
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központjával konzorciumban nyújtotta be az „Együtt egymásért Kiskunhalason” címet 

viselő támogatási kérelmet a TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok felhívásra”, összesen 149.999.749 Ft támogatási összegre, a 

következő tevékenységekre: 

•         A pályázat számos közösségfejlesztést célzó programot tartalmaz, ilyenek az Aktív-, a 

Környezettudatos-, a Kreatív- és a Mobilis Közösség blokkok elemei, a nyári napközis 

tábor. Hitéleti vonatozású programként jelenik meg a Bibliaiskola. Ezek a programok 

erősítik az akcióterületi lakosság összetartását, elősegítik az erős közösségben rejlő 

lehetőségek kiaknázását mind a pályázat más programjai megvalósításában, mint más 

beavatkozások esetében. 

•         A Kisebbségek Napja és a Jövőképesség – Táncház és fotókiállítás lehetőséget biztosít 

a projekt céljainak, tevékenységeinek, eredményeinek a célcsoport irányába történő 

kommunikálására. 

•         Összesen 12 alkalommal Jövőképesség – Filmklub kerül megszervezésre, ahol a 

tematikus filmekben látottakat pszichológus, szociális szakember, egyéb szakemberek 

segítségével beszélik át, dolgozzák fel a résztvevők, csoportos tanácsadás formájában. 

•         240 fő bevonásával 3 havonta beszélgetés, tanácsadás zajlik az egyéni fejlesztési terv 

elkészítése majd megvalósítása mentén 

•         Az az egyéni fejlesztési tervek készítésébe bevont szakemberek számára képzett 

szakember által vezetett, csoportos szupervízió kerül lebonyolításra kiégés elleni 

tréninggel. 

•         További cél, hogy a célcsoport képzettségi szintjének emelésével javítsuk a 

munkaerőpiacra való beilleszkedési esélyeiket. Ennek érdekében általános iskola 7-8. 

osztályának befejezését célzó felnőttképzés, zsaluzóács és szobafestő-mázoló 

szakképzés valósul meg. 

•         A kapcsolódó TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása 

Kiskunhalason” projekt keretében kialakítani tervezett közösségi kertet a környéken lakók 

gondozzák majd. Ehhez jelen projekt keretében kertgondozó képzésen vesznek részt 

•        Általános-, illetve középiskolás korosztályba tartozó gyermekek számára biztosított a 

projekt keretében megrendezésre kerülő napközis angol táborban való részvétel. 

•         A várandós nők és édesanyák felkészítése a csecsemők gondozására, korszerű ismeretek 

átadása a kis- és nagygyermekek neveléséről elméletben és gyakorlatban egyaránt, az 

anyák egészségtudatosságának erősítése által a gyermekeik életlehetőségeinek javítása, a 

védőnői szolgáltatás kiterjesztése a Baba-mama klub kiscsoportos foglalkozásain, illetve 

az akcióterületen élő, 12-18 éves korosztály egészséges életre nevelése, mentálhigiénés 

fejlesztése a Fiatalok testi-lelki egészsége blokk programjaival valósul meg. 

•         Az igényfelmérésből kiderült továbbá, hogy az akcióterület lakosságának több mint 

kétharmada számára okoz nehézséget az egyébként ingyenesen rendelkezésre álló 

közszolgáltatásokhoz történő hozzájutás. A Kiskunhalason már működő utcabizalmi 

hálózat szolgáltatásai kerülnek kiterjesztésre a logisztikai és kommunikációs akadályok 

leküzdése, a gördülékeny ügyintézés megteremtése érdekében. 

•         A drogok iránti kereslet csökkentése, a fiatalkori bűnelkövetés megelőzése, áldozattá válás 

elkerülése, lakókörnyezet tisztaságának biztosítása, vagyontárgyak megóvása érdekében 

programsorozat kerül lebonyolításra a Biztonságos és élhető környezet programcsoport 

keretében. 
 


