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Bevezető 
 
GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV 2006-TÓL MÁIG 
 
A helyi gyermekjóléti akcióterv Zenta község stratégiai dokumentuma, melynek célja Zenta község 
célkitűzése és tevékenységi irányainak meghatározása a gyermekek helyzetének előmozdítása 
területén. A helyi gyermekjóléti akcióterv megvalósítása már 2007 óta tart. A négyéves időszakot 
felölelő leírt program a helyzetelemzés és az e stratégiai dokumentum négyéves megvalósításából 
eredő gazdag tapasztalatok alapján lett kitűzve. A gyermekek életének legkülönfélébb területein 
előforduló kérdésekkel foglalkozó szakemberekből álló nagy csapat dolgozta ki, természetesen a 
gyermekek közreműködésével. 
 
A helyi gyermekjóléti akcióterv Zenta község fejlesztési tervén kívül az első stratégiai dokumentum 
volt, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület 2006 végén fogadott el. Ezután rendkívül fontos 
stratégiák sora került elfogadásra, mint pl. az ifjúsági stratégia, a roma gyermekek oktatási 
stratégiája, Zenta községnek a szociális védelem fejlesztésére vonatkozó stratégiai terve, Zenta 
község 2012–2016. évi sportfejlesztési stratégiája stb. A helyi gyermekjóléti akciótervet kidolgozó 
és megvalósító csapat mindenképpen pionírszerepet játszott a község stratégiai tervezésében. 
 
A megvalósítás négy éve alatt a helyi gyermekjóléti akciótervet realizáló bizottság lelkiismeretesen 
és szorgalmasan dolgozott, a helyi önkormányzat, az intézmények és civil szervezetek közötti jó 
együttműködéssel, kommunikációval a gyermekekről való gondoskodást illetően nagy 
előrehaladásra került sor. 2011-ben Zenta község statútumának meghozatala alkalmával a helyi 
gyermekjóléti akcióterv állandó megalapozást nyert magában a községi statútumban, amelyben az 
állandó munkatestületekbe világos és rendkívül fontos hatáskörökkel a Gyermekjogi Tanács is 
besorolást nyert.  
 
A tanács hatáskörébe többek között a helyi gyermekjóléti akcióterv előterjesztése, realizálása 
tartozik. A Gyermekjogi tanács amely 2011. novemberében lett kinevezve kidolgozta a 2012-2016 
évi periódusra vonatkozó helyi gyermekjóléti akciótervet.   
 
A Zenta Községi Képviselő testülete 2016. november 17-én  020-98/2016-I számú végzésével 
kinevezte az új összetételű Gyermekjogi tanácsot: 

1.   Kopasz Ildikó, Zenta, Új sor 32. szám – a Tanács elnöke, 
2.   Baráth Hajnal Anna, Zenta, Svetozar Miletić utca 24a. szám – a Tanács tagja, 
3.   Gyertyás Mónika, Zenta, Horti István utca 14. szám – a Tanács tagja, 
4.   Rác Magdolna, Zenta, Földműves utca 21. szám – a Tanács tagja, 
5.   Molnár Gábor Ákos, Kevi, Sóti Nándor utca 5. szám – a Tanács tagja, 
6.   Palatinski Ilonka, Tornyos – a Tanács tagja, 
7.   Kopasz Károly, Zenta, 4. reon 110. szám – a Tanács tagja, 
8.   Szepesi Zoltán, Zenta, Szervó Mihály utca 25a. szám – a Tanács tagja, 
9.   Urbán Zsuzsanna, Felsőhegy, Ady Endre utca sz.n. – a Tanács tagja, 
10. Galusz Gabriella, Zenta, Dózsa György utca 35. szám – a Tanács tagja, 
11. Szegedi Kszénia, Zenta, Dr. Zoran Đinđić sétány 2/3. szám – a Tanács tagja, 
12. Stojan Ildikó, Zenta, Dr. Beer Imre utca 49. szám – a Tanács tagja, 
13. Pejin Teréz, Zenta, Matija Gubec utca 20. szám – a Tanács tagja, 

 



 
 

 

14. Dr. Muškinja Montányi Gabriella, Zenta, Kurta utca 4. szám – a Tanács tagja és 
15. Sremčev Veselin, Mokrin, Žarko Zrenjanin utca 24. szám – a Tanács tagja. 

 
 
 
A Zenta község 2017-2021 évi  periódusra vonatkozó gyermekjóléti akcióterve kidolgozásában a 
Gyermekjogi tanács minden tagja részvett. 

 
A javasolt stratégiai dokumentum csak a 15 évesig terjedő korosztállyal foglalkozik, mivel időközben 
elfogadásra került az ifjúsági stratégia. 
 
A Gyermekjogi tanács úgy ítélte meg, hogy az előző periódusra elfogadott gyermekjóléti akcióterv 
kisebb módosokkal, amelyek az idő múlásából eredő megvalósításokból erednek, 2017-2021 évi 
periódusra is aktualizálható.   
 
 
 
 
 
 
 

A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK PRIORITÁSAI 
     

A gyermekszegénység csökkentése 
Minőségesebb oktatás a gyermekek számára 
A gyermekek jobb egészsége 
A gyermekek bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás és erőszak elleni védelme 
A marginalizált csoportokból származó gyermekek védelme 
A szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek védelme 
A gyermekek művelődési és sport rekreációs lehetőségeinek fejlesztése 
A gyermekek jobb tájékozottságának biztosítása 
A gyermekek aktivitásának ösztönzése

 



 
 

 

 
A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE 

 

 
1. STRATÉGIAI CÉL 
A gyermekszegénység csökkentése. 

 
1.1 specifikus cél 

 
A  szegénységi  küszöb  alatt  élő  családokból  származó  gyermekek  megsegítése  és  az  e 
családokból származó gyermekek életminősége szintjének emelése. 

