoló. 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 
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Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Elkészült egyéni fejlesztési 
tervek 

db 400 egyéni fejlesztési terv 

II. Esetmenedzserek száma fő 5 szakmai beszámoló 

 
 
 
 

 Egyéni fejlesztési tervek alapján kompetenciafejlesztés 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

2. 1. Foglalkoztatást elősegítő fejlesztési 
tevékenységek fejlesztési terv alapján 

Tevékenység megnevezése: Egyéni fejlesztési tervek alapján 
kompetenciafejlesztés 

Célcsoport A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív 
korú lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 36  
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
Az egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztésbe bevont hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci 
kompetenciáinak fejlesztése 3 területen. A képzések során olyan innovatív és komplex fejlesztés valósul meg, 
amely javítja a foglalkoztathatóságot, felkészíti az akár tartós munkanélkülieket is arra, hogy ismét munkába 
tudjanak állni. 

5. Előkészítési feladatok 
Szükséges dokumentáció előkészítése 
Helyzetértékelés megismerése 
Szakértői kapacitás beszerzése 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, szakértői kapacitás, trénerek 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének megteremtése kapcsán a Helyi 
esélyegyenlőségi programok rögzítik az egyes településeken élő hátrányos helyzetű lakosság 
munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztését. 
 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A programba bevont krízishelyzetben lévő hátrányos helyzetű lakosok számára egyéni fejlesztési tervek 
készülnek. Az egyéni fejlesztési tervekben feltárt problémák kezelésének elősegítése érdekében 
kompetenciafejlesztő foglalkozások kerülnek megszervezésre a következő témákban: önismeret, 



55 
 

kommunikáció, kooperáció; asszertív kommunikáció és érdekérvényesítés; perspektívák, tervezés és 
alapvető gazdasági ismeretek.   
  

9. A fejlesztés hatása 
Az egyéni fejlesztéssel elért 400 fő foglalkoztathatósági esélye növekszik, csökken a 
munkanélküliként/álláskeresőként regisztráltak száma, a bevont célcsoporttagok számára fejlődési 
potenciálok nyílnak meg. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Egyéni fejlesztési tervek felvétele, 
problématerületek meghatározása 

A programba bevont krízishelyzetben lévő hátrányos 
helyzetű célcsoporttagokra egy szakmai team 
közreműködésével egyéni fejlesztési tervek készülnek, 
melyek rögzítik az elérendő célokat, és az azok eléréséhez 
szükséges fejlesztendő kompetenciaterületeket.  

2. Esetkövetés A szakmai team követi az egyéni fejlődések útját, és a 
folyamat során a problémák kezelése érdekében 
kompetenciafejlesztő foglalkozásokba vonja be a 
célcsoporttagokat.  

3. Kompetenciafejlesztő foglalkozások 
három modul alapján:1) önismeret, 
kommunikáció, kooperáció; 2) 
asszertív kommunikáció, 
érdekérvényesítés; 3) perspektívák, 
tervezés és alapvető 
gazdaságismeretek.   

A fejlesztési területen lévő településeken az egyéni 
fejlesztési tervben részesülők számára (400 fő) 20 
csoportban, modulonként 8 órás, mindösszesen 24 órás D 
körös engedélyezett képzés – tematika kidolgozása, 
teljeskörű lebonyolítása.  

4. Dokumentálás A kompetenciafejlesztő foglalkozások elvégzéséről szóló 
dokumentáció elkészítése  

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Az egyéni fejlesztési terv 
alapján, a foglalkoztathatóság 
szempontjából fontos 
kompetenciák fejlesztését 
célzó programelemben 
résztvevők száma 

fő 400 fejlesztési napló, jelenléti ívek 
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 3 tematika alapján fejlesztési tevékenység 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

2. 1. Foglalkoztatást elősegítő fejlesztési 
tevékenységek, fejlesztési terv alapján 

Tevékenység megnevezése: 3 tematika alapján fejlesztési tevékenység 

Célcsoport A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív 
korú lakosság   

2. A tevékenység időtartama (hónap) 12 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A 3 tematika és az azok alapján megtartott foglalkozások célja, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó 
aktív korú lakosok foglalkoztathatóságának javítása, az elsődleges munkaerő-piacra jutáshoz szükséges 
kompetenciák fejlesztése.  

5. Előkészítési feladatok 
A három tematika kidolgozására és a foglalkozások lebonyolítására szakértői kapacitás beszerzése 
A hátrányos helyzetű csoportok elérése, bevonása 
Foglalkozások szervezése 
 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, szakértői és tréneri kapacitás 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján 
A korlátozott munkavállalási lehetőségek, az alacsony iskolai végzettség, a tartós munkanélküliségből eredő 
motiválatlanság, illetve a társadalmi előítéletek gátat szabnak a foglalkoztatásnak. Ezek felszámolására 
munkakeresést ösztönző szolgáltatások, tanácsadások, képzések megvalósítása szükséges. 
  

8. A tervezett tevékenység leírása  
A fejlesztési területen élő a projekt keretében fejlesztési tervben részesülő hátrányos helyzetű csoportokhoz 
tartozó aktív korú lakosok foglalkoztathatóságának javítása érdekében 3 képzés tematikájának kidolgozása, 
és a tematikák alapján a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztése. A 3 tematika az alábbi 
témákat érintik: munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, stílus megjelenés, kommunikáció és egészség, 
egészségfejlesztés, önálló életvitel kialakítása.  

9. A fejlesztés hatása 
A tematikák és az azok alapján végrehajtott fejlesztések hatására a programelemben résztvevő hátrányos 
helyzetűek munkaerő-piaci kompetenciái fejlődnek, fellépésük határozottabb, meggyőzőbb lesz, így javul a 
foglalkoztathatósági esélyük. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. 3 képzési tematika kidolgozása Szakértői segítséggel 3 képzési tematika rendelkezésre 
áll. 
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2. Csoportos fejlesztésekre toborzás Mentorok közreműködésével a térségben élő aktív korú 
hátrányos helyzetű személyek bevonása 

3. Munkaerő-piaci kompetencia 
tematika alapján csoportos 
fejlesztések lebonyolítása 

16 órás, alkalmanként 4 órás D körös engedélyezett képzés 

a projekt fejlesztési területén lévő településeken 200 fő 

részére, 20 csoportban.  

 

 

4. Stílus, megjelenés, kommunikáció 
tematika alapján csoportos 
fejlesztések lebonyolítása f 

16 órás, alkalmanként 4 órás D körös engedélyezett képzés 

a projekt fejlesztési területén lévő településeken 100 fő 

részére, 5 csoportban. 

 

5. Egészség, egészségfejlesztés, 
önálló életvitel tematika alapján 
csoportos fejlesztések lebonyolítása 

A szociálisan hátrányos helyzetűek egészséges életmódját 

támogató attitűd, illetve az önálló életvitel kialakítását segítő 

életvezetési készségek fejlesztését szolgáló képzés.  

16 órás, alkalmanként 4 órás D körös engedélyezett képzés 

a projekt fejlesztési területén lévő településeken 100 fő 

részére, 5 csoportban. 

 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Munkaerőpiacra jutást 
támogató programokon részt 
vevők száma az alábbi 
bontásban: 
Munkaerő-piaci kompetencia 
tematika alapján 200 fő 
Stílus, megjelenés, 
kommunikáció tematika alapján 
100 fő 
Egészség, egészségfejlesztés, 
önálló életvitel tematika alapján 
100 fő 

fő 400 szakmai beszámoló, jelenléti ív 

II. A hátrányos helyzetű csoportok 
elsődleges munkaerőpiacra 
jutását támogató programok 
(aktív munkaerő-piaci 
eszközök) tematikái 

db 3 tematikák 
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a) A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való 

részesedésének elősegítése 

 
 

 Mentorok alkalmazása és mentori tevékenység 

Tevékenység adatlap 
 
 

1. A tevékenység megnevezése A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

2.2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív 
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének 
elősegítése 

Tevékenység megnevezése: Mentorok alkalmazása és mentori tevékenység 

Célcsoport A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 39 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
Mentorálás révén a hátrányos helyzetű helyi lakosok felzárkóztatásának segítése, az aktív munkaerő-piaci 
támogatásokhoz való hozzáférés lehetővé tétele, a munkavállaláshoz szükséges személyes kompetenciák 
fejlődésének támogatása, a foglalkoztathatóság esélyeinek javítása, egyénre szabott szociális 
segítségnyújtás. A mentorok közvetlenül segítik a térségi egyenlőtlenségek felszámolását.  

5. Előkészítési feladatok 

Mentorok kiválasztása és felkészítése 
Mentori tevékenység indítása 
Feladatok, dokumentálás kialakítása 
Szakmai etikai kérdések feldolgozása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai koordinátor, szakmai asszisztensek, 12 fő mentor 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A helyi intézkedési tervek alapján a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének elérése 
érdekében szükségessé válik a munkaképes inaktív személyek foglalkoztatási helyzetének javítása, 
munkaerő-piaci integrációjuk. 
 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A munkaerő-piaci programba bevont személyek támogatására, foglalkoztatási esélyeik javítására a program 

keretében mentorok kerülnek alkalmazásra. A mentor a mentorált személyt annak hosszú távú életcéljának 

elérésében segíti. A segített személyt információkkal látja el, motiválja, az együttműködéshez szükséges 

kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában támogatja. 

9. A fejlesztés hatása 
A mentori tevékenység hatására a hátrányos helyzetű aktív korú helyi lakosok egyéni és társas kompetenciái 
fejlődnek, javulnak a foglalkoztathatóság feltételei, az aktív korúak munkaerő-piaci aktivitása fokozódik, új 
életvezetési gyakorlatok rögzülnek, fejlődnek a társas kompetenciák, ezzel erősödik a helyi társadalmi-
gazdasági potenciál és a felzárkózás folyamata. A támogató szolgáltatás hatására a mentoráltak elérik 
kitűzött céljaikat, társadalmi szerepük javul. 
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10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Mentorok kiválasztása A megfelelő kvalitású, motivációjú mentor kiválasztása, 
szerződés ismertetése, szerződéskötés. 

2. Mentorok szakmai integrációja Szakmai etikai kérdések, dokumentumkezelés és szakmai 
feladatok áttekintése, helyzetértékelés, szükségletfelmérés 
megismerése. Mentorközpont működésének, 
lehetőségének megismerése, lehetőségek kiaknázása. A 
mentorok szakmai felkészítése 20 órában, folyamatos 
szupervíziójuk megszervezése. 

3. Mentoráltak kiválasztása Felkeresés, motiválás, bevonás. Intézményi 
együttműködések kialakítása. 

4. Mentori tevékenység Kompetencia-fejlesztés, integrációt fokozó 
tevékenységekbe való bevonásban való támogatás, egyéni 
esetkezelés. Pszichoszociális tanácsadás, coaching, 
összesen 300 fő részére.  

5. Programokba való bevonás A munkaerő-piacra jutást támogató programokba, 
kompetenciafejlesztő képzésekbe való bevonás 300 fő 
elérésével. 

6. Esetkezelés Egyéni esetek követése, felmerülő problémák közös 
megoldása, célok eléréséhez szükséges lépések 
koordinálása. 

7. Dokumentálás Egyéni esetek követéséhez, tevékenységek rögzítéséhez 
kapcsolódó dokumentálás, jelenléti ív és szakmai 
beszámoló készítése. 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Mentori tevékenységgel elért 
személyek száma 

fő 300 jelenléti ív, szakmai beszámoló 

 
 
 

 Preventív családos programok 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

2.2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív 
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének 
elősegítése 
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Tevékenység megnevezése: Preventív családos programok 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság, kiemelten 
a hátrányos helyzetű lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap)  23 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A családos programok közvetett célja, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatok preventív szerepe 
erősödjön. A programelem közvetlen célja, hogy a család személyiségfejlődésre gyakorolt hatásainak 
tudatosításával, a családi funkciók erősítésével csökkentsük a foglalkoztathatóságot akadályozó mentális 
problémák előfordulásának gyakoriságát. További cél, hogy rendelkezésre álljon egy olyan innovatív 
tanácsadási forma, amely segíti a krízishelyzetek kezelését, és ezáltal támogatja a közösségi, családi, 
társadalmi integrációt. A programelem hozzájárul a felnövekvő generáció egészséges fizikai, mentális 
fejlődéséhez, a projektben megfogalmazott esélykompenzáló célok, a társadalmi felzárkózás eléréséhez. 

5. Előkészítési feladatok 
Szakértői kapacitás beszerzése  
Keretek megteremtése (helyszín, időpont, dokumentáció) 
A célcsoport bevonása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, szakértők. 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A preventív családos programok a szülői készségek javításában, a nőket érintő társadalmi problémák 
felszámolásában játszanak szerepet. A családi és munkahelyi feladatok összehangolását, a harmonikus 
családi életet és az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést középpontba helyező preventív családos 
programok hozzájárulnak a helyi esélyegyenlőségi programokban rögzített a gyermekek és a nők 
esélyegyenlőségének elérését szolgáló intézkedések megvalósításához.  

8. A tervezett tevékenység leírása  
A projekt keretében a családi élet, a szülői szerepek megerősítése érdekében négy téma mentén haladva 
tájékoztató előadások, egyéni, csoportos és online tanácsadások zajlanak. A programelem során 
feldolgozandó témák: Családon belüli kommunikáció és kooperáció; Családon belüli erőszak és hatásai, 
Kisgyermek nevelése és gondozása - mini akadémia I. II.; Szenvedélybetegségek és egészség.  

A szakértők segítségével megszervezett tájékoztatókat és tanácsadásokat követően a mentorok további 
tanácsadási lehetőséggel segítik a családi funkciók erősítését, a mentális problémák kezelését.  A közvetlen 
segítséget nyújtó programok mellett megrendezésre kerül a Köztes átmenet kiállítás, ahol interaktív formában 
a fejlesztési területen élő lakosság - kiemelten a fiatalok - számára bemutatásra kerülnek a különböző 
szenvedélybetegségek személyiségre gyakorolt hatásai.  

9. A fejlesztés hatása 
A programelem segítségével a család- és gyermekjóléti szolgálatok preventív szerepe erősödik. A    szakmai 
segítőkkel feldolgozott témák, hozzájárulnak a családi szerepek erősödéséhez, a krízishelyzetek, devianciák 
kialakulásának mérséklődéséhez.   

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. A programok szakmai előkészítése Szakmai programok tervezése, szakértői kapacitás 
beszerzése a szociális szolgáltatás fejlesztéséhez, keretek 
kialakítása (eszközök, helyszínek, résztvevők), invitálás 
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2. 

Családon belüli kommunikáció és 
kooperáció 

o 4 alkalommal tájékoztató előadás tartása, 

o 4 alkalommal a tájékoztató előadáshoz kapcsolódó 

csoportos tanácsadás lebonyolítása, 

o online tanácsadói szolgáltatás kialakítása és 

működtetése az adott tájékoztató előadást követő 2 

hónap időtartamban, hétköznapokon a kérdés 

feltevését követő 24 órán belüli válaszadással. 

 

3. 

Családon belüli erőszak és hatásai 

o 4 alkalommal tájékoztató előadás tartása, 

o 4 alkalommal a tájékoztató előadáshoz kapcsolódó 

csoportos tanácsadás lebonyolítása, 

o online tanácsadói szolgáltatás kialakítása és 

működtetése az adott tájékoztató előadást követő 2 

hónap időtartamban, hétköznapokon a kérdés 

feltevését követő 24 órán belüli válaszadással. 

 

4. 

Szenvedélybetegségek és egészség 

o 4 alkalommal tájékoztató előadás tartása, 

o 4 alkalommal a tájékoztató előadáshoz kapcsolódó 

csoportos tanácsadás lebonyolítása, 

o online tanácsadói szolgáltatás kialakítása és 

működtetése az adott tájékoztató előadást követő 2 

hónap időtartamban, hétköznapokon a kérdés 

feltevését követő 24 órán belüli válaszadással. 

5. 
 
Kisgyermek nevelése és gondozása, 

mini akadémia I. (A csecsemők 

és kisgyermekek gondozási és 

nevelési szempontjai, jó modell 

átadása) 

 

o 4 alkalommal tájékoztató előadás tartása, 

o 4 alkalommal a tájékoztató előadásokhoz kapcsolódó 

csoportos tanácsadás lebonyolítása, 

o 20 alkalommal tanácsadói szolgáltatás nyújtása az 

ajánlatkérő által megjelölt változó helyszíneken és 

időpontban a fejlesztési terület valamelyik 

településén.  

 

6. 
Kisgyermek nevelése és gondozása, 

mini akadémia II. (A kisgyermekek 

mindennapi élete és táplálkozása 

– gyakorlati ismeretek átadása) 

 

o 4 alkalommal tájékoztató előadás tartása, 

o 4 alkalommal a tájékoztató előadásokhoz kapcsolódó 

csoportos tanácsadás lebonyolítása, 

o 20 alkalommal tanácsadói szolgáltatás nyújtása az 

ajánlatkérő által megjelölt változó helyszíneken és 

időpontban a fejlesztési terület valamelyik településén  

7. „Köztes Átmeneteket – a drog” 
kiállítás, Gyula 

Köztes Átmenetek – a drog című interaktív kiállítás 
megszervezése.  

8. Dokumentálás A szakmai programok dokumentációjának összeállítása. 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 
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Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Család és gyermekjóléti 
szolgálatok prevenciós 
szerepének megerősítése 
érdekében indított, preventív 
jellegű programokon részt vett 
személyek száma 

fő 1000 szakmai beszámoló, jelenléti ív, 
fotódokumentáció 

 
 

 Nem egyéni fejlesztési terv alapján 450 fő számára innovatív programok a 

munkaerőpiacra jutás támogatására 

Tevékenység adatlap 
 
 

1. A tevékenység megnevezése A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív 
korú emberek foglalkoztathatóságának javítását 
támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 
megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

2.2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív 
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének 
elősegítése 

Tevékenység megnevezése: Innovatív programok a munkaerőpiacra jutás 
támogatására 

Célcsoport Egyéni fejlesztési tervben nem részesülő hátrányos 
helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 23 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A tevékenység célja, hogy az aktív korú, hátrányos helyzetű helyi lakosság számára az életvezetési 
készségek javítása érdekében nonformális keretek között zajló, figyelemfelkeltő, nyitott (alacsonyküszöbű) 
programokat biztosítsunk. A programokon való részvétellel erősödik a résztvevők kommunikációs-
kooperációs készsége, kialakul az egészséges életmódra való igény, így egyéni szinten javul a 
foglalkoztathatóság esélye. 

5. Előkészítési feladatok 
Szakmai program kidolgozása, tanácsadói kapacitás beszerzése 
A nonformális oktatás kereteinek kialakítása (helyszín, eszköz) 
A célcsoport tagok bevonása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, tanácsadók 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
Az életmódot fókuszba helyező innovatív programok hozzájárulnak a család és a munkahely egyensúlyának 
kialakításához, a foglalkoztathatóság esélyeinek javulásához. A tanácsadásokon olyan készségek fejlődnek 
(közösségi, életvezetési, gazdálkodási, stb.), melyek elengedhetetlenek a helyi esélyegyenlőségi 
programokban nevesített célcsoporttagok társadalmi és anyagi helyzetének javulásához.  
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8. A tervezett tevékenység leírása  
A tevékenység keretében az egészséges életmód kialakítására, az egészséges környezet, a személyi 
higiéné, az egészséges testmozgás, az életvezetési technikák és az egészséges és vegán táplálkozás, 
takarékos és hatékony háztartásvezetés témakörökben tanácsadások valósulnak meg. A tanácsadásokra a 
mentorok segítségével bevonásra kerülnek a hátrányos helyzetű lakosok. A programelem az integrációt 
segítő közösségformáló eseményekhez kapcsolódnak, így támogatják a befogadást, az egymás iránt érzett 
felelősség fejlesztését.  
 

9. A fejlesztés hatása 
A megvalósuló innovatív programok keretében a résztvevők életvezetési ismeretei bővülnek, az egészséges 
életmód kialakításához szükséges készségeik fejlődnek, ezzel a bevont hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztathatósági esélyei javulnak.   

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. A szakmai program kereteinek 
előkészítésed  

Helyszín, résztvevők, eszközök meghatározása, 
tanácsadói kapacitás beszerzése 

2. Invitálás Résztvevők megkeresése, invitálása a mentorok 
segítségével. 

3. Egészséges életmód tanácsadás A projektbe bevont személyek által hozott problémák a 

tanácsadó szemszögéből történő feldolgozása és új 

célkitűzések közös megfogalmazása révén életmódváltás 

elősegítése tanácsadás formájában.  

A tanácsadások gyakorisága: 25 alkalom, alkalmanként 15-
20 fő elérésével, a helyi igényekhez igazodóan a fejlesztési 
terület településein.  

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. A hátrányos helyzetű csoportok 
elsődleges munkaerőpiacra 
jutását támogató programokban 
nem egyéni fejlesztési terv 
alapján résztvevők száma 

fő 450 szakmai beszámoló, jelenléti ív 

 
 
 

 Preventív szűrés, egészségfejlesztés 

Tevékenység adatlap 
 
 

1. A tevékenység megnevezése A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 
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A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

2.2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív 
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének 
elősegítése 

Tevékenység megnevezése: Preventív szűrés, egészségfejlesztés 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság, kiemelten 
a hátrányos helyzetű lakossághoz tartozó aktív korú 
emberek  

2. A tevékenység időtartama (hónap) 25 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A tevékenység célja a helyi lakosság, különösen a hátrányos helyzetű, aktív korúak szűrővizsgálatokkal való 
elérése, az egészségtudatosság kialakítása, és ezzel az egészségben eltöltött élettartam növelése, a 
következő generáció számára átörökíthető egészségtudatos minta kialakítása, azaz összességében a 
foglalkoztathatóság növelése, a közegészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

5. Előkészítési feladatok 
Szükséges preventív szűrések feltárása 
Egészségfejlesztés tematikáinak kidolgozása 
A szűrések lebonyolításához szükséges szakmai kapacitás beszerzése 
Támogatási program kidolgozása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, egészségügyi szakemberek 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A közösségi egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok keretében prevenciós célú egészségügyi 
szűrések és egyéb egészségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak 
a testi és lelki egészség megőrzéséhez, a foglalkoztatáshoz szükséges feltételek teljesüléséhez. A preventív 
programok részeként kiemelendő a betegségek megelőzése. Az egészségtudatosság elsajátítása az 
egyének munkaerő-piaci helyzetére is pozitív hatással bír. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A széles körű tájékoztatás érdekében a projekt keretében egészségügyi koordinátor kerül alkalmazására, 
akinek feladata az egészséges életmód kialakítására való figyelemfelhívás, az egészségfejlesztő 
tevékenységek irányítása, tájékoztató előadások, workshopok tartása. Ezen túl 800 fő részére prevenciós 
célú egészségügyi szűréseket, és 150 fő részvételével egészségfejlesztéssel kapcsolatos workshopokat 
szervezünk a fejlesztési területen lévő 5 településen. Az egészségügyi szűréseken és a workshopokon az 
egészséges életmód kialakítását segítve bemutatásra kerülnek az E-bug tananyagok. Ezen felül a rászorulók 
részére (50 fő) szemészeti és fogászati ellátáshoz kapcsolódóan támogatásokat biztosítunk. A támogatás 
megítélése a pályázat keretében kidolgozásra kerülő jogosultsági kritériumok alapján történik. 

9. A fejlesztés hatása 
A tevékenységek hatására nem csak a résztvevők, hanem szűkebb környezetük egészségtudatossága is 
fejlődik, a promotálással és a szűrések elérhetővé tételével lehetőség nyílik a betegségek korai felismerésére 
és kezelésére. A megszervezett szolgáltatások és a támogatási program keretében biztosított eszközök 
hozzájárulnak a munkavégzéshez szükséges feltételek teljesüléséhez. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Szükséges preventív szűrések 
feltárása 

A legfontosabb szűrések és a legkevésbé látogatott 
szűrések közös halmazából kiválasztásra kerülnek a 
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program keretében megszervezésre kerülő 
szűrővizsgálatok 

2. Egészségfejlesztés tematikáinak 
kidolgozása 

A workshopok tematikáinak kialakítása az 
egészségfejlesztés, egészségmegőrzés, 
egészségtudatosság mentén haladva 

3. Támogatási program kidolgozása A foglalkoztathatóságot növelő szükséges szemészeti, 
fogászati ellátáshoz kapcsolódó eszközök elérhetővé 
tételéhez szükséges kiválasztási metódus, feltételrendszer 
kialakítása 

4. Szemészeti és fogászati ellátáshoz 
kapcsolódó eszközök biztosítása  

A kidolgozott programban rögzített módon 
eszközvásárláshoz támogatás biztosítása 50 fő részére  

5. Prevenciós célú egészségügyi 
szűrések lebonyolítása  

A kiválasztott egészségügyi, preventív szűrővizsgálatok 
megszervezése, promotálása, invitálás 800 fő bevonásával 

6. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
workshopok a rendezvényeken, 150 
fő részvételével 

Workshopok megszervezése, feltételeinek kialakítása és a 
hátrányos helyzetű, aktív korú lakosok invitálása 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. A lakosság 
egészségmagatartásának 
fejlesztését célzó közösségi 
egészségnevelési és 
egészségfejlesztési 
programokkal elért személyek 
száma 

fő 1000 jelenléti ív, fotódokumentáció, 
szakmai beszámoló 

 
 
 
 

2.3.3 A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 

a) Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek 

 Közösségfejlesztés és közösségfejlesztő alkalmazása 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 
 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

3.1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez 
kapcsolódó tevékenységek 

Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztés és közösségfejlesztő 
alkalmazása 
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Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 39 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A közösségfejlesztés célja a helyi társadalmi kohézió szintjének emelése, a helyi problémák feldolgozása, 
helyi megoldások kimunkálása. A tevékenység célja megegyezik a projekt általános céljával miszerint 
erősíteni szükséges a civil közösségek társadalmi szerepét, meg kell teremteni a kultúrák közötti párbeszéd 
lehetőségét. A közösségszervezés további célja, hogy a települések megtartó képessége javuljon.   

5. Előkészítési feladatok 
Közösségfejlesztők kiválasztása 
Közösségfejlesztési célok meghatározása, megvalósítandó programok meghatározás és kidolgozása 
Dokumentáció kialakítása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, közösségszervezők 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A projektben megvalósuló programok a közösségi élet gyakorlásához való egyenlő hozzáférést támogatják. 
A közösségfejlesztéssel összefüggő tevékenységek mentálhigiéniai szempontból is fontosak, a közösséghez 
való tartozás a hátrányos helyzetűek kiegyensúlyozottságát segíti. A tevékenységek hozzájárulnak az idősek 
és a fogyatékos emberek társadalmi integrációjához, a fiatal generáció bevonásával megvalósul a korosztály 
konstruktív és értékteremtő tevékenységekre való ösztönzése. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A projekt keretében közösségfejlesztők alkalmazására kerül sor, akik kialakítják a fejlesztési területen 
működő civil szerveződések adatbázisát, segítik, támogatják azok működését, és részt vesznek olyan 
programok szervezésében, melyek lehetőséget biztosítanak a különböző kulturális csoportok megismerésére 
és együttműködésük kialakítására, a megvalósításba bevont 5 településen a lakosság helyben maradásának 
erősítésére.  
A közösségszervezők közreműködésével a hátrányos helyzetű felnövekvő generáció számára a nyári 
gyermekétkeztetési programhoz kapcsolódóan tematikus, értékteremtő foglalkozások valósulnak meg, 
melyek lehetőséget biztosítanak kisközösségek alakítására, támogatják a hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását.  

9. A fejlesztés hatása 
A fejlesztés hatására a helyi közösségek kooperációja és kohéziója megerősödik, a társadalmi-környezeti 
felelősségvállalás fokozódik és a lokális identitás, a helyben maradás esélye növekszik, ezzel is erősödik a 
települések megtartó képessége. A különböző korosztálynak szóló programok révén a különböző kultúrák 
közötti párbeszéd kialakul. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Közösségfejlesztők alkalmazása Kiválasztás, célok meghatározása, szakmai etikai kérdések 
áttekintése 

2. Közösségfejlesztő tevékenységek  Invitálás, helyi problémák felismerése és helyi, közösségi 
megoldások, akciók, felelősségvállalás, közösségi 
szerepek kialakítása 

3. Gyermekek nyári táborozásához 
kapcsolódó értékteremtő 
foglalkozások  

2 évben kulturális, sport- és szabadidős, kreatív 
foglalkozások a nyári szünet ideje alatt    
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4. Gyermekek nyári táborozásához 
kapcsolódó tematikus foglalkozások 

2 alkalommal testsúly-kontroll 4 napos komplex előadás és 

gyakorlati tudásátadást célzó tematikus nyári foglalkozás-

sorozat 

3 alkalommal Digitális-Detox 3 napos komplex előadás és 

gyakorlati tudástáadást célzó tematikus nyári foglalkozás 

sorozat 

 

4. Dokumentálás Jelenléti ívek, szakmai beszámolók, szakmai 
dokumentációk 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Közösségi fejlesztési 
folyamatokban résztvevő helyi 
lakosok száma 

fő 500 jelenléti ívek, szakmai beszámoló 

 
 
 
 

 Szerepvállalásra felkészítő programok 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

3.1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez 
kapcsolódó tevékenységek 

Tevékenység megnevezése: Szerepvállalásra felkészítő programok 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 22  
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A közösségi életben való szerepvállalásra felkészítő programok a helyi problémák feltárása, a szerepvállalás 
erősítése révén hozzájárulnak a helyi társadalmi kohézió szintjének emeléséhez.  A tevékenység célja 
összhangban van a projekt általános céljaival: a társadalmi felzárkózás segítésével, a lokális kötődés 
erősítésével, a kultúrák közötti párbeszéd megteremtésével.  

5. Előkészítési feladatok 
Szükségletek feltárása, adatok gyűjtése, erőforrástérkép elkészítése 
Workshopok tematikájának kidolgozása, szakértői kapacitás beszerzése 
Résztvevők körének meghatározása, bevonása 
A workshopok kereteinek meghatározása  
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6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai koordinátor, szakmai asszisztensek, mentorok, közösségfejlesztő, 
közösségfejlesztési szakértők, 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A fiatal generációt célzó fejlesztési tevékenységek célja a helyi közösségekben való részvétel, valamint a 
korosztály konstruktív és értékteremtő tevékenységeinek ösztönzése.  A workshopok ösztönzik a fiatalok 
társadalmi felzárkóztatásban való szerepvállalását.  Így javul annak lehetősége, hogy a helyi 
esélyegyenlőségi programokban szereplő intézkedések megvalósuljanak. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A helyi szükségletek feltárása, a közösségfejlesztő folyamatok elindítása érdekében workshopok 
szervezésére kerül sor, mely elsősorban a fejlesztési területen élő fiatalokat célozzák meg, erősítik a 
közösségben betöltött szerepüket. A workshopok témái: a helyi közösség célja; szerepem a helyi 
közösségben; asszertivitás, konfliktuskezelés, vezetés. Az érzékenyítő workshopokat követően a 
közösségfejlesztők segítségével megszervezésre kerülnek a társadalmi felzárkóztatáshoz hozzájáruló 
tevékenységek. A workshopok mellett a közösségi szerepvállalás erősítésére civil vezető képzés 
 kerül megvalósításra.   

9. A fejlesztés hatása 
A tevékenységek hatására a helyi közösség tagjai aktivizálódnak, fejlődik a demokratikus részvétel területén, 
a fiatalok bevonódnak a helyi közösségek életébe, és mindez lehetővé teszi a társadalmi felzárkózás 
folyamatainak erősödését. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Előkészítés – szervezés Aktivizálás, invitálás, bevonás, tematikák kidolgozása 

2.. 
Helyi közösség célja - workshop 

Helyi problémák meghatározása, helyi közösség céljainak 
kijelölése, workshopok szervezése a projekt időtartama 
alatt 4 alkalommal. 

3.. 
Szerepem a helyi közösségben – 
workshop 

A szerepvállalás és felelősségvállalás tematikái mentén 
érzékenyítés és aktivizálás, workshopok szervezése a 
projekt időtartama alatt 4 alkalommal. 

4.. 
Asszertivitás, konfliktuskezelés, 
vezetés - workshop 

A hatékony szerepvállalást segítő három terület (asszertív 
kommunikáció, konfliktuskezelés, vezetői ismeretek) 
gyakorlatorientált feldolgozása, workshopok szervezése a 
projekt időtartama alatt 4 alkalommal. 

5.. 

Civil vezető képzés  

24 órás Coach szemléletű vezető képzés fejlesztése és 

engedélyeztetése, mely segítséget nyújt a szervezetek 

irányítási feladatainak ellátásában, a kommunikációs 

készség, a konfliktuskezelés fejlesztésében, a 

csoportkohézió kialakításában, a kiégés megelőzésében. A 

civil vezetők és fiatalok képessé tétele a civil vezetői 

feladatok ellátására.  

Az engedélyezett képzés lebonyolítása 2 csoportban, 

csoportonként 25 fő számára -– tematika kidolgozása, 

képzés engedélyeztetése, a képzés teljeskörű 
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lebonyolítása, a szükséges segédanyagok, jegyzetek 

sokszorosítása. 

 

6. Dokumentálás workshopok szakmai dokumentációja (szakmai beszámoló, 
jelenléti ív) 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

I. Kimeneti indikátorok 

 A helyi közösségekben való 
szerepvállalásra felkészítő 
programokon résztvevők 

fő 200 jelenléti ívek, fotódokumentáció, 
szakmai beszámoló 

 
 
 

a) Fiatalok közösségépítése 

 Közösségfejlesztés 

Tevékenység adatlap 
 
 

1. A tevékenység megnevezése A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

3.2. Fiatalok közösségépítése 

Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztés 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság, a 
fejlesztési területen élő fiatalok 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 9 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A közösségfejlesztő tevékenység célja, hogy feltárja a fejlesztési területen lévő települések közösségeit és 
helyi szinten segítséget nyújtson az egyes közösségfejlesztő tevékenységek tervezésében. További célunk, 
hogy a tervezési folyamatokba a helyi fiatalokat bevonjuk, és ezáltal ösztönözzük őket arra, hogy szerepet 
vállaljanak a közösségépítő folyamatokba. 

