Projekt bemutatása
1.,
Tisztelettel köszöntök mindenkit a projektnyitó rendezvényen. Bárdos Katalin vagyok, 10 éve dolgozok a
gyermekvédelmi szakellátásban, ez idő alatt mindvégig a Pétervásárai Gyermekotthonban fejlesztő
pedagógusi feladatokat láttam el. A mai projektnyitó rendezvényen a Heves Megyei Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik újabb nyertes projektjét szeretném bemutatni,
melyben projektmenedzseri tevékenységet végzek.
1-2.,
„Maradj talpon!”önálló életkezdés feltételeinek javítását célzó komplex program címmel, EFOP. 1.2.7.-162017-00021 –es azonosítószámmal 2018. január 19-én indult el a HMGYK és TEGYESZ projektje, melynek
forrását az Európai Szociális Alap biztosítja. A Támogatási összeg 24.92 millió Ft. A projekt időtartama 22
hónap, amely 2017. december 01.-től-2019. szeptember 30. –ig tart.
3.,
A projekt tevékenységeit az egri, lőrinci, mónosbéli és pétervásárai telephelyekre terveztük.
4..,
A pályázat aktualitása több részterültet is érint. Mint tudjuk, az Észak-magyarországi régió hazánk
elmaradottabb térségei közé tartozik; magas a mélyszegénységben élők száma, számottevő a
munkanélküliség, az országos átlaghoz képest magasabb az alulszocializált családok, aluliskolázottak aránya.
Sajnos az előbb felsoroltak hozadéka az is, hogy megyénkben megnövekedett a családból való kiemelések
száma, ezért sok fiatal és kiskorú él állami gondozásban.
A gyermekvédelmi szakellátásban élők esetében sérült az önálló életvitel eléréséhez szükséges motiváció, az
érett személyiség kialakulásának, valamint a sikeres társadalmi beilleszkedésnek az esélye. Ezek hiánya
jelentős egyéni életvezetési problémákhoz vezet. Ezért a felsorolt problémák megelőzése, kezelése érdekében
már az intézményrendszerből való kilépést megelőzően szükség van sokrétű, életkori sajátosságoknak
megfelelően kialakított, egymásra épülő elemekből álló képzési, fejlesztési folyamatok bevezetésére, amely a
fenti területekre fókuszálva, az egyéni állapothoz, szükségletekhez igazodva célozza meg az önálló életvitelre,
a családi életre való alkalmasság kialakítását, fejlesztését.
5.,
A következő dián a szükségletfelmérés módszerei, illetve a szakmai tervdokumentáció kialakításának menete
látható. A HMGYK és TEGYESZ intézményében élő gyermekek szükségleteinek felmérése a Szechenyi 2020
programhoz kapcsolódóan határozta meg a projekt szakmai tartalmát.
6.,
A következőkben a program hosszú és rövid távú céljai kerülnek bemutatásra.
Projektünk egy olyan komplex program, melynek célrendszere sokrétű és szerteágazó, s mely a bevonni
kívánt célcsoport igényihez, életkorához, ellátási szükségleteihez, személyiségállapotához mérten került
meghatározásra.
Fő célként tűztük ki a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek önálló életkezdéséhez és a sikeres
családi élet megteremtéséhez szükséges szociális kompetenciák megfelelő szintű átadását, fejlesztését,
valamint a társadalomba, családba történő reintegrációs folyamat elősegítését. Szeretnénk, ha fiataljaink
hosszú távon képessé válnának
- az önálló életvitel megszervezésére
- a családi életre való alkalmasságra, a felelősségvállalásra, a megfelelő normák átadására
- a megkezdett tanulmányok elvégzésére, a jövőtervezésre, célmeghatározásra
- a sikeres munkavállalásra és az ehhez kapcsolódó igényszint kifejlesztésére
7.,
Ennek elérése érdekében a célcsoport számára olyan programok, képzések, táborok, rendezvények szervezését
terveztük, melyek erősítik személyes és családi kapcsolataikat, fejlesztik önfenntartó képességüket, emelik
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tanulási, életvezetési igényszintjüket, valamint a szabadidő hasznos eltöltését, illetve új ismeretek és
közösségi élmények megszerzését eredményezik.
