MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY
Az EFOP-2.1.1-16 kódszámú Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok
korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása című
felhíváshoz

PÁLYÁZAT CÍME

„ZEG – ZUG speciális otthon”
PÁLYÁZÓ NEVE

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNY

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola, Kalocsai
Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
6300 Kalocsa, Szent István út 16-22.

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola,
Zalaegerszegi Gyermekotthona
8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.

Budapest, 2017. június

Tartalom
1.

2.

HELYZETÉRTÉKELÉS .................................................................................................................................... 3
1.1.

A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA ... 3

1.2.

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA .................................................................................................... 13

1.2.1.

A PROJEKT SZÜKSÉGESSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ PROBLÉMA BEMUTATÁSA ............................................ 13

1.2.2.

SZAKMAPOLITIKAI, JOGI HÁTTÉR .................................................................................................. 22

A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI ......................................................................................................... 30
2.1.

A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA ........................................................................... 30

2.2.
A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK
HATÁSTERÜLETE .................................................................................................................................... 32
2.3.

AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ................................................. 36

2.4.
INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK ...................................................................................................................... 47
3.

A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE.................................................................. 49
3.1.
3.1.1.

A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNE ..................................................................................................... 49

3.1.2.

AZ ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS A MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ............ 66

3.1.3.

A FEJLESZTÉS HATÁSAINAK ELEMZÉSE .......................................................................................... 70

3.1.4.

PÉNZÜGYI TERV .......................................................................................................................... 79

3.1.5.

KOCKÁZATELEMZÉS .................................................................................................................... 84

3.1.6.

FENNTARTÁS .............................................................................................................................. 94

3.2.
3.2.1.
4.

A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA ............................................................................................. 49

RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV ............................................................................................... 96
AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES FELADATAI ÉS ÜTEMEZÉSE ..................................... 96

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI .................................................................................. 101
4.1.

A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA ....................................................... 101

4.1.1.

A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA................................................................................................. 101

4.1.2.

A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZT VEVŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA ...................................................... 124

4.1.3.

A

PROJEKTGAZDÁNAK

ÉS

PARTNEREINEK

A

PROJEKTHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TAPASZTALATÁNAK

BEMUTATÁSA.......................................................................................................................................... 125

5.

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG................................................................. 137
5.1.

A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA ................................... 137

5.2.
A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE,
KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA .......................................................................... 141
5.3.

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA ...................................................................... 143

5.4.

KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV........................................................................................................... 147

2

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ZEG – ZUG speciális otthon

1.
1.1.

HELYZETÉRTÉKELÉS
A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt
vesznek egyházi és civil szervezetek. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a
gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az
illetékes gyermekjóléti szolgálatnak.
A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. Az ENSZ Gyermekjogi
Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek érdekeit és jogait helyezi
előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző
támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként
teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként
határozza meg a családba történő visszagondozást. A törvény a családjukat átmenetileg, vagy
tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára a gyermekvédelmi szakellátás
biztosítását írja elő. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretébe az otthont nyújtó
ellátás, az utógondozói ellátás, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: SZGYF) a Kormány a
316/2012. (XI. 13.) Kormányrendelettel hozta létre az állami fenntartásban levő szakosított
szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények fenntartói feladatainak ellátására. Az
SZGYF az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó,
központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely központi szervből (a
továbbiakban: SZGYF központ), és megyei/fővárosi kirendeltségekből (a továbbiakban:
SZGYF kirendeltség) áll. Az SZGYF látja el a korábban a megyei önkormányzatok, a fővárosi
önkormányzat, a megyei jogú városok, illetve a miniszter által fenntartott gyermekvédelmi
szakellátási intézmények (területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, nevelőszülői hálózatok,
gyermekotthonok, utógondozó otthonok) és a javítóintézetek fenntartói feladatait.
Nevelőszülői hálózatokat, gyermekotthonokat, és utógondozó otthonokat az SZGYF-en kívül
nem állami (egyházi, civil) fenntartók is működtetnek, a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatás biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezése alapján, kizárólagos állami feladat, így
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, csak az SZGYF tart fenn.
A 2017. február 28-i adatok szerint, az SZGYF fenntartásában 39 gyermekvédelmi szakellátást
biztosító intézmény (közvetlen fenntartású intézményekkel együtt: 2 közvetlen fenntartású
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, 4 javítóintézet) és 7 integrált (szociális és
gyermekvédelmi feladatot is ellátó) intézmény működik, a székhely intézményeken kívül 415
telephelyen.
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Az SZGYF által fenntartott 21 nevelőszülői hálózatban 2921 nevelőszülő, 9466 férőhelyen
biztosít otthont nyújtó ellátást, a gyermekotthonokban, utógondozó otthonokban 7651
férőhely áll rendelkezésre. A négy javítóintézetben (ide értve a debreceni javítóintézet
nagykanizsai telephelyét is) 538 férőhelyen fogadják az előzetes letartóztatásba helyezett,
valamint a javítóintézeti nevelésre utalt fiatalkorúakat, 24 férőhelyen az utógondozásban
részesülő fiatalokat.
Az SZGYF a fenntartói feladatainak ellátása során folyamatosan monitorozza ellátórendszerét,
és arról évente összegző elemzést készít.
Az 1980-as évektől kezdve a születések száma évről évre csökkent, és ezzel párhuzamosan
csökkent a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma is. A 2007-es évtől azonban, bár
a születések száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat, a gyermekvédelmi szakellátásban
részesülők száma emelkedni kezdett, 2016. december 31-ig összesen 3490 fővel.

1. ábra. A gyermekvédelmi szakellátásban élők száma, közülük a kiskorúak számának alakulása
1990-2015-ig KSH, 2016-os TEGYESZ adat
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A vizsgált 8 évben ugrásszerű emelkedés 2011-ben (495 fő) és 2014-ben (1461 fő) volt. 2014-ben
a kiskorú ellátottak számának emelkedését részben a kísérő nélküli kiskorúak (a
továbbiakban: knk) nagyszámú beutalása okozta, valamint ebben az évben a beutalások száma
knk nélkül is meghaladta a korábbi évek átlagát, míg ezzel egy időben a gyermekvédelmi
szakellátásból történő távozások (megszűnések) száma az átlagnál kevesebb volt.

A 2007 óta tapasztalható tendencia, a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak
számának emelkedése, tehát 2016-ban is folytatódott. A kiskorúak száma 2016-ban 20635 fő,
amely 364 fős növekedést jelent 2015-höz képest. A szakszolgálatok összesen 461 kísérő nélküli
kiskorút jelentettek 2016. december 31-én. A létszámnövekedés egyértelműen a kiskorúak
számában következett be, az utógondozói ellátottak száma jelentős mértékben csökkent az
előző év végi adathoz képest: 2876 főről 2584 főre, ami 10%-os csökkenés az éveken át
háromezerhez közeli utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számához képest.

A gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és utógondozói ellátottak összlétszáma 2016.
december 31-én meghaladta a 23.000 főt. Az ellátottak 67 %-a SZGYF, 29 %-a egyházi, 3 %
civil, 1 % KLIK fenntartású gondozási helyen élt.

A KLIK fenntartásában lévő szakellátottak arányának csökkenése a 2015. szeptember 1-től az
SZGYF fenntartásába került intézményegységek átvételével volt összefüggésben (14
5
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intézményegység, 486 férőhely). 2016-ban tovább folytatódott a KLIK fenntartásában lévő
intézményegységek SZGYF általi átvétele a fizikailag nem leválasztható gyermekotthoni
egységek fenntartóváltásával: újabb 732 férőhely, ebből 53 nevelőszülői férőhely került az
SZGYF fenntartásába.

A 2015-ös évben a kiskorú ellátottak szükséglet szerinti megoszlásában nem volt jelentős
eltérés a 2014-es adatokhoz képest. 2015. december 31-én az ellátottak 57%-a átlagos, 39%-a
különleges és 4%-a speciális és kettős szükségletű. Ehhez képest a 2016. év végi adatok 1%-os
növekedést mutatnak a különleges szükségletűek javára, az átlagos szükségletűek arányának
egyidejű csökkenésével.

A különleges szükségletű gyermekek számában (SZGYF adatok alapján) 2014. december 31.
(7040 fő) és 2016. december 31. (7561 fő) között 521 fős növekedés tapasztalható. Az elmúlt
három év alatt összesen 1 %-kal nőtt a különleges szükségletű gyermekek aránya az összes
kiskorú ellátotton belül.

A különleges szükségletű gyermekek 67 %-a (5068 fő) nevelőszülői családban élt 2016.
december 31-én, ebben jelentős változás nem történt 2015. decemberéhez viszonyítva, amikor
az arány 66% volt.2016. decemberben a különleges szükségletű gyermekeknek csak 28%-a
nevelkedett gyermekotthonban, 5 %-a ápolást, gondozást nyújtó otthonban, mely adat 2015.
decemberben 30 % illetve 4 % volt.

A speciális szükségletű gyermekek száma évekre visszamenően 700 és 760 fő között mozog.

Speciális szükségletű ellátottak száma tárgyév december 31-én, KSH és SZGYF adatgyűjtés alapján
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2015. év végén a speciális (510 fő) és kettős szükségletű (237 fő) gyermekek összlétszáma 747
fő volt, ami az összes kiskorú ellátotthoz viszonyítva az előző évekhez képest gyakorlatilag
változatlan, 3,6 %-os arányt jelent. Gondozási helyek szerint: 23 fő (10 speciális és 13 kettős
szükségletű gyermek) nevelőszülőnél, 724 fő (97%) gyermekotthonban, lakásotthonban volt
elhelyezve.

Az év során a speciális és kettős szükségletű gyermekek, fiatalok között a fiúk aránya a
lányokénak kétszerese volt, életkor szerint egyötödük a 10-14 éves, négyötödük a 14-18 éves
korosztályba tartozott. Az adatok nem mutattak változást 2016-ban sem.

A speciális szükségletet megalapozó tünetek szerinti megoszlás 2015. december 31-én az
alábbi képet mutatta: a gyerekek felét súlyos disszociális, 36 százalékukat súlyos pszichés
tünetek, míg 18 százalékukat pszichoaktív szer használata miatt minősítették speciális ellátási
igényűnek (egyidejűleg több tünet is fennállhat).

A speciális ellátást igénylők elhelyezése tiszta profilú speciális ellátást nyújtó (3 központi
speciális gyermekotthon, 7 speciális gyermekotthon, 12 speciális lakásotthon, 12 intézményi
speciális csoport), illetve integrált intézményi és nevelőszülői megyei/fővárosi férőhelyeken
7
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történik. Öt megyében egyáltalán nincs megyei speciális intézmény, ezek: Csongrád, Heves,
Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyék.

A gyermekvédelmi szakellátásban, valamennyi fenntartónál élő összes speciális és kettős szükségletű
gyermekek száma megyei bontásban 2016. december 31-i TEGYESZ adatok alapján (összes speciális
szükségletű ellátott: 513 fő, összes kettős szükségletű ellátott: 251 fő)

A speciális ellátást nyújtó férőhelyeket az alábbi táblázat foglalja össze. Eszerint: az SzGyF
fenntartásában 216 központi speciális gyermekotthoni és további 334 megyei gyermekotthoni
és lakásotthoni férőhelyet – beleértve „normál” gyermekotthon speciális csoportját is - tartunk
nyilván speciális szükségletű ellátottak számára. További egy speciális gyermekotthon civil
(Bezerédj Alapítvány, Szedres), illetve egy egyházi (Váci Egyházmegye, Szegletkő
Gyermekotthon, Alsónémedi) fenntartásban további egy speciális lakásotthon egyházi
(Szeged-Csanádi Egyházmegye, Baja, 8 férőhely) fenntartásban működik. A központi speciális
gyermekotthonokban biztosítanak ellátást a speciális szükségletű gyerekek 36 %-ának (2016.
december 31-én).
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k száma
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40
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szükség szerint

2016. év végére a speciális (513 fő) és kettős szükségletű (251 fő) gyerekek összlétszáma 17
fővel növekedett az egy évvel korábbi állapothoz képest, 764 fő volt, ami az összes kiskorú
ellátotthoz viszonyítva 3,7%-os arányt jelent. Gondozási helyek szerint: 17 fő (9 speciális és 8
kettős szükségletű gyermek) nevelőszülőnél, 734 fő (97%) gyermekotthonban, lakásotthonban
volt elhelyezve, 15 gyermek pedig a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó ápoló-gondozó otthonban élt.
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Igény lenne a jelenleginél nagyobb számú speciális ellátást igénylő gyermek nevelőszülőnél
történő elhelyezésére, tekintettel arra, hogy egyes esetekben a gyermek életkora és pszichés
állapota miatt a nevelőszülőnél történő elhelyezés lehet a megfelelő megoldás a gyermek
fejlődése szempontjából. A 2016. évi adatokból az látszik, hogy az előző évi alacsony számhoz
képest is csökkent a nevelőszülőnél elhelyezett speciális és kettős szükségletű gyermekek
száma, amiből arra következtethetünk, hogy az ott élő speciális vagy kettős szükségletű
gyermekek elkerültek a nevelőszülői családból, vagy ilyen irányú ellátási szükségletük
nagykorúságukkal megszűnt, s újabb speciális vagy kettős szükségletű gyermekek
nevelőszülői elhelyezésére nem került sor.

A speciális ellátást igénylő gyermekek intézményi integrált elhelyezése – itt beleértve a
„normál” gyermekotthonon belül speciális csoport szervezését is, illetve meghatározott számú
speciális szükségletű gyermek gondozását a „normál” csoportokban – az esetek túlnyomó
többségében kényszerű megoldás a szakmai vélemények szerint. Ilyen körülmények között a
speciális igényű fiatal nem minden esetben és tekintetben részesülhet a szükséges ellátásban,
például megfelelő oktatási és terápiás intézmény hiánya miatt, az állapotának javításához
nélkülözhetetlen feszesebb keretek, strukturált napirend nehezebben alakítható ki,
beilleszkedési nehézségei miatt megzavarhatja a gyermekotthoni csoport, a lakásotthon
működését.

A speciális ellátás fejlesztésére, az ellátás területén fennálló mennyiségi és minőségi hiány
enyhítésére a „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó
gyermekotthoni kapacitások létrehozása” című EFOP-2.1.1-16 és VEKOP-6.3.1-16 pályázat
keretében – első körben – az arányos területi lefedettséget is figyelembe vevő kapacitásbővítést
terveztünk. Ennek keretében összesen 180 férőhely (136 lány és 44 fiú) létrehozását terveztük
speciális szükségletű gyermekek és 10 férőhely (5 fiú – 5 lány) létrehozását kettős szükségletű
kiskorúak számára. Legnagyobb igény a tiszta profilú speciális gyermekotthoni férőhelyek,
megyei, regionális speciális intézmények bővítésére, illetve létesítésére van.

Az EFOP-2.1.1.-16 projekt keretében az SZGYF részéről 16 pályázat került benyújtásra
2.990.000.000 Ft összegben.
Döntés: 13 projekt támogatásban részesült 2.260.501.472 Ft támogatási összeggel (az összes
érintett férőhely összesen 336 db)
Tartaléklistára 3 projekt került:
•
•

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Szikszó 48 fh
Vas megye: Kőszeg 48 fh
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• Csongrád megye: Ópusztaszer 20 fh
A tartaléklistára került pályázatokkal érintett férőhelyek száma: 116, az érintett támogatási
összeg 744.001.472 Ft, amely azóta szintén támogatásban részesült.
Az EFOP 2.1.1-16 pályázati konstrukció keretráemelést tartalmazó módosítása 2017. március
22-én kihirdetésre került:
– eredeti keretösszeg: 3,02 milliárd Ft
– megemelt keretösszeg: 4,59 milliárd Ft
A megemelt keretösszeg lehetővé teszi a tartaléklistán szereplők támogatásán túl az alábbi
projektek/kiváltások megvalósítását:
•
•
•

Bicske: Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon teljes kiváltása (maradék 66 férőhely
terhére 6 db 12 férőhelyes lakásotthon Bicskén és Velencén)
Fót KIGYK Speciális Gyermekotthon 32 férőhelye terhére - Kalocsa 8 férőhely,
Zalaegerszeg 24 férőhely
Nagybarcai Különleges Gyermekotthon felújítása 76 férőhely

Központi speciális gyermekotthonok
A mai központi speciális gyermekotthonok komoly szakmai múltra tekintenek vissza, az
intézmény elődjét minisztériumi gyermekotthonnak nevezték, ugyanis ezek a
gyermekotthonok az ágazat irányításáért felelős minisztérium közvetlen fenntartásában
voltak.
A Gyvt. 1998-ban megalkotott végrehajtási rendelete, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet úgy
szabályozta a misztériumi gyermekotthonba történő bekerülés rendjét, hogy amennyiben a
gyám a nevelésbe vett gyermeknek az Népjóléti Minisztérium speciális gyermekotthonában
történő elhelyezését tartotta indokoltnak, beszerezte a minisztériumi gyermekotthon
igazgatójának előzetes nyilatkozatát a gyermekotthonba történő befogadásról.
A Miniszter által fenntartott gyermekotthonban 10. életévét betöltött gyermek részére
biztosították a teljes körű speciális ellátást.
Tehát a fent nevezett NM rendelet 2003. évi módosításáig a Minisztérium speciális
gyermekotthonának igazgatója döntött a speciális szükségletű gyermek befogadásáról. A
jogszabály módosítását követően a jogalkotó által létrehozott, a Gyvt. 2003-tól hatályos
rendelkezéseibe bekerülő Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, mint vizsgáló és
javaslattevő testület előzetes javaslata alapozta meg a gyámhivatal elhelyezéssel kapcsolatos
döntését a minisztériumi speciális gyermekotthonba kerülést érintően.
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A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2003. évi módosításával bekerült a jogszabályba az Országos
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladatköre.
Az akkor hatályos szöveg szerint az OGYSZB feladata szakvéleményt készíteni a nevelés
bevételi eljárás, illetve a gondozási hely megváltoztatására irányuló eljárás során, ha a
gyermek gondozási helyeként a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság (a
továbbiakban: megyei bizottság), illetve a gondozási hely megváltoztatását javasoló szerv
vagy személy a gyermek gondozási helyeként a Minisztérium speciális gyermekotthonait (a
továbbiakban: a Minisztérium gyermekotthona) javasolja.
Az OGYSZB különösen annak a speciális ellátást igénylő gyermeknek javasolta a
Minisztérium gyermekotthonában történő elhelyezését, aki
• súlyos neurotikus, pszichotikus állapota,
• súlyos erőszakos cselekmények elkövetése,
• pszichoaktív szerek használata
miatt olyan különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul, amelyet a lakóhelyén, gondozási
helyén nem tudnak biztosítani a számára, illetve akinek kiemelése eddigi környezetéből a saját
érdekében feltétlenül indokolt.
További változás volt a jogszabályban, hogy a Minisztérium gyermekotthona annak a 12. kivételesen indokolt esetben 10. - életévét betöltött gondozott gyermeknek biztosít speciális
ellátást, akinek gondozási helyéül a gyámhivatal az országos bizottság szakvéleménye alapján
- a Minisztérium gyermekotthonát jelölte meg.

Az OGYSZB létrejöttével országosan egységes szakmai protokoll alapján határozzák meg,
hogy a speciális szükségletű gyermek állapota igényli-e a központi speciális
gyermekotthonban történő elhelyezését. Összegezve az mondható el, hogy a központi
speciális gyermekotthonokban azokat a legsúlyosabb állapotban lévő speciális és kettős
szükségletű (a kettős szükséglet fogalmát 2013-ban vezette be a jogalkotó, a speciális és
különleges szükséglet egyidejű fennállását értjük alatta) gyermekeket helyezik el, akiknek a
megyei ellátórendszerben nem tudnak megfelelő elhelyezést, terápiát biztosítani, akiknek
esetében indokolt a környezetükből való kiemelés és minél távolabbra történő elhelyezés.
A zártabb rezsimben működő központi speciális gyermekotthonok szükséges esetekben meg
tudják védeni az ellátottakat a korábbi környezetükből, a hozzátartozók vagy az ismerősök
részéről érkező káros, esetenként veszélyeztető hatásoktól, lehetővé téve ezzel, hogy
megkezdődhessen a nevelés-gondozás-fejlesztés folyamata, a gyermek hozzáférhető legyen a
szakemberek számára, s elindulhassanak a korrekciós, terápiás folyamatok, amelyek a
központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezés átlagosan két éve végére elősegítik a
gyermek reszocializációját korábbi környezetébe.
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Hosszú ideig négy ilyen központi speciális gyermekotthon működött az országban: a fiúk
számára Kalocsán és Zalaegerszegen, a lányok számára Esztergomban és Rákospalotán. Az
ötödik, fóti központi speciális gyermekotthon 2012-ben kezdte meg működését.
A gyermekotthoni, lakásotthoni ellátásban a biztonságos feladatellátáshoz mindig szükség
van férőhely tartalékokra, hiszen annyi ellátottat kell tudni befogadni, ahány ellátott
beutalásáról a gyámhatóságok határozatban döntenek. Ez a gyermekotthoni, lakásotthoni
ellátórendszer 80-85%-os feltöltöttsége mellett biztosítható úgy, hogy a bekerülő gyermekek
szükségletüknek megfelelő, és a szüleikkel történő kapcsolattartáshoz optimális gondozási
helyre tudjanak kerülni.
Ezzel szemben az öt központi speciális gyermekotthon – lányok számára Esztergomban (64
férőhely) és Rákospalotán (24 férőhely), fiúk számára Kalocsán (48 férőhely), Zalaegerszegen
(48 férőhely) valamint Fóton (32 férőhely) – összesen 216 férőhellyel, folyamatosan teljes
feltöltöttséggel, hosszú várólistákkal működnek, a várakozási idő a bekerülésre több hónap.

A 2016. év folyamán három központi speciális gyermekotthon integrációjára került sor, amely
a zalaegerszegi, a kalocsai és az esztergomi intézményeket érintette. Az integráció
következtében létrejött intézmény – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális
Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola – esztergomi székhellyel,
zalaegerszegi és kalocsai telephelyekkel működik.
A központi speciális gyermekotthonok esetében továbbra is jellemző a férőhelyek maximális
kihasználtsága és a várólisták.
1.2.
1.2.1.

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA
A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) a létrehozásáról szóló
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet értelmében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ágazati
irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely 2012
decemberében kezdte meg működését.
2012. január 1-jével a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és
gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba kerültek a 2011. évi CLIV. törvény
rendelkezése alapján. A fenntartói feladatokat a Megyei Intézményfenntartó Központok látták
el. 2013. január 1-jével kerültek állami fenntartásba a fővárosi önkormányzat, és egyes megyei
jogú városok gyermekvédelmi intézményei, valamint az EMMI központi speciális
gyermekotthonai és javítóintézetei, mely intézmények fenntartói feladatait az SZGYF látta el.
2013. április 1-jétől a Megyei Intézményfenntartó Központok fenntartásában működő
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intézmények majd 2014. január 1-jével további megyei jogú városok intézményei kerültek
állami, így az SZGYF fenntartásába.
Az SZGYF központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és
fővárosi kirendeltségekből áll. A gyermekvédelmi szakellátás állami intézményeinek
fenntartói feladatait a megyei kirendeltségein keresztül, illetve a javítóintézetek és a központi
speciális gyermekotthonok esetében közvetlenül látja el.
A korábban nagy létszámú gyermekotthonként funkcionáló intézmények épületeinek állaga
leromlott. Az elektromos hálózat, az épületgépészeti szerelvények (víz, szennyvíz, fűtés)
elkorrodálódtak, napi szinten okoztak zavart a működés során. A működtetés költségei
jelentősen meghaladják az azonos ellátási célt biztosító szolgáltatási költségkeretet. Az
épületek teljes körű felújítása a tetemes ráfordítás ellenére sem oldaná meg az
alapproblémákat, a nedvesedést, az épületek kihasználatlan paramétereit és tereit, a komplex
akadálymentesítés megoldhatatlanságát, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt belső terek
kialakíthatóságát. A régi épületek fenntartási költségei a rossz energetikai jellemzők miatt
nagyon magasak. A már huzamosabb ideje (legalább 8-10 éve) működő kis férőhelyszámú,
településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára elöregedett,
felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló
gyermekotthonok/lakásotthonok egy része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek
hiánya miatt csupán határozott idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel
(működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, elhasználódott. Az épületek
energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, berendezése a
szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a gyermekközpontú elhelyezési
feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok. Szakmai, műszaki és
költséghatékonysági szempontból vizsgálva a kiváltás a megoldás a problémákra, mely az
ellátottak szükségleteinek megfelelő átlagos körülményeket nyújtó lakókörnyezetbe integrált
új intézmény létrehozásával valósulhat meg.
A speciális ellátást igénylők elhelyezése tiszta profilú speciális ellátást nyújtó (speciális
gyermekotthon, speciális lakásotthon, intézményi speciális csoport), illetve integrált
intézményi és nevelőszülői megyei/fővárosi férőhelyeken, valamint központi speciális
gyermekotthonokban történik.
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes
arányban növekszik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi
gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátási
szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges
ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek
bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő
körülmények között helyezhetők el.
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Az SZGYF folyamatosan elemzi a rendelkezésére álló adatokat, melyekből látszik, hogy
speciális szükségletűeket ellátó férőhelyekre szükség van.
A megyénkénti adatok – a korábbi évekhez hasonlóan - jelentős szórást mutatnak: 2016-ban a
speciális és kettős szükségletű gyermekek aránya 0,8 és 12% között mozgott. Különösen magas
volt a speciális és kettős szükségletű gyermekek száma Győr-Moson-Sopron (12,1%), Tolna
(10,2%) és Somogy megyében (8%), ugyanakkor valószínűtlenül alacsony Szabolcs-SzatmárBereg (1,1%), Borsod-Abaúj-Zemplén (1,7%) és Csongrád (0,8%) megyékben.
A szakellátásban részesülő speciális és kettős szükségletűek aránya az összes ellátotthoz viszonyítva
megyénként 2016. december 31-i adatok TEGYESZ adatok alapján

A kirívóan alacsony értékeket nem tekinthetjük reálisnak, arra utalhatnak, hogy férőhelyek
hiányában nem történt meg a gyermek speciális szükségletűvé minősítése. Szerepet játszhatott
az eltérésekben a gyermekvédelmi szakértői bizottságok nem egységes gyakorlata is.
Mindebből az a következtetés is levonható, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a speciális
és kettős szükségletű gyermekek valós száma nem állapítható meg teljes bizonyossággal.
Ugyanakkor az kimondható, hogy sok olyan valójában speciális szükségletű gyermek van,
akinek esetében nem rendelkezünk a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság
javaslatával és a szükségletet megállapító gyámhatósági határozattal, de a gyermekek a
mindennapi működésükben hordozzák a speciális vagy kettős szükséglet tüneteit. Másrészt
kimondható, hogy a speciális szükségletű gyermekek közül többnek van szüksége a zártabb
kereteket biztosító központi speciális gyermekotthoni elhelyezésre, mint amennyit ezek az
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intézmények be tudnak fogadni, ezért is alakultak ki várólisták ennek az intézménytípusnak
az esetében. Ha az EFOP-2.1.1.-16. keretében megvalósuló fejlesztések eredményeként
bővülnek a megyékben a speciális gyermekotthoni férőhelyek, várhatóan emelkedni fog az
igény a központi speciális gyermekotthoni férőhelyek iránt is.
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a 2016-os év
folyamán 129 szakértői vizsgálatot végzett el központi speciális gyermekotthoni elhelyezés
kezdeményezése okán. Ebből az OGYSZB 63 gyermek esetében (34 lány, 29 fiú) javasolt
központi speciális gyermekotthoni elhelyezést. Megyei speciális gyermekotthoni vagy
lakásotthoni elhelyezésre 16 alkalommal, további 11 gyermek esetében különleges
gyermekotthoni elhelyezésre tett javaslatot. Normál gyermekotthoni, lakásotthoni
elhelyezésre 29 alkalommal (18 fiú és 11 lány esetében) született javaslat az OGYSZB részéről.
A Kormány a Károlyi István Gyermekközpont helyzetének rendezéséről szóló 2063/2016.
Korm. határozatban 2016 év végén döntött a Károlyi István Gyermekközpont által, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, a
KIGYK jelenlegi székhelyén biztosított otthont nyújtó ellátások és utógondozói ellátás
legkésőbb 2018. július 31-éig új helyszíneken történő megszervezéséről. A 2063/2016.
Kormányhatározat továbbá kijelölte az emberi erőforrások miniszterét az ehhez szükséges
operatív feladatok ellátására, valamint felkérte a nemzetgazdasági minisztert a szükséges
források felmerülés ütemében, az Európai Uniós források rendelkezésre állására figyelemmel
történő biztosítására.
A fóti Gyermekközpont székhelyén biztosított gyermekvédelmi szakellátások megszüntetését
és más helyszínen történő biztosítását az alábbi szakmai érvek támasztják alá:
•

•

A gyermekotthoni egységek a Károlyi-kastély parkjában találhatóak, a várostól
elkülönülő, bár nem szegregált környezetben, ugyanakkor bizonyos mértékig
megőrizték a közel 60 éves gyermekvárosi örökséget.
A Gyermekközpont székhelyén a különféle gyermekotthoni egységekben
rendelkezésre álló 140 férőhely, majd az ideiglenes befogadó férőhelyek kijelölésével
(96 férőhely) további növekedést mutató, összesen 186 férőhely (az utógondozói
ellátást biztosító 2x25 férőhelyen ezzel egyidejűleg szünetelt a befogadást) a kastély
kertjének mérete ellenére gyakorlatban egy nagy létszámú gyermekintézmény
működését jelenti, amely nem tekinthető korszerűnek.
A fóti Speciális Gyermekotthon működésével kapcsolatban 2015. évben az OPCAT (az
Alapvető Jogok Biztosának a Nemzeti Megelőző Mechanizmus) munkatársai által
készített jelentése több olyan problémát fogalmazott meg, amelyek indokolják az
érintett központi speciális gyermekotthoni férőhelyek más, nagy szakmai múlttal és
tapasztalattal bíró helyszínen történő biztosítását.
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Mivel a központi speciális férőhelyekre a gyermekvédelmi szakellátásnak szüksége van, ezért
a fóti Károlyi István Gyermekközpont Speciális Gyermekotthonában megszűnő férőhelyeket
(32 férőhely) pótolni kell.
A férőhelybővítésre legalkalmasabb az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános
Iskola és Szakiskola zalaegerszegi és kalocsai telephelye. A zalaegerszegi telephelyen 3
speciális lakásotthon (24 férőhely), Kalocsán 1 csoport (8 férőhely) kerülne kialakításra,
melynek eredményeképpen a Fóton megszűnő speciális férőhelyek teljes mértékben pótlásra
kerülnek.

Speciális és kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése
A speciális és kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése két módon történhet:
•

•

a gyermekotthon kiváltással létrehozott férőhelyek keretében addig átlagos
szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyekből speciális/kettős szükségletű férőhelyek
jönnek létre, a férőhelyek száma nem nő a kiváltás következtében (max. 10%),
ugyanakkor a szükséglet szerinti összetétel változik a speciális/kettős szükségletű
férőhelyek javára;
a speciális/kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése nem a gyermekotthon
kiváltáshoz kapcsolódik, hanem a pályázat megjelenését megelőző 6 hónapon belül a
megszüntetett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek bázisán jön létre
speciális/kettős szükségletű férőhely úgy, hogy a fenntartó összes gyermekotthoni,
lakásotthoni férőhelyszáma nem nő.

A kiváltás és kapacitásbővítés eredményeképpen várható növekedés:
•
•

speciális gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 156 férőhely az EFOP-2.1.116. illetve további 24 férőhely a VEKOP-6.3.1-16 keretében
kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek
száma: 10 férőhely

Az EFOP-2.1.1-16. azonosítószámú „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok
korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” című pályázati felhívással
kapcsolatban, első körben az alábbi döntések születtek: 13 projekt támogatásban részesült
2.260.501.472 Ft támogatási összeggel (az összes érintett férőhely összesen 336 db)
Tartaléklistára összesen három projekt került, közte egy 20 férőhelyes speciális gyermekotthon
létrehozására irányuló projekt Csongrád megyében, Ópusztaszeren, mely a keretráemelés
eredményeképpen megvalósulhat.
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A jelen projekt keretében létrehozásra kerülő kalocsai 8 és a zalaegerszegi 24 speciális
szükségletű gyermekeket ellátó férőhely a megszűnő fóti Speciális Gyermekotthon 32
férőhelyének bázisán jön létre. A fóti KIGYK megszűnésének kormányhatározatban rögzített
időpontja 2018. július 31. Jelen projekt várható befejezési időpontja 2019. március 31.
Jelen pályázat a speciális férőhelyek számát olyan értelemben nem érinti, hogy a fóti
Speciális Gyermekotthon kormánydöntés alapján 2018. július 31-vel megszüntetésre kerülő
32 férőhelye helyett pontosan ezzel megegyező számú, 32 speciális gyermekotthoni
férőhelyet hozunk létre Kalocsán (8 férőhely) és Zalaegerszegen (24 férőhely).

