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Tisztelt Közgyőlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évre vonatkozóan is megpályázta a
nyári gyermekétkeztetést lehetıvé tevı NEFMI 16/2011.(IV.29.) rendelet alapján kiírt
pályázatot, melynek eredményeként 2011.07.16. és 08.17. között a pályázatban vállalt 228 fı
gyermeket látott el meleg étellel önkormányzatunk.
A program tapasztalatairól:
Az elmúlt években konzerveket és tartós élelmiszert juttattunk el a rászoruló
családoknak. Ezt a módszert nem tartottuk igazán jól célzott támogatási formának,
mivel a konzerveknek, tartós élelmiszereknek másodlagos piaca alakult ki, és így nem
mindig jutott el a gyermekekhez, a gyakran egészséget mentı táplálék.
A meleg élelem csak közvetlen, személyes, megfelelı környezetben és higiénés
feltételek mellett történı elfogyasztása teszi lehetıvé a segítendı gyermekek
táplálását. Az ételek minısége, köszönhetıen a Diákétkeztetési KFT
közremőködésének kiváló volt. Ezt a szakszerő konyhatechnikának, és a
professzionális élelmezési szakértelemnek tudhatjuk be.
Az étkeztetést igénybe vevı családok pozitív visszajelzést adtak mind az ételek
minıségével, mind pedig az alkalmazott szabadidıs programokkal kapcsolatban.
A Humánszolgáltató Központ tevékenysége a nyári gyermekétkeztetés
lebonyolítása során:
1. A központ munkatársasai megszervezték és lebonyolították a rászoruló ügyfélkör
felderítését, értesítését és a jogosultság ellenırzését.
2. Minden nap 2 munkatársunk vett részt az étkeztetés technikai lebonyolításában és
a jogosultság megállapításában.
3. Megragadtuk az alkalmat arra, hogy ezeknek a hátrányos helyzető gyermekeknek
az étkeztetése mellett értelmes elfoglaltságot, szabadidıs tevékenységi lehetıséget,
egyéni fejlesztést nyújtsunk. Ez különösen jó volt a legkisebb gyermekek esetében,
mert a kísérı szülıket is be tudtuk vonni ezekbe a fejlesztı célzatú játékos
foglalkozásokba.
Az 1. számú mellékelt táblázaton nyomon követhetı a program számokkal
kifejezhetı megvalósulási folyamata.

Ezúton javasoljuk, hogy amennyiben a jövıben is lehetıség adódik a szegény sorsú
gyermekek ilyen jellegő segítésére, akkor ismét ebben a formában bonyolítsuk le ezt a fontos
programot, mivel városunkban is jelentıs az erre rászoruló gyermekek száma.
Szekszárd, 2011. szeptember 20.

Papp Gyızı
Humánszolgáltató Központ vezetıje
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1. számú melléklet
Nyári gyermekétkeztetés 2011.

Az étkeztetés idıtartama
Az étkeztetés kezdete

Az étkeztetés vége

Összesen

2011. június 16.

2011. augusztus 17.

45 nap

Résztvevık száma
Pályázatban vállalt gyermeklétszám

228 fı

Az étkeztetésben ténylegesen részt vevı

228 fı

gyermekek száma
Érintett családok száma

126

Szabadidıs programokban való részvétel
A szabadidıs tevékenységek biztosításában

20 fı – 2 fı/nap

résztvevı HSZK munkatársak száma
A szabadidıs tevékenységeken résztvevı

átlag 18 fı/nap

gyermekek száma

Szabadidıs programkínálat
1.

kézmőves foglalkozások

2.

rajzolás, színezés, fejlesztı foglalkoztatók kitöltése

3.

társasjáték

4.

logikai játékok

5.

gyermekkönyvek olvasása

Az étkeztetésbe történı bekerülés formái, ezek aránya
A HSZK ügyfele – családgondozó javasolta

92%

A Szociális és Gyámhivatal ügyfele –

2%

ügyintézı javasolta
Az ügyfél maga kérte a programban való
részvétel lehetıségét

4%

Az étkeztetésbıl történt kimaradás okai
1.

Kizárás (3 egymást követı napon nem jelent meg a jogosult az ételért, s elıre nem
jelezte a távolmaradás indokát)

2.

Költözés más településre

3.

A programban való részvételrıl történı önkéntes lemondás

Az étkeztetésbıl kimaradt családok
Étkeztetésbıl kimaradt

35 család

ebbıl:

kizárás

25 család

költözés

2 család

önkéntes lemondás

8 család

