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TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 
Összefogás a Kadarkúti- 
Nagybajomi Kistérség 

gyermekeinek jövőjéért 

 
Foglalkoztatás és helyi gazdaságfejlesztés terület 

 
 
 
 

Hosszú távú cél (10 év) Középtávú cél (3 év) Feladat 

Cél Indikátor Cél Indikátor Tartalma Indikátor Felelős 

Megjegyzés 

- Tudásmegosztás: szakmai 
műhelyek, előadások, 
bemutatók szervezése 

- Műhelyeken 
résztvevők száma 

- Pályázati források és a 
pályáztatás rendszerének 
bemutatása 

- Támogatott 
pályázatok száma 
 

Stabil 
foglalkoztatottság a 
kistérségben 

- Foglalkoztatottak 
száma a 
kistérségben 

A helyi 
versenyszféra 
megerősítése  

- Működő 
vállalkozások 
száma  
- Helyi 
vállalkozásoknál 
foglalkoztatott helyi 
lakosok száma 

- A pénzügyi szervezetek és a 
gazdasági szerepelők közötti 
együttműködés koordinálása 

- Hitelszerződések 
száma 

Kistérségi Társulás, 
önkormányzatok, 
civil szervezetek 

Kockázati tényező: 
jogi környezet  

A vidék megtartó 
erejének növelése  

A helyben 
foglalkoztatott 
munkavállalók 
száma 

A kistérség 
adottságaira 
épülő, 
megfelelő 
szakképesítés 
megszerzése 

A kistérség 
adottságaira épülő 
szakképesítést 
szerzett lakosok 
száma 

Pályaválasztási tanácsadások, 
és nyílt napok szervezése 
foglalkoztatóknál  

Pályaválasztási 
tanácsadásokon és a 
nyílt napokon 
résztvevők száma 

Általános iskolák 
vezetése és a 
Munkaügyi 
Kirendeltség 

Minél több szereplő 
bevonása: Magyar 
Agrárgazdasági 
Kamara, Magyar 
Kereskedelmi és 
Iparkamara, civilek, 
vállalkozások  
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Összefogás a Kadarkúti- 
Nagybajomi Kistérség 

gyermekeinek jövőjéért 

 

Hosszú távú cél (10 év) Középtávú cél (3 év) Feladat 

Cél Indikátor Cél Indikátor Tartalma Indikátor Felelős 
Megjegyzés 

- Tudásmegosztás: 
szakmai műhelyek, 
előadások, bemutatók 
szervezése 

- A szakmai 
műhelyeken 
résztvevők 
száma 

Háztáji termékek 
értékesítési 
hálózatainak 
felépítése 

Kiépült hálózatok 
száma 

Önellátó háztartások 
térségi-gazdasági 
szerepének megerősítése 

Önellátó háztartások száma 

- A háztáji gazdálkodást 
elősegítő szaktanácsadási 
rendszer kiépítése 

- A 
szaktanácsadást 
igénybevevők 
száma 

Önkormányzatok 

Önkéntesek 
bevonása. 
Kaposvári 
Egyetem 
bevonása 

Együttműködésen 
alapuló integrált 
térségi 
fejlesztések 
megvalósítása 

Együttműködésben 
résztvevők száma 

A mikro-térségi gazdasági 
kapcsolatok kialakítása   

A gazdasági összefogással 
megvalósult fejlesztések 
száma  

A mikro-térségi 
gazdasági kapcsolatok 
kialakításának 
koordinálása 

A település- 
menedzserek 
száma 

Önkormányzatok, 
Kistérségi 
Társulás 

Kaposvári 
Egyetem 
bevonása  
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Összefogás a Kadarkúti- 
Nagybajomi Kistérség 

gyermekeinek jövőjéért 

 
 

Szociális és gyermekjóléti szakterület 
 
 

Hosszú távú cél (10 év) Középtávú cél (3 év) Feladat 

Cél  Indikátor  Cél  Indikátor  Tartalma  Indikátor  Felelős  

Megjegyzés  

Gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások, ellátások biztosítása és fejlesztése 

Szociális 
alapszolgáltatásokhoz 
és gyermekjóléti 
alapellátásokhoz való 
hozzáférés javítása a 
kistérségben az 
érintettek számára az 
életminőség javítása 
érdekében 

szociális étkeztetéssel 
való lefedettség 
aránya: 100% 

 

