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Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE RÁKÓCZIÚJFALU TÉRSÉGÉBEN

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat, mint Konzorciumvezető az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív
Program (EFOP) keretén belül az EFOP-1.5.2-16 jelű, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-1.5.2-16-2017-00038 azonosítószámú „Humán
szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében” című pályázata 2017. december 04-én kelt
támogatói döntés szerint 249.986.546 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A konzorcium tagjai:
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat (konzorciumvezető)
Rákóczifalva Városi Önkormányzat (konzorciumi tag)
Tiszajenő Községi Önkormányzat (konzorciumi tag)
Tiszavárkony Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
Vezseny Községi Önkormányzat (konzorciumi tag)

A projekt fő céljai közé tartozik a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló
ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése, a célcsoport
foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján, ami többek között
magába foglalja az egyéni kompetenciák felmérését, munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és
értékteremtő tevékenységeket, a csoportmunkában történő együttműködés kompetenciafejlesztését, a
munkára való képességet javító intézkedéseket a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók
munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében. Ezen kívül önálló életvitelre képessé tevő
programokat és az álláskereséshez felkészítő tanácsadást.
A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése
érdekében mentorok kerülnek alkalmazásra a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a
munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében, akik feladatkörébe tartozik a munkavállalóvá vált hátrányos
helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül), szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a
programok alatt, valamint innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák,
valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek
hatékonyságának javítására.

A projekt további céljai közé sorolható a helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, amely
tartalmaz közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységeket, közösségi terek és
kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programokat. Mindezeken kívül közösségszervező is
alkalmazásra kerül mindezek sikeres megvalósítása céljából.
Fontos célkitűzésnek tekintjük a fiatalok közösségépítését közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek
megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tételével, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket
érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről. Ide
sorolható ezeken kívül a közösség egészségfejlesztése, mely az egészséges életmód közösségi szintű
megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok
szervezésében nyilvánul meg.
A települési/térségi életminőség javítását, a vidék megtartó képességének fejlesztését szintén lényeges
elemnek tekintjük, melyhez a célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító
szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása kapcsán járulunk hozzá.

A projekt megvalósítási időtartama: 24 hónap
A projekt összköltsége: 249.986.546 Ft
A támogatás mértéke: a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a
A projekt tervezett befejezése: 2020. július 29.
A projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.
További információ:
www.rakocziujfalu.hu
Bálint Csaba
+36 56 444 226
ado@rakocziujfalu.hu

