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A projektünk ( EFOP-1.4.2-16-2016-00023 ) 2017.10.01-től 10 fő munkatárssal indult ( 

1fő projektmenedzser,1  fő pénzügyi vezető, 1fő szakmai vezető, 4 fő szakkoordinátor, 1fő 

közösségi ház vezető, 1 fő  közösségi ház munkatárs, 1 fő szociális asszisztens) 

alkalmazásával. Megtörtént a Gyerekesély Iroda épületében a személyes munkaterületek 

kialakítása. Sásd Város Önkormányzata testületi ülésén bemutatásra került Hegyháti Járás 

"Gyökere és  szárnyak" Gyerekesély Programja. 2017 október-november hónapban 

megtörtént az Infra ( EFOP-2.1.2 )  pályázat eszközbeszerzésének teljes körű tervezése. 

Költségvetési támogatás hiányában az első félév az elméleti felkészülések, valamint a 

koordinátorok közötti , feladatra fókuszáló szakmai egyeztetések  voltak a meghatározók.   

 A járási család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak bővítése, erősítése, 

kiegészítése:  

A projektelemhez kapcsolódva szociális asszisztenst alkalmazunk 2017.10.01-től. A 

szociális asszisztens munkavégzése folyamatos, elsősorban a kliens (rendszer) saját  

erőforrásainak mozgósítása révén segíti a hozzáfordulókat a problémamegoldás 

legcélravezetőbb módjának kiválasztásában és kivitelezésében. Munkájának szerves része 

a szociális adminisztrációs feladatok ellátása, emellett a program adminisztrációs 

tevékenységében is segítséget nyújt.  

A központ szolgáltatásainak erősítése céljából 1 fő új családsegítő munkatársat 

alkalmazunk Kisvaszar településen. A családsegítő munkatárs a településen tájékoztatja a 

lakosságot a gyermeki és szülői jogokról és kötelezettségekről, támogatásokról, 

ellátásokról, amelyek összefüggésben vannak a gyermek egészséges testi-lelki 

fejlődésével. Támogatja a családokat a gyermeknevelés, ellátása, gondozása terén. 

Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében. Családok számára biztosítja a szociális, 

életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, természetbeni és pénzbeli ellátásokhoz való 

hozzájutás megszervezése az anyagi nehézséggel küzdő családok részére. Rendszeres 

ügyfélfogadást tart a Kisvaszari Közösségi Házban heti négy alkalommal. 

A tervezett mediátor képzésre az árajánlatok beérkeztek, kiválasztásra került a képző 

szervezet, szerződéskötés megtörtént. A képzés első modulja befejeződött, a második 

modul megtartására október végén kerül sor. 

 



 Gyerekesély Iroda működtetése: 

Megtörtént a Gyerekesély Iroda épületében a személyes munkaterületek kialakítása. 

2017.10.12-én a Gyerekesély Bizottság alakuló ülésén elfogadásra került a  bizottság 

ügyrendje. Az operatív feladatokat a projektmenedzsment végzi, a program szakmai 

irányítását a szakmai vezető látja el, aki egyben a Gyerekesély Iroda vezetője is. 

Munkavégzésük folyamatos. Heti rendszerességgel hétfői napokon koordinátori 

megbeszéléseket tartunk az aktuálisan elvégzendő feladatokról, az elvégzett tevékenységek 

tapasztalatairól, amelyen részt vesz az Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinátora is.  

Az MTA által működtetett monitoring rendszer egyes elemeinek értelmezését és a 

felmerülő problémák folyamatos egyeztetését követően, Vastag Zoltán és Zeller Eszter 

(MTA munkatársak )   részvételével, szakmai műhely keretében véglegesítettük a 

rendszert. A Gyerekesély Iroda folyamatosan biztosítja a Gyerekesély Bizottság munkáját, 

elvégzi az adminisztrációs feladatokat. Március hónapban sor került a következő   GYEB 

ülés megtartására, ahol elfogadásra került a GYEB éves munkaterve, továbbá megalakult 

az a grémium, amelynek feladata lesz krízis alap működtetése. A Gyerekesély Bizottság 

munkatervének megfelelően végzi tevékenységét. GYEB ülések időpontjai: 2017.10.12; 

2018.03.26; 2018.06.25; 2018.09.27. 

