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Projektinformáció 

Pályázó neve: Csenger Többcélú Kistérségi Társulás (4765 Csenger, Ady Endre u. 14.) 

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.4.2-16 - Integrált térségi gyermekprogramok 

Projekt helyszíne, érintett települések:  
Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, 
Komlódtótfalu, Ura, Tyukod, Porcsalma, Pátyod 

Projekt összköltség: 500 000 000 Ft 

Támogatás aránya: 100% 

Forrás: Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból 

Előzmények: 

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül 
EFOP-1.4.2-16. kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című közzétett felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtott be 2016. augusztus 31-én, melyet EFOP-1.4.2-16-2016-00016. azonosító számon 
regisztráltak. A hivatkozott projektet a Támogató 2017. szeptember 19-én kelt támogatási döntése 
szerint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  
 

A projekt céljai és tevékenységei: 

Jelen projekt alapvető célja a szegénységben élő gyerekek számának és arányának csökkentése, a 
mélyszegénységben és szélsőséges kirekesztettségben élő gyerekek életkörülményeinek radikális 
javítása. 
 
Igazodva a felhívásban szereplő célokhoz a helyi igényekre és szükségletekre reagálva a projekt 
keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0006 projekt keretében 
megvalósult szolgáltatások továbbfejlesztése, az alábbiakban megfogalmazott specifikus célok 
elérésével:  

 a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép 
kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése; 
körükben a Biztos Kezdet szemlélet elmélyítése, elterjesztése,  

 az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán 
kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás 
csökkentése,  

 egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek 
keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések csökkentése, 
szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése,  

 a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos 
helyzetű területeken,  

 a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer 
intézményei közötti együttműködések javítása,  



 

 szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, 
szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus),  

 cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.  

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek 
kidolgozása helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, 
célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok 
megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.  
A Biztos Kezdet program korábbi célrendszerére építve a projekt a gyermekszegénység kedvezőtlen 
következményeit és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani ezért 
középpontjában azok a szegénységben élő, 0-7 (ebből kiemelten 0-5) éves gyereket nevelő családok 
állnak, akik forrásaik szűkössége, valamint a jó minőségű szolgáltatások elérésének korlátozottsága 
miatt nem tudják a gyermek képességeinek maximális kibontakoztatását biztosítani.  
A projekt elsődleges célja a lehető legjobb esély biztosítása a készségek, képességek kibontakozásához, 
a lehető legkorábbi életkorban, azon gyerekek számára, akik a legnagyobb szegénységben élnek.  
Az intézkedés hosszú távú célkitűzéséhez igazodva a projekt célja olyan gyerek- és családbarát 
szolgáltatási környezet kialakítása helyi szinten, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele 
mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a 
minél korábbi - lehetőleg 3 éves kortól - óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez.  
A Biztos Kezdet program a kezdetektől fogva egy koragyerekkori nevelésre, tanulásra, gondozásra 
vonatkozó filozófia, amely bármilyen, a 0-7 (különösen 0-5) éves gyerekekkel és családjaikkal 
foglalkozó szolgáltatás szellemiségét és működését befolyásolhatja, meghatározhatja. 

A projekt közvetlen célcsoportja: a Csengeri járásban élő gyermekek és fiatalok (közülük is különösen 
a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek valamint családjuk.  

Közvetett célcsoport: a Csengeri járásban működő a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó 
intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek 
vezetői és tagjai. 

Projekt szakmai megvalósítása  

1. A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése  

Pszichológiai szolgáltatás nyújtása  
A gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendelete szabályozza, hogy minden járás területén 
család-és gyermekjóléti központot kell működtetni. Ezeknek speciális szolgáltatása a pszichológiai 
szolgáltatás biztosítása. A projekt keretében 1 fő pszichológust kívánunk megbízni heti 40 órában, 
48 hónapon keresztül. Nagy igény mutatkozik a szolgáltatás igénybevételére, várakozó lista készül 
azokról az önként jelentkezőkről, a szakemberek által küldött személyekről, családokról, 
gyerekekről, akik a pszichológiai szolgáltatást igénybe kívánják venni. A három helyszínen 
kívánjuk ellátni mind a 11 település lakosságát. A szolgáltatás a gyermekjóléti szolgálat vezetőjével 
egyeztetésre került.  

