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KORAI FEJLESZTÉSSEL A KISGYERMEKKOR BIZTONSÁGÁÉRT – A KORMÁNYZAT BŐVÍTI A 
LEHETŐSÉGEKET 
 
A korai fejlesztés fontosságát hangsúlyozta múlt héten a Budapesti Korai Fejlesztő Központban tett - a magyar-

országi női nagykövetekkel közös - látogatásán Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A ha-

zánkban tartózkodó 12 női nagykövetasszony Czeizel Barbara miniszteri biztos segítségével betekintést nyert 

az Intézmény működésébe, valamint megismerhették a kormányzat jövőbeli terveit a kora gyermekkori inter-

venció területén. A korai felismerés komplex rendszerének korszerűsítését hivatott támogatni a Széchenyi 

2020 program keretében az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, „A kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése" című kiemelt projekt is, amely 5,7 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatás-

ból valósul meg. 
 

 

„A kora gyermekkori intervenció szerepe, jelentő-

sége és felismerése a kormányzat számára is nyil-

vánvaló, ezért minden eddiginél nagyobb figyel-met 

fordítunk a támogatására. Fejlesztjük a felis-merés 

lehetőségeit, bővítjük a pedagógiai szak-szolgálat-

ban dolgozók körét és a szakértői bizott-ságokba 

egyre több olyan szakemberek kerül, akik kifejezet-

ten a három éves kor alatti gyermekekkel és család-

jaikkal foglalkoznak” – mondta el Novák Katalin, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és If-

júságügyért Felelős Államtitkára. 

 

A komplex fejlesztés célja az iskoláskor előtti elté-

rő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik ha-

tékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, ma-

gasabb színvonalú ellátása, különös tekintettel a 

speciális ellátási szükségletű gyermekekre és család-

jaikra. A projekt a Családbarát Ország Non-profit 

Közhasznú Kft. (CSBO NK Kft.), a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), a Kle-belsberg 

Központ (KK), az Országos Nyugdíjbizto-sítási Fő-

igazgatóság (ONYF), az Országos Köz-egészségügyi 

Intézet (OKI) és az Oktatási Hivatal (OH) együttmű-

ködésében valósul meg. A projekt átfogó célja, hogy 

a fejlesztések révén kialakuljon az egységes gyer-

mekút, amelyben a különböző szakterületekhez tar-

tozó, kora gyermekkori inter-vencióval foglalkozó 

szakemberek együttműködé-se és a továbbküldési 

utak pontos szabályozása valósul meg. 

„Az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek prob-

lémáinak minél korábbi életkorban történő felis-

merése, a problémaazonosítás hatékonyságának 

növelése  

érdekében egységes szűrési és vizsgálóeljárások, va-

lamint szakmai irányelvek, protokollok kerülnek be-

vezetésre. A projekt továbbá hozzájárul az isko-lás-

kor előtti gyermekekkel foglalkozó szakembe-rek 

tudásának szélesítéséhez, elmélyítéséhez. A képzé-

sek keretében a szakemberek naprakész elméleti és 

gyakorlati ismereteket kapnak ezen korai életkorról, 

az ellátórendszerről, a társágazati szereplők felada-

tairól, kompetenciáiról, együtt-működésük miként-

jéről, a köztük lévő és a szülők-kel való kommuniká-

cióról szereznek új ismerete-ket” – mondta el 

Czeizel Barbara, a Korai Gyer-mekkori Intervenció-

ért felelős miniszteri biztos. 

 

A projekt további fontos célja a szülők gyermekük 

fejlődésével, az ellátórendszerrel, a továbbküldési 

utakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése is. Ezen 

ismeretek növelik a szülők kompetencia érzését, ön-

értékelését, ugyanakkor csökkentik - különösen a 

hátrányos társadalmi helyzetben élők - elszige-telt-

ségét. Az ágazatközi szolgáltatási modell hátte-réül 

szolgáló informatikai szakrendszerek össze-kapcso-

lásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek 

fejlődése nyomon követhetővé válik. 
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A fejlesztés eredményeként az egységes gyermek-

út megvalósítása, a szakemberek kompetenciájá-

nak szélesítése, a koordinatív funkció bevezetése és 

a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb szol-

gáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, tá-

mogató ellátórendszert eredményez. 

 

 

További információ: 

 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Kommunikáció 

Telefonszám: +36 70 645 56 58 

E-mail cím: kommunikacio@csbo.hu 

http://www.csbo.hu/