 Foglalkoztatási program a járás területén: 

Közbeszerzési eljárás sikeres zárása után szeptember 1-től elindult a foglalkoztatási 

projektelem. Időközben elvégzett tevékenységek: Megtörtént a kapcsolatfelvétel az MTA-

val, még októberben jó gyakorlatot fogunk megnézni Szabolcsban, ahol hátrányos 

helyzetű emberek gazdálkodnak az MTA segítségével. Több évtizede uborkát, piaci 

alapon termelő gazdával fogunk találkozni, időpont egyeztetés után. Célunk a lehető 

legtöbb információ összegyűjtése a piaci termeléssel kapcsolatban. A Corvinus Egyetem 

diákjaival elkészíttettünk egy elemzést, mely az „eszközhitel” kihelyezésének kockázatát 

igyekezett felmérni, s javaslatokat adott a kockázatok mérséklésére. Mivel ezt a 

programunkat is igyekszünk önfenntartóvá tenni, ezért a tanulmány erre a kérdéskörre is 

kitért. Elkészítettünk egy napelemes pályázatot a Sásdi Családsegítővel együttműködve, 

melynek célja a szövetkezet által felállítani kívánt mobil hűtőkonténer energia 

szükségletének biztosítása. Ebben a konténerben lesznek hűtve és értékesítésig tárolva a 

megtermelt áruk. Leendő két kollégánkkal elindultak az egyeztetések, reméljük 

hamarosan szerződéskötésre is sor kerülhet. Elindult a kapcsolatfelvétel az első körben 

érintett polgármesterekkel.  

Ifjúsági programelem: 

Sportnapok szervezésében részvétel, első és második sportnap lebonyolításában részvétel.  

3D tervezéssel és lego robotok programozásával kapcsolatos informatikai nap szervezése 

a Vásárosdombói és a Bikal-Egyházaskozári iskola részvételével. A 3D-s tervezés 

lehetőségének megszervezése hátrányos helyzetű gyerekek számára, versenyen való 

részvétel biztosítása. A feladatokat két informatikai cég fogja meghatározni (Markcon 

Informatikai Kft., MV-Net System Kft.) Az ügyvezetőkkel már megtörtént a tárgyalás, a 



feladatokat az október végi versenyre megadják, a díjakat biztosítják. A díjátadón a 

Tolnatáj és a PannonTv fog média megjelenést biztosítani a gyerekesély programnak. 

Ezeket a versenylehetőségeket a járás minden iskolájában szeretnénk biztosítani a 

következő hónapokban, mivel úgy gondoljuk, hogy ez a nagybetűs JÖVŐ!. A fent említett 

program folytatásaként 2019-ben informatikai tábort szervezünk a gyerekesély 

programban résztvevő hátrányos helyzetű gyerekeknek, ezzel kapcsolatban egy táborozási 

pályázat is benyújtásra került a Sásdi Családsegítővel együttműködve. 

 Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása: 

Március hónapban sor került a   GYEB ülés megtartására, ahol elfogadásra került a GYEB 

éves munkaterve, továbbá megalakult az a grémium, amelynek feladata a krízis alap 

működtetése. A krízisalap felhasználása a GYEB felügyeletéve valósul meg a krízisalap 

kezelési szabályzat szerint, a krízisalap kezelő bizottság döntése alapján. Ezen időszakban 

két kérelem érkezett a krízisalap kezelő bizottsághoz, melyek elbírálásra kerültek. A 

kérelmezők a támogatást természetbeni juttatás formájában kapták meg a Gyerekesély 

Iroda munkatársainak közreműködésével. 