600 fő vagy annál 
alacsonyabb 
lakosságszámú 
településeken 
falugondnoki 
szolgáltatással való 
lefedettség aránya: 
100% 

 

Kistérségi szociális 
ellátórendszer 
megszervezésének 
hatékonysági szempontú 
felülvizsgálata 

elkészül 1 db 
munkaanyag 

Témafelelős 
munkacsoport 
létrehozása 

 

Meglévő szociális 
szolgáltatástervezési 
koncepciók, jogerős 
szolgáltatói 
nyilvántartásba való 
bejegyzések 
tartalmának 
felülvizsgálata  

 

1 munkacsoport 

 

 

 

Emlékeztetők és feljegyzések. 
Tervezési dokumentum 
munkaanyagok 

 

 

 

Kistérségi 
Többcélú 
Társulás 

 

Témafelelős 

 

 

 

 

 

A gyerekesély 
iroda 

szakterületi 
koordinátorának 
és a kistérségi 
vezető védőnő, 

illetve a 
kistérségi 

egészségügyi 
koordinátor 

szakmai 
tapasztalata, 

segítségnyújtása 
rendelkezésre 

áll. 
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Nagybajomi Kistérség 

gyermekeinek jövőjéért 

Terv készítése a 
hozzáférési és 
hatékonysági 
szempontokat 
egyaránt figyelembe 
vevő szolgáltatási 
struktúrára 

 

Tervdokumentum 

 

 

 

 

Témafelelős 

Hiányzó szociális 
alapszolgáltatások 
megszervezése  

szociális étkeztetés 
szolgáltatás 
beindítása 2 
településen 

  

A szociális 
alapszolgáltatások 
rendszerének 
felülvizsgálata 
függvényében a 
szolgáltatás új 
engedélyesként való 
bejegyeztetése a 
szolgáltatói 
nyilvántartásba vagy 
a feladat ellátása 
társulásos formában 
és ellátási terület 
bővítés végrehajtása 

Önkormányzati döntések 

 

Nyilvántartásba vételi eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentumok 

 

Központi költségvetésről szóló 
támogatás igénylésének 
dokumentumai 

települési 
önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője 

szegregált 
településrésszel 
rendelkező 
településeken 
tanyagondnoki 
szolgálattal való 
lefedettség: 100% 

 

családsegítéssel való 
lefedettség: 100% 

 

speciális igényű 
csoportok 
(fogyatékossággal 
élők, pszichiátria és 
szenvedélybetegek)  
számára elérhetővé 
válnak az adekvát 
szociális 
alapszolgáltatások 

 

gyermekjóléti 
alapszolgáltatással 

 falu-illetve 
tanyagondnoki 
szolgáltatás 
beindítása 1 

gépkocsi beszerzést 
célzó pályázat 
benyújtása 

Önkormányzati döntések 

Pályázati dokumentáció 

települési 
önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője 
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Összefogás a Kadarkúti- 
Nagybajomi Kistérség 

gyermekeinek jövőjéért 

településen 

a szolgálat 
beindítása 
lehetőségének 
mérlegelése 
további 1 
településen 

 

a szolgáltatás új 
engedélyesként való 
bejegyeztetése a 
szolgáltatói 
nyilvántartásba 

 

falu-/tanyagondnok 
speciális képzésen 
történő 
részvételének 
megszervezése 

 

 

Nyilvántartásba vételi eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentumok 

 

Központi költségvetésről szóló 
támogatás igénylésének 
dokumentumai 

való lefedettség: 
100% 

 

valamennyi 
településen élő 
számára 
hozzáférhetővé válnak 
a kötelezően 
biztosítandó, illetve a 
településméret okán 
biztosítható 
szolgáltatások 

 

a már működő 
szolgáltatások jobban 
illeszkednek az 
igénybevevők 
szükségleteihez 

 

új szolgáltatáselemek 
működtetése  

Együttműködés 
kezdeményezése a 
térségben szolgáltatást 
nyújtó civil 
szervezetekkel 

támogató 
szolgáltatáshoz, 
közösségi 
ellátásokhoz, 
fogyatékosok és 
szenvedélybetegek 
nappali ellátásához 
való hozzáférés 
megvalósul 

tényleges 
szükségletek 
felmérése 

 

kapcsolatfelvétel 
azon fenntartókkal 
és szolgáltatókkal, 
akiknek ellátási 
területébe tartoznak 

lista a potenciális igénylői körről 

 

 

Emlékeztetők és feljegyzések. 

