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FORGATÓKÖNYVFORGATÓKÖNYVFORGATÓKÖNYVFORGATÓKÖNYV    
    

Téma: Nyitórendezvény és sajtótájékoztató 
Helyszín: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. 

 (Berettyóújfalui Járási Hivatal, Fráter László terem) 
Időpont: 2013. október 30. (szerda) 11:00 óra 

  
Programpontok: 10:00-10:30 Helyszín, berendezés ellenőrzése 

 10:30-11:00 Meghívottak, újságírók fogadása, jelenlét ív 
  kitöltése, sajtómappa kiosztása 
 11:00-12:00 Köszöntőt mond, és a rendezvényt megnyitja:

Muraközi István, elnök BÖTKT 
  Beszédet mondanak:  

Dr. Kovács Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár 
Dr. Vitányi István, országgyűlési képviselő 
Sulyok Gabriella, szakmai vezető, Emberi  

  Erőforrás Támogatáskezelő 
 12:00- Sajtótájékoztató 

Állófogadás  

    
    

A PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATAIA PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATAIA PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATAIA PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATAI    
    

Címe: ESÉLYT A BIHARI GYERMEKEKNEK 
Kódszáma: TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0006 

Kedvezményezett: Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
Bihari Gyerekesély Iroda 

 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.  
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
A beruházás összköltsége: 599.999.964 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 
Elnyert támogatás: 599.999.964 Ft 
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 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Program (TÁMOP) keretein belül meghirdetett „Integrált 

térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című pályázati konstrukció 

alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység 

újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, 

célkitűzéseivel összhangban. Cél a helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és 

megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a 

kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése érdekében.  

 Ezen célkitűzéseket szem előtt tartva nyújtotta be pályázatát a Bihari Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulása. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az „Esélyt a bihari gyermekeknek” című, 

TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0006 azonosító számú pályázat 100 százalékos támogatási intenzitás mellett 

599.999.964 forint Európai Uniós támogatást nyert el. A támogatási szerződés 2013. április 23-i aláírását 

követően a Berettyóújfalui térség 29 települését érintő program 2013. május elsején elindult, melynek 

megvalósítására a Társulás létrehozta a Bihari Gyerekesély Irodát. 

 

 A pályázat fő célja a kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekek hatékony segítése, életkilátásaik 

javítása, az elmaradottság csökkentése a térség teljes területén, komplex módon kezelve. A projekt 

közvetlen célcsoportja a Berettyóújfalui kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik, különös 

tekintettel a szegénységben élő vagy szegénységgel veszélyeztetettekre. Ezen célcsoport jellemzően 

halmozottan hátrányos helyzetű, elmaradottságából kitörni nehezen képes családban, alacsony 

életszínvonalon él. Közvetlen illetve közvetett módon a projektben a kistérség lakosságának 60%-a érintett, 

ez kb. 32 000 ember, akiknek minimum 40%-a hátrányos helyzetű. 

 

 A programban érintett területek: korai képességgondozás, közoktatás, egészségügy, szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások, foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, közösségi tevékenység, helyi 

kisebbségekkel végzett munka, információs társadalom, ifjúság, civil szféra.  

 

A programban 24 hónap alatt megvalósuló tevékenységek: A programban 24 hónap alatt megvalósuló tevékenységek: A programban 24 hónap alatt megvalósuló tevékenységek: A programban 24 hónap alatt megvalósuló tevékenységek:     

 

 Komádiban és Biharkeresztesen Biztos Kezdet Gyerekházakat hoznak létre, ahol a 0-3/5 éves korú 

gyermekeket és szüleiket, a Közösségi házakban pedig a családokat várják a megvalósítás időszakában 

rendszeres programokkal, szolgáltatásokkal. 

 A kistérség minden településén komplex programsorozatot dolgoznak ki és valósítanak meg a 

településen dolgozó szakemberek: baba-mama klub, óvodai, iskolai szabadidős programok, ifjúsági 

programok, szülői klub, családi nap, állampolgári ismeretek, stb. 