 Szakmaközi hálózatok működtetése 

Ennek a programelemnek a célja a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi 

ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása.  Szakmaközi hálózat 

működtetése intézményi (közoktatási, szociális és gyermekjóléti, védőnők, gyerekvédelmi 

szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatók) együttműködéssel, melynek színterei a szakmai 

műhelyek. A projekt átfogó szakmaközi hálózatának működtetése révén kiemelt figyelmet 

fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek és családok szükségleteikhez jobban igazodó 

feladatellátásra. A szakmaközi hálózat munkájába bevontuk és bevonjuk mindazokat a 

szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, hálózatokat, amelyek a szakemberek munkáját 

hatékonyan segíthetik. Ezen időszakban 22 műhelyfoglalkozás valósult meg. A 

műhelyeken téma volt többek között a  gyerekesély program bemutatása, RSZTOP 

pályázat ismertetése, MMSZ Hiteles programja, nyári napközik, nyári táborok 

programelemeinek megtárgyalása.  

 Szociális szolgáltatások bővítése: 

Február- március hónaptól állt munkába két fő családmentorunk, akik 6 településen ( 

Gerényes, Ág, Tékes, Kishajmás, Mindszentgodisa, Tormás)  segítik a hátrányos 

helyzetben élő gyermekek és családok szocializációját, valamint a szolgáltatásokhoz aló 

hozzájutást.  

Jogi segítségnyújtás keretén belül jogászt alkalmazunk, havonta 2 órás időtartamban.  A 

tevékenység célja a család és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése. 

Fontos, hogy a településeken élők elérjék a szolgáltatásokat, ezért jogi végzettségű 

szakembert biztosítunk a Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központban. 



Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás bevezetése azoknak a lakhatással összefüggésben 

eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kívánunk segíteni, akik maguk is készek és 

képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás során 

tanácsadást, információnyújtást és segítő beszélgetést biztosítunk. Ez a tevékenységünk 

nem a klasszikus értelembe vett adósságkezelés, hanem a kliensek számára biztosított 

tanácsadás havonta 8 órában. 

A családmentorok, a jogász és az adósságkezelési tanácsadó folyamatosan végzik 

tevékenységüket. 

 A járás területén hiányzó szolgáltatások bővítése: 

Március hónaptól elkezdődtek  Baranyajenőn és Nagyhajmáson a Baba-mama klubok és 

elkezdték működésüket a napközik az elsődleges célcsoportok bevonásával. Baranyajenőn 

és Nagyhajmáson a napközik változatos, sokrétű programokkal (mozgásfejlesztő 

játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, kirándulásokkal, természetjáró szakkörrel, 

íjászattal, sportnapokkal, játékos vetélkedőkkel, kreatív foglalkozásokkal várták és várják 

az érdeklődőket, folyamatos működéssel. 

A Baranyajenői Napraforgó Napközi délelőtt 9-13 óráig a helyi és a tormási 0-3 éve s 

gyermekeket nevelő családokat fogadta. A ház munkatársa a Biztos Kezdet szemlélet 

jegyében heti foglalkoztatási tervet készített, amit a gyermeki és szülői szükségletekhez 

igazodva, rugalmasan kezelt. A családok folyamatos motiválása szükséges, amiben 

elsősorban a családsegítő munkatárs volt a hatékony partner. A napközi délutáni 

programjai a tanév végét követően váltak látogatottabbá. Itt kéthetente a íjászszakkör, 

havonta pedig a természetjáró szakkör tart foglalkozásokat. Ezek tartalmas, értékközvetítő 

és élményt nyújtó programok. A mindennapokban természetesen a tanulássegítés is jelen 

van.  

