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PROJEKT CÉLJAINAK 
MEGHATÁROZÁSA 

• A projekt megvalósításával fő célunk egy olyan
komplex program létrehozása, amely segíti:
– - az ellátottak önfenntartó képességét és családi életre

való felkészítését, továbbá

– - a vér szerinti és nevelőszülői családjaik bevonását,
illetve felkészítését annak érdekében, hogy a gyermekek és
a fiatalok lehetőségei az élet minél szélesebb területén
bővülhessenek

– - adekvát, hosszútávon fenntartható, jó gyakorlattá váló
programok megvalósítása, melyek szerves részét képezik
az ellátottak egyéni gondozási – nevelési tervének, és
beépülnek az intézményünk szakmai programjába.



A PÁLYÁZAT RÉSZCÉLJAI 

• - A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekek és fiatalok önfenntartó
képességének fejlesztése, fejlődése;

• - A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekek és fiatalok felkészítése a sikeres
családi életre;

• - A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekek és fiatalok szociális
kompetenciájának fejlesztése;

• - A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekek és fiatalok családi kapcsolatainak
erősítése;

• - A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekek és fiatalok körében kialakítani,
megalapozni a szabadidő kulturált eltöltésének és az ismeretszerzésnek igényét;

• - A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekek és fiatalok vér szerinti családjainak
bekapcsolása a fenti célokat szolgáló tevékenységekbe;

• - A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekek és fiatalok nevelőszülői családjai és
a velük foglalkozó szakemberek is aktívan részt vesznek a fenti célokat szolgáló
tevékenységekben, valamint plusz ismereteket szereznek, képességeik fejlődnek a
célcsoport önálló életre való felkészítése területén.



Megítélt támogatás

31.771.014 FT



Program időtartama

2018. január 01. 

-

2019. június 30.



Számszerűsíthető eredmények, 
tevékenységek, résztvevők száma: 

• Az eredmény leírása Azon gyermekvédelmi
szakellátásban részesülők száma, akik a támogatási
kérelemből megvalósított kötelező tevékenységek legalább
egyikén részt vesznek

• Az eredmény számszerűsíthető célértéke legalább: HBM
GYERMI Nevelőszülői hálózata által megvalósított projekt
esetén a nevelőszülői hálózatnak a támogatási kérelem
benyújtása napján a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett
férőhelyszáma 60%-ának megfelelő ellátotti létszám, azaz
315 fő

• Igazolás módja: jelenléti ív, Intézmény szolgáltatói
nyilvántartásba való érvényes, jogerős bejegyzésének
hitelesített másolata



• A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők
kapcsolattartásra jogosult vér szerinti családtagjainak
(szüleinek, egyéb hozzátartozóinak), gyermekével
együttesen elhelyezett gyermekvédelmi szakellátásban
részesülő (kiskorú vagy utógondozói ellátott) anyák
esetében partnereik együttes száma, akik a támogatási
kérelemből megvalósított, a családi kapcsolatok
erősítését és fenntartását célzó tevékenységekben
legalább egy alkalommal részt vesznek.

• Az eredmény számszerűsíthető célértéke legalább:
Legalább a fejlesztéssel elért gyermekvédelmi
szakellátásban részesülők 25%-ának megfelelő létszám,
azaz 155 fő



• Azon gyermekvédelmi szakellátás területén 
személyes gondoskodást nyújtó munkakörben 
dolgozó szakemberek száma (ideértve a 
nevelőszülőket is), akik a projekt során 
megvalósított tevékenységek legalább 
egyikében megvalósítóként vagy képzésben, 
tréningben részesülőként részt vesznek. 

• Az eredmény számszerűsíthető célértéke 
legalább: 10 



A programokról általában

• 60 gyermek / fiatal

• 4 csoport 15-15 fő

• Püspökladány – Hajdúhadház – Debrecen

• Debrecen? 

• Motiváció fenntartása = tablet



PÉNZKEZELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI 
ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁT CÉLZÓ 

PROGRAMSOROZAT 
• A pénzügyi IQ fogalma, a rendelkezésre álló pénzkeret 

és a kiadások prioizálása, a bevételek típusai. A 
hatékony pénzbeosztás alapjai, módszerek. 
Megtakarítások formái. Az egyéni és családi, háztartási 
gazdálkodás módszereinek megismerése.

• Életvezetési, gazdálkodói, döntéshozói, kommunikációs 
és kooperációs kompetenciák fejlesztése. Tudatosság a 
kommunikációban, a pénzügyek tervezésében. 
Multiplikáció lehetősége a kortárs csoportban és a 
befogadó családokban. 

• Pénzkezelési technikák, pénzbeosztás gyakorlati formái, 
pénzkezeléshez kapcsolódó ismeretek átadása. 



