
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
EFOP 1.5.3-16-2017-00100- Humánreaktor- szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc 

térségének közszolgáltatásaiban 

 
2018 február 1-jén lendületes és sokrétű pályázat  vette kezdetét Baranya megyében, mely az elmúlt években 

jelentős hatással volt a konzorciumi települések életére, ugyanis nem csak kulturális, de esélyegyenlőségi, 

elfogadási szempontból, oktatás és továbbképzés szempontjából is, illetve új munkahelyek megteremtésével is 

hozzájárult ahhoz, hogy a déli szeglet egy kicsiny része pozitívabban gondolhasson időkre  

 

Az EFOP 1.5.3-16-2017-00100-as megnevezésű „humánreaktor – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 

közszolgáltatásaiban” címet viselő közel 238,4 milliós össztámogatású pályázat során Szentlőrinc város és konzorciumi 

partnerei (csonkamindszent, Helesfa, Kacsóta, Okorvölgy, Hetvehely, Szentkatalin) két évre kidolgozott program 

sorozattal szólíthatták meg a településeken élő korosztályokat.  A pályázat egyes elemeinek kidolgozása során az 

előkészítők és a kivitelezők egyaránt arra törekedtek, hogy azokkal a társadalom számára hasznos fejlesztések 

mehessenek végbe.  

 

igy például több tréninget, képzést is szerveztek melyek során az aktív lakosság sikeresebbé válhatott az elsődleges 

munkaerőpiacra való visszavezetés során. segítették a szakmával még nem rendelkezőket és azokat is, akiknek 

végzettsége a mai igényeknek már nem megfelelő. ahhoz hogy sikeres lehessen egy ennyire kényes terület, már a 

pályázat tervezési időszakától fogva egészen a pályázat végéig állandó igényfelmérést, feltérképezést végeztek és a 

különböző monitoring mutatóknak köszönhetően a megvalósítás időszakban is javíthattak azokon a részeken melyek az 

idő előrehaladtával újítást követeltek meg.  

 

segítették a helyi közösségek önszerveződését, így a településeken számos új klub alakult vagy éppen régiek kaptak új 

erőre a pályázati támogatásnak köszönhetően. a pályázatban megtalálhatóak lettek az egyes ifjúsági szerveződések, 

sportolással kapcsolatosak, egészséges életmódra, hagyományőrzésre koncentrálók is. a településeken élő 

nemzetiségek bemutatkozási lehetőséget kaptak, hagyományaik, szokásaik megismertetése közelebb hozta egymáshoz 

a más kultúrájú, egy egymás mellett élő lakosokat.  

 

természetesen jutott idő a kikapcsolódásra is, a tanulás és a hagyományok őrzése mellett a humánreaktor pályázat több 

kisebb és nagyobb rendezvényt is magában foglalt. az egészség és sport napokon valamint a családi napokon túl új 

programelemként megjelent a térségi nemzetiségi nap. A pályázat ideje alatt a fiatalok helyben tartását ösztönző 

támogatási program került kiírásra, melyet nagy számban pályáztak meg a településeken élő fiatalok. az ösztönző 

támogatás igénybevétele mellett önkéntesként tevékenykedtek a programok sikeres lebonyolításában.  

 

A közel 8000 főt megmozgató települések közötti jó viszonyt elmélyítő, aktív korúakat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt 

megszólító pályázat az elmúlt években kétség kívül hozzájárult ahhoz, hogy az itt élők elmondhassák, hogy jó itt élni. 

 

 

Szentlőrinc, 2020.július 25 

 


