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EFOP-1.2.7-16-2017-00018 

ÚTRAVALÓ – a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére 

 

A kedvezményezett neve: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

 

A projekt címe: ÚTRAVALÓ – a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére 

A szerződött támogatás összege: 49 997 970 Ft 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100% 

 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt hozzájárul a jelenlegi kapacitásokra építve a 

gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, fiatalok önálló életkezdési feltételeinek javításához, a 

hozzátartozókra, és önkéntesekre is kiterjedő komplex képességfejlesztések által. 

 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i): 5600 Békéscsaba Degré u 59.  

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31. 

 

Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építő és azt 

kiegészítő, a gyermekek, a fiatalok egyéni szükségletéhez 

igazodó, családtagjaikat is bevonó, komplex 

személyiségfejlesztő, életvezetési képességeket 

fejlesztő, családi kohéziót erősítő útravaló program 

csomag megvalósítása. A projekt proaktívan 

hozzájárul a toleráns, családcentrikus, 

környezetbarát szemléletű önálló, mértéktartó 

életre történő felkészítéshez. Cél, a résztvevők 
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önfenntartó képességét, munkaerő-piaci esélyeit növelő, aktív szabadidő-eltöltési élményeket és 

terápiás segítést is tartalmazó 111 program, tevékenység megvalósítása. A projekt összesen 1818 

programlehetőséget, illetve képzési lehetőséget biztosít a gyermekek és utógondozói ellátottak 

számára, melyből 56 órában vasárnap valósul meg a Békés-Tarhos, Dévaványa, Gyula-Elek, 

Magyarbánhegyes, Orosháza szervezeti egységekben és a táborok, kirándulások egyéb belföldi 

helyszínein. 

 

A projekt konkrét részcéljai: 

1. A hátrányok enyhítése, az integráció esélyének növelése érdekében a személyiség fejlődését 

szolgáló lehetőségekkel a célcsoport önfenntartó képességének fejlesztését célozzuk, mellyel 

felkészültebbé válnak a sikeres családi életre. A komplex programokon keresztül védettebbé válnak a 

külvilág káros hatásaival szemben. Az integrációt célozza az is, hogy a külső szakemberek, önkéntesek 

bevonásával, intézményen kívüli programokkal nyitás történik a külvilág felé. 

 

2. A kora gyermekkori megsegítéssel a habilitációs, korai fejlesztési eredmények elérése, mely a 

prevenciós hatásokat helyezi előtérbe a korai gyermekkorban. A kora gyermekkori megsegítés olyan 

támogatás, melyre vonatkoztathatjuk a „kétszer ad, ki gyorsan ad” mondást, hiszen számos olyan 

diszfunkciót meg tud szüntetni, melyre csak ebben az életkorban van lehetőség, vagy később már 

nagyon nehéz. 

 

3. Hozzájárulunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a környezetbarát hozzáállás kialakulásához. Az 

önkéntes tevékenységek megismerése által segítjük a megfelelő pályaválasztást, a munkaerőpiac 

megismerését. Munkagyakorlat szerzése által a munkaerő-piaci esélyek 

növelése érdekében a célcsoport ismeretei és tapasztalatai bővülnek. 

 

4. A vérszerinti családok tevékenységekbe való 

bekapcsolódásával erősödnek a szülői kompetenciák, a 

családi kohézió.  

 

5. A nevelőszülői családok és az ellátottakkal 

foglalkozó szakemberek aktívan részt vesznek a 

célokat szolgáló tevékenységekben. Ismereteket 
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szereznek és képességeik is fejlődnek az önálló életre való felkészítés területén.  

 

Célcsoport bemutatása: 

Közvetlen célcsoportok: 

1. Ellátottak: gyermekek, fiatalok, 

utógondozottak, utógondozotti ellátottak 

Közvetett célcsoportok: 

1. Hozzátartozók 

2. Szakemberek 

Érintettek köre: 

1. Mentálhigiénés Egyesület, Békés 

2. MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület, Békéscsaba 

3. Független Egyesület, Gyula 

4. Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület, Békéscsaba 

5. Önkéntesek és családtagjaik 

6. Óvodák, iskolák, szomszédság 

7. Külső szakemberek 

 

Feladatok 

1. Gyermekek számára - szervezett kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható módon 46 

tevékenység kerül megszervezésre a következő témákban:  

- Pénzkezelési és/vagy gazdálkodási ismeretek 

- A jövőkép kialakítása 

- Kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztése 

- Tanulás- és/vagy munkamotiváció felkeltése, fejlesztése és fenntartása 

- Szenvedélybetegségek prevenciója 

- Szexuális felvilágosító célú program 

- Internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás 

megelőzése 

- A családon belüli kapcsolatokat támogatása 

- Mese- vagy mozgásterápia 

- Családi életre felkészítés 
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2. Gyermekek számára - választható, önállóan nem támogathatóan 40 db tervezett tevékenység kerül 

megszervezésre, az alábbi témákban: 

- A személyiség érése és a gyermek szocializációjának elősegítése 

- Önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő foglalkozások 

- Egyéni pszichoterápia  

- Önsegítő vagy kortárs segítő, közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportos foglalkozás 

- 14 éven felüli ellátotti korcsoport esetében: művészet-, mese-, állat-, mozgás-, színházterápiás stb. 

foglalkozás 

- 14 éven aluli ellátotti korcsoport esetében: művészet-, mese-, állat-, mozgás-, színházterápiás stb. 

foglalkozások  

- 14 éven felüli ellátotti korcsoport esetében: ügyintézési készségek fejlesztése 

- Reintegráció keretében az alkalmazkodóképesség javítása, konfliktuskezelési technikák 1 db. 

Táborok, egy- vagy többnapos kirándulások: 26 db. 

 

3. Utógondozottak, utógondozói ellátottak számára - szervezett választható önállóan támogathatóan 

2 db tevékenység valósul meg.  

Mivel az utógondozói ellátottak nagyobb része nevelőszülőnél és lakásotthonban él, számukra külön 

programok csak kis számban kerültek megszervezésre, mivel ők csatlakoznak a szakmai egységek 

számára szervezett programokhoz, melyek 155 programlehetőséget biztosítanak az utógondozói 

ellátottak számára 25 tevékenységi formában. 

 

4. Szülők, hozzátartozók számára - szervezett választható önállóan támogathatóan 5 db tevékenység 

valósul meg. 

- Szülői szerepet erősítése, családi konfliktusok megoldása egyéni 

pszichoterápia, illetve családterápiás, párterápiás, 

konfliktuskezelés keretében 

- Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő 

tanácsadás  

- Családon belüli kapcsolatokat, a szülő 

gyermeknevelési kompetenciáit támogató, illetve 

a család társadalmi beilleszkedését elősegítő 

egyéb programok  
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5. Szakmai megvalósítók, szakemberek, önkéntesek számára - szervezett választható önállóan nem 

támogatott 17 db tevékenység témái: 

- Programra felkészítő szeminárium a célcsoporttal közvetlenül foglalkozó, a pályázó intézmény által 

foglalkoztatott szakemberek, önkéntesek részére  

- Önkéntes tevékenységre való felkészítés, illetve önkéntes tevékenység szervezése az intézmény által 

ellátott, a projekt célcsoportjába tartozó gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára  

- Szakmai megvalósítók képzése 

 