• - a tevékenység óraszáma összesen: 64 óra 

• - a program alkalmainak száma: 16 alkalom 

• - a program alkalmankénti óraszáma: 4 óra 



JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ 
PROGRAMSOROZAT 

• EQ Xpress tréning megvalósítása keretében vállalati mentor személyek
bevonásával. A tréningsorozat során a fiatalok önmenedzsment képzést
kapnak, megismerkedhetnek a tudatos, szervezett, tervezett gondolkodás
fontosságával, (tudatos jövőkép) az önérvényesítés, hasznos szabadidő
eltöltés fontosságával, - illetve mentorokat kapnak a vállalati szféra vezetői
közül, akik a trénerekkel illetve a gyermekvédelmi szakértővel együtt
abban segítik őket, hogy hogyan működjenek majd sikeresen a
munkaerőpiacon, hogyan kezeljék emberi és társas kapcsolataikat, egyben
az asszertív viselkedésformák alkalmazását is elsajátíthatják.

• Tematikus blokkok:
• Önismereti kompetencia blokk
• Érzelmi intelligencia kompetencia blokk
• Önmenedzsment kompetencia blokk
• Jövőkép tervezés kompetencia blokk.

• A tréning 2*16 órás foglalkozások keretében valósul meg.



SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK 
PREVENCIÓJÁT CÉLZÓ 
PROGRAMSOROZAT 

Önismereti és személyiségfejlesztési módszerekre 
épülő drog-és alkohol prevenciós program 

4*12 óra
Kézműves tevékenységek 4*15 óra
Mozgásszínház 4*12 óra
Cselekvő drog jog. 4*12 óra

A programsorozat össz óraszáma 204, amely 68
alkalmat jelent a 16 hónap alatt.



INTERNETES ZAKLATÁS, 
MEGFÉLEMLÍTÉS, ÁLDOZATTÁ VÁLÁS 

MEGELŐZÉSÉT SZOLGÁLÓ 
PROGRAMSOROZAT 

• Áldozatvédelmi, bűnmegelőzési prevenciós
program keretében megvalósuló
előadássorozat, színházi nevelés módszereinek
felhasználásával.



• Tematika: 
internetes bűnözés 
prostitúció 
erőszakos bűncselekmények 
garázdaság 
családon belüli erőszak 

• A foglalkozások időtartama 3 óra, állandó szakemberek 
közreműködésével 

• - a tevékenység óraszáma összesen: 60 óra 
• - a program alkalmainak száma: 20 alkalom 
• - a program alkalmankénti óraszáma: 3 óra 



CSALÁDI ÉLETRE FELKÉSZÍTŐ 
PROGRAM: CSALÁDTERVEZÉS, 
PÁRKAPCSOLATI TANÁCSADÁS, 

SZÜLŐI SZEREPEK, 
GYERMEKVÁLLALÁS 

• Tematika: 

• Ismerkedés, csapatépítés 

• A család 

• A szexualitás 

• A párkapcsolat 

• Női szerepek, jövőkép 



• - a tevékenység óraszáma összesen: 60 óra 

• - a program alkalmainak száma: 20 alkalom 

• - a program alkalmankénti óraszáma: 3 óra 



A CSALÁDON BELÜLI KAPCSOLATOKAT 
TÁMOGATÓ PROGRAM -

RENDEZVÉNYEK 

• Egész napos rendezvények: 

• - Püspökladány 1 alkalom 

• - Hajdúhadház 1 alkalom 

• - Debrecen, 2 alkalom 



Választott program: 

A program folyamatába illeszkedő, 
annak célját erősítő táborok, egy-vagy 
többnapos kirándulások, programok 

szervezése a gyermekek, 
utógondozottak, utógondozói 

ellátottak számára. 



Fenntartás

• A HBM GYERMI a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja:

• - a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes bemutatását tartalmazó
szakmai anyagok saját vagy fenntartója honlapján online elérhetővé tételét a társintézmények,
társzervezetek részére;

• - a támogatással megvalósított projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását tartalmazó
tanulmány készítését és saját vagy fenntartója honlapján online hozzáférhetővé tételét a
társintézmények, társszervezetek részére;

• - a projekt keretében elkészült tájékoztató anyagok ingyenes, online elérhetőségének biztosítását
saját vagy fenntartója honlapján;

• - a projekt keretében kialakított szakmai, módszertani fejlesztések tapasztalatainak beépítését;
• - társintézmények, társszervezetek megkeresésére személyes tapasztalatcsere lehetőségének

biztosítását.

• A HBM GYERMI a fentieken túlmenően vállalja:
• - a projektbe bevont gyermekvédelmi szakellátásban részesülők körében hatásvizsgálat elvégzését

a projektben megvalósított tevékenységek hatásaira vonatkozóan a projekt zárását követő két éven
belül legalább egy alkalommal, melynek költségét saját forrásból vagy önkéntes munkával
biztosítjuk.



• Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.


