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C.1.1/I./1. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, 

igényeinek és szükségleteinek felmérése 

A tevékenység lezárult, az érintett időszakban nem releváns. 
 

C.1.1/I./2. Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése 

A Kistérségi Gyerekesély Bizottság albizottságai augusztus hónapban tartották 

albizottsági üléseiket. A gyerekesély stratégia cselekvési terv feladatainak ütemezését, a 

feladatok megvalósításának alternatíváit, lehetőségeit, a következő időszak 

tevékenységeit tárgyalták meg az albizottságok szakterületenként. Javaslataikat a 

Kistérségi Gyerekesély Bizottság elé terjesztették. A Kistérségi Gyerekesély Bizottság 

2014. 09. 29-én tartotta 6. ülését. A Bizottság szakterületenként megtárgyalta, 

megvitatta és elfogadta a cselekvési terv részletes feladattervét. A következő ülés 

várható időpontja 2015. január. A cselekvési terv feladatainak megvalósulását 

folyamatosan figyelemmel kísérjük. A Bizottság működésének és a döntések 

nyilvánosságának biztosítása a projekt honlapján keresztül valósul meg. 

 

C.1.1./I./3. Középtávra (legalább 10 évre) szóló kistérségi gyerekesély 

stratégia kidolgozása 

C.1.1./I./4. Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép elkészítése 

A stratégia által kitűzött feladatok megvalósítása a cselekvési tervnek megfelelően 

folyamatos. 

 

C.1.1./I./5. Kistérségi Gyerekesély Iroda létrehozása és működtetése 

Az iroda működésének személyi és tárgyi feltételei folyamatosan biztosítottak. Az iroda 

biztosítja a projekt adminisztratív és szakmai háttérét. A szakmai megvalósítás 

elősegítésére minden hónapban projektértekezletet és hetente egyeztető team-

megbeszéléseket, konzultációkat folytatunk. 
 

C.1.1./II./6. Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi 

hálózatok kialakítása és működtetése 

A beszámolási időszakban: 6 alkalommal történt szakmaközi esetmegbeszélés és 8 

alkalommal esetmegbeszélés.  

Október végén megszerveztük az alapszolgáltatási központok vezetőinek, a köznevelési 

intézmények vezetőinek és gyermekvédelmi felelőseinek, a projekt ifjúsággal foglalkozó 

munkatársainak részvételét Budapesten az ELTE PPK-n megrendezett I. Ifjúságügyi 

Kongresszuson, mely az ifjúsággal foglalkozó szakmák országos találkozója, fóruma volt. 

Novemberben szakmaközi szakmai műhelysorozatot indítottunk Kadarkút, 

Kaposszerdahely és Csököly településeken. A műhelyekre a településen dolgozó 

szakembereket hívtuk meg, erősítve az együttműködést, a közös gondolkodást. A 

műhelyek az óvodaérettség, a gyermekjóléti szolgálatok működése, a védőnői feladatok, 

a családok segítése témakörök köré szerveződtek. 
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C.1.1/II./7. Hiányzó szolgáltatás hozzáférésének biztosítása 

A hiányzó szolgáltatások biztosítására pszichológus, jogász, logopédus, gyógypedagógus, 

gyógytornász, adósságkezeléssel foglalkozó szociális munkás, gyerekorvos 

foglalkoztatása a projektben folyamatos. Az utazó szakemberek szeptembertől az Ifjúsági 

pontokon, a gyerekházakon és a közösségi házon kívül ismét megkezdték a fejlesztő 

tevékenységet a köznevelési intézményekben is.  
 

C.1.1/II./8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi 

szintű összehangolása és közös szabályozás kialakítása  

A szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása 

érdekében 2014. szeptember 30-án szakmai találkozót szerveztünk a szociális területen 

dolgozó szakembereknek a Családon belüli erőszak témakörben. Szeptember hónap 

végén tájékoztattuk a települések vezetőit a tűzifa pályázat lehetőségéről. A stratégiában 

megfogalmazottaknak megfelelően elértük, hogy a kistérség valamennyi települése 

benyújtotta a pályázatot. Október 27-én kihirdetett eredmény szerint mind a 23 település 

nyert a pályázaton, így a rászorulók segítése megtörténhet. 2014. novemberben az 

alapszolgáltatási központok vezetői közös munkával elkezdték a szabályzatok 

egyeztetését, összehangolását. 2014. december 16-21-ig részt vettünk a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Adni jó adománygyűjtő akciójában. A kistérség településein az 

adományoknak köszönhetően 107 gyermekes családnak és összesen 291 gyermeknek 

tudtunk tartós élelmiszer biztosításával segíteni. A projekt és a kadarkúti ASZK 

munkatársai részt vettek december 8-án, Pécsen a Baranya Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Ház és a Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális 

Intézmények szakmai napján, ahol a gyermekbántalmazás témakörében a jelzőrendszer 

működéséről, a szakmaközi együttműködés összehangolásáról és a bántalmazott 

gyermekek lehetőségeiről konzultáltak. 
 