2. A program helyi megvalósításának és a Gyerekesély Bizottság (a továbbiakban GYEB) 
működésének adminisztratív és szakmai hátterét biztosító Gyerekesély Iroda működtetése 
elkülönült szervezeti egységként a család- és gyermekjóléti központban vagy annak fenntartójánál.  

Gyerekesély Iroda, és Gyerekesély Bizottság működtetése  
Az Iroda adminisztratív és szakmai hátteret biztosít a projekt ideje alatt. A 
projektben foglalkoztatott munkatársainak (szakmai vezető, pénzügyi 
vezető, projekt menedzser, koordinátorok, egyéb foglalkoztatottak) 
feladatellátásához szükséges infrastruktúrát biztosítja 54 hónapon 
keresztül. Biztosítja a Gyerekesély Bizottság működéséhez 
szükséges hátteret.  



 

A Gyerekesély Iroda egy korábbi projekt során lett létrehozva, felújítva. Ezt az épületet a pályázó 
bérli, amely megfelelő infrastruktúrát biztosít a mindennapi munkához. A célcsoport valamint a 
szakemberek is könnyen meg tudják közelíteni, központi helyen van Csenger városban. Ebben az 
épületben nyújt szolgáltatást a Varázskert Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat is.  
Az Irodát a szakmai vezető vezeti. Felettese a Csenger Kistérségi Társulás elnöke. Az Iroda 
biztosítja és ad helyet a projekt dokumentációjának 

A Gyerekesély Bizottság maximum 16 fővel működik. Tagjai a társadalmi integrációt segítő 
szolgálatok, intézmények képviselői, döntéshozók, a Gyerekesély Program szakmai munkájának 
meghatározó munkatársa, család- és gyermekjóléti központ képviselője, valamint a járás területén 
működő család- és gyermekjóléti szolgálatok képviselője, védőnők képviselője, köznevelési 
intézmények képviselője, a járás területén működő Biztos Kezdet Gyerekházak képviselője, 
pedagógiai szakszolgálat, kisebbségi képviseletek, civilek, egyházi szereplők, valamint a célcsoport 
képviselője, helyi vállalkozók képviselője közül kerül ki. Állandó meghívottja az EFOP 1.4.1 
kiemelt projekt képviselője.  
A Bizottság krízisalapot működtet, mely családmegtartásra, krízishelyzetek kezelésére, innovatív 
szükségletalapú megoldásokra használható fel.  
A bizottság üléseit legalább negyedéves rendszerességgel tartja. Amennyiben a döntésekhez, 
véleményezésekhez szükséges, akkor az a bizottság ennél gyakrabban is tarthat üléseket.  

3. Gyerekesély stratégia, cselekvési terv felülvizsgálata  

A Gyerekesély stratégia egy helyzetelemzésen alapuló, elméleti tennivalók gyűjteménye. A múltból 
építkezik, a jelenben készül, és a jövőbe tekint előre.  
A Cselekvési terv bemutatja a szükséges és felhasználható erőforrásokat valamint, hogy a cselekvési 
programot milyen saját, pályázati és egyéb források felhasználásával kívánja a járás megvalósítani.  
Az elkészült dokumentumok (Gyerekesély stratégia, cselekvési terv) évenkénti aktualizálása 
szükséges. Felül kell vizsgálni, hogy rövid, közép, és hosszú távon mennyire járulnak hozzá, hogy 
a járásunkban a családok, gyerekek hátrányai mérséklődjenek, a gyerekszegénység csökkenjen. A 
Gyerekesély Bizottság évente megtárgyalja, és egyetértés esetén elfogadja azokat.  

 
Helyi innovatív fejlesztések  

4. Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára, a helyi szakemberek javaslata alapján,  

Drogprevenció  
Az iskolai munkában, a fiatalok nevelésében egyre nagyobb szerepet kap az egészségfejlesztés, ezen 
belül is a szerfüggőség megelőzése. A projekt keretében megvalósításra kerülő interaktív programok 
során kiemelt szerepet kap a káros szenvedélyek, függőségek és az ezekhez kapcsolódó problémák 
felismerése és kezelése, a tovább irányítás lehetőségeinek megismertetése. A prevenciós 
foglalkozásokon fontos szempont az információnyújtás objektivitása és hitelessége. Cél, hogy 
megfelelő informálás, reális tájékoztatás mellett a döntés felelősségét is a fiatalok kezébe helyezzük.  

5. Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése 
alapján a helyi szükségleteknek megfelelően.  

Krízis alap létrehozása, működtetése  
A Krízisalap létrehozásának célja a nehéz anyagi, szociális és élethelyzetű 
gyerekek, családok támogatása, hátrányaik csökkentése. A Krízisalapot a 
GYEB működteti. A kérelmet a GYEB-hez kell benyújtani a gyereket, 
családot támogató intézmény, szervezet által, és még két támogató 
szervezet, intézmény javaslatával. Egyik szervezetnek a család-és 



 

gyermekjóléti szolgálatnak kell lennie, aki a véleményével együtt környezettanulmányt is benyújt a 
GYEB felé.  

Szakemberek közötti együttműködések erősítése  

6. Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermekek, fiatalok és családjaik 
érdekében működő intézmények és szolgáltatások munkatársainak részvételével az összehangolt, 
eredményesebb és hatékonyabb működés érdekében (továbbképzés, műhelymunka, stb.)  

Szakmaközi hálózat működtetése  
A szakmaközi hálózat létrehozója és működtetője a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
Csenger Család-és Gyermekjóléti Központja.  
A szakmaközi hálózatok működése különböző szakemberek együttes találkozása, témák közös 
feldolgozása, problémák megbeszélése. Szakmacsoportokon belül egy-egy szakterület 
szakembereinek találkozója, mint pl. pedagógusok, BK gyerekházak, óvodapedagógusok, védőnők, 
családsegítők stb valósul meg. Pedagógusok, óvodapedagógusok bemutató órák keretén belül 
nyújthatnak szakmai segítséget egymásnak majd workshopon dolgozzák fel a látottakat, halottakat.  
A szakmaközi hálózat találkozóin a szakemberek egy-egy téma feldolgozásánál előadásokkal 
bővíthetik tudásukat, ezáltal javul az együttműködés, a szolgáltatások minősége a társszakmák 
között.  

Szolgáltatásfejlesztés és koordináció  

7. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése, szinergiában a hazai 
forrásokból megvalósuló tevékenységekkel.  

Családsegítő asszisztens  
A projekt keretében családsegítő asszisztensek kerülnek alkalmazásra. Egy fő Porcsalma 
mikrokörzetnél, három fő Csenger mikrokörzetnél (melyből két fő Csenger, 1 fő Tyukod és 1 fő 
Porcsalma településeken), havi 160 órában. Feladataikat a szolgálatok családsegítő munkatársainak 
irányításával fogják végezni, akik felkészítik a munkatársakat az elvégzendő tevékenységekre, 
feladatokra.  
Szakmai tudásuk és képességeik, készségeik figyelembe vételével szociális, életvezetési és 
mentálhigiénés tanácsokat adnak, segítséget nyújtanak az anyagi nehézségekkel küzdők számára a 
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való jutásban (kérelmek írása, adatlapok, igénylőlapok 
kitöltése stb.). Prevenciós foglalkozásokat tartanak, közösségfejlesztő programokat szerveznek, 
valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést. Előkészítik az esetkonferenciákat, szakmaközi 
megbeszéléseket valamint adminisztrációs munkát végeznek.  

8. A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú kulturális (tanulást 
segítő) helyi szükségletre épülő speciális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szinergiában a hazai 
forrásokból megvalósuló tevékenységekkel.  

Adósságkezelési tanácsadás nyújtása  
A tanácsadás célja a közösségi házba járó családok, illetve gyerekek háztartásvezetési, gazdálkodási 
ismereteinek bővítése és a mindennapi életbe való beépítése, ezáltal a szegénység csökkentése 
továbbá gazdálkodási, pénzkezelési, pénzbeosztási kompetenciák fejlesztése, felelős családi 
gazdálkodás támogatása, adósság felhalmozás megelőzése.  
A járásban működő 3 közösségi ház alapszolgáltatásai közé tartoznak a szülők 
számára szervezett gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos 
foglalkozások. A közösségi házban dolgozó munkatársak, gyakorlati 
megvalósításban segíthetnek, a végzett adósságkezelési tanácsadó a 
szakmai segítségnyújtást tudja biztosítani. Heti egy alkalommal 
minden házban 2 órát foglalkozna a szülőkkel és/vagy a 
gyerekekkel.  



