
EFOP-1.5.2-16-2017-00021 „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési 
térségben” 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési 

térségben” című projekt célja, hogy a gyulai járásban és a hozzá szervesen 

kapcsolódó dobozi területen a humán közszolgáltatások kapacitásai és 

szolgáltatáspalettája oly módon bővüljön, hogy az sikeresen tudja támogatni a 

társadalmi felzárkózás folyamatát.  

A projekt megvalósítói: 

Kedvezményezett:  

 Gyula Város Önkormányzata 

Konzorciumi partnerek: 

 Elek Község Önkormányzata,  

 Lőkösháza Község Önkormányzata,  

 Kétegyháza Község Önkormányzata, 

 Doboz Község Önkormányzata 

 Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért 

A program lehetőséget biztosít a szakember ellátottság javítása illetve a területi 
különbségek csökkentése érdekében az egyes humánszolgáltató intézmények 
feladatellátásának minőségi fejlesztésére, új szolgáltatások kialakítására.  A 
szolgáltatásfejlesztés keretében bevezetésre kerülő munkaerő-piaci, 
személyiségfejlesztő és egészségügyi programok támogatják a hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztatási esélyeinek javítását, az egyes krízishelyzetek kezelését. A 
program célja továbbá a Gyulai járásban és Dobozon a helyi kisközösségek 
támogatása, az ifjúság közösségformáló szerepének erősítése. A komplex közösségi 
fejlesztési folyamatok megvalósítása révén a társadalmi kohézió erősödik, a 
szakképzett munkaerő elvándorlása csökken, a területi kötődések erősödnek. 

A projekt keretében olyan mentori szolgáltatás valósul meg, amely révén a hátrányos 
helyzetű személyek krízishelyzeteik megoldásában, foglalkoztatásuk, anyagi 
helyzetük javításában közvetlen támogatást kapnak. A mentorok a velük 
együttműködő hátrányos helyzetű személyeket információkkal látják el, motiválják 
őket, a munkába álláshoz szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és 
fenntartásában, a hivatali eljárások lebonyolításában támogatást nyújtanak.  
Személyesen segítik a gazdasági, egészségügyi, oktatási, szociális, jogi, pszichés-
mentálhigiénés, kulturális okokból eredő problémák kezelését. Szükség esetén 
megszervezik a speciális szakemberekkel történő találkozásokat.  

A személyes segítségnyújtáson túl a mentoráláshoz az alábbi szolgáltatások 
kapcsolódnak: 

 munkaerő-piaci programok elérése, 
 a munkába álláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését támogató 

képzések, csoportos foglalkozások, 
 egészséges életmód kialakítását támogató tanácsadások, 



 egészségügyi szűrések, egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
eszköztámogatás, 

 családi krízishelyzetek kezelését segítő felvilágosítások, tanácsadások, 
 közösségi, kulturális programok, 
 nyári gyermektáborozási programok. 

A mentori szolgáltatás az alábbi településeken válik elérhetővé: 

 Gyula, Doboz, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza 

Segítséget nyújtunk mindazoknak, akik(nek) 

 közfoglalkoztatottak, és szeretnének munkahelyet találni, 
 roma nemzetiségűek, 
 már legalább 6 hónapja nem találnak munkahelyet, 
 rendszeres munkából származó jövedelmük nincs, 
 kisgyermeket nevelnek, és újból munkába kívánnak állni,  
 ápolási díjban részesülnek, és szeretnék jövedelmüket kiegészíteni, 
 nem fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat,  
 az általános iskolai végzettségen túl szakmát nem szereztek, 
 az egészségi állapota úgy változott, hogy nem tudnak teljes munkaidőben 

elhelyezkedni,  
 alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok,  
 25 év alatti pályakezdő fiatalok, 
 gyermeküket egyedül nevelik, 
 50 éven felüliek, és a munkába állás terén nehézségekbe ütköznek, 
 a családi vagy magánéletében olyan krízishelyzet alakult ki, melynek 

megoldásában segítségre szorulnak, 
 akik magas hitelállomány miatt adósságcsapdába kerültek, 

 

 

A mentori szolgáltatások igénybe vételi lehetőségeiről érdeklődhet: 

Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztály 11. 
számú iroda 

Hétfő 9:00 – 15:00 

Kedd 9:00 – 11:00 

Szerda nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök 9:00 – 15:00 

Péntek 9:00 – 11:00 

 


