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1. Összefoglaló 
A fejlesztés helyszíne 
A NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthona, speciális gyermekotthonként egy a hetvenes évek-

ben létrehozott fiúnevelő intézet jogutódjaként végzi tevékenységét. 
Az intézmény elődjében jellemző volt a közösségi és munka terápia, a növendékek számára az 

intézmény keretein belül volt lehetőség szakmai képzésen való részvételre. A jelenlegi intézmény-
ben a pedagógiai koncepció megváltozásának eredményeként a közösségi és munka terápiát in-
kább az egyéni, személyes terápia váltotta fel, ami a korábbinál lényegesen humánusabb gyógy-
kezelési módot jelent, viszont kisebb figyelmet tud fordítani a fiatalok önálló életre való felkészülé-
sére és a munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelésére. 

A speciális gyermekotthon, működése során a hetvenes évek elején létrehozott infrastruktúrát 
használja. Az épületegyüttes a kedvező energiaárak korában, bizonyos korszerűséget, esztétikai 
szempontokat is figyelmen kívül hagyva épült meg. Az egykori energiatakarékossági szemléletet 
magukon viselő épületek jelentős többletenergia felhasználást eredményeznek a jelenlegi intéz-
mény és a fenntartó számára. 

Az infrastrukturális beruházási szükségletek 
A jogszabályoknak megfelelő működéshez szükséges, a gondozott fiatalok ellátását biztosító 

átalakítások - a központi költségvetési források függvényében - folyamatosan valósultak meg az 
intézményben, sőt elkezdődtek az energiatakarékosságot figyelembe vevő korszerűsítések is, 
azonban jelenleg is  

 van olyan része az épületegyüttesnek, ami energia pazarló módon szolgálja az intézményi 
ellátást,  

 használnak a gyermekek a régi működésben is igénybe vett, ma már korszerűtlen, elhaszná-
lódott épületrészeket, 

 vannak még a régi intézménytől örökölt, az akkori állapotokat tükröző, elhasználódott, a je-
lenlegi struktúrában nem használt épületegységek. 

A projekt célja 
A projekt célja, olyan infrastrukturális feltételek megteremtése, amelyek tovább javítják a gyer-

mekotthon lakóinak életminőségét, szolgálják az önálló életre való jobb felkészülésüket, segítik a 
sikeres munkaerő-piaci beilleszkedésüket, ennek érdekében figyelembe veszik a gyermekek szük-
ségleteit, igényét és meglevő adottságait. 

A projekt eredményei 
Az akadálymentes elérést is biztosító, infrastrukturális fejlesztéseknek, a tervezett korszerűsíté-

si és felújítási munkálatoknak két fő és egy kiegészítő irányát határoztuk meg. 
A projekt során felújított és komfortos gyakorlati foglalkoztató helyiségek, korszerűsített tároló 

épület és üvegház, valamint a meglevő szabadföld területek együtt alkotnak majd egy élelmiszer-
növény termesztési funkciókkal is rendelkező, a háztáji gazdaságot modellező foglalkoztató köz-
pontot, ahol a gyerekek önálló életre felkészítő csoportfoglalkozások során növénytermesztési, 
tartósítási, tárolási tevékenységet folytatnak, megszerzik a későbbi önálló életvitelhez hasznos 
kompetenciákat, megtanulják a kapcsolatos ismereteket. 

A jelenleg nem használt, egykori nevelési egység átalakításával, felújításával, korszerű info-
kommunikációs eszközökkel felszerelt információs, olvasó és forrásközpont működtetése válik 
lehetővé, ami alkalmas a tanulási lehetőségek és információszerzési tér kitágítására, az iskolai 
oktatási kereteken kívüli tanulási lehetőségek, korszerű módszerek kihasználására, az egyéni, 
vagy kiscsoportos - felzárkóztató és tehetséggondozó - foglalkozások megvalósítására.  

Az intézményi ellátást biztosító központi épületegyüttes külső hőszigetelésének teljessé tételé-
vel tovább folytatódik az energiahatékonyságot szem előtt tartó intézményi működés biztosítása, 
az energiaköltségek valamint az ellátáshoz kapcsolódó költségek csökkentése, az energiatakaré-
kos működésre való átállás. 

A célcsoport 
A gyermekotthonban ellátott fiatalok beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzde-

nek, jelentős elmaradás mutatkozik tanulmányi előmenetelükben, viszont aktívak, tevékenyek, 
mozgékonyak, cselekvési vágyuk pozitív irányban mobilizálható.  
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A fejlesztés hatása az intézményi életre 
Projekttervünk koncepciója szerint, megfelelő infrastrukturális feltételek javítása mellett lehető-

ség nyílik arra, hogy a gyermekek tevékenységrendszerébe olyan elemeket illesszünk, amelynek 
során a gyermekek 

 a közösségi és csoport aktivitás kihasználásával, háztáji gazdálkodási, növénytermesztési 
célú gyakorlati tevékenység folytatása során, az önálló és öngondoskodó életre készülhes-
senek, gyakorlati gazdálkodási, önellátási ismeretekre, tegyenek szert, 

illetve 
 a kognitív aktivitásuk mobilizálását a hagyományos iskolai környezettől eltérő, korszerű info-

kommunikációs eszközökkel, új tanulásszervezési módok kihasználásával érjük el, melynek 
során felzárkóztató foglalkozásokon, hiányzó alapkészségeiket fejlesszék, illetve ismeretei-
ket gyarapítsák, tehetségüket kibontakoztathassák. 

A fejlesztés hatása a célcsoportra 
Az infrastrukturális fejlesztés eredményeként komfortos és otthonos épületekkel rendelkező, 

háztáji gazdaságot modellező foglalkoztató központban az intézményben nevelt fiataloknak alkal-
ma lesz az intézményi ellátásukban felhasználható élelmiszernövények egy részének megtermelé-
sére, tárolására. A kertészeti, háztáji gazdálkodási, háztartási tevékenységgel eltöltött idő alatt a 
gyerekeknek lehetősége lesz az önálló életvitel során használható tudás, készségek, képességek, 
attitűdök megszerzésére. A zöldségnövények termelésével kapcsolatos tevékenységet a pályaori-
entációs célokra tudjuk kamatoztatni, illetve a megszerzett tudást gyerekek az intézményből kike-
rülve, a saját ellátásukban, esetlegesen majdani családi gazdálkodásuk során tudják használni. 

A korszerű infokommunikációs technológiával ellátott információs, olvasó és forrásközpontban 
az intézményben nevelt gyermekeknek alkalma lesz a hagyományos iskolarendszeri oktatástól 
eltérő, saját képességüknek megfelelő ütemű és szükségletű tanulási, távtanulási információszer-
zés, kommunikáció alapú tanulási, kompetenciafejlesztő tevékenység folytatására. Az oktatóterem, 
a kiscsoportos foglalkoztató helyiségek, a könyvtárhelyiség igénybevételével - a nevelők inspiráto-
ri, mentori, tutori támogatásával - minden gyerek a saját ütemében tanulhat, felzárkóztató foglalko-
zásokon vehet részt, pótolhatja alapképességekben mutatkozó lemaradását, vagy tehetséggondo-
zó lehetőségeket kihasználva bővítheti ismereteit, kapcsolatot tarthat mindazokkal, akik e tevé-
kenységét segíteni tudják. 

A külső hőszigetelésével teljessé tett épületegyüttes lehetővé teszi az energiatakarékosabb fű-
tési módot és hozzájárul a fiatalok otthonosabb, komfortosabb életterének kialakításához. 

A célcsoportok felkészülése 
A három fejlesztési terület mindegyike hozzájárul a gyermekek életminőségének javításához, 

viszont nem egyforma hozzáállást vár el az intézményben nevelkedőktől.  
Az energiahatékonysággal kapcsolatos fejlesztések, a hőszigetelés eredményeit a gyermekek 

közvetetten tapasztalják meg, a hozzájuk való kapcsolatuk viszonylag passzív.  
A háztáji és gazdálkodási központtal és az információs és olvasóponttal közvetlen kapcsolatba 

kerülnek majd a gyerekek, mindkettő létesítmény előnyeinek hasznosítása, megélése, aktív viszo-
nyulást vár el tőlük, illetve nevelőiktől. Ezért projekt során a biztosított kereteket figyelembe véve 
önálló életvitelt erősítő illetve arra felkészítő foglalkozásokat és programokat szervezünk a gyer-
mekek, mint elsődleges célcsoport számára, illetve felkészítéseket szervezünk a másodlagos cél-
csoportot számára, amelyek során felkészülhetnek a projektben megvalósuló változásokra.  

A lehetséges kockázatok 
A projekt kockázatelemzése során feltárt kockázatok közt csupán egyet azonosítottunk magas 

kockázatúnak, illetve nem találtunk olyan kockázatot, ami alapjában veszélyeztetné a projekt meg-
valósulását. A feltárt kockázatok többsége a projekt késedelmes befejezését, a projektzárás ké-
sőbbre tolódását okozhatja, azonban nagy részük közepes, vagy alacsony szintűnek tekinthető.  
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2. A projekt bemutatása 

2.1. Helyzetértékelés 

2.1.1. Intézményi feltételek bemutatása 
2.1.1.1. Földrajzi elhelyezkedés 
A NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthona Zala megye székhelye, Zalaegerszeg külterületi, kül-

városi részében, Zalabesenyő városrészhez és Botfa településhez közel, helyi és helyközi járatú 
autóbusszal, személygépkocsival és tehergépkocsival jól megközelíthető helyen működik. Az in-
tézményből a városközpont, illetve a vasútállomás 10 percen belül leérhető. A helyi autóbuszjárat 
megállóhelye az intézmény bejáratától 100 m-re található. 