5. Előkészítési feladatok 
A kutatás-fejlesztési tevékenységhez szakértői kapacitás beszerzése 
Workshopok szervezési kereteinek meghatározása 
Közösségfejlesztő bevonása 
Dokumentáció összeállítása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, közösségfejlesztők, 
közösségfejlesztési területen szakértő 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
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A helyi esélyegyenlőségi programokban megjelölt hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása szükségessé 
teszi a társadalmi kohézió erősítését, a településekről történő elvándorlás mérséklését. Ehhez járulnak hozzá 
azok a közösségfejlesztő tevékenységek, melyek aktív szereplői a helyi fiatalok.  

8. A tervezett tevékenység leírása  
A fejlesztési területen lévő kistelepülések társadalmi kohéziójának erősítése érdekében olyan kutatás-
fejlesztési tevékenység valósul meg, amely a helyi szereplők bevonásával feltárja a fejlesztési területen lévő 
települések adottságait és a jövőműhely módszerével egy közösségi tervezési folyamatot indít el. A közösségi 
tervezés folyamatában workshopok kerülnek megszervezésre, ahol a közösségfejlesztéshez kapcsolódó 
akciók tervezésével kapcsolatban javaslatok fogalmazódnak meg. A tervezés folyamatának végén elkészül a 
helyi közösségek fejlesztéséhez kapcsolódó helyzetelemzés és intézkedési terv. 

9. A fejlesztés hatása 
A fejlesztés hatására a helyi közösség kooperációja és kohéziója megerősödik, a társadalmi-környezeti 
felelősségvállalás és a lokális identitás fokozódik, ezzel is erősödik a települések fenntarthatósága. A 
jövőműhelyek hatással vannak a fiatalokra, általuk megteremthető az a közeg, mely ösztönzi őket a 
szerepvállalásra, a helyben maradásra. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Kutatás-fejlesztési tevékenységhez 
közösségfejlesztés területén 
szakértő biztosítása 

 Szakértői kapacitás biztosítása 

2. Kutatás-fejlesztési tevékenység 
indítása 

Anyaggyűjtés, kapcsolatfelvétel a helyi közösségekkel, 
helyzetértékelés, problémafeltárás 

3. Helyi célok, helyi megoldások egy, a 
fiatalok számára perspektivikus 
településért - workshopok, 
jövőműhelyek 

Workshopok, jövőműhelyek megszervezése, moderálása, 
közösségi tervezés folyamatának lebonyolítása, a 
közösségfejlesztő akciókra javaslatok összegyűjtése. 
Jövőműhelyek gyakorisága: 5 településen településenként 
2 alkalom, összesen 10 alkalom 

4. Közösségfejlesztési tervek 
elkészítése 

A közösségfejlesztő tevékenységéhez kapcsolódó kutatás-

fejlesztési tanulmány készítése legalább 1 szerzői ív 

terjedelemben, mely magába foglalja: 

o a helyi kisközösségek feltárására, jelenlegi 

helyzetükre, az adott településen betöltött 

szerepükre, 

o a workshopokon szerzett tapasztalatok 

feldolgozásával a helyi kisközösségek szerepének 

erősítését szolgáló intézkedési tervre. 

 

5. Közösségfejlesztő akciók inspirálása Közösségfejlesztők bevonásával az intézkedési tervben 
foglaltak megvalósításának ösztönzése, szervezése 

6. Dokumentálás Jelenléti ívek, szakmai beszámolók 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 
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Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Fiatalok közösségépítése 
tevékenység csoporthoz 
tartozó programokba bevontak 

fő 200 jelenléti ívek, fotódokumentáció, 
szakmai beszámoló 

 Kutatási anyag db 1 tanulmány 

 
 
 
 

 Közösségi szolgálatot végző középiskolások és önkéntesek bevonása 

Tevékenység adatlap 
 
 

1. A tevékenység megnevezése A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

3.2. Fiatalok közösségépítése 

Tevékenység megnevezése: Közösségi szolgálatot végző középiskolások és 
önkéntesek bevonása 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság, a 
fejlesztési területen élő fiatalok 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 19 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok bevonása a helyi közösségi életbe, az önkéntes tevékenység (s 
ennek specifikus változata a közösségi szolgálat) promotálása, aktivizálása, mely hozzájárul a társadalmi 
felzárkózáshoz, a közösségi, generációk közötti együttműködés fokozásához. 

5. Előkészítési feladatok 
A közösségi szolgálatban érintett középfokú intézmények megkeresése, együttműködés kialakítása 
Célok meghatározása, feladatok kimunkálása, feltételek kidolgozása 
Közösségi szolgálatot teljesítők, önkéntesek fogadásához szükséges keretek meghatározása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, közösségfejlesztők 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  

A fiatal generációt célzó fejlesztési tevékenységek célja a korosztály konstruktív és értékteremtő 
tevékenységekre való ösztönzése, a helyi esélyegyenlőségi programokban megjelölt célcsoport támogatása.  

8. A tervezett tevékenység leírása  
Önkéntesek, közösségi szolgálatot töltő középiskolások differenciált feladatokba való bevonása, jellemzően 
a fejlesztés nagy programjaihoz, a gyermekek nyári értékteremtő tevékenységeihez, valamint az 
egészségfejlesztéshez kapcsolódó programok megvalósításához rendelten.  

9. A fejlesztés hatása 
Az önkéntesek személyi bázisa növekszik, a tagok aktivizálódnak. Az önkéntesség segíti a társadalmi 
beilleszkedést, az elfogadást, és ezáltal hozzájárul a társadalmi kohézió erősödéséhez.   A közösségi 
szolgálatot végző középiskolások tapasztalatai bővülnek, felelősségvállalásuk, egyéni és társas 
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kompetenciáik fejlődik, ezzel nem csak a társadalmi lokális kohézióhoz, hanem a munkaerő-piacra való 
felkészülésük is hatékonyabbá válik.  

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Célok meghatározása, feltételek 
kidolgozása 

Önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítők 
bevonásának szerepének meghatározása a projektben 

2. Önkéntesek toborzása Toborzás 

3. Közösségi szolgálatosok fogadása Közösségi szolgálatot töltő diákok toborzása, 
rendezvényekbe történő bevonásuk  

4. Önkéntesek, közösségi 
szolgálatosok felkészítése és 
gyakorlati feladatokba való 
bevonása 

Közösségszervezők bevonásával felkészítés, gyakorlati 
feladatok, így pl. rendezvényeken megjelenés és azok 
szervezésbeli, szakmai támogatása 

5. Dokumentálás  Közösségi szolgálathoz kapcsolódó szerződések, szakmai 
dokumentáció 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Önkéntesek és közösségi 
szolgálatot végző 
középiskolások fogadása 

fő 100 Jelenléti ív, szakmai beszámoló 

 
 

 Önsegítő csoportok elindítása 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

3.2. Fiatalok közösségépítése 

Tevékenység megnevezése: Önsegítő csoportok elindítása 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság, a 
fejlesztési területen élő 16-24 éves fiatalok 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 21 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
Az önsegítő csoportok kialakítása és működtetése hozzájárul a helyi társadalmi fejlődéshez, a 
felzárkózáshoz. A csoportok elsődleges célja a NEET fiatalok beazonosítása, tanulmányaik befejezésének 
támogatása, illetve foglalkoztathatóságuk elősegítése. 
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5. Előkészítési feladatok 
NEET fiatalok beazonosítása, elérési lehetőségeik feltérképezése 
Önsegítő csoportok kialakításához szükséges feltételek számbavétele 
Önsegítő csoportok létrehozásához szükséges szakértői kapacitás beszerzése 

6. Szükséges humánerőforrás 
Szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, , trénerek, esetmenedzserek 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
Az önsegítő csoportok létrehozása hozzájárulhat a helyi esélyegyenlőségi programokban nevesített 
célcsoportok, a foglalkoztatásból kiszoruló egyének létszámcsökkenéséhez. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A program keretében beazonosításra kerülnek a településeken élő NEET fiatalok, majd közösségbe 
szervezésükkel olyan önsegítő tevékenység indul el, amely során igényként fogalmazódik meg körükben a 
tanulmányok befejezése, a szakmaszerzés. Önsegítő csoportokat indítunk a fejlesztési területen lévő 
településeken, majd a mentorok, esetmenedzserek, szakmai koordinátor támogatásával a csoportok 
folyamatosan működnek. 
 

9. A fejlesztés hatása 
A fejlesztés hatására a 16-24 éves NEET fiatalok motiváltá, elkötelezetté válnak, fokozódik a helyi 
társadalmi együttműködés, javulnak a foglalkoztatási esélyek. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Előkészítés NEET fiatalok beazonosítása, motiválása.  

2. Önsegítő csoportok létrehozása Csoportba tömörülő NEET fiatalok motiválása tanulmányaik 

befejezésére, saját életminőségük javítására; a csoport 

további működéséhez szükséges csoportkohézió 

kialakítása workshopokon csoportonként 6 óra 

időtartamban. 

Az önsegítő csoportok létrejöttét követően a működés során 

szakmai koordináció, és csoportonként 1 alkalommal 

szakértői konzultáció biztosítása a projektben alkalmazott 

közösségfejlesztőkkel és mentorokkal. 

 

3. Önsegítő csoportok működtetése A csoportok folyamatos működésének biztosítása 
közösségfejlesztők bevonásával 

4. Dokumentálás Szakmai dokumentációk elkészítése 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Önsegítő csoport db 5 Szakmai beszámoló 
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a) Közösség egészségfejlesztése 

 Preventív szűrés  

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

3.3. Közösség egészségfejlesztése 

Tevékenység megnevezése: Preventív szűrés 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 14 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A projekt keretében szervezett egészségügyi szűrések célja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés elősegítése, a helyi társadalom egészségi állapotának és így foglalkoztathatóságának javítása, 
az egészségmagatartás fejlesztése. 

5. Előkészítési feladatok 
Szűrővizsgálatok kiválasztása 
Szűrővizsgálatokhoz szükséges kapacitás beszerzése 
Szűrővizsgálatok megszervezése, együttműködés kialakítása  
A megvalósításhoz szükséges szervezeti keretek kialakítása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mentorok, egészségügyi szakemberek, 
egészségügyi koordinátor 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A tevékenység támogatja a helyi HEP-ek egészségfejlesztési törekvéseit, az egyenlő hozzáférés 
lehetőségének megteremtését. Az egészségi állapot javításával hozzájárul a lakosság munkavállalási 
esélyeinek növeléséhez, a születéskor várható élettartam növeléséhez. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
A tevékenység megvalósítása során a helyi lakosok egészségmagatartásának fejlesztése érdekében 
komplex állapotfelmérések megszervezésére kerül sor. Az állapotfelmérés keretében speciális az egészség 
védelmét szolgáló szűrővizsgálatok állnak rendelkezésre, kialakul az a bizalmi alapú orvos-páciens viszony, 
mely az esetleges életmódváltásra ösztönözhet. 

9. A fejlesztés hatása 
A szűrővizsgálatokkal – minél nagyobb populációt elérve – a fejlesztési területen élő lakosság 
egészségtudatossága növekszik, kialakul a lakosság körében az egészség megóvásának igénye.  Növekszik 
az időben felismert betegségek aránya így a családok egysége, az egyének munkaképessége, 
foglalkoztathatósága hosszabb távon fennmarad. Az állapotfelmérés hatására javul a születéskor várható 
élettartam, kiegyenlítődnek a területi, társadalmi egyenlőtlenségek. Ennek köszönhetően a térség gazdasági 
teljesítőképessége javul. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 
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1. Szűrővizsgálatok kiválasztása A legfontosabb, legszükségesebb szűrővizsgálatok 
kiválasztása 

2. Szűrővizsgálatokat elvégző 
kapacitás beszerzése 

Beszerzési eljárás lebonyolítása 

3. Szűrővizsgálatok megszervezése, 
együttműködés kialakítása 

Szűrés helye, ideje és logisztikai kérdések 

4. Meghirdetés Helyi lakosok megszólítása, motiválása 

5. Egészségügyi szűrések A kiválasztott szűréseken való részvétel 

6. Visszacsatolás Az egészségügyi szűrések eredményeihez való hozzáférés 
támogatása 

7. Dokumentálás jelenléti ív, fotódokumentáció, szakmai beszámoló 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. A lakosság 
egészségmagatartásának 
fejlesztését célzó közösségi 
egészségnevelési és 
egészségfejlesztési 
programokkal elért személyek 
száma 

fő 1000 jelenléti ív, fotódokumentáció, 
szakmai beszámoló 

 
 
 

 Prevenciós előadások 

Tevékenység adatlap 
 
 

1. A tevékenység megnevezése A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

3.3. Közösség egészségfejlesztése 

Tevékenység megnevezése: Prevenciós előadások 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 24  
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
Az egészségtudatosságot előtérbe helyező, a szenvedélybetegségek megelőzését szolgáló prevenciós 
előadások célja a lakosság életmódváltásának ösztönzése, az egészségtudatos magatartás kialakítása. 

5. Előkészítési feladatok 
Egészségügyi koordinátor alkalmazása 
Átfogó és egyedi tematikák kidolgozása 
Keretek (helyszín, időpont) kialakítása 
Egészségügyi szakértő 
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Résztvevők invitálása 

6. Szükséges humánerőforrás 
Projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mentorok, egészségügyi koordinátor, 
egészségügyi szakértői kapacitás 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A közösségi egészségfejlesztési programok szervezése hozzájárul a lakosság egészségmagatartásának 
fejlesztéséhez, és ezáltal nő a foglalkoztatásban eltölthető idő, az anyagi nehézségek csökkennek, a helyi 
esélyegyenlőségi programokban nevesített célcsoporttagok életminősége, a születéskor várható élettartam 
javul. 

8. A tervezett tevékenység leírása  
Szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós program megvalósítása 200 fő elérésével. A 
program keretében a fejlesztési terület településein a helyi igényekhez igazodva a különböző függőségek 
(drog, internet, játék stb.) megelőzése érdekében figyelemfelhívó tájékoztató előadások, helyi akciók kerülnek 
megtartása, melyhez 100 óra időtartamban szakértői kapacitást veszünk igénybe. 
 

9. A fejlesztés hatása 
A prevenciós előadások hatására a helyi lakosság egészségmagatartása fejlődik, tudatosabb életforma alakul 
ki, mely által a születéskor várható élettartam nő.  

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

   

1. Szakértői kapacitás beszerzése  

2. Átfogó és egyedi tematikák 
kidolgozása 

A helyi kihívásoknak megfelelő szenvedélybetegségeket 
megelőző egészségfejlesztő tematika kialakítása. 

3. Keretek (helyszín, időpont) 
kialakítása 

Az alkalmak időpontjának, helyének, a bevont lakosság 
körének meghatározása 

4. Prevenciós előadások megtartása 5 településen, összesen 100 órában 
szenvedélybetegségek megelőzését célzó prevenciós 
előadások megtartása a helyi lakosság körében 

5. Dokumentálás Jelenléti ív, fotódokumentáció, szakmai beszámoló 
készítése 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Szenvedélybetegségeket 
megelőző prevenciós program 

fő 200 jelenléti ív, fotódokumentáció, 
szakmai beszámoló 

II. A lakosság 
egészségmagatartásának 
fejlesztését célzó közösségi 
egészségnevelési és 
egészségfejlesztési programokkal 
elért személyek száma (a 
prevenciós program ezen indikátor 
teljesüléséhez járul hozzá.)  

fő 1000 jelenléti ív, fotódokumentáció, 
szakmai beszámoló 
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2.3.4 A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése valamint az 

ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 

a) A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító 

szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása 

 
 10 életminőség-javító program 

Tevékenység adatlap 
 
 

1. A tevékenység megnevezése A települési/térségi életminőség javítása, a vidék 
megtartó képességének fejlesztése, valamint az 
ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

4.1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a 
helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések 
programok megvalósítása 

Tevékenység megnevezése: 10 életminőség-javító program 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 30 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula 
Elek 
Kétegyháza 
Lőkösháza 
Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
Az életminőség-javító programok megtartása azt a célt szolgálja, hogy megerősödjön a helyi lakosság lokális 
identitása, fokozódjon aktivitásuk, a közösségi programok által a társadalmi együttműködések hálózata 
kiépüljön, ez pedig egybeesik a projekt általános céljával, amely a társadalmi felzárkózásra és az aktív korúak 
helyben maradására, életminőségük javítására irányul. 

5. Előkészítési feladatok 
Részprogramok tervezése, kialakítása 
Keretek meghatározása: helyszín, időpont 
Rendezvényszervezési kapacitás beszerzése 
Invitálás, marketing, kommunikáció 

6. Szükséges humánerőforrás 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, önkéntesek, 
közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások, közösségszervezők 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A projektben megvalósuló, helyi életminőséget javító fejlesztési tevékenységek a település 
népességmegtartó képességének erősítését szolgálják.  A megvalósuló programok a lakosság jobb 
életminőségének biztosításával hozzájárulnak a település versenyképességének növeléséhez, a helyi 
esélyegyenlőségi programokban célcsoportként megjelenő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének 
megteremtéséhez. 
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8. A tervezett tevékenység leírása  
A projekt keretében közösségformáló, életminőséget javító rendezvények kerülnek megszervezésre a 
fejlesztési területen lévő településeken az alábbi bontásban: 

1) Koncert Gyulán helyi művészek részvételével 
2) Lőkösháza falunapján koncert és előadás a helyi értékekről 
3) Kitelepülés a kétegyházi pogácsafesztiválra, egészségfejlesztő programokkal 
4) Egészség és sport - lőkösházai sportnap 
5) Eleki nemzetiségi utcabál 
6) Főzőverseny Gyulán az egészség jegyében 
7) Főzőverseny Dobozon az egészség és gazdaságosság jegyében 
8) Dobozi mézesverseny 
9) Gyulai sportnap 
10) Gyulai tematikus filmnap 

Az előkészítő szakaszban a projektben alkalmazott közösségszervezők bevonásával megtervezésre 
kerülnek a rendezvények programjai, elkészül az ütemterv. A programszervezés során a rendezvények 
tematikája a projekt céljaihoz illeszkedve kerülnek meghatározásra. 

9. A fejlesztés hatása 
Az életminőség-javító programok a fejlesztési terület közösségi ünnepeivé válhatnak, s így a hatása a 
mindennapokra is kivetül: javulnak a lokális kötődések, csökken az elvándorlási kedv, a közösségi alkalmakon 
való találkozások megerősítik a társadalmi kohéziót és a közösségi hálózatok erősödése más területekre (pl. 
foglalkoztathatóság) is pozitívan hat. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Előkészítés Részprogramok kialakítása; keretek kialakítása: helyszín, 
időpont meghatározása, majd pedig invitálás, marketing, 
kommunikáció 

2. 

Koncert Gyulán helyi művészek 
részvételével 

 A helyi zenei kultúra népszerűsítését, a sokszínűség 
megjelenítését szolgáló rendezvény. Az intézmények falai 
közül szabadtérre kihozott esemény, mely által behívhatók 
azok is, akik eddig nem érezték megszólítva magukat a 
helyi művészek koncertjei tekintetében. Az esemény láttatja 
a színes művészeti palettát, mely által erősíti a lokális 
kötődést, valamint teret nyújt a helyi zenei 
művészetkedvelő, vagy éppen a helyi művészkörökhöz való 
csatlakozásra.  

 

3. 

Lőkösháza falunapján koncert és 
előadás a helyi értékekről 

A település kiemelkedő közösségi eseményén egy olyan 
zenés produkció megvalósítása, amely a helyi közösséget 
megmozgatja, a rendezvényre a lakosokat behívja. A 
nagyszámú megjelenés segíti a közösségérzés erősítését, 
az emberi kapcsolatok életben tartását, valamint a 
nyitottság és az együttműködés elősegítését a közösség 
életének jobbá tétele céljából. A helyi értékek bemutatását 
szolgáló előadás a kötődés erősítését és a helyben 
maradást támogatja. 
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4. 

Kitelepülés a kétegyházi 
pogácsafesztiválra, 
egészségfejlesztő programokkal 

Kétegyháza hagyományos gasztronómiai témájú közösségi 
eseményén megjelenés olyan egészségfejlesztő 
programokkal és egészségmegőrzést promotáló 
programokkal, mely a közösség számára valóban hasznos, 
alkalmazható információkat ad. A gasztronómiai témájú 
eseményen való megjelenés feltételezi a nagyobb 
nyitottságot, és befogadó készséget az egészségtudatos 
ajánlások iránt. 

5. 

Egészség és sport - lőkösházai 
sportnap 

A különböző mozgásformák népszerűsítése a településen 
élők körében. Aktivitás erősítése a közösségi sportok iránt, 
melyek egy kistelepülés esetében jelentős közösségépítési 
tevékenységet jelentenek.  

Érdekes és vonzó aktivitások által annak bemutatása, hogy 
minden korosztály számára biztosított az 
egészségmegőrző mozgás lehetősége, kortól, nemtől 
függetlenül.  

A fair play szellemiségének erősítése, mely a társas 
kapcsolatokra hosszútávon előnyösen hat. 

6. 

Eleki nemzetiségi utcabál 

 Nemzetiségi ízek utcája Eleken: A helyi kultúra 
sokszínűségét reprezentáló esemény, melyen a helyben élő 
nagy nemzetiségek a maguk hagyományos ételeit főzik. Az 
eseményen a hagyományőrzők is megjelennek színes 
programokkal. A programban beépített elemként szerepel a 
másik nemzetek kultúrájának tapasztalati megismerése, 
mely a kölcsönös tiszteletet és megbecsülést erősíti. 

7. 

Főzőverseny Gyulán az egészség 
jegyében 

 Főzőverseny Gyulán, az egészség jegyében. A program 
célja a változatosabb alapanyag felhasználás 
népszerűsítése. Azon alapanyagok felhasználására való 
ösztönzés, melyek ma már a hétköznapokban csak csekély 
háztartásban vannak jelen, miközben elérhető árúak, és 
bizonyítottan jótékony hatással vannak az egészségre. A 
programon elérhetőek bizonyos szűrések is. 

8. 

Főzőverseny Dobozon az egészség 
és gazdaságosság jegyében 

 Főzőverseny Dobozon, az egészség és a gazdaságosság 
jegyében. A program célja a változatosabb alapanyag 
felhasználás, valamint a kreatív, idő, energia és 
költségtakarékos főzés népszerűsítése. Emellett a 
rendezvény célja, hogy rávilágítson arra, hogy igen sok 
olyan alapanyag van, amely megfizethető, egészséges. 

9. 

Dobozi mézes verseny 

Dobozi mézes versenyen megjelenés innovatív, kreatív 
mézes gyermekprogramokkal, melyek elindítják a gyerekek 
és az őket kísérő felnőttek fantáziáját. A mézes maker 
játszóházban kiderül, hogy bármi megvalósítható helyben 
is. 

10. 

Gyulai sportnap 

Gyulai sportnap a mozgás, és az egészséges életmód 
népszerűsítésére. A rendezvény célja, hogy minél több 
résztvevőben ébresszen kedvet a mozgásra, az egyéni, 
illetve a csapatsportokba való bekapcsolódásra. A fair play 
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szellemiségének tudatosítása kihathat a településen élők 
közötti kapcsolatok minőségére a hétköznapokban is. 

11. 

Gyulai tematikus filmnap 

Gyulai tematikus filmnap. A helyi értékek más szemszögből. 
A kamerán innen és túl más a perspektíva. Az alkotásokon 
keresztül betekintést nyerhetünk abba, ki hogyan látja a 
várost. Mások szemüvegén keresztül eddig észrevétlen 
értékekre is felfigyelhetünk. A lokális kötődés erősítését 
szolgáló, pozitív kötődést erősítő rendezvény. 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. A helyi életminőség javítását 
célzó, és a célcsoport helyben 
maradását ösztönző programok 
száma 

db 10 szakmai beszámoló 

 
 
 

 10 a fiatalok helyben maradását ösztönző program 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése A települési/térségi életminőség javítása, a vidék 
megtartó képességének fejlesztése valamint az ezzel 
kapcsolatos disszemináció támogatása 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

4.1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a 
helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések 
programok megvalósítása 

Tevékenység megnevezése: 10 a fiatalok helyben maradását ösztönző program 

Célcsoport A fejlesztési területen élő teljes lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 30 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
Az életminőség-javító programok megtartása azt a célt szolgálja, hogy megerősítsük a fiatalok lokális 
identitását, fokozzuk az aktivitásukat, közösségi programok által a társadalmi együttműködések hálózatát 
építsük, ez pedig egybeesik a projekt általános céljaival, amely a társadalmi felzárkózásra és a fiatalok 
helyben maradására, életminőségük javítására irányul. 

5. Előkészítési feladatok 
Részprogramok kialakítása 
Keretek kialakítása: helyszín, időpont 
Rendezvényszervezői kapacitás beszerzése 
Invitálás, marketing, kommunikáció 

6. Szükséges humánerőforrás 
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projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, szakmai koordinátor, mentorok, önkéntesek, 
közösségi szolgálatot töltő középiskolások, közösségszervezők 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A projektben megvalósuló, helyi életminőséget javító fejlesztési tevékenységek a település 
népességmegtartó képességének erősítését szolgálják.  A megvalósuló programok a lakosság jobb 
életminőségének biztosítása mellett támogatják a társadalmi befogadást, a hátrányos helyzetű lakosság 
esélyegyenlőségét.  

8. A tervezett tevékenység leírása  
1) Ifjúsági konferencia testvérvárosokkal 
2) Pályaválasztás 
3) Bay ösztöndíjasok kisfilmjei - vetítés 
4) Közösségi Kávéház 
5) Ifjúsági Művészház 
6) Gyulai Hír-adó 
7) Innovációs klub – Lego kiállítás 
8) Helyi jövő - jövőműhely 
9) Karrier, jövőkép és helyi akciók 
10) Koncert és falubuli 

9. A fejlesztés hatása 
A közösségfejlesztő programok hatására nő a fiatalok közösségi szerepvállalása, elkötelezettségük a 
település iránt. Ezáltal csökken a településről történő elvándorlás aránya.  
 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Előkészítés Részprogramok kialakítása; keretek kialakítása: helyszín, 
időpont meghatározása, majd pedig invitálás, marketing, 
kommunikáció 

2. Ifjúsági konferencia 
testvérvárosokkal 

A program segíti a fiatalok közötti jó kommunikációt és 
együttműködést, aktivitásra ösztönöz, valamint egy adott 
cél érdekében létrejövő ifjúsági közösségeket indukál. 

3. Pályaválasztás Pályaválasztási gondolatindító nap. Pályaválasztást segítő 
programok, melyek az ifjúság eligazodását szolgálják, s 
melyek hasznos, jó alapot adnak ahhoz, hogy megfelelő 
pályát válasszanak maguknak a döntés előtt álló fiatalok. 
Még mielőtt az iskolák kínálatát megtekintenék, részt 
vehetnek önismereti programokon, mely biztosabb alapot 
ad a döntésüknek. 

4. Bay ösztöndíjasok kisfilmjei - vetítés Motiváló, példaállító kisfilmek készítése és vetítése a gyulai 
Bay ösztöndíjasokról. A kisfilmek célja, hogy segítsenek a 
fiataloknak átlendülni a pályaválasztás nehézségein, 
valamint segítsenek a jövőképük kialakításában 

5. Közösségi Kávéház Közösségi kávéház létrehozása, melynek eredménye a 
művészetek, és az irodalom iránti érzékenyítés a 
résztvevőkben, a társaikban rejlő tehetség megismerése 
iránti igény megteremtése, valamint a tehetségek számára 
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bemutatkozási lehetőség. A program során új közösségek 
indukálódnak, és erősödik a szerepvállalási készség. 

6. Ifjúsági Művészház A fiatalok képzőművészetek iránti érdeklődésének 
felkeltése, a képzőművészetek iránt érdeklődő fiatalok 
közösségépítése, a képalkotás, mint a mai fiatalok 
érdeklődésének fókuszába került kifejezési mód művészi 
szintre emelésének ösztönzése, az értékteremtő alkotás 
által a helyi alkotóművész közösségbe való bevonás 
elősegítése. 

7. Gyulai Hír-adó Applikáció tervezése és kivitelezése, valamint 
népszerűsítése a fiatalok körében a fiatalok jobb elérése, 
illetve jobb információval való ellátása céljából. Olyan 
információk folyamatos szolgáltatása, melyek a fiatalok 
számára megteremtik a jobb, aktívabb közösségi élet 
lehetőségét, emellett több hasznos lehetőségről is 
tájékoztatnak. 

8. Innovációs klub A kreativitás kibontakoztatását és a helyben maradást 
segítő kiállítással egybekötött klubfoglalkozás. Az 
innovációs készség fejlesztését a minden korosztályt 
megszólító LEGO segítségével valósítjuk meg. 

9. Helyi jövő - jövőműhely A fiatalok jövőképalkotását támogató eseménysorozat, 
mely a végén aktivitásra ösztönöz. 

10. Karrier, jövőkép és helyi akciók A jövőműhelyhez kapcsolódó önismereti és helyzetfeltáró 
csoportfoglalkozások, melyek eredményességét gyakorlott 
trének támogatják. 

11. Koncert és falubuli Helyi zenekarok bemutatkozási lehetősége 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. A helyi életminőség javítását 
célzó, és a célcsoport helyben 
maradását ösztönző programok 
száma 

db 10 szakmai beszámoló 

 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel, amennyiben az egyes programok, programelemek 
járványügyi korlátozás alá esnek, úgy azok digitális eszközök segítségével, online térben 

kerülnek megvalósításra. 
 
 

2.3.5 További, a kötelezően megvalósítandó programokhoz kapcsolódó tevékenységeink 

 

a) Beruházások 
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 Mentorközpont kialakítása, akadálymentesítés és eszközbeszerzés 

 
Tevékenység adatlap 

 
 

1. A tevékenység megnevezése Választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

A tevékenység sorszáma és elnevezése 
(összhangban a pályázati útmutatóval)  

Beruházás 

Tevékenység megnevezése: Mentorközpont kialakítása, felújítás 
akadálymentesítés és eszközbeszerzés 

Célcsoport a fejlesztés területén élő lakosság 

2. A tevékenység időtartama (hónap) 8 
3. A tevékenység helyszíne(i) 

(település, intézmény, stb.) 
5700 Gyula, Béke sgt. 41.; hrsz: 4713 

4. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához  
A mentorközpont kialakítása, felújítása, a szükséges eszközbeszerzések és az épület akadálymentesítése 
együttesen hozzájárul ahhoz, hogy a projekt szakmai programja megvalósulni tudjon, a mentorok hatékony 
munkavégzésének feltételeit meg tudjuk teremteni, így összességében a cél a projekt általános céljával 
egybeesik: ezen beruházások közvetetten hozzájárulnak a helyi, aktív korú polgárok felzárkózásához, a helyi 
lakosok minőségi közszolgáltatáshoz való hozzáféréséhez. 

5. Előkészítési feladatok 
Tervezés, közbeszerzés, árajánlatok fogadása és értékelése, kiválasztás, vásárlás, beüzemelés, installáció 

6. Szükséges humánerőforrás 

7. A tevékenység indoklása HEP alapján  
A mentori tevékenységgel érintett személyek minél szélesebb körben való elérésének biztosítását szolgálja 
a mentorközpont, melynek akadálymentesítésével az is célunk, hogy a fogyatékkal élőket hozzásegítsük a 
teljes értékű élethez, ennek érdekében támogatjuk biztonságos közlekedésüket. Mindez hozzájárul a 
szolgáltatások széleskörű hozzáféréséhez és a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózást megfogalmazó 
helyi HEP célokhoz. 
  

8. A tervezett tevékenység leírása  
A gyulai mentorközpont épületének akadálymentesítése, felújítás, a munkaállomások és közösségi 
munkaterek kialakítása, a szükséges eszközök és IKT-eszközök beszerzése 

9. A fejlesztés hatása 
Közvetlenül a fejlesztés hatására egy magas színvonalú munkát lehetővé tevő munkakörnyezet alakul ki, 
amely közvetetten hozzájárul a hatékony interventív munka, segítő folyamatok és tanácsadások 
megvalósításához. 

10. Résztevékenységek felsorolása és leírása  

A résztevékenységek 

Sor-
száma 

Megnevezése Leírása 

1. Előkészítés A szükséges beruházások megtervezése 

2.   

3. Árajánlatkérés, -fogadás és 
értékelés 

Árajánlatkérés, -fogadás és értékelés 

4. Kiválasztás A legmegfelelőbb árajánlat kiválasztása 
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5. Beszerzés A kiválasztott eszközök, IKT-eszközök megvásárlása 

6. Beüzemelés, installáció A vásárolt eszközök telepítése, elhelyezése, 
munkaállomások kialakítása, IKT-eszközök beüzemelése 

7. Dokumentálás A folyamat dokumentálása, könyvelésre való előkészítése 

11. Szakmai elvárások, kimeneti indikátorok 

Az indikátorok 

Sor-
száma 

Megnevezése Mérték-
egysége 

Mennyisége Forrásai 

 Kimeneti indikátorok 

I. Mentorközpont kialakítása, 
felújítása 

db 1 Számviteli bizonylatok, szakmai 
beszámoló, fotódokumentáció 

II. Akadálymentesítés db 1 Számviteli bizonylatok, szakmai 
beszámoló, fotódokumentáció 

III. Eszközbeszerzés db 1 Számviteli bizonylatok, szakmai 
beszámoló, fotódokumentáció 

IV. IKT-eszközök beszerzése db 1 Számviteli bizonylatok, szakmai 
beszámoló, fotódokumentáció 

 
 
 

 
 

2.3.6 További tevékenységek 

a) Együttműködések kialakítása 

A program során a Kedvezményezett a projekt egyes tevékenységeinek megvalósítása céljából 
együttműködő partnerként vonja be a humánszervezeteket, a járási feladatokat ellátó intézményeket, 
valamint a munkaerő-piaci programokat működtető szervezeteket. Ennek megfelelően együttműködési 
megállapodások megkötésére kerül sor az alábbi szervezetekkel: 

Együttműködésbe bevont szervezet Az együttműködés tárgya 

Gyulai Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály A munkaerő-piaci programok népszerűsítése, 
folyamatos információáramlás biztosítása, helyi 
szintű együttműködési hálózat kialakítása, a 
mentoráltak nyomon követésének biztosítása.  

Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért 
Közhasznú Egyesület 

Közösségfejlesztő programok szervezése, a 
fiatalok helyben maradásának ösztönzése, 
információk biztosítása, ifjúsági közösségfejlesztő 
tevékenységek támogatása. 

Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület Közszolgáltatások elérhetővé tételének, a 
helyben maradás ösztönzésének támogatása, a 
civil szereplők bevonása, információk folyamatos 
biztosítása. 
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Egészségügyi Alapellátási Intézmény Közösségi egészségfejlesztő folyamatok 
támogatása, programok szervezése, 
információáramlás biztosítása. 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár Közösségfejlesztő programok megvalósításában 
való közreműködés, információk biztosítása, 
programok népszerűsítése. 

Erkel Ferenc Művelődési Központ Közösségfejlesztő programok megvalósításában 
való közreműködés, információk biztosítása, 
programok népszerűsítése. Közösségfejlesztő 
programok megvalósításában való 
közreműködés, információk biztosítása, 
programok népszerűsítése. 

Gyulai Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 

Szervezetfejlesztési folyamatokban való 
közreműködés, a mentoráláshoz szükséges 
információáramlás biztosítása, a projektben 
megvalósuló programelemek népszerűsítése, a 
célcsoport bevonásának támogatása. 

 

A kialakított együttműködések a projekt sikeres megvalósítását, a hátrányos helyzetű célcsoporttagok 
társadalmi beintegrálódását, a munkaerő-piaci helytállás erősítését, a térség megtartó képességének 
erősítését szolgálják.  

 
A vidék megtartó képességének erősítése beépül az ösztöndíjrendszerünkbe, amelynek kimondott 
célja, hogy az ösztöndíjjal támogatottak további karrierjüket helyben folytassák, alakítsák, ezzel is 
erősítve a lokális kompetenciákat és a helyi tudástőkét. 
 
Programjainkon a helyi nemzetiségek megjelenését elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, mind aktív 
oldalról, azaz a nemzetiségi kultúra egy-egy szeletének bemutatásával való megjelenést, mind pedig a 
passzívabb oldalról, azaz támogatjuk, hogy a nemzetiségek, etnikumok, kisebbségek jelen legyenek 
rendezvényeinken, részesüljenek a projekt tevékenységeiből. 
 
Fontos projekttevékenységként tekintünk az egészségügyi szűrések alkalmával megszervezett buszos 
utaztatásra: ezzel el tudjuk érni, hogy a kistelepüléseken élők számára is elérhetővé váljanak a 
minőségi közszolgáltatások. 
 
 

b) Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók alkalmazása 

 
Projektmenedzser ellátandó feladatok: 

 havi-negyedéves beszámolók és értékelések összeállítása 

 költségvetés, tevékenységterv szerinti előrehaladás követése 

 az irányító hatósággal való kapcsolattartás 

 beszállítókkal, alvállalkozókkal való szerződéskötés koordinációja 

 adminisztrációs feladatok koordinációja  

 a projekt átláthatóságának biztosítása 

 időközi beszámolók összeállítása  
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 a pénzügyi vezető irányításával a pénzügyi feladatok megvalósítása 

 projektzárás koordinációja 

 a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok koordinációja 

 esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesítése 
 
Pénzügyi vezető ellátandó tevékenység: 

 projekthez kapcsolódó pénzügyi feladatok irányítása, ellátása 

 kifizetési kérelmek előkészítése, benyújtása  

 pénzügyi változás-bejelentők és támogatási szerződésmódosítások előkészítése 

 megvalósításhoz kapcsolódó szerződésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok befogadása, 
ellenőrzése, utalványozásra átadása 

 a projekt költségvetésének nyomon követése  

 cash flow- és likviditástervezés irányítása 

 kapcsolattartás a könyvvizsgálóval  

 pénzügyi területen kapcsolattartás a projekt-gazda főigazgatójával 
 
Szakmai vezető ellátandó tevékenysége: 

 a szakmai feladatokkal kapcsolatos tevékenységek koordinálása  

 a fejlesztések szakmai szempontú koordinálása együttműködésben a projektmenedzsmenttel  

 a projekt előrehaladását kísérő dokumentációk elkészítésének koordinálása 

 a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó feladatok koordinálása, ellátás 

 külső szolgáltatókkal való kapcsolattartás 
 
 
 
A projekt teljes ideje alatt alkalmazva: 

- 1 fő projektmenedzser munkaszerződéssel  
- 1 fő szakmai vezető megbízási szerződéssel 
- 1 fő pénzügyi vezető megbízási szerződéssel  

A projekt megvalósítása alatt alkalmazva: 

- 4 fő szakmai asszisztens munkaszerződéssel, 1 fő szakmai asszisztens részére 
célfeladat megállapítás 

- 4 fő esetmenedzser munkaszerződéssel, 1 fő esetmenedzser részére célfeladat 
megállapítás 

- 1 fő szakmai koordinátor munkaszerződéssel 
- 1 fő egészségügyi koordinátor munkaszerződéssel 
- 12 mentor munkaszerződéssel 

Ezen kívül közösségfejlesztő, szervezetfejlesztő, valamint önkéntesek és közösségi szolgálatukat töltő 
középiskolások segítik a szakmai program megvalósulását. 
 

 

2.4 A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK, VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÁSOK, 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, NEVELÉSI TANÁCSADÓK HUMÁN KAPACITÁSÁNAK 

NÖVELÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 

A projekt közép- és hosszú távú hatásait erősítendő, a tevékenységek során egy komplex 

humánkapacitás-fejlesztés megy végbe, amely aktuális szükségletnek felel meg, és a jövőre nézve is 

fontos szolgáltatásbővülést jelent. 
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A korábban ismertetett táblázatban, amely az igényfelmérés eredményét mutatja (1.5 fejezet), látható, 

hogy a humánfejlesztések részeként további álláshelyek létesítésére van szükség. Az igényfelmérés 

részeként beazonosításra került szakemberhiány összesen 22 munkakört érint, a projekt kapcsán 20 

munkakör betöltésére van lehetőség, amellett, hogy a lehetőségek szerint a későbbiekben a többi igényre 

is próbálunk válaszolni. A fejlesztés értelmében 20 fő humánszolgáltatás területén való alkalmazására 

van lehetőség:  

 Kétegyházán egy fő pályázatíró és egy óvodapedagógus felvételére kerül sor a hiányok 

enyhítésére. 

 Lőkösházán a bölcsődéhez csecsemő és kisgyermeknevelő, a szociális területre szociális ápoló 

és gondozó valamint mentálhigiénés asszisztens kerül alkalmazásra. A művelődési területen egy 

kulturális szervezői munkakör kerül betöltésre. 

 Elekre oktatási-nevelési intézményeibe csecsemő és kisgyermekgondozót, óvodapszichológust 

és egy pedagógust veszünk fel. A pedagógiai munkát segítendő szakembereket alkalmazunk 

még: gyermekpszichológus, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus személyében. 

A szociális területen ápoló, szociális gondozó és ápoló (E kat.), szociális munkás álláshelyek 

betöltésére kerül sor. 

 Dobozon egy fő családgondozó munkatárs kerül felvételre a Gondozási Központ igényei alapján. 

 Gyulán az oktatási intézmények hiányterületeit figyelembe véve az egyik középiskola 

iskolapszichológust vesz fel, egy másik pedig iskolapszichológust és fejlesztő pedagógust. 

Az álláshelyek létesítésével nemcsak hiányterületek kerülnek megszűntetésre, de a meglévő 

humánszolgáltatások területén lévő munkatársakra nehezedő terhek is enyhülnek, szolgáltatók 

kapacitásai növekednek. 

A fejlesztésben érintett 6 intézmény 30 órás keretben szervezetfejlesztésben részesül. A 

szervezetfejlesztés során meghatározásra kerülnek a szervezetfejlesztési célok és módszerek, valamint 

az egyéni feladatok és feladatkörök. Az intézményeket érintő problémafeltárásra is sor kerül, ehhez 

rendelve fogalmazódnak meg a lehetséges a megoldási javaslatokat. A fejlesztés hatására a helyi 

igényekhez illeszkedő szolgáltatások alakulnak ki a fejlesztési terület egyes településein.A projekt 

tevékenységei között mentorok felkészítésére és alkalmazására (12 fő) valamint esetmenedzserek (5 

fő) kiválasztására is sor kerül. Ők a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci 

eszközökben való részesedésének elősegítésén munkálkodnak tanácsadói és mentori 

tevékenységükkel. 

A helyi emberi erőforrás fejlesztési terv részeként a fejlesztések keretén belül egy ösztöndíjrendszer 

kerül megvalósításra, amely biztosítja a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságát a jövőben. 

Tanulmányokat végző fiatalok, átképzést vállaló aktív korú felnőttek kapnak ösztönzést arra, hogy humán, 

szociális területen tanuljanak és váljanak szakemberré. Ők jelenthetik azt az utánpótlást, amellyel a 

térségben biztosítottak lesznek a szolgáltatások a jövőben is, és egyben az ösztöndíj hozzájárul a helyben 

maradásukhoz is. 
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2.5 AZ INTÉZMÉNYHIÁNYBÓL EREDŐ HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK 

BEMUTATÁSA  

Az intézményhiányok első sorban Elek és Lőkösháza településeket érintik, amelyek esetében bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény iránti igény jelentkezett. Az igényfelmérés alapján megfogalmazott 

intézményhiányok tekintetében megvizsgáltuk a körülményeket és a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltakat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) 

bekezdése alapján, ha az adott településen legalább 5 gyermeket érintő igény jelentkezik a bölcsődei 

ellátásra, vagy ha az adott település 3 éven aluli lakosainak száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat 

köteles a gyermekek bölcsődei ellátásáról gondoskodni. Ez megvalósulhat bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények által, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási 

szerződés keretében. 

Bölcsődei ellátást bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde nyújthat. Mini 

bölcsőde iránti igény Elek és Lőkösháza települések tekintetében fogalmazódtak meg, esetükben a 

jogszabályokban megfogalmazott követelmények indokolják az intézmények létesítését. 

A mini bölcsőde a klasszikus bölcsődei intézményhez viszonyítva alacsonyabb csoportlétszámmal, 

egyszerűbb követelmények mellett működik. Ezen intézményi forma lehetőséget nyújt a 3 éven aluli 

gyermekek napközbeni felügyeletére, amellyel a települések önkormányzatai hozzájárulnak a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés minél szélesebb körben való biztosításához. A személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt rendelkezések 

megfogalmazzák, hogy általános esetben egy mini bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek 

nevelhető, csoportonként pedig elegendő egy fő kisgyermeknevelő vagy egy fő bölcsődei dajka. Ennek 

köszönhetően fenntartása gazdaságosabb az olyan települések számára, amelyek hátrányos helyzetű 

térségben találhatóak. Megvalósításával összefüggő feladat a szolgáltatásban dolgozók képzése. Ehhez 

kapcsolódóan az ez irányú érdeklődésű és tanulmányokat folytató fiatalok mentori segítséget kapnak a 

szakmai ismeretek és a szolgáltatáshoz kapcsolódó sajátosságok kezelésének elsajátításához. A humán 

közszolgáltatásokkal kapcsolatos tanulmányokat folytató fiatalok helyben maradását támogatva 

ösztöndíjas támogatást valósítunk meg, amellyel a térség munkaerő és népesség megtartó 

képességéhez kívánunk hozzájárulni. 

Jelen projekt keretében az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítését célzó intézkedések közé 

sorolható tehát ezen leendő intézmények humán erőforrásának fejlesztése, amellyel a szakember 

ellátottságot kívánjuk támogatni. Az intézményfejlesztési tervben foglalt, megvalósítandó intézkedések a 

humán közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása mellett hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos 

térségek számának csökkentéséhez, a települési és térségi életminőség javításához. 

 

 

2.6 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKKAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Az esélyegyenlőségi programban foglalt helyzetelemzés célja az adott településen élő hátrányos helyzetű 

csoportok körülményeinek feltérképezése annak érdekében, hogy a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférés a lehető leghatékonyabban valósuljon meg. A helyi esélyegyenlőségi programok elemzése 

során Doboz Nagyközség Önkormányzata, Elek Város Önkormányzata, Gyula Város Önkormányzata, 
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Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata és Lőkösháza Község Önkormányzata által elfogadott 

dokumentumok kerültek feldolgozásra. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat érintő feltárt esélyegyenlőségi problémák és azon területek, 

amelyek fejlesztésre szorulnak a jelen projektben szereplő településeken az alábbiak szerint alakulnak: 

Célcsoport Problémák beazonosítása 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 
élők 

 Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 
magas száma 

 Munkanélküliek számának növekedése 

 A különböző támogatások, segélyek 
igénybevevőinek számának emelkedése 

 Lakókörnyezet rendezetlensége 

Gyermekek  Magas a hátrányos helyzetű/veszélyeztetett 
gyermekek száma 

Nők  Magas a nők tartós munkanélkülisége 

 Nem hatékony a munka és a magánélet 
összehangolása 

 Munkaerő-piaci lehetőségek beszűkülése 

Idősek  Elmagányosodás, izoláció 

Fogyatékkal élők  Akadálymentesítés hiánya 

 Beszűkülő munkaerő-piaci lehetőségek 

Forrás: települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok 

 

Az érintett településeken élő lakosság jövedelmi és vagyoni helyzetére jellemző, hogy az alacsony 

jövedelemmel rendelkezők bevételeinek nagy része a különböző pénzbeli és természetbeni szociális 

juttatásokból származik. Az önkormányzatok rendszeres jellegű hozzájárulásai közül, a hátrányokat 

kompenzáló juttatások között a munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások jelennek meg a 

legnagyobb összegben. A településeken élő foglalkoztatási szempontból inaktív lakosság nagy hányada 

alacsony iskolai végzettségű, megváltozott munkaképességű vagy roma. Az alacsony munkaerő-piaci 

részvételük szintén az iskolai végzettség hiányának, a tartós munkanélküliségükből eredő 

motiválatlanságnak tudható be, illetve a társadalmi előítéletek is szerepet játszanak abban. Az adott 

településeken gyakran korlátozott a munkavállalási lehetőségek száma, amely a foglalkoztatási 

szempontból hátrányos helyzetűek (idősek, munkaerő-piacra visszatérő nők, megváltozott 

munkaképességűek) számára még jobban megnehezíti az elhelyezkedést. Az önkormányzatok azonban 

igyekeznek a közfoglalkoztatás keretében pótolni a hiányzó munkalehetőségeket. A munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése nem csak a foglalkoztatásban való 

részvételt foglalja magában, ehhez kapcsolódóan a hozzátartozók ellátásának feltételeit is biztosítani kell. 

A szociális alap- és szakellátási formák (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, gyermekek és idősek 
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napközbeni ellátása, házi segítségnyújtás, valamint a fogyatékkal élők nappali ellátása) lehetőséget 

nyújtanak a munkába való visszatéréshez, ám ezek nem minden településen vehetők igénybe. Az 

egészségügyi alapellátás biztosított a településeken, kötelező szűrések és alkalmi jelleggel prevenciós 

programok is elérhetők a lakosság számára, amelyek azonban nem elegendőek a megelőzéshez, az 

egészséges életmód szemléletének tudatos elsajátításához. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban feltárt problémák megoldására vonatkozó fejlesztési tervek 

meghatározásakor a fenti dokumentumokkal való összhang kialakítását tartottuk szem előtt. A 

településen élők életminőségének javítását célzó, humán közszolgáltatások fejlesztését és a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztathatóságának javítását is magában foglaló intézkedések iránti igény Doboz 

nagyközség önkormányzatának programjában kiemelten megjelenik. A projekt keretében 

megvalósítandó alábbi fejlesztési programok célja az esélyegyenlőségi programok fókuszában lévő 

csoportok helyzetének javítása és a kiemelt problématerületek kezelése. A projekt keretében célul tűztük 

ki a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, amelynek egyik elengedhetetlen 

feltétele a megfelelő szakember-ellátottság. A szakemberhiány enyhítése feladatok átszervezésével, új 

munkakörök kialakításával valósítható meg, a szervezetfejlesztési tevékenység eredményeképp a helyi 

szolgáltatások továbbfejlesztése realizálódik. Ebből a szempontból a családsegítő szolgáltatás szerepe 

kiemelendő, mivel prevenciós tevékenysége nagymértékben hatással van az egyéb szolgáltatások 

igénybevételére. 

A közösségi egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok keretében prevenciós célú egészségügyi 

szűrések és egyéb egészségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények valósulnak meg, amelyek a testi és 

lelki egészség megőrzését támogatják. A preventív családos programok a szülői készségek javításában, 

a nőket érintő társadalmi problémák felszámolásában játszanak szerepet. Hosszú távú célunk az érintett 

családok életvezetésének megváltoztatása. Az életvezetési tanácsadás részeként fontos hangsúlyozni 

az anyák egészségtudatos magatartását, illetve a szenvedélybetegségek megelőzését, amelyek a 

veszélyeztetett gyermekek élethelyzetének javításában kiemelt szerepet játszanak. 

A foglalkoztatás terén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés felszámolását az aktív 

foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz (munkakeresést ösztönző szolgáltatások, tanácsadások, képzések) 

való egyenlő hozzáférés elősegítésével kívánjuk megvalósítani. A foglalkoztatást elősegítő fejlesztési 

tevékenységek keretében az oktatásból/ a gyermekgondozásból a munkaerőpiacra való 

belépés/visszatérés átmenetét megkönnyítő, valamint a fogyatékos személyek és idősek munkavállalását 

segítő tanácsadások, előadások nyújtanak információkat a résztvevők számára. A munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű személyek mentorálása szintén a munkakörnyezetbe való 

beilleszkedést szolgálja. 

Időseknek szóló programok szervezésével csökkenteni kívánjuk a felügyelet nélküli, magányos idősek 

számát. A társadalom elöregedésével együtt nő az egyedül élők száma, akiknek kevesebb jövedelemből 

kell egyszemélyes háztartásukat fenntartani, ez pedig szintén fontos szempont a szociális szolgáltatások 

igénybevételét illetően. A projekt keretében célunk a fogyatékkal élők biztonságos közlekedésének 

elősegítése, amely hozzásegíti őket a teljes értékű élethez. A projekt eredményeként az idősek és a 

fogyatékkal élők aktív társadalmi életet élhetnek. 

A fiatal generációt célzó intézkedések célja a korosztály érdektelenségének felszámolása értékteremtő 

tevékenységekbe történő bevonásukkal és jövőképük formálásával annak érdekében, hogy felelős és 

nyitott gondolkodású felnőttként hozzájáruljanak a közösség életéhez. 
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A helyzetelemzés során feltárt problémák megszüntetésére irányuló intézkedések által, a helyi 

szolgáltatások minőségének növelése érdekében támogatni kívánjuk az önkéntességen alapuló helyi 

kezdeményezéseket. 
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2.7 INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

2.7.1 Indikátorok és monitoring mutatók 

Indikátorok megnevezése 
Mérték 

egység 

Kiindulási 
érték 

Célérték Céldátum Az adatforrás megnevezése 

A projekt valamely programelemébe bevont személyek aránya  
% 0 10% 2021.02.28. jelenléti ívek, projektbeszámoló 

Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek 
köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma  

fő 0 20 
2021.02.28. munkaszerződések, 

közalkalmazotti/közszolgálati 
kinevezés 

Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének 
megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programokon 
részt vett személyek  

fő 0 1000 
2021.02.28. szakmai beszámoló, jelenléti ív, 

fotódokumentáció 

Elkészített egyéni fejlesztési tervek 
db 0 400 2021.02.28. egyéni fejlesztési tervek 

Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoztathatóság 
szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó 
programelemben résztvevők  

fő 0 400 
2021.02.28. 

fejlesztési napló és jelenléti ívek 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra 
jutását támogató programokba nem egyéni fejlesztési terv alapján 
résztvevők  

fő 0 450 
2021.02.28. 

szakmai beszámoló, jelenléti ív 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra 
jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) 
tematikái  

db 0 3 
2021.02.28. 

tematikák 

Mentori tevékenységgel elért személyek száma  
fő 0 300 2021.02.28. jelenléti ív, szakmai beszámoló 

A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi 
egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért 
személyek száma  

fő 0 1000 
2021.02.28. jelenléti ív, fotódokumentáció, szakmai 

beszámoló 
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Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok 

száma 
fő 0 500 

2021.02.28. 
jelenléti ívek, szakmai beszámoló 

A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő 

programokon résztvevők 
fő 0 200 

2021.02.28. jelenléti ívek, fotódokumentáció, 
szakmai beszámoló 

Fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó 
programokba bevontak  

fő 0 200 
2021.02.28. jelenléti ívek, fotódokumentáció, 

szakmai beszámoló 

A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben 
maradását ösztönző programok száma  

db 0 10 2021.02.28. szakmai beszámoló 

A fiatalok helyben maradását ösztönző 

szolgáltatások/programok száma 
db 0 10 

2021.02.28. 
szakmai beszámoló 

 

Monitoring mutató megnevezése 
Mértékegysé

g 
Cél 

dátuma 
Cél 

változás 

Cél 
összváltozá

s 

Cél 
kumulál

t 

Az adatforrás 
megnevezése 

A munkaerőpiaci integráló programokba bevont 
hátrányos helyzetű személyek száma 

fő 

2018.11.30
. 

200 200 200 
jelenléti ív 

2021.02.28
. 

50 250 250 

A program elhagyását követően a munkaerő-piacra 
vagy munkaerő-piaci programba belépők száma fő 

2023.02.28
. 

50 50 50 
munkaszerződések, 

közalkalmazotti/közszolgál
ati kinevezés 

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző 
programokban részt vevő személyek száma 

fő 

2018.11.30
. 

150 150 150 jelenléti ív, 
fotódokumentáció, szakmai 

beszámoló 
2021.02.28

. 
850 1000 1000 

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a 
marginalizálódott közösségeket, például a romákat) 
résztvevők száma 

fő 

2018.11.30
. 

150 150 150 
szakmai beszámoló 

2021.02.28
. 

50 200 200 
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Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett 
intézmények száma 

db 

2018.11.30
. 

4 4 4 
együttműködési 
megállapodás 2021.02.28

. 
2 6 6 

 

 

2.7.2 Mérföldkövek 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

megnevezése 
Eredmény leírása 

Mérföldkő 

elérésének 

dátuma 

Mérföldkő 

eléréséig tervezett 

összeg 

1 1. mérföldkő A támogatási összeg legalább 10 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be. 2018.11.30. 
51 355 710 

2 2. mérföldkő 

A helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben bemutatott, a projektbe bevont 

személyek tervezett létszámának aránya eléri legalább a 40%-ot, a 

szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma eléri a 60%-

ot. 

A támogatási összeg legalább 15 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be. 

2018.12.31 
23 725 995 

3 3. mérföldkő  

A támogatási összeg legalább 35 %-áról kifizetési kérelem kerül benyújtásra. 

2019.06.30 
48 168 678 

4 4. mérföldkő 
A támogatási összeg 45 %-áról kifizetési kérelem benyújtása. 

2019.10.31. 
101 243 165 
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5. 5. mérföldkő 

A projekt fizikai befejezése, amely dátummal a projektben vállalt mutatók 

eredményei 100 %-ban megvalósultak, és a támogatás legalább 90 %-ról 

kifizetési kérelmet nyújt be. 

2021.08.31.  
274.381.004 

3 A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE  

3.1 A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3.1.1 A megvalósulás helyszíne 

A projekt a Dél-alföldi régióban, azon belül pedig Békés megye 5 településén (Doboz, Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) valósul meg. 

A humánerőforrás fejlesztését célzó projekt helyszíneinek olyan tereket választottunk, amelyek hosszú évek óta platformként szolgálnak a helyi közösségi életnek 

és a közművelődésben, illetve képzésekben is fontos szerepet töltenek be. A kiválasztott helyszínek népszerű és meghatározó és csalogató jellege nagyban segíti 

majd a célcsoport elérését, illetve a közösségi kommunikációt is ösztönzi majd. 

A gyulai programok megvalósulásának helyszíne a Béke sugárút 41. alatti Harruckern János Középiskola Gyula Béke sugárút 41. szám alatti telephelye lesz, ami 

a hétköznapokon a fiatalok oktatását és közösségi életét látja el, és képes eszközöket is nyújtani a program kivitelezéséhez. Az épület maga egy csendes és 

nyugodt helyen található. 

Az Eleken megvalósuló programok helyszíne a Kossuth utca 13. szám alatti Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely a település 

központjában, jól megközelíthető helyen található. Az intézmény kulturális rendezvényeknek, gyermek és ifjúsági programoknak, valamint kiállításoknak, 

szakköröknek és képzéseknek ad helyet. 
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A kétegyházi programok megvalósulási helyszíne a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, amely a település központjában, a Fő tér 4. szám alatt található. 

A közösségi élet fenntartása érdekében kulturális rendezvényeket, gyermek és ifjúsági programokat szervez, illetve az intézményben lehetőség nyílik képzések 

lebonyolítására is. 

A megvalósítandó programoknak Lőkösházán a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár ad helyet. Az intézmény könnyen megközelíthető, a település 

központjában, az Alapítók útja 17-19. alatt működik. A nyilvános könyvtári szolgáltatás mellett gyermek- és ifjúsági, valamint különböző kulturális programokat 

nyújt a lakosság számára. 

A Dobozon megvalósítandó tevékenységek helyszínéül a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár szolgál, amely a település jól megközelíthető részén, a Hunyad tér 

1. szám alatt működik. Az intézmény számos kulturális programnak ad helyet, amelyhez a szükséges eszközök is rendelkezésére állnak. 

 

3.1.2 Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

A megvalósítani kívánt projekt által előhívott feladatok, kihívások, a projekthez kapcsolódó járulékos feladatok, a szervezetfejlesztési és kommunikációs feladatok 

a következők: 

1. Megvalósíthatósági tanulmány 

 helyzet- és igényfelmérés 

 célok, eredmények meghatározása 

 feladatok megtervezése 

2. Megvalósítók kiválasztása 

 közösség- és szervezetfejlesztés 

 szolgáltatásfejlesztés 

3. Partnerek kiválasztása, bevonása 

 adottságok, jellegzetességek 

 meglévő kapcsolatrendszer 

4. Tudásmegosztás, szemléletformálás 

 workshopok 

 mentorálás 

 egyéni és csoportos 

kompetenciafejlesztés 

 nyilvánosság tájékoztatása 
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5. Tréningek 

 kompetenciafejlesztés 

 szervezetfejlesztés 

6. Tanácsadás 

 horizontális 

 menedzsmentközpontú 

7. Hálózatosodás 

 érdekek 

 közös célok 

 

8. Közös stratégia 

 előnyök 

 fenntartás 

 disszemináció 

 

3.1.3 A fejlesztés hatásainak elemzése 

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések hatásai szorosan egymáshoz kapcsolódnak. A elért hatások két területéről beszélhetünk, amelyek a közvetlen 

és a közvetett célcsoportokat érintik. 

A projekt közvetlen célcsoportot érintő hatásait az alábbiakban lehet meghatározni: 

 A helyi humán közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak kompetenciáinak fejlődik 

 Az alapvető humán közszolgáltatások kapacitáshiánya enyhül 

 A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság felzárkózásával társadalmi helyzetük javul 

 Az érintett célcsoport foglalkoztathatósága fejlődik 

 Beindul a tudástranszfer 

 Erősödik az egyéni és társadalmi felelősségvállalás 

A projekt közvetett célcsoportját érintő fejlesztési hatások beazonosítása és mérése nehezebb, mivel ezen hatások (illetve nagy részük) a projekt zárását követően 

válnak érzékelhetővé, azonban előreláthatóan az alábbiakban definiálhatók: 

 A szolgáltatások minőségi jellemzői javulnak, javul a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés esélye 
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 Elindul a szolgáltatáshiányos területek felzárkózása 

 Javul az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete 

 Nő a foglalkoztatottság mértéke 

 Erősödik a társadalmi kohézió 

 A térség gazdasági, társadalmi szereplőinek együttműködése erősödik 

 A térség népesség megtartó képessége erősödik 

A projekt egyik legfontosabb hatása a feltárt esélyegyenlőség problémák kezelésének és a területi különbségek csökkentésének helyi erőforrásokra épülő és helyi 

szükségletekhez igazodó, komplex megvalósítása. A projekthez kapcsolódóan, a résztvevő szereplők által kialakított hálózatnak köszönhetően hosszú távú 

együttműködések és tudástranszferek valósulnak meg, amelyekkel tevékenységük fenntarthatóságát is biztosítják. Ez a hálózatosodás hozzájárul a szervezetek 

helyi gazdasági-társadalmi jelenlétének erősítéséhez, amelynek révén a térség fejlődésében betöltött szerepük is hangsúlyosabbá válhat. A projektben érintett 

szervezetek társadalmi felelősségvállalása hozzájárul továbbá a társadalmi kohézió erősítéséhez, valamint a hátrányos társadalmi csoportok munkaerő-piaci 

helyzetének javulásához, így a térségi foglalkoztatás növeléséhez. 

 

a) Társadalmi és gazdasági hatások 

1. Társadalmi integráció, esélyegyenlőség: A fejlesztési tevékenységek során erősödik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése, a hátrányos helyzetű 

csoportok felzárkózását támogató intézkedések hozzájárulnak a foglalkoztatás terén tapasztalható megkülönböztetés felszámolásához és a közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférés megvalósulásához. 

2. Foglalkoztatottság és munkaerőpiac: A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztatását elősegítő fejlesztési tevékenységek révén 

a térség munkaerő-piaci helyzete jelentősen javul. 

3. Stratégiai partnerség: A projektben résztvevő szervezetek a fejlesztési tevékenységek hatékony megvalósításának érdekében hálózatokat alakítanak ki, 

amelyek a projekt hatásainak további fenntartására adnak lehetőséget. 

4. A térség gazdasági potenciálja: A fejlesztési tevékenységeknek köszönhetően a szereplők képessé válnak a gazdasági folyamatok alakítására, ezáltal a területi 

különbségek mérséklődnek, a térség népesség megtartó képessége erősödik. 

A fentebb felsorolt hatások részletezését az alábbi táblázat mutatja: 
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Társadalmi és gazdasági hatások 

Hatásterület Közvetlen hatás Hatás 

erőssége 

(1-10) 

Közvetett hatás Hatás 

erőssége 

(1-10) 

Társadalmi integráció A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi felzárkózására 

10 Az egyéni és a társadalmi 

felelősségvállalás, illetve a társadalmi 

kohézió erősödik 

9 

Esélyegyenlőség A projekt során megvalósuló tevékenységek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy maradéktalanul 

érvényesüljenek az esélyegyenlőségi szempontok 

10 Javul a hátrányos helyzetű csoportok 

társadalmi-gazdasági pozíciója 

9 

A humán közszolgáltatások 

szakember-ellátottsága 

A feltárt szakemberhiány mértéke mérséklődik, 

amelynek meghatározó eleme a szervezetfejlesztés 

10 Csökkennek a területi különbségek 

(szolgáltatás minősége, hozzáférés) 

9 

Foglalkoztatottság A megvalósuló projekt javítja a célcsoportok 

munkaerő-piaci helyzetét  

9 A térségben élők munkaerő-piaci 

esélyei javulnak, nő a térség 

versenyképessége. 

8 

A térség gazdasági 

potenciálja 

Kialakul a projektben résztvevő szervezetek közötti 

hálózatosodás  

9 A szervezetek közötti piaci kapcsolatok 

megerősödnek, nő a térség 

versenyképessége. 

7 

 

 

b) Környezeti hatások 

A projektgazda elkötelezett a környezetvédelem iránt, tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra, melyet minden esetben közvetít 

a projektbe bevont partnerek és a célcsoport felé. A projekttevékenységek során a résztvevők mindvégig kommunikálják a környezeti fenntarthatóság szempontjait. 
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A káros hatások elkerülésének érdekében erőfeszítéseket teszünk a projektfolyamatok által kiváltott környezeti hatások feltérképezésére, a projektben környezeti 

felelőst jelölünk ki, aki a fenntarthatósági szempontok érvényesülését ellenőrzi. 

A projekt keretében történő eszközök, termékek, alapanyagok, valamint a szolgáltatások beszerzése során kiemelt hangsúlyt fektetünk a fenntartható fejlődést 

szolgáló megvalósítás és fenntartás szempontjaira. A projekttevékenység végzéséhez kapcsolódó beszerzések és kibocsátások környezeti kockázatait mindenkor 

megvizsgáljuk, ezáltal kívánjuk csökkenteni a projekt ökológiai lábnyomát. A beszerzésekkel összefüggő kiválasztás során követett elvek: anyag- és 

energiatakarékosság, megújuló energia felhasználása, stb. 

A megvalósítandó projekttevékenységek során szem előtt tartjuk szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Az irodai munkafolyamatok során is környezettudatosan 

járunk el, olyan technológiákat alkalmazunk, melyek környezeti terhelése a lehető legalacsonyabb. A projektben megvalósuló rendezvények helyszénét úgy 

választjuk meg, hogy tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, így csökkentve az autóhasználat okozta környezetszennyezést. 

A környezeti hatásokat az alábbi táblázat mutatja be részletesen: 

Környezeti hatások 

Hatásterület Közvetlen hatás Hatás 

erőssége 

(1-10) 

Közvetett hatás Hatás 

erőssége 

(1-10) 

Energia- és 

anyagfelhasználás 

A projekt megvalósítása során konzekvensen érvényesítjük a 

környezetvédelmi szempontokat, melyet közvetítünk a célcsoport és a 

partnerek felé is. A projekttevékenységet úgy folytatjuk le, hogy a 

lehető legkisebb ökológiai lábnyomot produkálja.  A projekttel 

összefüggő eszközök, termékek, alapanyagok és szolgáltatások 

beszerzése során egyértelműen és folyamatosan érvényesítjük a 

környezeti szempontokat. Minden esetben megvizsgáljuk a 

beszerzések környezeti hatásait, törekedve projektünk ökológiai 

lábnyomának mérséklésére. 

