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A Széchenyi 2020 program keretében megjelent az Esély Otthon tárgyú (EFOP-
1.2.11-16 kódszámú) felhívás. 
Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert az EFOP- 1.2.11-16-
2017-00064 azonosító számon „Esély Otthon” program Szerencs Városában 
címmel. 
A projekt eredményeként Szerencs Város Önkormányzata 199,99 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott. 
 
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2021. április 30. 
 
A projekt megvalósítási helyszíne: 3900 Szerencs, Rákóczi utca 125. szám alatti, 
2015/2 hrsz-ú ingatlan.  
 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal az önkormányzat 
célja az épületben 8 lakásegységet magába foglaló esélyotthon-lakás kialakítása.  
A fiatalok lakhatási lehetőségeinek biztosítása és lakhatási körülményeik javítása, 
valamint a helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást célzó programok 
megvalósítása. A projekt célcsoportja a Szerencsen élő, illetve lakóhelyként ezen 
települést választani szándékozó 18-35 év közötti fiatalok. 
 
A fejlesztés célja, a településen élő, az onnan elszármazott, továbbá az ott 
letelepülni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a településen fellelhető 
életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. 
 
A 199,99 millió forintos, európai uniós fejlesztés célja olyan esztétikus, családias 
hangulatú lakások kialakítása, mely minden szempontból megfelel a mai XX. századi 
fiatalok igényeinek és elvárásainak. 
 
 
További információ kérhető: 
Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi utca 89. 
E-mail: polgarmester@szerencs.hu 
Honlap: www.szerencs.hu 

 

2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési 

ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek 

megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése.  

 

3. A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi 

ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára.  

 

4. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok 

folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok 

adaptálása.  

 

Tervezett tevékenységek a lakóingatlanok kialakítása során 

� A helyiségek válaszfalakkal, lakáselválasztó szerelt gipszkarton falakkal történő 

megépítése 

� Minden lakásegységben előtér, fürdőszoba, nappali és külön konyha, vagy 

nappali-konyha elhelyezése  

� A gépészeti rendszer felújítása 

� A kazán, a fűtési rendszer felújítása, mérhető fűtéssel történő ellátása.  

� Elektromos hálózat korszerűsítése 

� A 8 db lakóingatlanhoz nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (konyhai 

eszközök, felszerelések, háztartási kis és nagygépek, bútorok, szőnyegek, 

elektronikai berendezések, fürdőszobai eszközök, berendezések stb.) 

 

Szerencs Város Önkormányzatának fontos célja, hogy a helyi fiatalok a középiskolai 

évek alatt és annak elvégzését követően már tudatosan készüljenek felnőtt életükre. 

Segíteni kell őket abban, hogy az elsődleges munkaerőpiacon tudjanak elhelyezkedni, 

ehhez szükségük van olyan pontos képzési és munkaerő-piaci információkra, melynek 

segítségével jobban el tudnak igazodni a munka világában, képesek lesznek a saját 

személyiségüknek megfelelő életpályát kialakítani, munkát megválasztani. Pl.: 

álláskeresési technikák, interjú felkészítés stb. 

 

A fiatalok sikeres pályaválasztásához elengedhetetlen, hogy reális önismerettel és 

önképpel rendelkezzenek saját magukról.  Személyiségüknek megfelelő 

 

munkaterületet válasszanak. Az önismereti tréning gyakorlatok éppen a saját 

személyiség megismerését célozza tréninggyakorlatok, személyiségtesztek stb. 

megvalósításával. 

 

A fiatalok képesek legyenek az Európai Unió elvárásainak megfelelő önéletrajzok és 

motivációs levelek elkészítésére. A tanácsadás célja még az állásinterjún való 

viselkedés praktikáinak elsajátítása szituációs gyakorlatok végzésével, 

tárgyalástechnikák elsajdításával. 

 

A fiatalok mindennapi életét megkönnyítő konfliktuskezelési és kommunikációs 

tréninggyakorlatok végzése. Stressz-kezelési tanácsok és gyakorlatok. A mindennapi 

életben való eligazodás megkönnyítése érdekében hasznos praktikák megismertetése 

és gyakorlása. 

 

A fiatalok önálló életre való felkészítése, mindennapi praktikák elsajátítása: 

gyermeknevelés, háztartás vezetése anyagi és higiéniai szempont alapján, 

pszichológia tanácsadás, stb. 
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Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert az EFOP- 1.2.11-16-2017-

00064 azonosító számon „Esély Otthon” program Szerencs Városában címmel. 

 

A projekt azonosító száma: EFOP- 1.2.11-16-2017-00064 

Kedvezményezett neve: Szerencs Város Önkormányzata 

Projekt címe: „Esély Otthon” program Szerencs Városában 

Szerződött támogatás összege: 199,99 M Ft. 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2021. április 30. 

 

Megvalósítási helyszín: 3900 Szerencs, Rákóczi út 125. szám alatti 2015/2 hrsz-ú 

ingatlan. 

 

Az épületben a szükséges közművek ki vannak építve, illetve rá vannak csatlakozva. 

Az épület földszint, I. emelet, II. emelet és tetőtér szintszámú, hagyományos 

épületszerkezetű, magastetős épület. Az ingatlan megközelítése gépjárművel a 

Magyar utca felől, személyi forgalma mindkét utca felől biztosított. Az épület észak-

keleti – dél-nyugati tájolású négyszintes épület. 

 

Az ingatlan Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj védőövezetébe tartozik. Az 

épület energetikai besorolása: GG.  

 

Az épületben 8 lakásegységet magába foglaló esélyotthon-lakás kialakítására kerül 

sor. Szintenként két-két lakásegység kialakítása, a meglévő helyiségek elbontásával.  

 

Megvalósuló tevékenységek felsorolása 

1. A támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, 

felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó 

fiatal egyének, illetve párok, családok számára.  

„Esély Otthon” program
Szerencs Városában


