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Tiszakécskén, Lakitelken és Tiszaugon is egyéni fejlesztési tervet készítünk hátrányos helyzetű 
lakosok részére. A felmérés során azonosított igényekhez illeszkedő programokat tartunk majd, mint pl. 
foglalkoztatáshoz, álláskereséshez szükséges alapképzések, családi költségvetés-tervezésre 
vonatkozó tréningek, együttműködési készségek fejlesztése, munkaszocializáció csoportos 
munkavégzéssel. A felzárkózási folyamatokat mentorok támogatják majd.  
 
Lakitelken a feladat ellátásához mintagazdaság jön létre gyakorlati oktatókkal, továbbá különböző 
képzések valósulnak meg, úgymint vállalkozói tanácsadó-, laborasszisztens-, ifjúsági referens-, és 
közösségfejlesztő asszisztens képzés. 
 
Tiszakécskén projekt keretében a humán közszolgáltatások fejlesztése érdekében további 8 fő 
szakember foglalkoztatunk a közművelődés, a köznevelés, és a szociális ellátásban, továbbá a helyi 
médiumokban és szociális ellátásban romákat foglalkoztatunk majd. Ezen túl a vállalkozókat is 
ösztönözzük majd hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására előadásokkal. Továbbá 
megvalósítunk kisközösségeket erősítő, egészségfejlesztést népszerűsítő, a helyi életminőség javítását 
célzó és a lakosok helyben maradását ösztönző programokat 
 
Szentkirályon a közegészségügy, köznevelés és közművelődés hiánymunkaköreire szakembereket 
képzünk és foglalkoztatunk. A Családsegítő bevonásával prevenciós programokat és egyéni fejlesztési 
terveket készítünk rászoruló személyeknek. Továbbá kisközösségek fejlődését és az egészséges 
életmód fejlesztését célzó programokat szervezünk. 
 
Tiszaalpáron szakácsot képzünk az önkormányzati intézmények konyhája részére. Kulturális- és 
közösségépítő palettánkat bővítjük színi előadásokkal, nyelv órákkal, zumba- és jóga oktatással. 
Továbbá egészségügyi szűrővizsgálatokat szervezünk lakosaink részére.  
 
Tiszaugon megrendezésre kerül a Kenu-Beach program, melynek keretében kenu- és sárkányhajó-
versenyt szervezünk a vízi sportok népszerűsítése, összekötve az egészséges életmódra ösztönző 
konzultáció megtartásával.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete a projektben részt vevő települések teljes 
területén a helyi fiatalok részére egészséges életvezetéssel összefüggő workshopokat, tanácsadási 
programokat, helyi önkéntesek által koordinált mozgás- és sportprogramokat szervez. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nyolc elemből álló programsorozattal járul hozzá a megyéből 
elszármazott fiatalok, családok visszatelepüléséhez, illetve a vidéki életformát kedvelők térségbe 
csábításához, a helyben élők helyi identitásának erősítéséhez, a térség népességmegtartó 
képességének erősítése érdekében. 
 
További információ kérhető: 
Ábrahám Réka 
+36-76/542-030 
r.abraham@tiszakecske.hu 

 

Tiszakécske Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei Európai Uniós forrásból 499,28 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyertek humán szolgáltatásaik fejlesztésére. A projekt célja 
a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 
 