2.1.1.2. Jogszabályi körülmények 
A speciális gyermekotthon az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye 

alapján - a gyámhivatal határozatának megfelelően - az egész országból fogadja be az átmeneti 
és a tartós nevelésbe vett, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, 12. - kivétele-
sen indokolt esetben 10. - életévüket betöltött, fiatal fiúkat, akik általában 18 éves korukig marad-
nak az intézményben. 

Alapító okiratban megállapított gyermeklétszám 48 fő. 

2.1.1.2.1. Általános feladataink 
• a gyermekekről való személyes gondoskodás 
• általános iskolai és szakmai képzés segítése 
• az önellátás készségszintű elsajátítása 
• az életkori sajátosságoknak megfelelő szociális készségek kialakítása 
• kulturális identitás elősegítése 

2.1.1.2.2. Speciális feladataink 
• sérülés-specifikus szakellátás,  
• pszichoaktív szerek használatát követő rehabilitáció. 
• tanulási zavarok korrekciója 
• primer, szekunder prevenció 
• re szocializáció 

2.1.1.3. Az intézmény elődje és jelenlegi formája 
Az intézmény elődje 1970 óta működött, viselkedésükben, tanulmányi előmenetelükben zavart, 

illetve elmaradott fiatalok rehabilitációjával foglalkozó intézményként, a jelenleginél jóval nagyobb, 
160-as gyermeklétszámmal, nagyobb szakemberállománnyal és kisegítő és adminisztratív sze-
mélyzettel, illetve a jelenleginél jóval összetettebb, kiterjedtebb infrastrukturális háttérrel, kiegészítő 
és gazdasági épületekkel. 

A speciális gyermekotthon jelenlegi profilja a gyermekvédelmi törvény, valamint a 46/2003. 
(VIII.08.) ESZCSM rendelet hatálybalépését követően alakult ki, mind az ellátottak számában, 
mind az ellátás tartamában. 

Az intézmény elődjében jellemző volt a közösségi és munka terápia, a növendékek számára az 
intézmény keretein belül volt lehetősége szakmai képzésen való részvételre. Itt készítették fel őket 
számos - mezőgazdasági, fém és faipari - szakma elsajátítására, helyben folytak az elméleti és 
gyakorlati foglalkozások. 

Az átalakítások eredményeként a közösségi és munka terápiát inkább az egyéni, személyes te-
rápia váltotta fel, a gyerekek iskolakötelezettségüknek magántanulói formában, különböző külső 
intézményekben és belső felkészítések igénybevételével tesznek eleget.  
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2.1.1.4. Személyi feltételek 
A speciális gyermekotthon személyi feltételeit a 46/2003.(VIII.8.) számú ESZCSM rendelet ha-

tározza meg. A speciális gyermekotthon életét az igazgató irányítja. 
A gyermekekkel a családias környezetet modellező terápiás csoportokban foglalkoznak neve-

lők, gyermekfelügyelők. A házimunkára, önellátásra nevelést a gyermekfelügyelők segítik, az éj-
szakai pihenést éjszakás felügyelők biztosítják. Egy-egy családias jellegű egységet nevelési egy-
ség vezető irányít. 

A pedagógusok és a segítő hivatásúak kiválasztásának alapfeltétele a megfelelő szakmai ta-
pasztalat, a munkakör ellátásához szükséges empátia és tolerancia.  

A nevelési folyamatot a terápiás csoportok szakmai létszámán túlmenően, pszichológus, csa-
ládgondozók, növendékügyi előadó, pszichiáter, orvos, fejlesztő pedagógusok, foglalkoztatók segí-
tik. Azokat a speciális feladatokat, amelyek ellátására az otthon szakemberekkel nem rendelkezik 
(logopédus, gyógytornász, szakkörvezetők stb.) eseti megbízással biztosítja a felmerülő szükség-
letek szerint. 

A fiatalokkal közvetlenül foglalkozó pedagógusok számára szupervíziós szolgáltatás biztosított, 
továbbképzésük pedig ütemtervben rögzítetten történik. A speciális pedagógiai, pszichológiai, 
gyógypedagógiai és jogi ismeretek aktualizálására belső képzéssel gondoskodunk, különös tekin-
tettel az új kollégák munkába állását megelőzően. 

2.1.1.5. Tárgyi feltételek 
Az utóbbi tíz év során történt pedagógiai koncepció megváltozásának, a közösségi és munkate-

rápia jelentősége csökkenésének eredményeképpen az intézmény korábbi infrastruktúrája is fo-
lyamatosan átalakult, egyre kevésbé szolgálta a nevelési funkciókat. E célból jelenleg is kevésbé 
vannak igénybe véve a korábbi közösségi munkára használt épületrészek.  

Az intézményben jelenleg a hat kiscsoportos terápiás egység biztosítja az elhelyezést. A terápi-
ás egységekben a 8 gyermek, kétágyas szobákban kerül elhelyezésre, a lakrészek felszereltsége 
megközelítően modellezi a családias jellegű környezetet. A közösségek önálló gazdálkodási és 
pedagógiai egységként funkcionálnak, részeként a speciális otthonnak. Minden csoport rendelke-
zik az önálló élettér kialakításához és fenntartásához szükséges felszerelésekkel. Minden csoport-
ban önálló konyha üzemel, amely az ellátáson túlmenően önálló életre nevelési célokat is szolgál.  
A szükségletek tükrében a közösségek részére konyhakert biztosított. Az önálló, önellátó életre 
való felkészítést szolgáló, konyhakerti termelő tevékenységet a projekt keretében kívánjuk infra-
strukturális fejlesztésekkel támogatni. 

A tornaterem - kondi-szobával kiegészülve - biztosítja az időjárástól független testedzés lehető-
ségét, a fizikális terhelés személyre szabottságát. A sportpálya jobb kihasználásával ösztönözhe-
tővé válnak ellátottaink a nagy-mozgásos feladatok, labda-játékok, és a játékkal kapcsolatos sza-
bályok gyakorlására. 

A számítógépes ismeretek átadásának, és a 9-10. osztályosok valamint a felnőttek informatikai 
képzésének biztos pontja az informatikai szaktanterem, amely a csoportokhoz telepített számító-
gépekkel egészül ki. 

A könyvtár a kölcsönzésen túlmenően biblio-terápiás foglalkozások vezetését teszi lehetővé, 
valamint biztosítja az oktatási rendszer kötelező irodalmának feldolgozását. 

A terápiás foglalkozások és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása érdekében barkácso-
lást lehetővé tevő és kézműves terem áll rendelkezésre. Az intézmény struktúráját meghaladó tár-
gyi feltételek biztosítására a környezetünkben található városi közösség adottságrendszere is be-
vonásra kerül (uszoda, sportpálya, mozi, színház stb.).  
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2.1.1.5.1. Az örökölt infrastruktúra 
Az egykori épületi infrastruktúrából rendelkezésünkre állnak felújítandó állapotban levő saját tu-

lajdonú üvegházak, gyakorlati foglalkoztató és kiszolgáló épületek, valamint mezőgazdasági földte-
rületek. 

Az előző működési módú intézménytől megörökölt, a hetvenes évek elején épült infrastruktúrát 
az intézmény az elmúlt években - a költségvetési források lehetőségeit kihasználva - folyamatosan 
újította fel, alakította ki az egyéni terápiát szolgáló lehetőségeket, valamint biztosította energiataka-
rékosabb működés feltételeit. A szakmai munkájában kevéssé hasznosítható épületrészeket, föld-
területeket bérbeadással hasznosította, ezzel növelve bevételeit. 

Az elmúlt években megvalósult energiaköltség csökkentő beruházások során elkezdődött a 
használt épületegyüttes külső hőszigetelése, nyílászáróinak kicserélése. A fűtésrendszer rekonst-
rukciójának keretében energiatakarékos kazánok kerültek beszerzésre, a fűtési rendszer költség-
hatékonyabbá vált. A KEOP-2011-4.2.0/A projekt keretében a melegvíz-ellátás rendszerét segítő 
napkollektorok kerültek üzembe helyezésre. 



 9 

2.1.2. Problémaelemzés 
2.1.2.1. SWOT elemzés 
A SWOT elemzés segítségével készült vizsgálatunk, két fő gyengeségterület beazonosításában 

segített.  
 a gyermekek aktivitásának kihasználása 
 az infrastrukturális feltételeink 

2.1.2.1.1. A gyermekek aktivitásának kihasználása 
A jelenlegi ellátási körülmények és az individuális terápiára épülő lehetőségek mellett úgy látjuk, 

hogy a gyermekotthon lakóinak saját életük megváltoztatása érdekében mobilizálható, gyakorlati 
munkát lehetővé tevő közösségi aktivitása, munkaereje, valamint iskolai lemaradásuk kompenzá-
lása érdekében hasznosítható kognitív aktivitása nincsen kellő mértékben kihasználva. 