 

Feladata: Egyéni, csoportos tervezések, megbeszélések, gyakorlati praktikát közös alkalmazása. A 
család belső forrásainak felhasználásával a külső tényezők, mint pl. bevételek egyensúlyba hozása, 
megtervezése.  

Gyógytorna biztosítása  
A gyógytorna biztosításával célunk a településeken a gyerekek számára a helyes testtartás 
megtanítása valamint a mozgásszervi problémák korrigálása.  

9. Közösségi, gyermek-és ifjúsági programok működtetése szegregátumban vagy szegregált 
településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani 
háztartási – gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat (elsősorban 
elődprojektben létrehozott közösségi házakban és terekben)  

Közösségi ház működtetése Csenger  
Közösségi ház működtetése Porcsalma  
Közösségi ház működtetése Tyukod  
A közösségi ház legfontosabb funkciója, hogy a település lakosainak lehetőséget biztosítson a 
találkozásokra, a rendszeres programoknak, a szülők, a nagyszülők, gyermekek szabadidejének 
értelmes, szervezett eltöltéséhez.  
A közösségi házak az elődprojektben sikerrel működtek Csenger és Porcsalma településen, 
Tyukodon viszont nem került kialakításra. A tyukodi Közösségi házat az EFOP-2.1.2-16 számú 
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere elnevezésű pályázatból kívánjuk kialakítani, az 
önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlan felújításával.  
A közösségi ház lehetőséget biztosít külső szakmai és civil szervezetek számára szolgáltatásaik 
nyújtására, helyi elérhetőségük megteremtésére.  
A csengeri Közösségi házban a szülők részére (15 fő) egy alkalommal 30 órás konfliktuskezelési 
tréninget terveztünk.  

10. Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai 
terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében.  

Óvodai, iskolai szociális munka  
A projektben tervezzük egy óvodai, iskolai szociális munkás alkalmazását, aki megszervezi a járás 
5 óvodájának (7 telephely), 5 általános iskolájának (7 telephely), 1 középiskolájának a prevenciós, 
felvilágosító tevékenységeinek megszervezését. Az intézményekben nap mint nap megjelenik, így 
hatékonyabb munkát tud végezni az igazolatlan óvodai, iskolai hiányzások csökkentésében, a korai 
iskolaelhagyás, a korai terhességek megelőzésében, a továbbtanulás, szakmaválasztás 
elősegítésben, a deviáns magatartás, a káros szenvedélyek csökkentésében. Szoros kapcsolatban fog 
állni a gyermekjóléti szolgálatokkal/központtal, a helyben dolgozó védőnőkkel, egyéb gyerekekkel 
foglalkozó szakemberekkel. Az iskolai szociális munkás közvetlenül találkozik a köznevelési 
intézmények gyermekeinek, tanulóinak problémáival, így része a gyermekvédelmi 
jelzőrendszernek.  
Az iskolai szociális munka célcsoportjai elsődlegesen az óvodába, általános iskolába, középfokú 
intézménybe járó gyermekek és családjaik, ezen túl az összes köznevelésben részesülő gyermek, s 
nem utolsó sorban a tantestületek.  
Eszközei: Minden típusú (egyéni, csoportos, közösségi) szociális munkaformával dolgozhat.  
Feladatai: Tájékoztató, ismeretterjesztő alkalmak szervezése, az iskolán belül és az iskola keretein 
kívül, prevenciós, alkalmak szervezése a gyerekek, pedagógusok, szülők számára. 
Konfliktuskezelési, élménypedagógiai foglalkozások, kortárssegítés, 
közösségfejlesztő programok, művészeti tevékenységek szervezése.  



 

11. Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok.  

