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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére és meghívására az Esztergár Lajos 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (ECSGYK) pályázatot nyújtott be 2017. 
decemberében a „Szülői kompetenciák fejlesztésére, erősítése” című 
modellprogramban való részvételre, mely a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 
(2013-2023) 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat megvalósítását, ezen belül a 
konfliktusok és az erőszak megelőzését, kezelését; a család védelmi funkciójának 
növelését tűzte ki célul. 
 
A programban az intézmény konkrét szakmai céljai: a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatásban dolgozó szociális szakemberek számára olyan kipróbált és hatékony 
eszközök bevezetése, alkalmazása, melyekkel egyrészt eredményesebben tudják 
végezni a gondozási tevékenységüket, kezelni a problémákat, hatékonyabban tudják 
motiválni a családot a szükséges változtatásokra, másrészt a szülői kompetencia 
fejlesztésével konfliktusmentesebb lehet a szülő-gyermek kapcsolat, a gyermek 
családból történő kiemelése esetén a szülő-gyermek kapcsolattartása, nevelésbe vett 
gyermekek esetében a gyermek hazagondozása eredményesebb lehet. 
 
Projekt időtartama: 6 hónap, 2018.02.01- 2018.08.15. 
A szükséges személyi feltételeket az intézmény saját szakembereivel biztosítja. 
A megvalósítás saját forrást nem igényel, az intézmény/a szakmai munka költségei (pl: 
szakkönyvek vásárlása, kézműves alapanyagok vásárlása, csoport foglalkozások 
megbízási díjai…) a pályázati támogatásból 100%-ban finanszírozhatóak, oly módon, 
hogy az EMMI által felkért koordináló szervezet – a Rubeus Egyesület „Szedervessző” - 
megbízóval a szakmai munkára és a megvalósítás költségeinek fedzésére vonatkozóan 
megbízási szerződés került megkötésre. 
A projekt utófinanszírozott, összege nettó 3.300.000.-Ft + 0% áfa, azaz összesen 
3.300.000.-Ft. Előleg lehívásával a program 2018. 02.01. nappal elindult. 
 
Tervezett programok 
1. Család-program 
2. Gyermekek Átmeneti Otthonában szervezett csoportos program 
3.Pszichológusok által szervezett csoportos foglalkozások szülők részére  
 
A pályázatban való részvétel előnyei 
A pályázati finanszírozás lehetővé teszi az intézmény tárgyi eszközeinek bővítését. 
Szakmai fejlődési lehetőség a pályázatban részt vállaló szakemberek számára. 
Intézményi szinten lehetőség a gyermekjóléti alapszolgáltatás módszereinek fejleszté-
sére, új módszerek bevezetésére, országos szinten a szakmai tevékenység formálásá-
ban való részvételre.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az ECSGYK intézményének a 
modellprogramban való részvételét, valamint az előterjesztés mellékleteként csatolt meg-
bízási szerződést utólagosan szíveskedjen jóváhagyni. 
 
Pécs, 2018. március 1. 
 
Pfeffer József 
elnök 


