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Kedvezményezett neve: Nyírbátor Város Önkormányzata 

Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.2-2016-00028 

A Projekt címe: „Adj esélyt a jövődnek!”  

Szerződött támogatás összege: 499.993.871,-Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt várható befejezési dátuma: 2022.12.29. 

 

Nyírbátor Város Önkormányzata Konzorciumi formában a Tutor Alapítvánnyal közösen 

nyújtotta be az EFOP-1.4.2-16 számú pályázatát az Integrált térségi gyermekprogramok 

megvalósítására, amely 2017. október 1. napjával kezdődött el és 2022. december 30. napjáig 

tart. 

 

A Projektgazda, valamint Konzorciumi Partnere (Tutor Alapítvány) által nyújtott 

programelemek megvalósításával a fő cél: a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének 

megakadályozása illetve mérséklése, a gyermekek esélyeinek növelése, iskolaérettségi és 

továbbtanulási mutatóinak a javulása, az egészségtudatos életmód elterjesztése. A program 

hosszútávon lehetőséget biztosít a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeknek, fiataloknak, és azok családjaiknak értékeik feltárására, képességeik 

felismerésére és hasznosítására, az elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozásra, ezzel 

növelve az esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a 

boldog, hasznos életre. 

 

A szakmai megvalósítás Nyírbátor városban kezdődött el, egyes projektelemek azonban a járás 

településeinek helyi szükségleteit, igényeit és sajátosságait figyelembe véve az adott 

településen zajlanak. A megvalósítás helyétől függetlenül a szolgáltatások a Nyírbátori Járás 

mind a 20 településén élő lakosok, különös tekintettel a 25 év alatti hátrányos helyzetű fiatalok 

és családjaik számára szabadon elérhetőek.   

 

 



 

 

 

 

A projekt megvalósítása során a fő cél:  

• A Biztos Kezdet szemlélet széles körben való elterjesztése koragyerekkori képességgondozást 

nyújtó programokkal.  

• A fejlődési hátrányok minél korábbi felismerése, kezelése, partneri együttműködés kialakítása 

szülőkkel, szakemberekkel, civil szervezetekkel. 

• Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek szervezése a gyermek és 

ifjúsági korosztály részére.  

• Hiányzó speciális szolgáltatások megszervezése a járás területén.  

• A család- és gyermekjóléti központ, valamint a szolgálatok kapacitásainak bővítése. 

• Tanulást segítő, készség- és képességfejlesztő, valamint közösségi, gyermek-és ifjúsági 

programok megvalósítása, a korai iskolaelhagyók, a fiatalkori terhességek, és a deviáns 

magatartású gyermekek számának csökkentése.  

• A szülők és gyermekek egészségügyi ismereteinek bővítése, a személyi és környezeti higiénia, 

az egészséges életmód, a felelős családtervezés, a rendszeres testmozgás és az egészséges 

táplálkozás ösztönzése.  

• A szülői kompetenciák fejlesztése.  

• Az iskola és a szülők közötti pozitív kommunikáció kialakítása, a gyermek tanulását első 

helyre állító szülői szemlélet kialakítása, a helyi szakemberek munkájának segítése.  

• A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és az integrálódás lehetőségének javítása settlement-

típusú elemekkel.  

• Az egyes szakterületek: pedagógia, nevelés-oktatás, kulturális, egészségügyi 

ellátórendszerben dolgozó szakemberek komplex összefogásának, tevékenységük 

összehangolásának, tapasztalatcserének lehetővé tétele és elősegítése.  

• A területi és szakmai aránytalanságok felszámolása, utazó szakemberek biztosítása.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