 

 

települési 
önkormányzatok 
jegyzői 

alapszolgáltatási 
központok 
intézményvezetői 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                  Kadarkúti- Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 

Kistérségi Gyerekesély Stratégia - Célmeghatározás és cselekvési terv 

6 
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Összefogás a Kadarkúti- 
Nagybajomi Kistérség 

gyermekeinek jövőjéért 

 

speciális igényű 
csoportok 
(fogyatékosok, 
pszichiátriai és 
szenvedélybetegek) 
számára egyéni, 
csoportos 
munkaformákban 
szolgáltatáselemek 
biztosítása 

 

 

a kistérség 
települései, az 
általuk nyújtott 
szolgáltatás 
kiterjesztésének 
kezdeményezése 

 

az igénybevevők 
közlekedésének 
támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meglévő szociális 
alapszolgáltatások 
minőségének és 
hatékonyságának 
javítása 

falu- és 
tanyagondnoki 
gépjárművel 
cseréje megvalósul 
a feladatellátás 
folyamatos és 
kielégítő minőségű 
biztosítása céljából 

gépkocsi cserét 
célzó pályázat 
benyújtása 

 

Önkormányzati döntések 

Pályázati dokumentáció 

 

Szolgáltatói nyilvántartásba 
adatmódosítás bejelentése 

 

települési 
önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője 

 

 családsegítés és 
gyermekjóléti 

informatikai 
eszközök 

Önkormányzati döntések fenntartó 
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Összefogás a Kadarkúti- 
Nagybajomi Kistérség 

gyermekeinek jövőjéért 

szolgáltatás 
infokommunikációs 
infrastruktúra 
javítása megvalósul 

beszerzését, cseréjét 
támogató pályázat 
benyújtása 

Pályázati dokumentáció 

 

képviselője 

alapszolgáltatási 
központok 
intézményvezetői 

A meglévő szociális 
alapszolgáltatások 
keretében nyújtott 
szolgáltatáselemek 
felülvizsgálata, bővítése 

családsegítés és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 
keretében nyújtott 
szolgáltatáselemek 
bővülnek 

csoportmunka, 
közösségi szociális 
munka erősítése 

Szakmai Program 

Munkaterv 

Beszámoló 

alapszolgáltatási 
központok 
intézményvezetői 

 speciális 
tanácsadások 
elérhetővé válnak 

speciális 
tanácsadások 
különösen, de nem 
kizárólagosan 
pszichológus 

jogász  

által nyújtott 
tanácsadás 
megszervezése 

Szakmai Program 

Munkaterv 

Beszámoló 

alapszolgáltatási 
központok 
intézményvezetői 

  Szakemberek 
továbbképzésének 
elősegítése 

továbbképzéseken 
való részvétel 
megvalósul 

továbbképzésen való 
részvétel biztosítása 

Továbbképzési terv alapszolgáltatási 
központok 
intézményvezetői 
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  Jelzőrendszerek 
összehangolt, 
eredményesebb és 
hatékonyabb 
működtetése 

Szakmai-
szakmaközi 
találkozók száma 

Szakmai-
szakmaközi 
találkozók 
szervezése 

Negyedévente szakmai-
szakmaközi találkozó 

Intézményvezetők 

GYEP 

Nyári 
gyermekétkeztetés 
minden rászorulónak 
biztosított 

 

Tűzifa minden 
rászorulónak 
biztosított 

 

 

Önkormányzati 
támogatások, jóléti 
juttatások nyújtását 
közvetítését támogató 
források maximális 
kihasználása 

forrásteremtő 
tevékenység 
megvalósul 

nyári 
gyermekétkeztetési 
pályázat benyújtása 

 

szociális célú tűzifa 
pályázat benyújtása 

Pályázati dokumentáció 

 

önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője 

Pénzbeli és 
természetbeli 
juttatásokhoz való 
egyenlő esélyű 
hozzáférés 
megteremtése 

Adósságkezelési 
tanácsadáshoz való 
hozzáférés minden 
rászorulónak 
biztosított 

