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A „Gyermekeink a jövő” – Humán szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében című, EFOP-3.9.2-
16-2017-00028 azonosító számú projekt kilenc település összefogasával valósult meg 2018. január 1. 
és 2021. november 30. között. A projekt az EFOP-3.9.2-16 számú, Humán Kapacitások Fejlesztése 
Térségi Szemléletben –Kedvezményezett Térségek megnevezésű pályázati Felhívás keretében nyert 
támogatást.  
 
A konzorciumot alkotó településeken – Maroslele, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád, Óföldeák, 
Földeák, Székkutas, Mártély, Mindszent – ez alatt az idő alatt több, mint 30.000 egyedi 
programrészvétel, több, mint 500 fő szakmai, informatikai és nyelvi képzése, valamint több, mint 12.000 
órányi gyermekpszichológiai, pszichológiai, gyógy- és fejlesztőpedagógiai és logopédiai ellátás valósult 
meg. Mindezek azokra a hiányzó kapacitásokra reagáltak, amelyeket a projekt előkészítése és 
megvalósítása során feltártak a megvalósítók. 
 
A gyermekek, tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése során ökológiai tematikájú 
kirándulásokat, tematikus napokat, szakköröket és táborokat valósítottak meg, több, mint 3000 fő 
részvételével. Nagy sikerrel zajlottak a színház- mozi és múzeumlátogatási programok, 
természettudományos és pályaorientációs események, amelyek a hátrányos helyzetű résztvevők 
számára esélyteremtést is jelentettek. 
A tehetséges diákok számára megvalósuló tehetségfelismerést, és tehetséggondozást támogató 
programok során a sport, egészséges életmód, környezettudatosság, és a tanulási képességek 
fejlesztése valósult meg, valamint ösztöndíjprogram került kidolgozásra. 
A fejlesztés eredményeként az óvodai nevelésben és kisgyermeknevelésben lévő gyermekek és 
családjaik számára szemléletformáló, az értékközpontú családi nevelésre fókuszáló, sok hasznos 
információt átadó programok sorozata valósult meg nagy sikerrel.  
 
 
A projektről bővebb információt a www.marosleleefop392.hu oldalon olvashatnak. 
 

2021. november 30-án bejeződött az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 azonosítószámú projekt fizikai 
megvalósítása. A résztvevő kilenc települési önkormányzat 25.000 fő számára valósított meg a projekt 
47 hónapos időszaka alatt olyan fejlesztéseket, amelyek azelőtt nem voltak elérhetők. A projekt célja 
a településeken élő lakosság számára elérhető humán közszolgáltatások körének és minőségének 
javítása volt. A projekt 483,03 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból, a 
Széchényi 2020 program keretében valósult meg.  
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