A Felhívás kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek megvalósítását tette lehetővé, a dián
látható, hogy a projekt ideje alatt ezek a tevékenységek időben hogyan is oszlanak el. Kötelezően
magvalósítandó tevékenységeink száma: 10, választható tevékenységek száma pedig 7.
8.,
A továbbiakban ezen tevékenységek bemutatására kerül sor. Minden programelem esetében látható lesz a
helyszín, a csoportlétszám, a korcsoporti eloszlás, illetve az időtartam. Az egri helyszínen minden esetben az
Egri és a Lőrinci Gyermekotthon lakói, a Pétervásárai helyszínen pedig a Pétervásárai és a Mónosbéli
Gyermekotthon lakói vesznek részt vegyes csoportokat alkotva ezzel.
A „Magánélettan” elnevezésű szexuális felvilágosítás és áldozattá válás témáját feldolgozó
csoportfoglalkozás egy nemi- és szexuális egészségnevelésen alapuló tevékenységsorozat, amelynek alapvető
célja, hogy a résztvevő gyermekek egy szexuálisan egészséges, életkoruknak megfelelő ismeretekkel
rendelkező, felelősségteljes szexuális és családi életet élő tagjai legyenek a gyermekotthonnak és a majdani
felnőtt társadalomnak.
Ezt az egészséges szemléletet és attitűdöt a szexuális kultúrájukban, társas kapcsolataikban és családi
életükben is képviseljék, ezáltal érett, felelősségteljes partnerkapcsolatokat tudjanak kialakítani, ami
tulajdonképpen a sikeres és boldog élet egyik alappillére.
A csoportfoglalkozást 2 helyszínen, 2 korcsoportban valósul meg.
A program részeként a Nők a Nőkért együtt az erőszak ellen Egyesület ( „NANE”) által tartott előadás célja,
hogy a résztvevők megismerjék a párkapcsolati erőszak dinamikáját, tisztában legyenek azzal, hogy hova
lehet fordulni, ha az embert erőszak éri a családban, a párkapcsolatában, illetve ilyen estben hogyan segíthetik
egymást a fiatalok.
A „NANE” egyesülete ebben a témában kidolgozott két szakmai kiadványt, amelyek a program keretében - az
intézményünk sajátosságait figyelembe véve- átdolgozva kerülnek kinyomtatásra, illetve terjesztésre az
intézmény dolgozói és gyermekei körében.
9.,
A Boldog leszek! című jövőkép kialakítását elősegítő foglalkozás célja, egy olyan jövőkép kialakítása egyéni
szinten, amelyben a gyermek célokat képes kitűzni szakmaválasztás, tanulás, családalapítás, munkavállalás
területein, valamint a célok megvalósításához szükséges lépések is meghatározásra kerülnek erőforrásainak
figyelembe vételével.
A csoportfoglalkozás 2 helyszínen, 2 korcsoportban valósul meg.
10.,
A Budapesten működő Karaván Művészeti Alapítvány előadása, az I’m online című ifjúsági kamaradarab az
internetes zaklatás témakörét dolgozza fel. Az előadás a gyerekek közötti zaklatásról, azon belül is az
interneten történő zaklatásról szól. Ez sok tizenéves mindennapjait keseríti meg. Rengeteg az áldozat és az
elkövető is. Célunk az előadásokkal az, hogy megvédjük gyermekeinket ettől a megrázó élménytől, hogy
felkészítsük őket ennek kivédésére, s ha áldozati szerepbe kerülnek, utat mutassunk a megoldásra.
Ugyanakkor figyelemfelhívó szerepe is jelentős, hisz gyermekeink körében az elkövetői oldalon is lehetnek
szereplők.
Az előadások 4 csoport esetében valósulnak meg.