Adósságkezelést célzó 
szolgáltatás biztosítása 

új, járulékos jellegű 
szolgáltatás jön 
létre 

adósságkezelési 
tanácsadás 
biztosítása, 
díjhátralékok 
kezelésében  

 

Önkormányzati rendelet 

Szakmai Program 

Munkaterv 

Beszámoló  

önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője 

alapszolgáltatási 
központok 
intézményvezetői 
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érdekképviseleti 
tevékenység 
megszervezése 

 

munkacsoport 

 

A pénzbeli és 
természetbeli 
ellátások 
felhasználásának 
hatékonysága javul 

Pénzbeli és természetbeli 
ellátások folyósításának 
hatékonyabbá tétele 
személyes tanácsadó 
szolgáltatás nyújtásával 

új, járulékos jellegű 
szolgáltatáselem 

jön létre 

az ellátás 
folyósításához 
személyes 
gondoskodást nyújtó 
ellátás 
hozzákapcsolása 

Önkormányzati rendelet 

Szakmai Program 

Munkaterv 

Beszámoló 

önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője 

alapszolgáltatási 
központok 
intézményvezetői 
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Közoktatás szakterület 

Hosszú távú cél (10 év) Középtávú cél (3 év) Feladat 

Cél  Indikátor  Cél  Indikátor  Tartalma  Indikátor  Felelős  

Megjegyzés  

Szakemberek 
létszáma 
kistérségben 
gyermekfőre vetítve 

A hiányzó szakemberek 
pótlásának megkezdése 

Szakemberek 
létszáma 
kistérségben 
gyermekfőre vetítve 

Pályázati és egyéb 
források és 
megoldások 
keresése a 
kistérségben a 
magas arányú HH 
és HHH gyermekek 
fejlesztéséhez 

Foglalkoztatott hiányzó szakemberek 
létszáma  

KNTKT, 
önkormányzat, 
GYEB, 
civilszervezetek, 
intézményvezetők 

Egy évig 
még a 
GYEP 
biztosítja 

Gyermekek korai 
fejlesztéséhez 
szükséges 
szakemberek 
(gyógypedagógus, 
logopédus, 
gyógytornász, 
pszichológus) 
foglalkoztatása a 
kistérségben.  szakemberek 

összehangolt, 
eredményesebb és 
hatékonyabb 
működtetése 

Szakmai-szakmaközi 
találkozók száma 

Szakmai-
szakmaközi 
találkozók 
szervezése 

Negyedévente szakmai-szakmaközi 
találkozó 

Intézményvezetők 

GYEP 

 

Új források 
keresése és azok 
fenntartása a 
köznevelési 
intézményekbe 

Erre a célra 
ráfordított 
forintösszeg 

Források lehívása a 
hosszú távú célok 
eléréséhez 

Erre a célra 
ráfordított 
forintösszeg, 
programon részt vett 
pedagógusok és 

Gyerekek 
képességének 
fejlesztése, 
fejlesztéshez 
szükséges források 

Szükségletekre ráfordított forint 
összeg 

KNTKT, 
önkormányzat, 
GYEB, 
civilszervezetek, 
köznevelési 

IPR és az 
uniós 
pályázatok 
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járó HH és HHH 
gyerekek 
fejlesztésére és 
eszközök 
beszerzésére 

gyermekek száma megszerzése, 
kulturális 
rendezvényekre 
való forrás 
megszerzése, 
szociális juttatások 
(ruházat) az óvodás 
gyermekek számára. 

intézmények 

A kültéri 
környezet 
felújítása és 
biztonságos 
használatuk 
fenntartása 

Erre ráfordított 
forintösszeg, illetve a 
kültéri játékok száma 

A jelenleg 
biztonságosan nem 
használható játékok 
lecserélése, illetve a 
nem hőszigetelt 
nyílászárók lecserélése 

Erre fordított 
forintösszeg 

Ehhez szükséges 
pályázati 
lehetőségek 
figyelése és a 
pályázatok 
benyújtása, 

önkormányzatoknak 
óvoda fenntartási 
alap létrehozása  

Erre nyert és félretett forint összeg önkormányzat, 
GYEB, 
óvodavezetők 
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A szociális 
munkások 
családlátogatásokkal 
segítsék elő a szülők 
bevonását. 

