
EFOP-1.5.3-16-2017-00121 
Humán szolgáltatások fejlesztése települések  
összefogásával 

 

 
Kedvezményezett konzorciumvezető: Hajdúhadház Város Önkormányzata 
Címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 
Elektronikus elérhetősége: efop153@hajduhadhaz.hu 

 

2018.június 1. 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FELJESZTÉSE TELEPÜLÉSEK 

ÖSSZEFOGÁSÁVAL 
 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FELJESZTÉSE TELEPÜLÉSEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL ELNEVEZÉSŰ 

PROJEKT INDÍTÁSA 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be a Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek- EFOP-1.5.3-16 című és 

kódszámú felhívás keretein belül. A BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁVAL, HAJDÚ-BIHAR 

MEGYEI ÖNKORMÁNYZATTAL, LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATTAL, TÉGLÁS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁVAL, ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATTAL kötött konzorciumi megállapodás 

alapján valósítja meg projektjét. A megvalósítandó projekt keretein belül a tagok együttműködési 

megállapodás keretein belül vállalták a hátrányos helyzetű térség által generálódott humán 

kapacitáshiány enyhítését, és a humán közszolgáltatások elérhetővé tételét a településen élők 

számára. 

 

 A tervezett tevékenységek stratégiai célja a konzorciumi településeken a területi különbségek enyhítése, a 

társadalmi hátrányok csökkentése. A megvalósuló projekt hozzájárul a különféle gazdasági-, szociális 

hátrányok csökkentéséhez, a települések közötti és azokon belüli társadalmi különbségek enyhítéséhez. 

Szervesen hozzájárul a társadalmi felzárkóztatást támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének javításához, 

és a helyi tudástőke gyarapításához. Céljaink között szerepel a foglalkoztatottság növelése, és a térségben 

élő munkanélküliek számának csökkentése. A projekt által a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javul, és az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének emelkedése valósul meg. A 

tervezett tevékenységek hozzájárulnak a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentéséhez, az 

egészségügyi-, társadalmi szemléletformálás valósul meg. A leendő munkaadók számára a távolságtartás és 

előítéletek csökkentésére tervezett projektelemek által a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák, 

pályakezdők, és a településeken élők esélyegyenlősége biztosított.  

Az általunk benyújtott támogatási kérelmet a közreműködő szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette, 

és a konzorciumi tagok számára 497, 44 Millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az európai 

uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek 

megvalósítása elindult. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg. 

A projektről bővebb információt a https://hajduhadhaz.hu , https://letavertes.hu oldalakon olvashatnak. 
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