 
Aktivitások: 

A szegénységi küszöb alatt élő gyermekek identifikálása és adatbázis felállítása, 
Lehetőséget találni a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek számára ingyenes 
uzsonna biztosítására, 
Ingyenes  tankönyvek  biztosítása  szegény  sorsú  gyermekek  számára,  és  ezen  könyvek 
iskolában történő megőrzése. 

 
Indikátorok: 

A pénzbeli szociális segélyek használóinak száma, 
Az egyszeri anyagi segély használóinak száma, 
A családi pótlék használóinak száma, 
Az ingyenes uzsonna használóinak száma, 
Az ingyenes tankönyvet kapó gyermekek száma, 
A  Vöröskereszt  és  egyéb  kormányon  kívüli  szervezet  által  támogatásban  részesülő 
gyermekek száma. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Szociális-védelmi központ 
Oktatási-nevelési intézmények 
Civil szervezetek 
Helyi önkormányzat 

               Egészségügyi intézmények 
 

Finanszírozási források: 
Helyi önkormányzat 
Pályázatok 
Adományozók 
Magánszektor 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től folyamatosan

 



 
 

 

 
1.2 specifikus cél 

 
A  helyi  közösség  fogékonyságának  növelése  a  szegénységi  küszöb  alatt  élő  gyermekek 
problémája iránt 

 
Aktivitások:  

Rajzpályázatok szervezése képaukcióval egybekötve, 
Jótékonysági bálok, karácsonyi ünnepség, ünnepi rendezvények szervezése, Emberbaráti 
segély gyűjtése pénz- és ruhaadomány, játékok, újévi csomag formájában, Különböző  
kézműves-tanfolyamok szervezése a gyerekek számára és a gyermekmunkák eladással  
egybekötött  kiállításának  megszervezése  a  szegény  gyermekek  segélyezésére szolgáló 
eszközök begyűjtése céljából. 

 
Indikátorok: 

A megszervezett önkéntes akciók száma, 
Konkrét támogatásban részesült gyermekek száma, 
A megszervezett segélygyűjtő emberbaráti akciók száma összesen. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Oktatási-nevelési intézmények 
Szociális Védelmi Központ 
Emberbaráti szervezetek 
Civil szervezetek 
Helyi közösségek 
Művelődési szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

Gazdasági szektor 
Adományozók 
Magánszektor 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan 

 
 
 

1.3 specifikus cél 
A  falusi  környezetből  származó  családok  támogatása  a  gyermek-  és  szociális  védelem 
területére vonatkozó jogok érvényesítésében 

 
Aktivitások: 

A Zentai Szociális Védelmi Központ és más intézmények szakdolgozói együttműködésének 
további   ösztönzése   a   gyermek-   és   szociális   védelem   területére   vonatkozó   jogok 
érvényesítése céljából. 

 
Indikátorok: 

Az intervenciók száma a Szociális Védelmi Központban, 
A falusi    helyi    közösségek,    a    nevelési-oktatási    és    egészségügyi    intézmények, 
rendőrállomások stb. együttes akcióinak száma.

 



 
 

 

 
A tevékenységek hordozói: 

Szociális Védelmi Központ 
Falusi helyi közösségek 
Nevelési-oktatási intézmények 
Egészségügyi intézmények 

 
Finanszírozási források: 
Zenta község 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan. 

 
 
 

MINŐSÉGI NEVELÉS ÉS OKTATÁS MINDEN GYERMEK SZÁMÁRA 
1. Stratégiai cél 

 
Minél minőségibb nevelés és oktatás biztosítása az óvodáskorú gyermekek számára 

 
1. specifikus cél 
Biztosítani a gyermekek minőségi neveléssel és oktatással való felöleltségét 

 
Aktivitások: 

2020-ig elérni a négyéves gyermekek 70%-ának óvodai beíratását, 
2021-ig elérni az iskoláskor előtti korosztályú gyermekek 100%-ának az iskola-előkészítő 
csoportba való beíratását, 
A roma népesség ösztönzése a gyermekek óvodába járatására, 
Az iskoláskor előtti oktatás látogatásának folyamatos ellenőrzése, az igazolatlan hiányzás 
szankcionálása. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Iskoláskor előtti intézmény, 
Szociális Védelmi Központ, 
A Kali Jakh és a Romano Drom civil szervezetek. 

               Egészségügyi intézmények. 
 

Indikátorok: 
Az iskoláskor előtti intézményben felölelt gyermekek száma százalékban kifejezve is. 

 
Finanszírozási források: 

Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Helyi önkormányzat 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan.

  



 
 

 

 
2. specifikus cél 

 
Egyenlő feltételek biztosítása az óvodáskorú gyerekek neveléséhez és oktatásához. Az oktatási 
eszközök és módszerek korszerűsítése, valamint minél jobb anyagi feltételek biztosítása az 
iskoláskor előtti intézmények működéséhez. 

 
Aktivitások: 

Szakembereket biztosítani a különleges igényű gyerekek számára, 
Minőséges feltételek biztosítása a roma asszisztens munkájához, 
Az épületek összetételében levő játszóterek felújítása, 
Karbantartó műhelyek felszereltségének javítása, 
Az óvodapedagógusok továbbképzése a különleges igényű gyerekekkel való foglalkozásra. 
Az óvoda könyvállományának gyarapítása, 
A megfelelő edukatív játékszerek biztosítása, 
Kétnyelvű csoportok bevezetése a környezetnyelv eredményesebb elsajátítása céljából; 

               Iskolabusz biztosítása a falusi óvodásoknak. 
 

A tevékenységek hordozói:   
Zenta község 
Iskoláskor előtti intézmény 
Gyermekjogi Tanács 
Oktatási Minisztérium 

 
Indikátorok: 

Az alkalmazott szakemberek száma 
Az alkalmazott roma asszisztensek száma 
A biztosított fénymásoló gépek száma 
A felújított játszóterek száma 
A szakképesítések, képzések száma 

               Iskolabusz használóinak száma 
 

Időbeli meghatározás: 
2017-től évente egy játszótér. 
  