Nagyhajmáson a tanév végétől óvodások és iskolások látogatták a ház egész napos 

programjait. Mivel a ház vezetője 6 órában foglalkoztatott, így július hónaptól a 

gyógypedagógiai asszisztens a mindennapi segítője. Ötletességükkel, kreativitásukkal 

szinte a semmiből csodát varázsoltak a gyerekekkel. A házat körülvevő játszótéren 

mozgásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket szerveztek. 

 Közösségi és Szolgáltató Ház Kisvaszar 

Október hónap végén a halloween jegyében szervezte nyitórendezvényét a Kisvaszari 

Közösségi Ház. Ezzel a ház megkezdte folyamatos működését, amelyhez az elődprojektből 

fennmaradt eszközkészletre és adományokra építettünk. A Kisvaszari Közösségi Ház 

vezetője és munkatársai szakmailag igényes foglalkoztatási program alapján dolgoznak ( 

kirándulások, kreatív műhelyek, sportprogramok, baba-mam klub, tanulássegítés). A ház 

tapasztalt  vezetője szakmai, módszertani segítséget nyújt a járásban működő napközik és 

közösségi házak alkalmazottainak. A közösségi házban szervezett tapasztalatcserék témája: 

programszervezés, házirend, szokás-szabályrendszer. Ugyancsak szakmai tapasztalatcsere 



keretében fogadta a Sellyei Gyerekesély Program szociális munkatársait. A júniusi vihar 

dombovári balesetének 4 áldozata egy kisvaszari család volt, mely ház közösségét sem 

hagyta érintetlenül. A krízishelyzet kezelésében a házvezető, a projekt pszichológusa, a 

családsegítő munkatárs, szakmai teamet alkotva segítették egyrészt a családot, másrészt a 

ház gyermekközösségét a tragédia feldolgozásában. 

Kisvaszari Közösségi ház sokrétű szolgáltatásaival, tematikus programjaival folyamatosan 

áll rendelkezésre a gyermekek és szüleik számára. Augusztus végére egy hetes balatoni 

táborozást szerveznek. Folyamatos a kapcsolattartás a településen működő más EFOP-os 

programok szakmai munkatársaival. Kisvaszar településről 16 gyermek vett részt az 

augusztus 22-26-ig tartó Balatonra szervezett táborban. A nyár folyamán egy alkalommal 

került sor hitéleti foglalkozásra, melyet a vásárosdombói plébános tartott. 

 Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek: 

2018. február hónaptól megkezdte munkáját az iskolai szociális munkás. Az első 

ismerkedő látogatást követően , kialakított heti rend szerint  az iskolák vezetésével és a 

családsegítő munkatársakkal együttműködve látogatták a járás 6 általános iskoláját. 

A tanórai megfigyelések és a közös szabadidős tevékenységek során törekedett a 

pedagógusok által javasolt gyermekek megfigyelésére, problémáik felmérésére, amelynek 

következményeként több esetben vette fel a kapcsolatot az érintett családokkal.  Az iskolai 

szociális munkásunk folyamatosan végezte tevékenységét az iskolákban, tanév zárás után 

(nyári szünetben) a különböző projektelemek (sportnapok, napközik programjai) 

megvalósításában nyújt segítséget. 

 Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok: 

Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok 

Mekényes, Mindszentgodisa, Oroszló, Tormás településeken folyamatosan valósulnak 

meg. Mekényesen, Oroszlón szabadidős programokkal, sportvetélkedőkkel, kreatív 

foglalkozásokkal, tanulást segítő programokkal, kirándulásokkal, filmvetítéssel 

folyamatosan várták az érdeklődőket. A nyári időszakban munkájukat az iskolai szociális 

munkás segítette.   