2.1.2.1.2. Az infrastrukturális feltételek 
Az infrastrukturális feltételek, a korábbi intézményi működésből örökölt épületegyüttes és léte-

sítmény együttes - a fejlesztések ellenére még mindig - energiapazarló gazdálkodást kényszerít az 
intézményre, illetve kis hatékonyságú használatot tesz lehetővé az intézmény mindennapjaiban. 

2.1.2.2. Problématerületek 
A problémaelemzésünk eredményeként három fő problématerület beazonosítására került sor, 

ami nagyfokú egyezést mutat a SWOT elemzéssel készült önértékeléssel. 

2.1.2.2.1. Az önellátásra és az önálló életre való felkészülés 
A gyermekek a gyermekotthonból általában 18. életévüket betöltve kerülnek ki. Gyermekotthoni 

elhelyezésük fő oka többnyire a tanulási és viselkedészavar. Az intézményi elhelyezés során, 
egyéni terápiával pszichés problémáik többnyire megoldódnak, viszont csak kevesen szereznek 
olyan gyakorlati tudást, végzettséget, esetleg szakmát, aminek segítségével az önálló életet el-
kezdhetik. Ritkábban vesznek részt a közösségi aktivitást kihasználó, az öngondoskodásra felké-
szítő tevékenységekben. A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben, hiányos tudásukkal és hiányos 
végzettségükkel az iparban, városi környezetben való elhelyezkedésük meglehetősen kérdéses. 
Ezért fontos lenne a háztáji, háztartási, növénytermesztési ismereteken alapuló öngondoskodó 
életre való felkészítés erősítése. 

2.1.2.2.2. Az önképzés és egyéni tanulás lehetősége 
Az intézményben nevelkedő gyermekek iskolarendszerű oktatáshoz való viszonya meglehető-

sen rossz. Nehezen illeszkednek be a hagyományos oktatás keretei közé, és e keretek között ke-
vés gyerek szerez megfelelő alapkészségeket, általános műveltséget, iskolai végzettséget, szak-
mát. Az elkövetkezendő évek során ez a helyzet várhatóan nem fog javulni a 16 éves korig tartó 
tankötelezettség bevezetésével. A gyerekek a tanköteles koruk után valószínűleg kikerülnek a kö-
telezőnek tekinthető iskolarendszerből. Így nagy a veszélye annak, hogy még kevesebb gyerek 
vehet részt felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon, s ennek következtében még keve-
sebben hagyják el majd megfelelő alapkészségek, általános műveltség, iskolai végzettség, szak-
mai tudás birtokában az intézményt.  

2.1.2.2.3. Az intézményi energiatakarékos működés 
Az intézmény a hetvenes évek végén épült épületegyüttesben, egy korábbi nevelőintézet utód-

jaként folytatja tevékenységét.  
A valamikori nevelőintézetben a munka és közösségi terápiát lehetővé tevő funkciókra tervezték 

a különböző épületrészeket. Az akkori intézmény jelentős részben önellátó gazdálkodást folytatott. 
A jelenlegi individuális nevelést előtérbe helyező rendszer kevéssé tudja használni a korábbi infra-
struktúrát és közösségi aktivitást a gyermekek önellátásának és étkeztetésének megsegítésében. 

Ugyanakkor viszont a kedvező energiaárak korában épült épületegyüttes magán viseli az akkori 
energiatakarékossági szemléletet, ami a jelenleg használt épületek esetén jelentős többletenergia 
felhasználást eredményez. 
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2.1.3. Lehetőségek és beavatkozási területek 
2.1.3.1. Lehetőségek 

2.1.3.1.1. Pedagógiai megfontolások 
A gyermekeink beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdenek, viszont aktívak, 

tevékenyek, mozgékonyak, cselekvési vágyuk pozitív irányban mobilizálható.  
Úgy látjuk tehát, hogy megfelelő infrastrukturális feltételek javítása mellett lehetőségünk nyílik 

arra, hogy napirendjükbe olyan tevékenységeket illesszünk, amelynek során a gyermekek 
 a közösségi és csoport aktivitás kiaknázásával, háztáji gazdálkodási, növénytermesztési célú 

gyakorlati tevékenység folytatása során az önálló és öngondoskodó életre készülhetnek, 
gyakorlati gazdálkodási, önellátási ismeretekre, tesznek szert, 

illetve 
 a kognitív aktivitásuk mobilizálását a hagyományos iskolai környezettől eltérő, korszerű info-

kommunikációs eszközökkel, új tanulásszervezési módok kihasználásával érjük el, melynek 
során felzárkóztató foglalkozásokon a hiányzó alapkészségeiket fejlesztik, illetve ismeretei-
ket gyarapítják, tehetségüket kibontakoztathatják. 

2.1.3.1.2. Gazdaságossági megfontolások 
Az intézmény épületegyüttese a hetvenes években, - a mai energiaárakat figyelembe véve - 

meglehetősen energiapazarló módon épült meg, az elmúlt években azonban elkezdődtek a beru-
házások, amelyek segítenek a takarékosabb intézményi működés megvalósításában.  

Úgy gondoljuk, hogy a beruházásokat az energiahatékonyság, a megújuló energiák felhaszná-
lása, illetve az önellátás erősítése érdekében lehet folytatni, amivel erősítjük, hogy az intézmény 
képes legyen az eddiginél nagyobb arányú önfenntartásra, 

 mind a további energiatakarékossági lehetőségek kihasználása területén, 
 mind a megújuló energiák előállítása és felhasználása területén, 
 mind az önálló élelmiszer ellátásban felhasználható növények megtermelése területén. 
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2.1.3.2. Beavatkozási területek 

2.1.3.2.1. A háztáji önellátásra és az önálló életre való felkészítés 
Az önellátáshoz és az önálló életvitelhez szükséges kompetenciák megszerzésének lehetősé-

gét intézményünk az élelmiszernövények megtermelését, tárolását, tartósítását és az önellátásban 
való felhasználását biztosító, kertészeti és háztartási tevékenységgel tudja segíteni. Az infrastruk-
turális feltételeket mindehhez a gyakorlati foglalkoztatást támogató - háztáji gazdaságot modellező 
foglalkoztató - központ működtetésével lehet biztosítani, ahol a gyerekek egész éven át csoport-
munkával, vagy egyéni tevékenységgel, aktív gyakorlati gazdálkodást végezhetnek. 

A gyermekek többségének a gyermekotthonból való távozását követően önálló életet kell élni, 
ahol olyan tudással, gyakorlati készségekkel kell rendelkezniük, amelyeket biztos munkahely hiá-
nyában is hasznosítani tudnak önellátó családi gazdálkodásuk során.  

A gyakorlati foglalkoztató épületek és üvegház felújításával és korszerűsítésével lehetővé tesz-
szük a kapcsolódó ismeretek megszerzését, készségek, képességek fejlesztését, különösen pedig 
a hozzáállás, attitűd pozitív irányú alakulását. 

2.1.3.2.1. Az önképzés és egyéni tanulás lehetőségei 
Az intézmény megfelelő infrastrukturális fejlesztésekkel, információs, olvasó és forrásközpont 

kialakításával tudja megteremteni azokat a pedagógiai és technikai lehetőségeket, aminek segít-
ségével a gyermekek meglevő hiányosságaikat a hagyományos iskolarendszerű oktatástól külön-
böző formában pótolni tudják.  

A gyermekek többségének jelentős, alapkészségekben, alapműveltségben, ismeretekben 
megmutatkozó hiánya van. Figyelembe véve a gyerekek közt mutatkozó életkori és kognitív kü-
lönbségeket, amelyek alapkészségeikben, képességeikben, ismereteikben is megmutatkoznak.  

Az információs és olvasópont kialakításával az olyan képzési, tanulásszervezési formákat kí-
vánjuk bővíteni, ami figyelembe veszi és kezeli a köztük levő különbségeket, kihasználja egyéni 
aktivitásukat, lehetőséget nyújt a felzárkóztatásra, az információ kezelési lehetőségek gyakorlásá-
ra, alkalmat ad a tehetséggondozásra is.  

2.1.3.2.2. Az energiatakarékos működés 
Az elmúlt években elkezdett önellátást segítő és energiaköltség csökkentő beruházásokat kibő-

vített formában tudjuk folytatni. A jövőben az energiahatékonyságot tovább kell növelni, az intéz-
mény energiatakarékos működése érdekében. 

Meglevő lehetőségeinkre támaszkodva biztosítani szükséges az épületkomplexum eddig hőszi-
geteléssel el nem látott épületrészeinek hőszigetelését. 
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2.2. A projekt célja és célcsoportja 

2.2.1. A projekt célja 
Önálló életvitelre nevelési lehetőségeket megteremtő és felzárkóztatást, egyéni önképzést biz-

tosító, valamint energia megtakarítási formákat lehetővé tevő intézményi infrastruktúra fejlesztés a 
gyermekek társadalmi integrációjának segítése és az életminőségének javítása érdekében. 

