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A kedvezményezett neve: Gyöngyfa Községi Önkormányzat 
 

A projekt címe: "Jó kis hely" - komplex gyermekprogramok megvalósítása Gyöngyfán 

 

A szerződött támogatás összege: 44.000.000 Ft 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 

 

A projekt tartalmának bemutatása: Átfogó célunk, hogy a településünkön élő gyermekek (0-25 éves 
korosztály) és szüleik számára állandó jelleggel és elérhető módon biztosítsunk olyan egyéni és 
közösségi szolgáltatásokat, amelyek ez idáig nem, vagy csak korlátozott mértékben álltak 
rendelkezésre. Reményeink szerint a szolgáltatás kialakításával és fenntartásával egy stabil 
közösségi bázis is kialakul. A szolgáltatások, és az egyes foglalkozások sikeres megvalósítása 
érdekében, valamint az elsődleges célcsoport életminőségének stabil javításának érdekében 
számítunk a közvetett célcsoporttal való folyamatos és hatékony együttműködésre.   

 

A szolgáltatás kialakításának rövid távú célja, hogy a szolgáltatáshiányból származó hátrányokat 
felszámoljuk településünkön, figyelembe véve a közvetlen célcsoport igényeit. Arra törekszünk, hogy a 
szükségleteknek megfelelő szolgáltatást alakítsunk ki a településen élők számára.  

 

Középtávú célként a szolgáltatás meglétéből fakadó folyamatos segítő jelenlét, valamint a település 
egészére irányuló programok hatásától várjuk településünk közösségi aktivitásának élénkülését, a 
kortárs közösségek kohéziós erejének megerősödését. Mindezek hozzájárulnak a közösség és a 
közösség tagjainak érdekérvényesítő képességéhez.  

 

Hosszú távú céljaink között szerepel a családi-közösségi kohézió megerősítése, a tudatosabb szülői 
szerep szemléletének elterjesztése, valamint a munkaerő-piaci lehetőségek kiszélesítése a közösség 
körében, ezáltal a helyi gazdaság fejlesztése, a következő generációk társadalmi és gazdasági 
stabilitásának megalapozása. Úgy véljük, mindezekkel felszámolhatóvá válik a gyermekes családokat 
sújtó szegénységi spirál. 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022. június 30. 

 
A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00057  

 
2019 januárjától, egyelőre ideiglenes helyszínen, a Polgármesteri Hivatal helyiségében elindul 
Gyöngyfán az EFOP 1.4.3.-16 kódszámú "Jó Kis Hely" Gyerekház és komplex településfejlesztő 
program szolgáltatásnyújtási szakasza. Ennek keretében tanulókör, felzárkóztató és 
tehetséggondozó foglalkozások, kézműves műhely, filmklub és más programok várják a település 
kisebb és nagyobb lakóit.  
 
A nyertes uniós pályázati projekt 2018. július 1-jétől zajló előkészítő szakaszában 
családlátogatásokkal egybekötött helyzet- és erőforrás-felmérés történt a 172 fős kistelepülésen, 2019 
tavaszától pedig a felújított régi tűzoltószertár épületében kialakításra kerülő Gyerekház és komplex 
szolgáltató központ várja majd a település lakóit.  


