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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOKKAL A KISKUNHALASI JÁRÁS LAKOSAIÉRT  

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata vezette konzorcium 483 millió forint vissza nem térítendő 

európai uniós támogatás segítségével valósítja meg „Humán szolgáltatások fejlesztése a 

kiskunhalasi járásban - Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban” című projektjét. A 

tevékenységek 48 hónapon keresztül 2017. december 27. és 2021. december 26. közötti időben 

Kiskunhalason, Tompán, Kisszálláson, Harkakötönyben, Pirtón szervezett tevékenységekkel 

támogatják a járás lakosainak különféle szolgáltatásokhoz, akciókhoz. A projekt a Széchenyi 

2020 program keretében valósul meg. Célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi 

különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

Másik fő cél a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi 

közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok 

megvalósításának támogatása.  

 

Kiemelt célunk a kulturális- és társadalmi tőke, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, 

amelynek eredményeképpen a projektbe kapcsolódott települések lakosai megismerik településük 

emberi, szellemi, tárgyi, környezet értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb 

közösségük emberi, tudás- és képességbeli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és 

önmagukban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A projekt széles körű 

összefogással valósul meg, a fő célcsoportok a települések esélyegyenlőségi programjaiban 

nevesített személyek, csoportok. A tevékenységek között munkanélküliek, gazdasági hátránnyal 

szenvedők képzésekkel, tanácsadásokkal, személyes mentorálással való ellátása, civil szervezetek 

és fiatalok részvételével zajló közösségfejlesztési tevékenységek, programok, kis közösségi 

kezdeményezések szerepelnek. A tag önkormányzatok a településen lévő szervezetekkel együtt 

tervezték meg a tevékenységeket. Kiskunhalason a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a 

Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal, a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat programjainak egy része 

is a pályázat támogatásával kerül megvalósításra. A hátrányos helyzetűek támogatására korábbi 

években kialakított utcabizalmi hálózat a projekt keretében fejlesztésre, megújításra kerül. A kultúrák 

közötti párbeszéd céljával sor kerül roma kulturális napok, s roma-magyar táncház megszervezésére, 

s kiadásra kerül Ternyák Jenő képeivel a kiskunhalasi cigányváros 1960 körül című album is. A 

Tompán megvalósuló pilot programrészben 3 fő közfoglalkoztatott személyes és szakmai 

mentorálással való segítés eredményeképpen vidéki életformára alkalmassá tevő fejlesztő 

folyamatban vesz részt. A településeken aktív civil szervezetek bevonásával mindenhol kerültek 

megtervezésre olyan kis közösségi programok, események, amelyek a helyi lakosság társadalmi 

innovációjához, közösségi összetartozásához, a helyi identitás megerősítéséhez járulnak hozzá. A 

projekt alkalmas a hátrányos helyzetű csoportok munkára alkalmassá tevésére, s a helyi társadalom 
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befogadó szemléletének kialakítására, közösségi értékek elmélyítésére, a fiatalok helyben tartására 

egyaránt.  
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