Júliusban Mindszentgodisán került megszervezésre az 5 napos, nyári napközis tábor. A 

naponta 20 gyermeket fogadó tábor elsősorban sport tábor volt, de a mindennapokban 

folyamatosan jelen volt, a csapatépítés, a kreatív foglalkoztatás és az egészséges életmódra 

nevelés. A  tábor vezetője a családmentor volt,  munkát  az iskolai szociális munkás és az 

iskolapszichológus segítette. Ugyancsak július hónapban  került megszervezésre a 

települések közötti sport vetélkedő, amely kapcsolódott az oroszlói falunaphoz. 5 település 

futballcsapata  közül körmérkőzés során került ki a győztes és a helyezettek. 

Kísérőprogram volt a közös bográcsozás, íjászat. 



A Tormási Művelődési házban 20 fő részvételével, 4 fő táborvezetővel tematikus napközi 

tábor került megrendezésre, aminek tematikája a közösségépítés, együttműködés fejlesztés 

és a sport köré épült. A résztvevők minden nap önismereti és közösségfejlesztő 

élményalapú foglalkozásokon vettek részt, amely célja a kommunikáció fejlesztésén túl a 

hatékony konfliktusrendezés elsajátítása volt. Ezen kívül a foci, az íjászat és a cheerleading 

– szurkolói tánc elsajátítása képezte a tábor gerincét.  

Balatoni táborozás: 2018.08.22.26.-ig: 

Balatoni táborozás 30 gyermek részvételével Fonyód-Alsóbélatelepen 5 nap 4 éjszaka 

időtartamban. A táborban a Sásdi járás Gyerekesély program által érintett három 

településéről, Nagyhajmás, Baranyajenő, Kisvaszar vettek részt. Az utaztatást vonattal 

(oda- vissza), napi ötszöri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora), illetve a 

szabadidős programokat a szolgáltató cég által kötött szerződés szerint biztosította. A 

táborban előre strukturált időkeret szerint zajlottak a programok. Kiemelt cél volt a tábori 

napirend kialakításakor a rendszerességet igénylő tevékenységek, úgymint tisztálkodás, 

lakókörnyezet rendben tartása, étkezések rendje, napi testmozgás, stb. megerősítése 

összhangban a Közösségi és Szolgáltató Házban, illetve a Baranyajenői/Nagyhajmási 

napközikben folyó munkával. A tábor ideje alatt folyamatosan 6 munkatárs felügyelt a 

gyermekekre, vett részt a programok lebonyolításában. 

 

 „Neked való- életre való” Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő 

tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak: 

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági 

korosztálynak elnevezésű programelemünk megvalósításához az árajánlatok megkérése 

folyamatban van. Árajánlatok beérkezését követően válasszuk ki a programelem 

megvalósítóját. 

 Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése: 

Civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a programok megvalósításába, a 

bevontak felkészítése a civil segítőnk tevékenységével folyamatos.  

Elvégzett főbb tevékenységek:  

Civil szervezetek éves programjainak felvezetése közös naptárba. 

Érettségihez kötött önkéntes munkavégzéshez szükséges szerződések megkötése. 

Fogadószervezet és a középiskola közötti szerződéskötés, majd önkéntesek fogadása.  

Szervezetek saját rendezvényeinek látogatása, helyszíni tájékozódás működésükről. 

Civilek tájékoztatása egymás tevékenységéről és a szükséges humánerőforrás irányítása az 

adott szervezethez.Szervezetek által megjelölt igények pontos rögzítése. 

Rendezvényszervezésselkapcsolatos dokumentációk összeállítása.  

Rendezvényszervezéssel kapcsolatos jogszabályok ismertetése, engedély- és bejelentés 

köteles esemény Know-How készítése számukra. 



 Helyi szakemberek együttműködése, támogatása (szakmai műhelyek): 

A munkatársi közösség részére március hónapban két alkalommal szerveztünk szakmai 

műhelyt, melyeknek célja egyrészt a közösségépítés, másrészt a Biztos Kezdet szemléletre 

való érzékenyítés volt. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése, a 

gyerekekkel és családjukkal foglalkozó azonos szakterületen dolgozó szakemberek 

számára folyamatos. 