A megszüntetésre kerülő intézményi adatok ismertetése (fóti KIGYK)
A Károlyi István Gyermekközpont 2013. 12. 11. napján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiadott, 54442-6/2013. számú alapító okirata a 2016. 01. 21. napján kiállított, 2632/2016/JISZOC. számú okirattal módosításra került. A módosító okiratban foglaltak szerint az
intézmény alapadatai a következők:

Székhely megnevezése

Székhely címe

Károlyi István Gyermekközpont

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Telephelyek megnevezése

Telephelyek címe

1

Károlyi
Gyermekközpont
Utógondozó Otthon

István 2151 Fót, Lehel utca 11.
Fóti

István 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

2

Károlyi
Gyermekközpont
Gyermekotthon I.

István 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

3

Károlyi
Gyermekközpont
Gyermekotthon II.
Károlyi
Gyermekközpont

István 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Kísérő

4
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Nélküli
Gyermekotthona

Kiskorúak

5

Károlyi
Gyermekközpont
Gyermekotthon

István 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Különleges

6

Károlyi
István 2146 Mogyoród, Móricz Zsigmond
Gyermekközpont Mogyoródi utca 12.
Utógondozó Otthon

7

Károlyi
Gyermekközpont
Gyermekotthon

István 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Speciális

A szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatok
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv a 2016. május 13. napján
jogerőre emelkedett, PE/SZOC/204-5/2016. számon nyilvántartott határozatában az
alábbiaknak megfelelően állapította meg a Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott
szolgáltatások adatait:

Megnevezés

Nyújtott szolgáltatás

Férőhelyszám

1

Károlyi
István Gyermekotthon
34 (12 férőhely kizárólag
Gyermekközpont
Kísérő (otthont nyújtó ellátás, menekültként elismert knkNélküli
Kiskorúak utógondozói ellátás)
akat ellátó gyermekotthon,
Gyermekotthona
22
férőhely
kizárólag
menekültként el nem ismert
knk-akat
ellátó
gyermekotthon)

2

Károlyi
István Gyermekotthon
24
Gyermekközpont Különleges (otthont nyújtó ellátás,
Gyermekotthon
utógondozói ellátás)
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3

Károlyi
Gyermekközpont
Gyermekotthon

István Gyermekotthon
Speciális (otthont nyújtó ellátás)

32

4

Károlyi
István Utógondozó
otthon 25 (ideiglenes befogadó
Gyermekközpont
(utógondozói ellátás)
férőhelyként kijelölve 2016.
Utógondozó Otthon I.
03. 29.)

5

Károlyi
István Utógondozó
otthon 25 (ideiglenes befogadó
Gyermekközpont
(utógondozói ellátás)
férőhelyként kijelölve 2016.
Utógondozó Otthon II.
03. 29.)

6

Károlyi
István Utógondozó
otthon 15
Gyermekközpont Fót Lehel (utógondozói ellátás)
úti Utógondozó Otthon

7

Károlyi
István Utógondozó
otthon 12
Gyermekközpont Mogyoródi (utógondozói ellátás)
Utógondozó Otthon

A székhelyen, 2x25 férőhelyen nyújtott utógondozói ellátást biztosító szolgáltatás a Pest
Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/1185-2/2017, illetve a PE/SZOC/1186-2/2017 határozatával
2017. május 22-én jogerősen megszüntetésre kerül.

Ellátotti létszám adatok a Gyermekközpontban
A Gyermekközpont különféle feladatot ellátó egységeiben elhelyezett gyermekek és fiatal
felnőttek létszámának alakulása 2015-ben és 2016-ban:

Létszám (2015. dec. 31-i állapot)
Gyermekotthonokban

Utógondozói otthonokban

731 fő
(679 kísérő nélküli kiskorú, 23
különleges, 29 speciális ellátási
igényű gyermek)
Összesen: 757 fő
20
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Létszám (2016. dec. 31-i állapot)
Gyermekotthonokban

Utógondozó otthonokban

407 fő
(363 kísérő nélküli kiskorú + 1
UG ellátott, 21 különleges
ellátási igényű gyermek + 4 UG
ellátott, 18 speciális ellátási
igényű gyermek)

22 fő

Összesen: 429 fő

A KIGYK Speciális Gyermekotthonának létszámadatai:
•
•
•

2015. december 31-én 29 fő
2016. december 31-én 18 fő
2017. április 30-án 16 fő

2016-ban már várható volt annak a kormánydöntésnek a megszületése, hogy a fóti
gyermekközpont székhelyén megszűnik a gyermekvédelmi szakellátás, ezért
speciális szükségletű gyermekek elhelyezésére csak a legindokoltabb esetekben
került sor. Ez vezetett az ellátottak létszámának csökkenéséhez.
Személyi feltételek
A Speciális Gyermekotthonban (álláshelyek száma 27,5 fő /osztályozó vizsgára felkészítő
pedagógusokkal/, ebből december 31-én betöltött 23,5 fő) az elmúlt évben – hasonlóan a
korábbi évek tapasztalataihoz – munkaerőhiánnyal küzdött az intézmény. A feladatok ellátása
a dolgozók erejének teljes és túlzott kihasználását eredményezte. Ezt a helyzetet csak
nehezítette, hogy több kolléga hosszú ideig tartó folyamatos táppénzen volt. A különböző
munkakörökre (nevelő, gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens) folyamatosan kiírt
pályázatok sok esetben nem jártak eredménnyel, mert a jelentkezők egy része nem volt
gyermekcsoportba helyezhető az ismeretek hiánya miatt. A gyermekvédelmi szakellátás
területén a speciális gyermekotthonban végzett munka kívánja a legnagyobb szakmai tudást,
kitartást.
Oktatás a Speciális Gyermekotthonban
A speciális szükségletű gyermekek tanulmányi munkája, teljesítménye általában alatta marad
az életkoruknak megfelelőtől.
Az iskolázottsági szint, életkor, mentális képességek stb. tekintetében rendkívül heterogén a
gyermekek csoportja. Minden ellátott magántanulóként teljesíti az aktuális
osztályfokozatának megfelelő iskolai követelményeket. A magántanulói vizsgákra való
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felkészítést a nevelés részeként, módszereként alkalmazzák. A gyermekek magántanulói
státusza indokolt, mert a disszociális tünetek között szerepel az iskolakerülés.
A másik komoly probléma, hogy a gyermekek jelentős része nem az életkorának megfelelő
osztályfokozatban tanul. Ennek is a korábbi iskolakerülés az egyik oka.

2017. április 30-i adatok szerint a gyermekek megyei illetékesség szerinti megoszlása:

sorszám

1.2.2.

Megye

Összesen

1.

Baranya megye

1

2.

Bács-Kiskun megye

1

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén

4

4.

Győr-Moson-Sopron megye

2

5.

Pest megye

6

6.

Tolna

1

7.

Vas megye

1

Szakmapolitikai, jogi háttér

A pályázat tervezése és a projekt megvalósítása során elsősorban a szakmapolitikai és a
kivitelezéshez kapcsolódó jogszabályok kerülnek figyelembevételre. A szakmapolitikai jogi
keret elsősorban azt szabályozza, hogy milyen gyermekvédelmi szakellátási formák léteznek,
az ellátottak szükségleteinek megfelelően milyen kapacitást lehet kialakítani. A
szakmapolitikai jogszabályi keret az általánosságokon túlmenően előírásokat fogalmaz meg a
kialakítandó környezettel kapcsolatosan is, amelyeket a tervezés és a kivitelezés során
figyelembe kell venni.
A gyermekvédelmi szakellátások biztosításának célja, hogy minden, a családjából kiemelt
gyermek szükségletének megfelelő ellátást kapjon, s ennek érdekében az állam gondoskodjon
egy a szükségletekre reflektáló differenciált intézményrendszer működtetéséről saját
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fenntartásában vagy egyházi illetve civil szervezetek közreműködésével, ellátási szerződés
keretében.

Nemzetközi keretek
Nemzetközi egyezmények és hazai jogszabályi vonatkozás
•

•

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény - 1991.
évi LXIV. törvény A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
Egyezmény kihirdetéséről
Európai Szociális Karta - 1999. évi C. törvény Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről;
2005. évi XCVIII. törvény Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő
jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Hazai jogszabályi keretek
Szakmapolitikai jogszabályok
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20án kelt Egyezmény kihirdetéséről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Negyedik könyv
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről

Magyarország Alaptörvénye vonatkozó cikkei
Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén lépett hatályba, amely projektünk
szempontjából az alábbi fontos alapelveket definiálja:
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XV. cikk
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen
faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül
biztosítja.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a
fogyatékkal élőket.

XVI. cikk
(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
védelemhez és gondoskodáshoz.

XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül
bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a
szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.

A projekt szakmai kereteit az alábbi jogszabályok teremtik meg az alábbiak szerint:
1. 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
Egyezmény kihirdetéséről
Az ENSZ közgyűlése által elfogadott egyezmény, amelyet a világ szinte összes állama
ratifikált, meghatározza azokat a minimálisan elvárt kereteket, amelyeket a gyermekek
nevelése során az aláíró államok el kell, hogy fogadjanak és alkalmazzak. Az egyezmény
alapvetően célokat fogalmaz meg, a konkrét megvalósítással kapcsolatban csupán elvétve
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tartalmaz előírásokat. Mindazonáltal a 20. cikk rögzíti, hogy minden olyan gyermeknek, aki
ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem
hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére. Ennek
megfelelően a családi környezet helyettesítése és annak biztosítása, hogy a gyermekek
gondoskodás nélkül nem nőhetnek fel az állam feladata, az államigazgatás kötelessége
létrehozni és működtetni azt az intézményrendszert, amely ezeket a feladatokat el tudja látni.
Ezt a feladatleírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza.
2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
A hazai gyermekvédelem feladat- és hatáskörét, a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás
előírásait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) tartalmazza. A projekt szempontjából releváns otthont nyújtó ellátási
formákat a Gyvt. 53. §-a határozza meg.

Az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, a
fogyatékos, a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos
személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve súlyos
pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek, a súlyos magatartási és
beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek, az
alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek számára.

Különleges és speciális ellátást együttesen kell biztosítani a különleges és speciális
szükségletet egyidejűleg mutató gyermek (kettős szükségletű gyermek) számára.

Az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőknél, gyermekotthonokban,
lakásotthonokban, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos
intézményében, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthonában.

A Gyvt. 101. § (3) bekezdése értelmében a miniszter gondoskodik a nevelésbe vett súlyos
pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, továbbá
akut orvosi ellátást nem igénylő - egyedi gondozásra szoruló - szerzett immunhiányos
tünetegyüttesben szenvedő gyermekek ellátásának feltételeiről, feltéve, ha - az országos
gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján - a gondozásuk máshol nem
biztosítható, vagy ha külön elhelyezésük szükséges. Ennek érdekében a Kormány
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rendeletében kijelölt szerv központi szerve útján speciális gyermekotthonok fenntartásáról
gondoskodik.

A fent nevezett törvény 58. §-a szerint a speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a
gyermekotthon speciális csoportja vagy a gyermekotthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett
vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív
szert használó és a kettős szükségletű gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és
reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt.

Ha a nevelésbe vett gyermeknek az intézményben való tartózkodása a gyermek speciális
szükségleteihez, állapotához igazodó terápia vagy tanulmányainak befejezése érdekében
nagykorúvá válását követően is indokolt, a fiatal felnőtt kérelmére a speciális gyermekotthon,
a speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportja utógondozói ellátást nyújt a fiatal
felnőttnek.

A speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban vagy a gyermekotthon speciális
csoportjában a gyermek teljes körű ellátásának időtartama ugyanazon a gondozási helyen nem
haladhatja meg a két évet, kivéve a gyermek terápiájának, a tanítási évnek vagy a gyermek
képzésben való részvételének a befejezésére tekintettel, legfeljebb egy évvel meghaladhatja a
két évet, vagy a speciális szükséglet fennállásáig meghosszabbodhat.

A gyermekotthonok kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a Gyvt. 58-59.
§-ai tartalmazzák, a projektben tervezett infrastrukturális fejlesztéssel összefüggésben az
alábbi szempontok kerülnek kiemelten figyelembevételre:

•

•

A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális
csoportja vagy a gyermekotthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe
vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szert
használó és a kettős szükségletű gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és
reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt.
A speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogadó lakásotthon
speciális vagy különleges lakásotthonként működik.
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Az engedélyezett szakmai létszámról és az elhelyezési feltételekről a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban:
Nmr) tartalmaz előírásokat.

3. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) feladata (129/A
§) szakmai véleményt készíteni a nevelésbe vételi eljárás, illetve a gondozási hely
megváltoztatására irányuló eljárás során, ha a gyermek gondozási helyeként a megyei,
fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság, illetve a gondozási hely megváltoztatását
javasoló szerv vagy személy a gyermek gondozási helyeként a Kormány rendeletében kijelölt
szerv központi szerve által fenntartott központi speciális gyermekotthont javasolja. Az
OGYSZB szakmai véleménye tartalmazza, hogy a gyermek állapota igényli-e a központi
speciális gyermekotthonban történő elhelyezését.

Az országos bizottság különösen annak a speciális ellátást igénylő gyermeknek javasolja a
központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezését, aki súlyos neurotikus,
pszichotikus állapota, súlyos erőszakos cselekmények elkövetése, pszichoaktív szerek
használata, kettős szükséglete miatt olyan különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul,
amelyet a lakóhelyén, gondozási helyén nem tudnak biztosítani a számára, illetve akinek
kiemelése eddigi környezetéből a saját érdekében feltétlenül indokolt.

Az OGYSZB a központi speciális gyermekotthonnak az értesítése alapján nyilvántartást vezet
a gyermekotthon üres férőhelyeiről, illetve arról is, hogy melyik központi speciális
gyermekotthon, mely időponttól kezdve tudja fogadni a gyermeket. Az országos bizottság a
gyermek elhelyezésére vonatkozó javaslatáról és az elhelyezés javasolt időpontjáról értesíti a
központi speciális gyermekotthont is.
Amennyiben nincs üres férőhely, az országos bizottság felkéri a gyermekotthont, hogy az
általa elhelyezni javasolt gyermeket vegye fel a várakozók nyilvántartásába, és férőhely
szabaddá válása esetén haladéktalanul tájékoztassa a gyermek elhelyezésében illetékes
gyámhivatalt. Erről a bizottság értesíti a tőle szakmai véleményt kérő szakszolgálatot, illetve
gyámhivatalt.
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Az országos bizottság javaslatot tehet arra, hogy a gyermek teljes körű ellátásának időtartama
a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális
csoportjában, illetve a központi speciális gyermekotthonban a 2 évet meghaladja.

A központi speciális gyermekotthonok működésére vonatkozó előírásokat a 130-135. §-ok
határozzák meg.
A központi speciális gyermekotthon ellátási területe országos.
A központi speciális gyermekotthon annak a 12. - kivételesen indokolt esetben 10. - életévét
betöltött gondozott gyermeknek biztosít speciális ellátást, valamint különleges és speciális
ellátást együttesen, akinek gondozási helyéül a gyámhivatal az országos bizottság szakmai
véleménye alapján a központi speciális gyermekotthont jelölte meg.

A központi speciális gyermekotthon nyilvántartást vezet azokról a gyermekekről, akiknek az
elhelyezésére az OGYSZB javaslatot tett, de férőhely hiányában elhelyezésükre csak későbbi
időpontban kerülhet sor (várakozó lista). A központi speciális gyermekotthon haladéktalanul
értesíti a várakozó listán szereplő gyermek ügyében illetékes területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot és a gyermekvédelmi gyámot, ha a gyermeket fogadni tudja.

A központi speciális gyermekotthonban elrendelt személyes szabadság korlátozására és
nevelési felügyelet végrehajtására a Gyvt. 126/A. § és a 126/B. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha a nevelésbe vett gyermeknek a központi speciális gyermekotthonban történő tartózkodása
a gyermek speciális szükségleteihez, állapotához igazodó terápia, vagy tanulmányainak
befejezése érdekében nagykorúvá válását követően is indokolt, a gyermekotthon igazgatója a
nevelésbe vett gyermek nagykorúságának elérése előtt 3 hónappal javaslatot tesz a
gyermekvédelmi gyámnak a gyermek utógondozói ellátásra történő felterjesztésére. A
központi speciális gyermekotthonnak igazgatója a javaslattal együtt megküldi a nevelésbe vett
gyermek utógondozói ellátásra való befogadásáról szóló nyilatkozatot.
Ha a központi speciális gyermekotthonban elhelyezett, utógondozói ellátott fiatal felnőtt
speciális szükségleteihez, állapotához igazodó terápia befejeződött, vagy tanulmányait
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befejezte, de utógondozói ellátása továbbra is indokolt, ez irányú kérelmét az utógondozást
elrendelő gyámhivatalnál terjesztheti elő.

A Gyvt. végrehajtási rendelete az Nmr., amely részletekbe menően rögzíti az otthont nyújtó
ellátás alapításának, illetve a kialakításának feltételeit. A projekt szempontjából releváns
előírások az alábbiak:
126. § (5) A speciális gyermekotthonban összesen legfeljebb 40 fő, de csoportonként
legfeljebb 8 fő, a speciális lakásotthonban legfeljebb 8 fő, a gyermekotthon speciális
csoportjában legfeljebb 8 fő helyezhető el úgy, hogy az egyes csoportokon belül csak azonos
nemű gyermekek helyezhetők el.
(5a) Egy csoportban legfeljebb 2 fő kettős szükségletű gyermek helyezhető el. Ettől kizárólag
az érintett gyermekek érdekében lehet eltérni. Kettős szükségletű gyermek elhelyezése esetén
a csoport létszáma csökkenthető.
(6) A speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális
csoportjában egy hálószobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el.
(7) A speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális
csoportjában a gondozott gyermekek elhelyezésére szolgáló lakótérre a 124. § (4)
bekezdésében foglaltak, a munkatársak számára biztosítandó önálló helyiségre vonatkozóan
a 124. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A lakótérre és a munkatársak számára biztosítandó önálló helyiségre vonatkozó előírások az
alábbiak:
124. § (4) A csoport számára - a 128. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel - önálló
lakóteret kell biztosítani, amely hálószobákból, közös nappali szobából, konyha/étkezőből,
valamint fürdőszobából és nemenkénti illemhelyekből áll, továbbá a mindennapi életvitelhez
szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszerelt. Egy hálószobában
legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el. A minimálisan biztosítandó lakóterület-igényt
a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) A gyermekotthoni csoportban a gondozott gyermekekkel foglalkozó munkatársak
(nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó) számára a csoport lakóteréhez kapcsolódó önálló
helyiséget kell biztosítani, ahol a gyermekkel szükségessé váló egyéni beszélgetéseket
lefolytathatja, adminisztrációs feladatait végezheti, és éjszaka tartózkodhat.
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2.
2.1.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A Magyarország és az Európai Unió között létrejött Partnerségi Megállapodás fő célja egy
tudásalapú és a foglalkoztatás bővítésére alapuló gazdasági növekedés, illetve ezzel
párhuzamosan a fentieket megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása.
Ehhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) a humán
kapacitás erősítésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá. A célok eléréséhez az
EFOP társadalmi felzárkózás intézkedést rendeli, amely intézkedés nevesíti is a korszerűtlen
gyermekotthonok kiváltását, illetve a meglévő, kis férőhelyszámú, településbe integrált
lakásotthonok korszerűsítését, valamint a hiányzó speciális gyermekotthoni férőhelyek
fejlesztését.
Jelen projekt célja egy olyan otthont nyújtó ellátást biztosító intézmény kialakítása, ahol a
speciális szükségletű ellátottak megkapják az egészséges személyiségfejlődésükhöz szükséges
szocializációt, reszocializációt, habilitációt és rehabilitációt. Fenti cél elérését segíti elő egy
gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása.

A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a
létrejövő fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály
keretekbe, szak- és fejlesztéspolitikai stratégiákba, szolgálja az azokban meghatározott célok
elérését, alkalmazza a hazai és nemzetközi sztenderdeket és jó gyakorlatokat.
Ahogy már az előzőekben kifejtettük a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek
számának növekedésével egyenes arányban növekszik a speciális és a kettős ellátási
szükségletű gyermekek száma. Ezért szükséges olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni
csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő
gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el.
A projekt célja, hogy a speciális szükségletű gyermekek ellátását szolgáló olyan új speciális
gyermekotthoni férőhelyek jöjjenek létre - a meglevő, megszüntetésre kerülő férőhelyek
bázisán – amelyek a jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételek
biztosításával nyújtanak a gyermekek szükségleteihez igazodó ellátást.
A cél Kalocsán egy 8 fős, legfeljebb 140 m2-es, speciális gyermekotthoni ellátást biztosító
gondozási egység (csoport) kialakítása a meglévő épületszárnyon belül, a meglévő építészeti
és szakági lehetőségek figyelembe vételével.
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A cél Zalaegerszegen 3 db önálló lakásotthon, egyenként legfeljebb 140 m2 (nettó)
alapterületű, funkcionálisan egy szakmai egységet alkotó, alacsony költséggel fenntartható és
kevés karbantartást igénylő földszintes épületek megvalósítása a meglévő intézmény DK-i
sarka mellett.
További cél ehhez kapcsolódóan, a létrehozandó új ellátási helyeken foglalkoztatni kívánt
munkatársak felkészítése és motiválása a feladatra.
A projekt további célja a társadalmi elfogadottság erősítése. Cél, hogy az új
intézményegységek kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon
meg. Cél továbbá, hogy a település integráns részeként működő központi speciális
gyermekotthonok a férőhelybővítés után is megőrizzék jó kapcsolatukat a településsel, annak
szűkebb-tágabb környezetével.
A célok eléréséhez nélkülözhetetlen:
➢ a speciális gyermekotthoni és kettős szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyek
fejlesztése a meglévő férőhelyek bázisán és egyidejűleg az intézményekben
foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt szakemberek felkészítése az új feladatra.
A célok illeszkednek az igényekhez:
A központi speciális gyermekotthonok esetében évek óta jellemző a férőhelyek maximális
kihasználtsága és a várólisták. A várólistán szereplő gyermekek száma 2016. december 31-én
49 fő. Az elhelyezési igények kielégítéséhez nem nélkülözhető a Fóton 2018. július 31-én
megszüntetésre kerülő 32 központi speciális gyermekotthoni férőhely a fiúk számára.
A projekt hosszú távú hasznosulása:
A központi speciális gyermekotthoni férőhelyek száma összességében nem változik, 88
férőhely a lányok, 128 férőhely a fiúk számára.
Ugyanakkor a szakmai munka egységességét és hatékonyságát növeli, hogy ezek az
intézményegységek egy integrált intézmény, az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ,
Általános Iskola és Szakiskola telephelyeiként, egységes irányítás és egységes szakmai,
módszertani elvek mentén fognak működni. Ezzel válik teljessé a központi speciális
gyermekotthonok integrációja, amely lehetővé teszi mind a humánerőforrással, mind a
költségvetési forrásokkal történő hatékony gazdálkodást
Az SZGYF-nek, mint állami fenntartónak törvényi kötelezettsége a differenciált, a gyermekek
szükségleteihez igazodó gyermekvédelmi szakellátó rendszer hosszú távú fenntartása. A
nemzetközi és hazai tapasztalatok szerint nő a pszichés problémákkal küzdő illetve
szerhasználó fiatalok száma, és ezek a problémák egyre alacsonyabb életkorban jelennek meg.
Közülük várhatóan továbbra is számos olyan gyermek, fiatal lesz, akiknek az eredményes
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terápiája
a
gyermekvédelmi
szakellátás
keretein
belül,
központi
speciális
gyermekotthonokban lesz biztosítható. Ezért a projekt keretében létrejövő férőhelyek
kihasználtsága hosszú távon garantálható.

2.2.

A

FEJLESZTÉSEK

CÉLCSOPORTJAI,

AZ

ÉRINTETTEK

KÖRE,

A

FEJLESZTÉSEK

HATÁSTERÜLETE

A projekt célcsoportjai:
▪ közvetlen célcsoport a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott speciális és
kettős szükségletű gyermekek és a velük foglalkozó szakemberek,
▪ közvetett célcsoport az ellátott gyermekek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói,
a fejlesztéssel érintett település helyi társadalma.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztés legfontosabb célcsoportja azok a szakellátásban élő
speciális és kettős szükségletű gyermekek, akiknek elhelyezését az Országos Gyermekvédelmi
Szakértői Bizottság központi speciális gyermekotthonban javasolta.
A speciális ellátás szempontjából elsősorban érintett korosztályt tekintve: a kiskorúak 44 %-a
12 éven felüli, arányuk az ellátottak között a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen
emelkedik.
Korcsoportonként vizsgálva a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőket azt tapasztaljuk,
hogy arányuk az azonos korú népességhez viszonyítva a 15 – 17 évesek körében a
legmagasabb. A bekerülési ok ebben a korosztályban jellemzően a fiatal súlyos magatartási
problémája, szerhasználat, kriminalitás.
A speciális szükségletű gyermekek száma évekre visszamenően 700 és 760 fő között mozog.
2015. év végén a speciális (510 fő) és kettős szükségletű (237 fő) gyermekek összlétszáma 747
fő volt, ami az összes kiskorú ellátotthoz viszonyítva az előző évekhez képest gyakorlatilag
változatlan, 3,6 %-os arányt jelent. Gondozási helyek szerint: 23 fő (10 speciális és 13 kettős
szükségletű gyermek) nevelőszülőnél, 724 fő (97%) gyermekotthonban, lakásotthonban volt
elhelyezve.
Az év során a speciális és kettős szükségletű gyermekek, fiatalok között a fiúk aránya a
lányokénak kétszerese volt, életkor szerint egyötödük a 10-14 éves, négyötödük a 14-18 éves
korosztályba tartozott. Az adatok nem mutattak változást 2016-ban sem. 2016-os adatok. 2016.
év végére a speciális (513 fő) és kettős szükségletű (251 fő) gyerekek összlétszáma 17 fővel
növekedett az egy évvel korábbi állapothoz képest, 764 fő volt, ami az összes kiskorú
ellátotthoz viszonyítva 3,7%-os arányt jelent. Gondozási helyek szerint: 17 fő (9 speciális és 8
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kettős szükségletű gyermek) nevelőszülőnél, 734 fő (97%) gyermekotthonban, lakásotthonban
volt elhelyezve, 15 gyermek pedig a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó ápoló-gondozó otthonban élt.
A megyénkénti adatok – a korábbi évekhez hasonlóan - jelentős szórást mutatnak: 2016-ban a
speciális és kettős szükségletű gyermekek aránya 0,8 és 12% között mozgott. Különösen magas
volt a speciális és kettős szükségletű gyermekek száma Győr-Moson-Sopron (12,1%), Tolna
(10,2%) és Somogy megyében (8%), ugyanakkor valószínűtlenül alacsony Szabolcs-SzatmárBereg (1,1%), Borsod-Abaúj-Zemplén (1,66%) és Csongrád (0,83%) megyékben.
A kirívóan alacsony értékeket nem tekinthetjük reálisnak, arra utalhatnak, hogy férőhelyek
hiányában nem történt meg a gyermek speciális szükségletűvé minősítése. Szerepet játszhatott
az eltérésekben a gyermekvédelmi szakértői bizottságok nem egységes gyakorlata is.
Mindebből az a következtetés is levonható, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a speciális
és kettős szükségletű gyermekek valós száma nem állapítható meg teljes bizonyossággal.
Ugyanakkor az kimondható, hogy sok olyan valójában speciális szükségletű gyermek van,
akinek esetében nem rendelkezünk a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság
javaslatával és a szükségletet megállapító gyámhatósági határozattal, de a gyermekek a
mindennapi működésükben hordozzák a speciális vagy kettős szükséglet tüneteit. Másrészt
kimondható, hogy a speciális szükségletű gyermekek közül többnek van szüksége a zártabb
kereteket biztosító központi speciális gyermekotthoni elhelyezésre, mint amennyit ezek az
intézmények be tudnak fogadni, ezért is alakultak ki várólisták ennek az intézménytípusnak
az esetében.
A projekttel érintettek köre: gyerekek és kollégák Fótról történő áthelyezésének kérdése
A fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének rendezéséről kormányhatározat született,
amelyben a jelenlegi székhelyen nyújtott gyermekvédelmi szakellátási tevékenységek új
helyszíneken történő biztosítására vonatkozóan a 2018. július 31-ei határidőt határozta meg.
A kormányhatározat végrehajtására intézkedési terv született.
A terv kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a Gyermekközpont által
biztosított gyermekvédelmi szakellátási szakmai egységekben elhelyezett gyermekek számára
az a gyermekotthon, utógondozó otthon, ideiglenes férőhely biztosítja az „otthont”, az
állandóságot, nyújtja a biztonságot, az ott dolgozók a kötődést, a bizalmi kapcsolatokat,
amelyik otthonban hosszabb vagy rövidebb ideje élnek. A gyermek állandósághoz,
biztonsághoz való joga érvényesülése, pszichés védelme érdekében, elengedhetetlen a
gyermekek változásra történő felkészítése.
Ezen kívül szükséges a KIGYK bizonyos ellátásainak más helyszínre történő áthelyezése során
a tanév rendjéhez, a nevelési évhez igazodás, hiszen az itt elhelyezett gyermekek és fiatal
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felnőttek jelentős hányada tanulmányokat folytat. A kormányhatározatban megszabott
határidő lehetővé teszi a tanítási év végéhez történő igazodást.
A Gyermekközpont kiürítéséből fakadó gondozási hely változtatással érintett ellátottak
számának minimalizálása érdekében a fenntartó részéről részleges, illetve teljes létszámstop
elrendelésére került sor. amely a Speciális Gyermekotthont az alábbiak szerint érinti.
A Speciális Gyermekotthon (32 férőhely) vonatkozásában részleges létszámstop elrendelése
indokolt, tekintettel arra, hogy a központi speciális férőhelyek száma az ellátórendszerben
jelenleg nem elegendő. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az OGYSZB egy-másfél évet nem
meghaladó központi speciális gyermekotthoni elhelyezést javasol, továbbá az elhelyezendő
gyermekek életkorát figyelembe véve lehetnek olyan központi speciális gyermekotthoni
elhelyezést igénylő gyermekek, akik a kiürítési határidőn belül, 2018. július 31-ig betöltik 18.
életévüket, ezért a Speciális Gyermekotthonba történő elhelyezés lehetőségét egyedi esetekben
biztosítani szükséges, különös tekintettel olyan krízishelyzetekre, amikor a gyermek érdeke
megkívánja a sürgősséggel történő elhelyezést. Felhívtuk az OGYSZB vezetőjét, hogy az általa
vizsgált gyermekek szakmai véleményének és javaslatának kialakítása során fentieket
szíveskedjen figyelembe venni.
Jelen projekt keretében a Speciális Gyermekotthon 32 férőhelyéből egy 8 férőhelyes csoport
kialakítását a Kalocsai Gyermekotthonban, 3x8 férőhely kialakítását a Zalaegerszegi
Gyermekotthon területén tervezzük.