A családok és a 
köznevelési 
intézmények között 
folyamatos legyen 
a kapcsolat 

Szociális munkások 
száma 

Iskolai és óvodai 
szociális munkások 
alkalmazása a kistérség 
legalább 3 
intézményében (iskola, 
óvoda)  (Kadarkút, 
Nagybajom, Csököly)  

3 szociális munkás 

Prevenciós 
foglalkozások 
segítsék elő az 
agresszió 
visszaszorítását 

Szülők részvétele a köznevelési 
intézmények programjain  

 

 

Délutáni foglalkozásokon résztvevő 
gyerekek száma 

KNTKT, 
önkormányzat,  

KLIK, köznevelési 
intézmények 

Egy évig 
még a 
GYEP 
biztosítja 

Szociális munkások 
segítsék elő a 
tanulók bevonását a 
délutáni 
foglalkozásokra 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
tanulók iskolában 
töltött idejének 
növelése 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
tanulók 90%-a vegye 
igénybe a délutáni 
foglalkozásokat 

Tartalmas délutáni 
elfoglaltságokkal a 
halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók 
bevonása növekedjen 

A tanulók 60%-a 
vegye igénybe a 
délutáni foglalkozást 

Az osztályfőnökök 
családlátogatással 
segítsék elő a 
délutáni 
foglalkozásokra 
történő bevonást. 

Foglalkozásokon részt vevő gyerekek 
száma 

KNTKT 

Intézményvezetők 

KLIK 
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Az osztályban 
tanító pedagógusok 
munkájának 
támogatása, a 
rászoruló 
gyermekek 
folyamatos segítése 
a 
kompetenciamérés 
eredményeinek 
növelése érdekében 

Kompetenciamérések 
eredményei 

Tanórai fejlesztések 
segítése két iskolában 
(Kadarkút, Csököly) 
fejlesztő pedagógus 
(pedagógiai 
asszisztensek) 
alkalmazásával  

Fejlesztő 
pedagógusok 
(pedagógiai 
asszisztensek) száma 

Források keresése 
fejlesztő 
pedagógusok 
(pedagógiai 
asszisztensek) 
alkalmazására  

munkabérre fordított forint összeg KNTKT, 
önkormányzat,  

KLIK, 
intézményvezetők 

 

A kistérség minden 
iskolája 
rendelkezzen 
továbbtanulási 
programmal 

Intézményenként, 
tagintézményenként 
egy továbbtanulási 
program 

Más intézmények 
továbbtanulási 
programjainak 
megismerése, a 
kistérségi 
helyzetelemzés segítse 
elő a helyi 
pályaorientációs 
stratégia és 
továbbtanulási program 
kialakítását 

Tapasztalatcserék, 
szakmai műhelyek 
száma 

Felmérés készítése a 
kistérség iskoláinak 
pályaorientációs és 
továbbtanulással 
kapcsolatos 
programjairól 

Helyzetelemzés a felmérés 
eredményeiről 

Intézményvezetők 

KNTKT 

 

A diákok számára 
elérhetővé tenni az 
alapfokú művészeti 

Művészeti 
oktatásban résztvevő 
tanulók létszáma 

Az alapfokú művészeti 
ágak közül, legalább 
egy elérése minden 

Művészeti 
oktatásban részt vevő 
tanulók létszáma 

Művészeti oktatás 
felmérése, források 
keresése az oktatás 

Művészeti oktatásba bevont tanulók 
létszáma, művészeti oktatás 
óraszáma, az utaztatásokra fordított 

KNTKT, 
önkormányzat 

Köznevelési 
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oktatás 4 
művészeti 
ágából(tánc, képző, 
dráma, zene) 
legalább 3-at. 

tanuló számára biztosítására forintösszeg. intézmények 
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Koragyerekkor szakterület 
 

Hosszú távú cél (10 év) Középtávú cél (3 év) Feladat 
Cél  Indikátor  Cél  Indikátor  Tartalma  Indikátor  Felelős  

Megjegyzés  

Védőnői szolgálat 
- Szolgáltatás teljes körű 
biztosítása jogszabályoknak 
megfelelően 
-Együttműködési 
megállapodás írásba 
foglalása GYEP és a 
védőnői szolgálatot 
működtető egészségügyi 
szolgáltatók  
(önkormányzatok) között 
 
 
 

Születésszámok 
- Várandós anyák 
száma 
- A szolgáltatásba 
bevonandó 
családok száma 
és a 
szolgáltatásba 
bevont családok 
aránya 

- Gondozottak 
jogszabálynak 
megfelelő ellátása 
- Túlterheltség 
mérséklése 
- Egy védőnőre jutó 
gondozottak száma 
ne haladja meg a 
jogszabályokban 
előírtat 
-Együttműködési 
megállapodások 
előkészítése a 
kötelező pályázati 
fenntartás utáni 
időszakra 
vonatkozóan (Nem 
a kistérséggel, 
hanem a 
településekkel.) 

