
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sajtóközlemény 

 
„Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című pályázat lezárása 

 
 
 
 
 
 

A projekt egy konzorcium keretében valósult meg, melynek tagjai voltak: Tab (a konzorcium 

vezetője), Bábonymegyer, Lulla, Torvaj, Zala, Zics.  A projekt keretein belül megvalósult a 

humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése; a hátrányos helyzetű 

csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek 

társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének, valamint a 

kultúrák közötti párbeszéd erősítése. 

 

Az egészség megőrzést célzó programok, mint a jóga, a gyógytorna, a zumba, a vízi torna, 

illetve a mentálhigiénés foglalkozások nagy népszerűségnek örvendtek. A visszajelzések 

alapján elmondható, hogy a résztvevők életében jelentős szerepet játszottak ezek a programok, 

hiszen fizikai és mentális állapotukra kivételesen jó hatással voltak. 

 

Képzési tervünk a lakosság foglalkoztathatóságát, munkaerő-piaci esélyeit hivatottak javítani, 

ezt szolgálták az olyan képzések, mint a Team építés együttműködés fejlesztés, Személyes 

alkalmazkodóképesség fejlesztése, vagy az Önismeret és énkép.  A tréningen résztvevők olyan 

készségeket sajátítottak el, amelyek alkalmazásával nőtt az eredményességük a csapatmunkát 

igénylő feladatok megoldásánál. Illetve a csoportban betöltött szerepüket önismereti alapokon 

be tudták azonosítani, megtanulták az asszertív kommunikációs technikákat, az empatikus 

figyelem és a konfliktuskezelést. Nem utolsósorban a képzések alatt olyan alkalmazásokat, 

olyan szemléletmódot sajátítottak el a résztvevők, amelyek a mindennapok, az ügyintézés vagy 

munkavégzés hatékonyságát növelhetik.  

 

A helyi kisközösségek szerepét generációs programok, családi napok, ifjúsági klubok 

erősítették, olyan nagyszabású rendezvények kerültek megvalósításra, mint a konzorciumi 

falunapok, illetve ifjúsági napok, szülő- és ifjúsági klubok. Ezek a programok képesek voltak a 

korosztályokat közelebb hozni egymáshoz, illetve a közös gondolkodás, a problémák együttes 

átbeszélése, megosztása a másikkal motiválták és erősítették a kis közösségeket.  

 

A projekt megvalósításán dolgozó csapatunk jó kapcsolatot ápolt a Tabon és annak környékén 

működő cégekkel. A projekt zárásához közeledve tartottuk meg szakmai napunkat, melyre az 

említett cégvezetők kaptak meghívást, s örömmel láttuk, hogy minden meghívott eljött.  A 

megjelent vezetőket tájékoztattuk a projekt eredményeiről, amit egy igazán jó hangulatú, 

produktív beszélgetés követett.  

Tab Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 kódszámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” elnevezésű pályázaton 249.920.000 Ft 

összegű vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. 

 

 

 
 



 

 

A pályázat időtartama során cél és feladat volt, hogy 

Tabon és a környező településeken csökkenjen a 

munkanélküliség, a generációk közötti szakadék, 

illetve növekedjenek a hátrányos helyzetű gyermekek 

és fiatalok esélyei, fejlődjenek az ezeket a célokat 

szolgáló szolgáltatások, mely hozzájárul egy megfelelő 

jövőkép kialakulásához. 

 

Sajnálatos módon a projekt megvalósításába beleszólt a pandémia, ami nagy mértékben 

hátráltatta a programok megvalósítását. Mindezek ellenére elmondható, hogy a kitűzött célok 

maradéktalanul megvalósultak, amiben nem kis szerepe volt a helyi önkormányzatoknak, 

illetve a projektben foglalkoztatott mentoroknak, projekt- és szakmai vezetőnek. 

 

 

A projekt fizikai zárására-, mely a Széchenyi 2020 programban zajlott - 2022. július 29-én 

került sor.   

 

 
 
 