A gyermekek minél zökkenő mentesebb áthelyezése és elhelyezése érdekében felmérés
készült a gyermekek további sorsát érintően, tekintettel a 2017. és 2018. év tanév végi
változásokra is.
A felmérés 2017. április 30-i állapot szerint történt, ebben az időpontban 16 fő gondozási helye
volt a fóti Speciális Gyermekotthon. Közülük egy gyermek a gondozási helyéről tartósan,
igazoltan volt távol, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben tartózkodik,
várhatóan 2017. 08. 31-ig.
A fóti KIGYK kiürítésének kormányhatározatban meghatározott időpontjáig (2018. július 31.)
3 fő betölti 18. életévét, az intézményből távozik. További 2 gyermek 2018. novemberében válik
nagykorúvá, tehát a projekt várható befejezésének időpontjára már nem lesz a gyermekotthon
lakója.
A Speciális Gyermekotthon vezetőjének tájékoztatása szerint 2017. augusztus 31. napjáig
további 1 fő hazagondozása, és 2018. június 30. napjáig további 2 fő gondozási helyének
megváltoztatása várható, tekintettel arra, hogy ezen időpontig már több mint 4 éve élnek a
központi speciális gyermekotthonban, amely elhelyezésnek jogszabályban meghatározott
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ideje alapesetben 2 év. Ez az OGYSZB javaslatára meghosszabbítható ugyan, de a 2+2 éven túl
a központi speciális gyermekotthoni elhelyezés már nem szolgálja a gyermek érdekét,
integrációját (15/1998. (IV. 30. NM rendelet 129/A. § (7)).
A 2017. április 30-án a Speciális Gyermekotthonban élő gyermekek közül a kiürítési határidőig
mindössze 1 fő esetében nem telik lesz a központi speciális gyermekotthoni ellátásban töltött
két év. Ugyanakkor a projekt tervezett befejezéséig (2019. március 31.) kivétel nélkül minden
gyermek kettő vagy több éve már a gyermekotthonban részesül speciális illetve kettős
szükségletének megfelelő ellátásban, így szükségletük és gondozási helyük az OGYSZB által
időközben felülvizsgálatra kerül, a bizottság tesz javaslatot elhelyezésükre, akár az
illetékességük szerinti megyéi ellátórendszerben.
Hivatkozva a fent említett részleges létszámstopra, ha az OGYSZB a jövőben tesz is javaslatot
fóti Speciális Gyermekotthoni elhelyezésre, azt annak figyelembe vételével teheti, hogy a
gyermek ellátása 2018. július 31-ig befejeződjön.
Mindezek alapján a projekt várható befejezéséig a jelenleg Fóton működő Speciális
Gyermekotthon kiürül, gyermekek onnan nem kerülnek áthelyezésre az újonnan létrejövő
kalocsai és zalaegerszegi férőhelyekre. Azokra a férőhelyekre a szolgáltatói nyilvántartásba
vétel várható időpontjára való tekintettel már új ellátottakat helyeznek az OGYSZB
javaslata alapján a gyámhatóságok.
Ez egyben azt is jelenti, a jelen projekt esetében a gyermekek felkészítése a változásra nem
releváns.
A kalocsai és a zalaegerszegi gyermekotthoni telephelyeken létrejövő új férőhelyekre az
OGYSZB javaslatára helyeznek el gyermekeket az illetékes gyámhatóságok. A projekt
előrehaladásával párhuzamosan szükséges folyamatosan egyeztetni az OGYSZB vezetője és a
fenntartó SZGYF között annak érdekében, hogy a férőhelyek feltöltése ütemezetten történjen.
A gyermekek sorsának alakulása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a munkatársak
továbbfoglalkoztatására, élethelyzetük alakulására. Ennek keretében a kollégák
vonatkozásában is felmérést készítettünk, és felhívjuk a figyelmüket, hogy aki munkahely
keresésében segítségre szorul, jelezze a Gyermekközpont vezetőjének. A munkatársak
elhelyezkedésének elősegítése érdekében a felmérést követően kapcsolatfelvételre kerül sor a
kollégák lehetséges továbbfoglalkoztatásában érintett Kirendeltségekkel, elsősorban az
SZGYF Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltségével tájékoztatás biztosítása és a szükséges
teendők meghatározása érdekében. Tekintettel arra, hogy az új speciális férőhelyek Fóttól
jelentős földrajzi távolságra jönnek létre, így nem várható, hogy a jelenleg a fóti Speciális
Gyermekotthonban dolgozó kollégák Zalaegerszegen illetve Kalocsán tudnának, szeretnének
munkát vállalni. A projekt keretében az újonnan kialakítandó intézményegységek esetében új
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munkatársak toborzásában és felvételében gondolkodunk, a jelen projekt esetében a
munkatársak felkészítése a változásra nem releváns.
Miután a jelenleg Fóton dolgozó munkatársak nem kerülnek áthelyezésre a fenti okok
miatt, ezért a Kalocsán és Zalaegerszegen az újonnan létrejövő intézményegységekben új
kollégák felvétele szükséges.
2.3.

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A speciális gyermekotthoni férőhelyek tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges
tevékenységek
A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában
foglalja Kalocsán egy 8 fős, legfeljebb 140 m2-es, speciális gyermekotthoni ellátást biztosító
gondozási egység (csoport) kialakítását a meglévő épületszárnyon belül, a meglévő építészeti
és szakági lehetőségek figyelembe vételével; valamint Zalaegerszegen 3 db önálló lakásotthon,
egyenként legfeljebb 140 m2 (nettó) alapterületű, funkcionálisan egy szakmai egységet alkotó,
alacsony költséggel fenntartható és kevés karbantartást igénylő földszintes épületek
megvalósítását a meglévő intézmény DK-i sarka mellett, továbbá az új intézmény
működéséhez szükséges eszközök beszerzését.
A kulturált környezetet biztosító terület kialakítása szakmai előrelépést is jelent.
Gépjármű beszerzés indoklása
A központi speciális gyermekotthonok ellátási területe országos, oda az ország valamennyi
megyéjéből és a fővárosból is kerülnek elhelyezésre gyermekek. A központi speciális
gyermekotthonban elhelyezett gyermekek igen gyakran érintettek szabálysértési és
bűncselekményekkel, amelyek következtében több ellátottnak folyamatban lévő rendőrségi
illetve bírósági ügye van. A meghallgatásokra, tárgyalásokra a gyermekeket az ország
különböző pontjaira szükséges szállítani úgy, hogy biztonságuk garantálható, engedély
nélküli eltávozásuk megakadályozható legyen.
A gyermekek súlyos pszichés tüneteik vagy szerfüggőségük okán terápiában, kezelésekben
részesülnek, rendszeres kontroll vizsgálatokon vesznek részt, ami szintén távolabb eshet az
aktuális gondozási helytől, a központi speciális gyermekotthontól, illetve az intézménynek
esetenként egy időben több irányba szükséges szállítani az ellátottakat, ami megfelelő
gépkocsi park nélkül kivitelezhetetlen.
Amennyiben a gyermek tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, előfordulhat,
hogy iskolája csak gépkocsival érhető el a konzultációk vagy az osztályozó vizsga alkalmával.
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A gyerekek kapcsolattartásának biztosítása a távol, esetenként több száz kilométerre lakó
családdal, hozzátartozókkal szintén indokolja ezen intézmények gépkocsival történő
ellátottságának fejlesztését, különös tekintettel egy-egy rendkívüli kapcsolattartásra, illetve ha
valamilyen oknál fogva a családtag nem tud a gondozási helyre utazni. A növendékek
családjának meglátogatása rendkívül sok információval szolgál a gyermekotthoni
munkatársak számára is.
A központi speciális gyermekotthonokban élő gyermekek elhelyezésre az Országos
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tesz javaslatot, az elhelyezés felülvizsgálata egyrészt
rendszeresen, évente történik, másrészt soron kívüli felülvizsgálatok is előfordulnak. Az
OGYSZB Budapesten vizsgál, ahova a gyerekek felülvizsgálata céljából – a takarékos
humánerőforrás gazdálkodás és a gyermekek biztonsága szempontjából is – célszerű a
gépkocsival történő utazás, utaztatás.
Mindezek alapján a speciális és kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthonokban,
különös tekintettel a központi speciális gyermekotthonokra a férőhelyek kapacitásbővítésével
együtt indokolt gépkocsi beszerzést tervezni. Jelen projekt keretében a 24 férőhellyel, 3
lakásotthonnal bővülő zalaegerszegi telephely esetében indokolt új gépjármű beszerzése.
Az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola, Zalaegerszegi
Gyermekotthona használatában jelenleg 3 gépjármű (1 db 8 fős Volkswagen
Transporter
T4 2,5 TDI, 1 db 9 fős Volkswagen Transporter T5, valamint egy 5 fő szállítására alkalmas
Volkswagen Bora 1.6 16V Comfortline) található, melyekkel mind az ellátottak, mind pedig az
intézményi dolgozók szállítási feladatait szükséges megoldani.
A gépjárművek életkorukat tekintve 9, 15, illetve 16 évesek, a megtett km-ek száma rendkívül
magas (350-400.000 km), ennek következtében jelentősen elhasznált állapotban vannak,
állandó javításra szorulnak.
A járművek kihasználtsága kiugróan magas, ez nemcsak a járművek gyors amortizálódásához
vezet, de a szervizelésre, karbantartásra sem marad elegendő idő.
Tekintettel arra, hogy a hivatkozott Intézménynek országos szintű ellátási feladatai vannak, a
zökkenőmentes feladatellátásához nélkülözhetetlen a megfelelő számú és üzemképes
gépjármű megléte.
A férőhely bővülés okán megnövekedett feladatok ellátása a jelenlegi gépjárműparkkal,
tekintettel a gépjárművek életkorára és a futott km-ek magas számára, nem megoldható, ezért
egy 1 db, 8+1 férőhelyes, új gépjármű beszerzése mindenképpen szükséges.
A beszerzés során a hiányzó kapacitások pótlása a cél a megnövekvő ellátotti létszámmal
arányosan.
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A gyermekek biztonságos, de a mai igényeknek megfelelő színvonalú szállításának
biztosítását teszi lehetővé egy alapszintű, de az elvárható körülményeknek megfelelő
felszereltséggel rendelkező, mikrobusz beszerzése.
Egy semleges színnel és átlagos felszereltséggel bíró hétköznapi jármű képes biztosítani az azt
használó dolgozó biztonságos és elfogadható kényelmű közlekedését, ugyanakkor nem kelt
ellenérzéseket a sokszor nehéz helyzetben lévő gyermekek illetve családtagjaik szemében.
Standard 9 fős N1 kategóriájú kisbusz.
Belső elvárások: normál 1000 kg teherbírás 2,7 t össztömeg esetén; állítható magasságú és
deréktámaszú vezetőülés karfával; üléspad 2 utas részére elől; eltávolítható 2. sori üléspad 3
személy részére; eltávolítható 3. sori üléspad 3 személy részére dönthető háttámlával; 12V-os
csatlakozó aljzat a raktérben; csomagrögzítő kampók; szellőző- és fűtőrendszer külső
levegővel, ventillátorral, utas oldali napellenző, padló gumiborítással; műanyag belső
oldalburkolat, fél magasságban a raktérben; acél keréktárcsa 16x6,5 méretben.
Biztonsági követelmények: ABS, EBD, ESP, HSA, EBA, nappali menetjelző fény,
gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer, vezető- és utas oldali légzsákok.
Extra felszereltség: mozgássérült emberek szállítására is alkalmassá tehető kivitel – a
kerekesszék hosszanti domború sínrendszerei (1 pár) beépítése 4 db végzáróval (1 székhez)
mely a jármű padlójához van rögzítve; mobil alumínium felhajtó rámpa. Az átalakítással
kapcsolatban elvárás, hogy a hatályos EU előírásoknak megfelelően 4+3 pontos biztonsági
rögzítés teljesüljön.

Projekt előkészítés:
Tevékenység megnevezése:
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A pályázat megvalósíthatóságának megalapozása érdekében szükséges dokumentum.
Célhoz kapcsolódás
Szakmailag megalapozza a célok elérését.
Részletezés
A pályázati dokumentáció kötelező melléklete, mely rendszerezetten tartalmazza a
támogatás keretében elérendő célokat és a kapcsolódó feladatokat.
Elvárt eredmény
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Kész megvalósíthatósági tanulmány.

Tevékenység megnevezése:
Lakosság tájékoztatása már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy
tevékenységgel (kivéve kizárólag gyermek- és lakásotthon korszerűsítés megvalósítása
esetén)
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Társadalmi elfogadtatás.
Célhoz kapcsolódás
Növeli a projekt elfogadottságát.
Részletezés
Már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy tevékenységgel
(Társadalmi partnerek, érintettek bevonása, közmeghallgatás)
Elvárt eredmény
Egy közmeghallgatás, érzékenyítő fórum.

Tevékenység megnevezése:
A

szükséges

háttértanulmányok,

hatástanulmányok,

szakvélemények, elemzések,

felmérések engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
tervdokumentációk elkészítése
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A pályázat megvalósíthatóságának megalapozása érdekében szükséges dokumentumok.
Célhoz kapcsolódás
Szakmailag megalapozza a célok elérését.
Részletezés
Szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
szakvélemények, elemzések, felmérések engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek,
kiviteli és tendertervek, tervdokumentációk elkészítése, hatósági eljárás és díjai, illetékei.
Elvárt eredmény
Megalapozó tanulmányok, tervdokumentáció

Tevékenység megnevezése:
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Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017. 3. negyedév – 2018. 4.negyedév
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Jogszabályi előírás
Célhoz kapcsolódás
Beszerzések nélkül nem valósítható meg a projekt.
Részletezés
A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás
hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt
közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele, továbbá a beszerzéseket is a
kiválasztott cég fogja lebonyolítani.
Elvárt eredmény
Beszerzésre kerül: tervezési feladatok; műszaki ellenőri feladat; kivitelezési feladatok;
eszközök; gépjármű; képzés; tanácsadás; kötelező nyilvánosság/marketing.

Tevékenység megnevezése:
Projektmenedzsment
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
A projekt teljes időtartama alatt.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Biztosítják a projekt előírás szerinti megvalósítását és elszámolhatóságát, megfelelősségét a
pályázati és a szakmai feltételeknek és céloknak
Célhoz kapcsolódás
Kötelezően megvalósítandó tevékenység.
Részletezés
Projektmenedzsment:
projektmenedzser
A projektgazdának vállalnia kell, hogy az építési beruházási projekt megvalósítása teljes
időtartama alatt egy (projekt)menedzsment és építési beruházási projektben szerzett
tapasztalatokkal
is
rendelkező
projektmenedzsert
alkalmaz
munkaviszony,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy megbízási jogviszony keretében, akinek
munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A projektmenedzsernek
közgazdasági vagy menedzsment szakirányú felsőfokú végzettséggel, ennek hiányában
egyéb felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló
projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
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pénzügyi vezető
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell
a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy megbízási jogviszony
keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát.
A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és legalább 3 éves releváns szakmai
tapasztalattal kell rendelkeznie.
A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy megbízási jogviszony keretében
projektasszisztens(ek) alkalmazására, figyelembe véve a projektmenedzsmentre vonatkozó
százalékos korlátot.
Elvárt eredmény
Megvalósult elszámolható szakmai és pályázati előírásoknak megfelelően lezárt projekt.

Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése
célkitűzés megvalósítása (KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK)
Tevékenység megnevezése:
speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése a
meglévő férőhelyek bázisán
Elvárt eredmény
új épület építése / meglevő épület átalakítása, bővítése, korszerűsítése és az NMr. szerinti
tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való
bejegyzés megszerzése érdekében

Tevékenység megnevezése:
a fejlesztéssel érintett intézmény (telephely) környezetében, az adott település(rész)en élő
lakosság érzékenyítése, felkészítése az intézmény (telephely) helyi, társadalmi környezetébe
történő integrálása céljából
Elvárt eredmény
legalább egy - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás,
bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet
képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, és legalább egy alkalommal
intézménylátogatás (nyílt nap) megszervezése, és legalább egy egyéb kommunikációs
csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására
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Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése
célkitűzés megvalósítása (VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK)
Tevékenység megnevezése:
a szakmai szempontoknak megfelelő, a speciális, illetve kettős ellátási szükségletű, valamint
befogadó gyermekotthoni gyermekellátáshoz illeszkedő berendezési tárgyak, eszközök
beszerzése

Tevékenység megnevezése:
sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása az NMr. előírásainak megfelelően

Tevékenység megnevezése:
a fejlesztésre kerülő intézményben az ellátottak fejlesztésére és használatára szolgáló
informatikai ellátottság javítása

Tevékenység megnevezése:
gépjármű beszerzése a gyermekellátás céljához kapcsolódóan. A lakhatást illetve az
alapszolgáltatáshoz való hozzáférést segítendő 1 db 9 fős, speciális emelővel felszerelt
mikrobusz kerül beszerzésre.

Tevékenység megnevezése:
önkéntes tevékenység bevonása a lakosság tájékoztatásába, a nyilvánosság elősegítésébe, a
változásra felkészítő képzések lebonyolításába
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A projekt jellegénél fogva elengedhetetlen szükséges a lakókörnyezet tájékoztatás a projekt
céljáról, a gondozottak sajátos ellátási körülményeiről és lehetőségeiről.

Tevékenység megnevezése:
horizontális követelmények teljesítése

Tevékenység megnevezése:
tájékoztatás és nyilvánosság
Szükségesség a problémafelvetés alapján
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A projekt jellegénél fogva elengedhetetlen szükséges a lakókörnyezet tájékoztatás a projekt
céljáról, a gondozottak sajátos ellátási körülményeiről és lehetőségeiről.

Tevékenység megnevezése:
Szakmai vezető alkalmazása
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
A projekt teljes időtartama alatt.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Biztosíték a projekt előírás szerinti megvalósítását és elszámolhatóságát, megfelelősségét a
pályázati és a szakmai feltételeknek és céloknak
Célhoz kapcsolódás
Projekt feltétel
Részletezés
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai
feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében az Nmr. 2. sz. mellékletében bármely
felsőfokú végzettséghez kötött gyermekotthoni munkaköröknek megfelelő képesítéssel
rendelkező szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati,
kormánytisztviselői vagy megbízási jogviszony keretében. Az 500 millió forint támogatási
összeget elérő vagy meghaladó projekt esetén, a szakmai vezetőt legalább heti 20 órában
kell alkalmazni. Az 500 millió forintot támogatási összeget el nem érő projekt esetében a
szakmai vezetőt legalább havi 10 órában kell alkalmazni. A szakmai vezetőnek
gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal kell
rendelkeznie
Elvárt eredmény
Megvalósult elszámolható szakmai és pályázati előírásoknak megfelelően lezárt projekt.

Tevékenység megnevezése:
Igénybe vett szakértői szolgáltatás
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
A projekt teljes időtartama alatt
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Folyamatba épített szakértői szolgáltatás tevékenység ellátása
Célhoz kapcsolódás
Folyamatos koordinációt biztosít az SZGYF központi irányítási szerve, a megyei
kirendeltségek és az intézmények háromszintű döntéshozatali rendszerén belül. Biztosítja a
gyors és minőségi információáramlást, döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A lokális
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projektmenedzsment és szakmai munkatársak ezt a kiterjesztett tevékenységet nem tudják
kezelni és működtetni.
Részletezés
A projekttervben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos ellenőrzése
Elvárt eredmény
A hatékony, professzionális projektmenedzsment tevékenység segítségével lehetőség van
arra, hogy a megrendelő stratégiai céljainak elérése érdekében létrehozott projekteket az
elvárt időkereteken belül, a lehetséges erőforrások hatékony felhasználásával, kívánt
minőségben fejezze be.

Tevékenység megnevezése:
Könyvvizsgálat
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
Projektzáráskor.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A pályázati elszámolhatóságához és pénzügyi zárásához szükséges
Célhoz kapcsolódás
Fontos része a pályázat elszámolhatóságának, megvalósulásának
Részletezés
Megvizsgálja a projekt szabályszerű pénzügyi elszámolásait és azokat alátámasztó
dokumentumait
Elvárt eredmény
Aláírt jegyzőkönyv a megfelelőségről.

Tevékenység megnevezése:
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
A projekt teljes időtartama alatt
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Szükséges a környék és a lakosság széleskörű tájékoztatása a projekt céljairól.
Célhoz kapcsolódás
Elősegíti a projekt megismerését és támogatottságát.
Részletezés
A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó
kommunikációs feladatok ellátása
Elvárt eredmény
44

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ZEG – ZUG speciális otthon
Sajtóközlemények, tájékoztató táblák, honlap

2.3.2. A speciális gyermekotthoni férőhelyek személyi feltételeinek biztosításához
szükséges tevékenységek
Az újonnan létrejövő intézményegységekben szükséges az alábbi munkakörök létrehozása a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásai szerint:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ
Kalocsai Gyermekotthona létrehozandó csoportjában (1x8 férőhely)
1 csoport/8 férőhely
•
•
•
•
•
•

2 fő nevelő
1 fő gyermekvédelmi asszisztens
2 fő gyermekfelügyelő
1/3 fő pszichológus
1/3 fő gyógypedagógus
1/3 növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző

Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ
Zalaegerszegi Gyermekotthona létrehozandó lakásotthoni telephelyén (3x8 férőhely)
3 csoport/24 férőhely
•
•
•
•

6 fő nevelő
3 fő gyermekvédelmi asszisztens
6 fő gyermekfelügyelő
1 fő szakmai vezető

•
•
•

1 fő/3 csoport pszichológus
1 fő/3 csoport gyógypedagógus
1 fő növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző

Tekintettel a Fóttól lévő jelentős földrajzi távolságra, az ott megszüntetésre kerülő
intézményegységben foglalkoztatott dolgozók továbbfoglalkoztatására az új helyszíneken
(Kalocsa, Zalaegerszeg) nem lesz lehetőség, ezért új munkatársak felvételére kerül sor a
vonatkozó jogszabály alapján, akiket fel kell készíteni a feladatra.
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Mindkét helyszínen nagy hagyománya van a Speciális Gyermekotthonban történő
munkavégzésnek, ezért az új munkaerő toborzása érdekében igénybe vesszük a helyi sajtó és
a média segítségét is az interneten történő álláshirdetés mellett.
A humán erőforrás biztosításának cselekvési terve:
•
•
•

álláshirdetés a működés tervezett megkezdése előtt 90 nappal
új munkatársak felvétele a tényleges működés megkezdése előtt 1 hónappal
egy hónap felkészítés a feladatra az intézményekben dolgozó nagy szakmai
tapasztalattal rendelkező munkatársak mentorálásával az SZGYF által kidolgozott
központi tematika alapján

A speciális gyermekotthoni feladatellátásra felkészítő képzés
A gyermekvédelmi speciális ellátással kapcsolatban széles körben jelentkező igény, valamint
2017. július 1-jét követően jogszabályi kötelezettség a dolgozók számára speciális
gyermekotthoni feladatellátásra felkészítő képzést biztosítani. A 15/1998. NM rendelet 126. §
12. bekezdés alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezi a felkészítő
képzést, és dolgozza ki a képzés tematikáját.
Ennek a 2017. nyarán kidolgozásra kerülő képzési tematikának a figyelembe vételével
tervezzük az újonnan létrejövő intézményegységekbe felvételre kerülő munkatársak
felkészítését a feladatra, a kalocsai és a zalaegerszegi gyermekotthonokban jelenleg is
dolgozó, nagy szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező munkatársak előadói és mentori
tevékenységével.
2.3.3. A lakosság érzékenyítéséhez, felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek
Tekintettel arra, hogy az új férőhelyek már régóta működő intézményekben jönnek létre,
amelyek társadalmi beágyazottsága jól kialakult az évtizedek során, az intézmények és az
érintett városok együttműködése folyamatos, ezért a férőhelybővítés tekintetében nem az
érzékenyítés a kommunikáció fő célja, hanem a részletes tájékoztatás a férőhelybővítés
ütemezéséről, tartalmáról, ezzel is a kölcsönös bizalmon alapuló folyamatos kapcsolatépítést
szolgálva.
Mindkét helyszínen megtörtént a nyilvánosan meghirdetett lakossági fórum, amely a
személyes jelenlét és konzultáció lehetőségét biztosította a lakosság számára.
Amikor a tervezett beruházások elkészülnek, nyílt nap keretében biztosítunk
intézménylátogatási lehetőséget a lakosság számára, illetve interneten és a helyi sajtón
keresztül adunk hírt az új intézményegységek működésének megkezdéséről.
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2.4.

INDIKÁTOROK,

MŰSZAKI-SZAKMAI

TARTALOMHOZ

ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK

Indikátorok:
A Felhívás által
elvárt célérték

A projekt
keretében vállalt
célérték

Indikátor neve:
nincs
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási minimumérték
helyek férőhely kapacitása
meghatározva

32 férőhely

Célérték elérésének céldátuma:

-

2019.03.31.

Igazolás módja

szakmai beszámoló szakmai beszámoló

Műszaki-szakmai tartalom meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:

A speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátását szolgáló gyermekotthonok,
férőhelyek fejlesztése esetén:

Megvalósítandó műszaki-szakmai
eredmény megnevezése

A létrehozott speciális és kettős ellátási
szükségletű gyermekvédelmi szakellátási
férőhelyek száma

A Felhívás által elvárt célérték

nincs célérték

A projekt keretében vállalt célérték

32 db férőhely

Az eredmény leírása

A létrehozott speciális és kettős ellátási
szükségletű gyermekvédelmi szakellátási
férőhelyek száma

Igazolás módja

szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés

az alábbi módszertan alapján szükséges tervezni:
Minimálisan elvárt célérték= a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátását
szolgáló kapacitásfejlesztéssel érintett gyermekvédelmi ellátási hely(ek)en (a támogatási
kérelembe bevont valamennyi telephely vonatkozásában együttesen) az infrastrukturális
beruházásokra (építés, felújítás, bővítés, korszerűsítés, eszközbeszerzés, és
ingatlanvásárlás költségei) igényelt bruttó támogatási összeg és az egy főre jutó
maximálisan igényelhető támogatási összeg (7.000.000 Ft.) hányadosa.
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Mérföldkövek
Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének tervezett
dátuma:
Megvalósítani
tervezett eredmény
leírása

1.

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének tervezett
dátuma:
Megvalósítani
tervezett eredmény
leírása

2.

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének tervezett
dátuma:
Megvalósítani
tervezett eredmény
leírása

3.

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének tervezett
dátuma:

4.

1. szakasz
Legkésőbb a Támogatási szerződés aláírását követő 3. hónapban
rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a
kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek

2.szakasz
A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 20. hónapban
a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot

3.szakasz

A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 30. hónapban
kivitelezések sikeres műszaki átadása-átvétele és az intézmények
NMr.-ben
meghatározott
tárgyi-környezeti
feltételeinek
biztosítása érdekében a beszerzések teljesültek

4.szakasz
Projekt fizikai befejezése.
használatba vételi, az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek

Megvalósítani
tervezett eredmény
leírása

biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való
bejegyzés

megszerzése

érdekében

és

egyéb

szakhatósági

engedélyek iránti kérelem bemutatása, projekt fizikai befejezésére
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3.
3.1.

A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE
A tervezett fejlesztés bemutatása

A támogatást igénylő által megvalósítani kívánt fejlesztést kell bemutatni a következő
tematika alapján.
A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai megoldásokat
kell alkalmazni, amelyet jelen pontban kérünk ismertetni.
A fejezetben szükséges bemutatni az esetlegesen TOP humán infrastruktúra fejlesztési
prioritásában indított területi fejlesztéshez történő kapcsolódást.
3.1.1.

A megvalósulás helyszíne

A Kalocsai Gyermekotthonban a 8 férőhely kialakításánál, a meglévő épület adottságait
figyelembe véve, egy olyan nyolc fős speciális csoport kerül kialakításra, mely önmagában is
rendelkezik minden, az egység autonóm működtetéséhez szükséges felszereltséggel, így
különösen szociális blokkal és konyha-étkező területtel. A nevelői szobából közvetlenül
szemmel tartható a gondozottak mozgása, tevékenysége.
A Zalaegerszegi Gyermekotthon vonatkozásában összesen legfeljebb 3x140 m2 (nettó)
alapterületű, több épületből álló, de összetartozó szakmai egységet alkotó földszintes
lakásotthoni épületek kerülnek kialakításra, az épületekben egyenként 8 fő részére speciális
lakásotthoni kialakítással, és a főépületben a feladatellátáshoz kapcsolódó közösségi
helyiségekkel. A nevelői szobából közvetlenül szemmel tartható a gondozottak mozgása,
tevékenysége. A lakásotthon(ok) ki/bejárata a gondozók által ellenőrizhető.
A vizesblokkok és a zuhanyozók kialakításánál elvárás, hogy azok egy szintben, és a
legkevesebb akadályoztatással legyenek megközelíthetőek, kialakításra kerül továbbá egy
mozgássérült vizesblokk is.
Az üzemeltetéséhez szükséges eszközök felmérése a projekt előkészítése során megtörtént, és
eszközlista alapján meghatározásra került, hogy mely eszközök beszerzése tervezett a
projektben és melyek azok, amelyeket az SZGYF saját forrásból tervez beszerezni.
A Kalocsai Gyermekotthon: 8 férőhelyes speciális gyermekotthoni csoport, míg a
Zalaegerszegi Gyermekotthon: 3 db 8 férőhelyes speciális lakásotthon jön létre.
A speciális gyermekotthoni csoport, illetve speciális lakásotthon helyiség szükségletei úgy
kerülnek kialakításra, hogy általuk megvalósulhasson a gyermekotthoni ellátás minőségének
javítása.
Fentiek jegyében az épület tervezésénél az alábbi kritérium-követelményeket támasztottuk:
o
4 db lakószoba, és egy férőhely vonatkozásában legalább 12m2 terület, így összesen
legalább 48 m2;
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o
2 db WC, min. 4 m2 terület;
o
1 db mozgássérült WC- mosdó-zuhanyzó, min. 9 m2;
o
2 db fürdő (összesen 4 db zuhanyozó, 4 db mosdó), minimálisan 16 m2;
o
1 db nevelői szoba, min. 8 m2;
o
1 db nappali-étkező , min. 42 m2.
Ezen felül természetesen szükségesek az épület funkcionális működéséhez szükséges
helyiségek is (közlekedő, előtér, raktár, stb.)
Az akadálymentesítés tervezésekor a vonatkozó előírásokat szem előtt tartottuk. Az új
gyermekotthoni egységben a közösségi, funkcionális terek úgy kerültek kialakításra, hogy
azok egy szintben, a legkevesebb akadályoztatással megközelíthetőek legyenek; a közösségi
helyiségek utcáról történő megközelíthetősége, valamint a közösségi helyiségekből legalább
egy csoport-egység összes helyiségei megközelíthetők legyenek.