2.2.2. A projekt célterületei 
2.2.2.1. Az önálló életre való felkészülés és az önellátásra nevelés segítése 
Az élelmiszernövény termesztési funkciókkal rendelkező, a háztáji gazdaságot modellező fog-

lalkoztató központ, felújított és komfortos gyakorlati foglalkoztató helyiségek, tároló épületek és 
üvegház működtetése, ahol a gyerekek önálló életre felkészítő csoportfoglalkozások során nö-
vénytermesztési, tartósítási, tárolási tevékenységet folytatnak és ezáltal megszerzik a későbbi ön-
álló életvitelhez hasznos kompetenciákat, megtanulják a kapcsolatos ismereteket, megszerzik a 
gyakorlati tudást.  

2.2.2.1.1. Kapcsolódó tevékenység 
A gyakorlati oktató és foglalkoztató tevékenységet lehetővé tevő helyiségek felújítása, komfor-

tossá, otthonossá tétele, az egykori üvegház felújítása, valamint a tároló épületrészek felújítása és 
korszerűsítése. 

2.2.2.2. Az önképzés és egyéni tanulás lehetőségének biztosítása 
A korszerű infokommunikációs eszközökkel felszerelt információs központ és olvasópont mű-

ködtetése, ami alkalmas a tanulási lehetőségek és információszerzési tér kitágítására, az iskolai 
oktatási kereteken kívüli tanulási lehetőségek, korszerű módszerek kihasználására, az egyéni, 
vagy kiscsoportos - felzárkóztató és tehetséggondozó - foglalkozások megvalósítására.  

2.2.2.2.1. Kapcsolódó tevékenység 
Az egykori nevelési egység átalakításával, felújításával információs és olvasóközpont kialakítá-

sa, infokommunikációs eszközök, bútorzat beszerzése, helyi hálózat és internetellátás kiépítése. 

2.2.2.3. Az energiatakarékos működés segítése 
Az energiahatékonyságot szem előtt tartó intézményi működés biztosítása, az energiaköltségek 

valamint az ellátáshoz kapcsolódó költségek csökkentése, az energiatakarékos működésre való 
átállás folytatása. 

2.2.2.3.1. Kapcsolódó tevékenység 
Az intézményi ellátást biztosító központi épületegyüttes külső hőszigetelésének teljessé tétele. 
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2.2.3. A projekt célcsoportjai 
2.2.3.1. Elsődleges célcsoport, a gyermekotthon lakói 
A speciális gyermekotthonban többségében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és a 

tartós nevelésbe vett, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, 10-18 éves gyer-
mekek és fiatalok élnek, viszont gondoskodásban részesülnek a kötődési és önértékelési deficite-
ket mutató, és a gyámhatóság által utógondozói ellátásba vett, maximum 24-25 éves fiatalok is.  

Viszonyulásuk a társadalmi normákhoz deviáns, hajlamosak pótcselekvések elkövetésére. 
Személyiségállapotuk következtében - életkori átlagukhoz viszonyítva - jelentős elmaradás mutat-
kozik tanulmányi előmenetelükben, amely a későbbiekben munkavállalói illetve szocializációs gát-
ként jelenik meg. Identitásuk zavart, kialakulatlan. 

Korábbi környezetükben az irányukba támasztott követelményrendszereknek megfelelni nem 
tudtak, frusztrálódtak. Személyiségük fejlődésének zavarai emocionális labilitásban, teljesítmény-
problémákban, figyelemzavarban, disz-szociális viselkedéstendenciákban nyilvánul meg. 

Az intézményben jelenleg - probléma típusoknak megfelelő elkülönítésben - hat kiscsoportos te-
rápiás egység biztosítja az elhelyezést. A hat csoport közül az egyik az un. befogadó csoport, aho-
va érkezésüket követően kerülnek a gyermekek. A csoportokban a gyermekek négy darab két-
ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre, a szobákon kívül található a csoportlakrészekben közös-
ségi helyiség, étkező, konyha, kamra, fürdőszoba és mosdó, valamint mosókonyha.  

Az intézmény kiemelt célja a gyermekek önálló, illetve önellátó életre való felkészítése, ezért a 
lakrészek felszereltsége mintázza a családias lakókörnyezetet. A csoportok a kialakított lehetősé-
gekkel élve önálló életvitelt, gazdálkodást, önellátást követő életmódot folytatnak.  

2.2.3.1.1. A korszerűsítés hatása az intézmény lakóira 
Az infrastrukturális fejlesztés eredményeként komfortos és otthonos épületekkel rendelkező, 

háztáji gazdaságot modellező foglalkoztató központ az intézményben nevelt fiataloknak alkalmas 
lesz az intézményi ellátásukban felhasználható élelmiszernövények egy részének megtermelésé-
re, tárolására. A kertészeti, háztáji gazdálkodási, háztartási tevékenységgel eltöltött idő alatt a gye-
rekeknek lehetősége lesz az önálló életvitel során használható tudás, készségek, képességek, 
attitűdök megszerzésére. A zöldségnövények termelésével kapcsolatos tevékenységet a pályaori-
entációs célokra tudunk kamatoztatni, illetve a megszerzett tudást gyerekek az intézményből kike-
rülve, a saját ellátásukban, esetlegesen majdani családi gazdálkodásuk során tudják használni. 

A korszerű infokommunikációs technológiával ellátott információs, olvasó és forrásközpontban 
az intézményben nevelt gyermekeknek alkalma lesz a hagyományos iskolarendszeri oktatástól 
eltérő, saját képességüknek megfelelő ütemű és szükségletű tanulási, távtanulási, információszer-
zés, kommunikációs alapú tanulási, kompetenciafejlesztő tevékenység folytatására. Az oktatóte-
rem, a kiscsoportos foglalkoztató helyiségek, a könyvtárhelyiség igénybevételével a - nevelők ins-
pirátori, mentori, tutori támogatásával - minden gyerek a saját ütemében tanulhat, felzárkóztató 
foglalkozásokon vehet részt, pótolhatja alapképességekben mutatkozó lemaradását, vagy tehet-
séggondozó lehetőségeket kihasználva bővítheti ismereteit, kapcsolatot tarthat mindazokkal, akik 
e tevékenységét segíteni tudják. 

A külső hőszigeteléssel ellátott épületegyüttes lehetővé teszi az energiatakarékosabb fűtési 
módot és hozzájárul a fiatalok otthonosabb, komfortosabb életterének kialakításához. 

A három fejlesztési terület mindegyike hozzájárul a gyermekek életminőségének javításához, 
viszont nem egyforma hozzáállást vár el az intézményben nevelkedőktől. Az energiahatékonyság-
gal kapcsolatos fejlesztések, a hőszigetelések eredményeit a gyermekek közvetetten tapasztalják 
meg, a hozzájuk való kapcsolatuk viszonylag passzív. A kertészeti-gazdálkodási központtal és az 
információs és olvasóponttal közvetlen kapcsolatba kerülnek majd a gyerekek, ugyanakkor mind-
kettő előnyeinek hasznosítása, megélése, aktív viszonyulást vár el tőlük. 



 14 

2.2.3.1.2. A korszerűsítés közvetett hatása a gyermekek családjaira 
Az intézményben nevelkedő gyermekek többsége nagykorúságukat elérve kerül ki intézmé-

nyünkből, jó részük családja körében folytatja életét. 
A gyermekeknek az intézményi ellátásukban alkalma lesz a felhasznált élelmiszernövények 

megtermelésére, tárolására, felhasználására, az önellátó élet biztosítása egy lehetőségének gya-
korlására. A tevékenységgel eltöltött idő alatt a gyerekeknek lehetősége lesz a használható tudás, 
készségek, képességek, attitűdök megszerzésére. 

Amennyiben a kialakult tudásuk mellett hozzáállásuk is pozitív irányban változik az intézményi 
gyakorlati és elméleti tevékenység során, úgy megfelelő esély van arra, hogy családi körülmények 
közé visszakerülve ezekkel a kompetenciákkal képesek lesznek családtagjaikat segíteni, ismerete-
iket átadni, majdani családi körülményeiket javítani, családi gazdálkodásukat segíteni, önmene-
dzselési tevékenységet folytatni. 

A gyermekek majdani családjára, mint közvetett célcsoportra gyakorolt hatásnak, meglehetősen 
sok bizonytalansági tényezővel terhelten tervezhető az eredménye. Bármilyen kis esélyű bekövet-
kezés esetén azonban az intézménytől nagyobb dimenziókban is érhetünk el minimális eredményt. 

2.2.3.2. Másodlagos célcsoport, a gyermekotthon dolgozói 
A speciális gyermekotthonban nevelkedő gyermekek a gyermekotthon felnőtt dolgozóival van-

nak kapcsolatban. Az intézmény életét, és a felnőtt dolgozók munkáját az igazgató irányítja. 
A kapcsolati háló alapján háromféle csoportot különböztethetünk meg, akik különböző intenzitá-

sú kapcsolatot tartanak fenn a gyermekotthon lakóival, azonban mindegyik felnőtt csoport részéről 
feltétlenül elvárt tulajdonságok a türelem, empátia és tolerancia. 

A nevelési egység vezetéséért, pedagógiai munkájáért, gazdálkodásáért a nevelési egység ve-
zetők a felelősek. A nevelési egységekben dolgozó pedagógusok, gyermekfelügyelők szervezik, 
irányítják a gyermekek munkáját, tevékenységét az iskolai és fejlesztési foglalkozásokon kívüli 
időszakban. Fontos gyermekfelügyelői funkció a "gazdaasszony" tevékenysége, aki napi rendsze-
rességgel irányítja a gyermekek által végzett, a csoport konyhai munkával kapcsolatos tevékeny-
séget. Emellett folyik az általános háztartási tevékenységgel kapcsolatos munka, tanulás, szabad-
idős, sport, szórakozási tevékenység. Minden csoportban egy felnőtt, gyermekvédelmi asszisztensi 
tevékenységet végez, azonban jellemző a csoportokban dolgozó felnőttek iránti feltétlen bizalom. 

