EFOP-2.1.2-16 – Gyerekesély programok infrastrukturális háttere

Kedvezményezett neve: Nyírbátor Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért
Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00017
A Projekt címe: „Adj esélyt a jövődnek!” infrastrukturális háttere
Szerződött támogatás összege: 99.993.590,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.01.31.
Nyírbátor Város Önkormányzata a gyermekvédelmi törvény módosítását követően 2016. január
1-jével a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata intézményében létrehozta a Család- és
gyermekjóléti központot, amelynek illetékességi területe a Nyírbátori Járás közigazgatási
területe. Mint a Járási Család és Gyermekjóléti Központ fenntartója jogosulttá vált az EFOP1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra támogatási kérelmet
benyújtani. A támogatási kérelem EFOP-1.4.2-16-2016-00028 azonosító számmal került
nyilvántartásba. Önkormányzatunk a 2017. szeptember 04.-ei keltezésű és 0002897-002/2016
iktatószámú értesítő levél alapján 499 993 871 Ft összegű támogatásban részesül. Ezen
támogatási döntés értelmében jogosulttá vált az EFOP-2.1.2-16 kódszámú pályázatra
támogatási igényt benyújtani.
Az infrastruktúra pályázat konzorciumban valósul meg, a konzorciumi partner a Tutor
Alapítvány, aki az EFOP-1.4.2-16-2016-00028 kódszámú pályázatban is konzorciumi partnere
az Önkormányzatnak. Az alapítvány is több Európai uniós pályázatot valósított meg önállóan
(TÁMOP-3.3.9C-12-2012-0164, TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0029), illetve más szervezettel
konzorciumban (MÁLTA, Befogadás Nonprofit Kft). Az alapítvány kiemelt feladatának tekint
a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik felzárkózását, hátrányainak csökkentését.
Mindkét szervezet rendelkezik tapasztalattal az Európai Uniós pályázatok lebonyolításában, ez
biztosítja, a jelen projekt eredményes és magas színvonalú megvalósítását is.
A projekt keretében felújított közösségi tér (gyerekesély iroda, ifjúsági klub), a beszerzésre
kerülő kisbusz, a kialakításra kerülő játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök, játékok a projekt
zárását követően is a város és a térség gyermekeinek, a család- és gyermekjóléti szolgálat
tevékenységének, a gyermekek számára szervezett tevékenységek, szabadidős foglalkozások
megvalósításához fog rendelkezésére állni. Ezáltal hosszú távon biztosított lesz a hátrányos
helyzetű gyermekek és családok megsegítése. A hosszú távú segítségnyújtás, a szabadidő
hasznos eltöltésének biztosítása hozzájárul a gyermekszegénység visszaszorításához, a
hátrányok csökkentéséhez, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez. A család és gyermekjóléti
szolgálatok illetve a család- és gyermekjóléti központ a megfelelő szakmai hátteret tudja
biztosítani a gyermek- és ifjúsági szolgáltatások megszervezéséhez, hozzájárulva a hátrányos
helyzet nemzedékről nemzedékre történő átörökítésének megakadályozásához.
A közösségi tér felújítása során figyelembe vesszük az összes fogyatékossági csoportra
vonatkozó akadálymentesítési követelményt, elvégzésre kerül a projektarányos
akadálymentesítést.

A fejlesztéssel érintett, gyerekesély irodának és az Ifjúsági klubnak helyet biztosító épület
egyidejűleg 80 főt szolgáltatásban részesíteni képes.
Az épületben megtalálható: többfunkciós terem, táncterem, sport szoba, csoportszoba,
főzőkonyha, mosó szoba.
Gyerekesély Irodának és Ifjúsági klubnak helyet adó épület udvarán kialakításra kerül egy
játszótér, amely a gyermekek szabadtéri foglalkoztatását fogja szolgálni.

