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A Sellye, Baksa, Drávafok, Drávasztára és Magyarmecske települések részvételével zajló projekt 
legfőbb célja a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban 
dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének 
biztosítására. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-
piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések 
támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A hátrányos 
helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. 
 
A projekt keretében zajló tevékenységek alapvető célja a helyi együttműködésekben rejlő lehetőségek 
lehető legszélesebb kiaknázásával a Sellyei járás, mint komplex programmal segítendő 
kedvezményezett térség fejlesztése és a helyi lakosság esélyegyenlőségének biztosítása. Ezen célok 
megvalósítása elsősorban a gyermek és családjaik segítésén keresztül valósulhat meg, így a projekt 
tervezésében és megvalósításában is kiemelt jelentőséggel bírnak a gyermekek és családjaik, az 
óvodák és iskolák.  
 
A projekt szakmai tartalmának részét képezi a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása ösztöndíj 
formájában, ezáltal segítve és motiválva a tanulmányi előmenetelüket, amely a legtöbb esetben az 
egyetlen kiugrási lehetőséget jelenti a kialakult és állandósulni látszó negatív helyzetből. A projektben 
emellett szerepet kap a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járatását akadályozó tényezők 
felismerése és megváltoztatását célzó intézkedések megtervezése is, amely szintén összhangban áll 
a korábban említett problémával, főleg ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az anyagi helyzet 
mellett gyakran a közeledési lehetőségek hiányai is komoly gátló tényezőként jelenik meg.  
 
Az óvodai képzés támogatása és fejlesztése szintén részét képezi a projekt szakmai tartalmának. A 
projekt ezért figyelmet fordít a gyermekek mellett a szülőkre is, szülői klub és családi napok 
szervezésével.  
Az óvodások mellett az iskolásokat érintő programok is helyet kaptak a projektben. Ennek képezi 
részét az erdei iskola, az ökotúra és egyéb kirándulások, tematikus napok szervezése, a sportnapok, 
amelyek lehetőséget teremtenek az általános iskolai tanulók látásmódjának bővítésére.  

 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 számú „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” 
című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás összege: 249,84 millió forint.  
A projekt időtartama: 2018.03.01-2020.02.29. 
A projekt célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok 
komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán 
közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális 
tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. 

 
 



 

Szintén a projekt eleme az érintett települések alapszintű 
humán közszolgáltatásban dolgozó szakembereinek 
képzése. Az emberi kapcsolattartásra épülő szakmák 
esetében, különösen a hátrányos helyzetű térségekben 
jelentős veszélyt jelent a kiégés. 
 
A helyi szükségletekhez igazodó, 2020 februárjában 
befejeződő fejlesztési, felzárkóztatási program az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul 
meg. 
 
 
Sellye, 2018. december 13. 
  
 