Életrevaló - a 7 szokás osztálytermi alkalmazása - módszertani képzési folyamat: 1. 

szakasz: A kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása  képzési szakasz zárult le 

augusztus hónapban összesen 45 fő részvételével 2018.08.21.-22.-23.án a vásárosdombói 

és 2018.08.24.-25., 08.28.-án a sásdi általános iskolában,  amelyen a járás összes általános 

iskolájából érkeztek pedagógusok. A képzés 2. szakasza: A 7 szokás osztálytermi 

alkalmazása, ami 10 alkalom, előre láthatóan október hónapban kezdődik. 

 Szupervízió a projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő 

partnerként bevont szervezetek szakemberei számára: 

Mivel a projekt szinte teljese a halmozottan hátrányos helyzetű családokat célozza meg, 

így a benne dolgozó szakember is gyakran kerül belső dilemmákba önmagával, melyeket 

egy-egy egyéni, vagy csoportos szupervízió tisztázni képes. Szupervízió a projekt szakmai 

megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek 

szakemberei számára évente 10 alkalmat terveztünk. Az első évre tervezett 10 alkalomból 

mind a 10 foglalkozás megvalósult. 2018 októberében folytatódik a programelem.  

 

 Gyermek a családban - Szülők számára – különösen az óvodáskor alatti 

gyermekekkel – gyermeknevelést támogató motivációs képzések, 

rendezvénysorozatok szervezése 

A közvetett célcsoport tagjaival való szakmai egyeztetést követően elkészült a közvetlen 

célcsoport feltérképezése.  

A célcsoport bevonásában kulcsszereplő a területi védőnő és a projekt által alkalmazott 

családmentor. Szakemberekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént.  

Elsődleges feladatuk a családokkal való személyes találkozások során a programra való 

érzékenyítés volt. A bevonás nem egyszeri feladat. Az aktuális programok előtt 

folyamatosan tájékozódnak a részvételi szándékról, egyeztetnek a leendő programról, 

lehetőség szerint szórólapot visznek, meggyőzik a bizonytalanokat. A programelem 

megvalósításához szükséges eszközök beszerzése az EFOP-2.1.2 (infra) pályázatból 

valósul meg. Az eszközök beszerzéséig ezen programelemünk megvalósítását 

korlátozottam tudjuk teljesíteni. 

 



 A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és a szülők 

kapcsolata tekintetében a bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatában és 

más kisgyermekkori szolgáltatásokban: 

A Biztos Kezdet szemlélet megjelenítése céljából személyes szakmai megbeszéléseket 

kezdeményeztünk  a védőnőkkel. Október hónaptól indítottuk a szakmaközi műhelyek 

szervezését , az első mérföldkőig 15 műhely megtartására került sor, amelyek 

tematikájukban projekt ismertetésére, a  családsegítő munkatársakkal való 

együttműködésre, a nyári táborok, napközik szervezésére   fókuszáltak. A „Biztos kezdet” 

szemlélet jegyében a járás 5 településén  / Bakóca, Gödre, Kishajmás,  Ág,  

Baranyaszentgyörgy/,  azok releváns helyszínein ( kultúrház, könyvtár), családi délután 

keretében szerveződtek a programok. 

 Hiányzó szakemberek pótlása: 

Az iskolapszichológus februártól állt munkába, a járás 5 iskolájában végzi tevékenységét.  

Támogató attitűdjével elősegíti és preventív céllal támogatja a pozitív iskolai légkör 

fenntartását, a nevelési oktatási intézetben folyó pedagógiai munka hatékonyságát. Célja a 

gyermek fejlődésének nyomon követése, személyiségfejlődésében tapasztalható esetleges 

zavarok korai felismerése, előrejelzése, súlyos zavarok esetén szakirányú kezelésre, 

foglalkozásra irányítás; a pedagógusok konfliktuskezelési készségének, megoldási 

módjának segítése. Az iskolapszichológus az osztályokban történő hospitálásokat 

követően,  a pedagógusok jelzése alapján a hiperaktivitás tünetei mutató gyermekek 

estében végzett állapotfelmérést, majd szükség esetén az adott gyermeket delegálta a 

Pedagógiai Szakszolgálathoz. Ezen túl egyéni, kiscsoportos foglalkozásokat tartott. Július 

hónapban, a napközikben nehezen kezelhető gyermekek foglalkoztatásához  nyújtott 

módszertani segítséget. 