C.1.1./II./9. A leghátrányosabb helyzetű gyermekek egészségi, készségekre, 

képességekre irányuló szűrővizsgálatainak megszervezése, és a vizsgálat 

eredményének megfelelő ellátásba, szolgáltatásba jutásának elősegítése 

A szűrővizsgálatok után követése folyamatosan zajlik. Október 18-án szemészeti 

vizsgálaton vett részt 8 fő, november 13-án ortopédiai vizsgálaton vett részt 12 fő. 
 

C.1.1./II./10. Prevenciós tevékenységek a deviáns magatartás, a korai 

iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek megelőzése érdekében 

Az Ifjúsági pontokon továbbra is folyamatosan zajlanak a különböző prevenciós 

foglalkozások egészséges életmód, káros szenvedélyek, környezetvédelem 

témakörökben. Prevenciós programsorozat kezdődött októberben a pályaválasztás 

elősegítésére. A Gyerekesély Bizottság Foglalkoztatás, Helyi Gazdaságfejlesztés 

Albizottságának 2014. évi ülésein már többször beszéltünk arról, hogy a kistérség 

foglalkoztatási problémáit kezelendően a gyerekeket már általános iskolás korukban 

célirányosan próbáljuk azok felé a szakmák irányába terelni, amelyeket később itt a 

kistérségben is sikerrel kamatoztatnak. Ezért szerveztük a pályaorientációs 

kirándulásokat a kistérség különböző üzemeibe és gazdaságaiba, amelyek mintául 

szolgálhatnak felnőtt életükben, illetve amelyek munkahellyel kínálhatják őket. A 

kistérség 5 oktatási intézménye (két kadarkúti, a két nagybajomi, a szennai, a kaposfői 

és a csökölyi általános iskola végzős diákjai) 130 fővel vettek részt osztályfőnökeik és 

projektünk egy-egy munkatársának kíséretével. A pályaorientációs 

kirándulások eredményességét kérdőívekkel elemeztük és 

pályaválasztási megfigyeléssel követjük nyomon. 
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C.1.1./II./11. Iskolai felzárkóztatást segítő programok 

 

Szeptemberben a tanév megkezdését követően megterveztük az iskolákkal 

együttműködve az iskolai képesség és készségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat. Öt 

településen segítjük a tanulókat a tanulásban. Iskolai felzárkóztató működik Csököly, 

Pálmajor, Szenna, Zselickisfalud, Nagybajom településeken. 

 

C.1.1./II./12. Settlement típusú közösségi szolgáltatóház létrehozása  

A Közösségi Ház Pálmajorban a hét minden napján nyitva tart. Délelőtt a Biztos kezdet 

szemléletnek megfelelően különböző foglalkozásokon várjuk a kisgyermekes szülőket. 

Délután iskolai készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat szervezünk, majd a kora 

esti órákban csoportfoglalkozásokon, prevenciós programokon vehetnek részt az 

érdeklődők. 

Pálmajorban november 17-én szakmaközi esetmegbeszélést tartottunk. A megbeszélésen 

részt vett szakemberek elemezték a Közösségi Ház munkáját, feladatait, a településen 

élő családok helyzetét, a gyermekjóléti és a védőnői szolgáltatások működését, az iskolai 

felzárkóztató foglalkozások problémáit. 

 

C.1.1/II.13. Biztos Kezdet Szolgáltatás biztosítása 

A Biztos Kezdet Gyerekházak működése folyamatos Csököly, Kadarkút, Kaposszerdahely 

településeken. Szeptemberben mindegyik gyerekház megünnepelte működésének egy 

éves születésnapját. Októberben a kaposszerdahelyi gyerekház egy napos kirándulást 

szervezett a bejáró családoknak. Novembertől új koordinátor segíti a szakmai munkát, 

amelynek hangsúlyos eleme a szakmai műhelyek és a toborzás szervezése volt. A Biztos 

Kezdet Gyerekházak vezetői és a szakterületi koordinátor december 15-én, Dombóváron 

részt vettek a Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai módszertani műhelyén. 