Közösségi programok szervezése  
Minden szabadidős tevékenységnek prevenciós célja van. A gyerekek csellengését, devianciáját 
megelőzni, hasznosan eltölteni a szüneteket. Szükséges többféle lehetőséget felajánlani a 
gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltésére, hogy a választási lehetőséget megadjuk. Minden 
tevékenység hozzájárul a közösségfejlesztéshez, közösségi élmények szerzéséhez, az EFOP-2.1.2-
16 számú Gyerekesély programok infrastrukturális háttere elnevezésű pályázatból felújításra, 
kialakításra kerülő játszó-és sportudvarokon, közösségi tereken, a járás településein, melyekhez 
eddig a célcsoport tagjai nem juthattak hozzá.  
A tevékenységek során egészségmegőrzés, sportolási lehetőség, rekreáció, kézművesség elérhetővé 
válnak. Nyári napközik, táborok esetében napi háromszori étkezést biztosítunk.  
Az elődprojekt tapasztalataira építve az alábbi programokat tervezzük:  
Nyári napközi, Úszás, Gyógylovaglás, Kajak-kenu tábor, Családi nap, Gyerek nap, Ifjúsági tábor, 
Közösségépítő tábor, egyéb közösségépítő programok.  

12. Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági 
korosztálynak  

Pályaorientáció  
A projekt keretében meghívjuk a különböző szakmák képviselőit az iskolákba, hogy 
megtapasztalják és megismerjék a gyerekek, valójában milyen tudást igényel egy-egy adott 
munkakör. Ezzel szeretnénk hozzájárulni, hogy a gyerekeknek reálisabb esélye legyen a 
közszférában vagy a vállalkozói szférában való elhelyezkedéshez, a megfelelő bér, illetve juttatás 
megszerzéséhez.  
A pályaválasztási tanácsadás az osztályfőnökök bevonásával történik az általános iskolák felső 
tagozataiban és a középiskolában osztályfőnöki órák keretében. Igény szerint évente szervezünk egy 
utat az állásbörzére, amely Nyíregyházán kerül megrendezésre, ahová az általános iskolás 
gyerekeket visszük el. A középiskolások körében végzünk egy igényfelmérést és évente egy 
alkalommal, meglátogatunk egy felsőoktatási intézményt, részt veszünk egy nyílt 
napon.(Nyíregyháza vagy Debrecen).  
Szülőkkel, pedagógusokkal folyó munka során megbeszéléseket, tájékoztatókat tartunk a gyerekek 
sikeres iskolában tartásához, az elkezdett tanulmányok befejezése érdekében.  

 
Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése  

13. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, 
önkéntesek bevonása a programok megvalósításába, a bevontak felkészítése, szakmai-módszertani 
támogatása, önkéntesek felkészítése, szakmai-módszertani támogatása.  

A projekt során a szolgáltatásokban részt vevő gyerekek szüleit, családtagjait, civil szervezetek 
tagjait, intézmények dolgozóit, nyugdíjasokat, munkanélkülieket igyekszünk bevonni. A bevonás 
személyes beszélgetések, találkozások, Közösségi Házak, Biztos Kezdet házak, családsegítők 
segítségével történik. A gyerekek közösségi szolgálatba bevonása az iskolák megkeresésével 
kezdődik, ahol tájékoztatást adunk a nálunk végezhető tevékenységekről. Felmérjük a diákokat, a 
lehetőségekkel összevetve biztosítjuk számukra a közösségi szolgálatot.  
Az önkéntesek (20 fő) a projekt időtartama alatt összesen 2 alkalommal, 3 nap 2 éjszakás 
tapasztalatcserére utaznak, ahol megtörténik az elvégzett tevékenységek 
összegzése, tapasztalatok levonása, munka értékelése.  

 



 

Helyi szakemberek együttműködése, támogatása  

14. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó 
szakemberek számára tapasztalatcserék, tudásbővítés, továbbképzési és képzési tevékenységek 
megvalósítása céljából  

