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A Tolna Megyei Önkormányzat európai uniós támogatás felhasználásával EFOP-

1.6.3-17-2017-00012 azonosító számmal „Tolna Megyei felzárkózás-politikai 

együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” címmel 

fejlesztési projektet valósított meg.  

 

A projekt során feltérképezésre került Tolna Megye szolgáltatási palettája, minden 

település, és a megyei szakmai szereplők bevonásával. A projekt kiemelten 

foglalkozott a hátrányos helyzetű lakosság helyzetének javítási lehetőségeivel, mely 

érdekében a Megyei Esélyteremtő Paktum, mint egy átfogó együttműködési 

megállapodás került megkötésre a megye szolgáltatásainak hosszú távú fejlesztése, 

a szolgáltatások színvonalára és elérésére kiemelten érzékeny lakosság 

életkörülményeinek javítása céljából. A Tolna Megyei Önkormányzat partnerei a 

felzárkózás-politikai célok javítása, elérése vonatkozásában többek között a 

kormányhivatal, a megyei cigány nemzetiségi önkormányzat, a megyében működő 

tankerületek, szakképzési centrumok, kamarák, valamint a célcsoportok érdekeiben 

működő civil szervezetek. Az együttműködés a szakmai szereplőkkel nem 

korlátozódik a projekt időszakára, azt hosszú távon fenntartjuk, működtetjük. 

 

A projekt során további közvetlen célként valósult meg a célcsoport online elérése 

általi motiválása, szemléletformálása, mely a kialakult járványhelyzet időszaka alatt 

még nagyobb hangsúlyt, még nagyobb jelentőséget kapott. Az online elérés a 

közösségi média csatornáin, és közvetlen események, alkalmak során motivációs 

filmsorozatok közzétételével valósult meg. A motivációs filmek pozitív példák 

segítségével formálják a célcsoportokat. A filmek bemutatott, feldolgozott témái a 

fogyatékossággal élők, a romák, és a nagycsaládosok lehetőségeit dolgozzák fel. 

 

Összességében elmondható, hogy a projekt hatására elkezdődött a megyei szakmai 

szereplők közötti együtt gondolkodás, az információk és erőforrások megosztása a 
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megyei felzárkózás-politikai célok elérése érdekében, valamint elkezdődött a 

célcsoportok közvetlen elérése, szemléletformálása is. Mindkét tevékenység a 

projekt időszakán túlnyúlóan, hosszú távon képes pozitívan befolyásolni a megye 

lakosságának életminőségét. 

 

A projekt végrehajtásáról az alábbi részletes tájékoztatót adom: 

 

1. A projekt alapinformációi: 

A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-1.6.3-17-

2017-00012 azonosító számmal „Tolna Megyei felzárkózás-politikai 

együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” címmel, 

mely a támogatói döntés értelmében 65.000.000 Ft támogatásban részesült 100 

% támogatás intenzitás mellett, önerő hozzáadása nélkül.  

A projekt megvalósítására a 2017.12.19-én hatályba lépett Támogatói okirat 

alapján 2018.01.01- 2020.12.31-ig volt lehetőség, melyet 2018.04.01-2021.03.31-

ig tartó időszakra módosítottunk. A COVID járvány következtében az Irányító 

Hatóság további 90 napos hosszabbítását követően a végleges megvalósítási 

időszak 2018.04.01.-2021.06.29-ig tartott. 

 

2. A projekt célja: 

A projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs és 

konzultációs rendszert alakít ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai 

együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a 

közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé 

váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések 

lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférést.  

 

3. A projekt technikai feltételeinek bemutatása: 

A projekt kidolgozása, átgondolása szűk határidő mellett zajlott (lényegében 10 

nap), így alapvetően a felhívásban előírt kötelezettségek alapulvételével 

kezdődött. A felhívás által adott tágan értelmezhető lehetőségek merően eltértek 

a „megszokott” pályázati projektek típusától, így a szakmai munka megfelelő 

átgondolása, megszervezése is fontos feladatként jelentkezett.  

Humánerőforrás: 

A projekt végrehajtása sajnos humánerőforrás oldalról nézve folyamatosan 

kisebb-nagyobb akadályokba ütközött. Már a projekt kezdés is a megfelelő 

szakmai munkatárs kiválasztásának okán 3 hónappal elhalasztásra került a 

tervekhez képest. A felhívás követelményeinek és a megyei önkormányzat 

elvárásainak megfelelő felzárkózási munkatárs alkalmazása mellett több esetben 
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további szakmai megvalósítók is bevonásra kerültek különböző feladatok 

vonatkozásában, melyek akár felhívás szerinti feladatok (Pl: Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok kapcsán), akár a későbbiekben megváltozott 

körülmények miatt fellépő új feladatok (Pl: közösségi média kommunikáció a 

COVID következtében) elvégzését segítették. Sajnos a projekt megvalósítás 

időszaka alatt a felzárkózási munkatárs személye is kétszer változott, mely a 

megvalósítás gördülékenységét akadályoztatta. 

