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A projektnek 4 részcélja volt, és a tevékenységek is ezen részcélok mentén valósultak meg:  
 
1. részcél: 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 projekt keretében az alap humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, így a 
családsegítésben dolgozók, önkormányzati hivataloknál dolgozók különböző képzése, továbbképzése 
valósult meg.  
 
2. részcél: 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 cél keretében az iskolában 
tanuló gyerekek erdei iskola programon, tudatos pénzügyi magatartás szakkörön, 2020 nyarán számos 
tematikus táborban, nyelvi képzésen vettek részt és szereztek olyan ismereteket, amikhez az iskolai 
oktatás keretein belül nem férhetnek hozzá.  
 

3. részcél: A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való 

hozzáférésének biztosítása. Ezen részcél keretében általános és középiskolában tanuló, kizárólag 
hátrányos helyzetű gyermekek részesültek ösztöndíjban a jó tanulmányi eredményük alapján. 
 
4. részcél: Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek 
óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. Ehhez kapcsolódóan a sellyei óvodás gyerekek 
részére biztosított volt a gyógytorna, logopédus, angol ovi, zene ovi, tánc, foci, úszás és fejlesztő 
pedagógus. Az óvodapedagógusok fenntartható fejlődésre nevelés, az IKT eszközök alkalmazása az 
óvodai nevelésben képzéseken vettek részt.  
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 2021. szeptember 30-án zárult az az Európai Uniós támogatásában, a Széchenyi 2020 program 
keretében, 249,837 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósított EFOP-3.9.2-16-
2017-00034 azonosítószámú pályázat. A projekt keretében a tevékenységek Sellye, Baksa, Drávafok, 
Drávasztára és Magyarmecske településeken lettek megvalósítva. A projekt keretében az alap humán 
közszolgáltatásban dolgozók képzésére, továbbképzésére, az általános és középiskolában tanuló 
gyerekek – kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre - kompetencia fejlesztésére, 
és komplex óvodai szolgáltatásfejlesztésre került sor.  
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