9 A projekt tevékenységei során a 

fenntartható fejlődést szolgáló 

megvalósítás és fenntartás 

szempontjai érvényesülnek. 

10 
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Hulladékhasznosítás A projekt folyamán törekszünk a keletkező hulladék minimalizálására, 

ügyelünk a hulladékok szelektív gyűjtésére. 

10 A projekt tevékenységei során a 

kiemelten kezeljük a 

környezetvédelmi, környezeti 

fenntarthatósági szempontokat. 

10 

Környezeti terhelés A projekt megvalósítása alatt törekszünk a tevékenységek által 

kiváltott környezeti terhelés mértékét a lehető legalacsonyabb szinten 

tartani. Ezt többek között úgy érjük el, hogy a projekt során növeljük az 

újrahasznosított papírfelhasználás arányát, a projekt tevékenységeink 

helyszíneinek kiválasztása során szem előtt tartjuk, hogy az 

tömegközlekedési eszközzel könnyen elérhető legyen. 

9 A projekt tevékenységei során a 

kiemelten kezeljük a 

környezetvédelmi, környezeti 

fenntarthatósági szempontokat. 

10 
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3.1.4 Pénzügyi terv 

 A vizsgálat időhorizontja: 2018. március 01. - 2021.  augusztus 31.  

 A felhívás szerint igényelt támogatás mértéke:  498.874.552.- Ft 

 A saját forrás finanszírozásának módja nem 100%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt esetében: A támogatás intenzitás 100%, nem kívánunk 
saját forrás bevonni. 

 A projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

 A projektgazda főtevékenysége: 8411 - Általános közigazgatás 

 A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye: Gyula Város Önkormányzata 

 Az amortizáció kezelésének módja:  A megvásárolt kis értékű tárgyi eszközök esetében a használatba vételt követően egy összegben való 
értékcsökkenési leírást alkalmazunk. Az épület esetén a jogszabályi keretek által meghatározott értékcsökkenési leírást alkalmazzuk. 

 Az ÁFA kezelése: a támogatást igénylő alanya az Áfá-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az Áfá-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

 Az infláció kezelése: Nem releváns. 

A cash-flow megtervezésénél az alábbi elvek mentén történt: 

 - A támogatás intenzitás 100% 

 - A költségek bruttó összegben lettek megadva. 

 - Bevételek felmerülésével nem terveztünk. 

 - A projekt megvalósításának a likviditása teljes mértékben biztosított. 

 

 

A cash-flow bemutatását az alábbi táblázat szemlélteti: 
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    2016 2017 

    dec jan febr márc ápr máj jún júli aug szept okt nov dec 

Bevétel (mFt):                           

  Előleg                           

  Támogató által átutalt támogatás                           

  Rendelkezésre áll össz.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás (mFt):                           

I Projekt előkészítési költségek     976 000 7 570 000                   

II Projektmenedzsment költségei                           

III 
Szakmai megvalósításban közreműködő 

munkatársak költségei 
                          

IV 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb 
költségek 

                          

V Célcsoport támogatásának költségei                           
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VI 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

                          

VII Egyéb Szolgáltatások                           

IX 
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő 

(általános) költség 
                          

VIII ESZA jellegű költségek                           

VIII Beruházáshoz kapcsolódó költségek                           

  Összesen: 0 0 976 000 7 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hó végi egyenleg : 0 0 -976 000 
-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

-8 546 

000 

Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált): 0 0 976 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 8 546 000 

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

    2018 
 

    jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 
 

Bevétel (mFt):                         
 

  Előleg         195 102 664               
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  Támogató által átutalt támogatás                         

 

  Rendelkezésre áll össz.: 0 0 0 0 195 102 664 0 0 0 0 0 0 0 

 

Kiadás (mFt):                         
 

I Projekt előkészítési költségek                     1 264 813   

 

II Projektmenedzsment költségei     594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 

 

III 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

          2 621 617 5 405 757 5 638 045 7 931 855 3 305 676 4 957 290 5 419 421 

 

IV Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek                         

 

V Célcsoport támogatásának költségei                         

 

VI 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

                    4 389 120 4 230 000 
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VII Egyéb Szolgáltatások                         

 

IX 
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) 
költség 

    5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 

 

VIII ESZA jellegű költségek                         

 

VIII Beruházáshoz kapcsolódó költségek                     9 715 200 12 517 125 

 

  Összesen: 0 0 600 130 600 130 600 130 3 221 747 6 005 887 6 238 175 8 531 985 3 905 806 20 926 553 22 766 676 
 

Hó végi egyenleg : -8 546 000 -8 546 000 -9 146 130 -9 746 260 184 756 274 181 534 527 175 528 640 169 290 465 160 758 480 156 852 674 135 926 121 113 159 445 
 

Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált): 8 546 000 8 546 000 9 146 130 9 746 260 10 346 390 13 568 137 19 574 024 25 812 199 34 344 184 38 249 990 59 176 543 81 943 219 
 

 
              

    2019 
 

    jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 
 

Bevétel (mFt):                         
 

  Előleg                   18 461 500 20 000 000   
 

  Támogató által átutalt támogatás         8 979 621 32 546 488 13 783 286           

 

  Rendelkezésre áll össz.: 0 0 0 0 8 979 621 32 546 488 13 783 286 0 0 18 461 500 20 000 000 0 

 

Kiadás (mFt):                         
 

I Projekt előkészítési költségek                         
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II Projektmenedzsment költségei 594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 594 575 584 875 584 875 584 875 584 875 584 875 584 875 

 

III 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

5 285 951 5 468 199 5 519 144 5 566 268 5 448 393 5 233 781 5 398 682 5 753 211 4 726 301 5 065 464 5 527 130 5 639 808 

 

IV Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek             4 612 538           

 

V Célcsoport támogatásának költségei           6 480 000   200 000 2 400 000 1 920 000     

 

VI 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

2 490 000     2 926 080   12 654 000 15 516 994   9 498 744 455 250 2 040 000   

 

VII Egyéb Szolgáltatások                         

 

IX 
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) 
költség 

5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 
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VIII ESZA jellegű költségek                         

 

VIII Beruházáshoz kapcsolódó költségek         899 988 12 426 602   6 589 903 6 594 730       

 

  Összesen: 8 376 081 6 068 329 6 119 274 9 092 478 6 948 511 37 394 513 26 118 645 13 133 545 23 810 206 8 031 145 8 157 561 6 230 239 
 

Hó végi egyenleg : 104 783 364 98 715 035 92 595 761 83 503 283 85 534 393 80 686 368 68 351 009 55 217 464 31 407 258 41 837 613 53 680 052 47 449 813 
 

Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált): 90 319 300 96 387 629 102 506 903 111 599 381 118 547 892 155 942 405 182 061 050 195 194 595 219 004 801 227 035 946 235 193 507 241 423 746 
 

 
              

    2020  

    jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec  

Bevétel (mFt):                          

  Előleg                          

  Támogató által átutalt támogatás       23 978 398 29 414 289 54 914 318   37 420 230 7 031 266        

  Rendelkezésre áll össz.: 0 0 0 23 978 398 29 414 289 54 914 318 0 37 420 230 7 031 266 0 0 0  

Kiadás (mFt):                          

I Projekt előkészítési költségek           200 000   100 000       2 063 750  

II Projektmenedzsment költségei 584 875 584 875 584 875 584 875 584 875 584 875 560 175 560 175 560 175 560 175 560 175 560 175  

III 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

5 769 323 5 789 445 5 646 638 5 492 541 5 558 940 5 558 940 5 452 808 5 234 629 5 223 499 5 218 147 5 432 866 5 349 512 
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IV Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek                          

V Célcsoport támogatásának költségei   14 200 000 1 315 405 1 651 200 3 820 800 1 084 450 149 039 8 817 978 533 039 528 000 617 975 622 846 

 

 

VI 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

1 494 000           5 814 000   1 800 000 5 396 250   5 059 400 

 

 

VII Egyéb Szolgáltatások                          

IX 
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) 
költség 

5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 

 

 

VIII ESZA jellegű költségek                          

VIII Beruházáshoz kapcsolódó költségek                          

  Összesen: 7 853 754 20 579 876 7 552 474 7 734 172 9 970 171 7 433 821 11 981 578 14 718 338 8 122 269 11 708 128 6 616 572 13 661 239  

Hó végi egyenleg : 39 596 059 19 016 183 11 463 709 27 707 935 47 152 053 94 632 550 82 650 972 105 352 864 104 261 861 92 553 733 85 937 161 72 275 922  

Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált): 249 277 500 269 857 376 277 409 850 285 144 022 295 114 193 302 548 014 314 529 592 329 247 930 337 370 199 349 078 327 355 694 899 369 356 138  

 
              

    2021 
 

    jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 
 

Bevétel (mFt):                         
 

  Előleg                         
 

  Támogató által átutalt támogatás     37 053 637     20 188 855             
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  Rendelkezésre áll össz.: 0 0 37 053 637 0 0 20 188 855 0 0 0 0 0 0 

 

Kiadás (mFt):                         
 

I Projekt előkészítési költségek 226 688                       

 

II Projektmenedzsment költségei 560 175 560 175 398 970 398 970 398 960               

 

III 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

5 372 892 5 455 899 5 441 163 5 425 962 6 605 527 4 448 307 4 484 403 4 436 399         

 

IV Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek         2 199 693               

 

V Célcsoport támogatásának költségei 1 090 945 601 347 599 415 770 180 410 430 2 877 371             

 

VI 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

5 631 400 895 000 3 154 150 3 907 446 26 071 746 13 400 000 21 270 689 2 413 000         

 

VII Egyéb Szolgáltatások                         
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IX 
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) 
költség 

5 556 5 556                     

 

VIII ESZA jellegű költségek                         

 

VIII Beruházáshoz kapcsolódó költségek                         

 

  Összesen: 12 887 656 7 517 977 9 593 698 10 502 558 35 686 356 20 725 678 25 755 092 6 849 399 0 0 0 0 
 

Hó végi egyenleg : 59 388 266 51 870 289 79 330 228 68 827 670 33 141 314 32 604 491 6 849 399 0          
Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált): 382 243 794 389 761 771 399 355 469 409 858 027 445 544 383 466 270 061 492 025 153 498 874 552         

 

 

A költségvetés az EPTK felületre feltöltésre került. 
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3.1.5 Kockázatelemzés  

a) Pénzügyi kockázatok elemzése  

A pénzügyi kockázatok elemzésének (érzékenységvizsgálat) célja annak meghatározása, hogyan 

módosítja a projekt megvalósíthatóságát az egyes költség- (és bevételi) paramétereinek, illetve az ezekre 

ható főbb tényezőknek a tervezettől való eltérése. A vizsgálat célja a kritikus változók és paraméterek 

kiválasztása. 

 Pesszimista 

forgatókönyv 

Bekövetkezés 

valószínűsége 
Alapeset 

Optimista 

forgatókönyv 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Pénzügyi 

erőforrások 

rendelkezésre 

állása a projekt 

időtartama 

alatt 

A pénzügyi 

erőforrások nem 

állnak 

rendelkezésre a 

tervezett 

ütemben és 

mértékben. 

alacsony 

A pénzügyi 

források a tervezett 

ütemben és 

mértékben állnak 

rendelkezésre a 

projekt 

megvalósításához. 

A pénzügyi források 

a tervezett ütemben 

és mértékben 

rendelkezésre 

állnak, valamint 

egyéb források is 

rendelkezésre 

állnak esetleges 

további 

tevékenységek 

megvalósításához. 

alacsony 

Pénzügyi 

források 

időben 

eltolódása 

Az 

előlegfolyósítás 

a tervezettől 

hosszabb ideig 

tart, így nem a 

tervek szerint 

érkezik meg a 

forrás a 

konzorcium 

tagjainak. 

magas 

Az előlegigénylés a 

tervezett ütemben 

lezajlik, így tervek 

szerint, időben 

megérkezik a forrás 

a konzorcium 

tagjainak. 

Nem történik időbeli 

eltolódás az 

előlegigénylésben 

és folyósításban 

alacsony 

Likviditás 

biztosítottsága 

Az 

előlegigénylési 

dokumentáció 

tartalmi és 

formai 

szempontból 

nem megfelelő, 

így a folyamat 

elhúzódik. 

alacsony 

Rendelkezésre áll 

támogatási előleg a 

megítélt támogatás: 

100%-a. 

A támogatási 

szerződés 

aláírásától számított 

15 napon belül 

folyósításra kerül az 

előleg.  

alacsony 
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Fenntartási 

költségek 

biztosítottsága 

A jogszabályi 

változások olyan 

mértékűek, hogy 

komoly 

kockázatot 

jelentenek a 

fenntartás 3 

évében. 

alacsony 

A fenntartási 

költségek 

biztosítottak 

lesznek, az 

esetleges 

jogszabályi 

változások nem 

számottevőek. 

A jogszabályi 

változások hatására 

a fenntartási 

költségek 

mérséklődnek. 

közepes 

 

b) Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Kockázat megnevezése Megoldási stratégia 

Jogi szempontok 

A jogszabályi változások akadályt jelentenek a 

projekt megvalósításának szempontjából. 

A támogató szervezet iránymutatásának a 

megkérése. 

Intézményi szempontok 

A projekt menedzsment nem a tervek szerint 

működik. 

Pontos feladat meghatározás, projekt monitoring 

rendszer kialakítása és alkalmazása, valamint 

szervezetfejlesztési terv alkalmazása. 

A megvalósítás közben megváltozik a 

megvalósítók személye. 

Pontos feladat meghatározás, átlátható szervezeti 

rendszer, mely megkönnyíti az új megvalósítók 

munkáját. 

A betervezett összegnél kevesebb kerül 

megítélésre egyes tevékenységek esetében. 

A rendelkezésre álló források optimalizálása a 

megvalósítás érdekében. 

Szakmai szempontok 

A külső szolgáltatók nem látják el megfelelően 

a feladataikat. 

Új szolgáltatók keresése, valamint bevonása a 

projekt megvalósításba. 

A célcsoport nem a megfelelő mértékben vesz 

részt a projektben. 

A célcsoport elérésének és bevonásának 

stratégiájának megváltoztatása a tapasztaltak 

alapján. 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok 

A fenntartási időszakban nem áll a szervezet 

rendelkezésére elegendő forrás a kötelező 

tevékenységek elvégzésére. 

Források átcsoportosítása a kötelező fenntartás 

érdekében. 

Társadalmi szempontok 

A helyi lakosság nem megfelelő mértékben 

nyitott a projekt irányában. 

A projekt tevékenységek teljes körű kommunikálása 

a lakosság számára érthető módon. 

Az abszorpciós képesség alacsony voltából adódó kockázatok 

A szervezetben egyszerre több projekt fut 

egymás mellett. 

Pontos feladat meghatározás, és azok folyamatos 

ellenőrzése. 
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3.1.6 Fenntartás 

A tervezett projekttel olyan tevékenységet tervezünk megvalósítani meg, amely hatása elsősorban 
hosszútávon érzékelhető, így minden résztvevőnek érdeke a megkezdett folyamat továbbvitele. 
 
A pályázó konzorcium szolgáltatásai és a létrejövő, illetve a jövőre megalapozott kapacitások jó alapot 
teremtenek a hosszú távú működtetéshez: 

 a térség rendelkezni fog képzett mentorokkal, valamint 

 az ösztöndíjprogram révén a helyben maradást célul kitűző fiatalokkal, akik utánpótlásbázisul 
szolgálnak a humán területeken felmerülő erőforrásigények kapcsán; 

 a civil vezető képzésen részt vevők bázisul szolgálnak a civil szférának, akik kiegészítik a 
térség humán kapacitásait, valamit rendezvényeikkel erősítik a koherenciát a térség lakossága 
között; 

 a programokon, képzéseken, rendezvényeken elsajátított tudással a résztvevők saját 
környezetükben hosszú távon is terjeszteni tudják az ismereteket; 

 a létrejött önsegítő csoportok a fenntartás időszakában is alkalmasak feladataik ellátására; 

 a kialakításra kerülő mentorközpont a fenntartás ideje alatt is bázisul szolgál a meglévő és 
kialakított humán szolgáltatásoknak; 

 a beszerzett elektronikai, irodai és prevenciós, rehabilitációs eszközök a fenntartás 
időszakában is a projekt céljait szolgálják; 

 a tapasztalatok, a know-how és a kiadványok a fenntartás időszakában és azon túl is szolgálják 
a konzorciumot és a térség lakosságát. 

 
A konzorcium – illeszkedve a Felhívás 3.8 pontjához - a fenntartási időszakban vállalja az ez irányú 
kötelezettségből fakadó feladatait, és a rendszer fenntartásában és működtetésében segíti a résztvevőket 
az következők szerint: 

 a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes bemutatását tartalmazó 
szakmai anyagokat, a projekt általánosítható tapasztalatait bemutató tanulmányt, valamint az 
elkészült tájékoztató anyagokat saját honlapján online elérhetővé teszi, 

 évente fenntartási jelentést nyújt be a közreműködő szervezet számára. 

Fentieken túl, segítve a térségi szemlélet fennmaradását a konzorciumvezető tanácsadásait a fenntartási 
időszakban is fenntartani szándékozik.  
A konzorciumvezető a fenntartás időszakában is vállalja a koordinációs szerep betöltését, a szakmai 
vezetés feladatainak önkéntes ellátását. 
 
A fenntartási időszak tevékenységeit az alábbi ábra mutatja: 
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Fenntartható 
fejlődés 
térségi 

szemléletben

Tanácsadás

Tudástranszfer

Térségi 
együttműködés

Honlap

Kialakított 
infrastruktúra 
és beszerzett 
eszközök
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3.2 RÉSZLETES SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI CSELEKVÉSI TERV  

3.2.1 Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

    

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

hónap               
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Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben  

  2017 2018 2019 2020 2021  

megnevezése     

a 
végrehajtásé

rt felelős 
konzorciumi 
tag(ok) rövid 

neve 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8  

hónap                      

0. Előkészítés                      

Közbeszerzés     Gyula                                                                                                                

Projektmenedzser     Gyula                                                                                                                

Pénzügyi vezető     Gyula                                                                                                                

Szakmai vezető     Gyula                                                                                                                

Szakmai asszisztensek     

Doboz, Elek, 
Kétegyháza, 
Lőkösháza, 
AGORA 

                                                                                                               

Közösségi tervezési 
folyamat 

    Gyula                                                                                                                

Szükségletfelmérés     AGORA                                                                                                                

Helyi emberi erőforrás 
fejlesztési terv 
elkészítése 

    AGORA                                                                                                                

Tájékoztatás és 
nyilvánosság 

    
Gyula, 
AGORA 

                                                                                                               

Honlap és alhonlapok 
működtetése, frissítése 

    Gyula                                                                                                                

Könyvvizsgálat     Gyula                                                                                                                

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvallósítása - Célcsoport: a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak                       

 

Intézkedési terv, 
szervezési 
kérdések,  

6 intézmény, 
összesen  

Gyula                                                                                                                
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a) Az igényfelmérés 
részeként 
beazonosításra került és 
megfelelően 
alátámasztott 
szakemberhiány, 
szaktudás hiány 
enyhítését szolgáló 
tevékenységek 
megvalósítása  

 

20 fő 
humánszolgáltatás 
területén való 
alkalmazása 

  

Doboz, Elek, 
Kétegyháza, 
Lőkösháza, 
Gyula 

                                                                                                               

b) Helyi emberi 
erőforrás fejlesztési 
terv megvalósítása 

Fiatalok 
programhoz 
kapcsolódó 
ösztöndíja 

térségben megtartás AGORA                                                                                                                

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése                      

2.1. Foglalkoztatást 
elősegítő fejlesztési 

tevékenységek, 
fejlesztési terv alapján  

3 tematika készül 
el, ez alapján 
elérhetővé tett 

fejlesztési 
tevékenység 

Munkaerő-piaci 
kompetencia 
tematika alapján 
képzések 

AGORA                                                                                                                

Stílus, megjelenés, 
kommunikáció 
tematika alapján 
képzések 

AGORA                                                                                                                

Egészség, 
egészségfejlesztés, 
önálló életvitel 
tematika alapján 
képzések 

Gyula                                                                                                                

egyéni fejlesztési 
tervek (400 db) 

                                                                                                                   

egyéni fejlesztési 
terv alapján 400 fő 

részére 
kompetenciafejleszt

és 

Önismeret, 
kommunikáció, 
kooperáció 

AGORA                                                                                                                

Asszertív 
kommunikáció és 
érdekérvényesítés 

AGORA                                                                                                                

Perspektívák, 
tervezés és alapvető 
gazdasági ismeretek 

AGORA                                                                                                                

2.2. A hátrányos 
helyzetű aktív korú 

lakosság aktív 
munkaerő-piaci 

eszközökben való 
részesedésének 

elősegítése 

Esetmenedzserek 5 
fő 

Krízisesetek 
végigkísérése  

Gyula                                                                                                                

12 mentor 
alkalmazása 

12 mentor  Gyula                                                                                                                

Mentorok 
felkészítése, 
koordinálása 

Mentorok, 
esetmenedzserek 
munkájának 
irányítása 

Gyula                                                                                                                

Mentori 
tevékenység 

Tanácsadás, 
álláskeresés 
támogatása, 
munkaszocializációt 
támogató 
tevékenység 
összesen 300 fő 
részére 

Gyula                                                                                                                

Preventív 
(családos) 

programok (1 
program = 4 

alkalom, összesen 
1000 fő számára) 

Családon belüli 
kommunikáció és 
kooperáció 

Gyula                                                                                                                

Családon belüli 
erőszak és hatásai 

Gyula                                                                                                                
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Kisgyermek 
nevelése és 
gondozása I. - mini 
akadémia 

Gyula                                                                                                                

Kisgyermek 
nevelése és 
gondozása II. - mini 
akadémia 

Gyula                                                                                                                

Szenvedélybetegsé
gek és egészség 

Gyula                                                                                                                

  
Köztes átmenet 
kiállítás, Gyula 

AGORA                                                                                                                

Nem egyéni 
fejlesztési terv 
alapján 450 fő 

számára innovatív 
programok a 

munkaerőpiacra 
jutás támogatására 

Életmód 
tanácsadás, 5 
településen 
rotációban 

AGORA                                                                                                                

Civil vezető képzés, 
Gyula 

AGORA                                                                                                                

1000 fő preventív 
szűrése nagy 

rendezvényeinken, 
egészségfejlesztés 

Prevenciós célú 
egészségügyi 
szűrés, 800 fő 

Gyula                                                                                                                

Támogatási program 
a szemészeti, 
fogászati ellátásra, 
50 fő 

Gyula                                                                                                                

Egészségfejlesztéss
el kapcsolatos 
workshopok a 
rendezvényeken, 
150 fő 

Gyula                                                                                                                

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése                      

3.1. 
Közösségfejlesztéshez
, közösségépítéshez 

kapcsolódó 
tevékenységek 

Közösségfejlesztő 
alkalmazása 

2 fő 
közösségfejlesztő 
alkalmazása 

Gyula                                                                                                                

Közösségfejlesztés  

Közösségfejlesztés Gyula                                                                                                                

Fiatalok 
közösségépítése 

Gyula                                                                                                                

Gyermekek nyári 
iskolai 
táborozásához 
kapcsolódó 
értékteremtő és 
tematikus 
tevékenységek 
helyiek és 
önkéntesek 
bevonásával 

Gyula                                                                                                                

Szerepvállalásra 
felkészítő 

programok  

Helyi közösség célja 
- workshop 

Gyula                                                                                                                

Szerepem a helyi 
közösségben - 
workshop 

Gyula                                                                                                                

Asszertivitás, 
konfliktuskezelés, 
vezetés - workshop 

Gyula                                                                                                                

3.2. Fiatalok 
közösségépítése 

Közösségfejlesztés  Közösségfejlesztés Gyula                                                                                                                
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Helyi célok, helyi 
megoldások egy, a 
fiatalok számára 
perspektivikus 
településért - 
workshopok, 
jövőműhelyek 

Gyula                                                                                                                

Közösségi 
szolgáltatások, 
önkéntesek 
bevonása 

Közösségfejlesztés, 
nyári tábor 

Gyula                                                                                                                

Önsegítő csoportok 
elindítása (5 
csoport) 

Önsegítő csoportok 
létrejötte és munkája 

Gyula                                                                                                                

3.3. Közösség 
egészségfejlesztése 

Preventív szűrés, 5 
településen 

Egészségügyi 
szűrések 5 
településen 

Gyula                                                                                                                

Prevenciós 
előadások 36 
alkalommal 

Prevenciós, 
egészségfejlesztési 
előadások 

Gyula                                                                                                                

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése valamaint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása                      

4.1. A célcsoport 
helyben maradását 
ösztönző, a helyi 

életminőséget javító 
szolgáltatás-

fejlesztések programok 
megvalósítása 

10 életminőség-
javító program 

(koncert, vetítés, 
előadás) 

Koncert Gyulán helyi 
művészek 
részvételével 

AGORA 

                                                                                                               

Lőkösháza 
falunapján koncert 
és előadás a helyi 
értékekről 

                                                                                                               

Kitelepülés a 
kétegyházi 
pogácsafesztiválra, 
egészségfejlesztő 
programokkal 

                                                                                                               

Egészség és sport - 
lőkösházai sportnap 

                                                                                                               

Eleki nemzetiségi 
utcabál 

                                                                                                               

Főzőverseny Gyulán 
az egészség 
jegyében 

                                                                                                               

Főzőverseny 
Dobozon az 
egészség és 
gazdaságosság 
jegyében 

                                                                                                               

Dobozi 
mézesverseny 

                                                                                                               

Gyulai sportnap                                                                                                                

Gyulai tematikus 
filmnap 

                                                                                                               

10 a fiatalok 
helyben maradását 
ösztönző program 
(koncert, előadás, 

Ifjúsági konferencia 
testvérvárosokkal 

AGORA 

                                                                                                               

Pályaválasztás                                                                                                                
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közösségi 
esemény) 

Bay ösztöndíjasok 
kisfilmjei - vetítés 

                                                                                                               

Közösségi Kávéház                                                                                                                

Ifjúsági Művészház                                                                                                                

Gyulai Hírl-app                                                                                                                

Innovációs klub                                                                                                                

Helyi jövő - 
jövőműhely 

                                                                                                               

Karrier, jövőkép és 
helyi akciók 

                                                                                                               

Koncert és falubuli                                                                                                                

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek                      

Beruházások (10%) 

Eszközbeszerzés - 
Informatika 

24 db laptop, 24 db 
laptop táska, 8 db 
nyomtató 

Gyula                                                                                                                

Eszközbeszerzés 

a projekt 
megvalósításához 
nélkülözhetetlen 
informatikai, 
irodatechnikai 
eszközök 

Gyula                                                                                                               

 

- a képzési 
tevékenységhez 
kapcsolódó 
eszközök 

 

- a célcsoport 
számára tervezett 
programelemek 
megvalósításához 
kapcsolódó 
eszközök 

 

Mentorközpont 
kialakítása, 
felújítása, 
akadálymentesítés 

  Gyula                                                                                                                

A HH csoportok 
foglalkoztathatóságána
k növelése, aktív 
munkaerő-piaci 
eszközökben való 
részesedésének és 
munkaerő-piacon való 
megjelenésének 
elősegítése, integrált 
foglalkoztathatóságot 
támogató rendszer 
kialakítása 

Egészségtudatossá
g fejlesztése, 
szűrővizsgálatok, e-
bug program 

  Gyula                                                                                                                

A helyi kisközösségek 
társadalmi szerepének 
megerősítése 

Önkéntesek 
bevonása a helyi 
programok 
megvalósításába, 
önkéntesség 
kultúrája 

  Gyula                                                                                                                
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A vidék megtartó 
képességének 
erősítése, valamint az 
ezzel kapcsolatos 
értékközvetítés 
támogatása 

ösztöndíj-rendszer 
kidolgozása és 
működtetése 

  Gyula                                                                                                                

A kultúrák közötti 
párbeszéd erősítése 

helyi nemzetiségi 
programok 
megjelenítése a 
programokon 

  Gyula                                                                                                                

A szolgáltatások 
elérhetővé tétele 
érdekében a helyi 
közösségi közlekedés 
szervezése 

Rendezvények 
szervezése 
kapcsán 20 alkalom 
a célcsoport 
utaztatása 

  Gyula                                                                                                                

Egészségügyi 
koordinátor  

    Gyula                                                                                                                

Munkaköri 
alkalmassági 
vizsgálatok - projekt 
munkatársak 

    Gyula                                                                                                                

Szakmai megvalósítók 
útiköltsége 

    

Doboz, Elek, 
Kétegyháza, 
Lőkösháza, 
Gyula, 
AGORA 

                                                                                                               

Bankköltségek     

Doboz, Elek, 
Kétegyháza, 
Lőkösháza, 
Gyula, 
AGORA 

                                                                                                               

Nem TB támogatott 
szűrések költsége 
indokolt esetekben 

    Gyula                                                                                                                

Célcsoport 
támogatásának 
költsége (utalvány)     Gyula                                                                                                             0 
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3.3 HELYI TUDÁSTŐKE ÉS KOMPETENCIA TÉRKÉP 

A fejlesztési terület tudástőkéjét és kompetenciáit a helyi oktatási intézmények (alapfokú, középfokú, 

felsőfokú), képzőhelyek, tudásközpontok, szolgáltató terek, könyvtárak, közgyűjtemények biztosítják. A 

térség közoktatási intézményi helyzete mellett a hagyományos kereteken túli tanulást elősegítő, 

kiegészítő intézmények között említést érdemelnek a különféle művelődési központok, könyvtárak, 

színházak és egyéb (a nem feltétlenül formális keretek között) kompetenciafejlesztést segítő 

intézmények, mint például a tanodák.  

 

3.3.1 Általános- és középfokú oktatási intézmények 

A fejlesztések helyszínét nézve (Doboz, Kétegyháza, Lőkösháza, Elek, Gyula, amelyből első a 

Békéscsabai járáshoz, utóbbi négy pedig a Gyulai járáshoz tartozik), az alábbi táblázat mutatja az 

oktatási-nevelési intézmények, amelyek tudástőke és kulturális élet formális helyszíneiként is 

funkcionálnak: 

Település Intézmények száma Feladatellátási helyek száma 

Óvoda Általános 

iskola 

Középiskola Óvoda Általános 

iskola 

Középiskola 

Doboz 1 1 0 2 1 0 

Gyula 5 5 5 14 5 5 

Elek 1 2 1 3 2 1 

Kétegyháza 2 2 1 2 2 1 

Lőkösháza 1 1 0 1 1 0 

 

Minden településen elérhető az alapfokú oktatás. A települések közül helyben Dobozon és Lőkösházán 

nem elérhető középfokú oktatás. Az utazás, elérhetőség szempontjából megállapítható, hogy a dobozi 

középiskolásoknak nagyjából 10-15 km-t kell utazniuk a legközelebbi sarkadi, békési, békéscsabai vagy 

gyulai oktatási intézményekhez. Eleken és Kétegyházán egy-egy középiskola található, további 

iskolákhoz legalább 15-20 km-t kell utazni, Lőkösházáról minimum 25 km-t. A távolsági buszjáratok 

menetrendje nem minden esetben igazodik az iskolakezdés időpontjához, így a diákok gyakran veszik 

igénybe a kollégiumi ellátást. 

 

3.3.2 Szakképzés 

Az elmúlt években a szakképzést érintő átszervezések után az országban 44 szakképzési centrum jött 

létre, amely helyben központként fogja össze az addig már térségekben működő szakképző 

intézményeket, képzőhelyeket. A centrumok közül kettő található Békés megyében, a békéscsabai és 



136 
 

gyulai. A megyében hagyományosan erős az oktatási intézmények szakképzési profilja. A szakképzést, 

felnőttoktatást nyújtó intézmények székhelyként elsősorban Békéscsaba és Gyula ad otthon. 

A Gyulai járásban széleskörű felnőttoktatás és szakképzés érhető el, számos tanfolyam és képzés 

formájában.  A Gyulai Szakképzési Centrum gyulai székhellyel, több telephellyel működik. A székhelyen 

a központi intézmény a Harruckern János Szakképző Iskola és Kollégium, amelynek Eleken is van 

képzési helye. A szakképzési centrumokban térítésmentes felnőttképzésben lehet részt venni, akár több 

szakmát is meg lehet így szerezni. A felnőttoktatás keretében pedig térítésköteles képzések választhatók. 

A központi intézményeken kívül számos piaci alapon működő képzés érhető a Gyulai járásközpontban. 

Amellett, hogy jó lehetőségei vannak a Békés megyeiek lakosoknak, a helyi fiataloknak szakmát szerezni, 

a tanulmányok után számos fiatal a megfelelő helyi munkaerőpiaci lehetőségek hiányában máshol 

kamatoztatja a tudását. 

 

3.3.3 Felsőoktatás a megyében 

Főiskolai, illetve felsőoktatási képzés kizárólag Gyulán érhető el ezen 5 település közül. Említést érdemel, 

hogy a régió erősen mezőgazdasági jellege határozza meg a helyi tudástőke és a munkaerő-piaci 

kompetenciák orientációját. 

Békés megyében négy településen érhető el felsőoktatási képzés: Békéscsabán, Gyulán, Szarvason, és 

Orosházán. A megyében hagyományosan mezőgazdasági, egészségügyi, szociális képzés volt elérhető 

az elmúlt évtizedekben, és ez kibővült számos más, pl. gazdasági, turisztikai képzéssel. A megyében 

található intézmények többsége ma más székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények 

tagintézménye (kara, ill. képzőhelye). Az intézmények kínálatában szerepelnek alapszakos, 

mesterszakos egyetemi képzések, és felsőfokú szakképzéseket is indítanak.  