A fejlesztéssel érintett intézmények bemutatása
•

Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ Általános
Iskola és Szakiskola, Zalaegerszegi Gyermekotthona – 24 férőhely

•

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola, Kalocsai
Gyermekotthona, Általános Iskolája és Szakiskolája – 8 férőhely

A megjelölt központi speciális gyermekotthonok tevékenységi köre, feladatai:
Tevékenységi köre: a gyermekotthon központi fenntartású, speciális gyermekotthon, ahol a
gyermekvédelmi szakellátás keretében a nevelésbe vett súlyos pszichés, illetve, disszociális
tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve kettős szükségletű 12. életévét kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött fiúk részére biztosít speciális, valamint
különleges és speciális ellátást együttesen, akiknek gondozási helyéül a gyámhivatal az
Országos Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a központi speciális gyermekotthont
jelölte meg.
Feladatai:
Általános feladatok
- a gyermekekről való személyes gondoskodás keretében otthont nyújtó ellátás,
- általános iskolai és szakmai képzés segítése,
- az önellátás készségszintű elsajátítása,
- az életkori sajátosságoknak megfelelő szociális készségek kialakítása,
- kulturális identitás elősegítése.
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Speciális feladatok
- sérülés-specifikus szakellátás, melynek vezető tünete a súlyos, erőszakos cselekmények
elkövetése,
- disszociális fejlődésirány, kísérő tünetként pedig megjelenik a neurotikus, illetve
pszichotikus állapot,
- pszicho aktív szerek használatát követő rehabilitáció,
- tanulási zavarok korrekciója,
- primér, szekunder prevenció,
- reszocializáció (kapcsolatrendszerbeli problémák, viselkedési és teljesítményzavar stb.).
A gyermekek befogadása a központi gyermekotthonokba
A központi gyermekotthon az Országos Szakértői Bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal
határozata alapján fogadja be a gyermeket. A gondozási helyet megváltoztató gyámhivatali
határozat után a gyermekvédelmi gyám gondoskodik a fiatal gyermekotthonba történő
beszállításáról.
Az intézmények folyamatosan tájékoztatják az OGYSZB-t a megüresedett férőhelyekről. Ha
nincs üres férőhely, akkor a gyermekotthon várakozó listára helyezi a bizottság által elhelyezni
kívánt gyermeket.
Az intézetbe kísérést követően a növendékügyi előadó átveszi a gyermek dokumentumait jegyzék szerint, az esetleges hiányosságokról feljegyzést készít, az ellátott adatait rögzíti a
KENYSZI - ben. A nevelővel közösen leltárt készítenek a gyermeknek az intézménybe hozott
tárgyairól. A házirend által tiltott eszközöket a kísérőnek visszaadják. A köröző lap
elkészítését követően a gyermeket a befogadó egységbe kísérik, ahol az orvosi, pszichológiai
és pedagógiai kiegészítő vizsgálatok készülnek. A vizsgálatok eredményeként felvázolódik az
egyéni probléma profil, amely a terápiás munka alapját képezi, és illeszkedik az egyéni
gondozási nevelési tervhez.
A csoportba helyezés rendje:
A gyermek csoportba történő helyezéséről elhelyezési esetmegbeszélésen döntenek. A team a
befogadó csoportvezető nevelőjének javaslata, az illetékes pszichológus véleményezése
alapján a szakmai vezetővel és az intézmény vezetőjével közösen alakítja ki véleményét a
csoportba történő helyezésről, melyről tájékoztatja a gyermeket.
Elbocsátás a gyermekotthonból:
A törvényi szabályozásnak megfelelően az ellátottak két évig tartózkodhatnak a
gyermekotthonban, ettől eltérés csak az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság
javaslatára - különösen indokolt esetben lehetséges. Az elbocsátás, az otthonból való kikerülés
a fiatal életében jelentős élethelyzet változást eredményez. Strukturált szabályrendszerből
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kevésbé szabályozott rendszerbe kerül. Az elbocsátás a beutalási indok megszűnése, (a
szakértői bizottság véleménye alapján) a 18. életévének betöltése, vagy utógondozói
ellátásának megszűnése következtében történik. Az elbocsátást megelőzően a gyermekotthon
felterjeszti a fiatalt az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizsgálatára. A vélemény
kialakításához szükséges dokumentumokat a bizottságnak megküldi és gondoskodik, hogy
az elbocsátás előtt álló gyermek - kísérővel együtt - a bizottság előtt vizsgálatra megjelenjen.
Az elbocsátás jogi eljárása a gyámhivatali határozat alapján kezdődik, de ezen túlmenően a
pedagógiai folyamat része, melynek előkészítése és lebonyolítása a fiatallal közösen történik.
Utógondozói ellátás:
Mindkét intézmény lehetőséget biztosít azoknak a fiataloknak, akik az intézményben váltak
nagykorúvá - de nevelési folyamatuk nem zárult le, tanulmányaikat nem fejezték be, vagy
létfenntartásukat önállóan nem tudják biztosítani -, hogy utógondozói ellátottként továbbra is
az intézmény ellátásában maradjanak.
Utógondozójuk segítségével önállóbb, de az intézmény rendjének megfelelő életvitelt élnek.
Anyagi lehetőségeik függvényében, egyéni szerződések alapján, térítést fizetnek.
Személyes szabadság korlátozása, nevelési felügyelet:
Amennyiben a speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek ellátása a nevelt
együttműködési problémája miatt nem kezdhető meg vagy megszakad, egészségi, vagy
pszichés állapota következtében saját, vagy mások életét, egészségét közvetlenül veszélyeztető
magatartást tanúsít, és ez csak teljes körű ellátásának azonnali, zárt körülmények közötti
felügyeletével hárítható el, a gyermekotthon vezetője a gyermeket személyes szabadságában
korlátozhatja. A gondozott a gyermekotthon területét nem hagyhatja el, illetve köteles a vezető
által kijelölt helyiségben tartózkodni. A korlátozás a 48 órát nem haladhatja meg.
Amennyiben a személyes szabadság korlátozása során a speciális gyermekotthon vezetője a
gyermek tartózkodási helyeként a biztonsági elkülönítőt jelöli ki, ez esetben egyidejűleg
intézkedni kell a nevelésbe vett gyermek haladéktalan orvosi vizsgálatáról. A biztonsági
elkülönítőben az orvos által szükségesnek tartott ideig, de legfeljebb 24 óráig tartózkodhat.
Amennyiben a nevelésbe vett gyermek magatartása ezt követően sem rendeződik, kezelését
fekvőbeteg-ellátó intézményben kell folytatni, majd az állapot megszűnése után szükséges a
speciális ellátást biztosító intézményben nevelési felügyelet alá vonása a terápia
megkezdésének idejére.
A speciális gyermekotthon vezetője a személyes szabadság korlátozásának elrendeléséről,
valamint annak okáról, módjáról és időtartamáról tájékoztatja a gondozott gyermeket,
valamint biztosítja, hogy a gyermekjogi képviselő és a gyermekvédelmi gyám a gyermekkel
találkozhasson, ügyében tájékozódjon.
A személyes szabadság korlátozásának elrendeléséről a gyermekotthon vezetője
haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül értesíti a gyermekvédelmi gyámot, a gyermekjogi
képviselőt, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot és az illetékes gyámhatóságot.
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Amennyiben a személyes szabadság korlátozása 48 órát meghaladóan is indokolt, a
gyermekotthon vezetője kezdeményezi a nevelési felügyelet elrendelését. Erről tájékoztatja a
fentebb megnevezett szerveket és az érintett fiatalt. A nevelési felügyelet időtartama a 2
hónapot nem haladhatja meg, elrendelése gyámhivatali jogkör.
A személyes szabadság korlátozásának eljárásrendjét belső szabályzat fogalmazza meg.
Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és
Szakiskola, Zalaegerszegi Gyermekotthona
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. Pf.: 177.
Jogi státusza: telephely
Székhely: EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola
Címe: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal u.28.
A gyermekotthon ellátási területe országos.
Férőhelyek száma: 48
Az intézményt 1970-ben hozták létre abból a célból, hogy a viselkedésükben zavart,
tanulmányi előmenetelükben elmaradott fiatalok habilitációjával, rehabilitációjával
foglalkozzon. A gyermekotthon neveltjeik elhelyezése a jogszabályi feltételeknek megfelelő
körülmények között történik. Az intézmény működési engedélye határozatlan időre szól.
A 2016. július 1-jével megvalósuló integrációt követően EMMI Speciális Gyermekotthoni
Központ Általános Iskola és Szakiskola, Zalaegerszegi Gyermekotthona lett a hivatalos neve
az intézménynek.
Tárgyi feltételek jelenleg:
Az intézményben öt kiscsoportos terápiás egység (probléma típusoknak megfelelő
elkülönítésben), valamint egy befogadó csoport biztosítja az elhelyezést. A terápiás
egységekben a 8 ellátott kétágyas szobákban kerül elhelyezésre, a lakrészek felszereltsége
megközelítően modellezi a családi környezetet. Minden csoportban önálló konyha került
kialakításra, amely az ellátáson túlmenően gyakorlási célokat is szolgál. A közösségek önálló
gazdálkodási és pedagógiai egységként funkcionálnak, részeként a speciális otthonnak.
Minden csoport rendelkezik az önálló élettér kialakításához és fenntartásához szükséges
felszerelésekkel.
A szakmai program megvalósításának egyik színtereként a közösségek részére konyhakertet
biztosítanak.
A tornaterem - kondi-szobával kiegészülve - biztosítja az időjárástól független testedzés
lehetőségét, a fizikális terhelés személyre szabottságát. A sportpálya kihasználásával
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ösztönözhetővé válnak ellátottaik a nagy-mozgásos feladatok, labda-játékok, és a játékkal
kapcsolatos szabályok gyakorlására.
A számítógépes ismeretek átadása és a 9-10. osztályosok, valamint a munkatársak informatikai
képzésének biztos pontja az informatikai szakterem, amely a csoportokhoz telepített
számítógépekkel egészül ki. A könyvtár biblioterápiás foglalkozások vezetését teszi lehetővé
a kölcsönzésen túlmenően, valamint biztosítja az oktatási rendszer kötelező irodalmának
feldolgozását. Az üvegház alkalmat biztosít - munkaterápiás foglalkozás keretén belül - az
intézmény környezetét díszítő virágok megtermeléséhez. A terápiás foglalkozások és a
szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása érdekében barkács- és kézműves terem áll
rendelkezésre. A szabad vallásgyakorlás érdekében az intézményben imaszobát alakítottak ki.

Személyi feltételek:
2017. március 31-i adatok szerint az engedélyezett álláshelyek száma: 60
Ebből szakmai álláshely: 49 (43 betöltött, 6 üres)
Ebből funkcionális álláshely: 11 (valamennyi betöltött)
A speciális gyermekotthon személyi feltételeit a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.
A speciális gyermekotthon életét közvetlenül az intézményvezető helyettes (gyermekotthonvezető) irányítja. A pedagógusok és a segítő hivatásúak kiválasztásának alapfeltétele a
megfelelő szakmai tapasztalat, a munkakör ellátásához szükséges empátia és tolerancia. A
nevelési folyamatot a terápiás csoportok szakmai létszámán túlmenően - pszichológusok növendékügyi előadó - pszichiáter - orvos - fejlesztő pedagógusok - foglalkoztatók segítik.
Azokat a speciális feladatokat, amelyek ellátására az otthon szakemberekkel nem rendelkezik
(logopédus, gyógytornász, szakkörvezetők stb.) eseti megbízással biztosítja a felmerülő
szükségletek szerint. A fiatalokkal közvetlenül foglalkozó pedagógusok számára szupervíziós
szolgáltatás biztosított, továbbképzésük pedig ütemtervben rögzített. A speciális pedagógiai,
pszichológiai, gyógypedagógiai és jogi ismeretek aktualizálására belső képzéssel
gondoskodnak, különös tekintettel az új kollégák munkába állását megelőzően.
Kapcsolattartás:
A gyámoknak lehetősége van a személyes, és a telefonos kapcsolattartásra gyámoltjaikkal. Az
esetek többségében a gyámok eleget tesznek a kötelezettségeiknek.
Azoknak a gyermekeknek, akiknek a gyámhatóság a családdal való kapcsolattartást
engedélyezte, a gyermekvédelmi ügyintéző akciótervet készít, amely tartalmazza a
kapcsolatfelvétel módját, tartalmi elemeit. A gyermekvédelmi ügyintéző a nevelődés kezdeti
szakaszában, már az elhelyezési értekezleten a fiatal családjával, családsegítőjével, egyéb
szakemberekkel közösen megállapodnak a nevelési program támogatásával kapcsolatos
kérdésekben. Évente - szükség esetén gyakrabban – ismételt konzultációra kerül sor.
54

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ZEG – ZUG speciális otthon
A gyermekotthon valamennyi növendék számára biztosítja az időszakos kapcsolattartást a
tavaszi, nyári és téli szünetekben, abban az esetben, ha a gyámhivatal, illetve az illetékes
gyermekvédelmi gyám is hozzájárul. Sajnos akadnak példák, amikor az időszakos
kapcsolattartásra nincs mód. Esetenként az adott gyermek magatartása miatt nem javasolják
a házirend megsértése, vagy fokozott szökés veszély miatt, de akad, amikor nincs
hozzátartozó, vagy más gyermekotthon, aki fogadná a növendéket.
A kapcsolattartások sikerességét tükrözi, hogy a legtöbb növendéket rendszeresen haza tudják
engedni, néhány esetben önállóan, mert probléma nélkül szokott eltelni a kapcsolattartó
helyszínen töltött időszak.
Oktatás:
A gyermekotthonban elhelyezett fiatalok magatartási és tanulási problémáik miatt
magántanulói jogviszonyban folytatják tanulmányaikat. A sajátos nevelési igényű
növendékek a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata utána, az iskolakijelölés
következtében kerülnek beíratásra.
Azon tanulók, akik a szakképzési törvény változása miatt nem tudnak magántanulói
jogviszonyban részesülni felzárkóztató és szinten tartó képzésen, foglalkozásokon vesznek
részt, a többi diák az osztályfoknak megfelelő tananyag elsajátítására kap lehetőséget.
Készségfejlesztő foglalkozások rendszeresen:
•
•
•

Kézműves és művészeti foglalkozás
Kreatív műhely
Kertészeti és környezetvédelmi foglalkozás

Hitélet és szabadidő:
Hitéleti munkájuk alapját a kétheti rendszerességgel tartott Istentisztelet az intézmény
„Imatermében”, hétvégeken az intézet melletti település templomát látogatják azok a fiatalok,
akiknek erre igénye van. Az egyházi ünnepeket László atya közreműködésével ünnepelik.
Gyermekeik rendszeresen látogatják, és önkéntes munkával karbantartják a Pákai templom
környezetét.
Az intézmény által biztosított szakkörök: számítástechnika, hagyományőrző, sakk,
olvasóbarát kör, sakk, könyvtár, természetjáró és madarász, asztalitenisz, labdarúgás,
asztalitenisz, hitélet.
Szabadidős létesítmények az intézményben: sportpálya, klubszoba, konditerem, tornaterem,
kreatív műhely.
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A szabadidő hasznos eltöltése érdekében igénybe veszik a város sport-és kulturális
létesítményeit is. Együttműködési megállapodásuk van a Botfai Lakóterületi Sport Klubbal.
Pszichoaktív szerektől való függőség:
Az intézmény ellátottjait az alkoholfogyasztás, illetve a dizájner drogok használatával
érintettek, központi speciális gyermekotthoni elhelyezésüket – többek között – ez is indokolja.
Kezelésük intézeti szinten megoldott, illetve kapcsolatban állnak a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház Drogambulanciájával, ahol elterelésen vehetnek részt a fiatalok.
Az intézetben a magas létszámú szerhasználók miatt addikt csoport is működik, melynek
személyzete erre a feladatra lett kiválasztva. Azon növendékek számára, akik valamilyen
függőségben szenvednek, az intézmény biztosít egyéni, illetve csoportos foglalkozásokat is,
valamint gyógyszeres rásegítést kapnak az elvonási tüneteik kezelésére.
Egészségügyi ellátás:
Főállásban két ápolónő végzi a betegápolást és a gyógyszerellátást.
A szomatikus és pszichés státusukban történő kedvezőtlen változásokat háziorvos és
pszichiáter kíséri figyelemmel. Speciális ellátásra a szakellátó rendszerekkel van kapcsolata az
intézménynek (drogambulancia, ifjúságpszichiátria, gyermekosztály).
Együttműködés:
Szoros kapcsolatot ápol a gyermekotthon a társintézményekkel, a városban lévő köznevelési
intézményekkel, az egyházzal, a civil szervezetekkel, a helyi rendőrkapitánysággal,
egészségügyi intézményekkel.
Továbbá együttműködés alakult ki a helyi Ifjúsági kerekasztallal, illetve az Új Nemzedék
programirodával.
A Magyar Vöröskereszttel is elindult 2016-ban az együttműködés.

A Zalaegerszegi Gyermekotthonban élő ellátottak megyék szerinti megoszlása 2016. december
31-i adatok szerint:
1.

Bács- Kiskun megye

2

2.

Baranya megye

2

3.

Békés megye

2
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4.

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

4

5.

Fejér megye

4

6.

Győr-Moson-Sopron megye

3

7.

Heves megye

2

8.

Jász-Nagykun-Szolnok
megye

3

9.

Komárom-Esztergom megye

3

10.

Nógrád megye

1

11.

Pest megye

4

12.

Somogy megye

2

13.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

1

14.

Tolna megye

2

15.

Vas megye

3

16.

Veszprém megye

7

17.

Zala megye

1

összesen:

46

A projekt keretében létrejövő új 24 férőhelyes szakmai egység három, egyenként 8
férőhelyes speciális lakásotthonból fog állni, amely a Zalaegerszegi Gyermekotthon
ingatlanán épül meg, s szerves egységet alkot a jelenlegi intézménnyel, használva annak
valamennyi infrastrukturális adottságát.
Zalaegerszegi Gyermekotthon – műszaki tartalom
Helyszínrajzi kialakítás, telepítés:
A terület övezeti besorolása Vi-2 (40%, Hm:9,0 m, Épm: 7,50m, Zöldf: 50 %)
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Az építés helyszíne: Zalaegerszegen, a Posta utca és a 74-es főút között fekvő 061/2 hrsz.-ú
terület, amelyen az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Zalaegerszegi Gyermekotthona
(Posta u. 144.) működik. A terület építésre kijelölt része az intézményépület DK-i sarka
környezetében fekvő beépítetlen, enyhén kelet felé lejtő terület, amelyet délről a Posta utca
szabályozási szélessége, keletről a Besenyő utca továbbépítésére kijelölt 16 m szab. szélességű
út, nyugatról az intézmény földszintes épülete határol. Az intézmény területét nyugaton Öko.
folyosó határolja, északkeleti része régészeti lelőhelyként nyilvántartott, de a tervezett
épületek ezeket a helyszíneket nem érintik. A tervezésre kijelölt terület az intézmény belső
útjairól, illetve a keleti telekhatár melletti útról feltárható. A területen, értékes növényzet,
vegetáció nem, viszont közművezetékek találhatók. Ezek áthelyezéséről, kiváltásáról az építés
során gondoskodni kell.
A tervezéssel érintett területrészen a főépülettől keletre eső területen 3 db lakásotthon
egységet építenek. ( A terven A, B és C betűvel jelöltek) Ezek alapterületüket, tájolásukat,
funkcionális kialakításukat illetően teljesen azonosak. A főépület keleti homlokzati síkjától
9,00 m-re, egymástól 6,00 m távolságra helyezkednek el. A lakásotthoni épületek közötti tér,
valamint a rézsűk füvesítettek, parkosítottak. A keleti telekhatár mellett lévő védő fasort az
építés nem érinti. A lakásotthonok főépület felé eső homlokzatai előtt 1,50 m széles járda épül,
a járdát és a főépület közlekedőjét akadálymentes közlekedésre alkalmas rámpa köti össze. Az
otthonegységek bejáratai fölött acél vázas előtető épül, ugyancsak előtető készül a főépület
nyugat-kelet irányú fő közlekedőfolyosó keleti kijárata fölött.

I. Tervezett alaprajzi kialakítás:
1. Főépület:
Jelenlegi állapot:
A meglévő épület földszintes és földszint+1 emeletes épületszárnyakból áll „U” alakú
elrendezésben. Az épületszárnyak az épület nyugati főbejáratától induló nyugat-kelet
irányú folyosóra fűződnek. A főbejárat előtti járda-útszint és a közlekedő között 51 cm
szintkülönbség van. A közlekedőben két helyen 45 cm szintkülönbség van, amelyet
lépcsővel hidalnak át. A folyosót zárható ajtókkal 6 szektorra osztották A közlekedő az
épület keleti végén lévő „20 perces ” teremnél végződik.
Tervezett állapot:
A tervezett lakásotthonok megközelítése a meglévő intézményen közlekedőjén
keresztül történik. A lakásotthonok lakói a főépület közösségi helyiségeit, tantermeit,
foglalkoztatóit használják majd. Mivel az akadálymentességet biztosítani kell, az
épület főbejáratán és a meglévő folyosóban az alábbi átalakításokat kell elvégezni.
• a főbejárat előtti fedett előteret megbővítik, a bővítés déli oldalához rámpa
csatlakozik.
• a szélfogók kétszárnyú ajtajait kifelé nyílóra és kerekes székesek számára
használható szélességűre cserélik.
• a főbejárat felé eső első rámpa helyigénye miatt a közlekedőt záró ajtót át kell
helyezni.
• a főbejárat felé eső második rámpa helyigénye miatt az emeletre vezető lépcső alatti
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•

tér falát részben visszabontják.
a közlekedőt a „20 perces” terem falának elbontásával a keleti homlokzatig
kivezetik. A közlekedő homlokzati lezárására, az ablak helyén, kétszárnyú, kifelé
nyíló ajtót építenek be, amely a lakóotthonokhoz vezető rámpára nyílik.

2. Lakásotthonok:
Építtető a tervezési programhoz megadta a létesítményben elhelyezendő helyiségek
listáját és minimális nagyságát. Az is alap kikötés volt, hogy a három lakásotthoni
egység szerkezetileg egymástól függetlenül legyen kialakítva.
Egy otthonegység az alábbi funkcionális területekből áll:
1. egyéni pihenésre, tartózkodásra szolgáló helyiségek: szobák
2. közösségi tartózkodásra szolgáló helyiségek: nappali, étkező
3. szociális blokk: fürdőszobák, WC-k, akadálymentes WC
4. ellenőrzés, felügyelet helyisége: nevelői szoba
5. tárolás helyiségei: élelmiszer, textil-ruházat, takarítószer és takarító eszköz
6. üzemeltetéshez szükséges helyiség: gépészeti helyiség (kazán, fűtés és melegvíz
ellátás)
7. közlekedési területek
Az otthonegységek előtetővel védett bejáratai az épületek nyugati oldalán helyezkednek el.
Megközelítésük az épületek előtti járdáról történik. A bejárat közlekedő előtérre nyílik,
amelyhez a fürdő, szociális helyiségek, akadálymentes WC, gépészeti helyiség, takarítóeszköz
tároló és a nevelői szoba, valamint a nappali-étkező helyiség kapcsolódik. A 4 db szoba
közvetlenül a nappaliból nyílik, egy szoba 2 fő számára biztosít elhelyezést, így összesen 8 fő
befogadására alkalmas egy lakásotthon egység, azaz a három otthonegységben együttesen 3x8
fő helyezhető el. A szobák két fekhellyel, íróasztallal és székkel, szekrénnyel, fali polcokkal és
fali szekrényekkel felszereltek.
A nappali belső tere bútorozással három részre tagolt. Közvetlenül a nevelői szoba előtt jól
ellenőrizhető helyen lesz kialakítva a konyha és az élelmiszer kamra. A konyha elektromos
tűzhellyel és sütővel, kétmedencés mosogatóval felszerelt. A zárható élelmiszer kamrában kap
helyet a mélyhűtős hűtőszekrény is. A konyha mellett kialakított az étkező rész, ahol egy
időben 8+1 fő étkeztethető. A pihenő,”kanapés” rész 8 férőhelyes. A nevelő szoba üvegablakai
keresztül belátható az egész nappali területe és a közlekedő forgalma. A takarításhoz
használatos vegyszerek tárolása a nevelői szobából nyíló, zárható Takarítószer raktárban
biztosított, míg a takarító eszközöket a közlekedőről nyíló, zárható Takarító eszköz tárolóban
helyezik el. A ruha és textil raktár szintén zárható és a nappali és a 09. számú lakószoba közötti
rövid közlekedő szakaszról nyílik.
Az otthonegységben 2 fürdőszoba és WC helyiség kialakított, azaz 2 szobához (4 fő) tartozik
egy fürdőszoba. A fürdőszoba blokkok egyforma kialakítással bírnak, előtérből, onnan nyíló
wc-ből és zuhany-mosdó helyiségből állnak. A zuhany-mosdóban két zuhany és mosdó
elhelyezett, az előtérben a kézmosó mellett egy-egy mosógép elhelyezése biztosított.
Otthonegységenként egy akadálymentes WC és mosdó lesz kialakítva, ezek zuhanyozóval is
felszereltek. Az akadálymentes WC, vizes blokk egyben a nevelő számára is rendelkezésre áll.
A gépészeti helyiségben egy falikazán és melegvíz bojler kap helyet.
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II. Alkalmazott anyagok, szerkezetek:
A betervezett építőanyagok, szerkezetek rendelkeznek teljesítményigazolásokkal, amelyeket
a tervezés során figyelembe vettünk. Az épületről kiviteli tervdokumentáció készül, amely
melléklete tartalmazni fogja a betervezett anyagok teljesítménynyilatkozatait.

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola, Kalocsai
Gyermekotthona, Általános Iskolája és Szakiskolája
Cím: 6300, Kalocsa, Szent István utca 16-22.
Székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános
Iskola és Szakiskola
Cím: 2500, Esztergom, Budai Nagy Antal utca 28.
A gyermekotthon ellátási területe országos.
Férőhelyek száma: 48
Az intézményt 1951-ben hozták létre.
A 2016. július 1-jével megvalósuló integrációt követően EMMI Speciális Gyermekotthoni
Központ Általános Iskola és Szakiskola, Kalocsai Gyermekotthona, Általános Iskolája és
Szakiskolája lett a hivatalos neve az intézménynek.
Az intézmény gyermekotthoni részlegében 6 csoport működik, melyek létszáma 8 fő. Egy
csoportban legfeljebb kettő fő kettős szükségletű gyermek helyezhető el. A csoportok munkája
tervezett rend szerint történik.
Tárgyi feltételek jelenleg:
Az intézmény infrastrukturális feltételei megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Az
informatikai hálózatuk azonban elavult, a csoportok tárgyi eszközei (pl. bútorzat), a kazánok
is fejlesztésre szorulnak.
Személyi feltételek:
2017. március 31-i adatok szerint az engedélyezett álláshelyek száma: 75
Ebből szakmai álláshely: 53 (valamennyi betöltött)
Ebből funkcionális álláshely: 22 (ebből 1 betöltetlen)
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Kapcsolattartás:
Az intézmény a gyerekek részére a kapcsolattartás minden formáját biztosítja kivéve, ha a
gyámhivatali határozat korlátozást ír elő. Ezek: szabadság, eltávozás, látogatás (felügyelt,
felügyelet nélküli), levelezés, telefonálás, SMS, e-mail, csomagküldés. Az elmúlt évben nagyon
sok esetben fordult elő, hogy a növendékek a hozzátartozókkal történő telefonkapcsolat
felvétele érdekében kértek és kaptak a gyámhivataloktól engedélyt mobiltelefon vásárlására.
Mivel a gyermekotthon az ország különböző pontjairól fogadja be gondozottakat, így a nagy
távolságok miatt a személyes kapcsolattartások speciális szervezést igényelnek. Legtöbb
növendéket szülei, hozzátartozói nem látogatják meg, inkább telefonon, levélben tartanak
kapcsolatot, valamint a szünetekben a gyermekek mennek haza. Azoknak a családtagoknak,
akik meglátogatják gondozottakat az intézményen belül biztosítanak szálláslehetőséget, hogy
találkozhassanak egymással.
A családlátogatáshoz a gyermekotthonban 2 db gépkocsi áll rendelkezésre.
A gondozott gyermek meglátogatása esetén a gyermekotthon külön helyiséget biztosít a
hozzátartozónak, s ha igényli éjszakára is helyet tudunk biztosítani.
Oktatás:
Az intézmény két pedagógiai egységből áll, a gyermekotthoni részlegből és a belső iskolából
(köznevelési intézményegység). A két egység állandó és folyamatos kapcsolatban áll
egymással, így biztosítva gyermek személyiségfejlesztését.
A nevelő-oktató munka nappali rendszerű iskolában folyik, a tanulók integráltan, hat
osztályfokban vannak besorolva.
A tantestület tagjai: tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok. Az iskolai munkát közvetlenül
segítő munkatársak pszichológusok, gyógypedagógusok, munkaoktatók.
A gyermekotthon belső iskolája oktató munkájának hátterét a köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény biztosítja.
Az alapképzés keretében általános iskolában oktatják az ép értelmű, és a sajátos nevelési
igényű tanulókat. A belső iskola, és az itt érvényesülő speciális pedagógiai eljárások
nélkülözhetetlenek a tanulók általános személyiségfejlesztésének érdekében.
Az oktató-nevelő munka célja, hogy sajátos személyiségzavarokkal bíró, ismeretbeli
lemaradásokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat speciális pedagógiai
módszerekkel és eszközökkel felzárkóztassa, képessé tegye őket a tanulmányi feladatokban
való folyamatos haladásra, a tankötelezettség teljesítésére.
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A sajátos eltérések és a személyiségfejlődés sajátos útja megkívánja, hogy a sajátos nevelési
igényű tanulókkal foglalkozó iskolákban elsősorban sérülés specifikus személyiségfejlesztő
pedagógiai folyamatról beszéljünk.
A tanítás – tanulás folyamata akkor valósulhat meg a maga teljességében, ha a speciális
jellegét speciális célokkal, feladatokkal és módszerekkel, valamint a műveltségi anyag
csökkentésével, csoportosításával úgy képes meghatározni, hogy ezzel csökkenteni,
korrigálni tudja a tanulók lemaradását.
Hitélet és szabadidő:
A lelki egészség megőrzését segíti az intézményi hitélet.
Az intézményben tevékenykedő atya végigjárja az otthonrészleg csoportjait, személyesen
elbeszélget a gyermekekkel, fiatalokkal. A beszélgetések után összeállításra kerül azon
neveltjeink névsora, akik részt vesznek a hitéleti foglalkozásokon, tevékenységekben.
Az elmúlt évben hetente két alkalommal, kedden és szerdán délután zajlottak a hitéleti
foglalkozások intézményünk kápolnájában. A gondozottakkal a bűnmegelőzést célzó
témákat, eseteket, egyéni problémákat is megtárgyaltak, megvitattak, azokra megoldást
találtak. Az atya szervezésében a hitéleti foglalkozások keretében négy egymást követő
alkalommal bűnmegelőzési célú délutánokat tartottak. Résztvevői, előadói rendőr, ügyész,
büntető bíró és börtönőr.
Vallásos gyermekek számára vasárnaponként lehetőség van intézményi lelkipásztor
templomában istentiszteleten (misén) részt venni.
2016-ban 5 gondozott lett katekumen: keresztelkedő, elsőáldozó, bérmálkozó. A templomi
ceremónia után az atya vacsorán látta vendégül a fiatalokat.
Az elmúlt évben, húsvét előtt 14 nevelt vett részt a hagyományos „Keresztúti ájtatosságon”.
2016-ban 14 növendék vett részt a belső vallási, hitéleti közösség tevékenységében. A tanév
végén a csoport tagjai meglátogatták az Érseki Kastélyt, Kincstárat és a Könyvtárt is. Egy közös
kirándulással fejezték be az évet, melyet az atya szervezett a Szekszárdi-dombság területére.
Vallási helyeket kerestek fel, közösen megebédeltek.
Fiataljaik terápiás munkavégzés keretében részt vettek az érsekséghez tartozó területek,
épületek tisztán tartásában.
Évente többször színházlátogatás színesítette a programokat. Rendszeresek voltak az
uszodalátogatások és a kerékpártúrák is. 2016-ban három alkalommal jártak gyermekeik
színházban Budapesten az Opera Kaland Programsorozat keretében.
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A nyári szünetben szervezett táborok, kirándulások segítették a gyermekek mélyebb
megismerését és a felnőtt – gondozott kapcsolatok erősödését.
Ilyenek a dunai és kiskunmajsai kirándulások, az egy alkalommal történő balatoni üdültetés,
kalandpark látogatások.
Városi sport-és kulturális rendezvényeken vettek részt. A társintézmények által szervezett
kulturális- és sport rendezvények állandó szereplői növendékeik: „Zalai Búcsú”, tanulmányi
verseny, esztergomi „Vadvirág Fesztivál”, rákospalotai „Roma Nap”, Nagyszakácsi, Sikondai
„Főzőverseny”, Aszódon szervezett szavalóverseny, a Béke Gyermekotthon által szervezett
Hagyományőrző Nap, A Fóton megrendezett "Tavaszi Hadjárat" elnevezésű játékon,
kispályás labdarúgó, valamint asztalitenisz bajnokságok. Júniusban egy fiatal szerepelt a
Zánkán megrendezett nemzetközi asztalitenisz bajnokságon. Neveltjeik sikeresen szerepeltek
az év folyamán kiírt rajzpályázatokon, novellaíró vetélkedőn.
Havi rendszerességgel felkeresték a gyermekekkel a Pécsett lévő Kóstolda lakáséttermet, ahol
cigány (roma) ételeket készítenek. A részt vevő neveltjeik jutalmazás keretében kerültek
kiválasztásra. A program során közösen készítették el az ételeket az étterem dolgozóival. Ezt
követően az ételek elfogyasztása közben beszélgettek az előre meghívott vendégekkel,
házigazdákkal. Három alkalommal keresték fel a Cserdi települést és polgármesterét, ahol a
fiatalok interaktív beszélgetést folytattak a vezetővel. 2017-ben tovább mélyítik, szélesítik a
kapcsolataikat.
Felvették a kapcsolatot a pécsi Gandhi Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával.
Együttműködési megállapodást is kötöttek velük. A gimnázium diákjai részt vettek a Kalocsai
Speciális Gyermekotthon „Szüreti Fesztivál” elnevezésű rendezvényén, a gyermekotthon
neveltjei pedig az általuk szervezett roma mesemondó versenyen.

