EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés
támogatása” című kiemelt projekt
3. hírlevele

2018. június 30-án lezárul az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt
projekt. A projektet a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO), az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumi partnereként 2016. február 01. – 2018. június 30. időszakban valósította meg. A projekt megítélt
össztámogatása 1.260.203.000,- Ft, melyből a CSBO 388.475.000,- Ft-ot használhatott fel az alábbi tevékenységekre:
1.
2.
3.
4.

Kutatás
Mentori és koordinátori hálózat
Térítésmentes továbbképzések
„Gyereknek áll a világ” című rendezvénysorozat

A projekt kiemelt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, emellett az óvodák és családi
napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai támogatása volt. Hírlevelünkben röviden összefoglaljuk a projekt megvalósításának 29 hónapja alatt elért eredményeinket.

Kutatás
A kutatás során a konvergencia régióban, kérdőív segítségével megkérdezésre került 1000 családi napközi
és bölcsőde, valamint 488 kisgyermekes család, tükörlekérdezéssel. Eredményeink alapján az akkori családi napközik 86 %-a fogadott volna el külső segítséget az átalakulással kapcsolatos tennivalók minél zökkenőmentesebb lebonyolításához, valamint 79 %-uk szeretett volna olyan külső segítséget, amely az átalakítás utáni működtetést támogatja.
A különböző feladatok, témák közül, melyek a 0-3 éves korú gyermekekkel, és/vagy azok családjával való
munkájuk során jelentkeznek, a megkérdezett intézményeknek/szolgáltatóknak leginkább a következők jelentettek nehézséget:
1. a szülőket érintő konfliktuskezelés
2. a stressz kezelés
3. a gyermekek otthoni környezetéből adódó
problémák kezelése
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Összességében a bölcsődében és családi napközikben nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nagyon magas szintű volt a szülők elégedettsége, A szülői preferenciák az intézmények, szolgáltatások közötti
választásban a barátságos, közvetlen, személyes légkör, gyermekek egészséges életvitele - szabadban
történő játék, mozgás, egészséges táplálkozás voltak.
A válaszolók kétharmada számára a munka és magánélet összeegyeztetése nem volt teljesen zökkenőmentes. Nehézségek esetén az a jellemző, hogy a szülők inkább a munkához igazítják a családi életet,
mint fordítva.

Mentor és koordinátor hálózat
8 mentorunk és 4 (majd 2) fő koordinátorunk folyamatosan keresték a területükön a szolgáltatókat, intézményeket, önkormányzatokat, leendő fenntartókat, döntéshozókat a projekt keretében, a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának rendszerátalakulásával kapcsolatosan.
Az átalakulással, működtetéssel kapcsolatosan összesen 1168 szolgáltatót és intézményt értek el szakembereink, összesen 1768 alkalommal léptek kapcsolatba velük.
Az új intézmények, szolgáltatók létrehozásával kapcsolatban 439 településen 577 önkormányzatot, munkáltatót, kamarát, hivatalt, óvodát, stb. értek el szakembereink, és összesen 1025 alkalommal léptek kapcsolatba velük.
Szakmai anyagok készültek, melyek a projekt honlapjáról ( http://www.efop311.hu/szakmai-anyagok/ ) ingyenesen letölthetők:
- Családi bölcsőde tájékoztató
- Mini bölcsőde tájékoztató
- Munkahelyi bölcsőde tájékoztató
- Napközbeni gyermekfelügyelet szakmai iránymutatás
20 jó gyakorlat gyűlt össze a családi napközik átalakulásával, új szolgáltatás/intézmény kialakításával, valamint a szolgáltatások, intézmények működtetésével kapcsolatban, emellett a projekt keretében kialakítottunk egy jó gyakorlatot az intézmények és szolgáltatók közötti tapasztalatcserére vonatkozóan.
http://www.efop311.hu/jogyakorlatok/
Összesen 50 szakmai workshop került megrendezésre, átlagosan 20 fő részvételével. A workshopok témája a gyermekek napközbeni ellátási rendszerének változásai, új ellátás kialakításának lehetőségei, tájékoztatás, a különböző szakterületek együttműködése és a közös gondolkodás voltak.

Térítésmentes továbbképzések
A projekt keretében 2017 novemberétől 2018
május végig térítésmentes továbbképzéseket
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nyújtottunk az óvodák, a bölcsődei ellátás intézményei és szolgáltatói, valamint a napközbeni gyermekfelügyeletek szakemberei számára.
Összesen 80 képzési csoportot indítottunk a konvergencia régióban, 28 szociális minősített továbbképzést
és 52 pedagógus akkreditált továbbképzést. A szociális minősített képzéseken 646 fő vett részt, míg az
akkreditált továbbképzésen 1000 fő. A képzéseket mindannyian sikeresen teljesítették.
A továbbképzések elméleti és gyakorlati arányával elégedettek voltak a résztvevők, a gyakorlatot jobban
szerették, igény volt az interaktív témafeldolgozásra, az elmélyült megbeszélésre, a tanultak kipróbálására.
A résztvevők nagy örömmel üdvözölték, hogy kisgyermeknevelők, szolgáltatást nyújtó személyek, valamint
óvodapedagógusok együtt képződtek, ötleteket merítettek egymás gyakorlatából, értékelték, hogy mélyebben megismerhetik egymás munkáját, megfogalmazódott a további közös továbbképzések igénye,
és hogy a képzés során létrejött új kapcsolatokat szeretnék megőrizni.

Gyereknek áll a világ
A kisgyermekes családoknak szóló 30 alkalmas rendezvénysorozat nagyon sikeresnek bizonyult, átlagosan
180 fő vett részt egy-egy családi napon. A rendezvényt követően 10 település igénybe vette a mentori,
koordinátori támogatást is.
3
A projektben készült szakmai anyagok, a továbbképzések tananyagai, valamint a projekt záró tanulmánya
megtalálhatók és letölthetők az efop311.hu honlapról.

A továbbiakban a bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet érintő képzésekről, továbbképzésekről a következő honlapokon lehet tájékozódni:
Bölcsődei dajka, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzések:
EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 Családbarát ország kiemelt projekt http://csaladbaratorszag.hu/
Szociális minősített továbbképzések:
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése
https://kerdoiv.gyermekut.hu/ Kérjük minél többen töltsék ki az igényfelmérő kérdőívet!
EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése
www.kapcsoljegybol.hu
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