 

Eredeti kép forrása: netvendeg.hu, saját szerkesztés 

 



137 
 

Az utóbbi fél évben változások történtek az intézmények életében. A gödöllői székhelyű Szent István 

Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara Békéscsaba, Gyula és Orosháza képzési 

helyekkel is működött. 2017-től azonban a gyulai képzőhely a szegedi székhelyű Gál Ferenc Főiskolához 

került. 

Az országos hírű Kodolányi János Főiskola székesfehérvári központtal működött, és az ezredforduló után 

Orosházán nyitott képzőhelyet. 2017-ben azonban a Kodolányi János Főiskola Orosházára tette át a 

székhelyét, amellett, hogy megtartotta korábbi képzőhelyeit (Székesfehérvár, Budapest). 

 

a) Az elérhető főiskolai/egyetemi képzések: 

Képzőhely Fenntartók Székhely Helyben elérhető 

képzések területei 

Felvehetők 

létszáma, Nappali 

tagozat, 2017 

ősztől 

Békéscsaba Szent István 

Egyetem 

Nem gazdálkodás, pénzügyi, 

turisztika 

333 

Gyula Gál Ferenc 

Főiskola 

Nem egészségügyi, szociális 195 

Szarvas Gál Ferenc 

Főiskola, Szent 

István Egyetem 

Nem agrárképzések, 

kereskedelem és 

marketing, pedagógia  

464 (278+186) 

 

 

Orosháza Kodolányi János 

Főiskola 

Igen bölcsész, gazdálkodás, 

pedagógia, turisztika 

61 

 

Szarvason két intézmény képzései is elérhetők: a Gál Ferenc Főiskola pedagógia szakokat kínál, míg a 

Szent István Egyetem agrárképzést.  

A képzési helyen elérhető szakok jellemzően 5-25 fővel indulnak, az oktatás kisebb campusokon zajlik. 

A Békés megyében élő fiataloknak és tanulni vágyóknak tehát helyben egy viszonylag széleskörű, több 

szakterületekre kiterjedő képzési kínálat érhető el. Időről-időre előkerül a kisebb létszámú felsőoktatási 

intézmények fennmaradásának kérdése, a kisvárosi képzési helyek, főiskolai karok jövője. Az 

intézményeknek helyet adó településeknek stratégiai érdeke a helyben működő felsőoktatási 

intézmények megléte, ezért lehetőségük szerint igyekeznek hozzájárulni az intézmények 

fennmaradásához. 

A hazánk területén és Békés megyében élő kisebbségek nyelvhasználatát elősegítő lehetőség, hogy a 

nemzetiségi fenntartású intézményekbe a szarvasi képzési hely óvodapedagógusokat és tanítókat is 

képez, 4-4 különböző nemzetiségi képzésben. 

A járásközpontból Gyuláról Békéscsaba 18 km, Orosháza 60 km Szarvas 67 km távolságra található 

közúton, így egy képzésekért ennyit kell utazni a diákoknak a központból kiindulva. 
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A doboziaknak Gyulára 15 km, Békéscsabára 15 km, Szarvas 61 km, Orosházára 48 km távolságot kell 

megtennie közúton.  

 

3.3.4 Tanodák 

A tanodákat országszerte az elsősorban hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét segítő 

iskolán kívüli foglakozásokra hozzák létre. A fejlesztési területen hiányzik a tanoda, a Gyulai kistérségben 

és Dobozon jelenleg nem működik ilyen intézmény. A megye települései közül Békéscsabán, Battonyán, 

Gyomaendrődön és Szarvason található egy-egy tanonda. A megyében még Békésszentandráson és 

Okányban ebben az évben alakulnak tanodák, az újabb pályázati támogatásokkal. A tanodák működtetői 

között civil szervezeteket, egyházakat és nemzetiségi önkormányzatokat is találunk. 

Ezek az intézmények jellemzően a helyben lakó hátrányos helyzetű diákoknak nyújtanak segítséget, ezért 

amennyiben nincsen ilyen intézmény az adott településen, a tanulásban való segítséget nehezen kapják 

meg a diákok.  

A tanodák működését nagyban meghatározzák pályázati lehetőségek, ezért működésük gyakran 

projektekhez köthető. 

 

3.3.5 Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek 

A települések helyt adnak olyan közösségi központnak is, mint Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek 

(IKSZT-k). Ezek a központok helyszínei a Teleházaknak is, amelyek a digitális kompetencia 

megszerzését segítik elő. 

A Békés megyei IKSZT címbirtokosok (2016. 02.03.), kiemelve a fejlesztési területet érintő IKSZT-ket: 

 Doboz Nagyközség Önkormányzat 

 Kardos Község Önkormányzata 

 Kaszaper Község Önkormányzata 

 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 

 Kondorosért Alapítvány 

 Körösújfalu Község Önkormányzat 

 Lőkösháza Közösség Önkormányzata 

 Pusztaföldvár Község Önkormányzat 

 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, Gyomaendrőd 

 Szabadkígyós Községi Önkormányzata 

 Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesülete 

 Zsadány Községi Önkormányzat 
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3.3.6 Könyvtárak, közművelődési intézmények 

Mindegyik településen található legalább egy könyvtár, mint a következő táblázat mutatja, amelyek 

állománya értelemszerűen a településhez képest épül fel, azaz Gyulán jóval nagyobb tudásanyag érhető 

el, mint pl.: Eleken. 

Település Könyvtárak száma Könyvtár teljes állománya 

Doboz 1  16123 

Gyula 3 123 232 

Elek 1 29 706 

Kétegyháza 1  17949 

Lőkösháza 1  7013 

Forrás: KSH Területi adatok, 2015, saját szerkesztés 

 

A közművelődési intézmények összetétele a következő a fejlesztési területen: 

Település Múzeum, Gyűjtemény Tájház, Emlékház Művelődési ház/Központ 

Doboz - - 1 

Gyula 4 3 1 

Elek - 2 1 

Kétegyháza 1 1 1 

Lőkösháza - 3 1 

Forrás: települési és egyéb kulturális honlapok, saját szerkesztés 

 

Minden településen működik művelődési ház vagy központ, sokszor a könyvtárral egy intézményként. 

Gyulán több múzeum és kiállítóhely található, köztük az Erkel Ferenc Múzeum és a Vármúzeum. 

A többi település közül az egyikben található múzeum, Kétegyházán. A helyi kastélyban működő múzeum 

mezőgazdasági gépfejlődéstörténeti gyűjteményt mutat be.  

Fontos örökséget őriznek a települések tájházai, emlékházai is, köztük a nemzetiségi tájházak. 

Kétegyházán román tájház, Eleken cigány, német és román tájház is található. 

A településeken különböző állapotban és funkcióban lévő kastélyok is találhatók. Van kastély, amelyik 

múzeumnak, gyűjteménynek ad helyet, van, amelyik pedig oktatási intézménynek ad otthont. 

A fontos kulturális intézmények között megemlítendő a Gyulai Várszínház, amely a nyári színházi 

előadások mellett az év többi szakaszában is helyet ad kulturális rendezvényeknek: koncerteknek, zenei- 

és irodalmi esteknek. 
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3.4 TÉRSÉGI ÉS KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGTERV 

Az öt település esetén, mint láthattuk számos karakterében hasonló egészségi probléma merült fel, 

melyeken felül a védőnők kiskorúakra vonatkozó egészségi kockázati adatai is rendelkezésünkre állnak. 

Ezek fényében olyan átfogó egészségtervvel állunk elő, ami nagyban hozzájárul a térségbeli lakosok 

egészségének védelméhez és javításához, ezzel pedig a projekt céloknak – humánerőforrás fejlesztés – 

kíván megfelelni. Amennyiben az ehhez szükséges alapvető célokat kell meghatározni, az alábbiak 

élveznek prioritást: 

 Egészségfejlesztő életmódprogramok ösztönzése, indítása, koordinálása, egyben az egyén saját 
felelősségének tudatosítása 

 Csökkenteni a környezeti ártalmakból fakadó egészségkárosodást 

 Alapvető egészségügyi szolgáltatások javításával az egészséget támogató társadalmi környezet 
kialakítása 

 A korai (akár elkerülhető) halálozások csökkentése, szűrővizsgálatokon történő megjelenési 
arány javításával 

 A megfelelő infrastruktúra kialakítása mind a betegségmegelőzés, mind az egészségi kockázatok 
csökkentése érdekében. 

Köztudott, hogy egy lakónépesség egészségi állapota szoros összefüggésben van egy adott terület, 

társadalmi, gazdasági és infrastrukturális helyzetével és annak természeti adottságaival is, így emiatt az 

ezekben megjelenő térségbeli különbségek pozitív vagy negatív irányba hatnak. 

Ennek fényében, mivel a céltelepüléseken legyen szó akár Gyuláról, Elekről, vagy a kisebb Lőkösházáról 

már korai életkorban jelentkeznek az egészségre kockázatot jelentő magatartásformák, valamint a 

települések népességének fogyása az országos, de még a regionális átlagnál is kedvezőtlenebb képet 

mutat, egy olyan egészségtervvel adunk választ ezen problémákra, amelyek célja visszafordítani vagy 

legalábbis mérsékelni ezen negatív folyamatokat. 

Az egyén egészsége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet tudjon élni és egyben a 

társadalom (vagy közössége) hasznos tagja legyen. Az egyén egészségét alapvetően a következő 

tényezők határozzák meg: 

 genetika 

 környezet 

 életmód 

 nem 

 egészségügyi szolgáltatások minősége, elérhetősége 

Az egészségtervünk ezek közül természetesen a befolyásolható tényezőket, így az életmód valamint a 

szolgáltatások javítását célozza meg, amellyel egyrészt preventív (állapotromlást megelőző) gyakorlatot 

valósít meg, másrészt egészségi állapotjavulást ösztönöz. Ezen felül a projekt célja még a külső 

egészségi állapot fokozatos javítása, ami egyben a munkaerő-piac elvárásainak is egyik lételeme. A külső 

egészségi állapot alatt érthetünk fizikai és esztétikai megjelenést is – utóbbi ugyan nem közvetlenül az 

egyén érdekét szolgálja, a munkaerő-piaci elhelyezkedésben komoly szerepet játszik. 

A program keretén belül egészségi állapot felmérésekre és preventív szűrésekre kerül majd sor, ezen 

felül törekedni fogunk arra, hogy a felmérések és a szűrések függvényében biztosítsunk módot az 

egyéneknek arra, hogy ahhoz mérten megfelelő ellátást is kapjanak. 
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Ezen felül hangsúlyt kap az egészségtudatos életmód ösztönzése, valamint különféle életmód programok 

megvalósítása, továbbá életmód- és nyugdíjasklub programjaiba integrált egészségfejlesztési előadások 

is. Mindehhez mentálhigiéniás és életminőség javító programok társulnak, amelyek egyben a közösségi 

hovatartozást is erősítik, ezzel javítva az egyének pszichikai és szellemi állapotát. 

Az egészségre kockázatot jelentő magatartásformák mérséklésére prevenciós előadásokkal 

szándékozunk válaszolni, tudatosítva a résztvevő célcsoportban, hogy ezen káros szenvedélyek nem 

csupán munkaerő-piaci hátrányt jelentenek, hanem magánéletüket is negatív irányban befolyásolják, így 

saját érdekük is tudatosan szervezni és alakítani életmódjukat, illetve olyan kompetenciákat és 

készségeket is kapnak, amelyek segítenek felismerni a egészségtudatos életmód mibenlétét. 

A projekt keretén belül különböző egészségügyben dolgozó szakemberek (védőnők, háziorvosok, 

gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, stb.) munkája fogja segíteni, hogy a programok 

gördülékenyek legyenek, és a legfrissebb tudományos alapvetéseknek és módszereknek feleljenek meg, 

amellyel korszerű egészségfejlesztés valósítható meg. 

A programon belüli konkrét egészségfejlesztési tevékenységek: 

(1) Egészséggel kapcsolatos, megelőzésre irányuló szolgáló programok szervezése, szociális 
munkások vagy mentálhigiénés szakemberek bevonásával. 

(2) Szűrővizsgálatok a célcsoport számára 

(3) Amennyiben a szűrővizsgálat során egészségi állapotot befolyásoló betegséget térképezünk fel, 
annak tüneti vagy egyéb kezelése, az ilyen jellegű kezelést 50 főben maximalizáljuk, és 
kiválasztási metódusukat egy külön mellékletben tárgyaljuk. Ez gyakorlatilag egy támogatási 
program szemészeti és fogászati ellátásra. (ld. Támogatási program a szemészeti, fogászati 
ellátásra c. melléklet) 

(4) Devianciák csökkentése, mentális egészségmegőrzés. 

(5) Közösségi összetartás által szorgalmazni, hogy az egyének egymást támogassák, illetve 
tudatosítsák egymásban a kockázatos magatartás formák következményeit, és ösztönözzék 
egymást az egészséges életmódra. 

(6) Munkaerőpiaci helyzet javítását elősegítő tréningek, rehabilitációs programok szervezése. 

A szűrések során látás és hallásvizsgálat, daganatos megbetegedések, valamint krónikus betegségek 

(pl. cukorbetegség) szűrésére kerül sor. 
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4 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI  

4.1 A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA  

4.1.1 A projektgazda bemutatása 

Szervezet bemutatása 

A konzorciumvezető és a projekt teljes menedzsmentjét Gyula Város Önkormányzata vállalja. A felelős 

vezető és a projektben közreműködő munkatársak is az Önkormányzat munkatársai, akik releváns 

projektvezetői tapasztalatokkal rendelkeznek, kiválóképpen ismerik a térség igényeit, erősségeit és 

gyengeségeit. A konzorciumvezető gyulai önkormányzat összekapcsolja a partner településeket és 

területi különbségek csökkentésének enyhítése érdekében sikeresen közreműködik a partnerek által 

kidolgozott projekt célok elérésében, tevékenységek megvalósításában.  

A települési önkormányzatok önként társulnak, hogy más településekkel közösen végezzék el a 

különböző szociális- és más közfeladatok ellátását. Gyula Város Önkormányzata jelentős szakmai 

tapasztalattal rendelkezik és összeköti a térség településeit. Gyula Város Önkormányzata tagja a Gyula 

és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak, amely magában foglalja Kétegyháza Nagyközség 

Önkormányzatát, Elek Város Önkormányzatát és Lőkösháza Község Önkormányzatát. A Társulásban 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes 

tevékenység érdekében szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alább 

részletezett feladatait (hatásköreit).  

Gyula Város Önkormányzata képviseli a társulásban részt vevő önkormányzatokat területfejlesztési 

ügyekben, koordinálja a társulásban részt vevő önkormányzatokban működő társulások és más – a 

területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil 

szervezetekkel. 

Gyula Város Önkormányzata, mint vezető partner koordinálja a projekt tervezést, lebonyolítást és a 

beszámolók/elszámolások elkészítését. Az önkormányzat munkatársainak, tagjainak és szakembereinek 

kiemelt célja, hogy felvállalják a helyi közösségekben, adott társadalmi környezetben jelentkező 

legerőteljesebb problémák, szociális hátrányok kezelését, a megoldást segítő módszerek kifejlesztését, 

a problémák enyhítését szolgáló programok megvalósítását.  

Gyula Békés megye második legnépesebb városaként, illetve a megye keleti térségének meghatározó 

központjaként számos közszolgáltató intézménynek ad otthont. Óvodai ellátást 12 intézmény nyújt a 

városban, amelyek összesen 1180 férőhelyet biztosítottak 2013-ban. Erős ingadozással, de inkább 

növekvő tendenciát mutatott a férőhelyek számának alakulása 2003-tól, amikor összesen 1072 férőhelyet                                                                                                                                                                                                                                 

tartottak nyilván. A város óvodái együttvéve közepesen magas, 82%-os férőhely-kihasználtság mellett 

működtek, ami valamelyest alacsonyabb a korábban jellemző, 88-95% közötti kihasználtság arányoknál. 

Az arányszám mérséklődése elsősorban a férőhelyek bővülésével, másodsorban az óvodába beíratott 

gyerekek számának – viszonylag enyhe – csökkenésével magyarázható.  

Gyula a gyulai járás központjának tekinthető infrastrukturális és szolgáltatási értelemben. A járás 

központjában elérhető minden alapszolgáltatás, valamint egyes szakosított ellátások is. 

Gyulán öt középiskola működik, amelyek közül négy intézményben lehet gimnáziumi, három 

intézményben szakgimnáziumi oktatásban részt venni. Négy intézmény mind gimnáziumi, mind 
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szakgimnáziumi oktatást egyaránt nyújt. További szakgimnáziumok is találhatóak a városban, amik a 

Békés megyei Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, egyházi, továbbá a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat vagy vegyes fenntartású intézményként látják el feladatukat.  

Gyulán a kilencvenes évek elején, a Debreceni Orvostudományi Egyetem szervezetén belül indult meg a 

felsőfokú oktatási képzés; a városba telepedett főiskolai tagozaton ápolói képzésben lehetett részt venni. 

Később a Tessedik Sámuel Főiskolába integrálódott a gyulai ápolóképzés. 2009-ben a főiskolát a Szent 

István Egyetembe integrálták. Manapság az Egyetem Gazdasági, Agrár és Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézete működik a városban. A kar további intézetei 

Békés megye további településein, Békéscsabán és Szarvason működnek. A gyulai intézet háromféle 

alapképzést (Ápolás és betegellátás, Szociális munka, Egészségügyi szervező) kínál hallgatói számára. 

Az oktatási kínálat összeállításakor szempont volt, hogy az induló képzések támogassák Gyula város 

egészségiparának, egészségturizmusának fejlődését, megfelelő képzettségű munkaerő biztosításával. 

Gyula város képviselőtestülete 2011-ben hozta meg az önkormányzati civil együttműködési cselekvési 

terv megvalósulásáról szóló (186/2011. számú) határozatát, amely rögzíti a szükséges lépéseket, 

fejlesztési irányokat. A cselekvési tervben megállapítják, hogy a civil szervezetek jelentős szerepet 

töltenek be az önkormányzat által nyújtott szociális és más jellegű, intézményesített szolgáltatások 

megszervezésében, azok magas színvonalú koordinálásában. Gyula Város közigazgatási területén az 

alapellátást az önkormányzat irányításával az Egészségügyi Alapellátási Intézmény biztosítja. 

 

4.1.2 A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

A projekt tevékenységeit konzorciumban az alábbi partnerekkel együttműködésben valósítjuk meg az 

egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése érdekében, mellyel a társadalmi felzárkózásra és a 

terület különbségek csökkenetésére törekszünk: 

- Gyula Város Önkormányzata 

- Doboz Nagyközség Önkormányzata 

- Elek Város Önkormányzata 

- Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 

- Lőkösháza Község Önkormányzata  

- Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért 

 

a) Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért bemutatkozása 

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi változások 

kutatásához és az ilyen témájú társadalomkutatással foglalkozó szervezetek megalakulásához. Ezen 

felül segítse azok fenntarthatóságát és fejlesztését, úgy, hogy közben tevékenységével elősegíti mind a 

hazai, mind határon túli társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó szervezetek és intézmények vagy 

kutatói csoportok hálózatosodását, ezzel segítve a nemzeti integrációt. Továbbá hozzájárul hazai és 

határon túli kutatói csoportok és vállalkozások közötti együttműködéséhez, valamint tudástranszfer 

létrejöttéhez, ösztönözve a létrejött kapcsolatrendszerek fenntartását és hálózatosodást. Ezen túl célja 

még a kutatással foglalkozó fiatal hallgatók, kutatók támogatása érdekében lehetséges pályázatok és 
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ösztöndíjak kiírása, valamint ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése. Az Alapítvány által koordinált 

ösztöndíjprogram szintén kiterjed a határon túli magyar fiatalokra. 

Az alapítvány tudományos, közösségi, társadalmi tevékenységei keretében tudományos konferenciákat 

valamint egyéb rendezvényeket is szervez és bonyolít le mind hazánkban, mind a határon túl, elősegítve 

a társadalmi változások kutatását, az ilyen témájú társadalomkutatással foglalkozó szervezetek 

létrejöttét, valamint fenntartását és fejlesztését. Az Alapítvány tevékenységének középpontjában a 

társadalomtudományi, humántudományi kutatások módszertani és elméleti fejlesztésének folytatása és 

támogatása áll, melynek során kiemelt szerepet kap az e témák köré csoportosult fiatal kutatók szakmai, 

anyagi támogatása pályázatok vagy ösztöndíjak kiírásával, kiadványok megjelentetésével. Az Alapítvány 

célja, hogy az ezen a területen – a kutatások révén – szerzett ismereteit a társadalom fejlődésének 

szolgálatába állítsa. A társadalmi fejlődés implementálását nevelő és oktató tevékenységek által éri el, 

amiknek keretében tréningeket, workshopokat és tanácsadásokat is szervez. 

A társadalomtudományi és humántudományi kutatásainak eredményeit számos hazai és nemzetközi 

(romániai és vajdasági magyar) egyetem, kutatóintézet, szakmai szervezet konferenciáján publikálja, és 

erre ösztönzi ifjú kutatóit is. Az elmúlt időszakban folyamatosan nyitott afelé, hogy az alkalmazott 

társadalomtudományok, vagy a közösségfejlesztés számára használható ismereteket nyújtson, részt 

vegyen az alkalmazott társadalomtudományi módszerek fejlesztésében és a közösségfejlesztés hazai 

implementációjában.  

Alapítvány menedzsment szervezetének bemutatása 

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért szervezeti keretén belül működik a projektmenedzsment, 

amelynek teendői között szerepel a projektek sikeres kivitelezése, a támogatások előírásoknak megfelelő 

igénybevétele. A projekt menedzsment tagjai irányítják a projektek eredményes teljesülését, akik saját 

területükön döntési jogosultsággal bírnak. Ezek a személyek hoznak döntéseket és irányítják a 

projekteket. 

Az Alapítvány projekt tapasztalata: 

Az Alapítvány már közel 9 éve végzi közösségfejlesztő, értékteremtő, nevelő tevékenységét. Az 

esélyegyenlőség jegyében programjaik ingyenesek, mindenki számára hozzáférhetőek. Működése óta 

több ezer programot készítettek elő és valósítottak meg nagy sikerrel. Szervező munkatársaik nem 

ijednek meg a kihívásoktól és minden helyzetben szakmai és emberi szempontból is felelősségteljesen, 

kellő rugalmassággal biztosítják a program leghatékonyabb megvalósulását.  

 

b) Doboz nagyközség önkormányzatának bemutatkozása 

Dobozon, Békés megyében, a megyeszékhelytől 13 km-re fekvő település. Doboz szociális alapellátásait 

a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által létrehozott Békéscsabai 

Kistérség Egyesített Szociális Intézmény útján látja el. Más közellátási feladatait a nagyközség önállóan, 

vagy a Békési Kistérségi Társulással közösen látja el, amelynek a település maga is tagja. 

Dobozon hatékonyan és eredményesen működik a jelzőrendszer. A jelzőrendszeri tagok fontosnak 

találják a gyermekeket érintő problémák mielőbbi feltárását és annak jelzését. Ennek érdekében 

figyelemmel kísérik a környezetükben veszélyeztetett gyermekek sorsát, ezzel segítve a közös szolgálat 

szakmai munkáját. 
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Dobozi Gondozási Központ Szolgálati személyi állománya a 2016-os törvényi változások miatt 1 főre 

csökkent, ezzel szemben az elvárt szakmai tevékenységek köre bővült. A törvényi előírásoknak megfelelő 

szakmai munka biztosításához szükség lenne még egy fő családgondozó munkájára. A szolgálat két fővel 

megfelelő szakmaisággal látná el feladatát és nem csak éppen az aktuális éppen határidős esetekkel 

tudna foglalkozni.  

Az önkormányzat feladatai és hatáskörei, többek között a következőket ölelik fel:  

- a településfejlesztés és a településrendezés feladatai, 

- gyermek- és ifjúságvédelem feladatainak ellátása 

- bölcsőde fenntartásáról 

Dobozi Gondozási Központ látja el a család és gyermek jóléti szolgáltatásokat Dobozon. Létezik védőnői 

szolgálat Dobozon.  

 

c) Elek város önkormányzatának bemutatása  

Elek város 4 nemzetiségű település, amely nemzetiségi hagyományairól nevezetes fontos történelmi és 

kulturális hagyományokkal rendelkezik. A város elsősorban kulturális életéről és rendezvényeiről híres 

tánccsoportjaink folyamatosan szerepelnek a nemzetközi találkozókon. A romániai Ottlaka irányában 

nagyobb rendezvények alkalmával ideiglenes határátkelő nyitását kezdeményezik.  

Elek Város Önkormányzata ezen és egyéb projektek és programok megvalósításában jelentős 

tapasztalatokkal, megfelelő szakmai háttérrel és adminisztrációs kapacitással rendelkezik. Erről 

tanúskodnak a fenti projektek, viszont szignifikáns fejlődés a jelen projektben kitűzött célok elérésében a 

konzorcium tagjaként lehetséges.  

 

d) Lőkösháza község önkormányzatának bemutatása  

Lőkösháza a dél-békési térség szélén található, az országhatár közvetlen közelében, a Budapest-

Bukarest vasúti vonal mentén. Számos közigazgatási egységhez tartozott már, azonban a kistérségek 

jogi fogalmának megszűnése után is a Gyulai térség – egészen pontosan már járás – része maradt. 

Lőkösháza az ország második legfontosabbnak tartott határátkelője is. 

Lőkösháza társadalom és közösség fejlesztő programjait Gyula Város önkormányzatával valamint a 

környező településekkel közreműködve tudja legeredményesebben végrehajtani. Projekt tapasztalatot és 

fejlődést, mint konzorciumi tag tud elérni. Szakmai szempontból rendelkezik megfelelő kapacitással, és 

igényt tart a folyamatos fejlődési lehetőségekre.  

 

e) Kétegyháza nagyközség önkormányzatának bemutatása  

Kétegyháza az egyik legnagyobb magyarországi román nemzetiségű település: lakóinak mintegy 30 

százaléka vallja magát románnak. A településen román általános iskola és óvodák működnek. A magyar 

általános iskola 1997-től Márki Sándor történész nevét viseli. A településen nyaranta a Kétegyházi 
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Kulturális Napok rendezvénysorozatot rendezik meg, amelyet 2007 nyarától Pogácsa Fesztiválnak 

neveznek.  

Az itt működő FVM Aszk Szakközépiskola és Kollégium a Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alá 

tartozik. A tanintézmény kiválóan alkalmas konferenciák, rendezvények megrendezésére: középiskolai 

kollégiumában szállodai körülmények fogadják a messziről érkezőt. Az iskolához hatszáz fős étkező 

tartozik, amelynek konyhája a mai követelményeknek megfelelően szolgálja ki nemcsak az iskolát, hanem 

a község intézményeit is. 

Kétegyháza a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak tagja és projektek, programok 

megvalósítására ezen a Társuláson keresztül van lehetősége. Kétegyháza a határ menti övezetben 

jelentős lehetőségekkel, szakmai tudással és potenciállal rendelkezik, viszont elengedhetetlen a település 

fejlődése szempontjából a konzorciumon keresztül történő projektek megvalósítása, ami kis közösség 

számára jelentős fejlődési lehetőséget biztosít. A jelen pályázat felöleli a meglévő szakmai és helyi 

erőforrásokat, csökkenti a társadalmi és gazdasági különbségeket.  

 

4.1.3 A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása 

A projekt gazda – Gyula Város Önkormányzata, mint a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulásnak vezető tagja, folyamatos fejlesztési tevékenységeket folytat a partner önkormányzatokkal és 

a civil szervezetekkel egyaránt, a térségben jelentkező társadalmi és gazdasági különbségek leküzdése 

érdekében. A partnerek a közelmúltban is terveket készítettek a közös integrált megoldási lehetőségekről, 

ágazatok közötti megközelítésekről. A kelet-békési térség gazdasági és társadalmi fejlődésre szorul, és 

kizárólag konzorcium formájában tudják ezt a szomszédos települések megvalósítani, egymást erősítve, 

támogatva.  

Közös és egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és elkészítése elengedhetetlen és az egyedüli megoldási 

lehetőség. Erre a partnerek nem formális módon készültek és közösen határozták meg a megoldandó 

problémákra azokat a tevékenység programokat, amelyek kölcsönösen segítik előre a helyi, térségi és 

szakmai személyes fejlődést.  

A partnerek egymástól különböző projekt tapasztalatokkal, szakmai és adminisztratív kapacitással 

rendelkeznek, viszont ezen összetétel csak erősíti a projektet, fokozza a tapasztalatcserét és a jó példák 

átadásának lehetőségét.  

Az önkormányzatok alapjában véve község, közösség fejlesztő és vezető tevékenységet folytatnak és a 

projekthez kapcsolódó tevékenységekben jelentős tapasztalattal rendelkeznek. Az, amire szükségük van 

a közös összefogás, a jól kidolgozott fejlesztési terv és stratégia, valamint folyamatos támogatási forrás, 

amely a sikeres megvalósítást eredményezi. A szegedi Agora Alapítvány, mint a civil szféra képviselője 

tevékenységével elősegíti az intézményeket, kutatói, szakmai csoportok hálózatosodását, ezzel segítve 

az integrációt. Továbbá hozzájárul vállalkozások, közszolgálati intézmények közötti együttműködéséhez, 

valamint tudástranszfer létrejöttéhez, ösztönözve a létrejött kapcsolatrendszerek fenntartását és 

hálózatosodást.  

A bemutatások során megemlített és táblázatszerűen szemléltetett megvalósított projektek listája 

betekintést ad a sikeresen véghezvitt projektekbe. Láthatóak a közösségfejlesztő törekvések és 

különböző léptékben megvalósított tevékenységek.  
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Gyula Város Önkormányzata – megvalósult projektek 

Támogató/pályázati 

azonosító  

Projekt megnevezése: 
Megítélt összeg Támogatás éve 

KEOP 7.2.3.0 A települési 

szilárd hulladéklerakót 

érintő térségi szintű 

rekultivációs programok 

elvégzése 

Gyula Város 

Polgármesteri Hivatala  

Gyula város települési 

szilárd hulladéklerakó 

telep rekultivációját célzó 

műszaki beavatkozás 9 200 000 Ft 2008 

KEOP 2.3.0/2F/09 

Települési 

szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációit érintő 

projektek 

Gyula város települési 

szilárd hulladéklerakó 

telep rekultivációját célzó 

műszaki beavatkozás 

838 567 500 Ft 2009 

DAOP-2007-5.1.1-2f-2009-

0002  

 

Gyula északi 

városrészének szociális 

rehabilitációja  

285 505 589 2009 

DAOP 2.1.1/B-09 

Történelmi és kulturális 

örökség turisztikai 

hasznosítása 

Erkel Emlékház 

látogatóbarát fejlesztése 
155 144 156 Ft 2010 

DAOP 5.1.1-2f Integrált 

szociális jellegű város 

rehabilitációs akciók 

 

Gyula északi 

városrészének szociális 

rehabilitációja 
335 888 923 2010 

KEOP 5.3.0/B/09 

Épületenergetikai 

fejlesztések megújuló 

energiaforrás 

hasznosítással 

kombinálva 

 

Mágocsi utcai óvoda 

fűtéskorszerűsítése 

6 270 000 Ft 2010 

TÁMOP 6.1.2/A-09/1 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok 

- Gyula Város 

Önkormányzatának 

Alapfokú Oktatási, 

Művészetoktatási, 

Összefogással az 

egészségért 

6 602 683 Ft 2010 
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Sportiskolai és 

Pedagógiai 

Szakszolgálati 

Intézménye 

TÁMOP 3.1.3-11/2 A 

természettudományos 

oktatás módszertanának 

és eszközrendszerének 

megújítása a 

közoktatásban (Öveges 

Program)  

Természettudományi 

labor fejlesztése az Erkel 

Ferenc Gimnáziumban 

304 289 642 Ft 2012 

DAOP 5.1.2/A-09-2f 

Kistérségi székhelyek 

integrált fejlesztése 

Gyula 

 

Göndöcs-kert és 

környezetének integrált 

fejlesztése 758 294 187 Ft 2012 

KEOP 5.5.0/A/12 

Épületenergetikai 

fejlesztések és 

közvilágítás 

energiatakarékos 

átalakítása 

korszerűsítése 

Közvilágítás fejlesztése 

Gyula város 

közterületein  

303 690 025 Ft 2013 

ÁROP 1.A.6-2013 

Közigazgatási 

partnerségi kapcsolatok 

erősítése 

 

Gyula Város 

Önkormányzata 

közigazgatási 

partnerségi 

kapcsolatainak erősítése 

19 916 433 Ft 2013 

ÁROP 1.A.5-2013 

Szervezetfejlesztés 

konvergencia régiókban 

lévő önkormányzatok 

számára  

Szervezetfejlesztés és 

hatékonyságnövelés 

Gyula Város 

Önkormányzata 

számára 

38 814 784 2013 

KEOP 4.10.0/N/14 

Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása 

 

Napelemes kiserőmű 

telepítése az Erkel 

Ferenc Gimnázium 

tetőszerkezetére 

22 047 232 Ft 2015 

 

 

 

Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért - megvalósult projektek 
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Támogató/pályázati 

azonosító  

Projekt megnevezése: Megítélt összeg Támogatás éve 

EIA/2012/1.1.2 – Lead 

beneficiary 

 

 

Mentorprogrammal az 

Integrációért Dél-

Alföldön és Budapesten 

(MIDAB) 

73.417 € 2012 

EIA/2013/1.4.4 – Lead 

partner  

Mentorprogrammal az 

Integrációért 

alkalmazásának 

kiterjesztése (MINTA) 

72.513 € 

 

2013 

HURO/1001/142/2.2.4 – 

Lead partner 

Elastic survey (The 

creation of the Elastic 

Survey Editor)  

 

49.400 € 

 

 

HUSRB/1002/222/146 – 

Lead beneficiary 

CUBE – Culture without 

Borders 

103.890 € 

 

 

TÁMOP 1.4.1-12/1 

Hátrányos helyzetű 

célcsoportok 

foglalkoztatásának 

támogatása a nonprofit 

szervezetek 

foglalkoztatási 

kapacitásának 

erősítésével 

 

Az Agora alapítvány 

foglalkoztatási 

kapacitásának bővítése 

29 573 080 Ft  2013 

EFOP-1.3.5-16 - 

Társadalmi 

szerepvállalás erősítése a 

közösségek 

fejlesztésével 

Az Agora Alapítvány 

társadalmi 

szerepvállalásának 

erősítése 

24 998 760 Ft  2017 

 

 

Doboz nagyközség önkormányzata - megvalósult projektek: 

Támogató/pályázati 

azonosító  

Projekt megnevezése: 
Megítélt összeg Támogatás éve 

KEOP 1.2.0/B/10 

Szennyvízelvezetés és 

tiszítás  

Doboz 

Doboz Nagyközség 

csatornázásának és 

szennyvíztisztításának 

kiépítése 

2 246 770 817 Ft 2011 
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A Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 

2007-2013 

HURO/0802/146_AF/02 

HURO kerékpárút 

84 284 869 Ft 2013 

37/2013. (VII.03) NFM 

rendelet 

Szanazugi Kompfelújítás 
6 349 460 Ft 2013 

A Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

Tanyafejlesztési program 
6 156 198 Ft 2014 

KEOP-1.3.0/09-11-2012-

0009 

Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító 

Program 

468 142 242 Ft 2014 

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-

0003 

Szeméttelep rekultiváció 
210 087 438 Ft 2014 

LEADER 102/2012 (X.1) 

rendelet alapján 

Piacfejlesztés Dobozon a 

helyi termelőkért 8 247 523 Ft 2014 

17/2014.(IV.08) NFM 

rendelet 

Szanazugi parkoló építés 
4 540 440 Ft 2014 

DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az 

élhetőbb településekért 61 288 485 Ft 2014 

Magyarország központi 

költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II.9. 

