
A projekt címe: Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban 
A projekt, azonosító száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00018 
A projekt időtartama: 56 hónap  A projekt fizikai kezdete: 2017. október 01. 
A támogatás intenzitása: 100 % A megítélt támogatási összeg: 499 954 164 Ft.  
Igényelhető előleg: 50 %  A projekt területi lefedettsége: Sellye járás 
 

Sellye Város Önkormányzata 499.954.164 Forintos támogatási összeggel valósítja meg „Az Integrált 
térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” projektjét.  

A projekt fő célja a gyermekek és családjuk élethelyzetének javítása, a gyerekszegénység 
visszaszorítása, megelőzése a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, 
szocializációjuk segítése. A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és 
készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése. 
Egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, az 
egészségi állapot javítása. A szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei 
közötti együttműködések javítása, szakemberek számának növelése. 

A közvetlen célcsoport a Sellyei Járásban élő gyermekek és fiatalok, különösen a rászoruló gyerekek 
és családjuk. A közvetett célcsoport a Járásban működő a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó 
intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek 
vezetői és tagjai. 

A projekt rövid szakmai összefoglalása:  

Az Integrált térségi gyermekprogramok Sellye Járásban projektet Sellye Város Önkormányzata nyújtja 
be. A projekt a gyermekek élethelyzetének javítását, a gyermekszegénység visszaszorítását tűzte ki fő 
célként zászlajára. A Sellyei Járás 38 településén 1024 veszélyeztetett gyermek életében hoz majd 
változást a program. 

Ennek szakmai elemei: A Gyerekesély Iroda szakmai - adminisztratív lebonyolítását biztosítja az 
Integrált Térségi Gyermekprogramnak. 2018.-tól lesz kötelező az iskolai - és óvodai szociális munka 
biztosítása. A központ kapacitásfejlesztését jelenti a szükséges szolgáltatás bevezetése a járásban. 4 
fő szociális munkás foglalkoztatásával 9 iskola és óvodai helyszínen látjuk el a feladatot. A program 
egyik eleme a rászoruló családok helyzetének és szükségleteinek kérdőíves felmérése, amely 
kutatótábor keretében történik. Ennek eredményeit a program célterülete saját stratégiája és 
cselekvési terve kidolgozásához használ fel. A helyi innovatív fejlesztések keretében javasolt 
prevenciós célú krízisalap létrehozása és működtetése a  GYEB felügyeletével az előre nem 
tervezhető, de aktuálisan felmerülő helyi szükségletek támogatására. Járás területén hiányzó 
szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és pedagógiai célú kulturális helyi szükségletekre épülő 
speciális szolgáltatások biztosítása érdekében 3 fő mentor tanár alkalmazására kerül sor. A mentori 
feladatok mellett a tehetséggondozó szakkörök koordinációs feladatait is végzi. Komplex 
tehetséggondozó program kerül kidolgozásra, melynek 4 területe van. A programban az óvodai és 
iskolai fejlesztés ellátására logopédust, gyógytornászt, gyermekpszichológust és gyógypedagógust 
alkalmaz. A programot a járás 18 intézményébe tervezzük megvalósítani."Miénk itt a tér" Ifjúsági klub 
létrehozására kerül sor a 14 - 25 év közötti fiataloknak. "Kincsek között élünk" kerékpártúra 
mozgalom társadalmi bázisának a kiszélesítését is megcélozzuk,a kerékpározás és annak sport és 
élmény forrásának a megismertetését a 25 év alatti korosztállyal. A programelemhez kapcsolódik a 
nyári táborokban tervezett kerékpár túrák is. A Szimfónia program a szociális program, amely a zene 
eszközével ér el főként hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeket, hogy a hangszeres 
zeneoktatás, a zenekarépítés és az együttzenélés örömének megtapasztalásával közösségi élményhez 
juttassa őket. A megvalósulás négy helyszínen történik. A Sellyei járás innovatív drogperevenciós 
programját módszertani műhely keretében dolgozzuk ki. A műhely munkájába bekapcsoljuk a projekt 



