
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedvezményezett neve:  Siófok Város Önkormányzata 
 
Konzorciumi tagok: 

Balatonendréd Község Önkormányzat  
Nagyberény Község Önkormányzat  
Nyim Község Önkormányzat  
Ságvár Község Önkormányzat  

 
Projekt címe:  Közösen a jövőnkért- komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében 
 
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00006 
 
Szerződött támogatás összege: 499 089 951,- Ft 
Támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
  
A projekt tartalmának bemutatása 
  
A projekt célja a humán közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának 
növelésével és az azokhoz történő hozzáférés javításával csökkenjenek a területi 
különbségek, erősödjön a társadalmi felzárkózás folyamata, melyet az alábbi alcélok 
egészítenek ki egy komplex és átfogó programmá: 
 

 Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése  

 A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához munkaerő-piaci 
helyzetük erősítése egészségfejlesztési, életvezetési eszközökkel  

 A helyi kisközösségek társadalmi szerepének erősítése a közösségfejlesztés, 
közösség-építés eszközeivel 

 A vidék megtartó képességének erősítése a helyi életminőséget javító 
szolgáltatás-fejlesztésekkel 

 A kultúrák közötti párbeszéd erősítése a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetésével 

 

 

 

 



 

 
 
 
A projekt rövid tartalma 
 
A projekt konzorciumi 

együttműködés keretében 

valósul meg Siófok Város 

Önkormányzatának 

vezetésével Balatonendréd, 

Nagyberény, Nyim és Ságvár 

települések önkormányzatainak részvételével. 

A program megvalósulásának több mint 3 éves időszaka alatt a humán 

közszolgáltatások sok területén kerülnek megrendezésre közösségi programok, 

melyek között megtalálhatunk majd a heti rendszerességgel tartandó ifjúsági 

sportprogramokat, tömegsport programokat, az egészségfejlesztéshez kapcsolódó 

előadásokat, szűrővizsgálatokat, prevenciós tanácsadásokat, míg a 

közösségszervezés területén a kultúrák közötti párbeszéd jegyében a nemzetiségek 

zenei és kulturális rendezvényeinek szervezése, támogatása fog megvalósulni. 

A projekt lehetőséget biztosít a humán területen dolgozó intézményekkel és civil 

szervezetekkel való szoros együttműködésre, az intézmények 

szervezetfejlesztésére, a hosszú távú cselekvési tervek, intézkedési programok, 

fejlesztési lehetőségek kidolgozására. 

A projekt másik jelentős célja a rászoruló inaktív lakosság visszasegítése a 

munkaerőpiacra, valamint a hátrányos helyzetű egyedi igényeken alapuló segítségre 

szoruló családok támogatása, egyedi személyre szabott személyes támogatáson 

keresztül. 

A projekt keretében 17 fő munkavállaló kerül alkalmazásra, mely az 5 településen 

helyben végezheti szervezői, segítői munkáját, amely mellett több területen „utazó 

segítők” is aktívan részt vesznek a programban többek között pszichológus, jogász, 

adósságkezelő is segíti majd a projektben megfogalmazott célok elérését. 

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01. 

A projekt fizikai befejezésének záró időpontja: 2021.03.31. 

 