Finanszírozási források: 

Pályázatok 
Adományozók 
Nagy rendezvényekből származó bevételek

  



 
 

 

 
2. Stratégiai cél 

 
Minél minőségibb oktatás és nevelés biztosítása az iskoláskorú gyermekek számára 

 
1. specifikus cél 

 
Biztosítani a gyermekek minőségi oktatással és neveléssel való teljes felöleltségét 

 
 

Aktivitások: 
Javítani a gyerekek iskolalátogatási szintjét a falusi környezetekben, 
A nehéz anyagi körülmények között élő családok ösztönzése a gyermekek iskoláztatására. 

 
A tevékenységek hordozói:  

Szociális Védelmi Központ, 
Nevelési-oktatási intézmények. 

               Egészségügyi intézmények 
                

Indikátorok:  
A szeptember 1. után beírt gyermekek száma. 

 
Időbeli meghatározás: 

     2017-től folyamatosan 
 

Finanszírozási források: 
  Helyi önkormányzat 

 
 

2. specifikus cél 
A gyerekek oktatási rendszerbe való tartós bevonásának biztosítása 

 
Aktivitások: 

Az osztályismétlők számának csökkentése az IOP program segítségével, 
Biztosítani a roma-, személyzeti- és pedagógus asszisztens alkalmazását az iskolákban. 

 
A tevékenységek hordozói:  

Szociális Védelmi Központ 
Nevelési-oktatási intézmények, 

               Egészségügyi intézmények 
 

Finanszírozási források: 
Helyi önkormányzat, 
Oktatási Minisztérium. 

                
 

Indikátorok: 
A többször osztályismétlő tanulók száma, 
Az iskolát soha be nem fejező tanulók száma, 
Az inkluzív neveléssel foglalkozó szakemberek száma.

  



 
 

 

 
3. specifikus cél 
Minél minőségibb munkafeltételek biztosítása az iskolákban. 

 
Aktivitások: 

Az oktatási létesítmények javítása, 
Az iskolákban a higiéniai feltételek javítása, a tanulói WC-k felújítása, 
Az ajtók és az ablakok megjavítása az iskolai létesítményekben, 
Tantermek felújítása, 
Az iskolakönyvtárak könyvállományának házi olvasmányokkal való gazdagítása, 
Iskolabusz biztosítása a falusi gyerekek számára. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Nevelési-oktatási intézmények, 
Helyi önkormányzat, 
Gyermekjogi Tanács. 

 
Indikátorok: 

A megjavított illemhelyek száma, 
A megjavított vagy kicserélt ablakok és ajtók száma, 
A házi olvasmányok száma iskola-könyvtáranként, 
Az iskolabuszt használó gyerekek száma, 

               Felújított tantermek száma. 
 

Finanszírozási források: 
Az Oktatási Minisztérium és a Tartományi Oktatási Titkárság pályázatai, 
Donátorok, 
Helyi önkormányzat, 
Jótékonysági koncertek, bankettek, kiállítások. 

 
 
 

4. specifikus cél 
Az  oktatás  minőségi  szintjének  emelése  és  minél  minőségibb  feltételek  megteremtése  az 
inkluzív oktatás számára. 

 
Aktivitások: 

Tehetségközpont megalakítása Zenta község területén, 
A tanügyi dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása az inkluzív oktatás területén, 
Oktatási eszközök, vetítők biztosítása tanítási célra, 
Munkaeszközök biztosítása a szakmunkatársak munkájához, 
Minél több roma, személyzeti és pedagógiai asszisztens alkalmazása az iskolákban, 
Az   inkluzív   oktatással   felölelt   gyermekek   továbbtanulásához   szükséges   feltételek 
megteremtése. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Helyi önkormányzat  
Szociális Védelmi Központ

  



 
 

 

 
Nevelési-oktatási intézmények 
Gyermekjogi Tanács 
Reszortközi bizottság 
Oktatási Minisztérium 

 
Indikátorok: 

 
A fejlesztőközponttal felölelt gyermekek száma 
Az inkluzív oktatási munkára kiképzett tanügyi dolgozók száma 
A vásárolt tanszerek, vetítők száma 
A megfelelő tesztek száma 
Az inklúzióban alkalmazott asszisztensek száma 
Az inklúzióval felölelt, tanulmányaikat folytató gyermekek száma 

 
 
 
 

5. specifikus cél 
 

A szerb nyelv oktatásának minőségi javítása az általános iskolák magyar tagozatain és az 
iskoláskor előtti intézményekben. 

 
Aktivitások: 

Helyzetfelmérés a témakörben, 
A tanügyi munkások továbbképzése és ösztönzése    - Az anyanyelv, a környezetnyelv és az 
interkulturalizmus fejlesztése és ápolása a vajdasági gyermekeknél. 
A kétnyelvű szakcsoportok beindítása azokban az egységekben, ahol két nyelven folyik az 
oktatás. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Nevelési-oktatási intézmények 
Gyermekjogi Tanács 
Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

 
Helyi önkormányzat 
Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Magyar Nemzeti Tanács 
Egyéb pályázatok 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan.

  



 
 

 

 
3. Stratégiai cél 

 
A biztonság szintjének javítása Zenta községben és az iskolákban a gyermekek közötti 
erőszakmentes kommunikáció ösztönzése 

 
1. specifikus cél 

 
A gyermekek biztonságának javítása 

 
Aktivitások: 

Javítani a közvilágítás minőségét az oktatási létesítmények területén és környékén, 
Hatékonyabb kóboreb-befogás, 
Video felügyelet bevezetése az intézményekben, 

               Előadások a rendőrség részéről 
 

A tevékenységek hordozói:   
Közvállalatok 
Zenta község 
Nevelési intézmények 

               Rendőrállomás Zenta 
 

Finanszírozási források: 
Helyi önkormányzat 
Pályázatok 
Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan. 