Foglalkoztatott humánerő: 

 felzárkózási munkatárs folyamatosan (teljes munkaidőben,) 

o 1 fő 21 hónap 

o 1 fő 14 hónap 

o 1 fő 4 hónap 

 szakmai munkatárs: 

o 1: 1 fő 6 hónap megbízás keretében 

o 2: 1 fő 6 hónap megbízás keretében 

o 3: 1 fő 4 hónap (később felzárkózási munkatárs lett) 

o 3: 1 fő 17 hónap 

o 4: 1 fő 14 hónap 

 1 fő projektmenedzser (részmunkaidőben) 

 1 fő pénzügyi munkatárs (részmunkaidőben) 

Technikai háttér: 

A projektmegvalósításhoz szükséges informatikai eszközök beszerzése a kezdeti 

időszakban megvalósult. A szükséges irodai fogyóeszközök, illetve a 

rendezvények megvalósításához szükséges egyéb beszerzések a felmerülésük 

időpontjában kerültek beszerzésre, a szükséges vállalkozói szerződések 

megkötése által. 

 

4. A projekt szakmai tevékenységeinek bemutatása: 

A felzárkózási munkatárs, valamint az egyik szakmai munkatárs a projekt 

kezdetén elvégezte a kötelezően előírt Helyi Esélyegyenlőségi Program képzést. 

A felzárkózási munkatárs részt vett minden országos szakmai rendezvényen, 

melyet az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ill. később a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság rendezett.  

A projekt kapcsán megvalósult a kötelező nyilvánosság biztosítása, a C tábla 

kihelyezésre, a honlapon aloldal megjelenítésre került. A projektmenedzsment 

folyamatosan ellátta feladatát, a szükséges módosítási igényeket, szakmai 

beszámolókat, pénzügyi elszámolásokat koordinálta, menedzselte. 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói részt vettek egy 

szervezetfejlesztő tréningen, mely az „Esélyteremtő attitűd formálása” témáját 

dolgozta fel. 
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A projekt során a felhívás előírásaihoz képest több rendezvény került 

betervezésre, de a COVID járvány okozta különleges körülmények között nem 

lehetett minden tervezett eseményt megtartani.  

A felhívás szerinti dokumentumok elkészültek, melyekhez szükséges adatgyűjtést 

személyes megbeszélések, valamint minden településre kiterjedő elektronikus 

kérdőíves felmérés keretében szereztünk be. Elkészült, de véglegesnek soha nem 

mondható a Szolgáltatási Út Térkép nevű dokumentum, mely a megyei 

szolgáltatási palettát mutatja be, ennek folyamatos frissítése, felülvizsgá lata 

indokolt a helyi fejlesztések és a körülmények változása okán. 

Szintén elkészült az előző dokumentum által feltárt hiányosságok, problémák 

megoldására hivatott Megyei Esélyteremtő Paktum dokumentuma. 

Számszerűsített szakmai elvárások és megvalósulásuk: 

 Megnevezés Elvárás Megvalósulás 

1 
A programba bevont megyei 

felzárkózási munkatársak  
1 fő 1 fő 

2 Megyei Felzárkózási Fórum 6 db 8 db  

3 
Közösségi együttműködést erősítő 

rendezvénysorozat 
12 db 14 db  

4 

Szervezetfejlesztő, érzékenyítő 

képzések/tréningek a megyei 

önkormányzatok munkatársai 

számára. 

1 db 1 db 

5 Szolgáltatási Út Térkép 1 db 1 db 

6 Megyei Esélyteremtő Paktum 1 db 1 db 

7 

Lokális és horizontális felzárkózási 

folyamatok  

A beavatkozásnak köszönhetően 

legalább 1 program által a 

felzárkózási célok hangsúlyosabbá 

válnak. 

1 db beszámoló projektzáráskor 

 

További megvalósulás a projektben a felhívás szerint előírt 3 havonta 

megrendezendő, azaz összesen 12 db, munkacsoport ülés. 

Felhívás szerinti kötelezettséggel nem járt, de a projekt hatékony megvalósítása 

érdekében elkészítésre és alkalmazásra került a Társadalmi Felzárkózási 

Promóciós Terv, mely alapján - főleg a pandémiás helyzet okán, amikor nem volt 

lehetőség személyes részvételt igénylő rendezvények lebonyolítására, - elkészült 

3 témakörben egy-egy motivációs film sorozat, melyeket a közösségi médián 
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keresztül is, de a későbbiekben rendezvények alkalmával, vagy akár  hosszú 

távon az érintetteknek elérhetővé téve közzé lehet tenni. A motivációs filmekben 

feldolgozott témák a fogyatékossággal élők, a romák, és a nagycsaládosok 4-4 

motivációra alkalmas jó példáját jelenítik meg. 

 

5. Összegzés: 

A projekt megvalósítása a kitűzött célokat nem csak az indikátorok 

darabszámában, hanem szakmai értelemben is elérte. Megtörtént a megyei 

szolgáltatások feltérképezése, a problémák beazonosítása, és megkezdődött egy 

megyei együttműködés a problémák felszámolása érdekében a szakmai szereplők 

között. A Tolna Megyei Önkormányzat elindított egy online motivációs 

filmsorozatot, mely a célcsoportok közvetlen megszólításával segíti a 

felzárkózáspolitikai célok elérését. A Tolna Megyei Önkormányzat vállalta a 

Megyei Felzárkózási Fórum további 3 éven át tartó működtetését, a projekt céljai 

érdekében elindított folyamatok folytatását. 

 

 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2021. (IX. 24.) közgyűlési határozata az EFOP-
1.6.3-17-TL1-2017-00012 projekt végrehajtásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
EFOP-1.6.3-17-TL1-2017-00012 azonosítószámú 
projekt végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2021. szeptember 14. 
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