- A 
szolgáltatásba 
bevonandó 
családok száma 
és a 
szolgáltatásba 
bevont 
családok 
aránya 

- Együttműködési 
megállapodás elkészítése a 
jogszabályokban foglaltak és 
szakmai iránymutatások 
figyelembe vételével 
 

1 db 
együttműködési 
megállapodás 
dokumentum a 
kistérséggel 
 

- KNTKT 
- GYEP 
- Védőnői 
szolgálatot 
működtető 
egészségügyi 
szolgáltatók 
(önkormányzatok) 

 

Korai fejlesztésben érintett 
szakemberek 
(gyógypedagógus, 
gyógytornász, logopédus, 

- Szakemberek 
létszáma a 
kistérségben a 0-
3 éves korú 

- A hiányzó 
szakemberek 
biztosítása 2015. 
márciusától, a 

- Szakemberek 
létszáma a 
kistérségben a 
0-3 éves korú 

- Pályázati és egyéb források 
felkutatása a kistérségben 0-3 
év közötti (HH/HHH) gyerekek 
fejlesztésének folyamatos 

Foglalkoztatandó 
szakemberek 
száma. 
- Szolgáltatásba 

KNTKT, 
önkormányzatok, 
GYEB, 
civilszervezetek, 

2015. február 
28-ig a GYEP 
biztosítja az 
anyagi hátteret. 
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pszichológus) 
szolgáltatásainak biztosítása 
a kistérségben. 
- Igényeknek megfelelő 
teljes lefedettség biztosítása 
kistérségben. 

(HH/HHH) 
gyermek 
létszámához 
viszonyítva. 
- A szolgáltatást 
igénybevevők 
száma. 

kistérségi pályázat 
lejárta után is. 

gyermek 
létszámához 
viszonyítva. 
- A 
szolgáltatást 
igénybevevők 
száma. 

biztosítása érdekében. 
- Szükségletfelmérés. 
 
 
 
- Teljes lefedettség 
biztosításával minden korai 
fejlesztést igénylő gyermek 
bevonása a fejlesztésbe. 

bevonandó 
gyerekek száma. 

intézményvezetők 

Szakmai kapcsolatok 
biztosítása 

Szakmai hálózat Szakemberek 
összehangolt, 
eredményesebb és 
hatékonyabb 
működtetése 

Szakmai-
szakmaközi 
találkozók 
száma 

Szakmai-szakmaközi 
találkozók szervezése 

Negyedévente 
szakmai-
szakmaközi 
találkozó 

Intézményvezetők 

GYEP 

 

Gyermekek napközbeni 
ellátása: 
 Családi napközi 
- Szolgáltatás fenntartása 
- Szolgáltatás bővítése 
- Új források keresése a 
szolgáltatás fenntartásához 
a családi napközibe járó 
(HH/HHH) gyerekek 
fejlesztésére és eszközök 
beszerzésére 
 
 
 
- Együttműködési 
megállapodás írásba 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

- Források lehívása 
a hosszú távú célok 
eléréséhez. 
 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

- Jogszabályokban 
meghatározottak alapján a 
szolgáltatás biztosítása 
- Gyerekek képességének 
fejlesztése, 
- Szociális juttatások (ruházat) 
a HH/HHH gyermekek számára 
- Forrás segítségével 
szolgáltatást igénybevevők 
körének bővítése, beleértve a 
dolgozó HH/HHH gyerekek 
fogadását állami támogatással 
- Fejlesztéshez, programokhoz 
szükséges források 
megszerzése 
- Együttműködési 

- Szolgáltatásba 
bevonható 
gyerekek száma 
 
(Jogszabályban 
meghatározott, 
nem tetszőlegesen 
bővíthető!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kaposszerdahely 
önkormányzata 
- Családi Napközi 
Kaposszerdahely, 
- GYEB? 