Pszichoaktív szerektől való függőség:
Sajnos a szerhasználó fiatalok egyre nagyobb arányban jelennek meg a szakellátásban és
gyermekotthonokban egyaránt. Ez szemléletváltást, új eszközök és módszerek alkalmazását,
elsajátítását követeli meg a szakemberektől.
A gyermekotthonban a szakemberek többféle technikát alkalmaznak a megelőzés és a kezelés
biztosítása érdekében.
Egészségügyi ellátás:
Az intézmény rendelkezik az egészségügyi ellátáshoz szükséges helyiségekkel rendelővel,
betegszobával, elkülönítővel.
Főállásban két ápolónő végzi a betegápolást és a gyógyszerellátást.
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Együttműködés:
Szoros kapcsolatot ápol a gyermekotthon a társintézményekkel, a városban lévő köznevelési
intézményekkel, az egyházzal, a civil szervezetekkel, a helyi rendőrkapitánysággal,
egészségügyi intézményekkel.
A Kalocsai Gyermekotthonban élő ellátottak megyék szerinti megoszlása 2016. december 31-i
adatok szerint:
1.

Bács- Kiskun megye

4

2.

Baranya megye

1

3.

Békés megye

3

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

5

5.

Csongrád megye

1

6.

Fejér megye

3

7.

Győr-Moson-Sopron megye

3

8.

Hajdú-Bihar megye

2

9.

Heves megye

1

10.

Jász-Nagykun-Szolnok
megye

5

11.

Komárom-Esztergom megye

2

12.

Nógrád megye

2

13.

Pest megye

4

14.

Somogy megye

3

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

1

16.

Tolna megye

2
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17.

Veszprém megye

1

Összesen:
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A projekt keretében létrejövő új 8 férőhelyes csoport a Kalocsai Gyermekotthon jelenleg
használton kívüli épületrészében kerül kialakításra, s szerves egységet alkot a jelenlegi
intézménnyel, használva annak valamennyi infrastrukturális adottságát.

Kalocsai Gyermekotthon – műszaki tartalom
Helyszínrajzi kialakítás, telepítés:
Övezetre vonatkozói besorolás: Vk-8.88-78
Építménymagasság:
10,5 m
Beépíthetőség:
60%
Zöldfelület:
20%

Zártsorú, utcavonalon álló

Az épület műemlék. A három utca határolta saroktelken álló, keretes beépítésű, épület építése
a XIX. század első felére tehető mely nagyméretű belső udvart tartalmaz, az ezt körülvevő,
kétemeletes szárnyakból álló épületrészek nyeregtetős kialakításúak. Az épület eredeti
rendeltetése jezsuita rendház volt. A homlokzatok kialakítása, architektonikus tagolása, és a
Szent István Király a Batthyány és a Hunyadi utcák határolta tömbben, zársorú beépítésben
álló, több periódusban épült, kétemeletes, belső udvaros épület, cseréppel fedett. Az épület
Szent István Király utcai főhomlokzatát mely mögötti helyiségek részben áttervezésre
kerülnek, vízszintesen az emeletek közötti osztópárkányok, függőlegesen lizénák tagolják. A
Szent István király úti homlokzaton kettő, a Batthyány utca felől egy bejárata van, ahonnan a
jelenlegi átalakítás megközelítésre kerül. A második emelet egy része, amit a jelenlegi tervezés
érint, kizárólagosan csak belső átalakításra korlátozódik mely eredendően középfolyosós
elrendezésű, síkmennyezetes kialakítású. Az épületben az EMMI Speciális Gyermekotthoni
Központ Általános Iskola és Szakiskola Kalocsai Gyermekotthona működik.
Az épületrész Batthyány utcai főbejáratát követő előcsarnokból kétkarú lépcső vezet az
emeletekre, ahol a tágas közlekedőhöz kacsolódik a középfolyosó. A II. emelet tervezési
területe a fentiekben is említett Szent István Király út és a belső udvar észak-keleti szárnya
által határolt részre korlátozódik.
A középfolyosós traktus ezen, része egy a haránt irányú főfal elé épített üvegtégla falba
helyezett kétszárnyú ajtóval lehatárolt jelenleg használaton kívüli helyiségekből áll. A
középfolyosóról a belső udvar felőli oldalon egy vizesblokk elhelyezett zuhanyállásokkal,
külön mosdóhelyiséggel illetve WC csoporttal. Ezen vizesblokk előtérrel kapcsolódik a
középfolyosóhoz. Ugyancsak a belső udvar felé tájoltan további 2 szoba és egy raktár
helyezkedik el.
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Ezen oldal további része nem tárgya a tervezési területnek.
A középfolyosó utca felőli, azaz a Szent István Király utca oldalán további 2 szoba alapterülete
képezi az átalakítandó területrészt. A középfolyosó további része illetve az onnan nyíló
helyiségek szintén egy kétszárnyú ajtóval lezárt területet határolnak.
Az épület falazott szerkezetű a folyosók mindkét oldalán teherhordó fallal épült. A helyiségek
padlóburkolata hideg és melegburkolattal ellátott. Falburkolat a vizesblokkban csempe
lapokkal készült. A középfolyosón 1,2m magasságig mindkét oldalon fenyőfa keretezéssel
OSB falburkolat épített. Az oldalfalak vakoltak, felületkezelésük műanyag festékkel történt. A
belső ajtók préselt faforgácsból készültek pallótokkal. A homlokzati nyílászárók kapcsolt
gerébtokosak, előttük a belső felületen nyitható acélrács került beépítésre.
Tervezett alaprajzi kialakítás
A II. emeleti középfolyosós traktus fentiekben ismertetett haránt irányú főfal elé épített
üvegfal és az abba épített kétszárnyú ajtó elbontásra kerül, és ezen bejárat egy új,előrébb
hozott téglafalba új aszimmetrikus kétszárnyú ajtóval kerül beépítésre.
Itt a középfolyón mozgáskorlátozottak részére rámpa kerül kialakításra.
A középfolyosó belső udvar felőli oldalán kerül kialakításra a meglévő helyén az új
vizesblokk, ami falnyílással kapcsolódó közlekedőn keresztül érhető el. Ezen közlekedő
balodalán és jobb oldalán,az előtéren keresztül egy WC, illetve a zuhany helyiségek
kerültek elhelyezésre. Mindkettőben 2-2 zuhanyállás illetve 2-2 db mosdó tervezett. A
közlekedővel szeben biztosított az akadálymentes zuhany helyisége.
Ugyancsak a belső udvari részen a középfolyosóról nyílóan 2 db 4 személyes szoba
kialakítása tervezett.
A középfolyosó utca felőli oldalán került elhelyezésre a nappali-étkező melyből nyílik a
konyha valamint onnan egy kamra. Ezen oldalon lesz kialakítva a nevelői szoba az abból
nyíló ruharaktárral, és az eszközraktárral.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:
A betervezett építőanyagok, szerkezetek rendelkeznek teljesítményigazolásokkal,
amelyeket a tervezés során figyelembe vettünk. Az épületről kiviteli tervdokumentáció
készül,
amely
melléklete
tartalmazni
fogja
a
betervezett
anyagok
teljesítménynyilatkozatait.
3.1.2.

Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

Előkészítési szakasz: 2017. április 21. – 2017. szeptember 30.
A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a Megvalósíthatósági
Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind
társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és
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elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. A Megvalósítási Tanulmány
elkészítését az SZGYF szolgáltatás keretén belül valósítja meg. Elkészítésének végső
határideje: 2017. június.
A Megvalósíthatósági Tanulmány megállapításai alapján a projekt megvalósítása
megalapozott gazdasági és társadalmi szempontból is, így az SZGYF az elmúlt egy évben
több olyan projektet készített elő, amelynek a fő célja a beruházási tevékenység volt, akár
új épület építésével, akár meglévő épület átalakításával, korszerűsítésével. Jelen
projektben 2 épülettel kapcsolatban kerül sor átalakításra, korszerűsítésre és új épületek
megépítésére. Az épületek összetételéről a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen
beszámoltunk. Emiatt a tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan engedélyes és kiviteli
tervekre is szükségünk van.
Jelen projekt tervezési feladatok ellátására külső céget foglalkoztatott az SZGYF. Az erre
irányuló költség összhangban van több kiemelt és standard kiírásra benyújtott projekt
tervdokumentációjának költségeivel, valamint az árajánlatok alapján a tervező irodák
által használt elérhető árkalkulációit is figyelembe véve a legkedvezőbb árajánlat került
elfogadásra, amely alapján az igényelt támogatási összeg 2%-a került betervezésre a
tervdokumentációk elkészítésének feladatához.
A projekt sarkalatos pontja a társadalmi elfogadtatás, mivel a gyermekotthonok
halmozottan hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű lakóival szemben a társadalom
többsége előítéletekkel rendelkezik, így mind a helyszín kiválasztása, mind a szűken és
tágan értelmezett lakókörnyezet projekttel történő előzetes megismertetése, érzékenyítése
kardinális jelentőségű a projekt sikerének szempontjából. A projekt előkészítés során
kötelező tevékenységként került megjelölésre a lakosság tájékoztatása a projekt céljairól a
támogatási kérelem benyújtását megelőzően. Az SZGYF lakossági tájékoztatást tartott
mind a két érintett megyében. Elhangoztak a pályázattal kapcsolatos főbb ismérvek,
elvárások, projektadatok és a tervezett fejlesztések. A feladat ellátásához nem kerül
költség elszámolásra. A megtartott rendezvényekkel kapcsolatban az MT mellékleteként
fotódokumentációt is mellékeltünk.
A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás
hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt
közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele. A szakértő beszerzésének
várható időpontja 2017. július. Díjazása a projekt becsült költségvetésének kevesebb 1 %a.
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Megvalósítási szakasz: 2017. október 1. – 2019. március 31.

A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására két – a pályázó alkalmazásában álló (1 fő
projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető) dolgozó kinevezésével kerül sor.

A projektmenedzser díjára a pályázat 18 hónapos ideje alatt 2.090.160 Ft bér és 459.828 Ft
járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő
ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra.
A pénzügyi vezető díjára a pályázat 18 hónapos ideje alatt 2.090.160 Ft bér és 459.828 Ft
járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő
ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra.
A projektmenedzsment a megvalósítási szakasz elejétől a végéig részt vesz a projekt
megvalósításában.
A Szakmai megvalósításban közreműködő szakmai vezető díjára a pályázat 18 hónapos
ideje alatt 883.620 Ft bér és 194.000 Ft járulék kerül. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a
projekt ideje alatt: 10 óra.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok
ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely eredményeként a
szerződéskötést és munkaterület átadás történik.
A

Beruházási

költségvetési

sorokra,

mint

például

építés,

eszközbeszerzés

a

megvalósíthatósági tanulmány korábbi fejezeteiben pontos leírások találhatóak a bevont
helyszíneket, és a beszerzendő eszközöket, gépkocsit illetően. A helyszínenként való
költségmegbontásokat a pályázati adatlap tartalmazza. A beszerzendő eszközök listáját a
megvalósíthatósági tanulmány mellékletét képező eszközlista tartalmazza. A projekt
keretén belül 180.938.908 Ft-ot építési költségekre, 6.044.708 Ft-ot eszközbeszerzésre,
8.051.388 Ft-ot gépjármű beszerzésre. A beruházási költségekre összesen 195.035.004 Ftot.
Az építkezés alatt nem szükséges az ellátottak ideiglenes elhelyezése.
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A projekt szakmai megvalósításában közreműködők költségei között a műszaki ellenőr, a
rehabilitációs szakmérnök és a kötelező könyvvizsgálat és nyilvánosság biztosításának
díja kerül elszámolásra. Mind a négy feladat ellátása kötelező a projekt lefolytatásához és
szabályszerű elszámoláshoz.
A műszaki ellenőri feladatok ellátására nettó 1.700.000 Ft + ÁFA került beállításra a projekt
keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is
magában foglal ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához
elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység.
A rehabilitációs szakmérnökök alkalmazására nettó 700.000 Ft + ÁFA lett elkülönítve. Az
építési

munkálatok

során

elengedhetetlen

a

pályázati

felhívásalapján

is

az

akadálymentesítés, ennek jogszabályi megfelelősségét felügyeli a rehabilitációs
szakmérnök.
A független könyvvizsgálat díja nettó 1.200.000 Ft + ÁFA. A számviteli törvénynek való
megfelelőség fontos szempont az SZGYF számára ezért a könyvvizsgáló már az első évtől
foglalkoztatásra kerül.

A projekt elengedhetetlen része a közvetlen célcsoportok felkészítése a változásra, melyet
különböző szakmai programok rendezésével lehet elérni. A projekt megvalósítási
szakaszában beszerzésre kerülnek ezen célcsoportot támogató tréningek. Lesz külön
felkészítő foglalkozás a gyerekeknek, a régi szakemberek és munkatársak új feladatra
felkészítő foglalkozások is. A részletes programot az szakmai adatlapok tartalmazzák. A
foglalkozások, megszervezésének és lebonyolításának díja 2.240.000 Ft

Szakértői szolgáltatás

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelező elemek ellátása nettó 750.000 +
ÁFA-ba fog kerülni. A projekt megvalósításának kezdetétől a végéig tart. A részletes leírás
az 5 fejezetben részletezésre kerül.
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A Megvalósítás ideje alatt, a lakosság több csatornán keresztül kerülne tájékoztatásra a
projekt céljairól, állapotáról, és előrehaladásáról. Az alábbiak szerint:
-

A projekt helyszínén kihelyezett információs tábláról,

-

a sajtóközleményekből,

-

érzékenyítő rendezvényekből,

-

nyomtatott tájékoztatókból,

-

média megjelenésből

-

és a folyamatosan frissülő honlapról.

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható
fejlődés érdekében vállalásokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani. A vállalások
a pályázati felhívásnak megfelelően megvalósulnak majd a Támogatási szerződésben
rögzítettek szerint.

A projekt zárásával egyidejűleg a szolgáltató nyilvántartásba vétel és a működési engedély
megléte is hozzá tartozik a pályázat sikeres zárásához. Első lépésben az intézmények
alapító okiratának módosítása szükséges, melyhez miniszteri engedélyezés szükséges.

Az elvégzendő feladatok határideje, ütemezése és azok egymásra épülése a mellékletben
megtalálható módon épül fel.

3.1.3.

A fejlesztés hatásainak elemzése

Társadalmi és gazdasági hatások
A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű
gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott célok és
részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak
életkörülményeiben történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt
szempontjából csak nagyon áttételesen jelentkezik.
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A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű
speciális gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott
célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az
ellátottak életkörülményeiben történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a
projekt szempontjából csak nagyon áttételesen jelentkezik.
a.) Társadalmi, gazdasági hatások:
Társadalmi hatás:
A speciális szükségletű gyermekek disszociális viselkedésűek, vagy pszichés tüneteket
mutatnak, illetve pszichoaktív szereket használnak. Az újonnan létrejövő
intézményegységekben megvalósul a gyermekek szocializációja, reszocializációja,
habilitációja, rehabilitációja, melynek köszönhetően erősen javul a társadalomba való
beilleszkedési képességük, alkalmassá válnak az önálló életvitelre, a munkaerő piacon
való megjelenésre.
A gyermekotthoni egységek kialakítása elősegíti a helyi lakosság előítéleteinek
csökkenését.
Gazdasági hatás:
A projekt gazdasági hatása annyiban értelmezhető, hogy a szakszerű speciális
gyermekotthoni ellátásnak köszönhetően a gyermekotthon, mint munkahely vonzóbbá
válik, így a betöltetlen álláshelyekre könnyebben lehet munkatársat találni. Hosszabb
távon pedig abban is észrevehető a gazdasági hatás, hogy a gyermekek a korrekciós
nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági
aktivitásuk növekszik.
A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:
Hatásviselő
rendszer
1. Foglalkoztatás és
munkaerőpiac–
Közvetlen hatása

Számszerűsített
mutató

A hatásmechanizmus leírása,
eredménye

24+8 fő

A projekt keretében megvalósított
képzéseknek
köszönhetően
a
munkatársak
munkaerő-piaci
potenciálja emelkedik.
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1. Foglalkoztatás és
munkaerőpiac
Közvetett hatás

24+8 fő

A foglalkoztatás közvetett hatása oly
módon jelentkezik, hogy az gyermekek
és fiatalok korrekciós nevelésnek
köszönhetően
könnyebben
érvényesülnek a munka világában, azaz
gazdasági aktivitásuk növekszik.

2. Munkakörülmények
- Közvetlen hatás

24+8 fő

2. Munkakörülmények
- Közvetett hatás

-

A
létrejövő
kedvező
munkakörülmények a munkatársak
munkavégzését annyiban segítik elő,
hogy rendelkeznek egy csak általuk
használt
helyiséggel
(nevelőszülői
szoba), amely a hatékony munkavégzést
segítik elő.
Nem releváns

3.
Társadalmi
integráció
és
különleges társadalmi
csoportok védelme Közvetlen hatás

24+8 fő

Az ellátottak között a társadalmi
részaránnyal megegyező arányban
szerepelnek roma származásúak, a
gyermekotthon
kiscsoportos
kialakításának köszönhetően integrált
környezetben nevelődnek, amellyel
csökkennek a kisebbségekkel szembeni
ellenérzések.
A
gyermekotthonok
kialakításánál
törekedni
kell
az
akadálymentesítésre, amelynek az új
lakásotthon/gyermekotthon a pályázati
felhívásban foglalt előírásoknak eleget
tesz.

3.
Társadalmi
integráció
és
különleges társadalmi
csoportok védelme Közvetett hatás

24+8 fő

A jelenleg is működő központi speciális
gyermekotthonok
a
településbe
ágyazottan működnek, az ellátottak
társadalmi integrációja közvetlenül, a
település lakosság elfogadása pedig
közvetetten jelentkezik.
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4. Esélyegyenlőség Közvetlen hatás

24+8 fő

A társadalmi integráció erősítésével
valósul
meg
a
projektben
az
esélyegyenlőségi szempont elsősorban.
Az integrált neveléssel biztosítható,
hogy hosszabb távon a társadalmi
előítélek csökkenthetőek.

4. Esélyegyenlőség Közvetett hatás

24+8 fő

Az ellátottak a település életében
fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt
vesznek a település életében. Ezzel
biztosítható, hogy az önálló életvitele
során is fontos lesz számukra a
közösséghez tartozás érzése.

N.r.

A fejlesztés pontszerű, a területi
kiegyenlítődés közvetlenül nem jut
szerephez a projekt végrehajtásánál.

24+8 fő

Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több
projektjavaslatot
is
benyújtott,
amennyiben a projekteket együttesen
vizsgáljuk,
látható
a
területi
kiegyenlítődésre való törekvés. A
gyermekotthoni kapacitások tervezése
és kialakítása során cél, hogy a normál,
különleges
vagy
speciális
gyermekotthonok száma, illetve a helyi
szükségletekhez igazodjon, ezzel a
feladatellátás kiegyenlítődése valósul
meg.

24+8 fő

A
gyermekotthonok
működését
szabályozó rendelet előírásai szerint a
gyermekotthon
kialakítása
és
működtetése során is biztosítani kell a
személyhez kötődő jogokat. Biztosítani
kell, hogy az ellátottaknak és a
hozzátartozóknak rendelkezésre álljon
egy olyan helyiség, amely a zavartalan
kapcsolattartást biztosítja.

5.Területi
kiegyenlítődés
Közvetlen hatás

-

5.Területi
kiegyenlítődés
Közvetett hatás

-

6.
Személyhez
és
családhoz
kötődő
jogok és lehetőségek
védelme - Közvetlen
hatás
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6.
Személyhez
és
családhoz
kötődő
jogok és lehetőségek
védelme - Közvetett
7.hatás
Önkormányzatiság,

N.r.

Nem releváns

24+8 fő

Az önkormányzatiság alatt az ellátottak
és a munkatársak véleménynyilvánítási
lehetőségét értjük a fejlesztéssel
összefüggésben, azaz azt a képességet,
hogy a projekt szakmai és műszaki
tartalmát megismerjük és álláspontjukat
kifejtsék. A projekt előkészítése során a
munkatársak a felkészítő programok
kialakításában, a tervezés során az
épületek helyiségeinek kialakításának
tervezésében, illetve a beszerzésre
kerülő eszközök meghatározásában
vettek részt.

7. Önkormányzatiság,
döntéshozatalban
való
társadalmi
részvétel
nyilvánosság,
igazságosság, erkölcs
- Közvetett hatás

24+8 fő

A projekt előkészítése során lefolyatott
lakossági érzékenyítés során a település
lakosai megismerhették a fejlesztés
tartalmát
és
arról
véleményt
alkothattak, amelyet a tervezés során a
pályázó figyelembe vett.

8.
Közegészségügy,
közbiztonság
Közvetlen hatás

24+8 fő

A korrekciós nevelés elősegíti, hogy az
ellátottak a higiénia alapvető szabályait
könnyebben elsajátítsák.

8.
Közegészségügy,
közbiztonság
Közvetett hatás

24+8 fő

A kiscsoportos és integrált nevelésnek
köszönhetően csökkenthető annak
valószínűsége, hogy az ellátottak a
felnőtt életük során a bűnözés felé
forduljanak.

9.
Bűnözés,
terrorizmus
és
biztonság - Közvetlen
hatás

N.r.

döntéshozatalban
való
társadalmi
részvétel
nyilvánosság,
igazságosság, erkölcs
- Közvetlen hatás

Nem releváns
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9.
Bűnözés,
terrorizmus
és
biztonság - Közvetett
hatás

24+8 fő

A kiscsoportos és integrált nevelésnek
köszönhetően csökkenthető annak
valószínűsége, hogy az ellátottak a
felnőtt életük során a bűnözés felé
forduljanak.

10. A szociális ellátórendszerekhez
történő hozzáférés Közvetett hatás

24+8 fő

Az Nmr. előírásainak megfelelően
tömegközlekedési
eszközökkel
könnyen megközelíthető helyszínen.

10. A szociális ellátórendszerekhez
történő hozzáférés Közvetlen hatás
11. Kutatás - fejlesztés

-

Nem releváns

-

Nem releváns

12.
Nemzetközi
kapcsolatok,
határmenti-ség
Közvetlen hatás

-

Nem releváns

12.
Nemzetközi
kapcsolatok,
határmenti-ség
Közvetett hatás

-

Nem releváns

13.
Közszféra
pénzügyi
és
szervezeti keretei Közvetlen hatás

24+8 fő

A korszerű gyermekotthon üzemeltetési
és karbantartási költségei a korábbi
intézményi
kiadásokhoz
képest
csökkenek, ezáltal költséghatékonyabb
a gyermekotthon üzemeltetése.

13.
Közszféra
pénzügyi
és
szervezeti keretei Közvetett hatás

Nem releváns

A
költséghatékony
intézményi
üzemeltetés az SZGYF intézményi
költségvetésére is kedvező hatással bír.

b.) Környezeti hatások:
A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a
projekt végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést a lehető
legalacsonyabb szintre kell szorítani.
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Zalaegerszeg vonatkozásában figyelembe kell venni a telken meglévő faállományt, ennek
megóvása fontos szempont. A terület külső tereprendezését, (fásítás, füvesítés) kerítését,
kerti berendezési tárgyakat (pl. padok) úgy kell kialakítani, hogy a terület jól belátható,
„zugmentes” legyen.

A környezeti hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:
Hatásviselő rendszer
1. Levegőtisztaság Közvetlen hatás

1. Levegőtisztaság Közvetett hatás

2. Talajminőség
talajerőforrás
Közvetlen hatás

és
-

2. Talajminőség és
talajerőforrás
Közvetett hatás
3. Területhasználat Közvetlen hatás

3. Területhasználat Közvetett hatás

Szá
msz
erűs
ített
csalá
mut
d
ató

m3 x
20%
X1,7
75

ha

-

ha

-

A hatásmechanizmus leírása, eredménye

A kivitelezéssel együtt járó szálló por a
beruházás közvetlen közelében fejti ki hatását,
a kivitelezés megkezdését megelőzően az
érintetteket a kivitelező tájékoztatni fogja,
továbbá
törekedni
fog
a
szennyezés
Amérséklésére.
projekt keretében átépített új intézmény
korszerű fűtési rendszerének köszönhetően a
levegőbe
jutó
üvegházhatású
gázok
előreláthatóan minimálisan 20%-al csökkennek.
(A földgáz elégetésekor kibocsátott széndioxid
együtthatója: 1,775)5
A kivitelezéssel érintett építési területen
jelentkező szennyeződés megszűntetése a
kivitelező feladata lesz, így ez a káros
Nem
releváns
környezeti
hatás átmeneti lesz csupán.

A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén
és a közvetlen közelében lehet számítani
fokozottabb területhasználatra, amely adott
esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak
okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a
hatás mérséklése.
Nem releváns
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4. Hulladéktermelés,
hulladék-hasznosítás
- Közvetlen hatás

-

A kivitelezés során keletkezett hulladékok
kezelése, illetve elszállíttatása a kivitelező
feladata, a kivitelezés során a tervező által
megadott hulladék mennyiségekkel számolt a
pályázó.

4. Hulladéktermelés,
hulladék-hasznosítás
- Közvetett hatás

3*
120
L/hé
t

Az új intézmény a keletkezett hulladékok
kezelésre a helyei hulladékszolgáltatóval köt
szerződést, a jelenlegi tapasztalatok alapján
csoportonként 120 l hulladék keletkezik
hetente. Amennyiben a szolgáltatási területen
az újrahasznosítható termékek gyűjtésére van
mód, akkor az intézmény vállalja, hogy
elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható
hulladékot.

5.
Környezeti
kockázatok
megjelenése
Közvetlen hatás

24+8
fő

5.
Környezeti
kockázatok
megjelenése
Közvetett hatás
6. Mobilitás, energiafelhasználás
Közvetlen hatás

-

A munkatársak az ellátottak körében
hangsúlyozza a környezettudatos szemlélet
alkalmazását,
illetve
törekszik
energiatakarékos eszközök alkalmazására a
beszerzések
Nem
relevánssorán.

-

Nem releváns

6. Mobilitás, energiafelhasználás
Közvetett hatás

Nem releváns

A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:
• A gyermekotthon nyitott a társadalmi környezet, a város, a környezet gyermekei,
családjuk és különböző nevelési-, oktatási-, kulturális-, sport-, és egészségügyi
intézmények felé.. Együttműködés a város egyházi- civil szervezeteivel.
• A gyermeki kommunikáció fejlesztése is a gyermekotthon lényeges feladatai közé
tartozik, valamint az esélyegyenlőség biztosítása is.
• Alapvető szolgáltatás a gyermekotthonban az önismeret, a pályaorientáció, a
pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. Mindezek közül kiemelt
fontosságú a családi életre, szülői szerepre való felkészítés, az önálló életvitelhez
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szükséges tulajdonságok kialakítása, álláskeresési technikák, munkahelyi beilleszkedés
elősegítése.
• A gyermekek gondozását, nevelését a gyermekvédelmi törvény és végrehajtási
rendeletei alapján szakalkalmazottak végzik: szakmai vezető, gyermekvédelmi
asszisztensek,
gyermekfelügyelők,
fejlesztőpedagógus,
pszichológus,
családutógondozó, szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. A gyermekotthon szakmai
vezetője folyamatos kapcsolatot tart a gyermekek törvényes képviselőjével.
• Az összetett nevelési feladatok hatékony megoldására folyamatosan keresni kell az új
módszereket, eszközöket. Képzéseken, tréningeken való részvétel az új kihívásoknak való
megfelelés érdekében.
• Jó kapcsolat a kórház pszichiátriai részlegével, drogprevenciós programokat
működtető civil szervezetekkel, a városi megyei rendőrség ifjúságvédelmi és
bűnmegelőzési osztályával.
• Az újonnan létrehozott egységek biztosítják a gyermekotthoni funkciót szolgáltató
helyiségek rendeltetésszerű kialakítását, megfelelnek a 15/1998 (IV.30) NM rendeletben
foglaltaknak. Biztosítják a gyermeki tevékenykedés új formáit, feltételeit.
• A kialakított helyiségek, korszerű, otthonos berendezés fogja biztosítani a gyermekek
biztonságos elhelyezését, az önálló intim szférát, a saját tulajdon elhelyezését, megőrzését,
felelősségtudat
kialakítását,
önállóságuk
növelését,
környezeti,
társadalmi
integrációjukat.
• Az újonnan kialakított funkcionális helyiségek és azok felszereltsége biztosítja az
elhelyezett gyermekek praktikus ismereteinek fejlesztését, a főzés-sütés önálló rendszeres
gyakorlását, a csoportgazdálkodás adta lehetőségek mindennapi gyakorlatát, a pénz
funkcióinak megértését, becsülését.
• Az új gyermekotthoni csoport és környezete biztosítja a gyermekek szabadidős
tevékenységének több új lehetőségét is, biztosítva ezáltal személyiségfejlődésüket is.
• A korszerű bútorok, gépek, informatikai eszközök elősegítik az elhelyezett gyermekek
a mai kor követelményeinek, elvárásainak megfelelő nevelését, oktatását, életre történő
felkészítését, mind a hazai, mind az európai normáknak megfelelően. Felkelti
érdeklődésüket a kulturális javak iránt, az országnak és a világ eseményeinek területein.
• A korszerű elhelyezés, a tárgyi feltételek megújulása feltételezhetően jó hatással lesz a
gyermekotthon humánerőforrás szakmai fejlődésére, a gyermekekért érzett felelősségük
növelésére, az új körülményekhez igazodó kreativitásra is motivál.
• A projekt egésze alatt természetesen nagy figyelmet kell fordítani a
diszkriminációmentes és környezettudatos kommunikációra az esélyegyenlőség és az
természetvédelem jegyében.

78

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ZEG – ZUG speciális otthon
3.1.4.

Pénzügyi terv

A pályázatban vállalt tevékenységek költségvetési sarokszámait az alábbi táblázat mutatja.
A részletes költségvetést, az egyes tételek bemutatásával, indoklásával az elektronikus
pályázati adatlap „Pénzügyi adatok” pontja tartalmazza.

79

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ZEG – ZUG speciális otthon

Projekt
előkészítés

Projekt
menedzsment

Projekt
Tájékoztatás,
szakmai
nyilvánosság
megvalósítása

Végösszeg

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

195 035 004

195 035 004

Építéshez kapcsolódó költségek

180 938 908

180 938 908

14 096 096

14 096 096

Eszközbeszerzés költségei
Projektelőkészítés költségei

9 422 500

9 422 500

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

7 200 000

7 200 000

Közbeszerzési költségek

2 222 500

2 222 500

Projektmenedzsment költség
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

5 099 976

5 099 976

5 099 976

5 099 976

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

2 602 020

2 602 020

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás

2 602 020

2 602 020

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

10 888 000

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

8 729 000

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
2 159 000
9 422 500
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5 099 976

208 525 024

11 840 500
8 729 000

952 500

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Végösszeg

952 500

952 500
2 159 000

952 500

224 000 000
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A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást alátámasztó cashflow-nak a bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt adatlap mellékleteként kerül
a támogató számára benyújtásra.
A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási
ütemtervének,
illetve
a
pályázati
felhívásban
meghatározott
mérföldkövek
figyelembevételével került kialakításra. A bevételi oldal tervezése során a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet által biztosított maximális előleg mértékkel kalkuláltunk, mely figyelembe
véve a projektre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a megvalósítás szempontjából
biztonságos likviditást nyújt.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117/A. § (2) bekezdése szerint: „Az adott naptári évben
folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási
előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.”
A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban
élni kívánunk a támogatási előleg maximális mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási
költségek 150%-a. Az előlegben a tárgyévben tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os
többletfedezet megfelelő biztonságot nyújt a projekt finanszírozhatóságához. A 2018 és 2019.
évek vonatkozásában szintén a lehető legkorábbi időpontban le kívánjuk hívni a projekt teljes,
fennmaradó támogatás tartalmát előleg jogcímén, ami biztosítja, hogy a projekt zárásáig
folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A projekt időszak alatt egyetlen évben
sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val.
A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkori Költségvetés
biztosítja.

