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A pályázat 2018. április 1. - 2020. április 2-ig tartó időszakban valósult meg Európai Uniós forrásból 

finanszírozva, melyet Lak Községi Önkormányzata nyert el. A támogatás keretében számos program 

került lebonyolításra 2 éven keresztül, bruttó 24.995.908 Ft vissza nem térítendő támogatásból 

(támogatás intenzitása 100 %).  

 

A Projekt célkitűzése az volt, hogy a helyi intézményekkel együttműködve olyan, a formális oktatást támogató 

és kiegészítő, kulturális nevelést célzó programokat biztosítson elsősorban a településen élő hátrányos 

helyzetű gyermekek és fiatalok számára, melyek nagyban szolgálják a kompetenciafejlesztést, 

tehetséggondozást, a tanulás, a fejlődés iránti motiváció és az innovatív szemléletmód kialakítását. 

 

A projekt nagyban hozzájárult a résztvevő (javarészt hátrányos helyzetű), helyenként súlyos szociokulturális 

elmaradottsággal küzdő gyermekek és fiatalok személyiségfejlődéséhez, kompetenciafejlesztéséhez, 

valamint tudásgyarapításához. A formális és nem formális, kultúraközvetítést és kulturális nevelést célzó 

programok elősegítették továbbá a célcsoport tagjaiban rejlő képességek és tehetség kibontakozását, 

innovatív szemléletmódjuk formálását, kreativitásuk, önállóságuk és önbizalmuk fejlesztését. A közös munka 

és csoportos programok növelték közösségükben a kohéziót, mely által egymás fejlődésére, motiválására is 

pozitív hatással voltak. Ezáltal létrejött a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok 

integrációja, és a szociálisan elmaradott egyének felkarolása.  

A programsorozat így hozzájárult a szociokulturális különbségek enyhüléséhez, a tanulmányi 

teljesítőképesség és az életminőség javulásához, ami hosszú távon is megkönnyítheti a célcsoport 

előrehaladását az életpálya-tervezés, a továbbtanulás, ill. a munkaerő-piaci integrálódás terén. 

A projekt közvetett módon hozzájárult a célcsoport környezetében élők (szülők, testvérek, rokonok) 

szemléletformálásához is. 

A tanulmányi teljesítmény javulása mindemellett nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az iskolák tantestülete, 

valamint az óvoda nevelői a mindennapokban minőségi, színvonalas és a folyamatos fejlődést és felzárkózást 

szolgáló oktatást, fejlesztést nyújtson. 

Lak, 2020. április 02. 