A fejlesztő blokk pedagógusai, fejlesztő pedagógusai, gyógypedagógusai, szakoktatói a délelőt-
ti szervezett foglalkozásokon készítik fel a gyermekeket a magántanulói státusukból eredő vizsgá-
ikra. A 8 - 12 óráig tartó délelőtti foglalkozásokon, valamint a délutáni foglalkozásokon a kollégák 
kiscsoportban foglalkoznak a gyerekekkel. Lehetőség van szakmai megalapozó, pályaorientációs 
célú, különböző (barkács, kézműves, kertészeti, informatikai) orientáltságú foglalkozásokon való 
részvételre. A fejlesztő tevékenységben dolgozó pedagógusok többnyire iskolarendszerű körülmé-
nyek közt találkoznak a gyermekekkel, mégis jellemző a gyermekeknél az irányukban érzett ra-
gaszkodás. 

Az igazgató legközvetlenebb munkatársai a gyermekek gondozásával (befogadásával, ellátá-
sával, terápiájával, elbocsátásával) kapcsolatos feladatokat felügyelő szakértői csoport. Az intéz-
ményi gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat végző munkatársak, valamint az intézményi mű-
ködésben dolgozó munkatársak, pedagógiailag kevésbé közvetlen kapcsolatban vannak a gyere-
kekkel, mégis jellemző az irányukban megnyilvánuló bizalom is. 

2.2.3.2.1. A korszerűsítés hatása az intézmény dolgozóira 
A fejlesztési területek a gyermekekéhez hasonló viszonyulást feltételeznek majd a felnőtt dol-

gozók irányában is.  
Az energiatakarékosságot eredményező fejlesztések eredményeit a felnőtt dolgozók és a neve-

lők is inkább közvetetten tapasztalják meg az intézmény gazdaságosabb és komfortosabb műkö-
désének kapcsán. 

A kertészeti és gazdálkodási központtal, valamint az információs és olvasóponttal közvetlen és 
aktív kapcsolatba kell, hogy kerüljenek majd a gyerekek. Ezt a gyermekek aktivitását kiaknázó, a 
fejlesztések előnyeit kihasználó tevékenységhez azonban szükséges a nevelők aktív közreműkö-
dése és szakértelme. 

Mindkét fejlesztési eredményt a gyermekek használják, veszik igénybe, azonban ezt a tevé-
kenységet mind szakmailag, mind pedig technikailag a felnőttek szervezik és irányítják majd. 
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2.2.3.2.2. A dolgozók számára szükséges szakértelem, tudás, kompetenciák 
A kertészeti és gazdálkodási központban a felnőtteknek segíteniük kell majd, a gyerekek fizikai 

és közösségi aktivitásának kiaknázását, ezen belül a 
 közösségi tevékenység kiscsoportokban való szervezését,  
 kertészeti és növénytermesztési tevékenység szakmai irányítását,  
 tartósítási és tárolási tevékenység szakmai irányítását,  
 tevékenység pályaorientációval való összehangolását,  
 fiatalok önálló életre való felkészítésének támogatását. 

Amire szükség van mindezekhez, az egyrészt a szakmai munkatársak részéről rendelkezésre 
áll: ezek a tevékenység szervezésben, kiscsoportos foglalkozások vezetésében való jártasság. 

A speciálisabb szakértelem a 
 növénytermesztési,  
 növényvédelmi,  
 üvegházi kertészeti 
 háztáji tárolási és tartósítási 

tudás, melyek megszerzését a projekt keretében kell biztosítani. 
 
Az információs, olvasó és forrásközpontban a felnőtteknek segíteniük kell majd a gyerekek 

kognitív és egyéni tanulási aktivitásának kiaknázását, ezen belül az  
 alapkészségbeli lemaradások kompenzálásának segítését, 
 felzárkóztatáshoz kapcsolódó készség és képességfejlesztés segítését, 
 tehetséggondozáshoz kapcsolódó készség és képességfejlesztés segítését, 
 hagyományos információhordozók használatát, 
 infokommunikációs eszközök használatát, 
 korszerű  

o tanulásszervezési lehetőségek alkalmazását, 
o módszertani lehetőségek alkalmazását, 
o internetes lehetőségek fejlesztő célú használatát, 
o internetes lehetőségek távtanulásban való használatát, 
o információmenedzsment lehetőségek alkalmazását, 
o internetes lehetőségek kommunikációban való használatát. 

Amire szükség van mindezekhez, az egyrészt a szakmai munkatársak részéről rendelkezésre 
áll: ezek a fejlesztő foglalkozások vezetésében, kiscsoportos foglalkozások vezetésében való jár-
tasság. 

A speciálisabb szakértelem, a  
 korszerű internet használati tudás,  
 infokommunikációs eszközök az oktatási folyamatban,  
 korszerű módszertani lehetőségek 

o kooperatív munkaformák, 
o projektalapú oktatás. 

Ezek megszerzését a projekt keretében kell biztosítani. 
 
Az információs, olvasó és forrásközpontban szükséges speciális szakértelem megszerzése so-

rán fontos figyelembe venni a munkatársak, infokommunikációs eszközhasználattal összefüggő 
előzetes ismereteit. A felkészítéseket ezért differenciált csoportokban kell megvalósítani. 

 



 16 

2.3. A projekt eredményeként megvalósuló szolgáltatások 
A projekt során a fiatalok önálló életre való felkészítését, társadalmi beilleszkedését szolgáló lé-

tesítmények kerülnek korszerűsítésre, felújításra, valamint az intézmény takarékos működését 
szolgáló korszerűsítés valósul meg. 

A gyermekotthon felújított és korszerűsített épületrészei, létesítményei az előd intézmény, - ko-
rábbi nevelőotthoni funkcióban használatos - napjainkig kevéssé kihasznált, vagy egyáltalán nem 
használt létesítményeiből kerülnek kialakításra, oly módon, hogy figyelembe vesszük az akadály-
mentes elérést biztosító előírásokat. 

 A jelenlegi üvegház és a hozzá kapcsolódó gyakorlati oktató és foglalkoztató épületének fel-
újításával, a gyermekek közösségi munka aktivitását kihasználó, kertészeti és háztáji gaz-
dálkodási tevékenységet modellező, gyakorlati fejlesztő tevékenységet tesz lehetővé. 

 Az egykori 8. nevelési egység lakóterének átalakításával és felújításával, az információs, ol-
vasó és forrásközpont kerül kialakításra a gyermekek tanulási lehetőségeinek kibővítése, 
felzárkóztatásának, tehetségfejlesztésének segítése céljából. 

 A még külsőleg nem hőszigetelt épületrészek külső hőszigetelésével az energiahatékonyság 
növelésére tett fejlesztéseinket folytatjuk. 

2.3.1. Gyakorlati foglalkoztató épület és üvegház felújítása 
A gyakorlati foglalkoztató épület és üvegház, - ami infrastrukturális része a háztáji gazdaságot 

modellező gazdálkodási központnak - foglalkoztató helyiségként kihasználja gyermekek közösségi 
munka aktivitását, segíti a növénytermesztési tevékenységet, illetve módot ad kertészeti és háztáji 
gazdálkodási tevékenység végzésére. A munka eredményeként a háztáji gazdasági központ a 
konyhai felhasználáshoz biztosítja az élelmiszernövényeket friss, tárolt, vagy tartósított formában. 

Az egykori nevelőotthonban hatékonyan működő üvegház kiszolgáló helyiségei és a tároló he-
lyiségek is elhasználódott korszerűtlen állapotban vannak, a jelenlegi pedagógiai elvek szerinti 
működés során felújítva nem voltak.  

A korábban működő, több mint 250 m2-es üvegháznak jelenleg csak egy része működik, dísz-
növény termesztési céllal.  

2.3.1.1. Gyakorlati foglalkoztató épület és üvegház felújítása 
A projekt során felújításra kerül az egykori üvegház egy része és a rendszert kiszolgáló épület-

együttes és tárolóépület. Az alábbi egységek kerülnek korszerűsítésre és felújításra. 

