
 

működtetése elkülönült szervezeti egységként a család- és gyermekjóléti központban 
vagy annak fenntartójánál. 
3. Új belépőknél a célterületen élő gyermekek, fiatalok és családjuk helyzetének, 
igényeinek, szükségleteinek felmérése, valamint ez alapján Gyerekesély stratégia és 
Cselekvési Terv készítése. 
 
Helyi innovatív fejlesztések  
4. Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása a rászoruló (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára, a helyi 
szakemberek javaslata alapján, 
5. Krízishelyzeteket  megelőző  és  azokat  kezelő,  esélynövelő  megoldások  
támogatása  a  GYEB döntése alapján a helyi szükségleteknek megfelelően. 
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.) 
 
Szolgáltatásfejlesztés és koordináció 
7. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése, 
szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel. 
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.  
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  
10. Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai 
iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében. 
11. Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok. 
12. Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és 
ifjúsági korosztálynak 
Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése 
13. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések 
elősegítése, önkéntesek bevonása a programok megvalósításába, a bevontak 
felkészítése, szakmaimódszertani támogatása, önkéntesek felkészítése, szakmai-
módszertani támogatása. 
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 
15. A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként 
bevont szervezetek szakemberei számára 
a. szupervízió, coaching, 
b.  a  hálózatos  együttműködést  támogató  csapatépítő  programok  (rendezvények, 
tapasztalatcserék) lefolytatása a projekt első félévében, tréner bevonásával , valamint 
c.  az  előítéletek  leküzdését,  a  harmonikus  együttélést  szolgáló  érzékenyítés, 
szemléletformálás, konfliktuskezelés, stb. 

 

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata 

Szerencs Város Önkormányzatának, ezért a 2017-2022-es célkitűzések egyik konkrét 

vállalása, hogy a térségen belül csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi 

kirekesztődés kockázatának kitettek száma, a szegregátumokban élő családoknak 

lehetőségük legyen a társadalmi felzárkózásra. 

 
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata 
Szerencs Város Önkormányzatának, ezért a 2017-2022-es célkitűzések egyik konkrét 
vállalása, hogy a térségen belül csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek száma, a szegregátumokban élő családoknak 
lehetőségük legyen a társadalmi felzárkózásra. 
 
Célunk a gyermekek, fiatalok társadalmi integrációjának esélyének növelése. A 
programokba bevont gyermekek és fiatalok közösségének kialakításakor mind a 
szociokulturális helyzet, mind az etnikai háttér szempontjából törekedni kell a 
heterogenitásra, amennyiben a helyi társadalom összetétele lehetőséget ad erre. A 
pályázat során megvalósításra kerülő tevékenységek mindegyike nyitott minden 
köznevelési intézményben tanuló gyermek és fiatal számára, kiemelten az átmenetek 
– beiskolázás és iskolakezdés, felső tagozatra lépés, középfokú továbbtanulás – 
időszaka igényel fokozott támogatást számukra. A kulturális rendezvényeken, 
kirándulásokon való részvétel szintén az anyagi helyzetből fakadó hátrányokat 
csökkentheti. 
 
A pályázat célja, hogy gyakorlóhelyet biztosítson a pedagógusjelöltek és egyéb segítő 
szakmákat tanuló felsőoktatási hallgatók részére és vállalja, hogy az egyes 
tevékenységek megvalósításába olyan személyeket, fiatalokat is bevon, akik korábban 
fejlesztésekben vagy egyéb, a társadalmi felzárkózást elősegítő programokban, 
intézkedésekben célcsoportként vett részt. 
 
A célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen 
felhasználói. Azok a személyek a Szerencsi Kistérség területén, akik szolgáltatásban 
közvetlenül érintettek. A Felhívás két csoportot határoz meg: a közvetlen célcsoportot 
és a közvetett célcsoportot. 
 
Közvetlen célcsoport: Ide tartoznak a célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük 
is különösen a rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyerekek, valamint családjuk. 
 
Közvetett célcsoport: a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal 
foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi 
szervezetek, a helyi közösségek vezetői és tagjai. 
 
Szakmai tevékenységek 
1. A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 
kiegészítése 
A program stratégiai megalapozottságának erősítése 
2. A program helyi megvalósításának és a Gyerekesély Bizottság (a továbbiakban 
GYEB) működésének adminisztratív és szakmai hátterét biztosító Gyerekesély Iroda 
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Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek 
16. Szülők számára – különösen óvodás kor alatti gyermekkel - gyermeknevelést 
támogató motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése.  
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.). 
 
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 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) 
20. monitoring adatok biztosítása - a kiemelt projekt által működtetett online monitoring 
rendszer megfelelő mennyiségű és minőségű adatokkal, időben történő feltöltése 
érdekében,  
21. együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival.. 
 
A program kommunikációja 
22. A program hatékony helyi kommunikációja a célcsoportok és döntéshozók felé 
Könyvvizsgálat 
23. A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről 
szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtan 
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A Széchenyi 2020 program keretében megjelent az Integrált térségi 
gyermekprogramok című (EFOP-1-4-2-16 kódszámú) felhívás. 
Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert EFOP-1.4.2-16-2016-
00021 azonosító számon "Út a jövőbe" - Integrált térségi gyermekprogramok a 
Szerencsi járásban, valamint Sóstófalva és Újcsanálos településeken címmel. 
A projekt eredményeként Szerencs Város Önkormányzata, 500,00 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott. 
 
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. november 01. – 2022. április 30. 
 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város 
Önkormányzatának célja hogy a térségen belül csökkenjen a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma, megfékezze a nagyfokú 
elvándorlást és növelje a települések népességmegtartó erejét. 
 
A szegregátumban élő családoknak lehetőségük legyen a társadalmi felzárkózásra, 
segítse a gyerekek hátrányos helyzetéből – anyagi helyzetéből, a szülők 
iskolázatlanságából - fakadó nehézségek leküzdését, csökkentse az iskolai 
lemorzsolódást, a hiányzások számát és segítse a tanulók képességeinek 
kibontakoztatásán keresztül, iskolai előrehaladásukat. 
A támogatásnak köszönhetően megvalósulnak a következő tevékenységek: 
rendezvények, foglalkozások, klubok, táborok, szűrőprogramok, internetes honlap 
készítés, szemléletformáló DVD-k kiadása. 
 
Az 500,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Szerencsi járásban, 
valamint Sóstófalva és Újcsanálos településeken valósul meg a fejlesztés. 
 
A fejlesztés eredményeként olyan térségi gyermekprogramokat nyújtó intézmény jön 
létre, mely a Szerencsi járás valamint Sóstófalva és Újcsanálos települések számára 
jelentős előnyöket hoz. 
 
 
További információ kérhető: 
Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi utca 89. 
E-mail: polgarmester@szerencs.hu 
Honlap: www.szerencs.hu 


