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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: TÁMOP-5.2.5.A-10/1 számú pályázat Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 
segítő programokra. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
TÁMOP-5.2.5. A-10/1 sz. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 
tárgyában pályázati felhívás jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A 
Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 
 

Célja: 
A hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek családjainak, valamint a fiatalok integrációs 
esélyeinek növelése, oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek 
kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és 
a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a 
társadalmi részvételüket. 
 
Pályázhatnak: 
Helyi önkormányzat 
Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv 
Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 
Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv 
Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 
Központi költségvetési szerv és intézménye 
Önkormányzati fejlesztési társulás 
Többcélú kistérségi társulás 
Egyházi jogi személyek és intézményeik 
Jogi személyiséggel rendelkező non profit szervezetek és intézményeik 
 
Támogatható tevékenységek köre 
Önállóan támogatható fő tevékenységek: 

 gyermekek számára szervezett tevékenységek 
 utógondozottak, utógondozói ellátottak számára szervezett tevékenységek 
 szülők számára szervezett tevékenységek 

 
Támogatás mértéke: 
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a 
 
Támogatás formája: 
A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatásban részesül. 
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Támogatás összege: 
Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 20MFt, legfeljebb 80MFt 
 
Önrész összetétele: 
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 10. 
 
 
Újpest Önkormányzat, mint pályázó, az együttműködő partnereivel (Bethesda 
Gyermekkórház, Nyírő Gyula Kórház, Országos Gyermek Egészségügyi Intézet, SE 
Magatartási Intézet, Kapcsolat Alapítvány, VOSZ, Budapesti Kereskedelmi Kamara) közösen 
a kerületben élő iskoláskorú gyermekeknek és családjaiknak kíván segítséget nyújtani a 
tudatos életre való felkészülésben, mindamellett, hogy segítsünk megőrizni gyermekeink 
felhőtlen, boldog mosolyát. 
Az ember személyiségfejlődésében ismert, mennyire fontos, hogy milyen közegbe születik, 
kicsi kortól kezdődően milyen hatások érik, milyen keretek, szabályok között szocializálódik 
és tanulja meg az életet. A biológiai örökölt lehetőségek mellett nagyon fontos, hogy mindazt 
a képességet, amivel születünk, milyen módon kamatoztatjuk és fejlesztjük. 
Ebben a folyamatban kívánunk a pályázat programjaival segíteni a gyermekvédelmi 
rendszerben és gyermekjóléti szolgálatban megforduló gyermekeknek illetve a pályázat 
folyamán prevenciós céllal felkeresett gyermekeknek és családjaiknak. 
A pályázat programjaival irányt és mintát kívánunk mutatni ahhoz, hogy az érintett 
gyermekek tudatosabban, felelősséggel tudjanak dönteni életükről, családjaik segítséget 
kapjanak abban, hogy gyermekeiket minél nagyobb tájékozottsággal, biztonsággal tudják 
irányítani, hogy a társadalom hasznos, sikeres, örömteli tagjaivá válhassanak. 
 
 
Határozat javaslat: 
Budapest, Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a TÁMOP-
5.2.5. A-10/1 „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” tárgyában 
benyújtandó pályázatot. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 10. 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 10. 
 
 

Nagy István 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