A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai:
•
•
•
•
•
•

•
•

A vizsgálat időhorizontja a projekt végrehajtása szempontjából: 2017 – 2019.
A vizsgálat időhorizontja a projekt fenntartási időszaka szempontjából: 2020 – 2025.
Saját forrás finanszírozásának módja: nem releváns, tekintettel arra, hogy a projekt
100%-os támogatási intenzitású.
A projektgazda és a tevékenység jellege: közcélú, nem jövedelemtermelő.
A projekt és az eredmények működtetője: Pályázó
Amortizáció kezelésének módszertana: számviteli tv. szerinti ÉCS alkalmazása,
maradványérték alkalmazásával (aktiválást követő 10. évben immateriális javak esetén
aktiválási érték 10%-a, materiális javak esetén 5%-a), jelen pályázat esetében nem
releváns.
Pályázó áfa-státusza: projekt kapcsán áfa visszaigénylésre nem jogosult, a költségvetés
bruttó értéken tervezett.
A számítások az Útmutató elvárásainak megfelelően fejlesztési különbözet
módszerével készültek.
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•
•
•

•
•

A számítások alapja a projekt megvalósulási költség-ütemezése.
A számításokat a „projektre” végeztük el, a megvalósításon felül 10 éves futamidőre,
folyó áron (infláció figyelembe vételével), 8%-os diszkont kamatláb alkalmazásával.
A számítások alapjául szolgáló értékek meghatározásánál (különösen üzemeltetési
költségek) a szakmai sztenderdek figyelembe vételével jártunk el, korrigálva ezeket az
értékeket a pályázóra vonatkozó egyedi adatokkal (munkavállalói létszám, ellátotti
létszám).
Az inflációs prognózisok alapjául a 2016 decemberében az MNB honlapján elérhető
inflációs prognózisok alapul vételével jártunk el
(https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2016-12-22-inflaciosjelentes-2016-december)

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre:
•

az SZGYF számviteli politikájáról szóló 1/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata;

•

az eszközök és források értékelési rendjéről 2/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata.

Módszertan bemutatása

1. A vizsgálat időhorizontja
A projekt megvalósításának ideje 18 hónap (2017.10.01 – 2019.03.31.) valamint a fenntartás
időszaka 5 év (2024.03.31.)

2. A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke
A projekt támogatása 100%-os intenzitást mutat, az összes változat esetében ez a támogatási
intenzitás került alkalmazásra.

3. A saját forrás finanszírozásának módja
A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt
önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.

4. A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási)
A projektgazda és tevékenységének jellege nem vállalkozási. A projekt végrehajtásáért felelős
szervezet besorolása szerint:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: központi költségvetési szerv – gazdálkodási
formakód (GFO kód) 312.

5. A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása:
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Az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás (state aid) szempontjából a
projektünk „Állami támogatás hatálya alá nem tartozó közcélú, jövedelmet nem termelő
projektek, tevékenységek” közé sorolható.

6. A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye
A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázó
személyével. A beruházás aktiválását az SZGYF fogja elvégezni. (Számviteli politika: 20. pont).

7. Az amortizáció kezelésének módja
A pályázó szervezetnél alkalmazott lineáris amortizációs kulcsok a hatályos számviteli
politika alapján (Számviteli politika: 17-18. §):

ingatlanok esetében:

2%

tárgyi eszközök esetében:

16%

informatikai eszközök esetében:

33%.

A nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó eszközök esetében a használatba vételt követően egy
összegben értékcsökkenési leírásként kell elszámolni. (Számviteli politika: 12. § (1) bekezdés)

8. Az ÁFA kezelése
A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott
tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan azonban adólevonási jog
nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Számviteli politika: 3. § (4) bekezdés)

9. Az infláció kezelése
Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Tekintettel arra, hogy a
kivitelezővel kötött szerződés a pályázat benyújtásának évében megtörténik, az inflációs
kockázat áthárításra kerül.

10. A maradvány kezelése
A hatályos számviteli politika alapján 25 millió forint bekerülési értéke alatti gépek,
berendezések terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket
meghatározni.
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11. A bevételek kezelése
A projekt közvetlenül bevételt nem termel.

Pénzügyi terv
A pályázat megvalósítása során a 100%-os előleg felhasználásával likviditási problémák
nélkül tud megvalósulni.
A projekt kötelezően előírt könyvvizsgálatának elvégzésére tervezésre került a szükséges
összeg.
A projekt költségeinek tervezése során a pályázati felhívásban előírt százalékos korlátok
mindegyike betartásra került.
A költségvetésben tartalék nem került tervezésre.
Költségek ütemezését a pályázathoz csatolt likviditási terv és szöveges indoklása tartalmazza.

3.1.5.

Kockázatelemzés

A projekt sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a projektet fenyegető kockázatok
feltárása kockázatelemzés keretében. A kockázatelemzés folyamán azonosítani kell a
lehetségesen felmerülő kockázatokat, megállapítani azok jellegét és mértékét, majd ezen
kockázati tényezők felismerését követően becsülni kell és vizsgálni ezek egymásra, és a
folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait és kiértékelni az így kapott szcenáriókat.
A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt célkitűzésinek és
megvalósítását veszélyeztető fő kockázatok. Ezen kockázatok jellegüket tekintve lehetnek
külső, illetve belső kockázatok. A külső kockázatok a projektet tervező, illetve végrehajtó
munkatársak hatáskörén kívül álló okból lépnek fel. A belső kockázatok a projekt a
végrehajtása során a végrehajtótól függenek. Kockázat mértéke alapján megkülönböztetünk
kis-, közepes-, és nagymértékű kockázatot. Kismértékű kockázat olyan esemény vagy
körülmény, amelynek valószínűsége és jelentősége kicsi, vagy amelynek alacsony a
valószínűsége, de közepes lényegi befolyása van a projektre, vagy fordítva, hogy kis
horderejű, de közepes az előfordulásának valószínűsége. A közepes mértékű kockázat olyan
esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és hordereje egyaránt közepes, vagy
amelynek nagy a valószínűsége, de kicsi projektszempontból a jelentősége, vagy amelynek
kicsi a valószínűsége, de nagy horderővel rendelkezik. Nagymértékű kockázatról olyan
esemény bekövetkezése vagy körülmény fennállása esetén beszélünk, amelynek
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valószínűsége és hatása együttesen nagy, vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes
horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége, de nagy jelentőséggel bír.
A kockázatkezelési kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes
megvalósításában, melynek fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív
kialakítása, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, és az
eredményességek hosszú távú nyomon követése. Az esetlegesen a projektet negatívan
befolyásoló esemény bekövetkeztekor, valamint a nemkívánatos állapot megszűnésekor a
megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás rendkívül fontos.
Pénzügyi kockázatok elemzése
Mivel a projekt fizikai megvalósítására legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, így minden
megvalósítást módosító körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja
azon kritikus változók és paraméterek kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja az
egyes költség paramétereket, és ezáltal közvetve az egész projekt megvalósítását. Elemzés
során érdemes figyelembe venni a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközök
teljes projekt időtartam alatti rendelkezésre állását, pénzügyi és szakmai ütemezést, valamint
a fenntarthatósági költségek biztosítását. Pénzügyi szempontból komoly kockázatot jelent a
projekt megvalósításában az útmutató szigorú elszámolásokra vonatkozó előírásától való
eltérés. 100%-os előfinanszírozásának értelmében likviditási és Cash-flow kockázattal nem kell
számolnunk, mivel minden szükséges fedezetül szolgáló forrást a rendelkezésünkre bocsájtják
a projekt megkezdése előtt. Az intézményi férőhelyek kiváltását célzó projekt szigorú és
folyamatosan kontrollált szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg, ami a projekt
pénzügyi ütemezésének csúszását hivatott meggátolni. A beruházás kockázatát csökkenti,
hogy a lehetséges előre nem várt kockázatokra tekintettel tartalékot képzünk.
A lehetséges felmerülő pénzügyi kockázatokat a következő táblázat tartalmazza:
Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok
Kockázat
Valószínűség Hatás
Projekttevékenységek csúszása
az ütemtervhez képest

A
projekt
pénzügyi
ütemezésének csúszása

Közepes

Közepes
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Kezelés

Magas

Minőségbiztosítás,
folyamatszabályozás,
folyamatos monitoring

Magas

Pontos ütemezéssel,
tervezéssel, szerződésnek
való megfeleléssel,
elszámolások benyújtása
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Nem megfelelően alátámasztott
pénzügyi teljesítés

Alacsony

Partnerkockázat:
nem
az
általunk előre kalkulált áron jön
létre a szerződéskötés

Alacsony

Hosszú
távú
fenntartási
költségek
biztosításának
problémája

Közepes

Közepes

Folyamatos ellenőrzés,
dokumentálás

Tartalék képzése,
átcsoportosítás az idő
Közepes közbeni változott
helyzetekhez való
alkalmazkodás céljából
További rendszeres állami
támogatások igénybe vétele,
Magas
hátrányos helyzetűek
munkába állása

Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok

Az új ellátási forma kialakításának SWOT analízise

S

W
GYENGESÉGE
K

ERŐSSÉGE
K

Létszámhiány

Sokrétű, többéves munkatapasztalat
Magas
kliensközpontúság

Dolgozók fizikai és pszichés túlterheltsége

szakképzettség,

Egyes
dolgozók
közömbössége

Szakmai elhivatottság
Jó dolgozó-kliens kapcsolat

VESZÉLYEK

Létszám stop

szolgáltatások

Változó, bizonytalan gazdasági környezet

körének bővítése
Szakmai

T

Finanszírozás csökkenése

Erős TEAM
lehetőségek
formák,

érdektelensége,

Forráshiány

Dolgozók
rugalmassága,
új
O
helyzetekhez
LEHETŐSÉGEK
történő
alkalmazkodás
képessége
EU-s források
elérhetősége,
fejlesztési

Ellátási

Nem megfelelő információáramlás

Intenzíven változó jogszabályok

továbbképzések,

szupervíziók
Szakmai létszám bővítése
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A keresztkapcsolatok elkészítését és tanulmányozását követően az alábbiakban
meghatároztuk azt, hogy az erősségek milyen lehetőségek kiaknázását segítik, mely
területeken teszik lehetővé a veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül melyek
azok, amelyek akadályozzák az egyes lehetőségek kihasználását, illetve a tényleges
veszélyek elhárítását.
Az erősségeink jellemzően segítik a lehetőségek kihasználását. Leginkább a pályázati
lehetőségek kihasználásában válnak előnnyé az erősségek, de a szolgáltatás bővítésében,
fejlesztésében is dominánsak lehetnek. A dolgozók szakmai továbbképzésével, és a
szupervíziók lehetőségével nagymértékben csökkenthető a szakemberek kiégése. Az
erősségként megjelenített erős TEAM munka, magas szakképzettség, a több éves
munkatapasztalat, a jó dolgozó-kliens kapcsolat hozzájárul a magas színvonalú szakmai
munka megvalósulásához, és az ellátottak életminőségének javulásához. Az egyéb külső
tényezőkre, mint a gazdaság és a jogszabályi környezet, az erősségek nem lehetnek
hatással, ezekkel a kockázatokkal továbbra is számolni kell. A szakmai létszám
fejlesztésével a dolgozók túlterheltsége, esetleges érdektelensége csökkenthető. A pályázat
adta lehetőségek megfelelő kihasználásával egy a kor elvárásainak megfelelő lakhatási
körülmények biztosíthatóak a fogyatékkal élők számára.
A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
elemzésének célja a projekt kockázatainak azonosítása, azok erősség és bekövetkezési
valószínűség szerinti értékelése, majd ezekre irányuló intézkedések és kezelési javaslatok
megfogalmazása. Szakmai, jogi szempontú, továbbá intézményi és társadalmi
kockázatokkal érdemes számolni. A kockázatok külön egy erre a célra készített
nyilvántartásban rögzítjük.

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
Kockázat

A projekt tevékenységének
összetétele nem a pályázati
kiírásnak megfelelő
A projekt tevékenységének
összetétele nem az igényeknek
megfelelő
A célcsoport tagjai alacsony
aktivitást mutatnak az egyes
projekttevékenységekben

Valószínűség
Hatás
Kezelés
Szakmai szempontú kockázatok
A pályázat tervezése során az tervezett
szolgáltatások és fejlesztések
Alacsony
Magas
összeállítása szigorúan a kiírás
feltételeihez illeszkedik
Körültekintő tervezés, a speciális
igények teljes körű felmérése és
Alacsony
Magas
implementálása, Szakmai koordinációs
műhely tevékenysége
Alacsony

Magas
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felülvizsgálata, esetenként
beavatkozás
A megrendelt szolgáltatások
minősége nem megfelelő

Alacsony

Közepes

Információs

Alacsony

Magas

Rendelkezésre álló humán
kapacitás hiánya

Közepes

Szállítók körültekintő kiválasztása,
elvárt eredmények pontos definiálása
Előzetes felmérések, valamint az
érintettek minden döntési ponton való
bevonása
Szakemberek képzése/továbbképzése
a speciális ellátás eredményessége
céljából

Magas

Jogi szempontú kockázatok
Jogszabályi előírások változása

Közepes

Közepes

Egyeztetések a fenntartókkal,
regionális és országos döntéshozókkal

A megadott határidőre a
szerződések nem kerülnek aláírása

Alacsony

Közepes

A tevékenységek körültekintő
ütemezése

Intézményi kockázatok

Projektmenedzsment színvonala
nem megfelelő

Szakmai vezetés színvonala, a
tevékenységek koordinációja nem
megfelelő

Alacsony

Alacsony

Magas

A projektvezető feladatainak
megvalósításához tapasztalattal
rendelkező projektvezető alkalmazását
biztosítjuk, szakmai tapasztalatai a
kiírásnak és projekt elvárásainak
megfelelnek.

Magas

Kellő szakmai tapasztalattal
rendelkező szakmai vezető
kiválasztása, a feladatok körültekintő
meghatározása

Társadalmi kockázatok

Társadalmi befogadás helyi
közösségi szinten nem valósul meg

Közepes

Magas

Az ellátottak közvetlen és közvetett
interperszonális környezetében élők
részére kidolgozott és megtartott
érzékenyítő tevékenységek, valamint
az érintettek minden döntési ponton
való bevonása

A megvalósíthatósági tanulmány útmutatója értelmében érzékenységvizsgálatot kell végezni,
amely a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset
mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja. A projekt pénzügyi és szakmai
ütemezése az utófinanszírozás és a 100% előleg tényével számol.
a., Pénzügyi kockázatok elemzése
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Vizsgált szempont:
1. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak-e a
projekt teljes időtartama alatt.
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Alapeset:

Pesszimista forgatókönyv:

Optimista forgatókönyv:

A projekt költségvetésének A projekt költségvetésének

A projekt költségvetésének

tervezése során a költségek tervezése

a

tervezése során a költségek

a

mellé

megfelelően

rendeltük

hozzá

során

mellé megfelelően rendeljük költségekhez

nem

hozzá a forrásokat.

forrásokat

megfelelő
rendeltük.

a

forrásokat.

Vizsgált szempont:
1. A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források
időbeni eltolódása) tényével számol.
2. Rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást
biztosítja.

Alapeset:
A

Pesszimista forgatókönyv:

projekt

pénzügyi A

projekt

Optimista forgatókönyv:

pénzügyi A tényleges megvalósulás

ütemezésének tervezésekor ütemezése tarthatatlan;

teljes mértékben a pénzügyi

figyelembe

ütemezésnek

vesszük

az

utófinanszírozási

megfelelően

zajlik;

konstrukciót;

A

megvalósulás

90%-ban
ütemezésnek
zajlik;

a

legalább
A

pénzügyi

támogatások

megfelelően Kezdettől fogva csúsznak a zökkenőmentes;
kifizetések;
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A támogatás lehívása kisebb
késedelmekkel,

de
A

folyamatosan zajlik;

projektköltségek

finanszírozása folyamatos;
Zavar

a

projekt

likviditásában;
A likviditás összességében –
néhány

esetleges

késlekedéssel – biztosított.

Teljesen
A

hibátlan

minden

pénzügyi
bizonylat
és
forráshiány elszámolási dokumentáció,
nagyon
jelentős vagy
csak
marginális

támogatás

miatt

késéssel kerül folyósításra.

mennyiségű és jelentőségű
hiánypótlásra lesz szükség.

Vizsgált szempont:
1. Több részben megvalósuló projekt esetén a folytatólagos támogatás megítéléséhez
szükséges feltételek adottak és várhatóan adottak lesznek.
A projekt egy részben valósul meg, így a fenti szempont esetünkben nem releváns.

Vizsgált szempont:
1. A fenntartási költségek biztosítása
Alapeset:
A

Pesszimista forgatókönyv:

projekt

projekt
intézmény

befejeztével

a A

projekt

befejeztével

Optimista forgatókönyv:
a A

projekt

befejeztével

eredményei

az projekt

eredményei

az projekt

eredményei

keretein

belül intézmény

keretein

belül intézmény

keretein

fenntarthatók;

további

támogatás nélkül fenntarthatók;

marad és nem tarthatóak
fenn;
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A

tervezett

költségek

fenntartási A

kb.

tervezett

fenntartási A

tervezett

fenntartási

90%-ban költségek nagyban eltérnek a költségek teljes mértékben

megfelelőek

a tervezettektől;

megfelelőek

tervezetteknek.

a

tervezetteknek.

b, Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
Kockázat megnevezése

Bekövetkezési

Hatása a Kockázat

valószínűség

projektre

1

2

mértéke

Kezelésének módja

3

Műszaki kockázatok
Nem
kivitelezők,

megfelelő

1

2

2

szállítók

Körültekintő
kiválasztás,

kiválasztása

versenytárgyalás.
fejlesztési

A

munkálatok

folyamatos

nyomon

követése.
Veszélycsökkentő
intézkedések beépítése
a

vállalkozási

szerződésbe (pl. kötbér).
A

beszerzések

iránti

2

3

6

érdeklődésének hiánya

Reális piaci feltételekkel
megfogalmazott
beszerzések kiírása.

Beszerzésre

kerülő

1

1

eszközök
meghibásodása,

1

A szállítói szerződésben
garanciavállalás

nem

kikötése.

megfelelő minősége

Időtartalék

bekalkulálása.
Körültekintő

tervezés,

fejlesztés. Körültekintő
Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség
Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy
3
Kockázat mértéke= Bekövetkezési valószínűség és Hatása a projektre mező értékének szorzata. Ha értéke 1-3
között van: alacsony kockázat, ha 4 és 6 között van: közepes a kockázat, ha az értéke 9: kritikus a kockázat.
1
2
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Kockázat megnevezése

Bekövetkezési

Hatása a Kockázat

valószínűség1

projektre2

Kezelésének módja

mértéke3
szerződések. Jó partneri
kapcsolat kialakítása.

Pénzügyi kockázatok
A projekt elszámolása

2

2

4

Gondos

előkészítés.

nem a tervezetteknek

Pontos

dokumentáció.

megfelelően történik

Tapasztalt
közbeszerzési
szakember alkalmazása/
megbízása.
Szervezeti kockázatok

Nem megfelelő belső és

2

3

6

külső kommunikáció

Kommunikációs
stratégia
meghatározása.
Jelentéstételi
kötelezettség irányának
tisztázása.

Szakmai kompetenciák

1

1

hiánya

1

Humánerőforrással
szemben

támasztott

követelmények
egyértelmű lefektetése.
A

team

körültekintő

összeállítása.

A

team

tevékenységének
felülvizsgálata. Szükség
esetén tag-csere vagy
csapatbővítés.
Időbeli kockázatok
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Kockázat megnevezése

A

támogatási

Bekövetkezési

Hatása a Kockázat

valószínűség1

projektre2

mértéke3

3

2

6

szerződéskötés

Kezelésének módja

Gondos

előkészítés.

Pontos dokumentáció.

elhúzódása
Projektben

érintett

2

2

4

Körültekintő

feladat-,

megbízási/vállalkozási

hatáskör és felelősség

szerződéseinek be nem

meghatározása.

tartása,

végrehajtás folyamatos

módosításaik

időbeni csúszása

nyomon

A

követése.

Veszélycsökkentő
intézkedések beépítése
a
megbízási/vállalkozási
szerződésbe.
A

kialakított

3

1

3

A

projekt
a

tervezése

tevékenységi ütemterv

során

szükséges

csúszása

időtartalékok (időjárás,
kivitelező kiválasztása,
egyéb

okok)

betervezésre kerültek.

3.1.6.

Fenntartás

Az SZGYF vállalja, hogy megfelel a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§- ban foglalt
rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.

A fenti általános vállaláson túlmenően a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban az alábbi
vállalásokat teszi az SZGYF:
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o
o

a projekt keretében létrejött új gyermekotthoni egységek fenntartásáról az SZGYF
központ gondoskodik,
a projekt megvalósítása során kialakított helyi partneri kapcsolatot fenntartja, ápolja.

A kiváltott intézmény vagyonkezelési joga a projekt pénzügyi zárását követően szűnik meg,
az SZGYF a vagyonkezelői jogról lemond, aminek következtében az ingatlan kezelése
visszaszáll a tulajdonosra, a Magyar Államra.

A projekt keretén belül a tervezett beruházások a projekt fenntartási időszakában sem bevételt,
sem kiadást nem eredményeznek az intézmények költségvetésében. A beszerzett eszközök
esetében csak és kizárólag a gépjárművekkel kapcsolatban merül fel fenntartási költség, amely
az alábbiakban kerül bemutatásra.

Az SZGYF és fenntartott intézményei jelenleg összesen több mint 900 db gépjárművet
üzemeltetnek. Az SZGYF és az intézmények egyikének költségvetésében sem szerepel
elkülönített tételként a gépjárművek fenntartási költsége, azt minden esetben a rendelkezésre
álló dologi kiadásokból gazdálkodják ki. Ez a működő és fenntartható konstrukció jelenleg és
a jövőben is biztosítja a járművek üzemben tartását. Az SZGYF, mint fenntartó garantálja, hogy
a szükséges mértékű dologi forrás a pályázatban érintett helyszínen rendelkezésére fog állni.
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3.2.
3.2.1.

RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV
Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

Jelen pályázati felhívás 2016-ban jelent meg és a 2017. június 15-ig lehetett ismételten
benyújtani a támogatási kérelmet.
Azt követően elkezdődött a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.. Az állapot és
szükséglet felmérés eredményeként véglegesíteni lehetett a megvalósíthatósági tanulmány
jelentős részét. A költségvetés alátámasztására megkezdődtek az indikatív árajánlatok
bekérései, valamint a tervezés, a közbeszerzési tanácsadó és a tanácsadói szolgáltatás
beszerzésre kerültek. 2017. június 15-én a pályázat benyújtásra kerül. A projekt beadását
követően kiválasztásra kerül a közbeszerzési tanácsadó cég, valamint megnyitásra a
célelszámolási számla. Amennyiben a projekt pozitív elbírálásban részesül, kiválasztásra
kerülnek a projektmenedzsment tagjai és hivatalosan is megkezdik a projekt lezárásáig tartó
munkájukat.
A kivitelezési tervdokumentációk alapján 2017. negyedik negyedévben elkezdődik a
kivitelezés közbeszerzési eljárás előkészítése és annak megindítása. Becslésünk szerint az
előkészítéstől az eljárás lezárását jelentő szerződéskötésig 6 hónap fog eltelni. A kivitelezés –
ezt követően – 2018. február 1-én kezdődhet meg és 2018. XII.31.-ig fog tartani. A 60%-os
készültséget a kivitelező a mérföldkövek ütemezésének megfelelően éri el.
Az eszközök és a gépjármű beszerzése 2018. második negyedévében kezdődik és 2018.
negyedik negyedévéig tart.
A lakosság tájékoztatása a kommunikációs tervnek megfelelően a projekt teljes megvalósítási
szakaszán átível, a vállalt lakossági érzékenyítések 2018. júniusa és 2019. márciusáig lesznek
megtartva. A Projektzáró rendezvény a projekt fizikai zárásával egy időben 2019. március 31.én kerül sor mely egyben az utolsó 5. mérföldkőnek is a dátuma. A projekt fizikai előtt
megszerzésre kerül a használatba vételi és a működési engedély is.
Ezt követően a záró kifizetési kérelem összeállítására a fizikai befejezést követően kerül sor,
de legkésőbb 2019. március 31.-ig.
Az előkészítési tevékenység az előzetes tanulmányok és engedélyezési dokumentumok
elkészítését foglalja magába, mely tevékenységek megvalósítására 2017. június hónapban
kerül sor. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a tervező kiválasztása, a műszaki
engedélyezési dokumentumok (műszaki tervek, kiviteli tervek, tervezői költségbecslés)
elkészítése ebben az időszakban történik. A tervezési folyamatokba rehabilitációs szakmérnök
is bekapcsolódik, aki biztosítja, hogy a megépítésre kerülő ingatlanok komplex, illetve
projektrészarányos akadálymentesítése megvalósuljon. Az intézmény lakói állapotának, a
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kiváltás szempontrendszere szerinti szükségleteik felmérése, és ezek alapján szakvélemények
készítése 2017, második negyedévében valósul meg. Ugyanezen időszakban kerül sor a
kiváltással érintett településeken lakossági fórumok megtartására, a lakosság tájékoztatására.
A fennmaradó, kitagolásra kerülő ingatlan tekintetében hasznosítási terv készül, mely
tartalmazza, hogy a kiváltandó ingatlan új funkcióját, a megvalósítás kockázatát, továbbá ezen
kockázatok csökkentétének módját.
A projekt fizikai megvalósításának kezdetekor célelszámolási számla kerül nyitásra, amely a
támogatási összeg elkülönített kezelését szolgálja. A projekt megvalósítása az alábbi szakmai
tevékenységek megvalósítását jelenti: a kivitelezők kiválasztása érdekében közbeszerzés
lefolytatása szükséges, melyhez közbeszerzési szakértő közreműködése indokolt 2017
harmadik negyedév - 2018. negyedik negyedévében.
A kivitelezési tevékenységek megkezdéséhez szükséges tereprendezési munkák 2018. január
hónaptól kezdődnek. Az új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlanok
építésével, átalakításával 2018 első negyedévétől folyamatosan 2018 negyedik negyedévéig
valósul meg, mely során infrastruktúrafejlesztés és az ingatlanok komplex akadálymentese is
megvalósításra kerül. A kivitelezés teljes időtartama műszaki ellenőr közreműködése mellett
zajlik. Három alkalommal kerül sor érzékenyítő rendezvény megtartására a kiváltás során
megépülő ingatlanok fekvése szerinti településeken: 2018 3., 4. és 2019. első negyedévében.
Projektszintű könyvvizsgálatra kerül sor 2017. év végén, 2018. év végén, továbbá a projekt
lezárását követően.
2018 harmadik és negyedi, valamint 2019 első negyedévében a helyi sajtó útján, az interneten,
továbbá szórólapok kiosztásával is tájékoztatásra kerül lakosság a kiváltással járó
változásokkal.
A kötelezően előírt nyilvánossági előírásoknak való megfelelés a projekt teljes időtartama alatt
biztosított lesz. A projekt teljes időtartama alatt projektmenedzser, pénzügyi vezető, továbbá
szakmai vezető kerül heti 10 órában foglalkoztatásra a projekt támogatási szerződését
kielégítő és szakmailag megfelelő megvalósítása érdekében. Az esélyegyenlőségi és
környezetvédelmi szempontok a projekt egész időtartama alatt érvényesülnek.
A mérföldkövek felsorolásánál meghatározottak szerint az ingatlanok műszaki átadásátvételre kerülnek, továbbá kifizetési kérelmek kerülnek benyújtásra.
2018 negyedik és 2019 első negyedéven kerül sor a kivitelezések befejezésére és azok műszaki
átadás-átvételére, használatba vételére és a támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba
való bejegyzésre. Az intézményi férőhely-kiváltási projekt 2019. március 31. napján zárul a
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záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló benyújtásával, és 2019. március 31. napjával
kezdetét veszi az 5 éves fenntartási időszak.
A fentiekben felsorolt tevékenységek időbeli ütemezését az alábbi táblázat szemlélteti:
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Feladat
megnevezése
2017
2.

3.

ELŐKÉSZÍTÉS
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
Lakosság tájékoztatása már a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően
A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények
elkészítése
Szerződéskötés az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére
Az ingatlan vagyoni helyzetének rendezéséhez szükséges
tevékenységek, okiratok és engedélyek beszerzése, rendelkezésre
állásának biztosítása
Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása
Az engedélyezési tervezés lefolytatása, építési engedély megszerzése
A kiviteli tervezés lefolytatása, szakhatósági engedélyek és
közműszolgáltatói hozzájárulások megszerzése
Szerződéskötés a kivitelezésre
MEGVALÓSÍTÁS
Projektmenedzsment
Projektmenedzser alkalmazása legalább heti 10 órában a projekt teljes
megvalósítási időtartama alatt
Pénzügyi vezető alkalmazása legalább heti 10 órában a projekt teljes
megvalósítási időtartama alatt
Projekt szakmai megvalósítása
Szakmai vezető alkalmazása legalább heti 10 órában a projekt teljes
megvalósítási időtartama alatt
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Könyvvizsgálat
Igénybe vett szakértői szolgáltatás
Az emberi erőforrásaok miniszterének előzetes jóváhagyásának
megkérése a Gyvt. 122.§ (2) alapján)
Az átszervezéssel érintett intézmények szakmai dokumentumai
módosításának előkészítése, azok fenntartó általi elfogadása
Szakhatósági engedélyek beszerzése.
Működési engedély módosításának kezdeményezése.
Az átszervezéssel érintett intézmény szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő adatai módosításának kezdeményezése
Speciális szükségletű gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése a meglévő
SZGYF közvetlen fenntartású intézmények férőhelyeinek bázisán 1.: szükséges bontási munkálatok az új intézményegységek területén,
közművesítés, közmű felújítása
Speciális szükségletű gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése a meglévő
SZGYF közvetlen fenntartású intézmények férőhelyeinek férőhelyek
bázisán 2.: - új épületek építése Zalaegerszegen és új 8 férőhelyes
csoport kialakítása Kalocsán, az NMr. szerinti tárgyi-környezeti
feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba
való bejegyzés megszerzése érdekében
Pályázat kiírása új dolgozók felvételére az újonnan létrejövő
intézményegységekben
A fejlesztés eredményeként létrejövő férőhelyeken elhelyezendő
gyermekekkel foglalkozó szakemberek felkészítése az új feladatokra
felkészítő program keretében
A fejlesztéssel érintett intézmény (telephelyek) környezetében, az adott
település(rész)en élő lakosság érzékenyítése, felkészítése az intézmény
(telephely) helyi, társadalmi környezetébe történő integrálása céljából:
- legalább egy - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény
(lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció,
csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös
programja) szervezése, lebonyolítása, és
- legalább egy alkalommal intézménylátogatás (nyílt nap)
megszervezése, és
- legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet,
szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására
A szakmai szempontoknak megfelelő, a speciális ellátási szükségletű
gyermekotthoni gyermekellátáshoz illeszkedő berendezési tárgyak,
eszközök beszerzése
Gépjármű beszerzése a gyermekellátás céljához kapcsolódóan
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése
MÉRFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK
Célelszámolási számla nyitása, fenntartása
Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a
kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek
A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot
Kivitelezések sikeres műszaki átadása-átvétele és az intézmények NMr.ben meghatározott tárgyi-környezeti feltételeinek biztosítása érdekében
a beszerzések teljesültek
Használatba vételi, az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek
biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való
bejegyzés megszerzése érdekében és egyéb szakhatósági engedélyek
iránti kérelem bemutatása, projekt fizikai befejezésére
Új épület beszerzett új eszközeinek beszállítása, beépítése, előkészítés
a költözésre
A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása
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A tervezett, a projekthez illeszkedő akadálymentesítés bemutatása az ellátottak
szükségleteire alapozva
Az épületek komplex akadálymentes megoldással készülnek, tekintve, hogy az ellátottak
szükségleti összetétele és az egyéni állapotok az idők folyamán változhatnak.