11.,
A Mesevilág című meseterápiás foglalkozás célja, a meseterápia eszközeivel, alkotó tevékenységek
segítségével játékosan inspirálni a gyerekeket arra, hogy felismerjék magukban a továbblépésre való
képességet. A foglalkozások során észrevétlenül kerül feloldásra a gyermekekben a szülői támogatás hiánya, a
lelki és fizikai értelemben kapott rossz dolgok, haszontalan útravalóktól való megszabadulás, a
kilátástalanság, eszköztelenség érzése, a támogató baráti kapcsolatok hiánya, az értéktelenség állapota a
mesék tanúságainak segítségével.
A csoportfoglalkozás 2 helyszínen, 2 csoportban valósul meg.
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12.,
A „Ne szívd mellre!” című szenvedélybetegségek prevencióját célzó program alapvető célja az, hogy egy
olyan szemléletet alakítson ki a tizenévesekben, hogy a legális és illegális drogok használata nem tartozik a
társadalom és közvetlen környezetük által elfogadott normák közé.
Ezért szeretnénk segítséget nyújtani a fiatalok számára abban, hogy felismerjék a belső és külső nyomásgyakorlásokat, melyek befolyásolják a legális és illegális drogok kipróbálásával, esetleges használatával
kapcsolatos döntéseiket, továbbá, olyan személyes és társas készség fejlesztése, melynek segítségével
ellenállhatnak az ilyen nyomásoknak.
A csoportfoglalkozás 2 helyszínen, 2 csoportban valósul meg.
A foglalkozáson belül Dr. Zacher Gábor addiktológus előadásán is lehetőség nyílik a
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos informálódásra.
13.,
A „Szó-beszéd” című kommunikációs tréning célja a résztvevő serdülők együttműködéssel és
kommunikációval kapcsolatos alapismereteinek, viselkedési eszköztárának és hatékonyságának fejlesztése.
A tréning az élményszerű, tapasztalati tanulás módszerével hozzájárul ahhoz, hogy a csoport tagjai bizonyos
helyzetekben tudatosabban és felelősebben kezeljék önmagukat és társaikat. Illetve a tanult kommunikációs
eszközök használatával az élet minden területén érvényesülhessenek. A tréninget 4 helyszínen, 4 csoportban,
vegyes korcsoportokban tartjuk.
14.,
„Lépéselőnyben” elnevezésű tanulási technikák megismerését, elsajátítását célzó tréningen alkalmazott
tanulási stratégia oktatásának célja, hogy a gyerekek képesek legyenek elsajátítani azt a mennyiségű
tananyagot, amelyet az iskolai követelményrendszer velük szemben támaszt. Ezen felül cél, hogy a tanulás
váljon élvezetes tevékenységgé, amely kialakítja az új ismeretek megszerzésének igényét. A tréning 2
helyszínen, 2 csoportban valósul meg.
15.,
A Gazdálkodj okosan! című csoportfoglalkozások során elérendő cél a családi környezetből kikerült, a
szakellátásban nevelkedő gyerekek takarékosságra, önálló pénzhasználatra való nevelése játékos formában a
pénzkezelési és gazdálkodási alapismereteket célzóan. A foglalkozásokat 2 csoportban, 2 helyszínen terveztük
be.
16.,
A HMGYK és TEGYESZ intézményében nevelőszülőknél nevelkedő és lakásotthonokban élő gyermekek és
vérszerinti szüleik, hozzátartozóik számára szervezünk Családi élményeim a Kerekerdőben című egy egész
napos kalandokkal teli programot. A Debrecenben található élményparkban a gyermekek és azok szülei is
különleges, közös élményeket szerezhetnek a park programkínálatát kipróbálva. A mozgásos, intellektuális és
vizuális élmények közös átélése során erősödik a családtagok közötti kötődés, bizalom és így nagyobb
eséllyel tudnak pozitívan egymás felé fordulni és összetartó családként funkcionálni. A rendezvényen 100 fő
részvétele biztosított.
17.,
Szintén családon belüli kapcsolatokat támogató programként terveztük a szakellátásunkban nevelkedő
gyermekek és vérszerinti szüleik, hozzátartozóik számára a Mikulásváró ünnepséget. Intézményünkben
hagyományos módon minden évben megajándékozzuk a gyermekeket a télapó által hozott csomagokkal, ezen
program keretében azonban a szülőket is be kívánjuk vonni. 90 főt várunk a rendezvényre, melyen a
résztvevőknek a Mikulás mellett színházi gyermekelőadással is kedveskedünk.
