
 

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ  

„Területi együttm űködést segítő programok kialakítása a Körmendi járásban” 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0084 

 

Kedvezményezett: 

Név:   Körmend Város Önkormányzata 

Cím:   9900 Körmend, Szabadság tér 7. 

Elérhetőség:  +3694/592929 

Telefax:  +3694/410623 

E-mail:  kormend@kormend.hu 

 

 

Projekt címe: 

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Körmendi járásban” 

Projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0084 

 

Szerződött támogatás összege:  33.757.280,- HUF 

Támogatási intenzitás:   100% 

Projekt megvalósítási időszaka: 2015.03.02-2015.09.30 

Módosított megvalósítási időszak:  2015.03.23.-2015.11.15. 

 

Projekt tartalma: 

 

Rövid távú célok: 

· a járási szintű feladatellátás hatékonyabbá tétele, optimalizálása a humánszolgáltatások 

átszervezésével; 

· közszolgáltatások minőségének javítása, közszolgáltatási folyamatok hatékonyabbá tétele; 

· költséghatékony szervezeti megoldások kialakítása; 

· közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; 

· járási szintű foglalkoztatási problémák kezelése, mérséklése; 

· az együttműködésben résztvevő települések szakmai támogatása, közös gondolkodás 

elősegítése; 

· helyi és járási esélyegyenlőségi stratégiai programok kidolgozása és alkalmazása; 



 

 

· térségben működő önkormányzatok konstruktív együttműködésének elősegítése; 

· a járásban működő önkormányzat megítélésének javítása. 

 

Hosszú távú célok: 

· az uniós források hosszútávon is hatékony felhasználásához szükséges új feladatkörök 

kialakítása és stabilizálása; 

· funkcionális tevékenységek közös megszervezése, ezáltal a társadalmi felzárkózás és 

széleskörű esélyegyenlőség hosszútávon fenntartható, optimális modelljének megteremtése; 

· a járás településeinek lakosságmegtartó képességének fokozása, fluktuáció csökkentése;  

· komplex szolgáltatási mechanizmusok szervezése az államigazgatás és a civil szféra 

bevonásával; 

· diszkrimináció és szegregáció csökkentése állami szinten. 

 

A projekt megvalósítása során az alábbi, számszerűsíthető eredmények keletkeznek: 

- Együttműködési megállapodások száma: 3 db; 

- Felzárkózási kerekasztal üléseinek száma: 6 db; 

- Esélyegyenlőségi programterv száma: 1 db; 

- Rendezvények száma: 8 db; 

- A rendezvényeken résztvevők száma: 50 fő; 

- Tréningek száma: 2 db érzékenyítő tréning, 20 óra/tréning időtartamban; 

- Képzettek száma: 30 fő (2 csoport, maximum 15 fő/tréning) 

- Bevont szakértők száma: 2 fő (esélyegyenlőségi területen is jártas szociológus, szociális 

munkás) 

Közvetlenül érintett célcsoporttagok száma: 26.871 fő (járás). 

 

A projekt célja, hogy a körmendi járásba tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjaiban feltárt problémákra közösen, hatékonyan reagáljanak, legalább egy megoldási 

javaslattal. 

 

A projekt tevékenységeinek bemutatása 

 

Projekt előkészítése – járási együttműködés kialakításának módszertana 



 

 

A pályázat legfőbb célkitűzése, hogy a körmendi járás településeit összefogva széleskörű 

együttműködést alakítson ki, az együttműködésben résztvevőkkel pedig olyan tevékeny 

közösséget alkosson, mely a járási szinten érvényesülő esélyegyenlőség megteremtését és 

hosszútávon történő fenntartását tűzi ki legfontosabb feladataként. 

Az esélyegyenlőség jelenleg alkalmazot t módszereinek és szintjének felméréséhez egy 

széleskörű egyeztető fórum kialakítása szükséges, melyben az együttműködések által a 

legtöbb terület (közigazgatás, civil szféra, gazdasági szféra) lefedésre kerül. Ennek érdekében 

az együttműködési háló kialakításának kezdeti lépéseit a projektgazda még a pályázati 

dokumentáció beadását megelőzően megkezdte az alábbi feladatok dokumentált ellátásának 

megvalósításával: 

 

Kapcsolatfelvétel 

- Kapcsolatfelvétel a járásban lévő önkormányzatokkal; 

- Kapcsolatfelvétel a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal; 

- Kapcsolatfelvétel a járási kormányhivatallal; 

- Kapcsolatfelvétel a járásban működő, releváns (esélyegyenlőségi célcsoportokkal 

dolgozó) civil szervezetekkel és az egyházakkal; 

- Kapcsolatfelvétel a járáson belül tevékenykedő, nagyobb volumennel rendelkező 

gazdasági szereplőkkel; 

- Kapcsolatfelvétel az esélyegyenlőségben érintett társadalmi csoportok képviselőivel; 

- Egyeztetés és kapcsolatfelvétel a Türr István Képző és Kutató Intézet Területi 

Igazgatóságával. 

A kapcsolatfelvétel még a pályázati dokumentáció beadását megelőzően megtörténik. Ennek 

keretében az érintett szervezeteknek, közvetlen kapcsolattartóknak elektronikus úton 

továbbításra kerül az együttműködési felhívás, melyben ismertetésre kerülnek a projekt 

legfőbb céljai és a projekt megvalósításának elvárt hatásai, eredményei, továbbá azokat a 

területeket és feladatokat, melyekre az együttműködés kiterjed. A pályázó önkormányzat 

felhívásában egyértelműen kéri a felkeresett szervezettől, hogy együttműködési szándékát 

illetve annak hiányát jelezze, így a visszajelzések tükrében kirajzolódik a kapcsolati 

együttműködési háló. 

 

 

 



 

 

Együttműködési megállapodások megkötése 

A projektgazda vállalja, hogy a járási szintű együttműködések erősítése céljából a 

járásszékhelyhez tartozó összes önkormányzatot tájékoztatja az együttműködés lehetőségéről. 

Az együttműködési megállapodások valamennyi önkormányzattal és egyéb szervezettel 

megkötésre kerülnek, melyek a pályázat benyújtását megelőzően, illetve azzal párhuzamosan 

együttműködési hajlandóságukról tájékoztatták a pályázó önkormányzatot. Az 

együttműködési megállapodások egységes formában kerülnek kialakításra, majd kiküldésre. 

Tartalmazzák az együttműködők azonosító adatait, valamint kétoldalú nyilatkozatot az alábbi 

területeken történő aktív együttműködésről, a kapcsolódó célok teljesítéséről: 

 

· Kerekasztal fórumokon történő részvétel 

Cél: járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése, melynek feladata a 

járás valamennyi önkormányzata tekintetében az esélyegyenlőségi programok és azok 

megvalósulásának áttekintése, a járásban tervezett intézkedések és fejlesztések 

összehangolása. 

· A járási szintű Esélyteremtő Programterv elkészítésében 

közreműködés/véleménynyilvánítás 

Cél: járási szintű Esélyteremtő Programterv elkészítése a települések együttműködését 

igénylő, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt problémák megoldására. 

· Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningeken való részvételi 

lehetőség 

Cél: konfliktuskezelést, diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló tréningek tartása, 

a tréningeken résztvevők által a járásban megvalósított esélyegyenlőség magasabb szintjének 

megteremtése. 

· Türr István Képz ő és Kutató Intézet Területi Igazgatóságára vonatkozóan: az 

esélyteremtő programterv nyilvánosságában való részvétel 

Cél: az elkészített programterv társadalmasítása, nyilvánosságra hozatala, disszeminációja. 


