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A szolgáltatás a védőnői szolgálattal történő folyamatos munkára épül. Támogathatóak 

rászoruló gyermekes családok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek: 

 válsághelyzetben lévő várandós anya;  

 szociálisan nehéz helyzetben élő, gyermekét egyedül vállaló anya;  

 családok, akik sajátos élethelyzetük miatt nehéz (krízis) helyzetbe kerültek.  

A járáson belül 7 településen valósul meg a projekt: Nagyiván, Tiszaörs, Tiszaigar, 

Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaszentimre, Tiszaderzs. A program 2018. 09. 01 – 2022. 09. 30. 

tart. A baba dolgok beszerzésre kerültek és kölcsönözhetőek: babakád, csecsemőmérleg, 

légzésfigyelő, kiságy, matrac, matracvédő lepedő, pelenkázó lap, járóka, játszószőnyeg, sport 

babakocsi, többfunkciós babakocsi. 

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00024 „Ideális jövő ajándékba Tőlünk Neked” című projekt 

jóvoltából:  

2019. október 10 – én 2 db csecsemőmérleg átadva a Tiszafüredi Védőnői Szolgálat részére. 

Lendvainé Kavisánszki Brigitta, védőnő vette át. 

2019. november 20 – án 1 db csecsemőmérleg átadásra került a Nagyiváni Védőnői 

Szolgálatnak, amit Urbán Antalné védőnő vett át. 

2019. november 21 – én a Tiszaörsi Védőnői Szolgálat részére adtam át 1 db 

csecsemőmérleget. Ezt szintén Urbán Antalné védőnő vette át. 

2020.03.13 – án egy koraszülött csecsemő számára tudtunk légzésfigyelőt és 

csecsemőmérleget biztosítani (a család a járáson kívülre költözött, ezért az eszközöket vissza 

kellett szolgáltatniuk, 2020.05.21 – én vettem át a védőnőtől). 
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2020.07.08. A családsegítő ajánlásával egy tiszafüredi család első szülött gyermeke kapott 

egy többfunkciós babakocsit. Anyagi lehetőségeikhez mérten használtan tudták beszerezni az 

újszülött fogadásához szükséges dolgokat. A használt babakocsi tönkrement, nem tudtak újat 

vásárolni, így a Bébi Bankból kölcsönöztek új babakocsit a gyermekük számára, amit a 

Család-és Gyermekjóléti Központban vettek át. 

2020.07.28. A Tiszaszentimre Család – és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjétől érkezett 

problémajelző adatlap, mely szerint édesanya két kisgyermekével szüleihez hazaköltözött 

édesapától. A jelzés szerint kiságyra, matracra és sport babakocsira lenne szüksége a kisebb 

gyermeknek. A Bébi Bankból kölcsönzött dolgokat édesanya 2020.07.29 – én vette át a 

Család-és Gyermekjóléti Központban. 

2020.11.06. Problémajelző adatlap érkezett, mely szerint a családnak szüksége lenne baba 

dolgokra. Édesanya kiskorú, az újszülött nagymamája lett a családba fogadó gyám, aki a 

kérelmező és ő maga is hét kiskorú gyermeket nevel. Az édesanya fiatal kora miatt nem 

rendelkezik jövedelemmel. A babának kiságyat matraccal és matracvédő lepedővel, valamint 

babakocsit szolgáltattunk a pályázat jóvoltából. 

2020.11.18.  A családban kilenc kiskorú gyermek nevelkedik. A legkisebb gyermeknek 

babakocsira lenne szüksége, hiszen anyagi lehetőségeik nem engedik, hogy újat vásároljanak. 

A kölcsön kapott használt babakocsijuk tönkre ment, ezért a csecsemő újat kapott a pályázat 

jóvoltából. 

Tiszafüred, 2021.03.08. 

 

                   Barna Renáta 

            koordinátor 
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