 
 

2. specifikus cél 
 

A gyermekek közötti agresszivitás csökkentése 
 

Aktivitások: 
Az agresszív helyzetek hatékonyabb megoldása az iskolákban és az óvodákban, 
A szülők, tanulók, tanügyi dolgozók edukálása, tolerancianapok, különféle akciók. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Oktatási intézmények 
Zenta község 

 
Indikátorok: 

Az Erőszakmentes iskola programban részt vevő iskolák száma 
Az agresszív helyzetek száma iskolánként 
Az edukációk száma 
A tolerancianapok száma 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan.

  



 
 

 

 
JOBB EGÉSZSÉGET MINDEN GYERMEKNEK! 

 

 
1. Stratégiai cél 

 
Minden gyermek számára lehetővé tenni az egészséges és biztonságos életkezdést 

 
1. specifikus cél 

 
A materiális mortalitás arányának csökkentése 

 
Aktivitások: 

Egészség promóció és megelőző munka a terhességi tanácsadókban, 
A terhes nők szülésre való pszichofizikai felkészítésének megszervezése és lebonyolítása, 
valamint szülők iskolája a jövőbeli szülők számára 
Fizioterapeuta biztosítása a terhesgondozóban. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Egészségügyi intézmények. 
 

Finanszírozási források: 
Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma, 
Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja. 

 
 
 

2. specifikus cél 
 

A perinatális mortalitás csökkentése 
 

Aktivitások: 
A screening alkalmazása a hallás- és látászavarok korai felfedésére, valamint 
a genetikai rendellenességek diagnosztizálása a neonatális időszakban és nyilvántartás kidolgozása. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Egészségügyi intézmények. 
 

Finanszírozási források: 
Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 
Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja 

 
Indikátorok: 

A korán felfedett hallás- és látászavarok száma 
A felfedett genetikai rendellenességek száma 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan.

  



 
 

 

 
3. specifikus cél 

 
A csecsemőhalálozási ráta csökkentése 

 
Aktivitások: 

A szoptatás és a helyes táplálkozás promoválása az első életévben mind a városi, mind pedig 
a falusi környezetben, 
A  védőoltások  lebonyolítása  az  e  korosztályra  vonatkozóan  elfogadott  immunizálási 
szabályzat szerint. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Egészségügyi intézmények. 
 

Finanszírozási források: 
Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 
Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja 

                 
Indikátorok: 

 
A promóciós akciók száma 
A védőoltással ellátott gyermekek száma 

 
                 Csecsemőhalálozási arány száma 
 

Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan. 

 
4. specifikus cél 

 
Az AIDS-incidencia arány irányvonalának megtartása 2017-től 2020-ig 

    A nemi úton terjedő betegségek terjedésének  megakadályozása 
Aktivitások: 

 
Önkéntes, bizalmas tanácsadás és szűrővizsgálat, terhességi HIV-teszt. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Egészségügyi intézmények. 
 

Finanszírozási források: 
Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 
Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja 

 
Indikátorok: 

 
A terhességi HIV teszteken átesett nők száma 
A bizalmas tanácsadást igénylő nők száma 

                Továbbképzések száma 
               Abortuszok száma 
               Kiskorúak terhességének  száma 
 
          

  



 
 

 

 
2. Stratégiai cél 
Egészségpromóció és -fejlesztés a gyermekek között 

 
1. specifikus cél 

 
A kövér vagy alultáplált gyermekek és serdülők számának csökkentése 

 
Aktivitások: 

A gyermekek, serdülők nutritív státusának figyelemmel kísérése és felmérése, beleértve a 
növekedési grafikon bevezetését is az egészségügyi-nevelési intervenciók fejlődése mellett a 
családban és a közösségben, 
A  bölcsődékben,  az  óvodákban  és  az  iskolákban  az  egészségtelen  ételek  árusítását  és 
forgalmazását tiltó előírások meghozatala, 
A gyermekek és a serdülők helyes táplálkozására és fizikai aktivitására vonatkozó nemzeti 
irányelvek kidolgozása és további alkalmazása. 

 
A tevékenységek hordozói:   

Egészségügyi intézmények 
Oktatási-nevelési intézmények 
Gyermekjogi Tanács 
Civil szervezetek 

 
 

Indikátorok: 
A kövér és alultáplált gyermekek száma 

 
Finanszírozási források: 

Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Helyi önkormányzat 
Adományozók 

 
 

Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan. 

 
 
 

2. specifikus cél 
 

A kiskorú terhességek, a terhességek művi megszakítása és a nemi úton terjedő fertőzések 
kiskorúak közötti gyakorisági rátájának csökkentése 

 
Aktivitások: 

A  serdülők  reproduktív  egészségpromóciós  és  fejlesztő  programjának  kidolgozása  és 
lebonyolítása, 
A serdülők reproduktív egészségéről szóló kampány lebonyolítása gumióvszer szociális 
marketingje mellett, 
Korosztályos edukátorok hálózatának fejlesztése és a serdülők reproduktív egészségével 
kapcsolatos témákról szóló edukáció lebonyolítása,

  



 
 

 

 
Tanácskozás a kontracepcióról és a kontracepciós eszközök esetleges biztosítása az összes 
serdülő számára, 
Ifjúsági tanácsadó megalakítása lehetőségének felkutatása az Egészségház keretében. 

 
 

A tevékenységek hordozói:   
Egészségügyi intézmények 
Oktatási-nevelési intézmények 
Gyermekjogi Tanács 
Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Helyi önkormányzat 
Adományozók 

 
 

Indikátorok: 
Az edukációs programok száma 
Az edukációkon résztvevő tanulók száma 
A korosztályos edukátorok száma 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan. 