Tárgyi feltételek, eszközök bemutatása (eszközlista tartalmazza).
A pályázat előkészítési és megvalósítási szakaszban megvalósuló feladatainak bemutatása
már a 3.1.2 pontban megtörtént.
Az egymáshoz viszonyított ütemezés a mellékletben csatolt táblázat alapján tekinthető meg.
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4.
4.1.
4.1.1.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI
A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA
A projektgazda bemutatása

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság vagy SZGYF)
ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
fenntartói feladatokat.
Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások
minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési
szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt.
Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Kormányrendelet4 tartalmazza. A szociális és
gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi)
kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll.
A rendeletben nevesített esetben a
főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és megyei kirendeltségek látják el a szociális és
gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás
és működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a
szakemberek továbbképzése tartozik. Jelenleg az SZGYF összesen 111 intézmény és
telephelyei fenntartói feladatait látja el, melyből 65 szociális, 39 gyermekvédelmi, 7 vegyes
(szociális és gyermekvédelmi illetve máshová nem sorolható intézmény is) típusú intézmény.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2015. (VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF belső szervezeti és a területi egységek
(kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása
alatt álló központi költségvetési szerv.
A Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet végezhet, amelynek mértéke nem haladhatja meg
a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át.
A Főigazgatóság költségvetési szervként gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi
(tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.
A Főigazgatóság szervezeti felépítése:

4

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR
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A Főigazgatóság a miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező,
önállóan működő, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, melynek
élén főigazgató áll. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört a miniszter gyakorolja.
A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. és II/5.
pontjában megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár gyakorolja. A
Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb
munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.
A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szerveként működő megyei és fővárosi
kirendeltségekből (a továbbiakban: kirendeltség) áll.
A Főigazgatóság székhelye Budapest, illetékessége országos, a közvetlen fenntartású kiemelt
intézmények tekintetében a Főigazgatóság központi szerve látja el az intézményfenntartói
feladatokat.
A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki.
A kirendeltség a főigazgató irányítása és a kirendeltség igazgató vezetése alatt álló szervezeti
egység.
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a főigazgató
mellett önálló ügyrend alapján működő testület, amelynek tagjait és vezetőjét a miniszter jelöli
ki.
A Szabályzat rendelkezéseit az OGYSZB tekintetében az ügyrendben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
A Főigazgatóság feladatai:
A Főigazgatóság ellátja
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel,
valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal,
közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, e törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti feladatokat,
b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3)
bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat.
A Főigazgatóság végzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
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1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat. A
fenntartásában lévő intézmények a 3. számú mellékletben megtalálhatóak.
A Főigazgatóság központi szerve a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi
fenntartói hatásköröket gyakorolja:
a)

felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2)

bekezdése szerinti iratokat,
b)

egységesen meghatározza, és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja

szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
c)

javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a

gazdálkodásuk részletes rendjét,
d)

az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a

szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés
megszüntetéséről,
e)

ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti

fenntartói feladatokat.

A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást.
A kirendeltség feladatai:
a)

A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1)

bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat.
b)

A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi térítési

díjat.
c)

A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben.

d)

A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott

költségvetési szervek éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére vonatkozó iratokat,
illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban.
A szervezeti egységek és azok feladatai:
A Főigazgatóság szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A kirendeltség főosztályi
jogállású szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a Szabályzatban foglalt, valamint a
szervezeti egység vezetője által meghatározott feladatokat.
A kapcsolattartás rendje
a) A belső kapcsolattartás rendje:
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A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni.
Valamennyi szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a
munkavállalók részére hozzáférhető, megismerhető. A kapcsolattartás formái:
a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, döntést
előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi
igazgatók, a belső ellenőrzési főosztályvezető.
b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű tanácsadó,
döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a
központi igazgatók, a főosztályvezetők és a kirendeltség igazgatók.
c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét biztosító
munkaértekezlet. Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a fejlesztési igazgató, a
központi gazdasági, fejlesztési osztályok és a megyei gazdasági osztályok vezetői.
d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év értékelése és a
következő év legfontosabb feladatainak meghatározása céljából tájékoztatót tart.
e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, pályázati
javaslatokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő
testület ülése.

A projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. A SZMSZ szerint
az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztály alá tartozó szervezeti egységek készítik elő a
pályázatokat és koordinálják a projekteket. A projekt megvalósításával kapcsolatos
koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak ellátást az SZGYF kijelölt munkatársai
végzik.

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt:
SZGYF részéről
Projektmenedzser
Projekt pénzügyi vezető
Szakmai vezető (nem projektmenedzsment
költség terhére kerül elszámolásra)
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A szervezet feladatainak ismertetése

Projektmenedzser
A legalább heti 00 órában, közvetlenül az Intézményfejlesztési Főosztály alatt alkalmazott
projektmenedzser feladata a projektben:
•

Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a
vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt
határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében
gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre
álló pénzügyi- és időkerettel.

•

Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai
részlegével.

•

Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az
előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök
biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.

•

Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.

•

Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő
teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.

•

Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt
előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.

•

Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.

•

Felügyeli a beszerzési eljárásokat.

•

Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások
kiállíttatásáért.

•

Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az
előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási
szerződése szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:
o

A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő
döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja.

o

Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői
felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.

o

A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé.
Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli
informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált
stratégiai

döntés,

illetve

operatív

szinten

nem

kezelhető

kérdések

ismertetésérért.
o

Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely
tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének
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tartalmával,

haladéktalanul

jelzi

az

Intézményfejlesztési

Főosztály

főosztályvezetője felé.
•

Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági
vállalásainak teljesüléséért;

•

A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi,
bekéri az illetékesektől a nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzésének
dokumentumait (pl. újságcikk, riport hanganyaga, előadás vázlatok, jelenléti ívek).
Illetve amennyiben szükséges, információt szolgáltat a nyilvánosságot biztosító
tevékenységet végző személyeknek írásban a projektről. Az esélyegyenlőségi és
fenntarthatósági vállalásokat jelzi azok elvégzéséért felelős személyek felé, és
beszámolót kér tőlük arra vonatkozóan, hogy a vállalások teljesülése hogyan halad
előre, konkrét adatokkal, számításokkal, háttérdokumentumokkal alátámasztva. A
nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok és az
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások beszámolói lefűzésre kerülnek a
projektdossziéban.

A feladatot a jelenleg is az SZGYF állományában dolgozó Cservenka Judit fogja ellátni. A
közgazdász végzettségű kolléga 5 éve foglalkozik Európai Uniós pályázatokkal, többek között
projektmenedzsere volt a 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési időszakban szintén
megvalósításra

került

a

TIOP-3.4.1.B-2012-0014-es

azonosítószámú

„Nyírbátori

gyermekvédelmi központ kiváltása” című projektnek, mely sikeresen zárult. Valamint a többi
SZGYF kedvezményezettjeként megvalósuló projektek megvalósításában is részt vett.

Projekt pénzügyi vezető
A legalább heti 10 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment
szervezet tagjaként felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő
elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok
biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív
feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és
pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi
likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi
részének elkészítéséért.

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó
dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF
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közbeszerzési

szabályzatát,

foglalkoztatási

és

javadalmazási

szabályzatát,

kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait.

A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek
figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati felhívásban és mellékleteiben, illetve a támogatási
szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen:

•

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről,

A pénzügyi vezető feladata a projektben elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása,
pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint:
-

nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén
beavatkozik;

-

kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi
részlegével;

-

a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési
kérelmek menedzselése;

-

ellenőrzi a projekt számláit;

-

részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a
teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve;

-

részt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében;

-

részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében,
a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően
előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére;

-

részt vesz a záróellenőrzésen.

A feladatot a jelenleg is az SZGYF állományában dolgozó Dr. Bodor Mónika fogja ellátni. A
közgazdász végzettségű kolléga 8 éve foglalkozik Európai Uniós pályázatokkal, többek között
konzorciumi tagként pénzügyi vezetője volt a 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési
időszakban megvalósításra került a TÁMOP-4.2.2.A-11/1KONV-2012-0053 azonosítószámú
projektnek, mely sikeresen zárult. Valamint 2015-től SZGYF kedvezményezettjeként
megvalósuló projektek megvalósításában is részt vett.
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Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költségen kerül elszámolásra)

A heti 10 órában alkalmazott belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a
megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és
magas színvonaláért.

A projekt tervezése, előkészítése során felel azért, hogy az elkészült megvalósíthatósági
tanulmány, szakmailag teljes mértékben megfeleljen a szakágazati jogszabályi előírásoknak,
sztenderdeknek és az SZGYF alapító okiratában, valamint az érintett pályázatok
célkitűzéseiben foglalt követelményeknek. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a
projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai
tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projekt során
felmerült szakmai változtatási, módosítási igényeket felülvizsgálja, szükség esetén
módosítását kezdeményezi. A projekt során tudomására jutó, felelősségi-, vagy feladatkörét
meghaladó szakági jellegű információkat, problémákat a pályázati referens felé hivatalosan
továbbítja.

További feladatai:
•

felelős a projektben foglalt beruházási, eszközbeszerzési tartalom maradéktalan
megvalósulásáért, támogatja a projektmenedzser munkáját;

•

felügyeli az átadás-átvétel folyamatait;

•

részt vesz a projekt szakmai beszámolóinak elkészítésében;

•

elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő
szakmai feladatokat;

•

részt vesz a záróellenőrzésen.

A projekt szakmai vezetője, Kanizsai Miklós felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-pszichopedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár szakán végzett (1975-1979).
A gyermekvédelmi szakellátásban 1979 szeptemberétől dolgozik. Az MM. 5. sz. Leánynevelő
Intézetében (jelenleg EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola, Szakiskola
Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.) 1980. decemberében helyezkedett el nevelői
munkakörben. Az intézetben elhelyezett 12 – 18 éves korú súlyos beilleszkedési, magatartási
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és tanulási zavarokkal küzdő, nevelésbe vett leányok korrekciós személyiségfejlesztését,
reszocializációs nevelését látta el.
1991-től otthonvezető - igazgatóhelyettes, majd általános igazgatóhelyettes, 2005-től az
intézmény igazgatója lett. A Gyvt. hatályba lépésével az intézmény központi speciális
gyermekotthon lett, ahol súlyos pszichés zavarokkal, disszociális magatartással, pszichoaktív
szerekkel küzdő leányok speciális ellátása történik. Az intézmény feladata ma már a kettős
szükségletű gyermekek ellátása is.
A hasonló alaptevékenységet végző (központi speciális gyermekotthon) EMMI Kalocsai
Gyermekotthon és az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon 2016. július 01-től beolvadt az
esztergomi intézménybe, így esztergomi székhellyel megalakult az EMMI Speciális
Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola. Az integrációt követően Kanizsai
Miklós látja el az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola
tekintetében az intézményvezetői feladatokat.
A gyermekvédelmi speciális ellátás területen végzett 37 éves tapasztalata és 26 éves vezetői
gyakorlata alapján a projekt szakmai vezetői feladataira maximálisan alkalmas, úgy a korszerű
feltételrendszer kialakítása, mint a szakmai munka színvonalának garantálása tekintetében.

A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók –
végzettségét, szakmai tapasztalatát részletesen a csatolt önéletrajzok valamint összefoglalóan
a 0 fejezetben található táblázat tartalmazza.

A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

A projekt megvalósításában részt vevő személyek belső áthelyezéssel látják el feladatukat, új
munkaerő felvételére nincs szükség.
A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak
meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével

Pozíció

Név

Munkaidő (heti, óra)

Bér

(bruttó,

járulék

nélkül,

Ft)
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Projektmenedzser

Cservenka Judit

10

2.090.160

Projekt pénzügyi vezető

Bodor Mónika

10

2.090.160

Szakmai vezető

Kanizsai Miklós

10

883.620
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Összefoglaló szervezeti ábra

Bátori Zsolt
főigazgató

Sári László
intézményfejlesztési főosztályvezető

Cservenka Judit
projektmenedzser

Dr. Bodor Mónika
pénzügyi vezető

Kanizsai Miklós
1 fő szakmai vezető

b) A külső kapcsolattartás rendje:
A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A
főigazgató akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató-helyettes
gyakorolja. Az államháztartás alrendszereivel való külső kapcsolattartás során – a főigazgató
és a főigazgató-helyettes kivételével – a Főigazgatóság vezetői az azonos vezetői szinttel
tartanak kapcsolatot. A Jogi és Igazgatási Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya látja el
általános jelleggel a Főigazgatóság képviseletét a hatóságok és bíróságok, közjegyzők és
végrehajtók előtt. A Főigazgatóság jogtanácsosai önállóan jogosultak a bíróságokkal, illetve
más hatóságokkal kapcsolatot tartani, valamint előttük a Főigazgatóság jogi képviseletét
ellátni. Érdekvédelmi szervezetekkel a főigazgató és a főigazgató-helyettes tartanak
kapcsolatot. A Főigazgatóság nevében nyilatkozattétel csak a főigazgató meghatalmazása,
illetve a kiadmányozás rendje alapján tehető.
Pályázatok előkészítése és pályázati támogatással megvalósuló projektek lebonyolítás az
Intézményfejlesztési Főosztály irányításával/koordinációjával zajlik az releváns szakmai
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főosztályok, a kirendeltségek és az érintett intézmények részvételével a későbbiekben
ismertetett munkamegosztás szerint.
2007-13-as programozási időszak tapasztalatai:
A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásból a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett jogutódjaként összesen 104 db
projektet valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e projektekből a szociális terület ellátásában
működő intézmények 83 db projektben, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő
intézmények 21 db projektben voltak érintettek.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények az
SZGYF szakmai közreműködésével összesen 136 db projektet valósítottak meg 11 milliárd Ft
értékben. Ebből a szociális terület ellátásában működő intézményekben 60 db projekt, a
gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézményekben 76 db projekt lebonyolítása
történt
meg.
A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, főként
akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai korszerűsítés, valamint
nagy létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben kooperációra épülő képzési,
szemléletformálási projekteket bonyolítottunk intézményeink együttműködésével.
Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett szociális
ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól

Operatív
megnevezése
TÁMOP
TIOP
KEOP
ROP
Összesen

program

Projektszám

Elnyert összeg

(db)

(Ft)

5
11
56
11
83

101 911 024
5 107 274 435
5 373 153 936
268 901 250
10 851 240 645

A gyermekvédelmi intézményekben szintén építési témájú projektek domináltak. A főbb
témák lakóotthon korszerűsítés, épületek akadálymentesítése, valamint nagy létszámú
gyermekotthonok kiváltása és energetikai korszerűsítés voltak.

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett gyermekvédelmi
ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól
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Operatív program megnevezése

Projektszám

Elnyert összeg

(db)

(Ft)

TIOP
KEOP
ROP
Összesen

15
3
3
21

2 274 443 156
175 140 662
37 748 363
2 487 332 181

Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek
Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.), a VEKOP éves fejlesztési keretét
megállapító 1016/2016. (I.20.), valamint az RSZTOP éves fejlesztési keretét megállapító
1347/2016. (VII.6.) kormányhatározatban az alábbi kiemelt projektek megvalósításában vesz
részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.
Felhívás/pályázat
kódszáma/azonosító száma

Felhívás/pályázat címe

EFOP-1.1.1-15-2015-00001

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

VEKOP-7.1.3-15

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

EFOP-1.1.2-16-2016-00001

Nő az esély - képzés és foglalkoztatás

VEKOP-7.1.1-15

Nő az esély - képzés és foglalkoztatás

EFOP-1.3.2-16-2016-00001

Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

EFOP-1.4.1-15-2016-00001

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

EFOP-1.6.1-16-VEKOP-16-201600001

Felzárkózási együttműködések támogatása

EFOP-1.9.4-VEKOP-16

A
szociális
módszertani
és
rendszereinek megújítása

EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-201600001
EFOP-2.2.4-16-VEKOP-16-201600001

ágazat
információs

A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok
infrastrukturális feltételeinek javítása

EFOP-3.7.1-16

Aktívan a tudásért

EFOP-3.8.2-16-2016-00001
VEKOP-7.5.1-16-2016-00001

Szociális humán erőforrás fejlesztése
Szociális humán erőforrás fejlesztése
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KEHOP-5.2.2-16-2016-00021

Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései

KEHOP-5.2.5-16-2016-00008

Közel nulla energiaigényű
mintaprojekt jelleggel

RSZTOP-1.1.1-15-2015-00001

Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony
jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás
biztosítása

RSZTOP-1.1.1-15-2016-00002

Élelmiszersegély
családok részére

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegyén
gyermekes családok számára.

RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001

Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló
megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül
alacsony jövedelmű időskorú személyek számára

RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003
EFOP-1.9.7-16-2017-00001

biztosítása

épületek

szegény

létesítése

gyermekes

Technikai segítségnyújtás2
Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek
számára

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF egyéb standard pályázati felhívásra is nyújtott be
projektjavaslatot különösen az EFOP-2.1.1-17 és a VEKOP-6.3.1-17 - Gyermekotthonok
kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása
c. konstrukcióra, melyek közül az alábbi pályázatok részesültek támogatásban:

Pályázat
tervezett
összköltsége
bruttó
(Ft)

Fejlesztési kategória

Férőhelyszám
(fő)

EFOP-2.1.1-16-2016-00006

Speciális gyermekotthon

24

168 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00018

Speciális gyermekotthon

24

168 001 472

EFOP-2.1.1-16-2016-00010

Befogadó otthon

24

168 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00021

4 db lakásotthon (4x12)

48

288 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00020

Speciális gyermekotthon

24

168 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00007

Speciális gyermekotthon

24

168 000 000

Azonosító szám
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EFOP-2.1.1-16-2016-00012

3 db különleges lakásotthon (3x10)

30

164 500 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00014

2 db lakásotthon (2x12)

24

144 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00013

4 db különleges lakásotthon (4x10)

40

280 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00017

kettős szükségletű gyermekotthon
(2x5)

10

80 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00009

Speciális gyermekotthon

20

160 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00015

Speciális gyermekotthon

20

160 000 000

EFOP-2.1.1-16-2016-00019

2 db lakásotthon

24

144 000 000

Az összes érintett férőhely összesen 336 db, a támogatott projektek támogatási összege:
2.260.501.472 Ft
A VEKOP-6.3.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi pályázatok részesültek
támogatásban:
Pályázat
tervezett
összköltsége
bruttó
(Ft)

Fejlesztési kategória

Férőhelyszám
(fő)

VEKOP-6.3.1-16-201600001

különleges lakásotthon

48

107 496 979

VEKOP-6.3.1-16-201600002

speciális gyermekotthon (lány)

24

153 296 793

VEKOP-6.3.1-16-201600003

normál lakásotthon

44

86 545 961

VEKOP-6.3.1-16-201600004

speciális gyermekotthon

52

95 550 326

VEKOP-6.3.1-16-201600005

befogadó gyermekotthon

36

212 238 241

Azonosító szám

115

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ZEG – ZUG speciális otthon

VEKOP-6.3.1-16-201600006

normál gyermekotthon

48

101 991 374

VEKOP-6.3.1-16-201600007

normál lakásotthon

24

52 843 190

VEKOP-6.3.1-16-201600008

integrált gyermekotthon

40

61 234 317

VEKOP-6.3.1-16-201600009

normál lakásotthon

62

125 435 740

VEKOP-6.3.1-16-201600011

normál lakásotthon

98

196 000 000

Az összes érintett férőhely összesen 490 db, a pályázatokban igényelt támogatási összeg
összesen: 1.192.632.921 Ft
A pályázatok nagy száma az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes. Mind a szociális,
mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős fejlesztési igénnyel és ebből fakadó
magas pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok
előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek
jelen pályázati projekt megvalósítását is nyomon fogják követni.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítése
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Forrás: 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF központi szerve belső szervezeti egységei,
és a területi szervek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.
A Fejlesztési Igazgató alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, amelynek a feladata az
uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.
Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekt támogató
feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. Ennek
keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen
területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések,
beszerzési eljárások és dokumentációk összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók
összeállításában.
A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött
támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF
főigazgatójának.
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A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó
szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett
munkamegosztás szerint.
A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

A projektmenedzsment tagok részére az SZGYF központban megfelelően kialakított és
felszerelt irodahelyiséget biztosít.

Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsmentben részt vevő szakemberek már meglévő
munkatársak lesznek, ezért részükre a munkavégzéshez szükséges informatikai és
telekommunikációs eszközök beszerzése jelen projekt keretében nem történik meg, azok már
rendelkezésre állnak.

A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat az Intézményfejlesztési
Főosztály látja el.

A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása

A projektmenedzsment tagok belső kommunikációját az intézményi, pályázatokért felelős
szervezeti egységek felügyelik és koordinálják, a korábbi pályázatokban megszerzett
tapasztalatok („best practice”) alapján. A rendszer kialakítása a projekt előkészítési
szakaszában megtörténik.

A kommunikáció eszközei és módja:
•

e-mailes és telefonos kapcsolattartás

•

projektmegbeszélések.

A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek és személyek lépésenkénti feladatellátását
a Megvalósíthatósági tanulmányhoz csatolt melléklet tartalmazza.
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Lezárt projektek
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2007–2013-as programozási időszakban több
gyermekotthoni férőhelykiváltást és gyermekotthoni korszerűsítést célzó projektet valósított
meg és zárt le sikeresen.
A TIOP-3.4.1.B-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi komponens”
pályázati kiírásban az SZGYF 5 db projektet valósított meg összesen 1.559.904.394.- Ft európai
uniós forrásból, melyek a következők:
•

•

•

•

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban „A Gönci Gyermekotthon
kiváltása” című projekt keretében. A korábban Gönc, Kossuth út 83. szám alatt
működő, 44 fő befogadó képességű gyermekotthon korszerűtlen épületének kiváltása
egy új – az ingatlan szomszédságában lévő telken elhelyezkedő – 44 férőhelyes
gyermekotthon megépítésével valósult meg.
Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban az
„”Új otthon - új esély” - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon
építésével” című projekt keretében. Az intézmény Kikindai u. 1. szám alatti
telephelyén működő 44 férőhelyes különleges gyermekotthon kiváltása valósult meg
az új, 48 férőhelyes gyermekotthon megépítésével az intézmény székhelyén, a Tüzér u.
6. szám alatt.
Hajdú-Bihar megyében a Komádi Gyermekotthon részesült támogatásban a „Nagy
létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban” című projekt keretében. A Komádi
Gyermekotthon kiváltása egy új, 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozásával,
valamint két 12 férőhelyes lakásotthon kialakításával valósult meg. A kiváltással a
korábbi 160 férőhely 96-ra csökkent.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor részesült támogatásban a „Nyírbátori
Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A 40 fő befogadására alkalmas
korszerűtlen nyírbátori épület teljes kiváltására került sor. Az új létesítmény
Nyírbogát, Rákóczi Ferenc utca, 791 hrsz. alatt került megépítésre, 4x10 fős csoportok
kialakításával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Mátészalka a „Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció
jegyében” című pályázat keretében részesült támogatásban. A projekt az 1990-ben
átadott 160 férőhelyes gyermekotthon részbeni kiváltására adott lehetőséget a jelenlegi
gyermekotthon közvetlen szomszédságában lévő telken felépült 48 férőhelyes új
gyermekotthonnal.

A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP3.4.2-08/1 konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet
valósított meg összesen 609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő
helyszíneken valósultak meg:
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Zala megyében a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ „A nagykanizsai
gyermekotthon korszerűsítése” című pályázat keretében kapott támogatást, amelyből
40 db férőhely került felújításra, fűtésrekonstrukcióval, nyílászárócserével, homlokzathőszigeteléssel és csoportszobák átalakításával.
• Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4
darab, egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt
meg.
• Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a
„BKMÖ hajósi lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült
támogatásban. A korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg
víz ellátását biztosító kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje,
megoldásra került a vizes helyiségek szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították,
cserélték, valamint megtörtént az otthonok festése és a homlokzat szükséges javítása.
A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat további támogatásban
részesült „A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerűsítése”
című pályázat keretében.
• Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „A MI
HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és
fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került
felújításra.
• Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei
Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban,
amely biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon
korszerű átalakításával 170 gyermek számára teremtett modernebb otthont
energiagazdaságosabb működés mellett. 4 lakásotthonban közösségi helyiséget
alakítottunk ki terápiás vagy képességfejlesztő csoportfoglalkozásoknak. Internethozzáférés kiépítésével az utógondozásban lévő fiataljaink számára biztosítottuk az
információs esélyegyenlőséget. Munkatársainkat közösségfejlesztő technikák
elsajátítását célzó képzési programba vonjuk be.
• Veszprém megyében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ „Veszprém
megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” című pályázat
kertében támogatásban részesült. A lakásotthonok Veszprém megye öt kistérségében
találhatóak, a fejlesztésben közvetlenül érintett gyermekférőhelyek száma 105 fő.
• Somogy megyében a „Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal
felnőttek életminőségének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban
az intézmény.
A Kékmadár Gyermekotthon szintén támogatásban részesült „A Kékmadár Gyermekotthon
bővítése anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója” címmel.

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db –
gyermekotthonok korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft
európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:
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•

•

•

•

•

•

•

Zala megyében az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona részesült támogatásban „A
gyermekek önálló életre való felkészítését célzó infrastrukturális korszerűsítések az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában” című pályázat
keretében. A projekt során infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek a
gyermekek önálló életre való felkészüléséhez szükséges feltételeket javítják. Felújított
gyakorlati foglalkoztató épület alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot
modellező kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs központ került
kialakításra, amely alkalmas a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások
megvalósítására. A külső hőszigetelés teljessé tételével a takarékosabb intézményi
működés is biztosítva lett. 48 férőhely korszerűsítése történt meg.
Baranya megyében a Pécsi Gyermekotthon részesült támogatásban „A Pécsi
Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázat
keretében. A fejlesztés keretében a Pécs, Megye u. 24. szám alatt működő Pécsi
Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona újult meg. A projekt keretében az
intézmény működési engedélyében rögzített 54 férőhely korszerűsödött, emellett egy
új építészeti koncepció alapján az intézményi térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és
gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá vált.
Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság I. sz. Gyermekotthon
korszerűsítése valósult meg. A gyermekotthon korszerűsítése során a 24 férőhelyes
épület teljes körű felújítása, a szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés,
informatikai fejlesztés, valamint önálló életre nevelő programok szervezése valósult
meg a lakók és átmenetileg ott elhelyezett gyermekek számára. A fejlesztés során 24
férőhely korszerűsítése történt meg.
Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban a
„Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése
támogatásához” című pályázat kertében. A pályázat során a 25 férőhelyes
intézményben a vizesedés és a penészesedés rendbetételére nyílt lehetőség. A lakók
igényeihez mért akadálymentesítés is megtörtént.
Bács-Kiskun megyében EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
„Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a
gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása”
című pályázat keretében támogatásban részesült. A Kalocsai Gyermekotthon hat darab
otthoncsoportjának vizesblokk (fürdő, WC, nevelői mellékhelyiségek) felújítása történt
meg.
Komárom-Esztergom megyében az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola az „Esztergomi
Gyermekotthon fejlesztése. Energiatakarékos korszerűsítés megvalósítása, a
gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása”
című pályázat keretében részesült támogatásban. A pályázat során a decentralizált,
környezetbarát fűtési költségek csökkentése nyílászárók cseréjével és az épület
részbeni külső hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is
megvalósult.
Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi
Központ „Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése”
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című pályázat keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása
történt meg nyílászáró cseréjével, homlokzati szigetelés és napkollektorok
beépítésével.

A cél a fenti projektekkel az volt, hogy a célcsoport számára olyan megfelelő szintű épület és
lakókörnyezet kialakítása történjen meg, melyek elősegítik a személyiségfejlődésüket. A
bekerülő gyermekek rossz állapotuk miatt különös figyelmet igényelnek, ezért lépésről
lépésre, rendszeres foglalkozásokkal, tudatossággal kell a gyermeket eljuttatni mindig egy
szinttel magasabb fejlődési fokra, melyhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér
biztosítása. Elfogadó légkörre, bánásmódra van szükségük. A gyermekek számára nagyon
fontos az állandóság, biztonság, amihez hozzájárul a projekt események ritmusos ismétlése,
időpontok betartása, a kiszámíthatóság. Hosszabb távon elérendő cél, hogy a gyermekek,
fiatalok társadalmi reszocializációja megvalósulhasson.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ Általános iskola
és Szakiskola projekt tapasztalatai

pályázat
szám

pályázat neve

kezdő
időpont

befejező
időpont

támogatás
összege Ft

Esztergom

TIOP3.4.2-11/12012-0303

Esztergomi
2014.10.0
Gyermekotthon
1
fejlesztése.
Energiatakarékos
korszerűsítés
megvalósítása,
a
gondozottak
életkörülményeinek
és a szakmai feladat
feltételrendszerének
javítása.

2015.10.0
1.

144.575.048

Kalocsa

TIOP3.4.2-11/12012-0288

Kalocsai
Gyermekotthon
fejlesztése.
Vizesblokk
korszerűsítés

2015.12.0
4.

110.657.355

2014.12.1
5.
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megvalósítása,
a
gondozottak
életkörülményeinek
és a szakmai feladat
feltételrendszerének
javítása.

Zalaegersze
g

TIOP3.4.2-11/12012-0033

A gyermekek önálló 2014.09.0
életre
való 1.
felkészítését
célzó
infrastrukturális
korszerűsítések az
EMMI Zalaegerszegi
Gyermekotthonában
.*

dosítás nincs
lezárva
(A
megtakarítás
összegével
csökkentenék
a
pályázat
támogatásán
ak összegét).
2015.08.3
1.

99.586.440

* Felújított gyakorlati foglalkoztató épület alakult ki, ami része lesz a háztáji
gazdaságot modellező kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs
központ került kialakításra, amely alkalmas a felzárkóztató és tehetséggondozó
foglalkozások megvalósítására. A külső hőszigetelés teljessé tételével a takarékosabb
intézményi működés is biztosítva lett. 48 férőhely korszerűsítése történt meg.
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4.1.2.

A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

A pályázat tervezésébe, előkészítésébe bevont partnerek a következők:
•

a kiváltandó intézmények;

•

a kiváltandó intézmények lakói;

•

a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok;

•

a kiváltással érintett települések lakossága;

•

kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciákkal
rendelkező tervezők/tervezőirodák;

•

rehabilitációs szakmérnök;

•

hatóságok.

A pályázat megvalósításába bevont partnerek a következők:
•

a kiváltandó intézmények;

•

a kiváltandó intézmények lakói;

•

a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok;

•

a kiváltással érintett települések lakossága;

•

kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciákkal
rendelkező tervezők/tervezőirodák;

•

rehabilitációs szakmérnök;

•

kivitelezők;

•

hatóságok;

•

érintett civil szervezetek;

•

egyházak.

A pályázat fenntartási időszakába bevonandó partnerek a következők:
•

a kiváltandó intézmények;

•

a kiváltandó intézmények lakói;

•

a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok;

•

a kiváltással érintett települések lakossága;

•

kivitelezők – az esetleges garanciális munkák miatt;

•

hatóságok;

•

érintett civil szervezetek;

•

egyházak.
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4.1.3.

A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának
bemutatása

Lezárt projektek
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2007–2013-as programozási időszakban több
gyermekotthoni férőhelykiváltást és gyermekotthoni korszerűsítést célzó projektet valósított
meg és zárt le sikeresen.

A TIOP-3.4.1.B-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi komponens”
pályázati kiírásban az SZGYF 5 db projektet valósított meg összesen 1.559.904.394.- Ft európai
uniós forrásból, melyek a következők:
•

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban „A Gönci Gyermekotthon
kiváltása” című projekt keretében. A korábban Gönc, Kossuth út 83. szám alatt
működő, 44 fő befogadó képességű gyermekotthon korszerűtlen épületének kiváltása
egy új – az ingatlan szomszédságában lévő telken elhelyezkedő – 44 férőhelyes
gyermekotthon megépítésével valósult meg.

•

Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban az
„”Új otthon - új esély” - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon
építésével” című projekt keretében. Az intézmény Kikindai u. 1. szám alatti
telephelyén működő 44 férőhelyes különleges gyermekotthon kiváltása valósult meg
az új, 48 férőhelyes gyermekotthon megépítésével az intézmény székhelyén, a Tüzér u.
6. szám alatt.

•

Hajdú-Bihar megyében a Komádi Gyermekotthon részesült támogatásban a „Nagy
létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban” című projekt keretében. A Komádi
Gyermekotthon kiváltása egy új, 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozásával,
valamint két 12 férőhelyes lakásotthon kialakításával valósult meg. A kiváltással a
korábbi 160 férőhely 96-ra csökkent.

•

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Gyermekvédelmi

Központ

megyében
Nyírbátor

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

részesült

támogatásban

a

Megyei
„Nyírbátori

Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A 40 fő befogadására alkalmas
korszerűtlen nyírbátori épület teljes kiváltására került sor. Az új létesítmény
Nyírbogát, Rákóczi Ferenc utca, 791 hrsz. alatt került megépítésre, 4x10 fős csoportok
kialakításával.

A

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Gyermekvédelmi

Központ

Mátészalka a „Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció
jegyében” című pályázat keretében részesült támogatásban. A projekt az 1990-ben
átadott 160 férőhelyes gyermekotthon részbeni kiváltására adott lehetőséget a jelenlegi
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gyermekotthon közvetlen szomszédságában lévő telken felépült 48 férőhelyes új
gyermekotthonnal.

