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499.652.551.-FT TÁMOGATÁST NYERT FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

AZ EFOP-1.5.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON A HUMÁN 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN JELENTKEZÓ SZAKEMBERHIÁNY 

ENYHÍTÉSÉRE, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK 

FOGLALKOZTATHATÓSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉRE, A VIDÉK MEGTARTÓ 

KÉPESSÉGÉNEK ERÓSÍTÉSÉRE. 

A pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Besenyőtelek, 

Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom községek önkormányzataival, a 

Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulásával, valamint a Füzesabony-

Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtal, mint konzorciumi partnerekkel 

együttműködve valósítja meg. 

A rendelkezésre álló támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg: 

Jó minőségű közszolgáltatások (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és 

egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális) biztosítása érdekében a 

közszolgáltatások emberi kapacitásának fejlesztése valósul meg. Ennek érdekében a humán 

közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok 

megvalósítása, szakemberhiány, szaktudás-hiány enyhítését szolgáló tevékenységek 

megvalósítása történik. A hátrányos helyzetúek alapvető szociális készségeinek erősítése, 

lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerő-piaci 

részvételüket. Ennek érdekében fejlesztési tevékenységeket, kompetencia felmérést, 

munkaszocializáció megszerzését elősegítő képzéseket tartalmaz a program. A célzott lépések 

közé tartozik az önálló életvitelre képessé tevő programok, és az álláskeresésre felkészítő 

tanácsadások biztosítása. A társadalmi együttműködés erősítés elősegítése a társadalmi 

aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, hátrányos megkülönböztetés 

mérséklésével és szemléletfonnáló programokkal, a családok társadalmon belüli szerepének 

erősítésével valósul meg. A hátrányos helyzetú aktív korú lakosság aktív munkaeró-piaci 

eszközökben való részesedésének elősegítése, mentorrendszer kiépítése szintén részét képezik 

a projektnek. Önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek 

kialakításának elősegítése. A kulturális és közösségi élet kiterjesztését és fejlesztését a projekt 

további közösségfejlesztéssel, a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát 

növelő programokon keresztül, továbbá közösségszervezők alkalmazása által segíti elő. A 

fiatalok megszólítása a közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas 

programok elérhetővé tételével, illetve az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a 

foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről való tájékoztatás biztosításával 

történik. Prioritás a lakosság egészségtudatosságának növelése és az egészség fejlesztése, 

továbbá az ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozása. Az egyes egészségügyi kockázatok 

megelőzése céljából a közösség egésze számára egészségkultúra fejlesztését célzó, 

életmódváltást támogató programok szervezésére, illetve az ehhez kapcsolódó helyi 

kommunikáció szervezésére is kiterjed a projekt. 

 



 

 

 

 

 

 