szakmai munkatársait. A család - és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése 
programelem keretében biztosított képzés a munkatársak és a partner szervezetek szakemberei 
számára nyújt ismeretbővítést az addikció témájába. A képzés megalapozza a drogperevenciós 
program kidolgozását. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil 
kezdeményezések elősegítése érdekében szivacskézilabda bajnokságok megrendezésére kerül sor. 
Ormánság kispályás grundfoci programsorozat, melyet a járás minden településén elindítunk. 
Drávaiványiban kerül kialakításra a Közösségi Szolgáltató Ház.  A tervezett szolgáltatások jelenlétével 
a közösségi szolgáltató ház komplex szociális funkciót tölt be. A tanári órák a településen élő 
gyerekek iskolai előrehaladását segítik. A Pályaorientációs Tanácsadás feladata: folyamatos 
tájékozódás a munkák, foglalkozások világáról és önmagunkról szerzett ismereteinek folyamatos 
bővítése. Rövidebben meghatározva egy életpálya-terv kidolgozását segíti. A kortárs program egyik 
fejlesztő eleme és a drog prevenciós kampány egyik pillére a médiaklub másik fejlesztő eszköze a 
dráma - és színjátszó csoport. A táborok a Hársfa Camping (7960 Sellye, Fürdő utca 101.) területén 
valósulnak meg. A Campingben biztosítunk helyet a  Csapatépítő tréningeknek ,Work shopoknak .  A 
nyári napközis pályaorientációs foglalkozás sorozatot egészíti ki az a kirándulás, melyen a gyerekek 
különböző szakmákat látogatnak meg cégek felkeresve. A szakmatúra segíti a továbbtanulás 
meghatározását. A program szakmai megvalósítói és az együttműködők csoportban végzett 
coachingja során fejlesztés folyik olyan témákban, ami személyes élethelyzetükből adódóan amúgy is 
megoldást kíván tőlük. Work shopok összegzik a programkülönböző szakterületeinek kimagasló 
magyarországi és nemzetközi, de itthon adaptált módszertani programjait. Településenként 
tervezzük a szülő- és baba –mama klubok lebonyolítását, mely keretében havonta 1 -2 órás 
foglalkozás segít a nevelési problémák feldolgozásában. A foglalkozásokat szociális, mentálhigiénés és 
egészségügyi szakemberek tartják.  

A projekt indikátorai: 

Mutató neve Mérték-egység 
Cél 

dátuma 

Cél 

változása 

Cél összes 

változás 

Cél kumulált  

Rászoruló gyermeket 
érintő programokat 
pozitív kimenettel 

elvégző személyek száma 

fő 
2022. 05. 

31. 
250 

 
 

250 

 
 

250 

A 25 éven aluli 
résztvevők száma 

fő 
 

900 

 

900 

 

900 

 

Indikátor magyarázata:  
A rászoruló gyermekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma: Azon személyek 
száma összesítve, akik részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott 
beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló rászoruló gyermekeket 
érintő programokban és a programot az adott programtípus speciális követelményeinek megfelelően 
kedvező eredménnyel teljesítik. Kedvező eredménynek minősül a következő 4 kritérium közül 
legalább kettő teljesülése: a programban való részvétel hatására erősödnek a szülők életvezetési 
vagy gyereknevelési kompetenciái, illetve javulnak a gyermekek közösségbe való beilleszkedési 
képességei és a köznevelésben való eredményes részvételének feltételei.  
25 éven aluli résztvevők száma: A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a 
programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. Azok száma, akik egyszer 
bevonásra kerültek legalább 5 alkalmat jelentő folyamat jellegű tevékenységbe.  
Az indikátorok vonatkozásában a minimálisan elvárt célérték a kötelezően bevont településekkel 
együtt értendő. 