Gyermekétkeztetés 

feltételeit javító 

fejlesztések támogatása 
15 308 654 Ft 2015 

21/2015.(IV.17.) MvM 

rendelet alapján 

A vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások 

fejlesztésére nyújtott 

támogatás 

7 990 000 Ft 2015 

4/2014.(I.31.) BM rendelet Dobozi Mesekert Óvoda 

felújítása 30 000 000 Ft 2015 

 

 

Elek város önkormányzata - megvalósult projektek: 

Támogató/pályázati 

azonosító  

Projekt megnevezése: Megítélt összeg Támogatás éve 
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DAOP 5.1.2/B A városi 

örökség megőrzése és 

korszerűsítése Elek  

Elek Város 

Polgármesteri 

Hivatalának felújítása és 

hőszigetelése 

22 060 859 Ft 2008 

DAOP 4.1.1/A 

Egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése 

/Kistérségi járó beteg 

szakellátó központok 

fejlesztése, alap-, 

járóbeteg szakellátás 

korszerűsítése/Alapellátás 

fejlesztése, helyi 

egészségházak kialakítása 

Elek 

Elek Város Háziorvosi 

Rendelőjének felújítása 

39 196 604 Ft 2009 

DAOP 3.1.1/B-08 

Önkormányzati tulajdonú 

belterületi valamint 

önkormányzati külterületi 

közutak fejlesztése Elek  

A roma integrációt segítő 

betonút építése a 

Szántó, Dankó, Cinka, 

Eötvös, Damjanich, 

Vajda és Leiningen 

utcákban 

56 237 426 Ft 2009 

DAOP 4.3.1-09 Egyenlő 

esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz 

(Akadálymentesítés)  

Elek Város 

Polgármesteri 

Hivatalának komplex 

akadálymentesítése 

29 604 356 Ft 2009 

TÁMOP 3.1.4-08/2 

Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő 

hozzáférés - Innovatív 

intézményekben Elek  

Kompetencia alapú 

oktatás bevezetése az 

eleki Dr. Mester György 

Általános Iskolában 

40 000 000 Ft 2009 

KEOP 6.2.0/A/09 

Fenntarthatóbb életmódot 

és fogyasztási 

lehetőségeket 

népszerűsítő, terjedésüket 

elősegítő mintaprojektek  

Virágzó Elek 8 911 000 Ft 2010 

KEOP 1.2.0/09-11 

Szennyvízelvezetés és 

tisztítás Elek - 

Elek város 

szennyvízelvezetése VI. 

ütem 

340 896 731 Ft 2013 

Európa a Polgárokért 

Program  

569623-CITIZ-1-2015-2-

HU-CITIZ-TT 

Elekiek XIII. 

Világtalálkozója - Közös 

múlt, közös jövő 

Európában 

25000 Euro 2015 
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Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása  

 

„Vécsey sor, Bem utca 

felújítása” 

12 503 429,00 Ft 2015 

Kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó 

intézmények 

fejlesztésének, 

felújításának támogatása 

Városi sportcsarnok 

fejlesztése  

 

15 000 000 Ft  

 

 

Lőkösháza község önkormányzata - megvalósult projektek: 

Támogató/pályázati 

azonosító  

Projekt megnevezése: 
Megítélt összeg Támogatás éve 

28/2014. (IV.1.) BM 

rendelet 

Közbiztonság növelését 

szolgáló önkormányzati 

fejlesztések támogatása 

6 705 600 Ft 2014 

TOP-3.2.1-15 Egészségház 

épületének energetikai 

korszerűsítése 

Lőkösházán 

34 500 000 Ft 2016 

1956-os Emlékbizottság 

Büszkeségpont 

létrehozása program  

KKETTKK-56P-02-0439 

Emlékezünk, hogy 

emlékezzünk 
4 820 600 Ft 2017 

 

Kétegyháza nagyközség önkormányzata - Megvalósult projektek: 

Támogató/pályázati azonosító  Projekt 

megnevezése 

Megítélt összeg Támogatás 

éve 

DAOP 4.1.1/A Egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó 

központok fejlesztése, alap-, járó beteg 

szakellátás korszerűsítése/Alapellátás 

fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása 

Kétegyháza 

 

Egészségügyi 

Centrum 

kialakítása 

Kétegyházán 

40 000 000 Ft  2009 

DAOP 4.1.3/B Közösségi terek és és 

információs pontok infrastrukturális 

fejlesztése 

 

Táncsics Mihály 

Művelődési Ház 

átalakítása, 

felújítása 

Kétegyházán 

44 791 650 Ft   2009 
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TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben  

 

Kétegyháza 

KOMP-ra száll 

46 663 205 Ft  2009 

DAOP 4.3.1-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) 

 

A Márki Sándor 

Általános Iskola 

komplex 

akadálymentesít

ése 

30 000 000 Ft  2009 

TIOP 1.1.1-09/1 A pedagógiai, módszertani 

reformot támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése 

 

Laptop 

Kétegyháza 

tanulóinak 

10 152 800 Ft  2010 

KEOP 1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és 

tiszítás  

 

Kétegyháza 

Nagyközség 

szennyvízhálóza

tának bővítése, 

II. ütem 

259 075 193 Ft  2011 

191882 

4/2014. (I.31.) BM rendelet 

Mudin fivérek 

Sport- és 

Szabadidőközpo

nt Kialakítása 

19 387 419 Ft 2014 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése 

Kétegyháza  

A Márki Sándor 

Általános Iskola 

komplex 

energetikai 

korszerűsítése 

 

93 334 998 Ft  2015 

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése 

Kétegyháza  

Kétegyháza 

Nagyközség 

Önkormányzata 

közintézményein

ek energetikai 

korszerűsítése 

75 687 200 Ft  2015 

2006/2015. (XII.29.) Kormányhatározat 

alapján 

Kétegyháza 

nagyközségi 

feladatainak 

támogatása 

65 000 000 Ft 2016 
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4.2 A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

Szervezeti keret meghatározása  

A projekt partnerek konzorciumi formába szerveződve erősítik egymás munkáját és szakmailag 

támogatják a közösen megfogalmazott közösségfejlesztő projekttevékenységek elérését. A térségben 

jelentkező gazdasági és társadalmi problémák leküzdése érdekében nélkülözhetetlen az összefogás. Az 

önkormányzatok komplex szervezeti keretekkel rendelkeznek, mivel közigazgatási feladatokat látnak el, 

ezért rendelkeznek olyan szakmai és adminisztratív tudással, ami szükséges a projekt a 

megvalósításához. Emellett a konzorcium tagjaként az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, mint a 

civil szféra képviselője és a társadalomkutatásban tapasztalt szakmai partner működik közre 

A szervezet feladatainak ismertetése  

A lenti táblázatban szemléltettük az egyszerűsített tevékenység listát, amelyben áttekinthetővé válnak a 

tervezett tevékenységek intézményenként. Minden Intézmény és szervezet aktívan vesz részt a projekt 

lebonyolításában és a közösségfejlesztő programok megvalósításában. 
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 Tevékenységek   

Szervezetek/Intéz

mények 

Előzetes 

tanulmányo

k, 

engedélyez

ési 

dokumentu

mok 

Közösségi 

tervezési 

folyamat 

Szükségletfelm

érés 

Helyi 

emberi 

erőforrás 

fejlesztési 

terv 

elkészíté

se 

Kötelező 

nyilvánosság, 

és nyitó-záró 

rendezvény 

Helyi emberi 

erőforrás 

fejlesztési terv 

megvalósítása 

Egészség, 

egészségfejles

ztés, önálló 

életvitel 

tematika 

alapján 

Tájékozta

tás és 

nyilvános

ság 

Honlap és 

honlap 

működtetése, 

frissítése 

PM 
P

Ü 

Szakmai 

asszisztensek 

12 mentor 

alkalmazá

sa 

 

Agora Alapítvány X X X X X X      X   

Gyula  X      X X X X  X X 

Doboz       X     X X  

Kétegyháza            X X  

Elek            X X  

Lőkösháza            X X  

               

 Tevékenységek 

Szervezetek/Intéz

mények 

Preventív 

(családos) 

programok 

Nem egyéni 

fejlesztési 

terv alapján 

innovatív 

programok a 

munkaerőpia

cra jutás 

támogatásár

a 

Civil vezető 

képzés, Gyula 

Preventív 

szűrés, 

Egészség

fej-

lesztés 

Közösségfejl

esztő 

alkalmazása 

Közösségfejle

sztés 

Szerepvállalás

ra felkészítő 

programok 

Önsegítő 

csoportok 

elindítása 

(5 

csoport) 

Preventív 

szűrés havi 

rendszeressé

ggel, 5 

településen 

Prevenc

iós 

előadás

ok 36 

alkalom

mal 

életminős

ég-javító 

program 

(koncert, 

vetítés, 

előadás) 

fiatalok 

helyben 

maradás

át 

ösztönz

ő 

program 

(koncert, 

előadás, 

közössé

gi 

esemén

y) 

  

Agora Alapítvány   X        X X   

Gyula X X X X X X X X X X X X   

Doboz      X X X X  X X   
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Kétegyháza      X X X X  X X   

Elek      X X X X  X X   

Lőkösháza      X X X X  X X   
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A személyi kompetenciák elemzése – személyi állomány végzettsége, feladatok meghatározása – 

becsült javadalmak feltüntetésével  

A projekt tervezése során, a szükségfelmérés során és a tevékenységek meghatározása alkalmával 

fokozottan figyelembe vettük a azoknak a személyeknek a kiválasztását, akik a projekt lebonyolításában 

aktívan részt fognak venni. Ebben az esetben a személyi és szakmai kompetenciák bizonyultak a 

mérvadónak, valamint a tevékenységek megoldására való alkalmasság. A lentiekben szemléltjük a 

projekt felelős vezetőit, bemutatjuk kompetenciájukat és a rájuk bízott feladatokat.  

 

Projekt felelős vezetők/Szervezeti ábra: 

  

 

Projektmenedzser – Fodor Gabriella vezeti a projekt megvalósításainak tevékenységét. 2014 óta 

folyamatosan végez pénzügyi vezetői, mentori, projektmenedzseri feladatokat. Tapasztalatokat gyűjtött 

KEOP pályázatok irányításában.  A projektmenedzser becsült javadalma 350e + járulék/hó, heti 40 órás 

munkaidőben.   

A projektek kivitelezése során a projektmenedzsment az alábbi feladatokat látja el: 

 Meghatározza a projekt célját és cselekvéskörét a partnerekkel együtt 

 Ügyel arra, hogy minden a cselekvési ütemterv szerint történjen. 

 Koordinálja a projekttevékenységeket ellátó személyek munkáját. 

 Betartja a külső szolgáltatókkal elkészített szerződéseket. 

 Kockázatos helyzetekben döntéshozatal 

 Támogatja a közbeszerzési folyamatok lebonyolítását 

 A projektciklus során felelős a kommunikációs rendszer működtetéséért. 

Projektmenedzsment

Projektmenedzser Pénzügyi vezető
Projekt szakmai 

vezetője

Szakmai asszisztensek



158 
 

 

A projekt lezárásánál a projektmenedzser munkája: 

 benyújtani a projektzáró jelentését, 

 értékelni a projektet, 

 benyújtani a fenntartási jelentéseket, 

 segíteni az ellenőrzést. 

Sós Judit - Projekt szakmai vezetője – szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályvezető a helyi 

szociális és gyermekjóléti ellátások koordinálását, szakmai felügyeleteket végez. Szakmai szempontból 

teljes körben átlátja és nyomon követi a pillanatnyi és az időközben jelentkező társadalmi és 

közösségfejlesztési igényeket. A projekt szakmai vezetőjének becsült javadalma 350e + járulék/hó, heti 

40 órás munkaidőben.  

Niedermayerné Vaszkán Gyöngyi – Pénzügyi vezető – Gyulai Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

osztályvezető helyettese. Végzettségét tekintve gazdálkodási szakos közgazdász. Európai Uniós 

pályázatok pénzügyi vezetésében tapasztalatokkal bír. A projekt pénzügyi vezetőjének becsült javadalma 

150e + járulék / hó, heti 20 órás munkaidőben.  

A projektek kivitelezése során a Pénzügyi vezető az alábbi feladatokat látja el: 

 Lebonyolítja a projekt pénzügyi részét. 

 Kifizetési kérelmeket nyújt be, valamint jelentéseket készít a projekt előrehaladásról (Projekt 

Előrehaladási Jelentés). 

 Részleges és teljes pénzügyi jelentések elkészítése 

 Kommunikáció a külsős szolgáltatókkal, tenderek elkészítésének koordinációja  

A projektmenedzsmentben nevesített személyek mellett minden településről szakmai asszisztensek 

lesznek foglalkoztatva, akik a projekt során szakmailag és a tevékenységek megvalósításban, a helyi 

célcsoportokkal való kommunikációban is részt vesznek. A szakmai asszisztensek a kapcsolat a projekt 

team, a 12 mentor és a célcsoport, avagy a projekt tevékenységeinek szervezői között, akik a 36 hónap 

során együtt dolgoznak.  

Öt szakmai asszisztens kerül alkalmazásra a projekt során 36 hónapra, teljes munkaidőben, melyre a 

személyenkénti  becsült javadalom 200e+járulék/hó.  

 Szakmai asszisztens Gyula – Pintér Róbert – általános szociális munkás végzettséggel a Gyulai 

Polgármesteri Hivatalban szociális ügyintéző munkakörben dolgozik. Szakmai tudása 

meghatározza a program megvalósítását. 

 Szakmai asszisztens Doboz – Sás Richárd –pénzügyi, statisztikai adminisztrációs és 

ismeretekkel rendelkezik, valamint önkéntesként szociális tevékenységet is ellát. Kiváló 

kommunikációs készségével és nyitottságával a mentorok koordinátorává vált.  

 Szakmai asszisztens Kétegyháza – Mokán Mariann – szakmai tudása és közvetlen jó 

problémamegoldó készségei, csapatmunkára való hajlama és kiváló informatikai ismeretei a 

gyakorlati munkavégzés során, a mentorokkal való kommunikáció során kerülnek. 

 Szakmai asszisztens, Elek – Szabó Irén, az Eleki Önkormányzat munkatársa, az anyakönyvi 

ügyekbe, pályázatírásban és azok lebonyolításában, rendezvényszervezésben rendelkezik 

jelentős szakmai tapasztalattal. Kommunikációs szakon szerzet tanulmányai a pályázat során 
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hasznos kompetenciának minősülnek, és a betöltendő feladatok elvégzéséhez biztosítják a 

megfelelő hátteret. Kitűnő angol és lengyel nyelvismerettel rendelkezik.  

 Szakmai asszisztens Lőkösháza – Bozó Mihályné – jelenleg a Lökösházi Önkormányzat 

munkatársa, aki az anyakönyvi ügyek, pályázatírás, szociális ügyek, kábeltelevíziós ügyek 

intésének feladatkörét tölti be. Mint pályázatíró, szociális ügyintéző napi szinten tart kapcsolatot 

a polgárokkal, és más intézményekkel, szervekkel, és ebből kifolyólag széleskörű rálátással 

rendelkezik a projekt célcsoportjára. Rendelkezik projekt asszisztensi tapasztalatokkal.  

 Szakmai asszisztens, Agóra Alapítvány, szolgáltatói feladatellátásban. Szakmai tudása és eddigi 

tapasztalatai jelentősen hozzájárulnak a projekt sikerességéhez. Az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás, marketing és vállalkozói tanácsadás feladatkör betöltésére alkalmas munkatárs.  

Krízisek végigkísérésére 4 esetmenedzser munkaszerződéssel kerül alkalmazásra, 1 esetmenedzser 

részére célfeladat került megállapításra.  

Feladatok bemutatása, amit külső szakértők és partnerek fognak elvégezni  

A konzorcium tagjai jelentős szakmai tapasztalattal és háttérrel rendelkeznek a projekt megvalósítását 

illetően. A projekt menedzsment mellett viszont a tevékenységek megvalósításának jelentős részében 

külső szakértők és partnerek által nyújtott szolgáltatásokat vesz igénybe. Minden olyan jellegű 

tevékenység, amely igényli más szakértők munkáját megbízási szerződés, valamint alvállalkozó 

bevonásával kerül megrendezésre. Minden igénybe vett külsős szolgáltatás a hatályos közbeszerzési 

törvény által előírt eljárás szerint kerül kiválasztásra.  

A következő esetekben tervezett külső szolgáltatok bevonása 

 Közösségi tervezési folyamat 

 Honlap és a honlapok működtetése, frissítése  

 Könyvvizsgálat 

 Intézkedési terv elkészítése és tanácsadás  

 Fejlesztési tevékenységek és tervek elkészítése – tematikák szerint 

 Egyéni fejlesztési terv alapján 400 fő részére kompetenciafejlesztés (3 tematika X 3 alkalom X5 

település) 

 Preventív programok, képzések, kiállítások megszervezése és lebonyolítása  

 Közösségfejlesztési és szerepvállalásra felkészítő programok 

 Közösségi szolgáltatások, táborok, önsegítő csoportok elindítása 

 Preventív szűrések havi rendszerességgel, 5 településen és prevenciós előadások 36 

alkalommal 

 Életminőség javító és a fiatalok helyben maradását ösztönző programok (koncertek, előadások, 

vetítések, közösségi esemény) megszervezése  

 A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése – az 

egészségügyi szűrések alkalmával buszos utaztatás, 20 alkalommal – beszerzés formájában 

történik  

 Szakmai megvalósítók és a célcsoport utaztatása  

 

Jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra  
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A konzorcium tagjai rendelkeznek olyan infrastruktúrával, amely lehetővé teszi a projektben 

megfogalmazódott közösségfejlesztő tevékenységek és programok megvalósítását. Az Önkormányzatok 

igazgatási és közszolgálati feladatok ellátása során rendelkeznek megfelelő iroda helyiségekkel, alapvető 

irodai berendezéssel, termekkel, ahol a programok megvalósításra, kerülhetnek. Az Önkormányzatok 

munkatársai jelentős kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, ami a projekt kivitelezése során az ügyintézési 

folyamatokat az arra kinevezett szerveken, hivatalokon keresztül.  

Szükséges - Technikai felszerelés bemutatása  

A konzorcium tagjai esetében valamely technikai felszerelés biztosított, de az emberi erőforrások és 

foglalkoztatottak számának megnövekedésével, a technikai felszerelések bővítésének igénye jelentkezik. 

Nélkülözhetetlen azok az alapeszközök beszerzése, amivel a szakmai asszisztensek, és a mentorok 

tudják majd munkájukat végezni az előrelátott 36 hónap során ilyen technikai, informatikai, irodatechnikai 

eszközök/felszerelések a következőek:  

 24 db laptop, (LENOVO IdeaPad 330, 15.6” HD,Intel Core i3-6006U, 4GB, 128GB   SSD, Intel 

HD Graphics, NO ODD, Win10, Black+Office 2019) 

 SUMDEX Continent Basic Notebook táska CC-100 BLACK, 15”- 16”, Black  24 db 

 HP Lézer MFP NY/M/S/F LJ Pro M426fdw, fekete, 256MB, USB/Háló/WIFI, A4 38lap/perc FF, 

1200x1200, DADF 8db 

Gyulán kialakításra kerül egy mentor központ egy meglévő épületrész felújításával. Ez szolgál a szakmai 

munka térségi központjául mind a megvalósítás mind a fenntartás időszakában. A központ hiánypótló, 

hiszen többfunkciós helyiségek létrehozásával egyaránt támogatja a szakmai és a fejlesztő 

tevékenységet.  

 

Monitoring és kontrolling feladatok bemutatása  

A projekt megvalósítása folyamatos felügyeletet, magas fokú szervezettséget igényel. A projektgazda, 

projektvezető vállalja a projekt megvalósításának vezetését, és vállalja a felelősséget a partnerek által 

meghatározott tevékenységek megvalósításáért. Annak érdekében, hogy a tervezett eredmények teljes 

mértékben megvalósuljanak, minden partnernek jelentést kell, hogy készítsen a rá vonatkozó programok 

és tevékenységek folyamatáról. A projekt menedzser összeköti a partnereket, és a szakmai vezető 

koordinálja a szakmai asszisztensek munkáját, jegyzőkönyvet vezet az elvégzett feladatokról.  

A projekt team által meghatározott ütemterv és mérföldkövek kötelezőek és irányadóak a feladatok 

elvégzését illetően. Mérföldkövek mellett a kritikus folyamatoknál kontrollpontok is beépítésre kerültek, 

melyek szükség esetén biztosítják a gyors beavatkozás lehetőségét. A partnerek folyamatos 

kapcsolatban vannak egymással és nyomon követik egymás munkáját.  

Amellett, hogy a konzorcium tagok saját és egymás tevékenységét is követik, a célcsoportra vonatkozó 

fejlődést is feljegyzik, adatbázis formájában, amely kiváló mutató lesz az eredmények elérésének 

dinamikájáról.  

A monitoring és kontrolling folyamat eredményei a következőek: 

 Projekt indikátorok/mutatók megnevezése  

 Statisztikakészítés  
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 Adatbázis készítés  

 A projektben résztvevő személyek, foglalkoztatottak munkájának értékelés  

 A rizikó faktorok követése és megoldása  

 

5 A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

5.1 A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 

A kommunikációs tevékenységeink elemei: (1) kötelező és (2) választott kommunikációs 

tevékenységekből tevődnek össze. A projekt során a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei és arculati előírásainak megfeleltethetően az alábbi kötelező tájékoztatási és 

kommunikációs eszközökkel és elemekkel dolgozunk: 

 Kommunikációs terv készítése 

 Kedvezményezetti aloldalon/honlapokon történő tájékoztatás 

 Sajtóközlemények a projekt indításáról és zárásáról 

 Sajtómegjelenések összegyűjtése 

 A megvalósulási helyszíneken C típusú tábla elhelyezése a projekt indulásakor, mely a 
fenntartási időszakban is látható marad 

 Fotódokumentáció készítése 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése 

 

Választott kommunikációs tevékenységek 

 Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény 

 Sajtónyilvános projektzáró rendezvény 

 Közösségi média (pl. facebook, instagram) 

 projektmenedzser által tartott előadás 

 

A projekt kezdetekor teljeskörűen tájékoztatjuk az önkormányzatokat, a települések lakosságát, az 

érdeklődőket, illetve a sajtót a projektben tervezett tevékenységekről, a projekt zárásakor pedig a 

megvalósult tevékenységről tájékoztatjuk a legszélesebb közönséget és természetesen a sajtót. 

A médiát sajtóközlemények formájában a megvalósítási időszak alatt a különböző események 

megvalósulásakor és a részeredmények elérésekor folyamatosan tájékoztatjuk. Ezzel egyszerre 

könnyítjük meg a lakosság bevonását (információhoz jutás) és az eredmények széles körű 

disszeminációját. 

 A projekttevékenységek során készült fényképes dokumentációt a projekt alhonlapján, az érintett 

települések honlapján, valamint a közösségi médiában nyilvánossá tesszük. A projekt tevékenységeit 

bemutató honlap(ok) esetében követjük az arculati elemekre vonatkozó szabályokat, előírásokat. 

A megvalósulási helyszíneken a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában C típusú tájékoztató 

tábla ad információkat a projektről. 
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A kötelező kommunikációs tevékenységen kívül a projekt transzparenciáját biztosítandó nem kötelező 

kommunikációs tevékenységeket is végzünk, melynek köszönhetően az érdeklődők (önkormányzatok, 

intézmények, szervezetek, lakosok, stb.) a lehető legszélesebb körben tudjanak tájékozódni a projekt 

tevékenységéről. A konzorciumvezető és a konzorciumi tag önkormányzatok saját közösségi oldalaikon 

is tájékoztatást adnak a projektről, sajtónyilvános nyitó- és záró rendezvényekkel biztosítjuk a 

legszélesebb körű nyilvánosságot. A felsorolt tevékenységeken túl az érintett önkormányzatok 

munkatársainak a projektmenedzser is előadást tart a projektről, hogy a lehető legjobban informáltak 

legyenek és a rendelkezésre álló információikat megoszthassák közvetlen környezetükkel. 

A projekt kötelező és választott tájékoztatási és kommunikációs módjait a Széchenyi 2020 „KTK 2020” 

előírásainak figyelembevételével, továbbá a környezeti fenntarthatósági szempontoknak megfelelően 

alakítjuk ki.  

Projektünk során mindvégig törekszünk arra, hogy a lehető legszélesebb tájékoztatást adjuk a projekt 

eseményeiről, annak előrehaladásáról, eredményeiről. 

 

 

5.2 A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 

KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

A projekt sikeressége miatt kiemelten fontosnak tartjuk a potenciális célcsoportok megszólítását, illetve a 

projekt céljainak hatékony, közérthető kommunikálását. Legalább ennyire fontos, hogy meg tudjuk 

szólítani a potenciális célcsoport tágabb környezetét, ezzel elősegítve a multiplikátor hatás létrejöttét. 

A projekt sikeressége szempontjából az alábbi célcsoportokat és a hozzájuk kapcsolódó üzeneteket 

azonosítottuk: 

1. Konzorciumi tagok szervezeti egységei és a projekt megvalósítói 

 A szervezeten belüli és a megvalósítók közötti kommunikáció erősítése 

 A projekt céljainak ismertetése 

 A projekt eredményeinek és hatásainak ismertetése 

 A projekt sikerességét célzó együttműködés erősítése 

2. Együttműködő partnerek 

 A projekt céljainak ismertetése 

 A projekt eredményeinek és hatásainak ismertetése 

 A projekt sikerességét célzó együttműködés erősítése  

 A projektben megfogalmazott tevékenységek gyakorlati megvalósításának segítése 

 A térségi szemlélet megismertetése és működtetése 

3. A települések és a kistérség helyi lakosai 

 A projekt céljainak, eredményeinek ismertetése 

 A projekttevékenységekbe való aktív bekapcsolódás előnyei, lehetőségei 
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 A konzorciumi tagok szerepének elfogadása, megismerése 

 A tevékenységekbe való aktív bekapcsolódás 

 Társadalmi- és környezeti fenntarthatóság 

4. Helyi intézmények 

 A projekt céljainak, eredményeinek ismertetése 

 Társadalmi- és környezeti fenntarthatóság 

5. Civil szervezetek 

 A projekt céljainak, eredményeinek ismertetése 

 A projekt során megvalósuló térségi szemlélet támogatása 

 A projekt során megvalósuló tevékenységek támogatása 

6. Média 

 A projekt céljainak és eredményeinek ismertetése 

 

 

5.3 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

A projekt céljának és eredményeinek közvetítésében elengedhetetlen szerepe van a kommunikációs 

eszközöknek, így érdemes már az elején meghatározni azokat az eszközöket, melyekkel hatékonyan 

kommunikálhatók a projekt eredményei a fentebb meghatározott célcsoportok felé. 

A projekt során a következő kommunikációs eszközöket alkalmazzuk: 

 személyes kapcsolattartás: a projektben résztvevő célcsoportokkal, együttműködőkkel, 

partnerekkel, civil szervezetekkel, médiával 

 alhonlap, települési honlapok, közösségi média: amely segítségével mindig friss információkat 

szolgáltatunk a projektről 

 online kapcsolattartás: amely segítségével hatékonyan és gyorsan tudunk kommunikálni a 

célcsoport tagjaival és a projektben együttműködőkkel 

 média: a nyomtatott és online média hozzájárul a projekt céljainak, tevékenységeinek, 

eredményeinek kommunikálásához 

 közösségi média: szintén a projekt transzparenciáját biztosítja 

 rendezvények, workshopok, tréningek, képzések: a tudásmegosztás fórumai. Nyitó- és záró 

rendezvényeink minden érdeklődő számára nyilvánosak, ahol szórólapokkal, prospektusokkal 

tájékoztatjuk a szélesebb nyilvánosságot a projektről 
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A projekt során megvalósuló rendezvények – nyitó- és zárórendezvény, a tréningek, workshopok – 

lehetőséget biztosítanak a projekt céljainak ismertetésére, a térségi szemléletet segítő szakmai 

kapcsolatok kialakítására, valamint a projekt eredményeinek a bemutatására. 
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5.4 KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

A
 p

ro
je

kt
 e

lő
ké

sz
ít

ő
 s

za
ka

sz
a 

Kommunikációs terv 

elkészítése és megosztása 

Kommunikáció 

megtervezése, 

folyamatos tájékoztatás 

Projektmendzsment, 

konzorcium tagjai 

IT eszközök projektmenedzsment, 

konzorciumi tagok 

sajtóreferensei és 

programszervezői 

Aloldal elkészítése, 

működtetése 

Folyamatos 

tájékoztatás 

Potenciális résztvevők, 

együttműködők, szakmai 

szervezetek, partnerek, 

média 

IT háttér és 

szoftverek 

projektmenedzsment, 

webmester, szakmai 

megvalósítók, partnerek, 

résztvevők, célcsoport 

Települési honlapok 

projekttel kapcsolatos 

tartalomfeltöltése 

Folyamatos 

tájékoztatás 

Potenciális résztvevők, 

együttműködők, szakmai 

szervezetek, partnerek, 

média 

IT háttér és 

szoftverek 

projektmenedzsment, 

konzorciumi tagok, szakmai 

megvalósítók 

Közösségi média profilok 

létrehozása, működtetése 

Folyamatos 

tájékoztatás 

Potenciális résztvevők, média IT háttér és 

szoftverek 

projektmenedzsment, szakmai 

megvalósítók, célcsoport 

A
 p

ro
je

kt
 m

eg
va

ló
sí

tá
s 

sz
ak

as
za

 

Sajtóközlemény a projekt 

indulásáról, 

sajtómegjelenések gyűjtése 

Figyelemfelkeltés, 

tájékoztatás 

Média, potenciális 

résztvevők, partnerek 

média szakmai megvalósítók, 

projektmenedzsment, média 

Sajtóközlemények kiküldése 

a rendezvények előtt, 

fontosabb eredmények 

elérésekor 

Figyelemfelkeltés, 

tájékoztatás 

Média, potenciális 

résztvevők, partnerek 

média szakmai megvalósítók, 

projektmenedzsment, média 

C típusú tábla elhelyezése Tájékoztatás Érdeklődők, térségi lakosok, 

potenciális résztvevők, média 

C típusú tábla projektmenedzsment 

Fotódokumentáció Figyelemfelkeltés, 

tájékoztatás 

Potenciális résztvevők, 

együttműködők, partnerek 

fényképezőgép, 

IT háttér 

szakmai megvalósítók, 

menedzsment, média 

Közösségi média Folyamatos 

tájékoztatás 

Érdeklődők, térségi lakosok, 

szervezetek, potenciális 

résztvevők, média 

IT háttér projektmenedzsment, szakmai 

megvalósítók, partnerek, 

résztvevők, célcsoport 

TÉRKÉPTÉR feltöltése Tájékoztatás Érdeklődők, média IT háttér szakmai megvalósítók, 

menedzsment 

Személyes és online 

kommunikáció 

Tájékoztatás, 

kommunikáció 

Potenciális célcsoport, 

együttműködők, szervezetek, 

média, érdeklődők 

IT háttér szakmai megvalósítók, 

projektmenedzsment, 

célcsoport, partnerek 

Rendezvények Tájékoztatás, 

kommunikáció 

Potenciális célcsoport, 

együttműködők, szervezetek, 

média, érdeklődők 

IKT eszközök szakmai megvalósítók, 

projektmenedzsment, 

célcsoport, partnerek 

A
 p

ro
je

kt
 

zá
rá

sa
 

Sajtóközlemény a projekt 

zárásáról 

Figyelemfelkeltés, 

tájékoztatás 

Média, potenciális 

résztvevők, partnerek 

média szakmai megvalósítók, 

projektmenedzsment, média 
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6 MELLÉKLETEK 

 

6.1 A támogatható tevékenységek keretében biztosítható ösztöndíjak, megélhetési támogatás, 

lakhatási támogatás feltételrendszere 

 

6.1.1  Motivációs célú természetbeni juttatás 

 
 
 Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” 
elnevezésű projekt keretében Gyula Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a pályázatba bevont 
hátrányos helyzetű személyek számára motivációs célú támogatást kívánnak nyújtani.  
 