 
 

3. specifikus cél 
 

A pszichoaktív anyagok használata elleni harc fokozása 
 

Aktivitások: 
A gyermekek, szülők, gyámok permanens dukálása a pszichoaktív anyagok (cigaretta, 
alkohol és kábítószer) használatának következményeiről 
A pszichoaktív anyagok használata miatt problémával küzdő gyermekek és serdülők 
gyógykezelésére szolgáló multidiszciplináris szolgálatok és közösségek alapítása és 
működése átfogó és hatékony gyógykezelés céljából, továbbá a pszichoaktív anyagoktól 
függő gyermekek és serdülők esetében a kárcsökkentési program alkalmazása, 
A helyi közösség bevonása a kábítószer elleni hatékony küzdelembe és a kábítószer-kínálat 
és -kereslet csökkentésére irányuló folyamatos munka. 

 
 

Indikátorok: 
Az edukációval felölelt gyermekek, szülők, gyámok száma, 
A pszichoaktív anyagok használata következményeinek csökkentésére irányuló programok 
száma, 

 
A tevékenységek hordozói:   

Egészségügyi intézmények 
Oktatási-nevelési intézmények 
Gyermekjogi Tanács 
Civil szervezetek 

 



 
 

 

 
Finanszírozási források: 

Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Helyi önkormányzat 
Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 

 
4. specifikus cél 
A mentális egészségügyi problémák korai felfedése a gyermekeknél és a serdülőknél 

 
Aktivitások: 

Az  egészségügyi  dolgozók  edukálása  a  mentális  egészségügyi  problémákkal  küzdő 
gyermekek korai felismerésére és gyógykezelésére, 
A  szülők,  gyámok,  óvodapedagógusok  és  tanárok  edukálása  a  mentális  egészségügyi 
problémák korai felfedésére a gyermekeknél és a serdülőknél, 
A mentális egészség kérdéskörének az oktatási programba való bevonása, 
A   mentális   egészségügyi  problémákkal  küzdő  gyermekek  gyógykezelésére  szolgáló 
multidiszciplináris szolgálatok és közösségek alapítása és működése. 

 
Indikátorok: 

Az edukált egészségügyi dolgozók száma, 
Az edukált szülők, gyámok, tanügyi dolgozók száma, 
A mentális egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek száma, 
Morbiditás és mortalitás a gyermekek megromlott mentális egészsége következményeként, 
A mentális egészség témáját a programjába besoroló iskolák száma, 
A  mentális  problémákkal  küzdő  gyermekekkel  való  foglalkozásra  alapított  szolgálatok 
száma, 
A gyógykezelt gyermekek száma. 

 
 

A tevékenységek hordozói:   
Egészségügyi intézmények 
Oktatási-nevelési intézmények 
Gyermekjogi Tanács 
Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Helyi önkormányzat 
Adományozók

 



 
 

 

 
 
 

3. stratégiai cél 
A gyermekek szükségleteit felismerő biztonságos környezet biztosítása 

 
 

1. specifikus cél 
Biztosítani a gyermekek egészségvédelmi szolgáltatásokkal való teljes felöleltségét 

 
Aktivitások: 

A gyermekek egészségnevelési programjának kidolgozása és alkalmazása az egészségügyi 
és tanügyi dolgozók edukálásával egybekötve, 
A védőoltás lebonyolítása az elfogadott immunizációs szabályzat alapján, 
A gyermekek egészségére vonatkozó partnerség fejlesztése helyi szinten 
A  fogyatékkal  élő  gyermekek  és  serdülők  megfelelő  egészségvédelméhez  szükséges 
feltételek megteremtése, 
Az   egészségügyi   intézmények   és   a   polgárok   egyesületei   közötti   együttműködés 
mechanizmusának megteremtése és fenntartása. 

 
 

Indikátorok: 
 

Kidolgozott program 
A programot alkalmazó intézmények száma 
A vakcinálási naptár szerint védőoltással és újraoltással felölelt gyermekek 
Akadálymentesítést megoldó intézmények száma 
Az épületbeli akadálymentesítést megoldó egészségügyi intézmények száma 
A gyengén látó és süketnéma gyermekekkel való foglalkozásra felkészített egészségügyi 
dolgozók száma 

 
A tevékenységek hordozói:   

 
Oktatási-nevelési intézmények, 
Helyi önkormányzat, 
Civilszervezetek. 

 
Finanszírozási források: 

 
Szerb Köztársaság, 
Vajdaság Autonóm Tartomány, 
Helyi önkormányzat, 
Adományozók. 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan.

 



 
 

 

 
 

2. specifikus cél 
 

A gyermekek sérüléseinek és a sérülésből eredő halálozásának csökkentése 
 

Aktivitások: 
 

A gyermekek sérüléseinek megelőzésére irányuló programok kidolgozása és alkalmazása. 
 

A tevékenységek hordozói:   
 

Oktatási-nevelési intézmények 
Helyi önkormányzat 
Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

 
Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Helyi önkormányzat 
Adományozók 

 
 

3. specifikus cél 
 

Egészséges életkörnyezet biztosítása 
 
 
 

Aktivitások: 
 

Az én fám akció megszervezése – a tanulók facsemetéket ültetnek és gondozzák őket, 
Generációk rózsakertjének ültetése, 
A zöld területek karbantartása az iskolák környékén, 
Kampány az életkörnyezet védelmének fontosságáról a társadalmi hálók által. 

 
A tevékenységek hordozói: 

 
Oktatási-nevelési intézmények 
Helyi önkormányzat 
Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

 
Szerb Köztársaság Kormánya 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Helyi önkormányzat 
Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan.