A projekt szakmai-műszaki eredményei: 



Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Iskolaérett gyerekek aránya 

Az eredmény leírása Azon gyerekek aránya, akik esetében a program kedvezően 

befolyásolja az iskolaérettséget. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 15 % 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Az általános iskolát elvégző gyermekek közül a továbbtanulók 

aránya (tankötelezettségi életkoron túl) 

Az eredmény leírása A projekt szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő gyerekek a 

prevenció, az önismeret erősítése valamint a tanulást segítő 

tevékenységek eredményeképpen nagyobb arányban tanulnak 

tovább az általános iskola elvégzését követően 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 10 % 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő 

gyerekek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyerekek aránya. 

Az eredmény leírása Szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő 

gyerekek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő 25 éven aluli résztvevők aránya. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 60 % 

 

A projekt fenntartási kötelezettség: az útmutató 3. 6. pontja: „ A támogatást igénylő a projekt 
befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt 
megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:  

- hogy a támogatott projekt keretében működő Gyerekesély Bizottságot és Gyerekesély Irodát 
a projekt befejezésétől számított 5 évig fenntartja. A fenntartási időszakban a Gyerekesély 
Bizottság negyedévente ülésezik, melyen állandó meghívottként részt vesz az EFOP 1.4.1 
kiemelt projekt képviselője, illetve a jogutód szervezet képviselője. A Gyerekesély Iroda 
minimum egy fővel működtetendő. A Gyerekesély Iroda koordinálja a Gyerekesély 
stratégiában és Cselekvési tervben meghatározottak végrehajtását, más pályázati 
konstrukciókkal való összehangolását - melyek a Gyerekesély program beavatkozásaihoz 
köthetőek. Elkészíti a fenntartási jelentést, a Gyerekesély Bizottság működéséről szóló 
szakmai beszámolót, megküldi az EFOP 1.4.1 kiemelt projektnek, illetve a jogutód 
szervezetének is.  

- hogy a projekt megvalósulását követően is együttműködik a szakmai támogatást biztosító 
kiemelt projektgazdával, illetve annak jogutód szervezetével, valamint konzorciumi 
partnereivel az eredmények és hatások nyomon követésében, adatszolgáltatással és az 
ezekhez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.  

A projektben tervezett foglalkoztatási struktúra 

Munkakör megnevezése 
Foglalkoztatás 
időtartama/hó  

 Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség 



Projektmenedzser 56 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt egy (projekt) menedzsment 
tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert 
alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy 
közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a 
projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A 
projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában 
egyéb felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós 
finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell 
rendelkeznie a projektmenedzsment területén.  
 

Pénzügyi vezető 56 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz 
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony 
keretében, akinek a munkaideje a projektben 
bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi 
vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és 
legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben 
szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.  
 

Szakmai vezető – munkabér – heti 
40 óra 

56 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes 
időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak 
megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai 
vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy 
közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje 
a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A 
szakmai vezetőnek a következő szociális felsőfokú 
végzettség valamelyikével kell rendelkeznie: 
szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, 
szociális szervező, szociológus, szociális menedzser, 
szociálpolitikus-közgazdász, társadalmi tanulmányok 
szak és legalább 2 éves releváns tapasztalattal. Egyéb 
felsőfokú végzettség esetén legalább 3 éves releváns 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.  
 

Szakmai asszisztens – megbízási díj 56 Nem releváns 

Szakmai asszisztens- megbízási díj  56 
Nem releváns 

Szakmai asszisztens munkabér- 40 
óra 

56 
Nem releváns 

Szakmai asszisztens munkabér -40 
óra 

56 

Nem releváns 

Koordinátor megbízási díj 
Egészségügy + Korai 
képességgondozás 

56 

A szakterületi koordinátoroknak az ellátott szakterületre 
vonatkozó felsőfokú végzettséggel/nyelvvizsga 
hiányában abszolutóriummal kell rendelkeznie. Egy 
szakterület koordinálása esetén a szakterületi 
koordinátornak az adott szakterületen legalább 3 év 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Két szakterület 
koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak 
legalább az egyik szakterületen kell legalább 3 év 
szakmai tapasztalattal rendelkeznie. A vezetői, szervezői 
tapasztalat a kiválasztásnál előnyt jelent. 