I.)  
A természetbeni juttatás odaítélésének alapvető feltétele a mentorokkal és esetmenedzserekkel való 
rendszeres kapcsolattartás, együttműködés krízishelyzetük javításában, a képzéseken való részvétel 
keretében kompetenciák megszerzése, majd ezek birtokában az egyéni fejlesztési terv felülvizsgálatában 
való közreműködés és a projekt lezárásáig történő együttműködés. A motivációs célú természetbeni 
juttatás odaítélésében az esetmenedzserek, a mentorok, a projekt szakmai vezetése közreműködik.  
 
A juttatás elérésének feltétele, hogy:  
- a bevont célcsoporttag mentorálásban részesüljön,  
- számára egyéni fejlesztési terv készüljön, melynek felülvizsgálatában a projekt által nyújtott képzésen 
történő részvételt követően együttműködjön, és  
- a projekttel való együttműködését 2021.05.31-ig tartsa fent.  
 
A jogosultság igazolásának módja:  
− a projektbe történő belépést igazoló dokumentáció,  

− elkészült egyéni fejlesztési terv,  

− az egyéni fejlesztési terv képzést követő felülvizsgálatát igazoló dokumentáció,  

− az együttműködést igazoló dokumentáció.  
 
A természetbeni juttatás két részletben kerül biztosításra. Első alkalommal 2020. évben a képzést követő 
felülvizsgálat során történő együttműködést követően, második alkalommal az együttműködés során   
2021.06.01. napjától legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napjáig. 
A természetbeni juttatás alkalmanként 14.000,- Ft azaz Tizennégyezer forint névértékű utalvány.  
 
II.)  
A természetbeni juttatás odaítélésének alapvető feltétele a mentorokkal legalább három hónapja fennálló 
rendszeres kapcsolattartás, együttműködés élethelyzetük javításában, egészséges életmód 
kialakításában.  
A juttatás elérésének feltétele, hogy:  
- a bevont célcsoporttag legalább három hónapja mentorálásban részesüljön,  
- egészséges életmód tanácsadáson vegyen részt.  
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A jogosultság igazolásának módja:  
- a projektbe történő belépést igazoló dokumentáció,  
- mentori naplók,  

- az egészséges életmód tanácsadáson való részvételt igazoló dokumentáció.  
 
A természetbeni juttatás 10.000,- Ft azaz Tízezer forint névértékű utalvány. 

 

III. A harmadik természetbeni juttatást azon hátrányos helyzetű személyek kapják, akik a kitűzött célok 
mentén aktívan együttműködnek a mentorukkal, azonban mivel nem vettek részt képzésen vagy 
prevenciós tanácsadáson, így korábban az I.  és II. motivációs célú természetbeni juttatásban nem 
részesültek.  
 
A természetbeni juttatás mértéke 7.000,- Ft azaz hétezer forint névértékű utalvány, amennyiben az 
együttműködő személy mentoráltként vett részt a programban. 
 

A természetbeni juttatás mértéke 12.000,- Ft azaz tizenkétezer forint névértékű utalvány, amennyiben 

az együttműködő személy egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyként vett részt a programban. 

 

A jogosultság igazolásának módja: 

- a projektbe történő belépést igazoló dokumentáció,  

- mentori naplók 

- egyéni fejlesztési terv 

 

 

IV. A negyedik természetbeni juttatási kategóriával a fiatalok helyben maradását ösztönző 

programelemen való részvételt ösztönözzük. A bevonás során kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos 

helyzetű fiatalok megszólítására. 

 

A természetbeni juttatás 10.000,- Ft azaz tízezer forint névértékű utalvány. 

 

A jogosultság igazolásának módja: 

az Ifjúsági konferencia testvérvárosokkal programelemen való aktív részvétel. 

 

 

6.1.2 Ösztöndíj a fejlesztési területen élő lakosság számára 

 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-0021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” 
elnevezésű projekt keretében az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért a pályázat műszaki-szakmai 
eredményeit alapul véve ösztöndíj alapú támogatást kíván bevezetni mindazok számára, akik vállalják, 
hogy a humánszolgáltatások terén a hiányzó szakemberek pótlása érdekében tanulmányokat folytatnak 
és vállalják, hogy a tanulmányaik elvégzését követően Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 
települések valamelyikén működő humán szolgáltatást végző intézményben önkéntes szerződéssel, vagy 
munkaviszony keretében feladatot látnak el.  
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Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért az ösztöndíj alapú támogatások kapcsán, nyilvános, 
igazságos döntések meghozatala érdekében a részletes szabályokat az alábbi ösztöndíj szabályzatban 
rögzíti. 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-0021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” 
elnevezésű projekt keretében az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért ösztöndíj alapú támogatást 
kíván bevezetni mindazok számára, akik a humánszolgáltatások terén helyi szinten hiányszakmának 
minősülő területen folytatják tanulmányaikat és vállalják, hogy a tanulmányaik elvégzését követően 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén működő humánszolgáltatást 
végző intézményben önkéntes szerződéssel, vagy munkaviszony keretében feladatot látnak el.  

I. AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA 
 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési 
térségben” című projekt keretében a megvalósítási terület népességmegtartó erejének erősítése, az itt 
működő szakemberhiányos humán közszolgáltatások fejlesztése, a 35 év alatti helyben élő fiatalok 
továbbtanulásának támogatása. 
 
A pályázattal érintett települések: 
Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz 
 

II. PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK 
 

1. kategória 
A pályázattal érintett településeken végzett felmérés eredményeként az 1. számú melléklet szerint a 
humánszolgáltatás terén helyi szinten hiányszakmának minősülő felsőfokú végzettség megszerzésének 
támogatása az alábbiak szerint: 

„1/A” az 1. számú melléklet szerinti releváns diplomaszerzés támogatása 
Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki  

 Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, 

 a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti 
be a 35. életévét, 

 felsőoktatási intézményben az 1. számú mellékletben szereplő végzettségek megszerzésére 
irányuló alap- vagy mester- vagy osztatlan- vagy posztgraduális képzésben nappali vagy levelező 
tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,  

 előző félévi tanulmányi eredménye igazoltan 3,51 (számtani) átlag felett van, 

 a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzését követően legalább 10 hónap 
időtartamig Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén működő 
humán szolgáltatást végző intézményben önkéntes szerződéssel, vagy munkaviszony keretében 
feladatot lát el. 

Az ösztöndíj összege: 10 hónapon keresztül havi 96.000 Ft. 
A támogatással érintett időszak: 2019/2020 tanév tavaszi és 2020/2021 tanév őszi félév. 
Támogatásban részesülők várható száma: maximum 10 fő 
 
„1/B” az 1. számú mellékletben szereplő releváns abszolutóriummal rendelkezők számára 
nyelvvizsga megszerzésének támogatása 
 
Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki  
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 Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, 

 a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti 
be a 35. életévét, 

 tanulmányait felsőoktatási intézményben az 1. számú mellékletben szereplő végzettségek 
megszerzésére irányuló alap- vagy mester- vagy osztatlan- vagy posztgraduális képzésben 4 
éven belül befejezte, abszolutóriummal rendelkezik, a diplomájához nyelvvizsga megszerzésére 
van szükség, melynek sikeres teljesítését 2021. január 31. napjáig igazolhatóan vállalja,  

 egyéb ösztöndíjban nem részesül, 

 a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 5 hónap időtartamig az adott 
településen működő humánszolgáltató intézményben önkéntes szerződéssel, vagy 
munkaviszony keretében feladatot lát el. 

 
Az ösztöndíj összege: 5 hónapon keresztül havi 96.000 Ft. 
A támogatással érintett időszak: az elbírálást követő hónaptól számított 5 hónap időtartam. 
A támogatásban részesülők várható száma: maximum 10 fő. 
 

2. kategória 
 
A pályázattal érintett településeken végzett felmérés eredményeként az 1. számú melléklet szerint a 
humánszolgáltatás terén helyi szinten hiányszakmának minősülő releváns szakképzettség 
megszerzésének támogatása az alábbiak szerint 
 
„2/A” szakgimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában az 1. számú mellékletben 
szereplő releváns szakképzettséghez szükséges iskolai végzettség megszerzése 

 
Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki 

 Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, 

 a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 21. életévét, 

 szakgimnáziumban, szakközépiskolában, vagy szakiskolában nappali tagozaton tanulói 
jogviszonnyal rendelkezik és tanulmányait a 2020/2021-es tanévben befejezi,  

 egyéb ösztöndíjban nem részesül, 

 előző félévi tanulmányi eredménye igazoltan 4,0 átlag felett van, 

 a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 10 hónap időtartamig az adott 
településen működő humánszolgáltató intézményben önkéntes szerződéssel, vagy 
munkaviszony keretében feladatot lát el. 
 

Az ösztöndíj összege: 10 hónapon keresztül maximum 72.000 Ft 
A támogatással érintett időszak: 2019/2020 tanév tavaszi és 2020/2021 tanév őszi félév. 
A támogatásban részesülők várható létszáma: maximum 10 fő. 
  



170 
 

 

„2/B” felnőttképzés keretében az 1. számú mellékletben szereplő releváns szakképzettség 
megszerzése 
 
Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki 

 Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, 

 a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti 
be a 35. életévét, 

 felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó engedéllyel rendelkező intézményben tanulói 
jogviszonnyal rendelkezik, felnőttképzési szerződéssel bír,  

 egyéb ösztöndíjban nem részesül, 

 a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 10 hónap időtartamig az adott 
településen működő humánszolgáltató intézményben önkéntes szerződéssel, vagy 
munkaviszony keretében feladatot lát el. 
 

Az ösztöndíj összege: a fennmaradó képzési idő erejéig, maximum 10 hónapon keresztül havi 72.000 Ft 
A támogatással érintett időszak: az elbírálást követő hónaptól a fennmaradó képzési idő erejéig, 
maximum 10 hónap időtartam. 
A támogatásban részesülők várható létszáma: maximum 10 fő. 
 

III. AZ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSAKOR ELŐNYT ÉLVEZNEK AZ ALÁBBI SORRENDBEN AZOK, AKIK 

 az ösztöndíjpályázatot megelőző időszakban legalább 1 éves foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonnyal rendelkeznek a pályázattal érintett települések Önkormányzatai által fenntartott 
humán közszolgáltatást nyújtó szervezetnél, 

 tanulmányi átlaga felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató esetén meghaladja 
a 4,00 átlagot, középfokú oktatási intézményben tanulók esetén 4,5 átlagot, 

 tanulmányait a 2020/2021. tanévben fejezi be, 

 a tanulmányaik elvégzését követően az adott településen működő humánszolgáltató 
intézményben munkaviszony keretében vállalnak feladatellátást, 

 az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-
békési térségben” című pályázat munkaerő-piaci programjaiban részt vesznek, vagy az adott 
településen zajló közösségi eseményeken önkéntes tevékenységet vállalnak. 

 

IV. BÁRMELY KATEGÓRIÁBAN A PÁLYÁZÓ PÁLYÁZATA BENYÚJTÁSÁVAL  

 hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 
szervezet nyilvántartásba vegye, és azokat a projekt konzorciumvezetője (Gyula Város 
Önkormányzata) részére átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; 

 elfogadja a mellékelt Adatkezelési Tájékoztatót, amelyhez kapcsolódóan kötelező mellékletként 
benyújtja a GDPR nyilatkozatot (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez). 
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V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
A pályázatot papír alapon a jelen felhívás 2. számú mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével és a 
kötelező mellékletek csatolásával postai úton és elektronikusan kell benyújtani. Postai úton az Agora 
Alapítványnak címezve (6721 Szeged, Dózsa u. 2.) a pályázati adatlapot és a kötelező mellékleteket, és 
elektronikusan az agoraresearch@gmail.com címre a pályázati adatlapot (kitöltve, doc vagy docx 
formátumban) kérjük benyújtani. A borítékon, illetve az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.2-
16-2017-0021 Ösztöndíj pályázat” megjelölést!  

VI. A PÁLYÁZATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 

 lakóhely igazolás (lakcímkártya egyszerű fénymásolata) 

 hallgatói, tanulói jogviszony igazolása, mely 30 napnál nem régebbi, 

 igazolás a tanulmányok várható befejezésének idejéről, 

 előző félévi tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása, amennyiben releváns, 

 nyelvvizsga megszerzésére irányuló támogatás igénylése esetén abszolutóriumot igazoló 
dokumentum, 

 nyilatkozat a humán szolgáltatás területén vállalt tevékenységről (önkéntes 
jogviszony/munkaviszony) (5. számú melléklet), 

 kitöltött, aláírt GDPR nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez) (4. sz. 
melléklet). 

 

VII. A PÁLYÁZATHOZ NEM KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 

 nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a 
kelet-békési térségben” című pályázat keretében nyújtott munkaerő-piaci programban való 
részvételről és/vagy önkéntes tevékenység vállalásáról (6. sz. melléklet). 

 

VIII. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
 
A pályázatok benyújtási/postára adási határideje: 2020. április 30. 
 
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető az Agora Alapítvány agoraresearch@gmail.com e-mail 
címén vagy a 70/ 702-4131  telefonszámon.  

 

IX. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE: 

A beérkezett pályázatokat az Alapítvány bírálja el 2020. május 8. napjáig. 

 a benyújtott pályázatok időbélyeggel kerülnek nyilvántartásba vételre,  

 hiánypótlásra nincs lehetőség, 

 a nem a pályázati adatlapon benyújtott, határidőn túl, formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja, 

 az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázatban megjelölt feltételek mentén, objektív vizsgálat alapján 
járhat el, 

 az ösztöndíj pályázatra beérkezett igények ismeretében az Alapítvány a kategóriák között 
átcsoportosítást hajthat végre a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.    

 

X. ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZATI DÖNTÉSRŐL: 
A döntéshozó Alapítvány a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. A döntéssel 
szemben jogorvoslati lehetőség nem biztosított. 

mailto:agoraresearch@gmail.com
mailto:agoraresearch@gmail.com
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XI. AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSA: 
Az ösztöndíj folyósítására első alkalommal 2020. május 11. napjáig kerül sor átutalással, majd ezt 
követően tárgyhónap 10. napjáig. Az „I/A”, „II/A” ösztöndíjak esetében az első alkalommal történő 
utalással egyidejűleg egyösszegben kerül átutalásra a február, március, április hónapot érintő összeg. 

 

XII. A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI:  
Az ösztöndíjban részesülő hallgató/tanuló köteles  

 az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni az Alapítványt, 

 a tanulmányai lezárását vagy nyelvvizsga megszerzését igazoló dokumentumot 15 napon belül 
benyújtani. 

 

XIII. VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:  
Az ösztöndíjban részesülő az ösztöndíjat visszafizetni köteles, ha:  

 tanulmányait az ösztöndíj folyósításának időszak alatt megszakítja,  

 bármelyik félévet eredménytelenül teljesíti, 

 nyelvvizsga-kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, 

 értesítési kötelezettségét elmulasztja, amennyiben az a feltételekben bekövetkező változásra 
vonatkozik.  

 

Jelen szabályzattal kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen szabályzatban 
nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá 
az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272.2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 
valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet - Humánszolgáltatás terén helyi szinten hiányszakmának minősülő releváns 
szakképzettségek listája 

2. számú melléklet - Pályázati adatlap 

3. számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató 

4. számú melléklet - GDPR nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez) 

5. számú melléklet - Nyilatkozat feladatellátási tevékenységről 

6. számú melléklet – Nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, 
„Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című projektben munkaerő-piaci 
programokban történő részvételről és/vagy önkéntes tevékenységet vállalásáról. 
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1. számú melléklet 

 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások 

fejlesztése a kelet-békési térségben” című projekthez kapcsolódódó ösztöndíj 

pályázathoz 

 

A  pályázattal  érintett  településeken  (Gyula,  Elek,  Kétegyháza,  Lőkösháza,  Doboz) 

jelentkező hiányszakmák és a betöltésükhöz szükséges iskolai végzettségek listája  

 

Munkakör megnevezése 
Szükséges iskolai végzettség 

megnevezése 
Szükséges szakképzettség megnevezése 

szociális asszisztens középfokú végzettség 

szociális asszisztens 

pedagógiai asszisztens (OKJ), 

pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), 

gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), 

gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), 

gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), 

mentálhigiénés asszisztens (OKJ), 

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), 

szociális segítő (OKJ), 

szociokulturális animátor (OKJ), 

foglalkoztatás szervező (OKJ), 

pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), 

ifjúságsegítő (OKJ), 

felsőfokú szociális munkás asszisztens, 

felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, 

gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens  

családsegítő / 

esetmenedzser 
felsőfokú végzettség 

Elsősorban: általános szociális munkás, szociális 

munkás felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles 

pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés 

szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális 

munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális 

munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, 

kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és 

gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és 

gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő 

pedagógus, játék- 

és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns 

vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 

rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai 

előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, 

hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles 

pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, 
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szociális munkatárs  felsőfokú végzettség 

okleveles szociális gazdasági szakember, okleveles 

egészségügyi szociális munkás, szociális munkás, 

okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális 

menedzser, gyermek- és ifjúságpszichiátriai és 

addiktológiai konzultáns 

Terápiás munkatárs felsőfokú végzettség 

addiktológus, autizmus specifikus 

szolgáltatásszervező, általános és családügyi mediátor, 

családkonzulens/családterapeuta, diplomás ápoló, 

egészségfejlesztési szakember, egészségügyi 

szervező, foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó, 

gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, 

viselkedéselemző, demencia gondozó, okleveles 

szociálgerontológus 

   

pályázatíró felsőfokú végzettség 

jogász, vidékfejlesztési agrármérnök, agrármérnök, 

kertészmérnök, geográfus, terület- és 

településfejlesztő, földrajz (BA), közgazdász (BA, BSc), 

stb. 

közművelődési szakember felsőfokú végzettség 
közművelődési szakember: 

andragógus, művelődésszervező, stb. 

   

óvodapedagógus felsőfokú végzettség óvodapedagógus 

 ápoló   felsőfokú végzettség 
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, okleveles 

ápoló, mentőtiszt, intézetvezető  

kisgyermeknevelő 
középfokú vagy felsőfokú 

végzettség 

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) 

bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és 

kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és 

kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és 

gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -

nevelő (OKJ), 

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) 

vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: 

védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, 

felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy 

gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) 

közösségi pszichiátriai 

gondozó 
középfokú végzettség pszichiátriai gondozó  
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közösségi szenvedélybeteg 

gondozó 
középfokú végzettség szenvedélybeteg gondozó  

Gondozó, ápoló középfokú végzettség 

szociális gondozó, ápoló, általános ápoló és 

asszisztens, demencia gondozó, gerontológiai 

gondozó, szociális szakgondozó 
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2. számú melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAPOK 

 

 

- „1/A” az 1. számú melléklet szerinti releváns diplomaszerzés támogatása  

- „1/B” az 1. számú mellékletben szereplő releváns abszolutóriummal rendelkezők számára 

nyelvvizsga megszerzésének támogatása  

- „2/A” szakgimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában az 1. számú mellékletben 

szereplő releváns szakképzettséghez szükséges iskolai végzettség megszerzése  

- „2/B” felnőttképzés keretében az 1. számú mellékletben szereplő releváns szakképzettség 

megszerzése  
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PÁLYÁZATI ADATLAP  

„1/A” az 1. számú melléklet szerinti releváns diplomaszerzés támogatása 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

Alapadatok: 

 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Adóazonosító jel:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámlaszáma (amire sikeres pályázat 

esetén az ösztöndíj folyósítását kéri): 

 

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

 

Oktatási intézmény adatai: 

 
Intézmény neve: .   

Intézmény címe: .   

Kar:   

Szak:   

Évfolyam:   

Képzési forma:   

Neptun kód:   

Tanulmányi átlag az előző lezárt félévben 

(minimum 2 tizedesjegyig):  
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(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 

Mellékletek: 

         lakóhely igazolás 
 

         hallgatói, tanulói jogviszony igazolása 
 

         igazolás a tanulmányok várható befejezésének idejéről 
 

         előző félévi tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása 
 

         nyelvvizsga megszerzésére irányuló támogatás igénylése esetén 

abszolutóriumot igazoló dokumentum 
 

         nyilatkozat a humán szolgáltatás területén vállalt tevékenységről (önkéntes 

jogviszony vagy munkaviszony) 
 

         nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, 

„Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat 

keretében nyújtott munkaerő-piaci programban való részvételről és/vagy 

önkéntes tevékenység vállalásáról 
 

         az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások 

fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázathoz kapcsolódóan GDPR 

nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez)  

 

NYILATKOZATOK: 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja 

érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez. 

  IGEN            NEM 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben 

az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben 

a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy az 

ösztöndíjrendszeréből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  

  IGEN            NEM 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az Agora Alapítvány a 

Társadalomkutatásért (és konzorciumi partnerei) a jelen pályázatom során megadott személyes 

adataimat megismerje, és a pályázat elbírálása céljából, valamint az EFOP-1.5.2-16-2017-

00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című 

projekt keretében kezelje és nyilvántartsa. Sikeres pályázat esetén hozzájárulok, hogy nevem 

megjelenjen a projekt és/vagy a projekt konzorciumi partnerei kiadványaiban. 

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést a fent megadott címemre 

postázzák. 

 

Kelt.: …………….., 2020. ……………………… 

 

 

…............………………………………………. 

         nyilatkozattevő (kérelmező) aláírása 
 
(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 
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PÁLYÁZATI ADATLAP  

„1/B” az 1. számú mellékletben szereplő releváns abszolutóriummal 

rendelkezők számára nyelvvizsga megszerzésének támogatása 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ 

 

 

Alapadatok: 

 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Adóazonosító jel:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámlaszáma (amire sikeres pályázat 

esetén az ösztöndíj folyósítását kéri): 

 

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

 

Oktatási intézmény adatai: 

 
Intézmény neve:   

Intézmény címe:  

Kar:   

Szak:   

Évfolyam:   

Képzési forma:   

Neptun kód:   

Tanulmányi átlag az előző lezárt félévben 

(minimum 2 tizedesjegyig):  
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(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 

Mellékletek: 

         lakóhely igazolás 
 

         hallgatói, tanulói jogviszony igazolása 
 

         igazolás a tanulmányok várható befejezésének idejéről 
 

         előző félévi tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása 
 

         nyelvvizsga megszerzésére irányuló támogatás igénylése esetén 

abszolutóriumot igazoló dokumentum 
 

         nyilatkozat a humán szolgáltatás területén vállalt tevékenységről (önkéntes 

jogviszony vagy munkaviszony) 
 

         nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, 

„Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat 

keretében nyújtott munkaerő-piaci programban való részvételről és/vagy 

önkéntes tevékenység vállalásáról 
 

         az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások 

fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázathoz kapcsolódóan GDPR 

nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez)  

 

NYILATKOZATOK: 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja 

érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez. 

  IGEN            NEM 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben 

az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben 

a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy az 

ösztöndíjrendszeréből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  

  IGEN            NEM 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az Agora Alapítvány a 

Társadalomkutatásért (és konzorciumi partnerei) a jelen pályázatom során megadott személyes 

adataimat megismerje, és a pályázat elbírálása céljából, valamint az EFOP-1.5.2-16-2017-

00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című 

projekt keretében kezelje és nyilvántartsa. Sikeres pályázat esetén hozzájárulok, hogy nevem 

megjelenjen a projekt és/vagy a projekt konzorciumi partnerei kiadványaiban. 

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést a fent megadott címemre 

postázzák. 

 

Kelt: …………….., 2020. ……………………… 
 

…............………………………………………. 

         nyilatkozattevő (kérelmező) aláírása 
 

(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 
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PÁLYÁZATI ADATLAP  

„2/A” szakgimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában az 1. 

számú mellékletben szereplő releváns szakképzettséghez szükséges iskolai 

végzettség megszerzése 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ 

 

 

Alapadatok: 

 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Adóazonosító jel:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámlaszáma (amire sikeres pályázat 

esetén az ösztöndíj folyósítását kéri): 

 

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

 

Oktatási intézmény adatai: 

 
Intézmény neve: .   

Intézmény címe: .   

Kar:   

Szak:   

Évfolyam:   

Képzési forma:   

Neptun kód:   

Tanulmányi átlag az előző lezárt félévben 

(minimum 2 tizedesjegyig):  
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(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 

Mellékletek: 

         lakóhely igazolás 
 

         hallgatói, tanulói jogviszony igazolása 
 

         igazolás a tanulmányok várható befejezésének idejéről 
 

         előző félévi tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása 
 

         nyelvvizsga megszerzésére irányuló támogatás igénylése esetén 

abszolutóriumot igazoló dokumentum 
 

         nyilatkozat a humán szolgáltatás területén vállalt tevékenységről (önkéntes 

jogviszony vagy munkaviszony) 
 

         nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, 

„Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat 

keretében nyújtott munkaerő-piaci programban való részvételről és/vagy 

önkéntes tevékenység vállalásáról 
 

         az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások 

fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázathoz kapcsolódóan GDPR 

nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez)  

 

NYILATKOZATOK: 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja 

érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez. 

  IGEN            NEM 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben 

az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben 

a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy az 

ösztöndíjrendszeréből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  

  IGEN            NEM 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az Agora Alapítvány a 

Társadalomkutatásért (és konzorciumi partnerei) a jelen pályázatom során megadott személyes 

adataimat megismerje, és a pályázat elbírálása céljából, valamint az EFOP-1.5.2-16-2017-

00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című 

projekt keretében kezelje és nyilvántartsa. Sikeres pályázat esetén hozzájárulok, hogy nevem 

megjelenjen a projekt és/vagy a projekt konzorciumi partnerei kiadványaiban. 

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést a fent megadott címemre 

postázzák. 

. 

Kelt.: …………….., 2020. ……………………… 
 

…............………………………………………. 

         nyilatkozattevő (kérelmező) aláírása 
 

(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 
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PÁLYÁZATI ADATLAP  

„2/B” felnőttképzés keretében az 1. számú mellékletben szereplő releváns 

szakképzettség megszerzése 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ 

 

 

Alapadatok: 

 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Adóazonosító jel:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámlaszáma (amire sikeres pályázat 

esetén az ösztöndíj folyósítását kéri): 

 

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

 

Oktatási intézmény adatai: 

 
Intézmény neve: .   

Intézmény címe: .   

Kar:   

Szak:   

Évfolyam:   

Képzési forma:   

Neptun kód:   

Tanulmányi átlag az előző lezárt félévben 

(minimum 2 tizedesjegyig):  
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(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 

Mellékletek: 

         lakóhely igazolás 
 

         hallgatói, tanulói jogviszony igazolása 
 

         igazolás a tanulmányok várható befejezésének idejéről 
 

         előző félévi tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása 
 

         nyelvvizsga megszerzésére irányuló támogatás igénylése esetén 

abszolutóriumot igazoló dokumentum 
 

         nyilatkozat a humán szolgáltatás területén vállalt tevékenységről (önkéntes 

jogviszony vagy munkaviszony) 
 

         nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, 

„Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat 

keretében nyújtott munkaerő-piaci programban való részvételről és/vagy 

önkéntes tevékenység vállalásáról 
 

         az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások 

fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázathoz kapcsolódóan GDPR 

nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez)  

 

NYILATKOZATOK: 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja 

érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez. 

  IGEN            NEM 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben 

az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben 

a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy az 

ösztöndíjrendszeréből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  

  IGEN            NEM 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az Agora Alapítvány a 

Társadalomkutatásért (és konzorciumi partnerei) a jelen pályázatom során megadott személyes 

adataimat megismerje, és a pályázat elbírálása céljából, valamint az EFOP-1.5.2-16-2017-

00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című 

projekt keretében kezelje és nyilvántartsa. Sikeres pályázat esetén hozzájárulok, hogy nevem 

megjelenjen a projekt és/vagy a projekt konzorciumi partnerei kiadványaiban. 

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést a fent megadott címemre 

postázzák. 

. 

Kelt.: …………….., 2020. ……………………… 
 

…............………………………………………. 

         nyilatkozattevő (kérelmező) aláírása 
 

(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 



185 
 

3. sz. melléklet 

(Tájékoztató, ösztöndíj pályázathoz nem benyújtandó melléklet) 

Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, 

kedvezményezettek által végzett adatkezelésről 

Az adatkezelő adatai: 

Név:  GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és konzorciumi partnerei az EFOP-1.5.2-16-

2017-00021 megvalósítása során (Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, Doboz 

Nagyközség Önkormányzata, Elek Város Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség 

Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata) 

Székhely:  5700 Gyula Petőfi tér 3 

Képviseletre jogosult neve:  Dr. Görgényi Ernő István 

Adatvédelmi tisztviselő15 neve:  

 

A(z) GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és konzorciumi partnerei az EFOP-1.5.2-16-

2017-00021 megvalósítása során (Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, Doboz 

Nagyközség Önkormányzata, Elek Város Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség 

Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata) (a továbbiakban: Adatkezelő) 

adatkezelőként kezeli a Széchenyi 2020 támogatási programjaihoz benyújtott támogatási 

kérelmeihez köthető természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) adatait. Jelen 

dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a személyes 

adatokhoz fűződő jogokról.  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt 

fogalmak meghatározása a következő: 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 
a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

                                                      
15  Kérjük, hogy adja meg az adatvédelmi tisztviselő adatait, amennyiben az ön szervezeténél kinevezésre került. Az 
adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről, szerepéről bővebb információ  a https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-
tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf linken érhető el.  

https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf
https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf
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 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett 
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 

- „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv. 

  
A személyes adatok kezelésének jogi háttere 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók: 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv) 

-  az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 

- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
272/2014 Korm. rendelet) 
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Mit, hogyan és miért? – az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kötelezősége 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől 

függően, eltérő terjedelemben kezeli. Az adatkezelés kiterjed a támogatáskezelő szervezetek 

felé teljesített adminisztratív kötelezettségek teljesítése során kezelt adatokra, a projekt 

megvalósítása során felhasznált és az Adatkezelő telephelyén megőrzött 

projektdokumentációban szereplő adatokra. A következő táblázat ismerteti a kezelt személyes 

adatok kategóriáit, valamint az adatkezelés különböző körülményeit. 

 

Amennyiben az Érintettek köre a következők egyike: adatkezelő esetleges szerződéses partnerei (pl. 

szállítók, konzorciumi partnerek), tulajdonosok, az előbbiek nevében eljáró személyek, valamit a projekt 

végső kedvezményezettjei 

Adatkategória Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

Köteles az Érintett 

az 

adatszolgáltatásra? 

Támogatott 

projektek 

dokumentációjában 

szereplő érintettek 

azonosító, 

elérhetőségi adatai 

támogatás 

felhasználásához 

kapcsolódó 

adminisztratív 

kötelezettségek 

teljesítése, 

formanyomtatványok 

beküldése, 

dokumentáció 

ellenőrzések során 

való bemutatása 

272/2014 (XI.5.) 

Korm. rendelet 

2027.12.31., vagy 

ha a Szerződés 

ennél későbbi 

időpontban 

szűnik meg, 

akkor a Szerződés 

megszűnésének 

dátuma 

Igen 

Amennyiben az Érintettek köre a következők egyike: az adatkezelő alkalmazottai, valamint az 

adatkezelővel egyéb szerződéses viszonyban álló / azt kezdeményező természetes személyek 

Adatkategória Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

Köteles az Érintett az 

adatszolgáltatásra? 

Projektek 

dokumentációjában 

szereplő Érintettek 

azonosító, 

elérhetőségi adatai, 

akik Adatkezelővel 

szerződéses 

viszonyban állnak 

támogatás 

felhasználása, projekt 

megvalósítása, 

kapcsolattartás 

szerződéses 

jogviszony, 

szerződés 

megkötésére tett 

lépések 

szerződéses 

jogviszony 

időtartama 

Szerződésben 

meghatározottak 

szerint 

Projektek 

dokumentációjában 

szereplő Érintettek 

azonosító, 

elérhetőségi adatai, 

akik Adatkezelővel 

foglalkoztatási 

támogatás 

felhasználása, projekt 

megvalósítása, 

kapcsolattartás  

kinevezés, 

munkaszerződés 

munkaviszony 

fennállása alatt 

Igen, munkáltató 

utasítása alapján 
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jogviszonyban 

állnak 

Amennyiben az Érintettek köre a projekt résztvevői 

Projektek 

dokumentációjában 

szereplő további 

Érintettek 

azonosító, 

elérhetőségi adatai 

projekt 

megvalósítása 

hozzájárulás visszavonásig Nem 

 

Más adatkezelőtől megszerzett adatok 

A támogatási források igénybe vétele során az Adatkezelő egyes adatokat nem közvetlenül az 

Érintettől, hanem szerződéses partnereitől szerez meg. Az Adatkezelő így jut hozzá adott 

esetben a konzorciumi partner, vagy a szállító kapcsolattartójának, képviselőjének adataihoz. 

Ilyen esetben az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a megkötött szerződések szavatolják, 

hogy a partner jogszerűen kezelje és bocsájtsa rendelkezésre az Érintettek adatait. Az alábbi 

táblázat rögzíti ezen adatok körét és az adatkezelés körülményeit.  

 

Amennyiben az Érintettek köre a következők egyike: a szerződéses partner tulajdonosa(i), vagy a nevében 

eljáró személyek  (képviselők, kapcsolattartók, projektmenedzserek), akik nem a szerződést aláíró felek 

Adatkategória Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelé

s 

időtartama 

Kezelt 

személyes 

adatok köre 

Adatok 

forrása 

Szerződéses 

partnerhez köthető 

Érintettek adatai, 

melyek a projektek 

dokumentációjában 

szerepelnek 

 

támogatás 

felhasználásának 

dokumentálása, 

dokumentáció 

ellenőrzések során 

való bemutatás 

 

272/2014. 