2.3.1.1.1. Üvegház kiszolgáló és foglalkoztató épület felújítási munkái 
 egy 85,5 m2-es belső alapterületű, kiszolgáló helyiségeket biztosító épület, amelyben elhe-

lyezésre kerülnek 
o elméleti foglalkozások megtartását biztosító oktató helyiség a beépített bútorzattal 
o gyakorlati foglalkozások megtartását biztosító oktató helyiség a beépített bútorzattal 
o gyermekek által használt WC és mosdó helyiségek 
o felnőttek által használt WC és mosdó helyiségek 
o gyermekek által használt öltöző helyiségek 
o foglalkozásokhoz szükséges eszközök tárolására használt raktár helyiségek 

2.3.1.1.2. Mezőgazdasági tároló épület felújítási munkái 
 kettő db egyenként 40 m2-es tároló helyiségeket biztosító épület 

2.3.1.1.3. Üvegház felújítási munkái 
 kettő egységből álló, egy 80 m2-es  és egy 45 m2-es üvegház 

2.3.1.2. Eszközbeszerzés 
A projekt során felújított épületrészek nem beépített bútorzatát beszerzésekből biztosítjuk, a 

beépített bútorok az építési tevékenység keretében kerülnek a helyiségekbe. 
A beszerzendő bútorok és az üvegházi kertészetet szolgáló kézi szerszámok listáját a Beszer-
zendő eszközök listája tartalmazza. 
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2.3.2. Információs, olvasó és forrásközpont kialakítása 
Kiscsoportos, vagy egyéni tanulást, felzárkóztatást, tehetséggondozást lehetővé tevő, személy-

re szabott foglalkoztatási módszereket támogató, korszerű információszerzési és kommunikációs 
formákat biztosító, informatikai, olvasó és forrásközpont kialakítása. 

Az oktatási központ az egykori nevelőotthon 20 növendéknek otthont és szállást adó lakóegy-
ségéből kerül kialakításra. A helyiségek mindegyike az egykori funkcióból maradt állapotot tükrözi. 

A projekt során érintett lakóegységben a már elkezdett energiatakarékossági intézkedések ke-
retében megtörtént a külső nyílászárók cseréje, illetve fűtéskorszerűsítés során megtörtént a köz-
ponti fűtés fűtéscsöveinek behelyezése és beállítása. 

2.3.2.1. Információs, olvasó és forrásközpont helyiségeinek kialakítása 
A jelenlegi korszerűsítéssel a lakótér új, információs központ és olvasóközpont funkciót kap, 

ahol az alábbi egységek kerülnek kialakításra.  
 Egy központi térben elhelyezkedő ~56 m2-es könyvtárhelyiség, amely lehetővé teszi 

o a hagyományos információhordozókkal való tevékenységeket, 
o a kötelező irodalom és szakirodalom tárolását, 
o a tanulmányi tevékenységet kísérő kutatómunkát, 
o közepes csoport számárat rendezett terápiás csoportfoglalkozás megvalósítását. 

 Egy ~30 m2-es hordozható számítógépekkel felszerelt oktatóterem, amely lehetővé teszi 
o a gyermekek, vagy felnőttek kisebb létszámú csoportban való oktatását, 
o a gyermekek egyéni tanulását,  

 elektronikus anyagok, vagy távoktatási formák alkalmazásával, 
o a gyermekek, új típusú, kapcsolati hálózat alapú tanulását, 
o a gyermekek információszerző, feldolgozó, felhasználó tevékenységét, 
o a gyerekek külvilággal való kommunikációját. 

 Egy ~18 m2-es, és egy ~15 m2-es kiscsoportos, számítógéppel felszerelt fejlesztő helyiség 
o a gyerekek néhány fős kis csoportban való foglalkoztatására, 
o a kiscsoportos terápiás beszélgetések megtartására. 

 Egy ~9 m2-es adminisztrációs helyiséget, amely lehetővé teszi 
o a fokozottabban védendő értékek óvását,  
o az adminisztrátori feladatok nyugodt körülmények közti elvégzését. 

 Egy ~18 m2-es kiszolgáló helyiséget, amelyben elhelyezésre kerülnek 
o a gyermekek által használt WC és mosdó helyiségek, 
o a felnőttek által használt (női és férfi) WC és mosdó helyiségek, 
o a mozgássérült fiatalok által használható WC és mosdó helyiség. 

2.3.2.2. Informatikai hálózat kialakítása 
Az információs központ kialakításával egységben kialakításra kerül a kiszolgáló informatikai 

rendszer, ami biztosítja  
 az informatikai központ számítástechnikai eszközeinek hálózatba szervezését, 
 az irodai adminisztrációtól független internet csatlakozás létesítését, 
 az informatikai központ internet kapcsolattal való ellátását. 

2.3.2.2.1. Hálózatépítés 
A meglevő hálózat felhasználásával a porta helyiségbe érkező új létesítésű internet becsatlako-

zástól a kapcsolat elvezetése a meglevő UTP kábel felhasználásával és hálózati elosztó eszközök 
alkalmazásával az alábbi helyiségekbe: 

 információs, tanuló és olvasóközpont (LAN és WLAN technológiával csatlakoztatva) 
o adminisztrációs helyiség szerver számítógépe (LAN technológiával csatlakoztatva) 
o oktatóterem számítógépei (LAN és WLAN technológiával csatlakoztatva) 
o könyvtárhelyiség számítógépei (WLAN technológiával csatlakoztatva) 
o kiscsoportos foglalkoztatók számítógépei (WLAN technológiával csatlakoztatva) 
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2.3.2.3. Eszközbeszerzés 
Az információs, olvasó és forrásközpont felújítása során különböző funkciójú helyiségek alakul-

nak ki, azonban az eszközbeszerzés során figyelembe vesszük annak egységes szellemi és képző 
központ voltát. Ezért mind az infokommunikációs beszerzések, mind pedig a bútorbeszerzés során 
úgy terveztünk, hogy adott alkalommal akár az IKT eszközök, akár a bútorok az egyes helyiségek 
közt áthelyezhetők lesznek. Az egyes helyiségekbe beszerzendő számítástechnikai eszközök és 
bútorok mobilitását kívánjuk biztosítani, az áthelyezhető asztalok, hordozható számítógépek és 
mobil interaktív eszközök beszerzésével. 

A költséghatékony megoldást kívánunk biztosítani az által, hogy a beszerzendő számítógépek 
nagy részéhez Linux alapú, nyílt forráskódú (Open Source) operációs rendszert szerzünk be. 

A projekt során felújított helyiségek nem beépített bútorzatát beszerzésekből biztosítjuk, a be-
épített bútorok az építési tevékenység keretében kerülnek a helyiségekbe. 

A beszerzendő bútorok és az infokommunikációs eszközök listáját a Beszerzendő eszközök lis-
tája tartalmazza. 

2.3.3. Energiahatékonyságot szolgáló korszerűsítés 
A központi épületkomplexum eddig még kívülről nem hőszigetelt részeinek (iroda épületrész és 

fejlesztő épületrész) külső falfelületére az energiahatékonyság növelése céljából külső hőszigete-
lés kerül. 

2.3.3.1. Iroda és iskolai épületszárny  homlokzat hőszigetelési munkái 
A projekt során a már több éve folyó külső hőszigetelési munkák folytatódnak, így teljessé válik 

a központi épületkomplexum külső hőszigetelése. 
 kettő épületegység összesen 790 m2-es felületének külső borítása 

o 12 cm vastag Nikecell EPS hőszigetelővel 
o vékony vakolattal 

2.3.4. Felkészülés a korszerűsítéssel létrejövő változásokra 
A háztáji gazdaságot modellező foglalkoztató központtal, valamint információs és olvasó köz-

ponttal aktív és közvetlen kapcsolatba kell, hogy kerüljenek majd a gyerekek. A gyermekek egyéni, 
vagy közösségi aktivitását hasznosító, a fejlesztések előnyeit csak akkor lesznek képesek hatéko-
nyan kihasználni a gyermekek, ha ezt a nevelők aktív közreműködése és szakértelme támogatja 
majd. 

2.3.4.1.1. Felkészítések munkatársak számára tanfolyami formában 
 Internet használattal kapcsolatos 

o korszerű internet használati kompetenciák    20 óra 
 Infokommunikációs eszközök alkalmazása  

o az oktatási folyamatban       10 óra 
 Korszerű módszertani lehetőségek 

o kooperatív munkaformák       10 óra 
o projektalapú oktatás        10 óra 

 Háztáji kertészet és gazdálkodás        
o szabadföldi kertészet       10 óra 
o üvegházi kertészet        10 óra 
o háztáji gazdálkodás        10 óra 

A felkészítések részletes tematikája a mellékelt adatlapokon találhatóak. 
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2.3.4.1.2. A gyermekek önálló életvitelét erősítő és arra felkészítő foglalkozások 
A háztáji gazdaságot modellező foglalkoztató központtal, valamint információs és olvasó köz-

ponttal aktív és közvetlen kapcsolatba kell, hogy kerüljenek majd a gyerekek. Az itt hasznosítható 
kompetenciákat a projekt keretében nem tudjuk biztosítani a gyermekek számára, ez a projekt 
fenntartási időszakában fog megvalósulni. 

A gyermekek számára a gyakorlati kompetenciákon túlmutató, önálló életvitelt erősítő és arra 
felkészítő foglalkozásokat tartunk, amibe partnerünket is bevonjuk. 

Két nagyobb terület érintését tervezzük. 

 Önálló életvitelre felkészítő gazdálkodási és háztartási ismeretek  20 óra 
Gyakorlatorientált csoportfoglalkozások megtartása, amely során a gyermekek kötetlen for-
mában végeznek háztartási, gazdálkodási tevékenységeket. A csoportfoglalkozások temati-
kájának összeállítását, a program koordinálását, megvalósításának mintegy felét (10 óra), 
megbízott szolgáltató végzi el, viszont a csoportfoglalkozások másik felét (10 óra) az 
együttműködési megállapodás keretében az intézménnyel kapcsolatban álló érdekvédelmi 
szervezet, a Humán Európa Szövetség által delegált közreműködők végzik. 