A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a Bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP3.4.2-08/1 konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet
valósított meg összesen 609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő
helyszíneken valósultak meg:

•

Zala megyében a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ „A nagykanizsai
gyermekotthon korszerűsítése” című pályázat keretében kapott támogatást, amelyből
40 db férőhely került felújításra, fűtésrekonstrukcióval, nyílászárócserével, homlokzathőszigeteléssel és csoportszobák átalakításával.

•

Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4
darab, egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt
meg.

•

Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a
„BKMÖ hajósi lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült
támogatásban. A korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg
víz ellátását biztosító kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje,
megoldásra került a vizes helyiségek szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították,
cserélték, valamint megtörtént az otthonok festése és a homlokzat szükséges javítása.
A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat további támogatásban
részesült „A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerűsítése”
című pályázat keretében.

•

Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „A MI
HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és
fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került
felújításra.

•

Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei
Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban,
amely biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon
korszerű átalakításával 170 gyermek számára teremtett modernebb otthont
energiagazdaságosabb működés mellett. 4 lakásotthonban közösségi helyiséget
alakítottunk ki terápiás vagy képességfejlesztő csoportfoglalkozásoknak. Internethozzáférés kiépítésével az utógondozásban lévő fiataljaink számára biztosítottuk az
információs

esélyegyenlőséget.

Munkatársainkat

elsajátítását célzó képzési programba vonjuk be.
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•

Veszprém megyében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ „Veszprém
megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” című pályázat
kertében támogatásban részesült. A lakásotthonok Veszprém megye öt kistérségében
találhatóak, a fejlesztésben közvetlenül érintett gyermekférőhelyek száma 105 fő.

•

Somogy megyében a „Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal
felnőttek életminőségének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban
az intézmény.

A Kékmadár Gyermekotthon szintén támogatásban részesült „A Kékmadár Gyermekotthon
bővítése anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója” címmel.

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db –
gyermekotthonok korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft
európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:

•

Zala megyében az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona részesült támogatásban „A
gyermekek önálló életre való felkészítését célzó infrastrukturális korszerűsítések az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában” című pályázat
keretében. A projekt során infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek a
gyermekek önálló életre való felkészüléséhez szükséges feltételeket javítják. Felújított
gyakorlati foglalkoztatóépület alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot modellező
kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs központ került kialakításra,
amely alkalmas a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások megvalósítására. A
külső hőszigetelés teljessé tételével a takarékosabb intézményi működés is biztosítva
lett. 48 férőhely korszerűsítése történt meg.

•

Baranya megyében a Pécsi Gyermekotthon részesült támogatásban „A Pécsi
Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázat
keretében. A fejlesztés keretében a Pécs, Megye u. 24. szám alatt működő Pécsi
Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona újult meg. A projekt keretében az
intézmény működési engedélyében rögzített 54 férőhely korszerűsödött, emellett egy
új építészeti koncepció alapján az intézményi térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és
gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá vált.

•

Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság I. sz. Gyermekotthon
korszerűsítése valósult meg.A gyermekotthon korszerűsítése során a 24 férőhelyes
épület teljes körű felújítása, a szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés,
informatikai fejlesztés, valamint önálló életre nevelő programok szervezése valósult
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meg a lakók és átmenetileg ott elhelyezett gyermekek számára. A fejlesztés során 24
férőhely korszerűsítése történt meg.
•

Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban a
„Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése
támogatásához” című pályázat kertében. A pályázat során a 25 férőhelyes
intézményben a vizesedés és a penészesedés rendbetételére nyílt lehetőség. A lakók
igényeihez mért akadálymentesítés is megtörtént.

•

Bács-Kiskun megyében EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
„Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a
gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása”
című pályázat keretében támogatásban részesült. A Kalocsai Gyermekotthon hat darab
otthoncsoportjának vizesblokk (fürdő, WC, nevelői mellékhelyiségek) felújítása történt
meg.

•

Komárom-Esztergom megyében az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola az „Esztergomi
Gyermekotthon

fejlesztése.

Energiatakarékos

korszerűsítés

megvalósítása,

a

gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása”
című pályázat keretében részesült támogatásban. A pályázat során a decentralizált,
környezetbarát fűtési költségek csökkentése nyílászárók cseréjével és az épület
részbeni külső hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is
megvalósult.
•

Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi
Központ „Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése”
című pályázat keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása
történt meg nyílászáró cseréjével, homlokzati

szigetelés és napkollektorok

beépítésével.

A cél a fenti projektekkel az volt, hogy a célcsoport számára olyan megfelelő szintű épület és
lakókörnyezet kialakítása történjen meg, melyek elősegítik a személyiségfejlődésüket. A
bekerülő gyermekek rossz állapotuk miatt különös figyelmet igényelnek, ezért lépésről
lépésre, rendszeres foglalkozásokkal, tudatossággal kell a gyermeket eljuttatni mindig egy
szinttel magasabb fejlődési fokra, melyhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér
biztosítása. Elfogadó légkörre, bánásmódra van szükségük. A gyermekek számára nagyon
fontos az állandóság, biztonság, amihez hozzájárul a projekt események ritmusos ismétlése,
időpontok betartása, a kiszámíthatóság. Hosszabb távon elérendő cél, hogy a gyermekek,
fiatalok társadalmi reszocializációja megvalósulhasson.
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A szakmai dolgozók olyan nevelési-gondozási színteret kaptak, amely a módszerek és
eszközök vonatkozásában többlet lehetőséget adott számukra. A környezet szépsége és
újdonsága visszatartó erejű azon gondozottak számára is, akik hajlamosak a rombolásra,
rongálásra. Rendelkeznek a szükséges tárgyi felszereléssel annak érdekében, hogy az ott élők
megtanulhassák mindazt a napi rutint, amit a családban élő gyermekek szinte észrevétlenül
szívnak magukba.

A lakásotthonba bekerülő gyermekek sok esetben nagyon rossz testi és lelki állapotban
vannak: nem hajlandók semmiféle időstrukturálást elfogadni, többen pszicho-aktív szereket
fogyasztanak, az eddigi életmódjuk alvászavart okozott, hosszú ideig nem voltak tagjai
gyermekközösségnek, kötődési zavarokkal rendelkeznek, nehezükre esik a beilleszkedés, a
kortárskapcsolatok kialakítása, nem vagy nehezen fogadnak el szabályokat, személyiségük
labilis, szélsőségekre hajlamosak. Halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek,
szüleik zömében alacsony végzettségűek, munkanélküliek, deviáns magatartásformákkal
rendelkezők.
A

gyermekvédelmi

szolgáltatások

folyamatos

fejlesztésének

eredményeként

az

intézményrendszer jelentős mértékben átalakult. A kisközösségekre épülő családias,
higiénikus

és

esztétikus

környezet

kialakításával

az

ellátottak

életminőségének,

életkörülményeinek javítása, a gyermekotthon működési költségeinek csökkentése,
energiatakarékosabbá tétele és a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása volt a
cél. A kiváltás eredményeként létrejövő intézményben nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek
olyan rendezett környezetbe kerültek, amely eddigi életükben számukra elérhetetlen volt. Az
új gyermekotthonokban elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók
vadonatúj épületeket vettek birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek
a gazdák és a hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára.
Az új illetve felújított épületek és azok valamennyi egysége, csoportlakótere megfelel a
jogszabályi előírásoknak. Az ingatlan és a lakóegységek, valamint az épület akadálymentes
megközelítése – akadálymentes parkoló, akadálymentes közlekedősáv kialakításával –
biztosított, az épületegységeken belül minden helyiség akadálymentes.
A sikerek mellett hiányosságok sajnos még mindig akadnak – a korszerűtlen épületekben
működő, illetve a törvényi kötelezettségnek nem, vagy csak részben megfelelő szolgáltatások
–, amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek ellátását. A nagy befogadóképességű
gyermekotthonok csökkentett ellátotti létszámmal arányos, kisebb épületekkel való kiváltása
még nem fejeződött be, ezeket ebben a pályázati felhívásban tervezi az SGYF megvalósítani.
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Tervezett projektek
Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9) kormányhatározatban az alábbi
projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi
tagként.
Kódszám
EFOP-1.1.1-15

EFOP-1.1.2-16

EFOP-1.4.1-16

EFOP-1.6.1-16

Cím

Szerepkör

Megváltozott munkaképességű
emberek támogatása
Nő

az

esély

–

képzés és

Konzorciumi tag

gyermekprogramok

Konzorciumi tag

foglalkoztatás
Integrált

szakmai támogatása
Felzárkózási együttműködések

Konzorciumi tag

támogatása
A foglalkoztatási rehabilitáció

EFOP-1.9.3-16

Konzorciumi tag

szakmai

Konzorciumi tag

folyamatainak

fejlesztése
EFOP-1.9.5-16

EFOP-1.9.7-16

A koragyermekkori intervenció
ágazatközi fejlesztése
Kísérő szolgáltatások nyújtása a

Konzorciumi tag

rászoruló személyek számára
Tematikus

EFOP-1.11.1-16

Konzorciumi tag

együttműködés

Konzorciumi tag

erősítése a Kárpát-medence EUtagállamaival
Tematikus

EFOP-1.11.2-16

erősítése

együttműködés
a

Konzorciumi tag

Kárpát-medence

nem EU-tagállamaival
Területi
EFOP 2.2.4-16

gyermekvédelmi

szakszolgáltatási

feladatok

infrastrukturális

feltételeinek

javítása
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EFOP-3.8.2-16

Szociális

humán

erőforrás

Konzorciumi tag

fejlesztése

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF csakúgy, mint erre a nyílt pályázati felhívásra is tervez
adott esetben több projektjavaslatot is benyújtani (különösen az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi
ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely
kiváltás c. konstrukcióra), illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, hogy
kiemelt projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF feladatellátásából
fakadóan természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős
pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és
lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt
megvalósítását is nyomon követik.

A megvalósítás és a fenntartás szervezete

A kiemelt projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az MT
Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontjában ismertetett SZMSZ-e szerint az SZGYF
fejlesztési igazgatósága alá tartozó szervezeti egységek készítik elő a pályázatokat és
koordinálják a projekteket. A koordináció azonban jelen pályázat esetében elsősorban
felügyeleti jellegű, a projekt megvalósításával kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és
adminisztratív feladatainak ellátást a kirendeltségek munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt
munkatársa pedig a projekt előrehaladását követi nyomon, illetve a feladatkörébe utalt
feladatokat látja el a projekttel összefüggésben.

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt:
Kirendeltség részéről

SZGYF részéről

Projektmenedzser

Projektfelelős (költség a projektben nem
kerül elszámolásra)

Projekt pénzügyi vezető
Szakmai vezető (nem projektmenedzsment
költség terhére kerül elszámolásra)
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Projektasszisztens

A szervezet feladatainak ismertetése

Projektmenedzser
A legalább heti 10 órában, közvetlenül a kirendeltségvezető alatt alkalmazott belső
projektmenedzser feladata a projektben:
•

Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a
vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt
határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében
gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre
álló pénzügyi- és időkerettel.

•

Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai
részlegével, illetve a projektkoordinátorával

•

Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az
előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök
biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.

•

Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.

•

Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő
teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.

•

Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt
előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.

•

Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.

•

Felügyeli a beszerzési eljárásokat.

•

Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások
kiállíttatásáért.

•

Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az
előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási
szerződése szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:
o

A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő
döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja.

o

Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői
felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.

o

A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé.
Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli
informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált
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stratégiai

döntés,

illetve

operatív

szinten

nem

kezelhető

kérdések

ismertetésérért.
o

Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely
tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének
tartalmával, haladéktalanul jelzi a projektkoordinátornak az esetleges
módosítási igényt.

o

A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítást előkészíti és megküldi
az Intézményfejlesztési Főosztálynak.

•

Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági
vállalásainak teljesüléséért;

•

A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi,
bekéri az illetékesektől a nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzésének
dokumentumait (pl. újságcikk, riport hanganyaga, előadás vázlatok, jelenléti ívek).
Illetve amennyiben szükséges, információt szolgáltat a nyilvánosságot biztosító
tevékenységet végző személyeknek írásban a projektről. Az esélyegyenlőségi és
fenntarthatósági vállalásokat jelzi azok elvégzéséért felelős személyek felé, és
beszámolót kér tőlük arra vonatkozóan, hogy a vállalások teljesülése hogyan halad
előre, konkrét adatokkal, számításokkal, háttérdokumentumokkal alátámasztva. A
nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok és az
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások beszámolói lefűzésre kerülnek a
projektdossziéban. A nyilvánosság vonatkozásában fokozottan együttműködik a
projektkoordinátorral.

Projekt pénzügyi vezető
A legalább heti 10 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment
szervezet tagjaként (közvetlenül kirendeltségvezető alatt) felelős a pénzügyi jellegű
adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk
és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi
tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok
betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a
projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az
elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének elkészítéséért.
A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó
dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF
közbeszerzési

szabályzatát,

foglalkoztatási

és

javadalmazási

szabályzatát,

kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait.
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A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek
figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a
támogatási szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen:

•

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről,

A pénzügyi vezető feladata a projektben elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása,
pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint:
-

nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén
beavatkozik;

-

kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi
részlegével;

-

a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési
kérelmek menedzselése;

-

ellenőrzi a projekt számláit;

-

részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a
teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve;

-

részt

vesz

a

támogatási

szerződés

módosításának

előkészítésében

és

a

projektfelelősnek történő megküldésében;
-

részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében,
a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően
előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére;

-

részt vesz a záróellenőrzésen.

Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költségen kerül elszámolásra)
A heti 10 órában alkalmazott belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a
megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és
magas színvonaláért.

A projekt tervezése, előkészítése során felel azért, hogy az elkészült megvalósíthatósági
tanulmány, szakmailag teljes mértékben megfeleljen a szakágazati jogszabályi előírásoknak,
sztenderdeknek és az SZGYF alapító okiratában, valamint az érintett pályázatok
célkitűzéseiben foglalt követelményeknek. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a
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projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai
tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projekt során
felmerült szakmai változtatási, módosítási igényeket felülvizsgálja, szükség esetén
módosítását kezdeményezi. A projekt során tudomására jutó, felelősségi-, vagy feladatkörét
meghaladó szakági jellegű információkat, problémákat a projektkoordinátor felé hivatalosan
továbbítja.

További feladatai:
•

felelős a projektben foglalt képzési, lakossági érzékenyítési, beruházási tartalom
maradéktalan megvalósulásáért, támogatja a projektmenedzser munkáját;

•

felügyeli az átadás-átvétel folyamatait, a képzéseket folyamatos figyelemmel kíséri és
ellenőrzi;

•

részt vesz a projekt szakmai beszámolóinak elkészítésében;

•

elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő
szakmai feladatokat;

•

részt vesz a záróellenőrzésen.

Projekt asszisztens
A heti 10 órában alkalmazott belső projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi
adminisztráció elvégzése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel, és a
pénzügyi vezetővel, munkájának irányítását a projektmenedzser látja el.

•

A pénzügyi asszisztens feladata a támogatás fogadásával, elszámolásával
kapcsolatban a pénzügyi vezető munkájának támogatása, a megfelelő bizonylati
rend betartása.

•

Pénzügyi előrejelzést készít és naprakész nyilvántartást vezet.

•

Kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, ennek
keretében részt vesz a megbeszélések, egyeztetések szervezésében, telefon és e-mail
forgalom bonyolításában.

•

Segítséget nyújt a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatainak
ellátásához, illetve a napi munkaidő nyilvántartás vezetéséhez.

•

Vezeti a hivatalos projekt megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti az egyéb
megbeszélések emlékeztetőit.
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A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók –
végzettségét, szakmai tapasztalatát részletesen a csatolt önéletrajzok valamint összefoglalóan
a 0 fejezetben található táblázat tartalmazza.

A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

A projekt megvalósításában részt vevő személyek belső áthelyezéssel látják el feladatukat, új
munkaerő felvételére nincs szükség.
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A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.
5.1.

A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak
eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegyék. A kommunikációs eszközök segítségével
tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a folyamatban
lévő vagy megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult
meg a projekt. A projekt megvalósítása során végzett kommunikációs tevékenységet a
hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek
eleget téve kívánjuk végrehajtani. A kommunikáció fő célja az európai uniós források átlátható
felhasználásának biztosítása, és a projekt ismertségének és elfogadhatóságának növelése.
Kiemelt fontosságú a kommunikáció a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalomba történő
integrálása és közösségi alapú ellátási formák kialakítása esetén, hiszen társadalmilag
érzékeny problémát kíván megoldani, ezáltal fontos, hogy a beruházás megkezdésekor a
projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. A projekt nyilvánosságának biztosítását a
projektmenedzsment tagjaként az nyilvánosságért felelős munkatárs szervezi és koordinálja.

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó
kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa határozza meg.

Projektünk tervezett költségvetése 224.000.000 Ft, így az „Infrastrukturális fejlesztés” 150-500
millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit
valósítja meg.

150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag
PROJEKT
SZAKASZOK

Ssz.

FELADAT

KÖTELEZŐ

A PROJEKT
ELŐKÉSZÍTŐ
SZAKASZA

Igen / Nem
1.

Kommunikációs terv készítése

Igen

2.

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.)
elkészítése és lakossági terjesztése

Nem
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3.

A kedvezményezett működő honlapján a
projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal)
megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig

Igen

4.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése

Igen

5.

Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási
fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások,
képzés zárása, stb.)

Nem

6.

A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C”
típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése

("B")
7.

Média-megjelenés vásárlása a projekthez
kapcsolódóan

Nem

8.

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció
készítése

Igen

9.

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó
rendezvény szervezése

Nem

10.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése

Igen

11.

Eredménykommunikációs információs anyagok,
kiadványok készítése

Nem

12.

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal

Igen

13.

A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető
tábla elkészítése és elhelyezése

Igen
("B" vagy
"D")

A projektkommunikáció szakaszai az alábbi elemekből tevődnek össze:
1.

Igen

a projekt előkészítő szakasza
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2.

a projekt megvalósítási szakasza

3.

a projekt megvalósítást követő szakasza

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból, a támogatási szerződés
megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról
kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda.

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a
kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs
eszközöket, és azok időbeni ütemezését. A projekt ezen fázisában történt meg a lakossági
érzékenyítés, amelynek részleteit jelen Megvalósíthatósági Tanulmány Hiba! A hivatkozási
forrás nem található. fejezetében ismertettük.

Kommunikációs terv
Az előkészítés során elkészül a projekt kommunikációs terve, amely részleteiben rögzíti, hogy
a projekt kommunikációja során alkalmazott kommunikációs elemek milyen tartalommal
jelenjenek meg, mi az a teljes nyilvánosságot átfogó üzenet, amely a projekt eredményességét
tükrözni fogja. A kommunikációs terv ezen kívül a jelen fejezetben kifejtett kommunikációs
elemek és célcsoportok részletekbe menő elemzését tartalmazza.

Honlapfejlesztés
A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárult
projektekről,

jelen

projekttel

kapcsolatos

információk

is

ide

kerülnek

feltöltésre

(www.szgyf.gov.hu). A projekt megvalósításával érintett kirendeltségek és intézmények
(amennyiben rendelkeznek már honlappal) a saját oldalukon tesznek közzé információkat a
fejlesztésről. A projekt során készített fotódokumentáció is a honlapon található galériába
kerül elhelyezésre.

A projekt megvalósítási szakasza a támogatási szerződés aláírásától a kivitelezés végéig (azaz
a fizikai zárásig) tart, ez idő alatt a kommunikáció feladatokra nagy hangsúlyt kell fektetni.
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Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
A támogatási szerződés aláírását követően a projekt megvalósításában közreműködő
kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a
sajtóközleményt a beruházás megkezdéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel
megküldésre került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján
is elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének
nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a
kirendeltségnek.

Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén
A kivitelezés megkezdésekor az építési területen jól látható, ám védett helyen elhelyezésre
kerül az útmutatónak megfelelő tartalmi elemekkel ellátott B típusú tájékoztató tábla.

Fotódokumentáció készítése
A projekttel összefüggésben megrendezésre kerülő összes eseményről digitális képanyag
készül, a honlapon kerülnek elhelyezésre a rendezvényt követően. A képeket a lehetséges
sajtóanyagok miatt minél nagyobb felbontásban, nyomdai felhasználásra alkalmas
minőségben és méretben indokolt elkészíteni.
A projekt megvalósítását követő szakasz a projekt fizikai és pénzügyi zárása közötti
időtartamot fedi le, itt a leghangsúlyosabb a projekt eredményeinek ismertetése, illetve az ESB
források fontosságának méltatása.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
A gyermekotthon műszaki átadását követően a projekt megvalósításában közreműködő
kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a
sajtóközleményt a beruházás befejezéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre
került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is
elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének a
nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a
kirendeltségnek.

Térképtér feltöltése
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A palyazat.gov.hu felületen a kirendeltség munkatársai feltöltik a beruházás során keletkezett
fényképeket az előírásoknak megfelelő méretben és példányszámban, (minimális felbontás
600*450 pixel és minimum 6 db/téma) amelyeken nyomonkövethető a fejlesztés előtti és utáni
állapot.

Emlékeztető tábla kihelyezése
A projekt fizikai zárását követően egy D típusú tábla kerül a beruházás helyszínén
elhelyezésre.

A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE,
KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA

5.2.

Projektünk közvetlen célcsoportjai a projekt megvalósítása során létrejött eredmények
közvetlen használói, az alábbiak szerint:
1. Ellátottak
2. Munkatársak
A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indokoltságáról kell tájékoztatni, hanem
arról, hogy a fejlesztés milyen hatással lesz életükre. Ennek érdekében a projekt teljes
időtartama alatt szükséges annak az üzenetnek a közvetítése, hogy:
•

az

újonnan

kialakított

gyermekotthon

a

jelenleginél

kedvezőbb

élet-

és

munkakörülményeket teremt;
•

a településközponti elhelyezésnek köszönhetően közelebb kerülnek az oktatási
intézményekhez, a települési szolgáltatásokhoz, illetve a lakossághoz is, könnyebben
tudnak beilleszkedni a település életébe.

A fenti üzenetek közvetítése elsősorban a gyermekotthoni munkatársak és a kirendeltség
feladata személyes tájékoztatókon keresztül. A közvetlen célcsoport tájékoztatása során
folyamatosan információt kell nyújtani a beruházásról, amenniben lehetséges helyszíni
látogatás keretében megnézni az építkezést, hogy a gyermekek és a munkatársak is magáénak
érezze a fejlesztést. A projekt fizikai zárásához közeledve pedig a költözés és a változásra való
felkészítést kell elvégezni.
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A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen
használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai
helyzetüket befolyásolják:

1. Hozzátartozók
2. Település lakossága

A hozzátartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a
tervezett változásokról, hangsúlyozni, hogy a tervezett változások kedvezően hatnak a
gyermekek életére, illetve adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni
lehet a pályázatban foglalt terveket. A beruházásról érdemes folyamatos tájékoztatást nyújtani
a honlapon keresztül és a költözés idején egy kiadvány keretében tájékoztatást kell nyújtani
az új gyermekotthon elérhetőségéről, házirendjéről.

A település lakosságának tájékoztatása a legneuralgikusabb része a kommunikációnak,
előfordult már lakossági ellenállás gyermekotthonok létesítésével szemben. A projekt
előkészítése során lezajlott lakossági érzékenyítés (ld. Hiba! A hivatkozási forrás nem t
alálható. fejezet) mellett rendszeres időközönként szükséges a települési önkormányzat
bevonásával lakossági fórumot tartani, ahol a fejlesztés előrehaladásáról kell számot adni.
Indokolt lehet az átadást megelőzően a gyermekotthonba bejárást szervezni, illetve adott
esetben a megnyitást követően egy kisebb rendezvény keretében a település lakosai
megismerkedhetnek a gyermekotthon lakóival és munkatársakéval.

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek:
•

Az új gyermekotthon okozta változások kedvezőtlen hatásait az SZGYF és a
kirendeltség minimalizálja;

•

A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra;

•

A helyi óvoda, iskola létszáma növekszik.

A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat, továbbá az SZGYF) közül az első három szervezetet a fejlesztés
előrehaladásáról szükséges tájékoztatni, akár a honlapon keresztül. Az SZGYF, mint érintett
nemcsak a fejlesztésről, hanem a projekt adminisztratív előrehaladásáról is igényel
információt.
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Az érintettek részére az elsődleges üzenet, hogy a beruházás az eredeti terveknek megfelelően,
szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik.

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

5.3.

Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb
kommunikációs eszközigényű infrastrukturális beruházáshoz megfelelő eszközöket
használjuk. A nyilvánosság érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a
megvalósítási, és a projekt megvalósítását követő szakaszra a célokhoz és célcsoportokhoz
leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök megválasztására törekedtünk.
A KTK előírásai alapján a projektkommunikáció szakaszainak megfelelően a projektben
kötelezően megvalósítandó tájékoztatási feladatokat az alábbiak szerint tervezzük.
Kommunikációs szempontból a projekt fizikai megkezdéséig bezárólag előkészítési
szakaszról

beszélünk.

tevékenységének

célja,

Ebben
hogy

az
a

időszakban

projekt

a

projekt

megvalósítása

során

kommunikációs
alkalmazandó

kommunikációs eszközöket és azok időbeni ütemezését megtervezzük, valamint, hogy
a tervezett fejlesztésről a lakosságot és az érintett célcsoportokat tájékoztassuk a
társadalmi elfogadottság erősítése érdekében.
A szakasz kommunikációs feladatai:
•

Kommunikációs terv készítése.
A

kommunikációs

terv

a

projekt

életútjához

kapcsolódó

kommunikációs

tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket
tartalmazza.
•

Az SZGYF működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és
folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig.
A honlapon megjelenítendő tartalmi elemek:
o

a kedvezményezett neve,

o

a projekt címe,

o

a szerződött támogatás összege,

o

a támogatás mértéke (%-ban),

o

a projekt tartalmának bemutatása,

o

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges
befejezés)
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o

•

projekt azonosító száma.

A honlapon megjelenítendő arculati elemek, az ún. infoblokk:
o

Széchenyi 2020 grafikai elem,

o

Széchenyi 2020 logó,

o

EU-logó és az Európai Unió kiírás,

o

Magyar kormány logó,

o

A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás,

o

„Befektetés a jövőbe” szlogen.

A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból a projekt fizikai
megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart. Ebben az időszakban a projekt
kommunikációs tevékenységének célja, a fejlesztés, illetve egyes mérföldköveinek
megismertetése a széles közvéleménnyel.

A szakasz kommunikációs feladatai:
•

Sajtóközlemény

kiküldése

a

projekt

indításáról

és

a

sajtómegjelenések

összegyűjtése.
A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a
fejlesztésről a projektgazda által készített tájékoztató anyag. A konkrét feladat a
sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A közleményt a
helyi médiumokhoz, az illetékes szaksajtóhoz és az MTI-hez tervezzük eljuttatni.
•

A beruházás főhelyszínén „B” típusú tájékoztató tábla (3000 mm x1500 mm)
elkészítése és elhelyezése, a többi kevésbé frekventált helyszínen „C” típusú
tájékoztató táblák elhelyezése (594 x 420 mm)
A tájékoztató táblák feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen
megvalósuló európai uniós fejlesztésről és a források átlátható felhasználásáról.
A tábla kötelező elemei:
o

a projekt címe,

o

a projekt célja,

o

a kedvezményezett neve,

o

támogatási szerződés/támogatási okirat szerinti támogatási összeg,

o

projekt azonosítószáma,

o

a kötelező arculati elemek.

o

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.
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A projekt megvalósítást követő szakasza kommunikációs szempontból a projekt fizikai
befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart, melynek feladatai:
o

A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a
fejlesztésről készített tájékoztató anyag. A közleményt a helyi médiumokhoz,
az illetékes szaksajtóhoz tervezzük eljuttatni.

o

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

o

A térinformatikai kereső-adatbázis komplex szolgáltatásokkal áll az európai
uniós forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődő nyilvánosság
rendelkezésére. A www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető felületen az alábbi,
projektekkel kapcsolatos információk megjelenítését tervezzük:

o

▪

projekthez kapcsolódó leírást,

▪

kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas képet,

▪

projektről készült videót.

A beruházás helyszínén „D”típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése,
vagy a korábban kihelyezett táblák kint hagyása

150-500 M
Ft

Feladatok
1. Kommunikációs terv készítése

x

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató
2. (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig (csak a meglévő
honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el)

x

3.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése

x

4.

A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla
elkészítése és elhelyezése

B

5.

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció
professzionális fotó költsége számolható el)

x

6.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése (nem elszámolható)

x

7.

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem
elszámolható)

x

8.

A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és
elhelyezése

D
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A kommunikációs célok elérése érdekében az üzeneteket és az eszközöket egységes
rendszerben, összehangoltan és tervezetten szükséges alkalmazni (integrált kommunikáció).
A szakmai csatornák mellett a lakossági tájékoztatás kiemelt hangsúlyt kap, így a média
bevonása (pl. társadalmi célú hirdetések, riportok), valamint az online, internetes megoldások
(pl. közösségi hálózatok) alkalmazása is szóba jöhet.
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5.4.

Kommunikációs ütemterv

A kommunikációs ütemtervben meghatároztuk a kommunikációs feladatokat, eszközöket,
csatornákat, illetve az elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemezését.

Időpont

Célcsopor
t

Feladat

Cél

Projekt
előkészítő
szakasza

Helyzetelemzés
,
kockázatelemz
és

Felmérés
készítése a
további
feladatok
elvégzése
érdekében

Projekt
előkészítő
szakasza

A projekt
megvalósítása
során
A
Kommunikáció alkalmazandó
projektbe
s terv
kommunikáci
n
kidolgozása,
ós eszközök
résztvevő
egyeztetése
és azok
k
időbeni
ütemezésének
megtervezése

Szerződéskö
tés után

Tájékoztatás a
projekt
elindításáról

Szerződéskö
tés után

„B és C”
Típusú
információs
táblák
kihelyezése

Eszköz

Szereplők

Potenciáli
SZGYF,
s
lakosság,
Email, internet
partnerek,
Önkormányzat
érintettek
ok, célcsoport

Email,
internet,
személyes
egyeztetések

SZGYF,
lakosság,
Önkormányzat
ok, célcsoport,
együttműködő
partnerek
(FSZK)

A lakosság és
Lakosság,
az érintett
érintett
célcsoportok
SZGYF honlap
célcsoport
tájékoztatása
ok
a projektről

SZGYF

A lakosság és
Lakosság,
az érintett
érintett
célcsoportok
célcsoport
tájékoztatása
ok
a projektről

SZGYF
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Időpont

Feladat

Célcsopor
t

Cél

Eszköz

Szereplők

Sajtóközlemény
A lakosság és
ek kiadása,
Lakosság,
az érintett
Megvalósítá
elért
érintett
Sajtóközlemén
célcsoportok
s félidejében eredmények
célcsoport
yek
tájékoztatása
kommunikációj
ok
a projektről
a

SZGYF

Megvalósítá Sajtómegjelené
s során
sek
rendszerese összegyűjtése
n
és elemzése

A fejlesztés,
ill. egyes
mérföldkövei Lakosság,
Nyomtatott és
nek
érintett
elektronikus
megismerteté célcsoport
médiumok
se a széles
ok
közvéleménn
yel

SZGYF

Megvalósítá
s során
rendszerese
n

Fotódokument
áció készítése

A fejlesztés,
ill. egyes
mérföldkövei Lakosság,
nek
érintett
megismerteté célcsoport
se a széles
ok
közvéleménn
yel

Fényképek

SZGYF

Érzékenyítő
fórumok, nyílt
napok
szervezése

A fejlesztés,
ill. egyes
mérföldkövei
nek
Lakosság,
megismerteté
érintett
se a széles
célcsoport
közvéleménn
ok
yel személyes
és más
kommunikáci
ós formákkal

Konferenciák

SZGYF

Megvalósítá
s során

148
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Időpont

Feladat

Célcsopor
t

Cél

Eszköz

Szereplők

Projekt
zárásakor

A lakosság és
Sajtóközlemény
Lakosság,
az érintett
kiküldése a
érintett
Sajtóközlemén
célcsoportok
projekt
célcsoport
y
tájékoztatása
zárásáról
ok
a projektről

SZGYF

Projekt
zárásakor

A lakosság és
Lakosság,
az érintett
érintett
célcsoportok
célcsoport
tájékoztatása
ok
a projektről

SZGYF

TÉRKÉPTÉR
feltöltése

149

Fényképek,
tájékoztató
leírás a
projektről

