SAJTÓKÖZLEMÉNY
Biztos Kezdet Gyerekház Bőcsön

EFOP-2.1.2-16-2018-00058
A projekt átfogó céljai:
A szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű csecsemők és kisgyerekek szociális, érzelmi és értelmi fejlődésnek javítása. A szülői szerepek,
kompetenciák megerősítése, és ezáltal a családok és közösségek erősítése.
A projektben Bőcs, Hősök tere 15 sz. alatti ingatlanfelújítási munkálatait kezdtük meg. A
megvalósítható felújítás elősegíti hogy a Gyerekház teljes funkciójában működjön. Az épületrész teljes
egészében felújításra kerül a pályázat ideje alatt, és a tárgyi funkcióra alkalmassá válik. Itt a
helyiségstruktúra is változik, teljes külső és belső felújítással, fűtéskorszerűsítéssel,
nyílászárócserékkel, belső vízvezetékek és vizesblokkok cseréjével. A tervezett átalakítás során a
Gyerekház egy funkcióban megfelelő és mindenki számára elérhető épület lesz.
A Gyerekház elsődleges célja a készségek és képességek kibontakoztatása, a lehető legkorábbi
életkorban azon gyermekek számára, akik a legjobban rászorulnak, továbbá a gyermeket nevelő szülő
minél korábbi szakszerű támogatása, mindezek fényében a hátrányos helyzetű gyermekek számára
olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek csökkentik a meglévő hátrányaikat, elősegítik sikerességüket
a későbbi nevelésben, oktatásban.
A Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és anyagokat, elérhetővé
teszi a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy a kitűzött célok
minél magasabb színvonalon valósuljanak meg. Különböző segítő programok és tanfolyamok kapnak
majd helyet ami a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé
tétele és a szülői kompetenciák erősítése.

A projekt időtartama: 10 hónap
A projekt kezdete: 2019. április 01
A támogatás mértéke: 15 000 000 forint

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Biztos Kezdet Gyerekház Bőcsön
EFOP-1.4.3-16-2017-00073
A projekt átfogó céljai:
A szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű csecsemők és kisgyerekek szociális, érzelmi és értelmi fejlődésnek javítása. A szülői szerepek,
kompetenciák megerősítése, és ezáltal a családok és közösségek erősítése.
A Gyerekház elsődleges célja a készségek és képességek kibontakoztatása, a lehető legkorábbi
életkorban azon gyermekek számára, akik a legjobban rászorulnak, továbbá a gyermeket nevelő szülő
minél korábbi szakszerű támogatása, mindezek fényében a hátrányos helyzetű gyermekek számára
olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek csökkentik a meglévő hátrányaikat, elősegítik sikerességüket
a későbbi nevelésben, oktatásban.
A Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és anyagokat, elérhetővé
teszi a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy a kitűzött célok
minél magasabb színvonalon valósuljanak meg.
A Gyerekház funkciója:



a leghátrányosabb helyzetű, óvodáskor alatti (0-3 éves) gyermekek és szüleik számára
különféle programok és fejlesztések biztosítása
a súlyos (egyéni és szociális) hátrányokból fakadó problémák csökkentése, megelőzése

A következő eszközökkel:







a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele
a szülői kompetenciák erősítése
óvodára való felkészítés
a kisgyerekes családok életszemléletének változása, jövőképük erősítése
helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő,
gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus),
részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az
igénybevevői kör számára

A projekt időtartama: 48 hónap
A projekt kezdete: 2018. február 01.
A támogatás mértéke: 39 990 252 forint

Bőcs Község Önkormányzata
EFOP-2.1.2-16-2018-00058
A projekt időtartama: 10 hónap
A projekt kezdete: 2019. április 01
A projekt befejezése: 2020. január 31.
A támogatás mértéke: 15 000 000 forint
Támogatás mértéke: 100%
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Biztos Kezdet Gyerekház Bőcsön

EFOP-2.1.2-16-2018-00058
A Boldogkőváraljai Községi Önkormányzat 2020.01.31-el befejezte a Biztos Kezdet Gyerekház
felújításának munkálatait.
A projekt átfogó céljai:
A szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű csecsemők és kisgyerekek szociális, érzelmi és értelmi fejlődésnek javítása. A szülői szerepek,
kompetenciák megerősítése, és ezáltal a családok és közösségek erősítése.
A projektben megvalósítható felújítás elősegítette hogy a Gyerekház teljes funkciójában működjön. Az
épületrész teljes egészében felújításra került a pályázat ideje alatt, és a tárgyi funkcióra alkalmassá vált.
Korszerűsítve lett az épületgépészet és épületvillamosság. A program részeként kialakítottuk a teljes
akadálymentes megközelítést megteremtettünk hozzá minden feltételt ami szükséges volt. A tervezett
átalakítások után a Gyerekház minden megvalósuló programja biztosított és színvonalas körülmények
között teljesíthető.
A Gyerekház elsődleges célja a készségek és képességek kibontakoztatása, a lehető legkorábbi
életkorban azon gyermekek számára, akik a legjobban rászorulnak, továbbá a gyermeket nevelő szülő
minél korábbi szakszerű támogatása, mindezek fényében a hátrányos helyzetű gyermekek számára
olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek csökkentik a meglévő hátrányaikat, elősegítik sikerességüket
a későbbi nevelésben, oktatásban.
A felújítást követően a Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és
anyagokat, elérhetővé teszi a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet,
hogy a kitűzött célok minél magasabb színvonalon valósuljanak meg. Különböző segítő programok és
tanfolyamok kapnak helyet ami a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató
foglalkozások elérhetővé tétele és a szülői kompetenciák erősítésére fog fókuszálni.

Bőcs, 2020.01.31

