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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

KUNMADARASI ESÉLYTEREMTÉS - Szegregált élethelyzetek 

felszámolása Kunmadarason 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a Segítő Összefogás Sárrétért Egyesülettel 

180,56 millió Ft európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált 

élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című konstrukció keretein belül.  

 

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00120 azonosító számú, Kunmadarasi esélyteremtés 

elnevezésű program megvalósítása kiemelt jelentőségű a településünk életében. A Széchenyi 

2020 program keretében megvalósuló, 40 hónap időtartamú projekt hatására azt reméljük, 

hogy érdemi változást tudunk elindítani a településen található szegregátumok 

felszámolásában, a tervezett beavatkozások hosszú távon fenntarthatóak lesznek és meg 

tudjuk teremteni egy aktív, egymást segítő közösség alapjait. 

 

Projektünk legfontosabb célja, a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő 

hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a 

szegregátumban élők életkörülményeinek, valamint a képzettségi szintjüknek és ezzel 

párhuzamosan a munkavállalási potenciáljuknak a javítása. Ezen célokat szolgálja a 

kialakítandó szolgáltató pont, és a Csillag Szolgáltatóház. 

A projekt átfogó célja a szegregátumok helyzetének javítása mellett, az hogy 

megteremtse a településen található szolgáltatók közötti együttműködést, új szolgáltatásokat 

honosítson meg, kialakítva azokat a mechanizmusokat, amelyek a későbbiekben a hátrányos 

helyzetű célcsoport megsegítését biztosítani tudják. A projekt megvalósítása során 142 fő 

célcsoporttag egyéni és családi fejlesztése valósul meg, 5 fő szociális munkás 

bevonásával. 107 fő részére szeretnénk elérhetővé tenni korszerű és használható szaktudás 

megszerzését, mindemellett a közismereti, a digitális felzárkóztatásra, és a 

hátránykompenzációra is szervezünk tréningeket. Olyan szakmák kiválasztására fókuszálunk, 

amelyek várhatóan a nyílt munkaerőpiacon is lehetőséget kínálnak az elhelyezkedésre. 

Ugyancsak fontos része a programnak a gyermekek fejlesztése. Számos olyan elem került 

betervezésre, amelyek az iskolai sikerességet, a továbbtanulást erősítik (tehetség expók, 

mini-tanoda, Kompetenciafejlesztő táborok). Alapvető cél, hogy a továbbtanulási mutatók 

javuljanak. E tevékenységek megvalósítása során a családi részvételre is koncentrálva 

elérendő célként fogalmazódik meg, hogy a szülő-gyerek kapcsolat erősödjön (baba-mama 

klubok, Szülők klubja). 



 
 

 
 

A program egyik legnagyobb kihívása az, hogy javuljon a szegregátumokban élők 

egészségi állapota. Ezért terveztünk be olyan modulokat, amelyek a problémák korai 

felismerése és kezelése mellett az egészségmegtartás céljait is szolgálják: széleskörű 

egészségügyi szűrést, továbbá prevenciós célú programokat tervezünk megvalósítani a 40 

hónap során. 


