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Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Megkezdődött a „Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” elnevezésű projekt 
megvalósítása Füzesgyarmaton és térségében 

 

Az EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért című 
Európai Uniós pályázat keretében 249,68 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata konzorciumban Bucsa Község, Darvas Község, Kertészsziget 
Község, Tarhos Község Önkormányzatával, valamint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, 
Furta-Darvas- Bakonszeg Mikro-Térségi Köznevelési Intézményi Társulás, Bucsa és Kertészsziget 
Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásával. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek célja, hogy a bevont településeken 
csökkentse a társadalmi hátrányokat a humán közszolgáltatások tekintetében, a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a köznevelés területén, a helyi tudástőke gyarapítása. 

Az európai uniós támogatás segítségével a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzése és továbbképzése 
valósul meg a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében. Fontos, hogy az óvoda 
optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a bevont településeken élő kisgyermekek számára 
személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.   

Ezen kívül a projekt tevékenységei hozzájárulnak a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek 
– közneveléshez való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési 
intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és 
kompetenciafejlesztő tevékenységekre kerül sor. A projektben megvalósuló kiegészítő tevékenységek 
hozzájárulnak továbbá az alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság 
munkaerő-piaci esélyeinek javításához is, felnőttképzési tevékenységek megvalósításával. 

A projekt célcsoportjai a kedvezményezett településeken elő hátrányos helyzetű, aktív, valamint fiatal korú 
lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, 
etnikumok. 

A támogatásnak köszönhetően a két éves időintervallum alatt többek között civil udvar felújítása, kneipp- 
ösvény kialakítása, tornaszoba felújítása, udvari játékok és belső berendezések beszerzése, 
eszközbeszerzés, képzések és tréningek, Humán Kerekasztal működtetése, tematikus rendezvények, 
szakmai tanulmányutak, táborok, egyéni pályaorientációs tanácsadás, ösztöndíj program, szülők klubja, 
környezeti nevelés, angol nyelvoktatás, úszásoktató, Zeneovi, egészséghetek, szakkörök valósulnak meg. 

 

További információ kérhető: 

Ibrányi Éva, szakmai vezető 

fgyefop392@gmail.com 


