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Az EU-s támogatás segítségével a Kiskunmajsai Járás fenti településein, 2018.01.01. és 2019.12.31. 
között megvalósuló projekt fő célja az elérhető alapvető humán közszolgáltatások (kulturális-, szociális 
és egészségügyi) minőségének-, hatékonyságának és kapacitásainak fejlesztése, az elérhető 
szolgáltatások bővítése, a meglévő szakemberek kompetenciáinak fejlesztésével és új szakemberek 
bevonásával. A projekt keretében Kiskunmajsán a hátrányos helyzetűek számára mentorok és 
szociális szakember, Jászszentlászlón, Kiskunmajsán, Csólyospáloson, Móricgáton, valamint 
Szankon és Kömpöcön közösségszervezők, Bugacpusztaházán gyógytornász, Kiskunmajsán és 
Bugacon pszichológus szolgáltatásai vehetőek igénybe. Bugacon, Móricgáton és Jászszentlászlón 
havonta egészségügyi szűrővizsgálatok (koleszterin, vércukor, test zsírtömeg, csontsűrűség mérések) 
és szakorvosok által végzett szűrővizsgálatok valósulnak meg, ezzel is hozzájárulva a hátrányos 
helyzetű lakosok felzárkózásához. 
A hátrányos helyzetű lakosok – különösen a mélyszegénységben élő munkavállalásra alkalmas 
korúak – számára a foglalkoztathatóságuk javítása érdekében egyénekre szabott kompetencia-
felméréseket végeznek minden projektben érintett településen. A hátrányos helyzetűek számára 
életviteli, mentálhigiénés-, konfliktuskezelési-, kríziskezelési-, és személyiségfejlesztési előadásokat 
tartanak a munka világába történő visszavezetésük érdekében. A felmérések eredményeire alapozva 
mentoráljuk a kiválasztott hátrányos helyzetű személyeket. Segítjük őket a szakmai önéletrajzaik 
elkészítésében és állásinterjúra felkészítő előadásokat tartunk a részükre, az álláskeresésben is 
segítjük őket azzal, hogy a lehetséges térségi munkáltatókat összegyűjtjük, felkeressük. A lehetséges 
munkáltatóik számára szemléletformáló, antidiszkriminációs előadásokat tartunk többek között 
Kiskunmajsán és Bugacon ezzel is tudatosítva, hogy milyen előnyökkel jár számukra, ha a hátrányos 
helyzetű munkavállalót foglalkoztatnak. 
A támogatásból a közbiztonság növelése érdekében Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Kömpöc 
településeken a térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre. Jászszentlászlón a művelődési házban 
színpad felújítás, Kiskunmajsán a célcsoport számára egy Mentor Ház kerül kialakításra, Bugacon 
informatikai eszközök, Bugacpusztaházán és Szankon asztalok és padok, kerti bútorok, Szankon 
kültéri fitnesz park és a közösségi terek árnyékolása valósul meg a helyi kisközösségek társadalmi 
szerepének megerősítése érdekében. 
A hátrányos helyzetű fiatalok konfliktuskezelési képességének fejlesztése érdekében izgalmas 
élményeket nyújtó táborokat (kézműves-, nyelvi-, sport-, és életmód táborok), valamint sport és 
kézműves foglalkozásokat tartunk. A kisgyermekes anyukák számára Szankon Baba-mama torna és 
zenebölcsi foglalkozások, Kiskunmajsán anyaklub és szülésfelkészítő tanfolyam, baba masszázs, 
babatáplálási tanácsok, terhes torna valósul meg. A szépkorúak számára nyugdíjas klubok és 
kirándulások, a fiatalok számára életút-vezetési tréningek és sportrendezvények, egészségfejlesztést 
népszerűsítő ismeretterjesztő egészségnapok keretében egészségi állapotfelmérés és tanácsadás, a 
fiatalok számára drog-prevenciós előadások kulturális rendezvények valósulnak meg a projekt 
keretein belül. A támogatás segítségével a megyei önkormányzat nyolc elemből álló 
programsorozattal járul hozzá a megyéből elszármazott fiatalok, családok visszatelepüléséhez, illetve 
a vidéki életformát kedvelők térségbe csábításához, a helyben élők helyi identitásának erősítése, a 
térség népességmegtartó képességének erősítése érdekében. 
 

További információ kérhető: 
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Kiskunmajsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kömpöc, Móricgát 
és Szank települési önkormányzatai, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és az EMMI 
SE-vel közösen a „Széchenyi 2020” program keretében 499,55 millió Ft vissza nem 
térítendő Európai Uniós támogatást nyert „A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt megvalósítására. 

 
 