A járásban dolgozó gyerekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek részére a projekt keretében 
szervezett szakmai műhelyek működtetése során az egyes szakmák képviselői megbeszélhetik a 
területükön jelentkező aktuális problémákat, eseteket, megoldási lehetőségeket.  
A műhelyek során a bevont szereplők nézőpontjai megjelennek, abból közös tanulságok levonása 
lehetséges, mely segíti az egyenkénti és a közös munkát a gyerekek és családjaik helyzetének 
javítása érdekében. Jó gyakorlatok megismerése céljából évente 1 alkalommal (a projekt időtartama 
alatt összesen négyszer) tapasztaltcseréket szervezünk. Az országban sok terülten működnek olyan 
önszerveződő jól működő gyakorlatok, melyek adaptálhatók a járásunkban, és amelyek segíthetik, 
javíthatják a gyermekeink és családjaik helyzetét.  
Ez a pályázati időszak alatt 48 találkozást jelent, mely a szakmacsoportok és a különböző 
szakemberek találkozóját is magába foglalja.  
Éves tematikát alakítunk ki, mely szükség szerint módosítható, indokolt esetben eseti jellegű téma 
is feldolgozható. A témaköröket, az egyes tartalmakat a helyi aktualitások, szükségletek, problémák 
és a helyi szakemberek határozzák meg.  

15. A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek 
szakemberei számára  

Közösségfejlesztés, tréning szakembereknek, szupervízió  
A közösségfejlesztési tevékenység célja a projektben a párbeszédhez szükséges közös platform 
biztosítása, hosszútávú célja pedig, hogy a szakemberek és döntéshozók között kialakult és működő 
párbeszéd, a nagyobb rendszereket is átölelő hálózatosodáshoz vezessen. A projekt I. félévében 40 
fő részére 3 nap 2 éjszaka időtartamban tervezzük megszervezni a tréninget.  
A tréning segítséget nyújt az előítéletek leküzdéséhez, a harmonikus együttélést szolgáló 
érzékenyítés, szemléletformálás folyamán a konfliktuskezelés témakörében.  
Csoportos és egyéni szupervíziót is tervezünk, melynek célja, hogy az adott célcsoporttal az adott 
körülmények között a projekt-team és tagjai a lehető legoptimálisabban végezhessék munkájukat, 
ill. kialakítsanak egy olyan működés biztonságot, amely például annak belátását/megértését is 
lehetővé teszi, hogy: „egy adott szakmai helyzetben nem érhetnek el többet, mint amennyit elértek, 
de ne is érjék be kevesebbel”.  
A csoportos szupervízió a projektbe bevont hasonló munkaterületeken dolgozók részére kétheti 
rendszerességgel a Közösségi házakban a kölcsönös tapasztalatcserét, különböző látásmódok, 
szemléletek, hatékony tanulását szolgálja.  
Egyéni szupervízió: a projektben dolgozók, egy fő résztvevő, és egy fő szupervízor 
együttműködésével valósul meg. A figyelem egyetlen résztvevőre irányul, mély, bizalmas, témák 
vethetők fel.  

 
Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek  

16. Szülők számára – különösen óvodás kor alatti gyermekkel - gyermeknevelést támogató motivációs 
képzések, rendezvénysorozatok szervezése.  

A Biztos Kezdet házakban dolgozók, a védőnők nagyon sok családdal 
kapcsolatban vannak, így ők nagy segítségünkre lesznek a célcsoport 
kiválasztásában és felkeresésében.  
A családok részére a projekt időtartama alatt Biztos Kezdet házanként 
2 alkalommal a családi élet sikeres megéléséhez, tartós 
párkapcsolatokhoz a sikeres életvitelhez, családi élet során 



 

felmerülő problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztését biztosító foglalkozások 
lebonyolítását tervezzük. A program formája: tematikus tréning  

17. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata 
tekintetében a bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatán, és más kisgyermekkori 
szolgáltatásokban (előadások, csoportok, foglalkozások, stb.) 

Háromhavonta egy alkalommal a fenti intézményekben foglalkozások, kulturális, szabadidős 
programok keretében szülők készségeinek, képességeinek fejlesztését tervezzük. Ezek a 
foglalkozások a gyermekekkel közösen történnek és a szülők aktivizálása a programokat vezető 
szakemberek feladata.  
Azoknál az intézményeknél, ahol a számítógépet is tudják használni a szülők, mint pl. Biztos Kezdet 
házak, ott törekedünk az IT kompetenciákat is fejleszteni, hogy minél nagyobb ismeretre tegyenek 
szert a világháló segítségével. Jártasságuk lesz az információk megszerzésében, melyet 
gyermekükkel való közös tanulás során is fel tudnak használni.  

