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Kunszentmiklós Apostag, Dunaegyháza, Kunadacs és Kunpeszér, valamint Szalkszentmárton és Tass települési
önkormányzatai, a megyei önkormányzattal és a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen a Széchenyi 2020
program keretében 486,57 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban” c. projekt megvalósítására. A Konzorcium az EU támogatás segítségével a
Kunszentmiklósi Járás fenti településein, 2018.02.01. és 2020.02.01. között megvalósuló projekt fő célja az elérhető
alapvető humán közszolgáltatások minőségének-, hatékonyságának és kapacitásainak fejlesztése, az elérhető
szolgáltatások körének bővítése.

A hátrányos helyzetűek – különösen a mélyszegénységben élő aktív korúak körében, a foglalkoztathatóságuk javítása
érdekében egyénekre szabott kompetencia-felmérések kerülnek lebonyolításra minden projektben érintett településen. A
projekt képzési programcsomagja a felmérések eredményeire épül: a szükséges beavatkozási területeken egyénre
szabott életviteli, mentálhigiénés-, konfliktuskezelési-, kríziskezelési-, és személyiségfejlesztési előadásokat,
tréningeket kínál. A résztvevők a mentorációs folyamatban segítséget kapnak a szakmai önéletrajzaik elkészítésében,
célzott előadások keretében készülhetnek fel a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket segítő állásinterjúkra, de konkrét
támogatást kapnak az álláskeresésben is.
A támogatásból Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass településeken a térfigyelő kamerarendszer kiépítése-, illetve a
már meglévő rendszer továbbfejlesztése valósul meg. Az utóbbi két településen ingyenes internetelérés (wifi) is
kialakításra kerül a közösségi terekben. Infrastrukturális fejlesztés keretében Kunszentmiklóson a közösségi ház
vízszigetelése, Apostagon a védőnők épületének nyílászárócseréje, Szalkszentmártonban és Kunadacson színpad
felújítására kerül sor.
A támogatásból a helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése érdekében számos kulturális és közösségi
program megrendezését tervezzük. A hátrányos helyzetű fiatalok konfliktuskezelési képességének fejlesztése érdekében
izgalmas élményeket nyújtó táborokat (népművészeti-, kézműves-, nyelvi-, sport-, életmód-, horgász-, hazajáró tábor),
valamint sport és kézműves foglalkozásokat tartunk. A kisgyermekes anyukák számára Kunszentmiklóson, Apostagon,
Dunaegyházán, Kunadacson baba-mama klubbot -, a szépkorúak számára nyugdíjas klubokat és kirándulásokat, a
fiatalok számára a projekt keretein belül idegen nyelvi, pályaválasztási és életút-vezetési tréningek és
sportrendezvények valósulnak meg. Egészségfejlesztést népszerűsítő ismeretterjesztő egészségnapok keretében
egészségi állapotfelmérés és tanácsadás, a fiatalok számára drog-prevenciós előadások, szűrőprogramok, valamint sport
és kulturális rendezvények valósulnak meg.
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 erősítéséhez.

