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Gerendás Község Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2-16 kódszámú 
pályázati felhívásra, melynek eredményeként a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a békéscsabai járásban” elnevezés  projekt 248 493 641 Ft 
támogatásban részesült. 

 

Jelen pályázat f  célkit zései között szerepel mind a helyi kisközösségek 

társadalmi szerepének meger sítése, mind a települési/térségi életmin ség 

javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel 
kapcsolatos disszemináció támogatása.  

A tervezett projekt - a helyi fejlesztési dokumentumokkal szinergiában - a 
társadalmi felzárkózást segíti el  járási szinten – azon belül is a 
konzorciumban résztvev  településeken (Gerendás, Csorvás, Telekgerendás, 
Kétsoprony és Csabaszabadi) - humán közszolgáltatások hatékonyságának 
növelése, azokhoz történ  hozzáférés javítása, valamint a területi 
különbségek csökkentése érdekében tervezett beavatkozások együttes 
megvalósításával.  

 

A társadalmi felzárkózás érdekében szakterületeken átível , átfogó (komplex) 
megközelítésre van szükség, amely programszer , integrált módon megvalósított 
beavatkozásokat tesz lehet vé.  

Ennek érdekében a megvalósítani kívánt projektelemek integrált megközelítésre 
épülnek, amely ágazatközi, azaz több szakterületet lefed , komplex 
fejlesztést eredményez:  

 Közösségek fejlesztése;  

 Foglalkoztatás javítása, különösen a hátrányos helyzet  emberek 
integrációja;  

 Helyben maradás ösztönzése a humán közszolgáltatások min ségi 
fejlesztése, illetve azokhoz való hozzáférés javítása révén.  

 

A projekt a szakember-ellátottság fejlesztése és a hátrányos helyzetben lev  
emberek munkaer -piaci helyzetének er sítése révén kívánja foglalkoztatási 
helyzetet javítani, mely kiegészül az oktatáshoz való hozzáférés 
fejlesztésével. Jelent s hangsúlyt helyez a lakosság egészségügyi helyzetének 
javítására, leszakadó térségek felzárkóztatására, a leszakadó társadalmi 
csoportok esélyegyenl ségének és életmin ségének javítására (a helyi 
közösségek er sítésén keresztül), ezáltal 
hozzájárulva a lakosság helyben maradásához.  

A projekt komplexitását az alábbi szakterületekbe 
való beavatkozás eredményezi:  

- foglalkoztatás és szociális ügyek,  

- oktatás, képzés és ifjúság,  
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- kultúra,  

- gazdaság,  

- egészségügy.  

 

 

A PROJEKT SIKERES MEGVALÓSULÁSÁHOZ ELENGEDHETETLEN A LAKOSSÁG 
FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSA, A LAKOSSÁGI IGÉNYEK ÉS ÖTLETEK FOLYAMATOS 
FELMÉRÉSE, A VISSZAJELZÉSEK FELDOLGOZÁSA. ENNEK CÉLJÁBÓL OLYAN SZÍNES 
KÖZÖSSÉGI HÍRLEVÉL KIADÁSÁT TERVEZZÜK, AMELYET SZÍVESEN KÉZBE VESZNEK A 
CÉLCSOPORT TAGJAI 
(F KÉNT A FIATAL KOROSZTÁLY). 
 
A HÍRLEVÉL A PROJEKTEN BELÜLI ILLETVE A TELEPÜLÉSEKEN ÉS A RÉGIÓBAN ELÉRHET , 
MINDEN, A FIATALOKAT ÉRINT  TÉMÁKBAN TÁJÉKOZTATÁST KÍVÁN NYÚJTANI: KÉPZÉSI, 
TANULÁSI, ÖSZTÖNDÍJ, TOVÁBBÁ A FOGLALKOZTATÁSHOZ, LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
LEHET SÉGEK. HAVONTA MEGJELEN  TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVELEK SZERKESZTÉSÉBE, 
KIEGÉSZÍTÉSÉBE, AKTÍV, LELKES, A MÉDIA IRÁNT ÉRDEKL  FIATALOKAT SZÍVESEN 
BEVONUNK. JELENTKEZNI A PROJEKT KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATTARTÓJÁNÁL, SÁNDOR 
SZILVIÁNÁL,  AZ efop152gerendas@gmail.com ELÉRHET SÉG LEHET. 
A PROGRAMOK KAPCSÁN IGÉNYEK, LEHET SÉGEK ILLETVE VISSZAJELZÉSEK SZINTÉN A 
FENTI FÓRUMOKON LEHETSÉGESEK. 
 

 

  

A projekt révén a szakmai megvalósítók az alábbi fejlesztések 
megvalósításán dolgoznak: 

-  humán közszolgáltatások fejlesztése: akkreditált képzések a humán 
közszolgáltatásokban dolgozók részére 

- nem akkreditált képzések, tréningek melyek részben a munkanélküli, 
hátrányos helyzet  személyek számára érhet ek el, el segítve 
elhelyezkedésüket; továbbá a potenciális munkaadók és a közösségi 
kapcsolattartók is tovább képezhetik magukat 

- szintén az elhelyezkedést, a munkaer  piaci keresletet-kínálatot 
összhangba hozó adatbázisok és tanulmányok készülnek 

- egyéni fejlesztési tervek, pályaorientációs tanácsadás lesz elérhet  
a célcsoport számára 

- a helyi közösségek fejlesztését és a lakosság helyben maradását célzó 
rendezvények megvalósulását segíti el  a projekt pl. m vészeti, sport 
foglalkozások, szül i/ nagyszül i klubok, egész napos rendezvények a 
fiatalok bevonásával, illetve az egészséges életmódot ösztönz  
programok és rendezvények. 
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Tájékoztató hírleveleinkben rendszeresen be fogunk számolni a projektben megvalósításra kerül  
lehet ségekr l. 

 

 

 

 

 

 

Jelenlegi KÉPZÉSI, TANULÁSI, ÖSZTÖNDÍJ LEHET SÉGEK:  

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívása fels oktatási hallgatók számára államközi egyezmények 
keretében megvalósuló külföldi részképzésre, Stipendium Hungaricum partnerek irányába. 

https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/17/palyazat-2018-2019-es-kulfoldi-reszkepzesekre-felsooktatasi-
hallgatok-szamara/ 

Pályázat óvodapedagógusoknak, nehéz helyzetben lev , tehetséges gyermekek fejlesztésének támogatására 

https://palyazatmenedzser.hu/2017/10/26/palyazat-ovodapedagogusoknak-nehez-helyzetben-levo-
tehetseges-gyermekek-fejlesztesenek-tamogatasara/ 

MAGYAR HONVÉDSÉG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/osztondijak-palyazatok/magyar-honvedseg 

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Honvédség állományába tartozó önkéntes területvédelmi és m veleti 
tartalékos katonák (a továbbiakban tartalékos), valamint a Magyar Honvédség állományába nem tartozó, 
tartalékos szolgálatot vállaló, büntetlen el élet , 18. életévét betöltött, állandó belföldi lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkez , magyar állampolgárok. A pályázó önkéntes m veleti tartalékos vagy 
önkéntes területvédelmi tartalékos ösztöndíjra nyújthat be pályázatot. 

A pályázat beérkezési határideje: 2018. április 20 
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 FOGLALKOZTATÁSHOZ, LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHET SÉGEK:   

Gerendás Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2018. (I.29.) 
önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 9/2014. (V.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

További tájékoztatás: http://gerendas.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-
dokumentumok/rendeletek/ 


