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A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre Tiszakécske Város Önkormányzata 
vezetésével. Konzorciumi tagok: Tiszakécske Város Önkormányzata, Lakitelek Község 
Önkormányzata, Szentkirály Községi Önkormányzat, Tiszaalpár Községi Önkormányzat, Tiszaug 
Község Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Magyar Szabadidősport Szövetség, 
Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft.  
 
Szentkirályon sor kerül a közszolgáltatásban dolgozó szakemberek felmérésére, továbbképzések, 
kompetenciafejlesztések, workshopok, előadások kidolgozására és megvalósítására, nyelvvizsgára 
való felkészítésre, valamint ökotudatosság és komplex óvodai fejlesztésére, amelyhez egészségügyi 
fejlesztő programok, kis értékű fejlesztőeszközök beszerzése, családi napok szervezése és kisebb 
óvodai felújítás tartozik. Lakiteleken az ökotudatosság fejlesztésére, továbbtanulás népszerűsítésére 
irányuló előadásokra, nyelvvizsga felkészítésre, és az Ifjú Farmerek Klubjának létrehozására használják 
fel a támogatást, amely egyéni készségek, képességek és kompetencia fejlesztésére szolgál. 
Lakiteleken, Tiszaalpáron, Tiszaugon és Tiszakécskén megvalósul az óvodás korú, de óvodába 
nem járó gyerekek helyzetének megismerése, az óvodába járást elősegítő intézkedések kidolgozása, 
megvalósítása. Az utóbbi három településen ezen túl szintén komplex óvodai fejlesztés valósul meg, 
amelynek a része kis értékű fejlesztőeszközök beszerzése, SNI képzések, egészségügyi fejlesztő 
programok tartása és családi napok szervezése. Tiszakécskén érzékenyítő előadások kerülnek 
megrendezésre a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése 
céljából, valamint a konzorcium további településeihez hasonlóan, a közszolgáltatásban dolgozó 
szakemberek támogatására és tudásuk felmérésére. 
  
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elindítja a "Bács-Kiskunban itthon vagy!" című tanulmányi 
ösztöndíj programot a fent felsorolt településeken élő hátrányos helyzetű diákok részére.  A program 
célja, hogy segítse tanulmányaikat, növelje a helyi identitástudatukat és megfelelő humán erőforrást 
biztosítson Bács-Kiskun megye számára. 
 
A Magyar Szabadidősport Szövetség gondozásában zajlik az óvodai nevelés országos 
alapprogramja szerinti továbbképzés az intézményi mozgásprogramok keretében alkalmazható 
módszerekről, kapcsolódva a magatartás- és figyelemzavaros gyermekek fejlesztőpedagógiájához, az 
érzelem és a kognitív kompetencia elemek egyidejű fejlesztéséhez. 
 
A Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. közösségi vetélkedőkkel egybekötött 
interaktív előadássorozatokat és a fenntartható élet témakörben óvodai meseköröket szervez és 

 
Tiszakécske Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei Európai Uniós forrásból 490,43 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00009 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben” című projekt célja, hogy a településméretből adódó társadalmi hátrányokat mérsékelje 
és javítsa a térségben élő gyermekes családok minőségi humán közszolgáltatások hozzáférését. 
 



 

bonyolít le, valamint a képzésekhez kapcsolódó 
eszközökről gondoskodik. A két Nonprofit Kft. által ellátott 
feladatok lefedik a teljes járás területét.  
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