Lehívható 
állami 
támogatások, 
uniós 
pályázatok 
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foglalása GYEP és a 
védőnői szolgálat között 

megállapodás elkészítése a 
jogszabályokban foglaltak és 
szakmai iránymutatások 
figyelembe vételével 

1 db 
együttműködési 
megállapodás 
dokumentum a 
kistérséggel 

Gyermekek napközbeni 
ellátása: Bölcsőde 
(Összevont bölcsődei-
óvodai csoport) 
- Szolgáltatás fenntartása 
- Szolgáltatás bővítése 
(bölcsőde létrehozása) 
 
- Új források keresése a 
szolgáltatás fenntartásához 
a bölcsődébe járó gyerekek 
fejlesztésére és eszközök 
beszerzésére 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

- Források lehívása 
a hosszú távú célok 
eléréséhez 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

- Az intézmény nevelési 
programjában meghatározott 
feladatok teljesítése 
- Igényfelmérés a szolgáltatás 
folyamatos biztosításához 
(Nagybajom) , a bővítésének 
megkezdéséhez (Kadarkút) 
 
- HH/HHH gyerekek felvétele 
igény szerint 
- Fejlesztéshez, programokhoz 
szükséges források 
megszerzése 

- Szolgáltatásba 
bevonható 
gyerekek száma 
 
(Jogszabályban 
meghatározott 
feltételek!) 

- Nagybajom és 
Kadarkút 
önkormányzata 
- Mesevár Óvoda 
és Bölcsőde 
Nagybajom 
-Óvoda Kadarkút 
- GYEB 
 

Lehívható 
állami 
támogatások, 
uniós 
pályázatok 

Óvodai nevelés 
- Szolgáltatások fenntartása 
- Szolgáltatások bővítése 
- Új források keresése és 
azok fenntartása az óvodába 
járó gyerekek fejlesztésére 
és eszközök beszerzésére  

Csak a 2.5-3 év közötti korosztály tartozik a koragyerekkori szakterülethez, de az ebbe a korba már óvodai nevelésben részesülő gyerekek, illetve 
az  óvodák esetében a GYEB közoktatási terület cél- és feladat - meghatározásai az iránymutatóak.  
 
Megjegyzés: A kistérségben született gyerekek számából következtetni lehet az óvodai beiratkozók számára és ennek segítségével arra is, hogy az óvodák 
által nyújtott szolgáltatások fenntarthatóak-e a jelenlegi módon. (Csoportok száma, óvodaválasztás befolyásolása a kötelezőn felüli szolgáltatások 
felkínálásával a beiratkozások növelése érdekében, stb.) 

GYEP koragyerekkora 
irányuló szolgáltatások: 
Ifjúsági pontok 
- Biztos Kezdet 
Szolgáltatás megszakítás 
nélkülifolyamatos 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

 
 
 
 
- Források 
felkutatása a hosszú 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

Kötelező fenntartás időszaka 
alatt: 
 
 
- A szolgáltatás folyamatos 
biztosítása 

- Szolgáltatásba 
bevonható 
gyerekek száma 
 

- KNTKT 
- GYEP 
- Ifjúsági pontok 
települési 
önkormányzatai 
 

2015. február 
28-ig a GYEP 
biztosítja az 
anyagi hátteret. 
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biztosítása 
 
- Szolgáltatások körének 
fenntartása, vagy minimális 
csökkenése a megfelelő 
színvonal megtartása 
mellett. 
 
 
Továbbműködtetéshez 
alternatív megoldások 
keresése (önkéntesek, civil 
szervezetek, egyházak 
bevonása, stb.) 

távú célok 
eléréséhez. 
 
- Szolgáltatásba 
bevont családok 
megtartása 
- Szolgáltatásba 
bevonható családok 
arányának növelése 
 

- Források felkutatása a 
továbbműködtetéshez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Helyi civil szervezetek, 
egyházak, stb. támogatásának 
megnyerése 
- Önkéntesek bevonása 

GYEP koragyerekkora 
irányuló szolgáltatások: 
Közösségi ház 
Biztos Kezdet szolgáltatás 
megszakítás nélküli 
folyamatos biztosítása. 
 