 



 
 

 

 
A GYEREKEK BÁNTALMAZÁSTÓL, ELHANYAGOLÁSTÓL VALÓ 

VÉDELME ÉS A MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK CSÖKKENTÉSE 
 
 

1. stratégiai cél A helyi közösséget fogékonnyá tenni a gyerekek mindenfajta bántalmazástól 
való védelmének problémája iránt, és az összeütközések erőszakmentes megoldásának 
affirmációja. 

 
 

1. specifikus cél 
A nyilvánosság tájékoztatása a gyerekek bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás és erőszak 
elleni védelmének szükségességéről és lehetőségeiről 

 
Aktivitások: 

 
 

Szakemberek edukálása az erőszak jeleinek jobb felismerése céljából, 
A szülők és a gyámok edukálása a bántalmazás és elhanyagolás hatásairól és a jogvédelem 
lehetőségeiről 
A gyerekek elleni erőszak mindenfajta formája ellen indított kampány további folytatása, 
Írások, jelentéstétel és műhelyek megszervezése az erőszakmentes kommunikáció témájára. 
 

Indikátorok: 
 

Az eddig realizált edukációk száma 
A gyermekekkel szembeni erőszak elleni kampány folyamán realizált akciók száma. 
 

Az aktivitások hordozói: 
 

Oktatási intézmények 
Szociális Védelmi Központ 
Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

 
Zenta község 
Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től a továbbiakig 

 
2. specifikus cél A gyermekek bántalmazása és elhanyagolása eseteinek, valamint a 
magatartási zavarokkal küzdő gyermekek felfedése és diagnosztizálása, továbbá a szociális 
védelmi intézkedések lebonyolítása. 

 
 

Aktivitások: 
Adatbázis kialakítása a  bántalmazott és  elhanyagolt, valamint  a  magatartási  zavarokkal 
küzdő gyerekekről, 
Az  intézményhálózat (Szociális Védelmi  Központ, egészségügyi intézmények, nevelési- 
oktatási intézmények, rendőrség, igazságügyi szervek) munkájának támogatása,

 



 
 

 

 
A korosztályos erőszak további feltárása, 
A fenti intézmények képviselőiből alakított mobilcsapat további munkája, és a gyermekek 
bántalmazás és elhanyagolás elleni védelméről szóló egyezmény figyelemmel kísérése, 
Önsegélyező csoportok kialakítása a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a magatartási 
zavarokkal  küzdő  gyermekek  és  a  diszfunkcionális  családokból  származó  gyermekek 
számára, 
Tanácsadás az erőszak áldozatai részére az erőszakos kapcsolatból való kikerülés után, 
életre nevelés, 
Konstruktív problémamegoldó pszichoszociális programok lebonyolítása a bántalmazott és 
elhanyagolt, valamint  a  magatartási  zavarokkal küzdő gyermekek és  a  diszfunkcionális 
családokból származó gyermekek számára, 
Kezdeményezés befogadó állomások nyitására a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a 
magatartási zavarokkal küzdő gyermekek számára. 

                 
 
 

Indikátorok: 
 
                    Befogadó állomásokra kerültek száma 

A nyilvántartásba vett bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma 
A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek száma 
A diszfunkcionális családokból származó bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma 
A gyermekeken elkövetett erőszak bejelentett áldozatainak a száma 
A gyermekbántalmazásról szóló edukációk száma 
A mobilcsapat beavatkozásainak a száma 
A gyermekeken elkövetett erőszakkal kapcsolatos bírósági eljárások száma 

 
A tevékenységek hordozói: 

 
Szociális Védelmi Központ 
Nevelési-oktatási intézmények 
Egészségügyi intézmények 
Rendőrség 
Igazságügyi szervek 
Civil szervezetek. 

 
Finanszírozási források: 

 
Helyi önkormányzat 
A Szerb Köztársaság illetékes minisztériumai 
A Vajdasági Kormány illetékes titkárságai 
Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től a továbbiakig.

 



 
 

 

 
A MARGINALIZÁLT CSOPORTOKHOZ TARTOZÓ GYEREKEK 

HELYZETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA 
 

 
 

1. stratégiai cél 
 

A marginalizált csoportokhoz tartozó gyermekek védelme és helyzetének előmozdítása 
 

1. specifikus cél 
 

A társadalom fogékonyságának és tájékozottságának növelése a fejlődési rendellenességekkel 
küzdő gyermekek iránt 

 
Aktivitások: 

 
Önsegélyező csoportok alakítása a marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek részére, 
Pszichoszociális programok lebonyolítása a marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek 
problémáinak konstruktív megoldására, 
A  marginalizált  csoportokhoz  tartozó  gyerekek  bevonása  a  társadalmi  élet  minden 
formájába, 
A helyi közösség fogékonyságának növelése a média és egyéb promóciós tevékenységek 
útján. 

 
 

Az aktivitások hordozói: 
 

Helyi önkormányzat 
Civil szervezetek 
Szociális Védelmi Központ 
Egészségügyi Központ 
Média 
Művelődési-Oktatási Központ 
Sportszervezetek 

 
Indikátorok: 

 
A marginalizált csoportokhoz tartozó, a társadalmi aktivitásokba bevont gyerekek száma 
A promotív tevékenységek száma a helyi közösség fogékonyságának növelése terén 

 
Finanszírozási források: 

 
Helyi önkormányzat 
Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium 
A Vajdasági Autonom Tartomány Kormánya 
Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től folyamatosan

 



 
 

 

 
A SZÜLŐI GONDOSKODÁST NÉLKÜLÖZŐ GYERMEKEK 

JOGVÉDELME 
 

Stratégiai cél 
A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek helyzetének előmozdítása 

 
1. specifikus cél 
A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek családi körben való felnövésének biztosítása. 