 

C.1.1/II/14. Részvétel a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által szervezett kötelező 

képzéseken 

A TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt által szervezett kötelező képzések közül a beszámoló 

időszakában három képzés valósult meg: 2014.09.08-10-én 13 fő vett részt a 

„Szolgáltatások indításának, működtetésének, finanszírozásának, fenntarthatóságának 

megalapozása” (20 óra) című képzésen, 2014.10.7-9-én 13 fő végezte el a Tematikus 

csoportanimálási készséges átadása (20 óra) című képzést, 2014. 11. 03-05-én 13 fő a 

Helyi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítése HH kistérségekben (21 óra) című 

képzésen volt.  

 

C.1.1./II./15. Motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők 

számára  

Szeptember 15-ig lezajlott az általános iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzés 

beiratkozása. Az idei tanévben 35 fő végzi az általános iskolai tanulmányait a projekt 

keretein belül mentor tanári segítséggel. Az érettségi megszerzésére 3 fő folytatja 

tanulmányait a középiskolában. Szeptembertől a motivációs képzések keretében gobelin 

varró tanfolyam indult Pálmajorban és Csökölyben 15-15 fővel. Novemberben 

előkészítettük a következő motivációs képzéseket: „Egészséges 

gyermekétkeztetés a családban” Csököly, Nagybajom, Kadarkút, 

Kaposszerdahely, Pálmajor településeken, valamint „A fiatal szülők 
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felkészítése gyermeknevelésre” Csököly, Nagybajom, Kadarkút, Kaposfő, Pálmajor és 

Kőkút településeken. 
 

C.1.1./II./16. A térség családsegítő és gyermekjóléti szolgálatainak fejlesztése 

és bevonása a program minél több elemébe 

2014.09.19-én a Kaposvári Járási Hivatal Gyámhivatalában a gyermekbántalmazás 

témakörében munkaértekezletet szerveztünk az alapszolgáltatási központok vezetőinek. 

Novemberben az alapszolgáltatási központok vezetőinek tartott munkaértekezlet témája 

a szolgálatok feladatai, tevékenységeinek tervezése volt. 

 

C.1.1./II./17. Kommunikációs tervek elkészítése 

A tevékenység lezárult, az érintett időszakban nem releváns. 
 

C.1.1./I./21. Kistérségi gyerek(esély) honlap létrehozása és működtetése 

A weboldal tartalmának frissítése folyamatos. 

http://kadarkutigyerekeselyprojekt.latsat.hu/ 
 

C.1.1/II./26. Szakmai –módszertani fejlesztés (képzés, tapasztalatcsere, 

tréning, konzultációs és tanácsadási lehetőségek) 

A projektben dolgozó szakemberek szeptemberben 2 alkalommal, novemberben 1 

alkalommal és decemberben 1 alkalommal szakmai műhelyen vettek részt. A 

műhelymunka témái: Csoportfejlesztés, csapatépítés; Életvezetési programok 12-16 

éveseknek, Tanulásmódszertan, tanulásszervezés segítése volt. November 12-én a 

projekt munkatársai részt vettek a TÁMOP.5.2.1 kiemelt projekt által Kadarkúton 

megszervezett Közösségfejlesztő szakértői workshop – Konfliktuskezelés II. szakmai 

műhelyén. November 13-án a projekt szakterületi koordinátorai és a szakmai vezető 

Jánoshalmán vett részt a Szakterületi koordinátorok országos szakmai műhelyén, 

melynek témája az egyes szakterületi programelemek gyakorlati megvalósításának 

tapasztalatai, eredményei, problémái, jó gyakorlatai, jövőképei volt.  

A projekt megvalósító munkatársainak havonta két alkalommal csoportos konzultációt 

szerveztünk a hatékonyabb munkavégzés megvalósítása érdekében.  

A csoportos és egyéni szupervízió szeptembertől folyamatosan zajlott a projektvezetés és 

a Közösségi Ház munkatársai számára. A csoportos és egyéni szupervíziót december 1-

jén fejeztük be. Ezzel az alkalommal lezártuk a szupervíziós foglalkozások folyamatát. 

