A TÁMOP 3.3.2/8/2 az „Igazságosabb Magyarországért a mi községünkben is”
Beszámoló a Környezeti munkacsoport munkájáról.
Az alakuló ülésünk 2010. szeptember 23-án volt.
Tagjaink: Szentirmay Tamásné, Horváth Istvánné, Romhányi Olga, Gulyásné Varga Edit,
Gyuricsánné Pleva Éva.
Környezeti munkacsoport vezetője: Bohács Jenőné, helyettese: Gulyásné Varga Edit
A munkacsoport létrejöttének célja, hogy az együttműködő partneri kapcsolat tegye
hatékonyabbá az óvodai integrációs program működését.
A környezeti munkacsoport feladati:
- a társadalmi környezettel való kapcsolatépítés, kapcsolattartás és koordinálás
- együttműködési tervek készítése szociális, egészségügyi és szakmai szervezetekkel
- új partnerek keresése
- közös programok szervezése partnereinkkel
Tagjainak szerepe:
- az intézményi kapcsolatrendszer koordinálása
- részvétel a munkacsoport ülésein
- a munkacsoport közös döntéseinek végrehajtása meghatározott ütemterv szerint
- beszámoló a munkacsoport ülésein a csoport tevékenységekről, az elvégzett
tevékenységek eredményeiről
- a tevékenységekhez tartozó dokumentáció elkészítése
A környezeti munkacsoport működési rendje:
A munkacsoport tevékenységeinek megállapítása, úgy mint
- az intézményi szintű kapcsolattartás koordinálása, ellenőrzése, értékelése,
visszacsatolása
- az óvodai munka során jelentkező kapcsolatok képviselete az Esélyegyenlőségi
Egyeztető Fórumban
- monitoring és annak nyilvánosságának elemei
o a cselekvési ütemtervben meghatározott tevékenységek teljesülésének félévi és
év végi áttekintése, és erről írásos beszámoló készítése
o az írásos beszámoló alapján felkérésre a munkacsoport beszámol az E.F. előtt
o az írásos beszámoló felkerül a települési önkormányzat és az Eötvös Iskola
honlapjára, illetve lehetőség szerint megjelenik további médiumban éa a Laki
Lurkó óvodai újságban
A munkacsoport üléseit általában kettőhavonta, csütörtöki napokon tartja. Az ülések
feljegyzéseit vezeti: Gyuricsánné Pleva Éva.
A munkacsoport működését a munkacsoport vezető vezeti. Akadályoztatása esetén a
munkacsoport által választott vezető helyettes látja el a feladatát.
A munkacsoport vezetőinek hatáskörének megállapítása:
- felel a sikeres kapcsolattartás folyamatának megvalósításáért, a munkacsoport
működtetéséért
- ütemezi a munkacsoport üléseit, a fejlesztési tevékenységekhez hozzáigazítva
- összehívja és vezeti a munkacsoport üléseit
- írásos beszámolót készít az eredményesség teljesüléséről
- képviseli a munkacsoportot az EF-ben
- kialakítja a munkacsoport kommunikációs rendjét
A munkacsoport dönt saját működéséről, tevékenységét az éves cselekvési ütemtervében
tervezi.

Alakuló ülésünkön megtörtént a partnerek beazonosítása, a velük kapcsolattartó környezeti
munkacsoport tagok megnevezése.
- szülők, Szülői szervezet – Szentirmay Tamásné, Gulyásné Varga Edit
- Eü. szervezetek, gyermekorvos, védőnő – Gyuricsánné Pleva Éva
- Gyermekjóléti Szolgálat – Bohács Jenőné
- Önkormányzati ellátó rendszer – Bohács Jenőné
- Bölcsőde – Romhányi Olga
- Családsegítő – Horváth Istvánné
Civil szervezetek
- Nagycsaládosok egyesülete – Horváth Istvánné
- Keresztény fiatalok, Caritas – Horváth Istvánné
- Polgárőrség – Romhányi Olga
- Nyugdíjas klub, Nőbizottság – Gulyásné Varga Edit
- Könyvtár, Művelődési Ház, Népfőiskola, Bábszínház – Gyuricsánné Pleva Éva
- Szakmai szolgáltató (Nevtan, SZB, logopédia) – Sütő Lászlóné
A gyermekorvosi egészségügyi szűrővizsgálatok nyomon követése folyamatos. A védőnőkkel
való családlátogatás alkalomszerű. A Laki Lurkó újságban tájékoztatás történt a
munkacsoport tevékenységéről.