 
 

Aktivitások: 
Támogatási szolgáltatásnyújtás az elsődleges, rokoni nevelőcsaládnak, valamint a speciális 
nevelőcsaládnak (a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekekkel való foglalkozásra 
alkalmazott személyek kiképzése, a gyermekek ellátása a természetes családból való 
elhelyezés alkalmával), 
Önsegélyező csoportok alakítása a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek számára, 
Pszichoszociális  programok  lebonyolítása  a  szülői  gondoskodást  nélkülöző  gyerekek 
problémáinak konstruktív megoldására – gyerekek önálló életre való felkészítése, 
A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek bevonása a társadalmi élet minden formájába. 

Indikátorok: 
 

Az elsődleges, rokoni, valamint a speciális nevelőcsaládnál elhelyezett, szülői gondoskodást 
nélkülöző gyerekek száma 
Az örökbefogadott gyerekek száma,  

                Az új edukált nevelőcsaládok száma 
 

Az aktivitások hordozói: 
 

Szociális Védelmi Központ 
Egészségügyi Központ 
Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

 
Helyi önkormányzat 
Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium 
Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től folyamatosan.

 



 
 

 

 
A GYERMEKEK KULTURÁLIS ÉLETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A 

SZABADIDŐ MINŐSÉGI ELTÖLTÉSE 
 

 
 

Stratégiai cél: A gyerekek kulturális eseményekhez való egyenlő hozzáférésének biztosítása 
 

1. specifikus cél Lehetővé tenni a falusi gyerekeknek a kulturális eseményekhez való jobb 
hozzáférést 

 
Aktivitások: 

 
Gyermekszínház-látogatás szervezése a falvaknak, 
Gyermekfilm-vetítések szervezése a falvakban, 
Megszervezni a gyerekek nagyobb kulturális központokba való látogatását (színház, 
múzeum, képtár, könyvtár és jelentősebb művelődési rendezvények), 
A művelődési intézmények, civil szervezetek ösztönzése a pályázatokon való részvételre, 
A gyerekek művelődési eseményekről való tájékozottsága szintjének növelése. 

 
Az aktivitások hordozói: 

 
Oktatási intézmények 
Civil szervezetek 
Művelődési-Oktatási Központ és egyéb zentai művelődési szervezetek 

 
 
 

Indikátorok: 
 

Az évi művelődési gyermekrendezvények száma  
Az előadásokra látogató gyerekek száma 
A falusi művelődési rendezvények száma 
A falusi művelődési rendezvényeket látogató gyerekek száma 
A művelődési versenyeken részt vevő gyermekek száma 

 
Finanszírozási források: 

 
Helyi önkormányzat 
Adományozók, alapítványok 
A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya 
Szerb Köztáarsaság Művelődési Minisztériuma, 
Magyar Nemzeti Tanács 

 
 

Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan.

 



 
 

 

 

2. specifikus cél 
Színházlátogatási szokás kialakítása a gyerekeknél már kiskorukban 

 
Aktivitások: 

 
Iskolai irodalmi csoportok alakításának ösztönzése, 
Óvodai bábozó csoportok alakításának ösztönzése, 
Nyílt színházi, múzeumi napok tartása, 
Színészekkel és színházi szakemberekkel való találkozók szervezése, 
Az iskola, az amatőr színházak és a Művelődési-Oktatási Központ együttműködésének 
javítása. 

     
 Indikátorok: 
             
             Iskolai irodalmi csoportok alakításának száma száma 
              Óvodai bábozó színjátszó csoportok alakításának száma 
              Nyílt színházi,múzeumi napok tartásának száma 
              Színészekkel és színházi szakemberekkel való találkozók száma 
 

Az aktivitások hordozói: 
 
 

Oktatási-nevelési intézmények 
Művelődési-oktatási központ 
Miroslav Antić Kamaraszínpad 
Zentai Magyar Kamaraszínház 
Gyermekvédelmi Tanács 

 
Finanszírozási források: 

 
Helyi önkormányzat 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Magyar Nemzeti Tanács 
Donátorok 

 
3. specifikus cél 
Könyvtár-látogatási szokás és kultúra kialakítása 

 
 

Aktivitások: 
 

A könyvtár szerepe a gyerekek kulturális tartalmak iránti pozitív viszonyulásának 
kialakításában, 
Irodalmi és néhány más tantárgy órájának megtartása a könyvtárban, 
Az iskola, a könyvtár és a kamaraszínházak minőségi együttműködésének ösztönzése, 
Könyvtárcsoport alakítása az iskolákkal együttműködve, 
Filmkedvelők csoportjának megalakítása, 
Nyílt könyvtári napok, könyvtárosokkal való találkozók megtartása, 
Könyvhónap megtartása, 
Írótalálkozók megtartása, 
Különböző versenyek, multidiszciplináris jellegű pályázatok kiírása a gyerekek számára. 

 



 
 

 

 
Az aktivitások hordozói: 
Könyvtárak (városi, falusi és iskolai) 
Nevelési-oktatási intézmények 
Kamaraszínházak 
Civil szervezetek 

 
Indikátorok: 

 
A lebonyolított könyvtári akciók száma 
A könyvtártag gyerekek száma 
Könyvtárban alapított szekciók száma 

 
Finanszírozási források: 

 
Zenta község 
Adományozók, alapítványok 
A VAT kormánya 
Művelődési Minisztérium 
Magyar Nemzeti Tanács 

 
 

4. specifikus cél 
Folklór- és tánccsoportok munkájának serkentése különös tekintettel a hagyományőrzésre. 

Aktivitások: 

Iskolai folklórszekciók megalakítása, 
A  gyerekek  tájékozottsági  szintjének  emelése  az  e  tevékenységekkel  való  foglalkozás 
lehetőségeiről Zenta községben, 
A nevelési-oktatási intézmények és a folklór- és tánccsoportok együttműködésének javítása 
Zenta községben, 
A hagyományos foglalkozások elsajátítása műhelymunka formájában a gyermekek számára, 
Kézműves foglalkozások ápolása civil szervezetek együttműködésével szakkörök 
formájában, 
Aktív részvétel Zenta község minden hagyományos rendezvényén. 