 Munkavállalás, munka világába való bekerülés kompetenciái   20 óra 
Elméleti ismereteket és gyakorlati kompetenciákat is adó csoportfoglalkozások megtartása, 
amely során a gyermekek elméleti és gyakorlati formában végeznek olyan tevékenységeket, 
amelyek a későbbiekben a munkahely keresésben, a munka világába való bekerülésben 
segítik őket. A foglalkozások tematikájának összeállítását, a program koordinálását, megva-
lósításának mintegy felét (10 óra), megbízott szolgáltató végzi el, viszont a csoportfoglalko-
zások másik felét (10 óra) az együttműködési megállapodás keretében az intézménnyel 
kapcsolatban álló érdekvédelmi szervezet, a Humán Európa Szövetség által delegált köz-
reműködők végzik. 

2.3.4.1.3. A gyermekek önálló életvitelét erősítő és arra felkészítő programok 
A gyermekek számára az önálló életvitelt erősítő és arra felkészítő foglalkozásokba beépülő, a 

foglalkozások szervezettségénél kötetlenebb szervezettségű egynapos kirándulással megvalósuló 
programokat szervezünk, amibe szintén bevonjuk partnerünket. 

 Háztáji gazdaság meglátogatása        8 óra 
A gazdálkodási és háztartási ismeretek témájú felkészítő csoportfoglalkozásokhoz kapcso-
lódó gyakorlati program, ahol gyermekek a gyermekotthoni foglalkozásokon szerzett tapasz-
talataikat a gyakorlati életben működő ökogazdaságban is megtapasztalhatják. Az egész 
napos kirándulás szervezését a Humán Európa Szövetség, mint együttműködő érdekvé-
delmi szervezet vállalja, gyakorlati foglalkozások vezetését az együttműködő szervezet de-
legáltja és megbízott szolgáltató végzi.  

 Munka világába való bekerüléshez szükséges intézmény meglátogatása 8 óra 
A munka világába való bekerülés kompetenciái témájú felkészítő csoportfoglalkozásokhoz 
kapcsolódó program, ahol gyermekek a gyermekotthoni elméleti foglalkozásokon szerzett 
ismereteiket gyakorlati környezetben bővíthetik tovább. A munkaügyi szervezetnél tett láto-
gatás szervezését Humán Európa Szövetség, mint együttműködő érdekvédelmi szervezet 
vállalja, gyakorlati foglalkozások vezetését az együttműködő szervezet delegáltja és megbí-
zott szolgáltató végzi.  

 Távoktatásos formájú képzési lehetőség megismerése    8 óra 
A munka világába való bekerülés kompetenciái témájú felkészítő csoportfoglalkozásokhoz 
és az információs és forrásközpont jövőbeli hasznosításához kapcsolódó gyakorlati prog-
ram, ahol a gyermekek egy távoktatásos középfokú képzést folytató intézmény, megfelelő 
tagozatába látogatnak el. A látogatás során tapasztalatokat szerezhetnek e-learning, vagy 
blended learning szervezésű továbbtanulási lehetőségről, amely során ilyen módon érettsé-
gi vizsgát tehetnek. A gyakorlati látogatás szervezését a Humán Európa Szövetség, mint 
együttműködő érdekvédelmi szervezet vállalja, a helyi bemutatót az ilyen képzési formát 
biztosító intézmény munkatársa szolgáltatja. 

A foglalkozások és programok részletes tematikája a mellékelt adatlapon találhatóak. 
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2.4. A kapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások 

2.4.1. Projekt előkészítés tevékenységei és szolgáltatásai 
A szakmai terv összeállítását és elkészítését a közoktatási területen is jártas, ROP, HEFOP, 

TÁMOP és TIOP projektek tervezésével és lebonyolításával foglalkozó szolgáltató végezte. 
Az építészeti kiviteli tervek elkészítését, építési beruházásokkal, ROP, TIOP projektek építésze-

ti menedzselésével foglalkozó, Zala megyében jelentős tapasztalatokkal és referenciákkal rendel-
kező beruházó szolgáltató végezte, aki jártas az akadálymentesítéssel kapcsolatos intézkedések 
kezelésében is. 

A projekt tervezési munkálatait a külső szolgáltatók az intézmény belső munkatársainak közre-
működése nélkül nem tudták volna teljes értékűen és hitelesen elkészíteni. Ezért a projekttervezés 
folyamatában (a helyzetelemzés, a problémaelemzés, célmeghatározás, cselekvési ütemterv) 
részt vettek az intézmény vezetői és szakértő csoportjának tagjai.  

2.4.2. Projektmenedzsment tevékenységei és szolgáltatásai 
A projekt lebonyolításáért felelős projektmenedzser a Pályázati útmutató előírásainak megfele-

lő módon kerül kiválasztásra és alkalmazásra.  
A projektmenedzser feladatra kijelölt személy, Bedő Ferenc, közoktatási szakértő, pályázati 

szaktanácsadó, aki 2004-től vesz részt uniós pályázatok tervezésében és lebonyolításában. 
Önéletrajza és releváns tapasztalatait igazoló igazolás a mellékletben található. 

A projekt pénzügyi lebonyolításáért felelős pénzügyi vezető személye, későbbi időpontban, a 
Pályázati útmutató előírásainak megfelelő módon kerül kiválasztásra és alkalmazásra.  

A pénzügyi vezetővel szembeni elvárások: felsőfokú pénzügyi végzettség vagy mérlegképes 
könyvelői végzettség és beruházási pályázati projektek megvalósításában és elszámolásában 
szerzett releváns tapasztalat. 

A projektben az adminisztratív lebonyolításában közreműködő projektasszisztens munkatársat 
alkalmazunk. A projektasszisztens feladatra kijelölt személy, Balassa Józsefné, az intézmény 
növendékügyi előadója, aki az intézmény Phare projektje megvalósításában szerzett releváns ta-
pasztalatot az uniós projektek megvalósítása terén. 

A projekt során a projektmenedzsment tevékenységet segítő általános jogi tanácsadó segít-
ségét vesszük igénybe. 

2.4.3. Szakmai megvalósítással összefüggő feladatok 
2.4.3.1. Szakmai megvalósítással kapcsolatos intézményi feladatok 
A projekt szakmai megvalósításáért felelős szakmai vezető az intézmény vezetője Szegedi Já-

nos, aki 1974- óta az intézmény tanára, később pszichológusa, igazgató helyettese, majd 2001-től 
az intézmény igazgatója. 

A projekt szakmai megvalósítása során a szakmai vezető munkáját, egyes fejlesztési területe-
kért felelős, közreműködő intézményi szakmai koordinátor munkatársak segítik. 

A fejlesztési területek az általános pedagógiai fejlesztésekhez és a fő infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódó szakmai tevékenységet foglalják magukba: 

 az általános pedagógiai feladatok, felkészítések szakmai munkájának koordinálása, 
 a háztáji gazdálkodási és kertészeti központ szakmai munkájának koordinálása, 
 az információs és olvasó forrásközpont szakmai munkájának koordinálása. 
A munkatársak a projekt kezdete előtt lesznek kiválasztva és a projektkezdéskor megbízva. 
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2.4.3.2. Szakmai megvalósítás segítésére igénybe vett szolgáltatások 
A projekt során megvalósuló építési munkálatok ellenőrzésére felelős műszaki ellenőr segít-

ségét vesszük igénybe a Pályázati útmutató előírásainak megfelelő módon.  

A projekt során az informatikai és infokommunikációs fejlesztések megvalósításának segítésé-
re, a hálózatépítő munkálatok szakmai segítésére, az infokommunikációs hardver eszközbeszer-
zésekkel kapcsolatos tevékenységek segítésére, a szoftverbeszerzésekkel kapcsolatos tevékeny-
ségek segítésére, információs és olvasó forrásközpontban folyó szakmai pedagógiai fejlesztések 
megvalósításának segítésére, a fejlesztésekhez kapcsolódó előkészítő feladatok segítésére, in-
formatikai, infokommunikációs szakértő segítségét vesszük igénybe. 

A projekt során a háztáji gazdálkodási és kertészeti központban folyó fejlesztések megvalósítá-
sának segítésére, a háztáji gazdaságot modellező tevékenység előkészítésének szakmai segíté-
sére, az eszközbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységek segítésére a háztáji gazdálkodásban 
és növénytermesztésben jártas szaktanácsadó segítségét vesszük igénybe. 

A projekt során a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokon felül további, 
disszeminációt segítő rendezvényeket szervezünk a projekt indulásakor és zárásakor. 

A projekt során - a korábbi években szerzett tapasztalatok alapján - az intézményben eddig 
meglevő 5 Mbps sebességű internet szolgáltatás mellé egy további, nagyobb sávszélességet 
biztosító szolgáltatás megrendelését tervezzük. Így a meglevő szolgáltatás tovább szolgálhatja 
az intézményi adminisztrációt, az új kapcsolat az projekt során megvalósuló nagyobb sávszéles-
ség igényű információs és forrásközpont kiszolgálását valósítja meg.  
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2.5. Projekt pénzügyi ütemezése, likviditási tervre 
Likviditási terv és Likviditási terv melléklete dokumentumban mellékleve 
 

2.6. Projekt tevékenység ütemezése 
Gantt tevékenységütemezés dokumentumban mellékelve 
 

2.7. Fenntarthatóság 
Jelen projekt tevékenységei a NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthona, előd intézményétől örö-

költ, és jelenlegi formájában kevéssé, gazdaságtalanul, vagy egyáltalán nem használt létesítmé-
nyeinek infrastrukturális felújítására és korszerűsítésére irányulnak.  

