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SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
MEGVALÓSULT AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00067 – ESÉLY OTTHON AJAKON CÍMŰ PROJEKT

Az, „Esély otthon - Ajakon” elnevezésű programunk révén hozzá kívántunk járulni az Ajakon élő
fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordináláshoz,
a humán közszolgáltatások területén meglévő humánerőforrás- hiány csökkentéséhez, valamint a
településünkön élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának
támogatásához. 103.222.551 Ft 100 %-os támogatásból valósult meg a projekt.
Ajak Város Önkormányzata projektjének alapvető célja volt, hogy a fiatalokat képessé tegyük arra, hogy a
településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani.
A fenti célt, az alábbi tevékenységek megvalósítása révén értük el:
A projekt keretében teljes felújításra került az óvoda melletti volt orvosi rendelő és szolgálati lakás. A projekt
keretében 4 db lakás került kialakításra, melyekbe összesen legalább 8 fő célcsoporttag (18 és 35 év közötti
fiatal) költözött be. A lakások alapvető berendezéseit a projekt keretében szereztük be.
A fejlesztés eredményeként a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, valamint
munkaszerzési ismeretek bővítése érdekében tréningeket és tanácsadásokat szerveztünk. Évente ezen belül
álláskeresési technikák tréninget szerveztünk, fél évente egyéni álláskeresési tanácsadást tartottunk. A projekt
során egy alkalommal Projekttervező és pályázatíró tréninget szerveztünk, illetve 60 órás Vállalkozási
ismeretek képzés került lebonyolításra. A projekt során évente egyéni konzultációs lehetőséget biztosítottunk
a hazai és európai uniós pályázati programokkal kapcsolatban.
Az ajaki fiatalok helyben maradása, valamint a humán közszolgáltatások területén meglévő humánerőforrás hiány csökkentése érdekében fenntartható ösztöndíj rendszer került kialakításra. A felsőoktatásban jó
tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók egy részét tudtuk ezzel hozzásegíteni a továbbtanulással
kapcsolatos kiadások csökkentéséhez.
A projekt időszaka alatt „Jövőbörze” elnevezésű rendezvény került megrendezésre, elősegítve a helyi fiatalok
sikeres pályaorientációját, valamint a helyi gazdaságba való bekapcsolódást.
Helyi Érték Fesztivál került megrendezésre, melynek keretében sor került helyi termék és terménybemutatóra,
a településen rejlő értékek bemutatására a helyi lakosok és vállalkozók részvételével.
Önkormányzatunk vállalta, hogy a projekt megvalósítása során együttműködik a Komplex Ifjúsági fejlesztések
– új nemzedék újra töltve EFOP-1.2.3.-VEKOP-15-2015-00001 kiemelt projekt megvalósításával.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A projektről bővebb információt a www.ajak.hu
oldalon olvashatnak.
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