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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. Törvény 1. melléklet III. 5. pontja szerinti adatok: 

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása 

 

1. EFOP-1.5.1-17-2017-00001 Jelen-Lét, Program a Baktalórántházi járás 

felemelkedéséért 

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, egyházi jogi személyek 

részére készült a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén 

modellprogram indítására az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a 

járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése érdekében a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat által kidolgozott „jelenlét program” kiterjesztésével. A „jelenlét programon” 

keresztül olyan „ismételhető”, adaptálható, beavatkozások, módszerek, eljárások, rendszer-

hiányt pótló innovatív eszközök gyakorlati modellezése történik, amelyek utána 

(fenntarthatóságuk érdekében is) a szociális ellátórendszerbe (szolgáltatásokba, szakemberek 

képzésébe) illeszthetők lesznek; olyan együttműködésen alapuló működési módok, 

partnerségi megoldások kitapasztalása, bevezetése, amelyek a helyi közösségek 

öngondoskodásán túl segítik a szakpolitikát a legrosszabb helyzetben élők felzárkózására 

alkalmasabb intézkedések meghozásában. 
 

A projekttel kapcsolatos főbb információk: 

 

Alap információk 

 

Projekt címe: Jelen-Lét, Program a Baktalórántházi járás felemelkedéséért 

 

Projekt száma: EFOP-1.5.1-17-2017-00001 

 

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

 

Támogatás forrása: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

 

Operatív program: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

 

Kapcsolódó felhívás: EFOP-1.5.1-17 – Végtelen lehetőség – Kísérleti program a leginkább 

elmaradott járások területi felzárkózása érdekében 

 

Időtartam: 48 hónap 

 

Támogatás összege: 390.128.564 forint (igényelt támogatás: 399.999.697 forint) 
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A projekt célja 

A Baktalórántházai járás további leszakadásának fékezése, megállítása; a járáson belüli 

fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével; a lakosság 

életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi 

kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a kapacitáshiányos és alulmotivált 

szolgáltatások fejlesztésével és a szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások 

összekapcsolódásában rejlő lehetőségek kiaknázásával. 

A leírtak megvalósítása az alábbiak szerint történik: diagnózis készítése, kerekasztal 

beszélgetések, fórumok, jelenlét pontok létrehozása, mobil szolgáltatások biztosítása, 

szolgáltatások fejlesztése és szakemberek támogatása. 

 

2. EFOP-1.9.8-17-2017-00006 Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése 

a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében 

Magyarország Kormányának felhívása az egyházi és civil fenntartású szociális és 

gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények fenntartói részére, a szociális ágazat 

korszerűsítésének, valamint a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb 

hozzáférhetőségének megvalósítása érdekében. 

A projekttel kapcsolatos főbb információk: 

 

Alap információk 

 

Projekt címe: Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése 

érdekében 

 

Projekt száma: EFOP-1.9.8-17-2017-00006 

 

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy és Magyar Baptista Egyház 

konzorciumi formában 

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

 

Támogatás forrása: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

Operatív program: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

Kapcsolódó felhívás: EFOP-1.9.8-17 – Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának 

támogatása 

 

Időtartam: 20 hónap 

 

Támogatás összege: 110.141.796 forint (Baptista Szeretetszolgálat EJSZ) (teljes támogatás: 

270.300.661 forint) 
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A projekt célja 

A projekt célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök 

bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista 

Szeretetszolgálat EJSZ-t, mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre 

tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások 

bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán, illetve az ehhez szükséges beruházások, 

eszköz és egyéb beszerzések végrehajtása révén. 

 

3. EFOP-3.3.5-17-2017-00058 A tanulás MINDEN(KI) élménye - korszerű 

pedagógiai módszerek alkalmazásának kísérleti programja a baptista 

általános iskolákban 

Magyarország Kormányának felhívása köznevelési intézmények fenntartói részére, a 

tematikus nem formális és informális programok (kísérleti) pilot rendszerben történő 

megvalósítása révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés 

eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való 

hozzáférés elősegítése, illetve az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel 

történő fejlesztése érdekében. 

 

A projekttel kapcsolatos főbb információk: 

 

Alap információk 

 

Projekt címe: A tanulás MINDEN(KI) élménye - korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának 

kísérleti programja a baptista általános iskolákban 

 

Projekt száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00058 

 

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

 

Támogatás forrása: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

Operatív program: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

 

Kapcsolódó felhívás: EFOP-3.3.5-17 – Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 

Közösségi Program kísérleti megvalósítása  
 
Időtartam: 18 hónap 

 

Támogatás összege: 71.999.535 forint  
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A projekt célja 

A köznevelés hátránykompenzáló és esélyteremtő szerepének növelése érdekében a BSZ 

EJSZ által fenntartott nyolc köznevelési intézmény bekapcsolódása az EFOP-3.2.15-VEKOP-

17 keretében fejlesztett tartalmak, tematikus nem formális és informális programok pilot 

rendszerben történő megvalósításába Magyarország kevésbé fejlett régióinak 1-7. évfolyamos 

tanulóinak bevonásával. A projekt megvalósítási időszaka 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. 

hetében napközis és bentlakásos programok megszervezésével, ehhez kapcsolódó 

tevékenységek végzése, pl. pedagógusok, segítők képzése. 

 