18.,
A kutyás terápia az állatasszisztált foglalkozások egyik formája. Általános célja pozitív kapcsolat kialakítása a
kutya és a gyermekek között, kapcsolatteremtés képességének fejlesztése a kutyával és emberekkel, ezáltal a
szociális képességek, érzelmi beleérzőképesség, empátia és kommunikációs képességek fejlesztése. Ezenkívül
az állat jelenlétében fellépő vagy más okokra visszavezethető stressz csökkentése, feszültségoldás és
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önállóságra nevelés egyaránt megjelenik terápiás célként. Az Ebcsont beforr! Című kutyás terápiás tréning 2
helyszínen valósul meg 2 csoportban.
19.,
A Nők a nőkért együtt az erőszak ellen Egyesület által készített, „Kérsz teát?” című színdarab
megtekintésének és feldolgozásának a célja, tisztázza az erőszak tényét, annak körülményeit, és hogy
egyáltalán mi számít erőszaknak, illetve milyen módjai lehetnek a segítségkérésnek. A programot az
utógondozott fiatalok számára rendezzük meg, hiszen fontos, hogy az előadás alatt tapasztaltak alapján, a
jövőben nagyobb eséllyel tudják felismerni, ezáltal elkerülni a párkapcsolati áldozattá válást.
20.,
Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület által megvalósuló „Színház az egész világ!” című
színjátszótábor egy komplex program, melynek célja az, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élő
gyermekek személyiségfejlesztésével egyéni életüket, önismeretüket, identitástudatukat segítő képességekre
tegyenek szert. A sport, a kultúra, az egészséges életmód, a természetvédelem, az élő környezet szeretete és
védelme területét megfelelő súllyal alkalmazhatják a sikeres életvezetési szokások képességének
elsajátításával. A színjátszó tábor lehetőséget ad egy intenzív tehetséggondozásra. A hozzá csatlakozó egyéb
programok kiegészítik és rendszerezik meglévő tudásukat, emellett személyiségfejlesztő, ismeretbővítő és
hasznos szabadidős-tevékenységi formákkal is megismerkednek a résztvevők. Az 1 hetes táborra 60 fő
részvételére számítunk.
21.,
A következő program egy hagyományőrző tehetséggondozó tábor, amely a jövőkép kialakításában jelenthet
támpontot a gyermekek számára, akik több eltérő típusú tevékenységet próbálhatnak ki a tábor ideje alatt,
ezáltal tudatosodhat bennük, hogy tulajdonképpen mihez is éreznek magukban motivációt és tehetséget. A
népi kézműves tevékenységek bemutatása, alapjainak megtanulása; értékteremtő munkavégzés az elsajátított
ismeretek, fogások önálló alkalmazásával hozzájárulhat a jövőbeni életminőség javításához. A Népi
alkotóműhely című tábor helyszínéül az egerszalóki IKTSZ Faluházat választottuk. Az 1 hetes program 2
évben is megrendezésre kerül, 2 csoportra osztva a résztvevőket.
22.,
A már többször említett NANE Egyesület jóvoltából Jó, ha tudod! címmel a szexuális felvilágosítás és
egészséges családi életre történő nevelés keretében egy kifejezetten szülőknek, illetve hozzátartozóknak szóló
előadást szervezütnk. Olyan családokat céloztunk meg, ahol már előfordult az abúzus valamelyik formája. A
résztvevők megismerik a párkapcsolati és családi erőszak dinamikáját, a korai figyelmeztető jeleket, illetve a
segítségadás és kérés lehetőségeit. A programba 8 fő szülőt vonunk be.
23.,
A korábban megszerzett pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek tudását a gyakorlatban is szerettük volna
tesztelni, így a Financia hódító – pénzkezelési tábor című program keretein belül a résztvevők egy
„elképzelt ország” pénzügyi meghódításában vehetnek részt Bogácson.
