Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2016. november 24 -i ülésére
Előterjesztés a EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázatról
A Gyermeklánc Óvoda vezetője a mellékelt kérelemmel fordult a fenntartóhoz, melyben a
2016. december 1-jétől megnyíló Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című
EFOP-2.1.2-16 kódszámú pályázati kiírás.
A GYEP 2 pályázat szakmai megvalósulásának eszköz, anyag, program, szolgáltatás, képzés és
infrastruktúra igénylése.
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt legfeljebb 100 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
„Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett
járásokban: Az EFOP-1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak helyszínt
adó épületek korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban létrehozott
közösségi terek felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök
beszerzésével, a járáson belüli hozzáférést, mobilitást erősítő járművek biztosításával, egyéb
helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával”.
Két helyszín került megjelölésre
1. Orczy utcai Közösségi Ház
2. Ifjúsági Ház kialakítása a Molnár J. u. 3. szám alatt (volt szolgálati lakás)
Tervezői költségbecslés:
Orczy utcai Közösségi Ház
Homlokzati nyílászárók cseréje (műanyag, 3 rétegű üvegezéssel), Padlásfödém utólagos
hőszigetelése 10 + 10 cm vtg. Kőzetgyapot szigetelés, alatta fólia terítéssel, felül geotextília
terítéssel, Homlokzati hőszigetelés készítése 12 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel, Lábazati
hőszigetelés készítése 12 cm vtg. XPS hőszigetelő rendszerrel, Gépészeti munkák, fűtés
korszerűsítés
Bruttó összesen: 4.721.584 Ft
Óvoda kialakítása a törvényi előírásoknak megfelelően, játszóudvarral.
Bruttó összesen: 95.400.000 Ft
Ifjúsági Ház (Molnár J. u. 3.)
Közösségi tér , csoportszoba kialakítása. Fogadótér, faliújság, recepció kialakítása. 2 db 10 fős
foglalkoztató szoba kialakítása. Általános raktár kialakítása. 2db női és 1 db ffi Wc kialakítása.
Akadálymentes WC
Bruttó összesen: 25.812.750 Ft
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

Jánoshalma Város Képviselő - Testülete határozatával támogatja a Gyermeklánc
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Gyerekesély programok infrastrukturális
háttere című EFOP-2.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtását, és hozzájárulását
adja az Ifjúsági Ház kialakításához a 6440 Jánoshalma Molnár János utca 3-5.
szám alatti ingatlanban.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2016. június 29.

Jánoshalma, 2016. november 17.

Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Kiss György sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság levezető elnöke

Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Képviselő Testület!

Az integrált térségi gyermekprogramok elnevezésű EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázat
beadása, határidőre megtörtént. A pályázatírók a hiánypótlási kötelezettségnek is eleget
tettek.
Köszönet illeti mindazokat, akik ebben aktívan részt vállaltak illetve tudásukkal, ötleteikkel
előbbre vitték a tervezés időszakát.
2016. december 1-jétől nyílik az a felület, amely a Gyerekesély programok infrastrukturális
háttere címmel EFOP-2.1.2-16 kódszámmal ellátott pályázat benyújtható. Ez valójában a
GYEP 2 pályázat szakmai megvalósulásának eszköz, anyag, program, szolgáltatás, képzés és
infrastruktúra igénylése.
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt legfeljebb 100 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
„Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett
járásokban: Az EFOP-1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak
helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban
létrehozott közösségi terek felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő
eszközök beszerzésével, a járáson belüli hozzáférést, mobilitást erősítő járművek
biztosításával, egyéb helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával”.
Két helyszín és a hozzáfűződő szolgáltatások kerültek fókuszba a projektben, amelyre az
infrastruktúrai támogatás elengedhetetlen lenne. A két helyszín kialakításának, esetleges
bővítésének, korszerűsítése olyan nagy összeget, forrást igényelne, ami miatt csak az egyik
valósítható meg ebből a támogatásból.

3. Orczy utcai Közösségi Ház
4. Ifjúsági Ház kialakítása a Molnár J. u. 3. szám alatt (volt szolgálati lakás)
Tervezői költségbecslés:
Orczy utcai Közösségi Ház
Homlokzati nyílászárók cseréje (műanyag, 3 rétegű üvegezéssel), Padlásfödém utólagos
hőszigetelése 10 + 10 cm vtg. Kőzetgyapot szigetelés, alatta fólia terítéssel, felül geotextília
terítéssel, Homlokzati hőszigetelés készítése 12 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel, Lábazati
hőszigetelés készítése 12 cm vtg. XPS hőszigetelő rendszerrel, Gépészeti munkák, fűtés
korszerűsítés
Bruttó összesen: 4.721.584 Ft
Óvoda kialakítása a törvényi előírásoknak megfelelően, játszóudvarral.
Bruttó összesen: 95.400.000 Ft

Ifjúsági Ház (Molnár J. u. 3.)
Közösségi tér , csoportszoba kialakítása. Fogadótér, faliújság, recepció kialakítása. 2 db 10 fős
foglalkoztató szoba kialakítása. Általános raktár kialakítása. 2db női és 1 db ffi Wc kialakítása.
Akadálymentes WC
Bruttó összesen: 25.812.750 Ft

Születések aránya a II.,III. és V. szegregátumban:
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12 fő

Közösségi Házban tervezett szolgáltatások biztosítása a „GYEP 2” pályázatból adódóan
intézményünk által
Család-és Gyermekjóléti Központ feladatai


