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A megvalósult projekt szakterület elemzése  

A projekt - a helyi fejlesztési dokumentumokkal szinergiában - a társadalmi felzárkózást segítette elő 

járási szinten – azon belül is a konzorciumban résztvevő településeken - humán közszolgáltatások 

hatékonyságának növelése, azokhoz történő hozzáférés javítása, valamint a területi különbségek 

csökkentése érdekében tervezett beavatkozások együttes megvalósításával.  

 

A társadalmi felzárkózás érdekében szakterületeken átívelő, átfogó (komplex) 

megközelítésre volt szükség, amely programszerű, integrált módon megvalósított 

beavatkozásokat tett lehetővé. 

 

Ennek érdekében a megvalósított projektelemek integrált megközelítésre épültek, amely ágazatközi, 

azaz több szakterületet lefedő, komplex fejlesztést eredményez:  

- Közösségek fejlesztése;  

- Foglalkoztatás javítása, különösen a hátrányos helyzetű emberek integrációja;  

- Helyben maradás ösztönzése a humán közszolgáltatások minőségi fejlesztése, illetve azokhoz való 

hozzáférés javítása révén.  

 

A projekt a szakember-ellátottság fejlesztése és a hátrányos helyzetben levő emberek munkaerő-piaci 

helyzetének erősítése révén kívánta a foglalkoztatási helyzetet javítani, mely kiegészült az oktatáshoz 

való hozzáférés fejlesztésével. Jelentős hangsúlyt helyez a lakosság egészségügyi helyzetének 

javítására, leszakadó térségek felzárkóztatására, a leszakadó társadalmi csoportok 

esélyegyenlőségének és életminőségének javítására (a helyi közösségek erősítésén keresztül), 

ezáltal hozzájárulva a lakosság helyben maradásához.  

A projekt komplexitását az alábbi szakterületekbe – melyek egyben Európai Uniós szakpolitikák is - 

való beavatkozás eredményezi:  

- foglalkoztatás és szociális ügyek,  

- oktatás, képzés és ifjúság,  

- kultúra,  

- gazdaság,  

- egészségügy 
 
 

Operatív célok Kapcsolódó intézkedések Intézkedéshez illeszkedő 
célcsoport 

A humán közszolgáltatások 
szakember-ellátottságának 
fejlesztését szolgáló ösztönző 
programok megvalósítása 

Helyi emberi erőforrás-
fejlesztési terv elkészítése a 
helyi közösségek által töltött 
igényfelmérés alapján 

Humán közszolgáltatásban 
dolgozók és a potenciális 
alkalmazottak 

A hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztathatóságra való 
felkészítésének, munkaerő-
piaci eszközökben való 
részesedésének és munkaerő-

Helyi célszemélyek 
foglalkoztathatóságát segítő 
tevékenységek – egyéni 
fejlesztési terv alapján 

Hátrányos helyzetű 
csoportokhoz tartozó aktív korú 
emberek 



  

piacion való megjelenésének 
elősegítése 

Mentorok segítségnyújtása, a 
munkába lépés segítése, 
szemléletformáló programok, 
képzések, valamint innovatív 
programok megvalósítása a 
mélyszegénységben élők 
integrációja érdekében 

A helyi kisközösségek 
társadalom-szervező 
szerepének megerősítése 

A közösségi terek 
kihasználtságát növelő 
programok – 
közösségszervező 
alkalmazásával 
Közösségfejlesztés, 
közösségépítéshez kapcsolódó 
tevékenységek 
Közösség egészségfejlesztése 

Az érintett területen élő teljes 
lakosság 

A vidék megtartó 
képességének erősítése, 
valamint az ezzel kapcsolatos 
disszemináció támogatása 

A közszolgáltatások 
minőségének és 
elérhetőségének a fejlesztése 
Szolgáltatásfejlesztési 
cselekvési terv elkészítése 
Ösztönzést segítő rendszerek 
kidolgozása 

A kultúrák közötti párbeszéd 
erősítése 

Kultúrák közötti együttműködés 
elősegítése és erősítése 

 
A közvetlen célcsoport 
 
 A fejlesztések eredményeit közvetlenül használók: 
Hátrányos 
helyzetű aktív 
korú lakosság  

A fiatalkorú 
lakosság  

Időskorú 
lakosság  

A helyi 
közszolgáltatásb
an dolgozók  

A potenciális 
alkalmazottak  

Nemzetiségiek 
etnikumok  

 
 
A táblázatban a fejlesztések eredményeit közvetlenül használó csoportok olvashatóak, ők voltak 

a projekt szempontjából a kiemelt célcsoportok, rájuk fókuszált a megvalósító a konstrukcióban 

szereplő programok és események megvalósítása kapcsán.  

A projekt egyik fő célja volt a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés. A 

célcsoporthoz tartozik a pályázó települések területen élő teljes lakosság.  

A közvetett célcsoport azon kötelezően bevonandó együttműködő partnerek köréből tevődik 

össze, akik a projekt megvalósítása során nyújtanak segítő szolgáltatásokat és nélkülük a projekt 

megvalósulása nem jöhetne létre.  

A közvetett célcsoportba sorolhatóak  

- Kedvezményezettek  

- Szakmai megvalósítók  

- Projektmenedzsment tagjai  

- Szakmai együttműködő partnerek, helyi kisközösségek  

- A megvalósításba vont önkormányzati intézmények és egyéb humán közszolgáltatók  

- Szállítók  

Az érintettek köre a közvetlen és közvetett célcsoport közeli hozzátartozói, rokonai, illetve azon 

személyek csoportja, akik a projekt hosszabb távú hasznosulásának pozitív hatásaiban részesülnek.  



  

Szakmai megvalósítás részletezése 

 

  



  

 

  



  

 



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 



  

 



  

 



  

 

 