(XI.5.) Korm. 

rendelet 

2027.12.31., 

vagy ha a 

Szerződés 

ennél 

későbbi 

időpontban 

szűnik meg, 

akkor a 

Szerződés 

megszűnésé

nek dátuma. 

azonosító 

adatok, 

elérhetőségek 

 

Adatkezelő 

szerződéses 

partnerei 

 

Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé 

Az adatok kezelése során Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve 

köteles adatfeldolgozók, további adatkezelők, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozók 

(címzettek) számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez: 

- szerződés teljesítése érdekében szükséges; 
- jogszabály előírása alapján; 
- az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges; 
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Az Adatkezelő működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes 

adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen 

adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett 

kezelik az érintett adatait. Az Ön személyes adatait a következő címzettekkel közölhetjük: 

- Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, 
projektmenedzserek); 

- A támogatáskezelés folyamatában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint részt vevő 
szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját végrehajtó szervezet, 
közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet);  

- A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és portált 
üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek);  

 

Az Érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat. Ennek 

érdekében az alábbiakban ismertetjük, a hatályos adatvédelmi szabályok alapján, milyen 

adatvédelmi jogokkal élhet az Érintett a személyes adataival kapcsolatban: 

- Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott 
hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

- Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról másolatot kapjon és az 
adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon. 

- Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt 
személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos 
személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok 
pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését. 

- Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely 
szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek 
számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását 
kérni. 

- Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő 
kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés 
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az 
Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további 
kezelését. 

- Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő 
általi törlését, amennyiben: 

 az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott 
adatok kezelésére; 

 Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

 Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek 
nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka, 

 adatainak kezelése jogellenes; 
 adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges; 
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Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét, és amennyiben az adatok törlése 

lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon 

személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű és 

elvárható módon számára elérhetők.  

- Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az 
Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül: 

 Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok 
pontosságát; 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben, 

 az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, 
azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek; 

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen 

adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A 

korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami 

közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást 

kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, 

akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők. 

 

Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja 

Ön a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti kérelmét 

elektronikus úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel 

szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok 

megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is 

kezelünk Önről. Email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza 

addig, amíg azt nem rendezzük.  

 

Jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben úgy gondolja, hogy megsértettük a személyes adataihoz fűződő jogait, bírósághoz 

fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 

továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).  

 A Felügyeleti Hatóság székhelye:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

 A Felügyeleti Hatóság postacíme:   1530  Budapest, Pf.: 5. 

 A Felügyeleti Hatóság telefonszáma:  +36 1 391 1400;  

 A Felügyeleti Hatóság faxszáma:   +36 1 391 1410;  

 A Felügyeleti Hatóság email-címe:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 A Felügyeleti Hatóság honlap címe:  www.naih.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata 

A tájékoztatót legalább évente egyszer, adott esetben pedig szükség szerint az Adatkezelő 

felülvizsgálja, és ennek eredményéről értesítést ad az érintetek számára. Az értesítés módjának 

meghatározásakor az Adatkezelő olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a változtatás 

jelentősége, vagy a változtatásban érintett személyek és adatok köre. 
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4. sz. melléklet 

(Ösztöndíj pályázathoz kötelező benyújtandó melléklet) 

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 

 

A nyilatkozat célja16 

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: Adatkezelő) támogatási kérelmet 

kíván benyújtani/nyújtott be a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2 

felhívás keretében (EFOP-1.5.2-16-2017-00021) konzorciumi partnereivel közösen (Agora 

Alapítvány a Társadalomkutatásért, Doboz Nagyközség Önkormányzata, Elek Város 

Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Lőkösháza Község 

Önkormányzata), melynek elkészítéséhez/ megvalósításához az érintettek személyes adatainak 

felhasználása szükséges.  

A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében az érintettek személyes adatainak felhasználása 

az érintettek hozzájárulása birtokában tehető meg. Jelen nyilatkozat célja a személyes adatok 

általános kezelési körülményeinek ismertetése és a kapcsolódó hozzájárulások rögzítése. 

 

Az Adatkezelő adatai17 

Adatkezelő neve: GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (és a EFOP-

1.5.2-16-2017-00021 projektet megvalósító 

konzorciumi partnerei) 

Adatkezelő székhelye / címe: 5700 Gyula Petőfi tér 3 

Adatkezelő e-mail címe:  

Adószám / adóazonosító jel: 15725503-2-04 

Képviselő neve: Dr. Görgényi Ernő István 

Adatvédelmi tisztviselő neve: 

(amennyiben releváns) 

 

 

Az érintett18 azonosító adatai 

Név:  < ösztöndíjra pályázó neve > 

Születési idő: < születési dátuma > 

Anyja neve: < anyja születéskori neve > 

                                                      
16 Kérjük, hogy annak megfelelően, hogy támogatási kérelmet nyújtott be, vagy már rendelkezik támogatási jogviszonnyal, töltse ki, illetve húzza alá a 
megfelelő kifejezést a dőlt betűvel jelzett szövegrészeknél.  
17 Kérjük, hogy a benyújtott támogatási kérelem adatainak megfelelően töltse ki a táblázatot.  
18 Kérjük, hogy az érintett adatait adja meg. Érintett  lehet a  támogatást  igénylő és a kedvezményezett, amennyiben magánszemély  vagy 
egyéni vállalkozó. További érintett  lehet a pályázó képviselője, kapcsolattartói, projektkezelői, pályázó tulajdonosai és a projektben részt 
vevő további személyek. A Nyilatkozatot minden érintettre külön-külön kell kitölteni. 
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A kezelt adatok köre19 

Adattípusok alapvető azonosítók, elérhetőségek, nyilvántartási és 

elektronikus azonosítók, pénzügyi adatok 

 

Az adatkezelés célja 

A támogatási források igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az 

Adatkezelőnek fel kell használnia a támogatásban érintett személyek fenti adatait. Az 

adminisztratív feladatok magukban foglalják a támogatási kérelemmel, a megvalósítandó 

fejlesztéssel kapcsolatos nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a 

támogatáskezelő szervek felé történő benyújtását. 

 

Az adatkezelés időtartama 

Az érintett adatai a fenti cél szerint a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek.  

 

Az érintett jogai 

Az érintett adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az 

Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett 

bármikor visszavonhat. Az érintett ugyanitt kérheti adatainak helyesbítését, törlését, vagy az 

adatkezelés korlátozását, illetve tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által végzett adatkezelésről, 

vagy adatainak más adatkezelőhöz való továbbítását kérheti. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál, vagy a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

bírósághoz fordulhat. 

 

Nyilatkozatok, hozzájárulások  

 Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a fenti személyes adataimat az adatkezelési 

tájékoztatójában leírtak szerint támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó 

adminisztratív kötelezettségek (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) 

teljesítése érdekében kezelje. 

 Nyilatkozom, hogy az adatkezelés részletes körülményei tekintetében Adatkezelő 

adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

                                                      
19 Kérjük, hogy jelenítse meg a kezelt adatok körét. A személyes adatainak különösen a következő típusai lehetnek: 
a) alapvető azonosítók: név, anyja neve, születési hely és idő, 
b) elérhetőségek: cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám, 
c) nyilvántartási és elektronikus azonosítók: adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, ügyfélkapu azonosító, IP cím, végzettséget igazoló 
bizonyítvány száma, értékelő azonosító, oktatási azonosító, 
d) pénzügyi adatok: bankszámlaszám, szakértői díjazás, vagyonnyilatkozat azonosító, mentori díjazás, ösztöndíj, háztartási jövedelem, 
e) szociális adatok: háztartási adatok, családvédelmi adatok, hátrányos helyzet, 
f) személyes adatok különleges kategóriái: nem, állampolgárság, nemzetiség, munkaképesség, fogyatékosság, kisebbséghez tartozás, cselekvőképesség 
g) munkaügyi adatok: munkakör, beosztás, munkahely. 
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 Nyilatkozom, hogy a támogatáskezelő szervek www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető 

adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a bennük foglaltakat tudomásul vettem. 

 Nyilatkozom, hogy e dokumentumban foglaltakat tudomásul vettem, hozzájárulásomat 

önkéntesen teszem. 

< Dátum > 

     

      

 ……………………………………………….     

                       Aláírás 
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5. sz. melléklet 

(Ösztöndíj pályázathoz kötelező benyújtandó melléklet) 

 

 

NYILATKOZAT FELADATELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

 

Alulírott………………………………………….. (anyja neve:……………….……………...; 

születési helye:………………………….; születési ideje:…………………….)   EFOP-1.5.2-

16-2017-00021 azonosító számú projekt keretében kiírt ösztöndíj igénylésére vonatkozó 

pályázat kapcsán az alábbiakat nyilatkozom: 

 

nyertességem esetén vállalom az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosítószámú projekt 

keretében a felhívásban megadott időtartamig  

(Aktuális rész x-szel jelölendő!)* 

 

Gyula / Elek / Kétegyháza / Lőkösháza / Doboz ** településen működő humánszolgáltató 

intézményben önkéntes szerződéssel feladatot látok el, 

 Elek / Kétegyháza / Lőkösháza / Doboz ** településen működő humánszolgáltató 

intézményben munkaviszony keretében feladatot látok el. 

 

Kelt: 

        

   …............………………………………………. 
          nyilatkozattevő aláírása 

 
 

 

 
*   a megfelelő rész jelölendő! 

** település/települések jelölendők 
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6. sz. melléklet 

(Ösztöndíj pályázathoz benyújtható melléklet) 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott………………………………………….. (anyja neve:……………….……………...; 

születési helye:………………………….; születési ideje:…………………….) az EFOP-1.5.2-

16-2017-00021 azonosító számú projekt keretében kiírt ösztöndíj igénylésére vonatkozó 

pályázat kapcsán az alábbiakat nyilatkozom:  

(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 

         az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások 

fejlesztése a kelet-békési térségben” című projekt keretében nyújtott munkaerő-

piaci programban résztvevőként részt veszek* 

         EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások 

fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat keretében zajló közösségi 

eseményeken önkéntes tevékenységet vállalok 

 

           

   …............………………………………………. 
          nyilatkozattevő aláírása 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

* projekt során szervezett előadásokon, tanácsadásokon, közösségi eseményeken való aktív részvétel vállalását 

jelenti 
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6.1.3 Támogatási program a szemészeti, fogászati ellátásra 

 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-0021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” 
elnevezésű projekthez kapcsolódóan Gyula Város Önkormányzata és Konzorciumi partnerei a pályázat 
műszaki-szakmai eredményeit alapul véve a projektben mentori tevékenységgel elért vagy egyéni 
fejlesztési terv alapján résztvevő személyek részére támogatást kívánnak bevezetni, mely támogatások 
vonatkozásában nyilvános, igazságos döntéseknek meghozatala érdekében egy egységes támogatási 
rendszert dolgoznak ki.  

Általános szabályok  

Gyula Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei lehetőséget biztosítanak szemüveg, fogászati 
ellátás támogatására, amelynek célja a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést és a kiegyensúlyozott 
életvitelt gátló, akár esztétikai jellegűnek is minősülő tényezők felszámolása.  

I. TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE: 
 
A fejlesztési területen (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz) állandó lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, a projektben együttműködési megállapodással résztvevő személyek.  
 

II. TÁMOGATHATÓ KÉRELMEK SZÁMA: 
 
A támogatási program keretében legfeljebb 50 kérelem támogatható azzal, hogy a beérkezett igények 
figyelembevételével a támogatható kérelmek száma felülvizsgálatra kerül. 
 

III. TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK: 
 

- Szakorvos által felírt szemüveg, mint gyógyászati segédeszköz költsége legfeljebb 50.000,- Ft 
erejéig; 

- szakorvos javaslata alapján fogászati ellátás költsége legfeljebb 50.000,- Ft erejéig. 

 
IV. TÁMOGATÁS FELTÉTELEI: 

 
- Kérelmező  

- a fejlesztési területen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;  
- a kérelem benyújtásakor 18. életévét betöltötte; 
- nyilatkozata szerint a projektben mentori tevékenységgel elért vagy egyéni fejlesztési 

terv alapján résztvevő személy;  
- a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ugyanerre a célra irányuló támogatási 

kérelmet nem terjesztett elő 
- Szakorvosi javaslat a szemüveg használatának, vagy a fogászati ellátás szükségességéről. 

 
V. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE:  

 
- A támogatási kérelem jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező nyomtatványon, kizárólag 

papír alapon nyújtható be; 
- a támogatási kérelmek benyújtása 2020. szeptember 1. napjától folyamatos; 

 

- benyújtás helye: Mentorközpont, 5700 Gyula, Béke sgt. 41.  
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VI. KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL: 
 

- 30 napnál nem régebbi szakorvosi javaslat a szemüveg használatának, vagy a fogászati ellátás 
szükségességéről; 

- várható költségekről szóló árajánlat, költségbecslés; 
- egészségügyi koordinátor igazolása az együttműködésről. 

 

VII. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK JOGOSULTSÁGI VIZSGÁLATÁNAK RENDJE: 
 
A beérkezett kérelmek vizsgálata érkezési sorrend szerint folyamatosan történik, a beérkezést követő 15 
napon belül. A vizsgálat a jelen szabályzat a 2. számú mellékletben szereplő ellenőrzési 
szempontrendszer alkalmazásával történik.  

- Amennyiben a  szempontrendszer minden pontja  teljesül és a kérelem a  jelen szabályzat  II. 
pontja  szerint  támogatható,  úgy  az  a  jelen  szabályzat  III.  pontja  szerinti  meghatározott 
mértékben támogatásra kerül.  

- Amennyiben a szempontrendszer valamely pontja nem teljesül, úgy a támogatási kérelem nem 
támogatható.  

A támogatási kérelmek jogosultsági vizsgálatát a projekt szakmai vezetője az egészségügyi koordinátor 

közreműködésével végzi. 

 
VIII. ÉRTESÍTÉS A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYÉRŐL: 

 
A kérelem vizsgálatát követően az ellenőrzési szempontrendszer megküldésével történik. 

 

IX. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA:  
 
A támogatás a támogatási kérelem ellenőrzési szempontrendszer szerinti vizsgálatát követően, 15 napon 
belül kerül kifizetésre.  
 
 
Jelen szabályzattal kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen szabályzatban 
nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá 
az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272.2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 
valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet - kérelem nyomtatvány 

2. számú melléklet - ellenőrzési szempontrendszer 
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1. számú melléklet 

KÉRELEM  

az EFOP-1.5.2-16-2017-0021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési 

térségben” elnevezésű projekt keretében szemüveg, fogászati ellátás támogatására 

 

Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 

Neve: ....................................................................................................................................... 

Születési neve: ......................................................................................................................... 

Anyja neve: .............................................................................................................................. 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................... 

Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................... 

Tartózkodási helye: ................................................................................................................... 

Folyószámla száma: …………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ���-���-��� 

Állampolgársága:  magyar, bevándorlási-, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, 

menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Státuszt elismerő határozat száma: ………………/…………………. 
 

Telefonszám: .............................................................................................................................. 

 

A kérelem rövid indokolása: 

…………………………..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

Nyilatkozom, hogy: 

- életvitelszerűen a 

          □  lakóhelyemen             

□  tartózkodási helyemen élek; 

 

- kérelem benyújtásakor 18. életévemet             
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                □ betöltöttem                 

□ nem töltöttem be; 

 

 

- az EFOP-1.5.2-16-2017-0021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-

békési térségben” elnevezésű projekt keretében  

       □  mentorálási tevékenységben 

        □ egyéni fejlesztési terv alapján részt vevő személy vagyok;  

 

- szemüveg vagy fogászati ellátás szakorvos által javasolt 

               □  igen   

               □  nem; 

 

- jelen támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ugyanerre a célra irányuló támogatási 

kérelmet nem terjesztettem elő, 

 

- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatási program kapcsán történő 

felhasználásához. 

Kelt: ............................................. 

        

 

…………………………………………. 

      kérelmező aláírása 

 

 

A kérelem átvételének időpontja: …………………………………………………….. 

 

  …………………………………..   …………………………………… 

           átvevő             kérelmező  

 

 
Csatolandó mellékletek:  
- 30 napnál nem régebbi szakorvosi javaslat a szemüveg használatának, vagy a fogászati ellátás 

szükségességéről; 
- várható költségekről szóló árajánlat, költségbecslés; 
- egészségügyi koordinátor igazolása az együttműködésről;  
-  
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2. számú melléklet 

ELLENŐRZÉSI SZEMPONTRENDSZER 

 

az EFOP-1.5.2-16-2017-0021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési 

térségben” elnevezésű projekt keretében szemüveg, fogászati ellátás támogatási kérelem 

vizsgálatához 

 

Kérelmező neve: ………………………………………………………….. 

TAJ száma: ���-���-��� 

ELLENŐRZÉSI SZEMPONT MEGFELEL 

IGEN NEM 

a kérelem teljeskörűen kitöltésre került   

kérelmező a fejlesztési területen állandó 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 

  

kérelmező a kérelem benyújtásakor 18. életévét 

betöltötte 

  

kérelmező a projektben mentori tevékenységgel 

elért vagy egyéni fejlesztési terv alapján résztvevő 

személy 

  

Szakorvosi javaslat a szemüveg használatának, 

vagy a fogászati ellátás szükségessége 

alátámasztott 

  

A kérelem kötelező mellékletei teljeskörűen 

becsatolásra kerültek 

  

a kérelem a „Támogatási program a szemészeti, 

fogászati ellátásra” szabályzat II. pontja szerint 

támogatható 

  

 

Tekintettel arra, hogy a kérelem vizsgálata eredményeként az ellenőrzési 

szempontrendszer minden pontja teljesül, a kérelem a csatolt árajánlat, költségbecslés 

figyelembevételével kérelmező ……………………….. ,- Ft támogatásra jogosult.  

 

Kelt: …………………………………………………….. 

         …………………………………… 

           aláírás 
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Tekintettel arra, hogy a kérelem vizsgálata eredményeként az ellenőrzési 

szempontrendszer valamely pontja nem teljesült, a kérelem nem támogatható.  

 

Kelt: …………………………………………………….. 

         …………………………………… 

           aláírás 
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6.2 A tervezett eszköz beszerzések részletes bemutatása, és azok szükségességének indoklása 

A jelen pályázat keretében Gyula városában a Béke sugárút 41. szám alatti ingatlanon egy tornaszoba, 
valamint egy mentorközpontként funkcionáló épületegység kerül kialakításra, amelyhez a következő 
eszközigény merül fel. 

Mentorközpont 

A projektben a mentorok mentori és tanácsadó tevékenységének fontos megvalósítási helyszíne lesz a 
Mentorközpont, ahol több száz hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó személy kap segítséget. A 
központnak a korszerű, 21. századi követelményeknek megfelelő, dolgozó- és ügyfélbarát eszközökkel 
történő felszerelése megfelelő környezetet terem a projekt tevékenységeinek eredményes 
megvalósulásához.  A központban helyt kapnak az irodai munkára, az ügyfélfogadásra, a tárgyalásokra, 
oktatásra is alkalmas helyiségek, és egy szociális helyiség (öltöző). 

A Mentorközpontban egy fogadó-tér kerül kialakításra, ahova információs pult kerül benne egy 
munkaállomáshoz tartozó székkel valamint az ügyfélfogadáshoz szükséges kiegészítőkkel. 

Az ingatlanban egy másik helyiség többes funkcióval bír: egy konzultációs helyiség, amely váróként is 
használható, tehát egyaránt helyet ad tanácskozásoknak, illetve az ügyfelek várakoztatásának. Ide a 
szükséges felszerelések: egy 3-1-1-es ülőgarnitúra, egy kis asztal egy zárható irattartó szekrény, egy 
polc és egy fogas, amely eszközök megfelelnek az ilyen helyiségekkel szemben támasztott 
követelményeknek. 

Az ingatlanon egy másik helyiség szintén többfunkciós lehet, egy többszemélyes iroda, amely igények 
szerint oktató-helyiségként is átrendezhető. Az ehhez szükséges eszközök a munkaállomások 
kialakításához ún. hot/share deskek, amely asztal és székből álló egységek a munkavégzéshez. A 
helyiségben az irodai/oktatási munkát segíti még egy flipchart tábla, egy zárható szekrény és egy irattartó 
konténer.  

Az épületben még egy kisebb irodahelyiség, egyéni iroda kerül kialakításra, ahol munkaállomás 
kialakításához szükséges eszközök: íróasztal és szék, egy zárható szekrény és egy irattartó konténer 
kapnak helyet. A helyiségnek része lesz egy tárgyalóasztal székekkel, amely a kisebb szakmai 
egyeztetések, megbeszélések, workshopok megvalósítását támogatja. 

Az ingatlanon a Mentorközponthoz kapcsolódóan még egy tárgyaló kerül kialakításra, amelyhez 
tárgyalóasztal és székek, valamint irattartó szekrény (zárható), polc és flipchart tábla kerül beszerzésre. 

Az irodákhoz egy személyzeti öltöző helyiségre is szükség van, ahol öltözőszekrények és székek 
járulnak hozzá a munkatársak komfortérzetének növeléséhez, egyúttal a hatályos jogszabályoknak és 
ajánlásoknak való megfeleléshez. 

Ezek az eszközbeszerzések egy korszerű, az igényeknek megfelelő mentorközpont kialakításához 
járulnak hozzá. Az ott zajló munkát megfelelő módon segítik, hozzájárulnak a projekt fejlesztési 
tevékenységeinek szakszerű megvalósulásához. A központ projekt fenntartási időszakában is megfelelő 
helyszíne lesz a humán szolgáltatási szakemberek konzultációinak, tanácskozásainak. 

 

Tornaszoba 

Az ingatlanban egy tornaszoba kerül kialakításra, amely nélkülözhetetlen hozzájárulást jelent a 
gyermekeket fejlesztő munkájához. A szakemberek a korszerű eszközök meglétével képesek a mai 
követelményeknek, a gyermekek állapotának és életkori sajátosságának megfelelő fejlesztőmunkát 
végezni. 

A tornaszoba komplett felszereltségéhez hozzátartozik számos a gyógytornát, mozgásfejlesztést, 
egészséges életmód elterjesztését segítő eszköz, köztük speciális fejlesztő eszközök. 
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A tornaszoba kialakításhoz bordásfalra, tükörfalra lesz szükség a falak meghatározott szakaszain. A 
helyiség részeként priccsekre és különböző ülőbútorokra van szükség: speciális fajtájú székekre (fokos 
szék – 7 fokú, járató szék „kis lovagló”), valamint ülő zsámolyokra, fürdető zsámolyokra, különböző 
méretű lábzsámolyokra, székekre, babzsákokra. A székekhez párnákra (különböző méretben) és 
hengerpárnákra van szükség. A szobához többféle méretű asztalok is beszerzésre kerülnek. 

A helyiség padlójához hagyományos szőnyeget és tornaszőnyeget, valamint csúszásgátlót is 
beszerzünk. 

Fejlesztő eszközök közül különböző labdákra van szükség, az igények szerinti mennyiségben, úgy, mint 
ping pong labda, pilates labda(mini), fitness labda (nagyméretű), tüskés labda, pöttyös labda. 

A mozgást fejlesztés segítő eszközök mellett kötelekre, szalagokra van szükség, emellett járató és 
edzőlétrára. A tornaszobához a (finom)motorikus képességek fejlesztéséhez iskolai irodaszereket is 
beszerzünk, mint pl. ceruzák, füzetek. 

Elektronikai eszközök is segítik a tornaszobában zajló munkát, egyrészt egy cd lejátszó, másrészt egy 
speciális mozgásérzékelővel ellátott játékhoz és fejlesztéshez egyaránt alkalmas konzol (Wii), amelynek 
beszerzésével fejlesztés legkorszerűbb módjait segítjük elő. 

Ezek az eszközök elősegítik, hogy a szakemberek megfelelő módon tudjanak foglalkozni a gyerekekkel, 
fejlesszél a mozgáskoordinációkat, lehetővé tegyék a tornaszobában a játékos mozgáskultúra-fejlesztést.  
Az eszközök kiválóan alkalmasak arra, hogy segítségükkel fejlődés menjen végbe a különböző állapotú 
és életkorú gyermeknél. 

A beszerzett eszközöket részletesen és tételesen a pályázathoz csatolt árajánlatokban kerültek bővebben 
specifikálásra. 
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6.3 Szervezetfejlesztési koncepció 

 
Jelen projektben 6 szervezet fejlesztésére kerül sor, valamennyi szervezet esetében indokolt a 
szervezetfejlesztés az új munkatársak (és adott esetben szervezeti egységek) beillesztésével járó 
folyamat- és hatáskör felülvizsgálatok, valamint a kompetencia alapú folyamatracionalizálások elvégzése 
végett. 
 
Célok valamennyi fejlesztendő intézmény esetében: 

 erőforrások, kompetenciák feltérképezése 

 feladatok racionalizálása 

 működési stabilitás megőrzése 

 feladatellátás színvonalának emelése 

 kapacitások bővítése 
 

Kétegyházi Napsugár Óvoda 

 

Kétegyháza társadalmi, gazdasági és szociális helyzetének figyelembevételével a Kétegyházi Napsugár 

Óvoda vonatkozóan a szervezetfejlesztés terén az alábbi fejlesztési területek határolhatóak le:  

 Kapacitásbővítés  

A település demográfiai helyzetét, a fiatalok helyben maradását támogathatja, a jelenleg is jól felszerelt 

óvodai intézmény férőhelyeinek bővítése, a szolgáltatások körének kiterjesztése. 

 Szolgáltatásbővítés 

A Kétegyházi Napsugár Óvoda az önkormányzati feladatellátás azon területe, ahol nem csak a gyermek 

kerül középpontba, hanem az egész család. Ennek köszönhetően szerepet tud vállalni a helyi közösség 

erősítésében, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában, a fizikai aktivitás növelése érdekében az 

egészséges életmód terjesztésében. A feladat ellátásához a partnerség további erősítésére, külső 

szakemberek bevonására van szükség. 

 Szakemberpótlás - továbbfejlesztés 

Az intézmény szakmai munkájának magas színvonalú fenntartása hosszú távon humánerőforrás 

tervezést igényel. Ennek eszköze a fiatal pályakezdők megszólítása.  

 

Lőkösháza – Óvoda-Bölcsőde intézmény 

 

 Az intézményhiányok első sorban Elek és Lőkösháza településeket érintik, amelyek esetében 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény iránti igény jelentkezett. Ezen településeken a kapacitások 
gyors bővítése szükséges a humán ellátás biztosításához, illetve a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak (1997. évi XXXI. törvény) való megfeleléshez. 

 A mini bölcsőde a klasszikus bölcsődei intézményhez viszonyítva alacsonyabb 
csoportlétszámmal, egyszerűbb követelmények mellett működik. Ezen intézményi forma 
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lehetőséget nyújt a 3 éven aluli gyermekek napközbeni felügyeletére, amellyel a települések 
önkormányzatai költséghatékonyan járulnak hozzá a szolgáltatásokhoz való hozzáférés minél 
szélesebb körben való biztosításához. 

 A mini bölcsőde a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 
Lőkösházi Intézményegysége alá tagozódik majd 1 fő csecsemő és kisgyermeknevelő 
munkavállalóval. Az új szervezeti egység szervezetfejlesztés révén kerül integrálásra, egyaránt 
szükséges ugyanis mind a Lőkösházi Intézményegységen, mind a Gyulai Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményen belüli (munka)folyamatok, hatáskörök és alá-
fölérendeltségi viszonyok aktualizálása. 

 A szervezeti egység beemelése után audit keretében mindezek, illetve a monitoring is 
meghatározásra kerülhet. 

 

Elek Város Óvoda – Bölcsőde 

 

 A településeken a kapacitások gyors bővítése szükséges a humán ellátás biztosításához, illetve 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (1997. évi XXXI. törvény) való megfeleléshez. 

 A mini bölcsőde a klasszikus bölcsődei intézményhez viszonyítva alacsonyabb 
csoportlétszámmal, egyszerűbb követelmények mellett működik. Ezen intézményi forma 
lehetőséget nyújt a 3 éven aluli gyermekek napközbeni felügyeletére, amellyel a települések 
önkormányzatai költséghatékonyan járulnak hozzá a szolgáltatásokhoz való hozzáférés minél 
szélesebb körben való biztosításához. 

 A mini bölcsőde a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Eleki 
Intézményegysége alá tagozódik majd 1 fő csecsemő és kisgyermeknevelő munkavállalóval. Az 
új szervezeti egység szervezetfejlesztés révén kerül integrálásra, egyaránt szükséges ugyanis 
mind a Eleki Intézményegységen, mind a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményen belüli (munka)folyamatok, hatáskörök és alá-fölérendeltségi viszonyok 
aktualizálása. 

 A szervezeti egység beemelése után audit keretében mindezek, illetve a monitoring folyamatok 
is meghatározásra kerülhetnek. 

 

Gondozási Központ – Doboz 

 

 Doboz településen a Gondozási Központ látja el a családsegítő és gondozási szolgáltatásokat. 
A gondozási központ Doboz Nagyközség Önkormányzatának önállóan működő intézménye. Az 
intézmény kapacitásproblémáinak megoldása érdekében egy fő családgondozó munkatárs kerül 
felvételre. Az új munkatárs integrálásával lehetőség nyílik a meglévő munkatársak 
terheltségének csökkentésére, a folyamatok racionalizálására, az alá-fölérendeltségi viszonyok 
felülvizsgálatára. 

 A munkatárs felvételét követően a szervezetre vonatkozóan új SzMSz készülhet, audit eljárás 
valósulhat meg, ellenőrzési és minőségbiztosítási pontok kerülhetnek kijelölésre. 

 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Gyulai Intézményegysége- 

Gyula 

 

 Az egységes szociális és gyermekjóléti intézmény 4 tagintézmény működését fogja össze, 
melyek változatos humán szolgáltatásokat nyújtanak a kistérség lakosságának. Működését 
Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza, melynek bővítése, aktualizálása 
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elengedhetetlenül szükséges a jelen projektben megvalósuló kapacitás-és szervezeti egység 
bővítések végett. 

 A humán kapacitások bővítésével a szervezeten belül lehetőség nyílik a munkafolyamatok és 
kapacitások kompetencia alapú racionalizálásra, a szabályzatok és az SzMSz aktualizálására, 
adott esetben kialakítására. 

 Az új szervezeti egységek kialakításával és integrálásával bővül az egységes intézmény 
feladatköre (monitoring), valamint szükségessé válik az új rendszer auditálása. 

 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény– Gyula 

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény alaptevékenységébe tartozik:  

 Általános járóbeteg-ellátás  

 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

  Háziorvosi alapellátás  

 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása  

  Fogorvosi alapellátás  

 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása  

  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  

  Ifjúsági-, egészségügyi gondozás  

 Egészségügyi szakértői tevékenység  

  Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 

 

A szervezetfejlesztési tevékenység keretében szükségessé válik a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak alapján a különböző egységek közötti együttműködés, a működéshez szükséges 

megfelelő erőforrások rendelkezésre állásának, az intézmény hatékonyságának vizsgálata.  

 

 

6.3.1. „Jólléti tréning” humán szakemberek számára  

A Covid-19 világjárvánnyal összefüggésben megjelent mentális, valamint a munka és a magánélet 

egyensúlyát érintő problémák feldolgozására / megoldására 

 

A Covid-19 világjárvánnyal összefüggésben megjelent nagy kihívást jelentő újszerű, vagy korában ilyen 
számosságban nem tapasztalható mentális, valamint a munka és a magánélet egyensúlyát érintő 
problémacsoportok hatékony kezelése érdekében digitális tananyag összeállítását és ehhez 
kapcsolódóan online fejlesztő tevékenységet szervezünk a szakemberek számára.  
 

Digitális tananyag – E-learnig „Jólléti tréning” humán szakemberek számára 

Napjainkban az embereknek egyre több területen kell helytállni: a COVID-19 okozta hirtelen változások, 

a fokozódó teendők hatására nő a szorongás, amit a rossz hírek megjelenése és az elhúzódó 

korlátozások csak megnehezítenek. A fokozódó bizonytalanság és nyomás a pszichés állapotra is 

rányomja bélyegét. Kétségkívül a humán szakemberek számára a legmegterhelőbb ez a folyamat, hiszen 
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nagyobb veszélynek vannak kitéve, tudniuk kell helyesen kezelni a fellépő helyzeteket. Ez a stressz és a 

burnout kialakulásához vezethet, amely hatására csökken a teljesítőképesség. Nemcsak a gondozottak 

ellátása nem lesz megfelelő, de eljuthatnak oda, hogy a gondozónak is segítségre lehet szüksége. 

Elengedhetetlen a mentális egészség kezelése. Ha nem történik meg, fizikai tünetek is jelentkezhetnek, 

amik krónikussá is válhatnak: depresszió, szív- és érrendszeri betegségek, emésztési gondok és 

alvászavar alakulhat ki. A fokozódó krízis és a probléma megjelenése helyett mi a prevencióban hiszünk. 

Olyan digitális tananyag készítését tervezzük, amely egyszerre segít a krízis megelőzésében és a 

könnyítésében. A tananyagban bemutatásra kerülnének a stressz és a burnout kiváltó okai, tünetei. 

Kiemelten kerül kezelésre a kiváltó krízisek leírása és a megszüntetésére irányuló lehetőségek. Emellett 

a tananyag olyan egyéni, csoportos technikákat, gyakorlatokat, videókat tartalmaz majd a témában jártas 

szakemberek tanácsaival kiegészítve, melyekkel a gondozók önmagunkon és közvetetten a 

gondozottakon is képesek lesznek segíteni. A tananyagban az asszertív kommunikáció is hangsúlyos 

szerepet kap majd. 

 

5 fő témakör és kiemelt tartalmi elemeik 

1. A humán szakemberek mentális egészsége 

 Befolyásoló tényezők (COVID-19 okozta nehézségek, lelki sérülések, home office, stb.) 

2. Szorongás, stressz és burnout 

 Rövid és hosszú távú következmények 

 Felismerés 

 Lehetséges kiutak 

3. Megküzdési stratégiák 

 Rugalmas, pozitív szemléletmód fejlesztése 

 A jövőbe vetett hit és bizalom visszaállítása 

 Célok kitűzése megváltozott környezetben 

 Időgazdálkodás 

4. Krízis megelőzés és könnyítés 

 Egyéni és csoportos technikák/gyakorlatok 

5. Asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés 

 Egyéni és csoportos technikák/gyakorlatok 


