SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS EGYEKEN”
2022.10.21.

A Szent József Plébánia Egyek (4068 Egyek Fő tér 26) a Talentum Alapítvánnyal (4069 Egyek Fő út 1.)
konzorciumban az EFOP-1.3.7-17-2017 felhívásra benyújtott támogatási kérelemre az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretében 38,17 millió forint támogatást kapott az EFOP-1.3.7-17-201700296 azonosítószámú támogatási szerződés alapján az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő
tevékenységének bővítése céljából. A projekt támogatási intenzitása 100 % A projekt megvalósítása
2018.01.01. – 2020.09.29. közötti időszakban történt. Pénzügyi elszámolási határidő 2022. október 30.

A Szent József Plébánia Egyek és a Talentum Alapítvány az elmúlt években jelentősen növelte
közösségfejlesztő, közösségépítő tevékenységét.
Egyik legfontosabb célként fogalmazta meg a
hátránykompenzációt segítő és a helyi közösségeket fejlesztő tevékenységét. A hitéleti és civil közösségek
erősítését szolgáló tevékenységen belül egyre nagyobb igény jelentkezett az iránt, hogy az anyagi, az életkor, a
mentális és testi adottságok, a származás adta hátrányok miatt kisebb önérvényesítő képességgel rendelkező
egyéneket, csoportokat segítsük.. Ennek érdekében a projekt keretében szerveztünk csoportos programokat.
Ezen belül 7 programot 115 alkalommal, 619 résztvevővel, - akik közül 512 fő hátrányos helyzetű- szerveztünk.
Továbbá 4 féle eseményt 12 alkalommal, 480 résztvevővel, aki közül 450 fő hátrányos helyzetű.
Megvalósítottunk rendezvényt 2 alkalommal 207 résztvevővel, akik közül 187 fő hátrányos helyzetű. A projekt
összköltsége 38,17 millió Ft. A támogatási intenzitás 100%-os. Az Európai Uniós támogatási összeg 38,17 millió
Ft. A projektmegvalósítás kezdete 2018. január 01., befejezés 2020. szeptember 29. A projektet 3 mérföldkő
keretében valósítottuk meg. A mérföldkő elérésének és egyben a projekt befejezésének időpontja 2020.
szeptember 29.
A megvalósítás első lépéseiként elkészítettük a tájékoztatási táblát és elhelyeztük a két megvalósítási helyszín
utcai homlokzatán, honlapon aloldalt nyitottunk és folyamatosan fotódokumentációt készítettünk. Ajánlattételi
eljárásokat bonyolítottunk le a szakmai programok, a tárgyi beszerzések és az ellátás lebonyolítására. Az
ajánlattételi eljárások eredményeképpen megkötöttük a vállalkozási, megbízási, szállítási szerződéseket. A
tervezett projekt megvalósításával létrehoztunk egy bejegyzett civil közösséget és nagyban hozzájárultunk, hogy
a többszörösen hátrányos település, ill. kistérség lakóinak hátrányát csökkentsük és segítsük érvényesülésüket a
munkaerőpiacon, a társadalmi élet során.

