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TARNALELESZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
197,42 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS SZEGREGÁLT ÉLETHELYZETEK FELSZÁMOLÁSA KOMPLEX 

PROGRAMOKKAL (ESZA) 

A szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal az AlterEgo Észak-kelet  

Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesülettel konzorciumban valósul meg. 

Tarnalelesz Községi Önkormányzat konzorciumot hozott létre az AlterEgo Észak-kelet Magyarországi 

Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület részvételével. Az együttműködő partnerek a 197,42 millió Ft 

vissza nem térítendő támogatást egy két évig tartó projektre fordítják, melynek keretében megvalósuló 

programelemek, alkalmazkodva a kitűzött célrendszerhez, szegregációs társadalmi probléma megoldására 

tesznek kísérletet. 

A Projekt célul tűzi ki a településen mélyszegénységben élő emberek élethelyzetének, lakhatási 

körülményeinek, és egészségügyi és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását. A célok 

elérését szociális szakemberek támogatásával, munkaerőpiaci kompetenciákat erősítő képzések tartásával 

igyekszik segíteni. Közösségi programok szervezésével a társadalmi integrációt kívánja elősegíteni, valamint 

a szegregátumban és az azon kívül élő társadalmi környezet feszültségeit igyekszik oldani. 

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 fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét (settlement típusú szociális munka).  

A projekt közvetlen célcsoportja: A KSH által meghatározott un. szegregátumban élő, hátrányos helyzetű, 

16-54 éves korú személyek. Velük kapcsolatban, a programban egyéni és családi fejlesztési tervek 

készülnek, mely alapján személyre szabottan kezeljük az egyes élethelyzetekből eredő problémákat, 

kihívásokat. 

A projekt kódja: EFOP-1.6.2-16 2017-00016 
A projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tarnaleleszen 

A támogatás összege: 197 422 049 Ft 

További információ kérhető: 

Tarnalelesz Községi Önkormányzat 

3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8. 

T.: 30/674-6681 


