
Óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység fejlesztése 

 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért  

Felelős Államtitkárság 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 

Sikóné Bartos Edina 
gyermekjóléti alapellátás referens 



2 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 

(EFOP-3.2.9.) 

Bevezetés ütemezése: 
 

 2015. január 1-től lehetőség a gyermekjóléti szolgáltatás keretein 

belül. 
 

 EFOP – modell program 2016. második-harmadik negyedév 

kiírás  
 

Ki pályázhat?  
 

Család- és gyermekjóléti központ/ok, Gyvt. szerint kiszerződött 

feladatellátó szolgáltató 

Program másfél tanévet követ (18 hónap) 
 

 2018-tól teljes körű bevezetés 
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Pályázattal kapcsolatos információk 
 

 Egy pályázó átlagosan 18 – 40 millió Ft támogatásban részesülhet. 

Teljes támogatási keret 1,7 milliárd forint  
 

 Kiválasztási szempontok:  

• A helyszínek leképezzék azokat a területi különbségeket, amelyek az 

ország településszerkezetéből, szociális eltéréseiből adódnak.  

• Alapja a szükségletfelmérés: bemutatásra kerül az adott járás, a 

bevont köznevelési intézményben jelentkező szociális szükséglet, a 

környezet sajátos problémái, a pályázó központ korábbi 

tapasztalata, tárgyi és személyi erőforrásai.  

• Szolgáltatási tartalom minősége: szakmai terv, szolgáltatási terv, 

együttműködési keret a köznevelési intézménnyel.  
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Pályázattal kapcsolatos információk 

  A projekt célja: 
• A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek élethelyzetének, 

körülményeinek javulása 

• Az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás szakmai tartalmának, a 

fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és 

pénzügyi források meghatározása. 

  

  Várt eredmények: 

•  A szociális munka eszközeinek - módszereinek adaptálása az iskolai 

környezetbe (egyéni, csoportos, közösségi szociális tevékenységek által) 

• A köznevelési intézményekben megjelenő szociális szakemberek 

hosszútávon történő integrálása, elfogadtatása, szakmai önállóságuk 

biztosításával  

• Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család- és 

gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között (szervezeti 

keretek, eljárásrend, dokumentáció)  
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Az óvodai és iskolai szociális segítők által végzett tevékenységek 
 

1500 gyermek/1 fő szociális segítőre vetítetten a szolgáltatás 

teljes időkeretének bontása: 
 

 60% klasszikus iskolai szociális segítő munka 

• 10% egyéni,   

• 55% csoportokkal  végzett és  

• 35% közösségi munka 

 

 20% ifjúságvédelmi feladatok ellátása - gyermekvédelmi 

 tevékenységek koordinálása; 

 

 20% adminisztráció 
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Óvodai és iskolai szociális segítés célcsoportok  
 

 Közvetlen célcsoport: 

• Család- és gyermekjóléti központok 
 

 Közvetett célcsoport 

• óvoda, általános iskola és középfokú köznevelési 

intézmények (kollégiumaikkal együtt) valamennyi 

gyermeke, tanulója: 

• óvodapedagógusok, pedagógusok  

• az érintett köznevelési intézmények közösségei 

(nevelőtestület; óvodai, iskolai csoport) 

• Szülők, nevelőszülők, gondviselők 

 



7 

Szakmai mutatók, indikátorok 

A szakmai mutatók, indikátor 1 főre vetítetten jelennek meg, melyet 

projekt-szintjén kell elérni (több főállású szociális segítő esetén szorzatával, 

és részmunkaidő esetén arányosítottan kell teljesíteni).  

Az összes bevont gyermek számához viszonyítva óvodás gyermek 25%, 

iskolás tanuló 75% kell legyen. 
 

Óvodai szociális segítő tevékenység által bevont gyermekek száma: 187 fő 

• Egyéni segítésbe bevont iskolás gyermekek száma: 19 fő  

• Csoportos foglalkozásokba bevont iskolás gyermekek száma: 103 fő  

• Közösségi rendezvények által bevont iskolás gyermekek száma: 65 fő 
 

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: 563 fő 

• Egyéni segítésbe bevont iskolás gyermekek száma: 56 fő  

• Csoportos foglalkozásokba bevont iskolás gyermekek száma: 310 fő  

• Közösségi rendezvények által bevont iskolás gyermekek száma: 197 fő 
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Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
 

1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 3. hónapig szolgáltatási 

terv felülvizsgálata igazoltan megtörténik és a szociális segítő tevékenység 

minden együttműködő intézményben elérhetővé válik.  
 

2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 10. hónap utolsó 

munkanapjáig az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel bevont 

gyermekek száma eléri a projekt egésze során szociális segítő tevékenységbe 

bevonni kívánt gyermekek számának 50%-át. Projekt szinten az összes 

elszámolható költség legalább 45%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.  
 

3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezéséig az óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenységgel bevont gyermekek száma eléri a 100%-ot. Projekt 

szinten az összes elszámolható költség legalább 80%-áról kifizetési igénylés 

kerül benyújtásra.  
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Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő 2 éves időszakra vállalja:  

 

Speciális szolgáltatásként, tanácsadó/k alkalmazásával biztosítja az óvodai 

és iskolai szociális segítő tevékenységet a projektbe bevont köznevelési 

intézmények számára az elkészítendő módszertani szakmai anyag tartalma 

és iránymutatásai alapján.  

 

Amennyiben a projekt támogatási összegéből elszámolásra kerül szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó – építési engedélyt nem igénylő – iroda 

kialakításának költsége (iroda festése, tárgyi eszközök beszerzése), azt 

annak funkciójában meg kell tartani a szolgáltatásra előírt ideig. 
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A projekt megkezdése 

 A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást 

igénylő saját felelősségére megkezdheti.  
 

 Azonban a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem 

értékelésére, nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

  

 A támogatási szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy 

hónapon belül a projekt megvalósítását meg kell kezdeni. 
 

 A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben 

a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a 

támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll 

rendelkezésre. 
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Értékelés 
Standard kiválasztási eljárásrend. 
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.  
Értékelési határnapok: 
 2016. október 14. 
 2016. november 10. 
 2016. december 30. 
 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő 
programon keresztül. 
 

Jogosultsági ellenőrzés  (Felhívás 4.4.2 fejezet 1. és 2. pont) 
Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok 
Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok 
 

Tartalmi értékelés (Felhívás 4.4.2 fejezet 3. pont) 
Értékelési szempontrendszer 
Adható pontszám 154 pont 
Minimális elvárás (92 pont, azonban ez nem jelenti automatikusan a támogatás 
megítélését!) 
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