Koordinátor megbízási díj 
Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások + Információs 
társadalom, ifjúsági terület + 
Tanulássegítés és köznevelés  

56 

A szakterületi koordinátoroknak az ellátott szakterületre 
vonatkozó felsőfokú végzettséggel/nyelvvizsga 
hiányában abszolutóriummal kell rendelkeznie. Egy 
szakterület koordinálása esetén a szakterületi 
koordinátornak az adott szakterületen legalább 3 év 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Két szakterület 
koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak 



legalább az egyik szakterületen kell legalább 3 év 
szakmai tapasztalattal rendelkeznie. A vezetői, szervezői 
tapasztalat a kiválasztásnál előnyt jelent. 

Koordinátor megbízási díj 
Foglalkoztatás, helyi 
gazdaságfejlesztés, szociális 
gazdaság + Közösségi munka, 
kisebbségekkel végzett munka 

56 

A szakterületi koordinátoroknak az ellátott szakterületre 
vonatkozó felsőfokú végzettséggel/nyelvvizsga 
hiányában abszolutóriummal kell rendelkeznie. Egy 
szakterület koordinálása esetén a szakterületi 
koordinátornak az adott szakterületen legalább 3 év 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Két szakterület 
koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak 
legalább az egyik szakterületen kell legalább 3 év 
szakmai tapasztalattal rendelkeznie. A vezetői, szervezői 
tapasztalat a kiválasztásnál előnyt jelent. 

Iskolai és óvodai szociális munkás (4 
fő) 

51 Ágazati előírásnak kell megfelelni  

Kutatásvezető tanárok megbízási díj 2 fő Nem releváns 

Stratégia elkészítése megbízási díj  50 óra Humán felsőfokú végzettség és referencia munka  

Diákotthon mentor tanár munkabér 
(3 fő) 

45 Ágazati előírásnak kell megfelelni  

Logopédus munkabér 49 
Ágazati előírásnak kell megfelelni  

Gyógytornász munkabér 49 
Ágazati előírásnak kell megfelelni  

Gyermekpszichológus megbízási díj  784 óra 
Ágazati előírásnak kell megfelelni  

Gyógypedagógus/ 
fejlesztőpedagógus munkabér  

49 

Ágazati előírásnak kell megfelelni  

Ifjúsági klubvezető munkabér  49 Nem releváns 

Zenetanár megbízási dj Szimfónia 
program (2 fő) 

49 Ágazati előírásnak kell megfelelni  

Szivacskézilabda felkészítő tanár 
megbízási díj (6 fő) 

5 Nem releváns 

Közösségiház-vezető Drávaiványi 
munkabér 

49 Felsőfokú szociális végzettség  

Közösségi munkatárs munkabér  49 Nem releváns 

Tanácsadók megbízási díj 200 óra Humán felsőfokú végzettség  

Tanulószoba tanár megbízási díj 980 óra Pedagógus végzettség 

Médiaklub vezető megbízási díj 72 Szakirányú gyakorlati tapasztalat  



Dráma és színjátszó klubvezető 
megbízási díj 

72 Szakirányú gyakorlati tapasztalat 

Szülői klubok klubvezető megbízási 
díj 

456 óra Nem releváns 

Szülői programok koordinátora 
megbízási díj (5 fő) 

51  Nem releváns 

Kerékpártúra vezető önkéntes díja 20 
Nem releváns 

Szt. Antal tábor önkéntes segítők 60 

Nem releváns 

Fonyódligeti tábor önkéntes segítők 10 

Nem releváns 

Grundfoci program diák önkéntes 
segítők 

152 

Nem releváns 

 

 

 
 
 


