
 

 

„Felzárkóztatási fejlesztések Kunágota településen” 
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A projekt kezdete: 2018. 04. 01. A projekt befejezése: 2021. 04. 01. 

Kedvezményezett neve: Kunágota Község Önkormányzata 
Szerződött támogatás összege: 99. 950. 000 Forint 
Támogatás mértéke: 100 % 
A projektet Kunágota Község Önkormányzata, a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és 
Konyha, valamint a Kunágotai Természet- és Vidékőrző Alapítvány közös konzorciuma 
valósítja meg. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt 
azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik 
akadályozzák legnagyobb mértékben. A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, 
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és 
integrációjának segítése. A beazonosított szegregátumokban élő hátrányos helyzetű csoportok 
kitörésének esélyeit növelő humán szolgáltatások az átlagtól lényegesen gyengébb 
minőségben állnak rendelkezésre és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott vagy 
teljesen hiányzik. Hasonlóan ehhez, a munkához jutás esélye ezeken a településeken, így 
Kunágotán is, az országos átlaghoz képest alacsonyabb.  

A projekt fő célja a legfeljebb általános iskolai végzettségű és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező emberek, főként romák komplex támogatása. 

A projekt 100%-ban elszámolható fő elemei: felnőttképzés keretében a tényleges munkaerő-
piaci szükségleteknek megfelelő OKJ-s képzések megvalósítása, egészségügyi szűrések 
megszervezése; szociális munkások foglalkoztatása, egyéb szükséges szakemberek 
foglalkoztatásának költsége, drogprevenciós programok, rendezvények, 
gyermekfoglalkozások, kirándulások, korai fejlesztés támogatása. 

A konstrukció részcéljai a következők:  

 Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és 
munkaerő-piaci szolgáltatásokat); 

 Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;  
 Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen 

oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;  
 Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;  
 Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;  
 Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási 

esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;  
 Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;  



 

 

 Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások 
elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport 
kapcsolattartása;  

 Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;  
 Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű 

tartózkodásra;  
 Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb 

hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;  
 Javuljon a közösségi kohézió a településen;  
 Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való 

hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési 
telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások).  

A konstrukciót az EFOP-2.4.1. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
(ERFA) konstrukciója egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve a Csillag 
szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával. A projekt szerződéskötés alatt áll. 

 


