
 

 

 

 

2019. június 26. 

Sajtóközlemény 

Lezárult az EFOP-3.2.9-16-2016-00062 azonosító számú óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című projekt 

 
A Kornisné Központ Család- és Gyermekjóléti Központja 2017. október 1. napjával kezdte meg 
az EFOP-3.2.9-16-2016 00062 azonosító számú „A Tiszavasvári járás közigazgatási területén 
található köznevelési intézményekben óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
fejlesztése”  című projekt lebonyolítását, amely 2019. március 31. napjával sikeresen lezárult.  
A projekt az Európai Szociális Alap keretében valósul meg, 19.30 millió forint támogatás 
segítségével. 
A pályázatnak köszönhetően 2 óvodai- és iskolai szociális segítő szakember segítette a 
pályázatba bevont közoktatási intézmények munkáját.  
 
A pályázatban résztvevő intézmények: 
 
Óvodák: 

• Tiszavasvári Magiszter Alapítványi Óvoda (Petőfi u. 4. szám alatti és Petőfi u. 10. szám 
alatti intézmények) 

• Napköziotthonos Óvoda (Hétszínvirág, Szivárvány, Kerekerdő, Aranyalma és 
Napraforgó Tagintézmények) - Tiszalök 

• Tiszadadai Nyitnikék Óvoda 
• Tiszadobi Napsugár Napköziotthonos Óvoda 

 
Általános iskolák: 

• Tiszavasvári Magiszter Alapítványi Általános Iskola 
• Tiszavasvári Általános Iskola (Ifjúság u. 8. szám alatti és a Vasvári Pál u. 97/A szám 

alatti telephely 
• Kossuth Lajos Alapfokú Művészeti és Általános Iskola - Tiszalök 
• Tiszadadai Holló László Általános Iskola 
• Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 
A pályázat időtartalma alatt a gyerekek egyéni, csoportos és közösségi foglalkozásokon vettek 
részt. A program időtartama alatt a járás területén 2667 gyermeket vontak be a különböző 
rendezvényekbe. A programok között szerepeltek prevenciós előadások, kulturális 
rendezvények, szabadidős programok, sportnapok, kézműves foglalkozások, kirándulások, 
hagyományőrző rendezvények. A pályázat egyik nagy programeleme a 7 héten át tartó nyári 
tábor volt.  
A szociális segítők esetmegbeszélésen, szakmai napokon, jelzőrendszeres tanácskozásokon, 
szupervízión vettek részt. A pedagógusok részére PEDWÉK tréning, konfliktuskezelő tréning 
és szupervízió került megrendezésre.  
A fejlesztés eredményeképpen az intézményekben íróasztal, irodai szék, szekrény, nyomtató, 
fejlesztő játékok kerültek beszerzésre, amelyek mind a szociális segítők, mind a pedagógusok 
munkáját segítették és a jövőben is segíteni tudja. 
A iskolai szociális munka 2018. szeptember 1. napjától kötelezően ellátandó feladat a Család- 
és Gyermekjóléti Központok részére.   
A pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy a jövőben Tiszavasvári Járás területén egy 
magabiztos és hatékony munka bontakozzon ki, és ez által a gyermekek fejlődési lehetősége 
biztosított legyen.          
      Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 
       intézményvezető 