 
Hiányzó szakemberek pótlása  

18. A járás területén hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre 
álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése (pl. gyermekorvos, szakorvosi 
ellátás, gyógytornász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, 
dietetikus, mediátor, óvodai-, iskolai-, telepi szociális munkás stb.)  
Az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni a projektbe:  

Fejlesztő pedagógus  
Feladata lesz fejlesztő foglalkozások nyújtása, helyszínként a járás településeit jelöljük meg az 
igényfelmérés után, a megfelelő óraszámban elosztva, összesen heti 15 órában. A 
tevékenységformákat a tanuló problémájának jellege határozza meg. Ettől függően a fejlesztő 
pedagógus a következő tevékenységi formák közül választja ki a tanuló számára 
legmegfelelőbbeket:  
 Egyéni foglalkozások  
 Kiscsoportos foglalkozások  
 Egyéni bánásmód  

Korrepetáló pedagógus  
Korrepetálást biztosítunk a tanulóknak és helyszínként a járás településeit jelöljük meg, az 
igényfelmérés után, a megfelelő óraszámban elosztva, összesen heti 40 órában. Egyéni és csoportos 
korrepetálást tervezünk, a heti rendszerességgel megtartott korrepetáló foglalkozások keretében.  

Tehetséggondozó pedagógus  
Tehetséggondozás biztosítását tervezzük, helyszínként a járás településeit jelöljük meg, az 
igényfelmérés után, a megfelelő óraszámban elosztva, összesen heti 40 órában.  

Logopédus  
Logopédiai szolgáltatás nyújtását tervezzük, helyszínként a járás településeit jelöljük meg, az 
igényfelmérés után, a megfelelő óraszámban elosztva, összesen heti 15 órában. Rendszerességgel 
megtartott logopédiai órákon, a logopédus egyéniesített kiscsoportos foglalkozások keretében végzi 
tevékenységét. A „beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és 
felnőtt hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más 
beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok 
megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, 
terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási 
tevekénység ellátását” képesített szakember végzi, a szolgáltatást a 
Biztos Kezdet házak, iskolák, óvodák stb. az igényeknek 
megfelelően vehetik igénybe.  



 

Az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való 
együttműködés  

19. A megvalósítók, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakembereinek 
részvétele a kiemelt projekt által szervezett képzéseken, szakmai műhelyeken, szakmai 
rendezvényeken, (a résztvevők számára csak az utazási és szállás költség biztosítandó jelen 
projektből, a képzés költségét a kiemelt projekt biztosítja)  

Az alábbi képzéseken való részvételt tervezzük a projekt keretében:  
a) Járási Családsegítő Központok és a területen működő Szolgáltatások együttműködése / 30 óra  
b) Kistérségi szociális szolgáltatások tervezése és fejlesztése (és működtetése, finanszírozása, 

fenntarthatósága) / 40 óra  
c) Az igényekre, szükségletekre, változásokra reagáló, később nevesített képzés / 30 óra  
d) Közösségi munka ‐ csoportanimálás és ifjúság szakirányokkal / 40 óra  
e) Segítő készségek fejlesztése ‐ Jó kis hely és Közösségi ház szakiránnyal / 40 óra 

 

20. Monitoring adatok biztosítása - a kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszer 
megfelelő mennyiségű és minőségű adatokkal, időben történő feltöltése érdekében 

A kiemelt projekt által létrehozott webes felületet havi rendszerességgel töltjük fel beszámoló 
formájában a tevékenységekről, valamint az aktuális havi adatokat az egyes szolgáltatásokat 
igénybe vevő gyerekekről és felnőttekről. Ezekből az adatokból kinyerhető statisztikák nem csak a 
járás számára teszik lehetővé a vállalt indikátoraink teljesülésének nyomon követését, de a kiemelt 
program munkatársai is használni tudják azokat a programok értékeléséhez.  

21. Együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival.  

A pályázati felhívásnak és a módszertani útmutatónak megfelelően együttműködés a kiemelt projekt 
szakértőivel, munkatársaival a projekt sikeres megvalósításának érdekében. 

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2017.11.01-2022.04.30. 

A Társulás vállalja, hogy a projekt megvalósítása és fenntartása során együttműködik az EFOP-1.4.1-
15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása kiemelt projekt megvalósítóival. Vállalja továbbá, 
hogy a projektre vonatkozó fenntartási kötelezettségének eleget tesz, valamint a vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja. 
 