- Szolgáltatások körének 
fenntartása, vagy minimális 
csökkenése a megfelelő 
színvonal megtartása 
mellett. 
 
 
Továbbműködtetéshez 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

 
 
 
 
- Források 
felkutatása a hosszú 
távú célok 
eléréséhez. 
- Szolgáltatásba 
bevont családok 
megtartása 
- Szolgáltatásba 
bevonható családok 
arányának növelése 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

 
 
 
 
Kötelező fenntartás időszaka 
alatt: 
- A szolgáltatás folyamatos 
biztosítása 
- Források felkutatása a 
továbbműködtetéshez 
 
 
 
 
 

- Szolgáltatásba 
bevonandó 
családok száma  

- KNTKT 
- GYEP 
- Pálmajor község 
önkormányzata 
- MÁLTA 

2015. február 
28-ig  a GYEP 
biztosítja az 
anyagi hátteret. 
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alternatív megoldások 
keresése (önkéntesek, civil 
szervezetek, egyházak 
bevonása, stb.) 

 
 
- Helyi civil szervezetek, 
egyházak, stb. támogatásának 
megnyerése 
- Önkéntesek bevonása 
- Szolgáltatások, programok 
megszervezése 

GYEP koragyerekkora 
irányuló szolgáltatások: 
Biztos Kezdet 
Gyerekházak 
- Biztos Kezdet szolgáltatás 
megszakítás nélküli 
folyamatos biztosítása a 
jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzáférés biztosítása 
minden érdeklődő 
(HH/HHH) számára 
(B.K. alapelv) 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma a 
jogszabályban 
foglaltaknak 
megfelelően. 

 
 
 
 
 
- Állami pályázati 
támogatás 
elnyerése 
a hosszú távú célok 
teljesíthetősége 
érdekében. 
- Szolgáltatásba 
bevont családok 
megtartása 
 
- Szolgáltatásba 
bevonható családok 
arányának növelése 
 
- A gyerekháztól 
távol eső 
településrészek, 
illetve a környező 

- Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma 

- Továbbműködtetés időszakára 
pályázati anyag összeállítása 
Kötelező fenntartás időszaka 
alatt: 
- A szolgáltatás folyamatos 
biztosítása 
- Szolgáltatások, programok 
megszervezése 
 
 
 
 
 
 
 
- Még el nem ért családok 
bevonása a társszakmák 
képviselőinek segítségével 
(védőnő, családgondozó) 
 
 
- Behordás megszervezése, 
biztosítása, együttműködési 

- Szolgáltatásba 
bevonandó 
családok száma a 
jogszabályban 
foglaltaknak 
megfelelően. 

- KNTKT 
- GYEP 
- Gyerekházak 
településének 
önkormányzatai 
- EMET 
 

2015. február 
28-ig  a GYEP 
biztosítja az 
anyagi hátteret, 
ezt követően 
pedig lehetőség 
van állami 
pályázati 
támogatás 
elnyerésére az 
indikátorok és 
a szakmai 
program 
megfelelő 
színvonalú 
megvalósítása 
esetén. 
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- A B.K. Program stratégiai 
céljainak szem előtt tartása: 
1.  A Biztos Kezdet 
Program településszintű 
szakmai és társadalmi 
beágyazottságának elérése  
 
2. Szülők helyzetének 
javítása, jövőkép kialakítása  
 
 
3. Közösségi erőforrások 
mozgósítása  
 
 
4. Gyerekek fejlődésének 
támogatása 

sé szomszédos 
települések 
lakóinak bevonása 
a BK programba. 
 

megállapodások/szolgáltatási 
szerződések megkötése. 
 
 
 
 
 
 
- Szakmai feladatok teljesítése 
a B.K. alapelveknek és 
stratégiai céloknak 
megfelelően: 
1. Szakemberek közötti 
együttműködés 
Közösségi programokkal a 
lakosság elérése. 
 
 
2.Szülőkkel való 
együttműködés, szülői, 
munkavállalói szerepükben 
történő megerősítés elősegítése 
 
3. Helyi civil szervezetek, 
egyházak, stb. támogatásának 
megnyerése 
- Önkéntesek bevonása 
 
4. Gyerekekkel történő 
foglalkozások, fejlesztések, 
felkészítésük az óvodakezdésre 
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