2010. okt. 20-án találkoztunk először együttműködő partnereinkkel, végbement egyfajta
társadalmi érzékenyítés, a partnerek igényfelmérése. Különböző kiadványokkal tájékoztattuk
a résztvevőket aktuális helyzetünkről.
Döntés: Adományok koordinálás A Családsegítővel közöse. Együttműködő partnerekkel a
megállapodások elkészítése.
2010. okt. 26-án részt vettünk a TÁMOP 3.3.2 pályázathoz kapcsolódó Esélyegyenlőségi
konferencián. Előadók: Tóthné Eszes Éva, közoktatási szakértő. Az integrációs Pedagógiai
Rendszer elemei, feladatai, munkacsoportjai, működése.
Bugyik Lászlóné, közoktatási szakértő, Egyéni fejlesztés az IPR megvalósítása során.
Szakmai vezető: Osadebe-Kiss Erzsébet.
2010. október 27-én, a Tempus Közalapítvány által rendezett továbbképzésen vettünk részt. A
műhelymunka címe: Család és óvoda, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek óvodai nevelése a családok bevonásával. Előadók: Dr. Herczog Mária
szociológus, Dr. Kolozsvári Judit pszichológus, Farkas Mária gyermekpszichológus,
Szunyogh Tünde óvodapedagógus-tanító, Bíró Gyula iskolaigazgató.
2010. október 28-án került sor a szakmai együttműködők közül a bölcsődei gondozónőkkel
való találkozásra. A megbeszélés interaktív módon történt. Téma: Tapasztalatcsere a
beszoktatásról. Döntés: Az együttműködés folytatása. Részt vettek a délelőttös óvónők.
2010. november 15-én a Környezeti munkacsoport ülése. Témánk: Az együttműködési
megállapodások megbeszélése. Óvodán kívüli támogató rendszer kiépítése, az együttműködés
területeinek feltérképezése. Szülők, szociális és eü.-i szolgáltatókkal, szakmai és civil
szervezetekkel, együttműködési megállapodások megkötése.
Szakmai együttműködők közös értekezletén vettünk részt az iskola elsős tanító nőivel, 2010.
november 17-én. Részt vettek a délelőttös óvónők.
Szülői információs foglalkozás, szülők tájékoztatása a szociális támogatások lehetőségeiről,
2010. november 24-én. Meghívott vendégek: Tóth Sándor családsegítő, Aradi Mónika
gyámügyi előadó, Vargáné Subicz Beáta (nem vett részt) Gyermekjóléti Szolgálat, Magyar
Péterné Keresztény fiatalok, Caritas képviseletében, Komádi Emese (nem vett részt) szociális
ügyintéző. Részt vett 20 szülő. Jó hangulatú, jó szervezésű találkozás volt. Döntés: Egymás
kölcsönös segítése, információáramlás elősegítése.
Az együttműködő partnerek tanácskozására (2. alkalommal) 2010. december 8-án került sor.
Téma: Adománygyűjtés, adakozás lehetőségeinek megbeszélése, koordinálása.

A megbeszélésen szóba került, hogy az óvodában kihelyezett igénylistára még addig kevés
felajánlás érkezett. A Nőbizottság képviselője ígérte, hogy szorgalmazza az aktivitást.
December 16-ig folytattuk a felajánlások begyűjtését, akár személyes megszólítás módszerét
alkalmazva is.
2010. december 16-án került sor az adományok elosztására, amit a környezeti munkacsoport
tagjai hajtottak végre. A kezdeti negatív tapasztalatok örömteli eseménnyé váltak. 11
halmozottan hátrányos helyzetű és 6 hátrányos helyzetű gyermeknek jutott bőven tartós
élelmiszer csomag, néhány kg alma, lakástextília, ruhanemű, mesekönyvek, játékok,
használati cikkek. A Nőbizottság kötényeket adományozott az óvodai csoportoknak. 10
fenyőfa talált gazdára, amelyet egy szülő ajánlott fel, aki a szállításban is segített.
A községi rendezvényeken összegyűlt mintegy 180 ezer forint, ebből az élelmiszerbolt
vezetője csomagokat állított össze. Az iskola gyv. felelőse, a gyámügyi előadó, és az óvoda
gyv. felelőse névsor egyeztető megbeszélésen döntött az adományokat átvevő családokról,
mintegy 15 érintettről.
2010. december14-én részt vettünk az EF ülésén. Napirendje: munkacsoportok beszámolója,
az eredményességi kritériumok teljesülésének állapotáról.
Kérem a Tisztelt Nevelőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek, szakmai
véleményükkel egészítsék ki azt.
Köszönöm: Bohács Jenőné, környezeti munkacsoport vezető
Lakitelek, 2011. február 04.