Kimeneti célként fogalmaztuk meg a gyerekek olyan készségeinek fejlesztését, mint a kooperáció, az empátia,
a logikus gondolkodás, alapvető számolási készségek, kommunikációs készségek, összetett tervezési
folyamatok megismerése és alkalmazása, jövőképalkotás, mindezt szerepjáték módszerének alkalmazásával.
24.,
A tevékenységek sorában az utolsó a Családi Ki mit Tud?, melynek célja a családi kapcsolatok erősítése, a
családtagok közötti kötelékek megszilárdítása. Ennek keretében a szülők esélyei és feltételei jelentősen
javulnak a gyermekeikkel történő kapcsolattartás terén, így nagyobb eséllyel valósulhat meg a sikeres
hazagondozás is. A családi nap keretében a célok megvalósítása érdekében családi játékos vetélkedőt,
tehetségkutató Ki mit tud?-ot, illetve egy színvonalas koncertélményt szervezünk a programba bevont
családok számára. A családi identitás erősítése, a családi szerepekhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, a
családtagok közötti kooperáció és együttműködés erősítése szintén elérendő célként jelenik meg a
programmal kapcsolatban. A rendezvényen 75 fő részvételére számítunk.
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25.,
A következő dián a szakmai stábot és a projekt megvalósításában résztvevőket lehet látni. Itt szeretném
megemlíteni, hogy az 1 hetes színjátszó tábor lebonyolításáért felelős Pinceszínház Eger Művészeti
Közhasznú Egyesület, mint lebonyolító partner vesz részt a program megvalósításában, szolgáltatásának
díjazására nem tart igényt, a tábor lebonyolítását társadalmi munkában végzi.
A Tardoson megrendezésre kerülő Családi Ki mit tud? lebonyolításában 5 fő önkéntes fog segédkezni, akik fő
feladata a környezettudatos magatartás bemutatása és gyakoroltatása a résztvevőkkel a program ideje alatt.
26.,
A továbbiakban a projekt költségvetését és a költségtípusokat szeretném bemutatni. A kördiagramon jól
látszik, hogy a projekt összköltségének háromnegyede, 20 millió Ft a célcsoportra fordított költségekre kerül
kifizetésre. Ez nem meglepő, hiszen 17 tevékenység teljes körű finanszírozását valósítjuk meg.
27.,
A pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtásának időpontjait mérföldkövekben határoztuk meg. Az 1.
mérföldkő időpontja: 2018. október 30. Ez idő alatt 11 tevékenység megvalósul vagy folyamatban van, 2
féle kiadvány készül el, illetve a támogatási összeg 40%-a felhasználásra kerül. A 2. mérföldkő: 2019.
június. 30.-án esedékes, az előzőhöz képest még 6 tevékenység valósul meg vagy folyamatban van, valamint
a támogatási összeg 90%-a kerül felhasználásra.
A Záró beszámolót: 2019. december 31.-ig kell benyújtani.
28.,
A projekt indikátoraiként a következők kerültek meghatározásra:
Fejlesztéssel elért 25 év alatti gyermekvédelmi szakellátásban részesülők 50%-a: 245 fő
Fejlesztéssel elért hozzátartozók 25 %-a: 62 fő
Fejlesztéssel elért szakemberek száma (nevelőszülők, dolgozók): 40 fő
29.,
Végezetül kitérnék komplex programunk várható hatásaira is. Úgy gondoljuk, a szükségletfelmérésben feltárt
problémák enyhítéseként, megoldásaként a projektben tervezett, célzott programok, tevékenységek, képzések,
tréningek, előadások, prevenciók által pozitív hatással lehetünk a fiatalok és szüleik életére, megadva az esélyt
az önálló életkezdés és sikeres családi élet lehetőségéhez. Bízunk abban, hogy a program hozzájárul
neveltjeink önálló életvitelének kialakítására, továbbtanulási terveik megvalósításához, a munkavállaláshoz, a
felelősségteljes családtervezéshez, stabil és sikeres családfenntartáshoz, boldog családi élet megteremtéséhez.
Köszönöm a Figyelmet!
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