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Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési
feltételeinek javítása
EFOP-1.2.7-16
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 28-tól
2018. október 28-ig van lehetőség.

A felhívás célja:
A Felhívás célja a célkitűzések megvalósítása, olyan komplex programok támogatásával,
amelyek az ellátottak önfenntartó képességét és családi életre való felkészítését, továbbá a
vér szerinti és nevelőszülői családjaik bevonását, illetve felkészítését is célozza annak
érdekében, hogy a gyermekek és a fiatalok lehetőségei az élet minél szélesebb területén
bővülhessenek. Cél a napi ellátásba beépülő hosszútávon fenntartható, jó gyakorlattá váló
programok támogatása, melyek szerves részét képezik az ellátottak egyéni gondozási –
nevelési tervének, és lehetőség szerint beépülnek a támogatást igénylő intézmény szakmai
programjába.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 21 - 131 db. Jelen támogatási
kérelem konstrukcióban egy intézmény csak egyszer részesülhet támogatásban.
Támogatás intenzitás, mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 50
millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
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Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására állami, egyházi, nem állami
fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó
ellátást és/vagy utógondozói ellátást, illetve javítóintézeti nevelést és/vagy előzetes
fogvatartást biztosító javítóintézetek és fenntartói jogosultak, amelyek a gazdasági
szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és
nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások
valamelyikébe tartoznak:
311 –Központi költségvetési irányító szerv
312 –Központi költségvetési szerv
563 –Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 –Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 –Egyéb alapítvány
572 –Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 –Nonprofit részvénytársaság
529 –Egyéb egyesület
551 –Bevett egyház
552 –Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 –Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 –Egyházi szervezet technikai kód
Intézmény támogatási kérelme esetén a fenntartó támogató nyilatkozata szükséges.
Jelen támogatási kérelem konstrukcióban egy intézmény csak egyszer részesülhet
támogatásban.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Valamennyi itt felsorolt tevékenység tekintetében egyenként szükséges a támogatási kérelem
mellékleteként a „Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők/ javítóintézeti ellátottak részére
kötelezően megvalósítandó tevékenység bemutatása” c. adatlap kitöltése. Ezen adatlapok a
támogatási kérelem mellékletét képezik.
1. Tevékenységek:pénzkezelési és/vagy gazdálkodási ismeretek elsajátítását (pl.
pénzkezelési technikák elsajátítása; háztartási költségvetés tervezését; megszerzett,
előállított javaikkal történő gazdálkodást; azok megóvását), célzó programsorozat (legalább 4
alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben)
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2. a jövőkép kialakítását célzó programsorozat (legalább 4 alkalommal, alkalmanként legalább
45 percben)
3. kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló programsorozat (legalább 6
alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
4. tanulás-és/vagy munkamotiváció felkeltését, fejlesztését és fenntartását elősegítő
programsorozat (legalább 4 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
5. szenvedélybetegségek prevencióját célzó programsorozat (legalább 4 alkalommal,
alkalmanként legalább 45 percben);
6. szexuális felvilágosító célú programsorozat (legalább 2 alkalommal, alkalmanként legalább
45 percben);
7. internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló programsorozat
(legalább 2 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
8. a családon belüli kapcsolatokat támogató program (legalább 1 alkalommal, egész napos
rendezvény) a közvetlen célcsoport valamennyi tagjának bevonásával.
9. mese-vagy mozgásterápiás foglalkozás legalább 4 alkalommal (csak 14 éven aluliak
tekintetében kötelező);
10. családi életre felkészítő program: családtervezés, párkapcsolati tanácsadás, szülői
szerepek, gyermekvállalás (legalább 5 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben).

A támogatási kérelem kizárólag abban az esetben kaphat pozitív elbírálást, ha a támogatást
igénylő intézmény a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak
szükségleteinek megfelelően a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható
tevékenységek köréből legalább hat tevékenységet megvalósításra kiválaszt.
Általános elvárás, hogy a projekt időtartama alatt minden hónapban (eltekintve az első és az
utolsó hónaptól) folyjon valamilyen kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható
tevékenység legalább havi 8 órában.
Valamennyi tevékenységen belül a tevékenység tartalmát, módszertanát a közvetlen
célcsoport tagjainak életkorához, ellátási szükségletéhez, személyiségállapotához szükséges
igazítani.
Valamennyi tevékenységet – a mese- vagy mozgásterápiás foglalkozások kivételével –,
csoportos formában szükséges megvalósítani. A csoport létszáma legfeljebb 16 fő lehet.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
I.

