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SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK LEHETŐSÉGE A 

JÁRÁSI PROJEKTEKBEN

1. Szakmai együttműködés projektekkel
• Szakmai együttműködés területei

2. Szakmai együttműködés a Család- és 
gyermekjóléti központokkal és szolgálatokkal

• A Család- és gyermekjóléti központok szolgáltatás 
fejlesztésének jelenlegi státusza

3. Együttműködés más helyi szervezetekkel
• A járvány időszaka alatti együttműködés

• Önkéntes részvétel a Gyerekesély Programokban zajló 
tevékenységek támogatásában



1. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROJEKTEKKEL 

Együttműködési lehetőségek a 
következő 6 projekttel:

1. EFOP-3.9.2 Humán 
szolgáltatások fejlesztése 

2. EFOP-1.5.3 Humán 
kapacitásfejlesztés 

3. EFOP-1.5.1 Végtelen 
lehetőség

4. Felzárkózó települések 
program 

5. EFOP-1.4.3 Jó kis hely

6. EFOP-1.6.2 Szegregált 
élethelyzetek felszámolása 



A PROJEKTEKKEL VALÓ SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

TERÜLETEI – 1.

• Programok szervezésében, megvalósításában, 

tervezésében való együttműködés. Folyamatos 

konzultáció, egyeztetés a tevékenységek 

megvalósításáról, a bevont célcsoport tagokról.

• Rendezvények, képzések, workshopok, szakmai 

műhelyek, vezetői szintű egyeztetések, kerekasztal 

megbeszélések, közösségi programok 

szervezésében. Programok népszerűsítése.

• Szakemberek közötti kapcsolatépítés, 

hálózatosodás. Szakmaközi együttműködés 

támogatása.



A PROJEKTEKKEL VALÓ SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

TERÜLETEI – 2.

• Egyeztetések 
keretében az érintett és 
bevont iskolák és 
óvodákban 
megvalósuló hasonló 
tartalmú programok 
ütemezésének 
összehangolása.

• Közvetlen 
együttműködés a 
tanoda jellegű 
szolgáltatások kapcsán.



• Szakmai támogatás, utazó szakemberek biztosítása, 

munkacsoporti együttműködés.

• Tanácsadói szolgáltatások, dietetikai tanácsadás, 

fejlesztő pedagógia, logopédia, pszichológiai 

tanácsadás, óvodapedagógiai tanácsadás, 

pályaorientációs tanácsadás.

A PROJEKTEKKEL VALÓ SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

TERÜLETEI – 3.



A PROJEKTEKKEL VALÓ SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

TERÜLETEI – 4.

• Egészségügyi komplex 
prevenció, családok 
pályaorientációs és 
szociális támogatása, 
szülők fejlesztése.

• Szülők számára biztosított 
kompetenciafejlesztő 
programok.

• Nyári szabadidős 
programok szervezése: 
családi napok, 
közösségépítő napok, 
gyermeknap, táborok 
szervezése.



2. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁD- ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTOKKAL 

• A 31 járásban összesen 115 fő dolgozik a 

Család- és gyermekjóléti központ és szolgálatok 

munkatársai közül az EFOP-1.4.2-16 

projektben.

• Döntő többségük (85%) részmunkaidőben, 15% 

teljes állásban dolgozik a projektben.

• Jellemzően családsegítéssel kapcsolatos 

munkaköröket, valamint koordinátori szerepet 

töltenek be.



A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTOK 

SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSÉNEK JELENLEGI 

STÁTUSZA

• A Család- és gyermekjóléti 
központok szolgáltatásainak 
fejlesztése a járások 80%-
ában a pályázatban 
meghatározott 
ütemezésnek megfelelően 
vagy annál gyorsabban 
halad.

• A járások 17%-ban a 
pályázati ütemezéshez 
képest csúszás 
tapasztalható, mindössze 1 
járásban szünetel a 
szolgáltatás fejlesztése 
valamilyen okok miatt.

80%

17%

3%

A Család- és gyermekjóléti 
központok szolgáltatás 

fejlesztésének jelenlegi státusza

A pályázatban meghatározott ütemezésnek megfelelően vagy annál
gyorsabban halad

A pályázati ütemezéshez képest csúszásban van

Elkezdődött, de jelenleg szünetel valamilyen ok, okok miatt



3. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS HELYI SZERVEZETEKKEL

Az alábbi helyi szervezetekkel való együttműködést is vizsgáltuk:

• nevelési-oktatási intézmények (óvodák, iskolák, egyetemek, 
főiskolák),

• egészségügyi intézmények,

• szociális intézmények (Család-és gyermekjóléti központok és 
szolgálatok),

• önkormányzatok,

• rendőrség, katonaság,

• civil szervezetek,

• egyházi szervezetek,

• hazai vagy EU-s pályázati szereplők,

• helyi lakosok, célcsoport tagok (szülők, gyerekek),

• nyugdíjasok.



3. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS HELYI SZERVEZETEKKEL

Az EFOP-1.4.2-16 és a helyi szervezetek 

együttműködése kapcsán két kérdésre 

fókuszáltunk:

• Folytattak-e aktív együttműködést a helyi 

intézményekkel a járvány időszakában?

• Megítélésük szerint milyen mértékben vesznek 

részt a helyi szervezetek önkéntesként a 

Gyerekesély Programokban zajló 

tevékenységek támogatásában?



A JÁRVÁNY IDŐSZAKA ALATTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

• A járások 93%-a aktív együttműködést folytatott a
járvány időszaka alatt az iskolákkal,

• 90%-a óvodákkal működött együtt,

• 75%-a aktívan együttműködött egészségügyi
intézményekkel (orvos, védőnő),

• 87%-a polgármesterekkel,

• 78%-a kisebbségi önkormányzatokkal,

• 70%-a civil és egyházi szervezetekkel,

• 63%-a hazai vagy EU-s pályázati szereplőkkel.



ÖNKÉNTES RÉSZVÉTEL A GYEREKESÉLY 

PROGRAMOKBAN ZAJLÓ TEVÉKENYSÉGEK 

TÁMOGATÁSÁBAN
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Egyetemisták, főiskolák

Középiskolások az IKSZ programban

Nyugdíjasok

Civil szervezetek tagjai

Egyházi szervezetek tagjai

Helyi lakosok, célcsoport tagok (pl. szülők, gyerekek)

Önkormányzati dolgozók

Iskolai, óvodai dolgozók

Helyi szociális, család- és gyermekjóléti szervezetek, intézmények dolgozói

Helyi egészségügyi ellátórendszer munkatársai

Rendőrség, katonaság

Más projektekben dolgozók

Önkéntes részvétel a Gyerekesély Programokban zajló tevékenységek 
támogatásában

Rendszeresen részt vesznek programokon Alkalomszerűen vesznek részt programokon

Soha nem vesznek részt önkéntesként Még nem sikerült, de cél a bevonásuk



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


