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2020. 02. 11. napjával lezárult a „Nő az Esély” - Foglalkoztatás EFOP-1.1.3-17 projekt a NyírlövőLövőpetri Körzeti Óvoda és Bölcsőde, melyben 2 fő (1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka)
képzése, foglalkoztatása és a projekt sikerességéhez szükséges eszközök beszerzése valósult meg.
A program során 13,00 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nyírlövő-Lövőpetri
Körzeti Óvoda és Bölcsőde Intézmény. A program az Európai Unió támogatásával a Széchenyi 2020
keretében valósult meg.

A Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti Óvoda és Bölcsőde az EFOP-1.1.3-17-2017-00036 projekt keretében,
13,00 millió forintostámogatás segítségével 2 fő (1 fő bölcsődei dajka és 1 fő kisgyermeknevelő)
képzését majd 24 hónapos foglalkoztatását valósította meg. A projekt célja a foglalkoztatott személyek
szakmai fejlesztése mellett foglalkoztatás növelése volt. A beruházásnak köszönhetően az intézmény
2 darab új munkahelyet teremtett. Az intézmény vállalta a projektbe bevont személyek további 12
hónapos foglalkoztatását, így a dolgozók a projekt befejezését követően is az intézmény állományában
maradnak.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt 2018. február 12. napján kezdődött és fizikai
befejezésére 2020. február 11. napján került sor. A projektidőszak alatt a programba bevont személyek
beilleszkedtek a Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti Óvoda és Bölcsőde munkavállalói közé és értékes
munkaerővé váltak mind bölcsődei gondozás területén. A projekt hozzájárult a bölcsőde által nyújtott
szolgáltatások fejlesztéséhez, hiszen a szakképzett munkaerővel történt bővítés révén magasabb
színvonalon működhet az intézmény.
A támogatói szerződésnek megfelelően 2020. február 12. napján elindult a projekt célcsoporttagjainak
12 hónapos foglalkoztatása, ezzel a tervezett indikátorok megvalósulnak. A projekt eredményesnek
tekinthető hiszen a programba bevont személyek fontos szakmai tapasztalattal és ismeretekkel
gazdagodtak, amelynek köszönhetően piacképes munkaerővé váltak.
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