 A térségben élő, munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők társadalmi – azon belül elsősorban a 

munkaerőpiaci-reintegrációjának elősegítésére egy komplex képzés és tréningsorozat valósul meg. 

 A projekt 2 éve alatt egészségügyi szűrővizsgálaton vesz részt minden 1. és 5. évfolyamos gyermek: 1. 

osztályosok látás, hallás, 5. osztályosok anyagcsere és mozgásszervi szűrővizsgálaton. Rászorultsági alapon 

hozzájárulást kaphatnak a hátrányos helyzetű családok a gyógyászati segédeszközök megvásárlásához.  
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 Deviancia megelőzését szolgáló programokon vesznek részt a felsősök, középiskolai kollégisták, 

szülők, pedagógusok. 

 A kistérség minden óvodájában és általános iskolájában korai szűrés, fejlődést segítő foglalkozások 

valósulnak meg, heti rendszerességgel.  

 Minden iskola 7. évfolyama számára pályaorientációs programokat szerveznek. 

 Két nyáron át 20 településen valósul meg nyári napközi. 2 nyáron át 2 táborba utazhatnak el a 

kistérségi gyerekek, hegyvidéki helyszínre. 

 Berettyóújfalu, Komádi, Biharkeresztes bölcsődéi valósítanak meg családi játszó programokat 

Gólyafészek címmel. Az anyák és kisgyermekeik kapcsolaterősítését, és a meseolvasás népszerűsítését 

szolgáló programsorozat indul „Anya mesélj, játssz velem!” címmel. 

 A középiskolás kollégisták számára nyári fejlesztő, felkészítő foglalkozásokat, szorgalmi időben 

gazdag szabadidős programokat terveztek a kollégiumi nevelők. Hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt 

lehetőséget pl. színház, múzeum, mozi, koncert, strand, stb. látogatásra, kirándulásokra.  A felzárkóztatáson 

résztvevő kollégisták iskolakezdési csomagot kapnak. 

  „Mit ültetsz a kertedbe?” címmel növénytermesztési technikákkal ismerkedhetnek meg az óvodai-

iskolai kertektől a családi kiskertekig, ahol az ültetéstől a feldolgozásig követhetik végig a folyamatot. 

 

 A projekt megvalósításában, munkaviszonyban, főállásban 30 fő, munkaviszonyban, részmunkaidőben 

13 fő, megbízási, vállalkozási jogviszonyban közel 400 fő kerül alkalmazásba. A munkatársak 

kiválasztásában kiemelt szempont volt, hogy a kistérségben élő szakembereket alkalmazzanak, így 

javítsanak valamelyest a foglalkoztatottsági helyzeten. A Bihari Gyerekesély Iroda nem csupán egy 

kistérségben viszonylag nagy foglalkoztatónak számító munkahely, hanem egy olyan kiemelkedő szellemi 

műhely, melynek munkatársai nagy tapasztalattal és helyismerettel rendelkező, a program iránt elkötelezett 

szakemberek, akik képesek arra, és biztosítékai annak, hogy a felzárkóztatási program sikeresen 

megvalósuljon, és a fenntarthatóság garanciáit kiépítve folytatódjon a projekt zárása, 2015. április 30-a után 

is.  

 

 A projekt segítségével sikerülhet létrehozni egy olyan humán-tőke beruházást, mely a térség 

gazdasági és jóléti fejlődését alapozhatja meg hosszú távon. A gyerekeknek és szüleiknek nyújtott 

szolgáltatások, beruházások segítségével javulnak a gyermekek esélyei a fejlődésre, továbbtanulásra. 

Megfelelő segítséget kapnak, mind fizikailag, mind mentálisan abban a korban, amikor a legnagyobb 

szükség van erre, és amikor még lehetőség van időben orvosolni a feltárt problémákat. 

 

 