Márciustól gyógypedagógiai asszisztens segíti 3 óvodában (Baranyajenő, Gödre, Tormás ) 

az  egyéni fejlesztő munkát. Közreműködött az általános jellegű közvetlen (gyógy) 

pedagógiai munka előkészítésében, részt vett a foglalkozások lebonyolításában. 

Közreműködött a gyermekek körében végzett általános jellegű nevelési és fejlesztési 

teendők ellátásában. Felügyeletet látott el, kísérte az egyes tanulókat vagy csoportokat. 

Közreműködött a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és 

lebonyolításában. A gyógypedagógiai asszisztens heti váltásban, Tormás, Gödre és 

Baranyajenő óvodáiban segítette az SNI és részképesség zavaros gyermekek egyéni 

fejlesztését. A gyógypedagógiai asszisztens folyamatosan végezte tevékenységét 

tanidőben, nyári szünetben besegített a nyáron megvalósult programelemek 

megvalósításába a járás különböző helyszínein (Oroszló, Tormás, Nagyhajmás).  

 Az EFOP-1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. projekttel 

való együttműködés 

Az NRSZH által szervezett műhelyfoglalkozások mindegyikén részt vettünk, folyamatos a 

kapcsolattartás a kiemelt projekt munkatársaival.  



 Monitoring adatok biztosítása- a kiemelt projekt által működtetett online 

monitoring rendszerben: 

Monitoring adatok biztosítása- a kiemelt projekt által működtetett online monitoring 

rendszeren keresztül folyamatos. 

 Együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival: 

Együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival folyamatos. Programjaikon 

való részvétel folyamatos, együttműködésünk zavartalan. 

 A program hatékony helyi kommunikációja a célcsoportok és döntéshozók felé 

A projekt szakmai megvalósítói folyamatos figyelmet fordítsanak a projekt 

kommunikációs stratégiájára, ennek érdekében a team-ülések állandó témája a tájékoztatás 

területén történt események áttekintése, az elért eredmények értékelése. 

A projekt elsősorban az írott es on-line médiára támaszkodva kívánja közvetíteni üzeneteit. 

A projekt megvalósítása során az útmutató által előírt táblák elhelyezése megtörtént a 

projekt egyes helyszínein. Így „C” típusú állandó tájékoztató tábla elhelyezése történt meg 

a projektgazda gyerekesély irodájában, valamint a szakmai programoknak helyt adó 

települések helyszínein. 

A projekt megvalósítása során elhelyezett valamennyi tábla a Széchenyi 2020 Arculati 

Kézikönyvének előírásainak betartásával került kivitelezésre. 

A projekt a projektgazda Sásd Város internetes honlapján kívánja biztosítani az informatív, 

könnyen hozzáférhető és rendszeres tájékoztatást. A honlap – az általános tájékoztatás 

mellett – a megvalósító szervezetek, szociális szakemberek számára biztosítja a projekttel 

kapcsolatos információk hozzáférhetőségét, valamint a megvalósítást segítő információk, 

tapasztalatok megosztásának felületét. A honlap elérhetősége: www.sasd.hu/gyerekesely-

program  

 23Könyvvizsgálat: 

Projektszintű könyvvizsgálatot a program első mérföldköve után tervezünk, szerződéskötés  

a munka elvégzésére folyamatban van. 

 

                                                                                      Gábor Gyula 

                                                                                       szakmai vezető 
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