Gyermekek számára szervezett tevékenységek
1. A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő foglalkozások
2. Egyéni pszichoterápia
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a. max. 3 hónapos rövidterápia
1. a szakellátásba újonnan bekerült gyermekek számára
2. lelki traumán (pl. szülők válása, közeli hozzátartozó súlyos betegsége,
halála, bántalmazás, zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás stb.) átesett, még
tünetmentes gyermek számára
b. min. 3 hónapos nyílt végű terápia tünethordozó gyermekek számára
3. Önsegítő vagy kortárs segítő, közösségépítő, agressziókezelő tematikus
csoportfoglalkozások
4. Az erkölcsi fejlődés támogatását, a devianciák megelőzését, csökkentését szolgáló,
szocializációs hiányok pótlását célzó programok
5. 14 éven felüli ellátotti korcsoport esetében: művészet-, mese-, állat-, mozgás-,
színházterápiás stb. foglalkozások
6. 14 éven aluli ellátotti korcsoportban: művészet-, állat-, színházterápiás stb.
foglalkozások Iskolarendszeren kívüli, a lemorzsolódás megelőzését célzó,
felzárkóztató, tehetséggondozást szolgáló, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését
célzó programok (pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd,
kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás,
érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információ kezelésének
képessége)
7. Reintegrációs programok: az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra
felkészítő, továbbá szocializációs és re-szocializációs, a társadalmi integrációt, reintegrációt, a munkaerőpiaci integrációt elősegítő programok. Ezen belül:
a. a szocializációt, reszocializációt, társadalmi integrációt elősegítő tevékenységek:
1. terápiás hatású foglalkozások;
2. resztoratív technikák alkalmazása;
3. az intézménynek a célcsoportba tartozó fiatal családjával való rendszeres
kapcsolattartása, valamint a fiatal családi re-integrációját elősegítő innovatív
programjai;
4.
alkalmazkodóképesség
javítására,
konfliktuskezelési
technikák
elsajátítására, a szükségletek kielégítése társadalmilag elfogadott módjainak
elsajátítására irányuló személyiségfejlesztés.
b. Az önellátó, önfenntartó életvitelt és munkaerőpiaci integrációt támogató
tevékenységek:
1. vidéki élet értékeinek fel-és megismertetésével a háztáji gazdálkodást
támogató kisállat tenyésztő és növénytermesztő programok.
2. a munkaerő piaci integrációt elősegítő tevékenységek: pályaorientáció;
rendszeres, strukturált, munkára nevelő foglalkozás.
II.

Utógondozottak, utógondozói ellátottak, nagykorú javítóintézeti neveltek számára
szervezett tevékenységek
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1. A fiatalok szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítését, érzelmi
intelligenciájuk fejlesztését szolgáló programok
2. Önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő foglalkozások
3. Az erkölcsi fejlődés támogatását, a devianciák megelőzését, csökkentését szolgáló,
szocializációs hiányok pótlását célzó programok
4. A tanulási motivációt erősítő, az iskolai előmenetel, felzárkózás támogatását, a
lemorzsolódás megelőzését, a tehetséggondozást szolgáló, valamint a
kulcskompetenciák fejlesztését célzó programok (pl. írás, olvasás, számtani műveletek
végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás,
előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az
információ kezelésének képessége)
5. A munkamotivációt erősítő, illetve, a munkaerő-piaci tájékozottságot javító
programok és ahhoz kapcsolódó rendezvények, képesítés megszerzését célzó
tevékenységek (kizárólag javítóintézetek esetében), valamint a támogatást igénylő
intézmény/szervezet keretei között végzett munkatapasztalatot adó rendszeres
tevékenység (melyből bevétel nem keletkezhet)
6. Reintegrációs programok: az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra
felkészítő, továbbá szocializációs és re-szocializációs, a társadalmi integrációt, reintegrációt, a munka-erőpiaci integrációt elősegítő programok. Ezen belül:
a. a szocializációt,
tevékenységek:

reszocializációt,

társadalmi

integrációt

elősegítő

1. terápiás hatású foglalkozások;
2. resztoratív technikák alkalmazása;
3. az intézménynek a célcsoportba tartozó fiatal családjával való
rendszeres kapcsolattartása, valamint a fiatal családi re-integrációját
elősegítő innovatív programjai;
4. alkalmazkodóképesség javítására, konfliktuskezelési technikák
elsajátítására, a szükségletek kielégítése társadalmilag elfogadott
módjainak elsajátítására irányuló személyiségfejlesztés.
b. Az önellátó, önfenntartó életvitelt és munkaerőpiaci integrációt támogató
tevékenységek:
1. vidéki élet értékeinek fel-és megismertetésével a háztáji
gazdálkodást támogató kisállat tenyésztő és növénytermesztő
programok.
2.
a
munkaerőpiaci
integrációt
elősegítő
tevékenységek:
pályaorientáció; rendszeres, strukturált, munkára nevelő foglalkozás.
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III. Szülők, hozzátartozók1 számára szervezett tevékenységek
1. Szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó –átlagosan
5 ülést jelentő -egyéni pszichoterápia, illetve családterápiás, párterápiás,
konfliktuskezelő programok
2. Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás
3. Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve a szociális beilleszkedést segítő
foglalkozások
4. Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit támogató,
illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő egyéb programok
5. Pszichoedukációs tanácsadás célú programsorozat
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Előleg:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás:
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd
forint,
b) 75 %-a kutatás-fejlesztés esetén,
c) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ca) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
cb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
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Ideértve a gyermekével együttesen elhelyezett gyermekvédelmi szakellátásban részesülő (kiskorú vagy
utógondozói ellátott) anyák esetében partnereiket is.
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Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg
kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető. Tartalék terhére előleg
a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított
3 éven belül az előleggel elszámolni.
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