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Tisztelt Közgyűlés!
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent az EFOP-1.9.9-17
azonosító számú, „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című felhívás,
amelyre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a DMJV Egyesített Bölcsődei
Intézménye fenntartója nyújthat be támogatási kérelmet a kisgyermeknevelő szakemberek szakmai
fejlesztése érdekében.
A felhívás célja: a bölcsődei szolgáltatások bővítése a szakemberállomány szakmai fejlesztésével.
A zenei nevelés kultúrájának fejlesztésével, a dalanyagok, zenei ismeretek bővítésével, valamint a
kompetenciafejlesztő képzések által, a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztése
válik lehetővé.
További cél a bölcsődei pályán lévő, jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező
kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutásának elősegítése a nyelvvizsga megszerzésének
támogatásával.
A támogatást igénylők köre: támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődék, mini bölcsődék és
családi bölcsődék fenntartói, köztük a helyi önkormányzatok is.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.
A támogatás mértéke, formája, összege: minimum 6.000.000,- forint, maximum 60.000.000,forint vissza nem térítendő, 100 %-os mértékű támogatású. Az elnyerhető összeg mértéke a
számszerűsíthető szakmai célok célértékétől függ. A támogatott projektek utófinanszírozásúak,
amelyekre 100 %-os támogatási előleg vehető igénybe. A forrást az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a támogatási szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap. Fenntartási kötelezettség nem terheli a támogatottat.
A megvalósítani kívánt projekt szakmai indoklása:
A projekt kötelező szakmai eleme olyan továbbképzési lehetőséget biztosít, amely hiánypótló a
bölcsődei szakemberek képzésében. Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye
(a továbbiakban: Intézmény) szakdolgozói az elmúlt 10-15 évben olyan képzéseken szerezték meg
szakmai végzettségüket, melyek egyáltalán nem, vagy csak minimális óraszámban adtak ének-zenei
vagy hangszeres képzettséget. Az OKJ-s képzések és a most induló iskolarendszerű szakképzések
tantárgyi hálóterv tematikái sajnos egyáltalán nem biztosítanak még minimális módszertani
ismeretátadást sem számos bölcsődei nevelési területen (ének-zenei nevelés, vizuális nevelés,
anyanyelvi nevelés, bábjáték, mozgáskultúra fejlesztése, környezeti nevelés, játékpedagógia).
Az Intézmény infrastruktúrája (előadóterem, infokommunikációs eszközök) lehetővé teszi
képzések lebonyolítását is, így a legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltató helyben biztosíthatja a
dolgozók számára a továbbképzést. Célértékként 110 dolgozó részvételét határoztuk meg, mellyel
26.000.001-38.000.000.- Ft közötti támogatás nyerhető el.
A projektben a szakdolgozók továbbképzésén, érzékenyítésén, fejlesztésén túl kötelező feladat a
megszerzett készségek alkalmazását szolgáló programok megvalósítása is, pl. zenei foglalkozások
tartása, vagy délutáni, hétvégi programok – ringatók, babusgatók – szervezése a bölcsődés
gyermekek és szüleik részére. Az Intézmény a kötelező tevékenységelemeket egy a kodályi elvekre
épülő országos zenei nevelési program alapján szeretné teljesíteni.
A választható tevékenységcsoportok közül, melyek a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési
szakon a diplomaszerzéshez nyújtanak támogatást, egynek a megvalósítása kötelező. Az
Intézményben végzett felmérés alapján a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgára

felkészítő nyelvi képzés iránt a legnagyobb az igény, mivel a szakdolgozók közül jelenleg is
megközelítőleg 20 fő végzi tanulmányait az említett alapképzési szakon.
Tekintettel arra, hogy a projekt által megvalósuló zenei fejlesztés és nyelvi képzés a
kisgyermeknevelők szakmai fejlődése révén az Intézmény magasabb színvonalú és differenciáltabb
szolgáltatásnyújtását teszi lehetővé, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel az 1997. évi XXXI. törvény 42-43. §-aira,
és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletre
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be az EFOP-1.9.9-17 kódszámú „Még jobb kezekben
– bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” tárgyú felhívásra, legfeljebb 38.000.000,- Ft összegű
100 %-os vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a támogatási kérelem előkészítésére és
benyújtására, valamint a Gazdálkodási Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőit, valamint
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezetőjét a támogatási kérelem előkészítésében
való közreműködésre, továbbá felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem és a kapcsolódó
jognyilatkozatok, dokumentumok aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: az előkészítésért és a benyújtásért: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője;
a közreműködésért: Gazdálkodási Főosztály vezetője,
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője,
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezetője;
az aláírásért:
a polgármester
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőit a projekt
szakmai megvalósítására, a támogatás elnyerése esetén a szakmai beszámolók és az elszámolások
határidőben történő benyújtására, valamint DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
intézményvezetőjét a támogatás elnyerése esetén a projekt szakmai megvalósításában, és a szakmai
beszámolók és elszámolások határidőben történő elkészítésében való közreműködésre.
Határidő: a projekt megvalósítására: 2020. december 31.,
a beszámolók és elszámolások benyújtására: a projekt ütemezése szerint
Felelős: a beszámolók és elszámolások elkészítéséért, benyújtásáért, valamint
a projekt megvalósításáért: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője,
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője;
a közreműködésért: DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. szeptember 19.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

