Pályázat keretében elérhető
szolgáltatások és programok:
• Pályaorientáció és életpálya-tanácsadás
egyéni és csoportos formában,
igény szerint, előre egyeztetett időpontokban
• Előadássorozat
ahol a munkaszerzéshez, pályaorientációhoz,
önkéntességhez, és általában a könnyebb
keszthelyi boldoguláshoz kaphatsz információt,
támogatást
• Ifjúságsegítő iroda
hozzáférhetsz az irodai eszközökhöz
információt kaphatsz a pályázatról és támogatási lehetőségekről
Nyitvatartás:
hétfőn és csütörtökön 13:30-tól 16:30-ig,
vagy előzetes bejelentkezés alapján megbeszélés szerint
Goldmark Károly Művelődési Központ földszinti
kisklubja
Az elérhető ösztöndíjakat, rendezvényeinket,
programjainkat keresd Facebook-oldalunkon
és honlapunkon, vagy írj nekünk
a keszthelyhazavar@gmail.com címre!

E-mail: keszthelyhazavar@gmail.com
Tanácsadás helye:
Goldmark Károly Művelődési Központ, földszinti terem
(Keszthely, Kossuth L. u. 28.)
PROJEKTINFORMÁCIÓK
Kedvezményezett neve: Keszthely Város Önkormányzata
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.2.11-16- Esély Otthon
Projekt címe: Keszthely Hazavár! - Ifjúságot segítő támogatási program
Projekt összköltsége: 198.701.728 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás összege: 198.701.728 Ft




www.facebook.com/keszthelyhazavar
keszthelyhazavar@gmail.com

Projekt megvalósítása: 2018.07.01-2021.10.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00023
Forrás: Európai Szociális Alap

www.keszthely-hazavar.hu

www.keszthely-hazavar.hu

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Keszthely hazavár!
Tudjuk, hogy nem egyszerű az életkezdés: a
megfelelő munkahely megtalálása, a lakhatás
megszervezése, a függetlenség elérése. A projekt
éppen ezért a keszthelyi 16–35 éves fiatalok
támogatását tűzi ki célul különböző ösztöndíjakkal,
lakhatási
támogatásokkal
és
tanácsadási
szolgáltatások révén.
Az Esély Otthon EFOP 1.2.11-16 pályázati felhívás
keretében benyújtott és összesen közel 200
millió forintos támogatási összegből 2018–2021
között megvalósuló pályázat célja hozzájárulni
ahhoz, hogy a fiatalok megtalálják a boldogulási
lehetőségeiket Keszthelyen.

Mit kínálunk?
• Bérlakásprogram
14 teljes körűen felújított és berendezett
lakás – ráadásul bérleti díj nélkül
és a belvárosban
• Rezsitámogatás
Albérletben élsz?
Pályázz rezsiköltségeid megtérítésére!
• Első lakáshoz jutás támogatása
Egyösszegű támogatás az ingatlanhoz
jutás támogatására
• Keresetkiegészítő támogatás
Ne csak Te, a fizetésed is legyen versenyképes!
• Tanulmányi ösztöndíj
Szerezz diplomát vagy szakképzettséget,
és gyere haza Keszthelyre!
• Képzési ösztöndíj
Tanulj, fejlődj helyben - támogatjuk!

A támogatásokra összesen több mint 40
millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre.
A támogatási idő 6 hónaptól 24 hónapig terjedhet. A lehetőségek önállóan és párok számára is
pályázhatók. A pályázat megvalósítási és fenntartási időszakában minimum 49 fő részesülhet
támogatásban.
A pályázatok kiírása 2019. májustól kezdődik.
A részletes feltételeket megtaláljátok elérhetőségeinken.