 

C.1.1./III./28. Bölcsődei, óvodai, iskolai, telepi szociális munka biztosítása 

Szeptemberben előkészítettük az iskolai szociális munkás tevékenységét.  Októbertől 3 

iskolában (Kadarkút, Nagybajom, Csököly) heti 1-1 alkalommal dolgozik munkatársunk, 

aki fogadóórát, prevenciós foglalkozásokat tart, illetve szükség esetén családot látogat. A 

szociális szakterületi koordinátor és az iskolai szociális munkás Szigetvári Gyerekesély 

Projektnél szakmai tapasztalatcserén vett részt: az iskolai szociális munka mindennapi 

tapasztalatairól konzultáltak. 

 

http://kadarkutigyerekeselyprojekt.latsat.hu/
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C.1.1./III./31. Közösségépítő és/vagy fejlesztő nyári napközi, csoportos 

családi táborozás, 7-14 napos tábor jellegű (egész napos együttlétet biztosító) 

programok, illetve egyéb szabadidős programok megszervezése és működtetése 

A tevékenység lezárult, az érintett időszakban nem releváns. 

 

C.1.1./III./34. Ifjúsági pont létrehozása 

Az Ifjúsági pontokon a szakmai programnak megfelelő tevékenységek folyamatosan 

zajlanak. Minden hónapban két szombati napon különböző rendezvények szervezésével 

segítik elő a település lakóinak, fiataljainak bevonását a közösségi életbe, a szabadidő 

hasznos eltöltését. Az utazó szakemberek szolgáltatása heti rendszerességgel elérhető a 

pontokon: pszichológus, gyógytornász, jogi tanácsadó, gyerekorvos. 
 

C.1.1./III./39. Kistérségben hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem 

megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba 

vonása 

2 fő óvodapedagógust foglalkoztat a projekt a kistérség óvodáiban dolgozó 

óvodapedagógusok eseti helyettesítésére a jelzett igényeknek megfelelő beosztás szerint. 

Az óvodai helyettesítést Kadarkút, Csököly, Bárdudvarnok, Kiskorpád óvodái kérték a 

beszámoló időszakában. Az óvodai helyettesítési napok száma 40 nap volt. 

2014. november 27-ére Őszbúcsúztató Óvodatalálkozót szerveztünk Kaposfőn. A 

programon a kistérségünk hat óvodájának (Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde; 

Csökölyi Napköziotthonos Óvoda és Konyha; Óvoda Jákó; Drávamenti Óvodák 

Hedrehely; Kaposfői Napsugár Óvoda; Kaposmérői Bokréta Óvoda) műsorát tekinthettük 

meg, valamint játszóházban vehettek részt az óvodás gyerekek. December 3-án 

Kadarkúton az általános iskolás gyerekek és a gyerekházba bejáró családok 

karácsonyváró rendezvény keretében a Kolompos együttes koncertjén és kézműves 

foglalkozásokon vehettek részt. 

 

A projekt helyi gazdaságfejlesztési tevékenysége keretében A háztáji állattartás előnyei 

címmel helyi gazdaságfejlesztési fórumot tartottunk Kadarkúton. A program célja a 

háztáji gazdálkodás és az önellátó vidéki életvitel serkentése a kistérségben, a már 

háztáji gazdálkodással foglalkozó családok piacra segítése a jogszabályi háttér 

(Kistermelői rendelet) gyakorlatias bemutatásával, interaktív (kérdezz-felelek) 

lehetőségével. Dr. Kadlec András hatósági főállatorvos a háztáji állattartásban nevelt 

állatok eladásának állategészségügyi jogszabályi hátteréről beszélt, Dr. Horváth Zsolt jogi 

tanácsadás keretében ismertette a kistermelői rendeletet, Mónok Tibor, állattenyésztési 

üzemmérnök pedig magáról a sertéstartás technológiájáról adott tájékoztatót az 

érdeklődőknek. 

Folyamatosan figyelmet fordítunk a kistérségi forrástérkép készítésére-bővítésére a 

Gyerekesély Honlapon. Továbbra is keressük azokat a helyi termelőket, kézműveseket, 

akik élni szeretnének azzal a lehetőséggel, hogy felkerüljenek a Gyerekesély Honlapra, 

mint egy ingyenes reklám felületre. Jelenleg huszonheten vannak fenn a honlapon. 

 

Egyéb rendezvények a beszámoló időszakában: Hedrehely egy Tök jó hely! - komplex 

helyi gazdaságfejlesztési program, Gyümölcsfaszemzési bemutató – Kadarkút. 
 

Kadarkút, 2015. január 12. 

 

Készítette: Bondor Katalin szakmai vezető 

Melléklet: az MTA monitoring rendszerében 2014 novemberéig az 

összes igénybevevőre és szolgáltatásra összegzett adatok 