Családsegítői fogadóóra



Ingyenes jogi tanácsadás



Pszichológiai tanácsadás

Gyermeklánc Óvoda feladata (TERVEZET)

o Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház bevonásával a biztos kezdet szemlélet
„bevezetése (0-2 éves kor, kora gyermekkori fejlesztésre irányuló speciális ellátás)
o Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetése, kialakítása a környéken élő hátrányos
helyzetű gyermekek számára
(integrált nevelés biztosítása a roma és nem roma gyermekek részére)
Cél:
o hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs feltételeinek javítása
o az intézményes szolgáltatások könnyebb elérése (társintézmények segítségével)
o a hátrányos helyzetű óvodás korú gyermekek esélynövelése
Alátámasztás:
o Saját környezetükben való tanulás motiváltabbá teheti őket

o Hagyományaik, kultúrájuk ápolása jobban biztosított
o Esélyteremtés nagyobb lehetősége a későbbi iskolai elvárásoknak (többletet nyújt –
tananyag, gyakorlás, hátrányok leküzdése, fokozatosság, egyéni idő, tempó, saját
képességkibontakoztatás sajátos megoldásmódokkal, egyénre szabott visszacsatolás,
szükségletek és képességek szerinti aktivitás)
o Eltérő fejlődés, életút kompenzálása
o Iskolai kudarcok szűkítése

A Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével történt egyeztetés alapján
nemcsak szóban, hanem írásban is támogatni kívánja kezdeményezésünket.
Közösségi Házban óvodai csoport indítása
Településünkön a II.,III. és V. szegregátum közelségének határán helyezkedik el Közösségi
Házunk, ahol a szegénység kockázata magas, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés pedig igen
korlátozott. Szegénységben, emberhez méltatlan körülmények között élő családok tartósan a
peremre szorultak. Ebből adódóan jellemzőek, gyakoriak a feszültségek a roma és nem roma,
szegény és nem szegény emberek, csoportok között.
Kutatások sora bizonyítja, hogy a nélkülözésben élő gyermekek fejlődését az átlagosnál jóval
több kockázat fenyegeti. A koragyermekkori fejlődés a leggyorsabb, egyben a
legsérülékenyebb is. Ugyanakkor ez az időszak az, amikor a fejlődés a legkönnyebben
változtatható, jó körülmények biztosításával könnyen fordítható kedvezőbb irányba.
Tudjuk ma már azt is, hogy csak a jó minőségű szolgáltatások képesek arra, hogy a
kisgyermekek fejlődését ösztönözzék. Az ilyen beavatkozások erőforrás-igényesek. És tudjuk
azt is, hogy ezek az erőforrások hosszú távon térülnek meg a gyerekek iskolai előmenetele
során, de ennél még erősebben felnőtt korban érvényesülnek. Ezért szükségesek ott helyben
a hatékony koragyermekkori programok, szolgáltatások és ellátások tervezése, szervezése.
Akkor tudjuk a leghatékonyabban a gyerekek fejlődését elősegíteni, ha támogatjuk és
továbbfejlesztjük az otthonról hozott kulturális mintát. Ha a család és az oktatási-nevelési
intézmények kultúrája nem találkozik, a fejlődés feltételei romlanak, a veleszületett
adottságok kisebb mértékben bontakoznak ki.
Egy befogadó szellemű program, ahol a programban dolgozók bizalommal fordulnak a szülők
és a gyerekek felé, valamint képesek a szülők körében is ezt a légkört kialakítani, jelentős
mértékben járul hozzá a gyerekek társas készségeinek fejlődéséhez. Egy koragyermekkori
program természetes terepe a közösségi részvételnek: szülők és gyerekek együtt vehetnek
részt a közösség belső életét érintő döntésekben (a játékok, foglalkozások, programok
tervezésében), de a tágabb környezet alakításában is.
Ezek a találkozások akkor lesznek igazán eredményesek, ha a résztvevők teret engednek
egymás véleményének, ha közösen elhatározott elképzeléseket valósítanak meg.
A szülőket partnernek tekintjük, alkalmazkodunk településünk adottságaihoz, a
szegregátumban élők szokásaihoz. Ezáltal járulhatunk hozzá egy összetartó helyi közösség
kialakulásához.
Feladatunk a segítségnyújtás egyéni megerősítés, formális támogatások információátadás
révén. Akármilyen is a szülő élethelyzete, személyisége, tudása, szokásrendszere,
elsődlegesen ő a legfontosabb a gyermek fejlődése szempontjából. Meg kell erősítenünk
önbizalmát, információkat kell szolgáltatnunk számára, és meg kell mutatnunk, hogy vannak

lehetőségei, de felelősséggel is tartozik azért, hogy gyermeke fejlődését hatékonyan
támogassa. Ezért fontos, hogy saját környezetében erősítsük, támogassuk, hogy érezze és
felismerje a szerepek határait és felelősségét.
Célunk tehát, hogy a megfelelő környezet kialakításával saját életterükben foglalkozások,
programok, szolgáltatások szervezésével hosszú távú esélyeiket növeljük, azaz
településünkön a reménytelenséget, kirekesztettséget csökkentsük, megszüntessük.
Bár a költségbecslést tekintve, nyilvánvaló a választás!
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni, mely helyszín
kialakításával tudnak azonosulni!

Jánoshalma, 2016. november 9.

Ördögh Edit
intézményvezető

