
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2018 l 04 l 02. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Elindult a „Térségi együttműködés a humán szolgáltatások fejlesztéséért” elnevezésű projekt 

Füzesgyarmaton és térségében 

 

Az EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű 

Európai Uniós projekt keretében 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Füzesgyarmat 

Város Önkormányzata konzorciumban Bucsa Község, Darvas Község, Kertészsziget Község, Tarhos 

Község Önkormányzatával, valamint az Ösvény Esélynövelő Alapítvánnyal és a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménnyel. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiemelt célja a kihasználatlan társadalmi erőforrások 

bevonása a társadalom fenntartásába, vagyis a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, a tartós 

szegénységben élők felzárkóztatása, valamint a periférikus élethelyzetek megszüntetése. A fenti célok 

elérése érdekében a Széchenyi 2020 program keretében felhívás került közzétételre, melyen Füzesgyarmat 

Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt sikeresen pályázott. A projekt 2018. február 1-én 

vette kezdetét. Az Európai Uniós támogatás segítségével megvalósul a településeken lévő humán 

közszolgáltatásokban jelentkező szakemberhiány enyhítése, a hátrányos helyzetű csoportok felkészítése a 

foglalkoztathatóságra, a települések megtartó képességének erősítése, az egészségtudatosság növelése. A 

projekt során főként a bármely okból hátrányos - és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, 

fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosított a széles körű lehetőség a képességeik és értékeik 

feltárására, átadására, megértő közösségbe tartozásra.  

A két éves időtartam alatt többek között egészségnap, diplomamentő program, futópálya felújítása, színházi 

esték, fiatalok közösségépítése, jó gyakorlatok megismerése utazások szervezésével, önfoglalkoztató 

egyéni vállalkozások indítását segítő program, egészségfejlesztést célzó programok, sportokat népszerűsítő 

hetek, nyári kulturális/sport/szabadidős programok, ösztöndíj program, közösségszervező foglalkoztatása, 

számítástechnikai felhasználói szintű képzés, ifjúsági film- és könyvklub fog megvalósulni, összhangban a 

települések igényeivel. A megvalósítás során alapvető cél, hogy a projekttel érintett területek lakossága 

számára innovatív szolgáltatások váljanak hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott programokkal.  

A pályázat időtartama során cél és feladat, hogy Füzesgyarmaton és a környező településeken 

csökkenjenek a generációkon átöröklődő hátrányok, növekedjenek a hátrányos helyzetű gyermekek és 

fiatalok esélyei, fejlődjenek az ezeket a célokat szolgáló szolgáltatások, mely hozzájárul egy megfelelő 

jövőkép kialakulásához. 

 

További információ kérhető: 

Tőkésné Gali Mónika, szakmai vezető 

+36-70/329-4454, fuzesgyarmatefop153@gmail.com 