 
Az aktivitások hordozói: 

 
 

Nevelési-oktatási intézmények 
Folklór- és táncegyüttesek 
Tánciskolák 
Civil szervezetek 

 
Indikátorok: 

 
A folklór- és tánccsoportokba bevont gyermekek száma 
A megalapított folklórszekciók száma iskolánként 
Az együttes rendezvények és fellépések száma 
A helyi környezet multikulturalizmusának és specifikusságának gondozását számokban 
kimutatva

 



 
 

 

Finanszírozási források: 
 

Zenta község 
Adományozók, alapítványok 
A Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Szerb Köztársaság Művelődési Minisztériuma 

Magyar Nemzeti Tanács 
 
 

 



 
 

 

 
A GYERMEKEK SPORT-REKREÁCIÓS ÉLETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA 

 
 
 

Stratégiai cél: Azonos feltételeket biztosítani a gyerekeknek a sport-rekreációs aktivitásokkal 
való foglalkozáshoz 

 
1. specifikus cél Javítani a gyerekek tájékozottságán a sport-rekreációs aktivitásokkal való 
foglalkozási lehetőségeket illetően 

 
Aktivitások:  

A   gyerekek   permanens   tájékoztatása   a   sport-rekreációs   aktivitásokkal 
lehetőségeket illetően előadások formájában. 

való foglalkozási 

Alanyok:   

Zenta Község Sportszövetsége 
Sport Mindenkinek Zenta községi sportegyesület 
A Zenta községi Testnevelő Tanárok Egyesülete 
Nevelési-oktatási intézmények 
Sportklubok 

 
Indikátorok: 

A promóciós tevékenységek száma iskolánként 
A gyermek tagok száma sportegyesületenként 

 
Finanszírozási források: 

Helyi önkormányzat 
Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság 
Ágazati sportszövetségek 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től folyamatosan. 

 
2. specifikus cél 
Egyenlő lehetőségek megteremtése a gyerek számára a sport-rekreációs aktivitásokkal való 
foglalkozásra 

 
Aktivitások: 

Új szabadtéri sportpályák kiépítése Zenta község sportstratégiájával összhangban, 
Az elavult szabadtéri sportpályák felújítása, 
Sportpályák nyitása falusi környezetekben és a régiek adaptálása, 
A tornyosi és zentai úszómedence adaptációja – amennyiben rendezik a vagyoni 
viszonyokat, Mind több tömeges sportrendezvény szervezése a gyermekek számára, 
Lehetővé tenni a sporttevékenységekkel való foglalkozást a szociálisan veszélyeztetett 
gyermekek számára, 
Rekreatív csoportok beindításának szorgalmazása a sportklubokban, 
Az iskolai sportszakkörök munkájának serkentése.

 



 
 

 

 
A tevékenységek hordozói: 

 
Helyi önkormányzat 
Sport Mindenkinek Zenta Községi Sportegyesület 
Zenta Község Sportszövetsége 

 
 

Finanszírozási források: 
 

Helyi önkormányzat 
A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya 
A Szerb Köztársaság Kormánya 
Adományozók 

 

 
Indikátorok: 

 
A kiépített szabadtéri sportpályák száma, 
Az adaptált szabadtéri sportpályák száma, 
A gyermekek számára szervezett rendezvények száma, 
A rendezvényeken részt vevő gyermekek száma. 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től folyamatosan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
MÉDIUMOK A GYEREKEK SZÁMÁRA – GYEREKEK A MÉDIUMOKBAN 

 
 

1. stratégiai cél 
A gyerekek tájékozottságának előmozdítása Zenta községben 

 
1. specifikus cél 
A gyerekek tájékozottságának javítása, és biztosítani a tájékoztatási rendszerben való aktív 
részvételüket 

 
 

Aktivitások: 
Növelni a gyermekekről és a gyerekaktivitásokról szóló témák jelenlétét a következő 
médiumokban: RTV, Pannon RTV, Magyar Szó, Szabadkai Rádió, Újvidéki Rádió, Pro 
media, No limit Rádió, Képes Ifjúság, Jó Pajtás, Vajdaság Ma, 
Biztosítani az információcserét a fent említett médiumok között,  
Javítani a történésekről szóló információk áramlását a helyi önkormányzatból a médiumok 
irányába, 
Szakfelügyelet alatt álló gyermek médiacsapat alapítása, 
Bekapcsolódás   a   Bolyai   Tehetséggondozó   Gimnázium   kinematográfiai   szekciójának 
projektumaiba 
Iskolarádió indítása. 

 
A tevékenységek hordozói: 

Helyi önkormányzat, 
Az érdekelt médiumok, 
A Helyi Gyermekjóléti Akcióterv megvalósításával foglalkozó gyermekcsapat, 
Nevelési-oktatási intézmények. 

     Indikátorok: 
                Gyermek műsorok időtartama,órákban kimutatva 
                Gyermek media csoportok tagjainak száma 
                A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium filmműhelyben aktív gyerekek száma 

 
Finanszírozási források: 

Helyi önkormányzat 
Adományozók 
A Szerb Köztársaság Kormánya 
A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya 
Magyar Nemzeti Tanács 

 
 

Időbeli meghatározás: 
2017-től folyamatosan. 

 
 
 
 

2. specifikus cél 
A gyermekek aktivitásának ösztönzése 

 
Aktivitások: 

 
 



 
 

 

A gyermekparlament munkájának  támogatása 
 

A tevékenységek hordozói: 
Zenta község gyermekjogi tanácsa, 
Gyermekparlamentek 

 
Finanszírozási források: 

Zenta község, 
Adományozók, alapítványok. 

 
Időbeli meghatározás: 

 
2017-től folyamatosan. 

 


