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Eloterjesztes a KepviselO-testiilet reszere
a Kobanyai Egyesitett Bolcsodek reszere nyujtando alapitvanyi tamogatas atvetelerol

I. Tartalmi osszefoglalo

A »VICTORIA A GYERMEKEKERT« Egeszsegvedelmi Kozhasznu Alapitvany a koz
erdekeben all6 gyermekgondoz6 intezmenyek, hatranyos helyzetu gyermekeket segito
intezmenyek - beleertve a fogyatekos gyermekek gondozasara szakosodott intezmenyeket is segitese, anyagi tamogatasa, infrastrukturajuk fejlesztese erdekeben irt ki palyazatot.
A palyazat kereteben az alapitvany egyszeri, vissza nem teritendo tamogatast nyujt a
kivalasztott intezmenyek reszere a megelozest, gy6gyitast, gondozast, rehabiiitaci6t szoigal6,
gondozasi korlilmenyeket javit6 eszkoz, gep, berendezes megvasarlasara.
Az aiapitvany a nyertesekkel kotendo ,Tamogatasi szerzodes" keretein bellii foiy6sitja az
elnyert osszeget a nyertes palyaz6knak vagy kozvetlenlil a nyertes palyaz6 altai megvasaroini
kivant eszkoz beszallit6janak. A beszerzes megtOrtentet a kedvezmenyezett a beszerzest
igazoi6 szamia es a megvasarolt eszkoz fenykepevei igazoija a vasarlast koveto 15 napon
beiiil. A rendeikezesre bocsatott osszeg kizar6Iag a palyazatban megjelOit es az aiapitvany
kurat6riuma altai j6vahagyott fejiesztesre fordithat6.
Egy-egy palyaz6 maximum brutt6 1 milli6 Ft osszegig nyujthat be palyazatot, es egy paiyaz6
maximum egy palyazati anyagot nyujthat be. A Kobanyai Egyesitett Boicsodek a 9 teiepheiy
szamara klilonbozo mertekben megosztva szeretne fejieszto eszkozok beszerzesere palyazni
brutt6 1 milli6 Ft ertekben. Az eszkozok j6reszt mozgasfejieszto jatekok Iennenek, kisebb
mertekben konstrual6, de finommotorikat fejieszto jatekok.
A palyazatokat legkesobb 2014. szeptember 22-ig lehet benyujtani az alapitvany honlapjan
Ievo eiektronikus feilileten. A beerkezett palyazatok eibiralasa, a tamogatand6 intezmenyek
kivaiasztasa es kiertesitese eioreiathat6Iag 2014. okt6ber 27 -ig megtOrtenik.

II. Hatasvizsgalat

A Fecskefeszek Boicsodeben az eimult evben az ambuians ellatassai egyiitt osszesen 30 f6
sajatos neveiesi igenyu gyermeket gondoztak.
A Cseperedok Bolcsodeben 2 fO, a Gyermeksziget Bolcsodeben szinten 2 fo sajatos nevelesi
igenyu gyermek gondozasat Iattak el. A jelenlegi allapot szerint a Gyermeksziget
Bolcsodeben 3 f6 sajatos neveiesi igenyu gyermeket gondoznak, tovabbi 3 fo mar a szakertoi
bizottsag kijelOlesere var, ujabb 3 gyermek pedig szakertoi bizottsaghoz kapott idopontot, es a
kozeljovoben vizsgalatra megy.

------------------------------------------------

A 2013. napUlri evben a bolcsodekbe felvetelt nyert 997 fo gyermek koziil 201 fo rendszeres
gyermekvedelmi tamogatast kapott, ez kb. 20 %-a a hozzank jar6 gyermekeknek. A kilenc
tagintezmeny koziil a Gyongyike Bolcsodeben 50%, a Szivarvany Bolcsodeben 35%, a
Cseperedok Bolcsodeben 26%, a Csillagflirt Bolcsodeben 24 % volt a rendszeres
gyermekvedelmi kedvezmenyben resziilok aranya.
A bolcsodekrol elmondhat6, hogy eselyegyenloseget biztositanak a nehez szocialis hatterrel
rendelkezo gyermekek szamara, es fontos szerepet t6ltenek be a szegenyseg okozta
problemak kezeleseben.
A jatekkeszlet bovitesevel es az egyeb tart6s eszkozok vasarlasaval a kreativitast es a
keszsegeket kivanjak fejleszteni. A jatek segiti a gyermeket a vilag megismereseben es
befogadasaban, elosegiti a testi, az erzelmi, az ertelmi, es a szocialis fejlodest, lehetoseget
nyujt a tarskapcsolatok fejlodesehez, a nagymozgasok es a finommotorika, valamint a
szocialis keszsegek fejlesztesere, a tanult kepessegek alkalmazasara.

III. V egrehajtas feltetelei

A palyazat benyujtasahoz onresz biztositasa nem szlikseges.
A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. t6rveny 42. § 4. pontja
szerint a Kepvisel6-testiilet hataskorebol nem ruhazhat6 at az alapitvanyi forras atadas es
atvetele. A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol
sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 8. § (1) bekezdese alapjan a koltsegvetesi szerv
alapitvanyi forrasb61 miikodesi es felhalmozasi celra penzeszkozt a Kepviselo-testiilet
elozetes j6vahagyasaval vehet at.

IV. Dontesi javaslat

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot.

Budapest, 2014. szeptember , ,f (:; ."
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I. melleklet az el6terjeszteshez

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
... ./2014. (IX. 18.) hatarozata
a Kobanyai Egyesitett BOlcsodek reszere nyujtando alapitvanyi tamogatas atvetelerol

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete elozetesen
hozzajarul ahhoz, hogy eredmenyes palyazat eseten a Kobanyai Egyesitett Bolcsodek a
»VICTORIA A GYERMEKEKERT« Egeszsegvedelmi Kozhasznu Alapitvany altai kiirt
palyazaton elnyert osszeget atvegye.
Hatarid6:
Feladatkoreben erintett:

azonnal
a human szakteri.iletert felelos alpolgarmester
a Human Iroda vezetoje
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje
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