 
A fejlesztések eredményei hosszú távon változtatják meg az intézmény életét. A projekt befeje-

zésének időpontjára az intézmény tevékenységrendszerébe beépül a háztáji gazdaságot modelle-
ző foglalkoztató központ és az információs, olvasó és forrásközpont nevelési folyamatban való 
alkalmazása. A terápiás csoportokban nevelt fiatalok, mind csoportosan, aktív közösségi tevé-
kenység során, mint pedig egyénileg tudják majd használni a megvalósult létesítményeket. 

 
A projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekben végezhető tevékenységeket a 

speciális gyermekotthon a támogatás folyósítása után is folytatni kívánja. A projekt keretében vég-
hezvitt fejlesztés felhasználása intézményi szempontból biztosított:  

 egyrészt azáltal, hogy a NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthona alapvető feladata az intéz-
ményben elhelyezett gyermekek segítése a tanulmányainak folytatásában, támogatása az 
önálló életre való felkészülésben, inspirálása a sikeres munkaerő-piaci integrációban, köte-
lessége a nevelési funkciók szolgáltatása, ezzel biztosítva a minden növendék számára a 
hozzáférhető terápiás szolgáltatások elérését.  

 másrészt az intézmény szakmai vezetése és munkatársai rendelkeznek a fejlesztések mű-
ködtetéséhez és fenntartásához szükséges szakértelemmel, kompetenciákkal, ezáltal teljes 
mértékben biztosított a projekt által kitűzött célok hosszú távú pedagógiai támogatása.  

A célok a szakmai programban is szerepelnek, ezáltal biztosított a projekt eredményeinek zárás 
utáni fenntartása is. 

 
A projekthez szükséges humánerőforrás hosszú távú rendelkezésre állását biztosítja a megfele-

lő, energiatakarékosan üzemeltethető infrastrukturális háttér, illetve a - sajnos - folyamatosan újra-
termelődő beilleszkedési, tanulási, viselkedészavaros gyermekek terápiás nevelésének a szüksé-
gessége. 
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2.8. Indikátorok 
Mutató neve Típus 

(kimenet/ 
eredmény 
/hatás) 

Mérték-
egység 

Kiinduló 
érték 

Minimálisan 
elvárt célér-
ték 

Célérték el-
érésének idő-
pontja 

Mutató 
forrása 

Korszerűsített alap-
terület 

kimenet m2 0 331 megvalósítási 
időszak utolsó 
naptári napja 

Időközi 
beszámoló, 
Záró be-
számoló, 
építési do-
kumentumo
k, napló 

Korszerűsített férő-
helyek száma 

kimenet db 0 48 megvalósítási 
időszak utolsó 
naptári napja 

Időközi 
beszámoló, 
Záró be-
számoló, 
Statisztikai 
jelentés 

Bővített férőhelyek 
száma 

kimenet db 0 0 megvalósítási 
időszak utolsó 
naptári napja 

Időközi 
beszámoló, 
Záró be-
számoló 

A férőhelyek ki-
használtságának 
aránya 

eredmény % 85 85% megvalósítási 
időszak utolsó 
naptári napja 

Időközi 
beszámoló, 
Záró be-
számoló, 
Statisztikai 
jelentés 
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2.9.  Kockázatok 

Kockázat megnevezése Valószínűség Hatás Kezelésének módja 

Értékelési, döntési folyamat 
késik 
 

közepes A projekt kezdése ké-
sőbbre tolódik 

A projekt egész megvalósí-
tási idejét későbbre kell 
halasztani 
A közbeszerzéssel kapcso-
latos tevékenységet a pro-
jekt kezdetén rögtön el kell 
kezdeni 

Szerződéskötési folyamat 
késik 
 

közepes A projekt kezdése ké-
sőbbre tolódik 

A projekt egész megvalósí-
tási idejét későbbre kell 
halasztani 
A közbeszerzéssel kapcso-
latos tevékenységet a pro-
jekt kezdetén rögtön el kell 
kezdeni 

Pénzügyi kifizetések később 
érkeznek 
 

nagy A projekt kifizetéseit nem 
lehet teljesíteni 

A projekt megvalósulását át 
kell ütemezni 
vagy 
A pénzügyi elszámolásokat 
még gondosabban kell el-
készíteni 

Közbeszerzési eljárás ered-
ménytelen lesz 

kicsi A projekt építési munká-
latai később kezdődnek 

A projekt megvalósulását át 
kell ütemezni 
vagy 
A projekt befejezési idejét 
későbbre kell halasztani és 
módisítani kell a támogatási 
szerződést 

Közbeszerzési eljárást a 
vesztes pályázó megtámadja 

közepes A projekt építési munká-
latai később kezdődnek 

A projekt megvalósulását át 
kell ütemezni 
vagy 
A projekt befejezési idejét 
későbbre kell halasztani és 
módisítani kell a támogatási 
szerződést 

Előre nem látható problémák 
keletkeznek az építési mun-
kák során 

kicsi A projekt építési munká-
latai később fejeződnek 
be 

A projekt megvalósulását át 
kell ütemezni 
vagy 
A projekt befejezési idejét 
későbbre kell halasztani és 
módisítani kell a támogatási 
szerződést 
és  
A tartalék felhasználását 
kell kezdeményezni 

Infláció miatt értéktelenebb 
lesz a Forint 

közepes A projekt során tervezett 
beruházások és beszer-
zések többe kerülnek a 
tervezettnél 

A projekt beruházásait és 
beszerzéseit át kell tervez-
ni, szerződésmódosítást 
kell kezdeményezni 
és  
A tartalék felhasználását 
kell kezdeményezni 
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2.10. A szakmai terv költséghatékonysága 
A NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthonában megvalósuló infrastrukturális fejlesztések három 

fő területet érintenek. 
 
A háztáji gazdálkodást és kertészetet modellező foglalkoztató központként megvalósul: 

 foglalkoztató épület felújítás és korszerűsítés 85,5 m2 
 tároló épület felújítás 80,0 m2 
 üvegház korszerűsítés és felújítás 125,0 m2 

Ezen beruházások átlagos költsége:  
 foglalkoztató épület felújítás és korszerűsítés  145,6 eFt/ m2 
 tároló épület felújítás 31,8 eFt/ m2 
 üvegház korszerűsítés és felújítás 167,6 eFt/ m2 

Ezen beruházások ellátottankénti átlagos költsége: 
 foglalkoztató épület felújítás és korszerűsítés 259,3 eFt/fő 
 tároló épület felújítás 52,9 eFt/fő 
 üvegház korszerűsítés és felújítás 436,5 eFt/fő 

 
Az információs, olvasó és forrásközpont kialakításaként megvalósul: 

 információs, olvasó és forrásközpont  165,5 m2 
Ezen beruházás átlagos költsége: 

 információs, olvasó és forrásközpont  87,1 eFt/m2 
Ezen beruházás ellátottankénti átlagos költsége: 

 információs, olvasó és forrásközpont  300,3 eFt/fő 
 
Az épületegyüttes külső hőszigetelésének teljessé tételeként megvalósul: 

 külső hőszigetelés  790,0 m2 
Ezen beruházás átlagos költsége: 

 külső hőszigetelés  19,8 eFt/m2 
Ezen beruházás ellátottankénti átlagos költsége: 

 külső hőszigetelés  325,4 eFt/fő 
 
 
A teljes beruházás ellátottankénti átlagos költsége: 

  1 374 510 Ft/fő 
 
A külső hőszigetelés költséghatékonyságára vonatkozó adataink egyértelműek és a megvalósu-

lás után energiaköltség csökkentő beruházásként funkcionál majd. 
 
Az információs, olvasó és forrásközpont a megvalósulása után különböző funkciójú helyiségek 

alakulnak ki, azonban az eszközbeszerzés során figyelembe vesszük annak egységes szellemi és 
képző központ voltát. Ezért mind az infokommunikációs beszerzések, mind pedig a bútorbeszer-
zés során úgy terveztünk, hogy adott alkalommal akár az IKT eszközök, akár a bútorok az egyes 
helyiségek közt áthelyezhetők lesznek, így kevesebb eszközt kell beszereznünk.. Az egyes helyi-
ségekbe beszerzendő számítástechnikai eszközök és bútorok mobilitását kívánjuk biztosítani, az 
áthelyezhető asztalok, hordozható számítógépek és mobil interaktív eszközök beszerzésével. 

A költséghatékony megoldást kívánunk biztosítani az által, hogy a beszerzendő számítógépek 
nagy részéhez Linux alapú, nyílt forráskódú (Open Source) operációs rendszert és nyílt forráskódú 
felhasználói szoftvereket szerzünk be. 

 
A háztáji gazdálkodást és kertészetet modellező foglalkoztató központ megvalósulása utáni 

működtetése során, az élelmiszernövények megtermelésével képes lesz jelentősen csökkenteni az 
intézmény működési költségeit. 

 


