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Szegénységi mutatók 
Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 29,6 29,9 31,5 33,5 34,8 31,8 28,2 

roma 89,86 83,7 

nem roma           29,77 26,8 

Relatív jövedelmi szegénységi arány 12,4 12,3 14,1 14,3 15 15 14,9 

roma 67,9 63,1 

nem roma           13,1 13,7 

Súlyos anyagi depriváció 20,3 21,6 23,4 26,3 27,8 24 19,4 

roma 78,1 67,8 

nem roma           22,1 18,1 

Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya (0-59 éves) 11,3 11,9 12,8 13,5 13,6 12,8 9,4 

roma 45,3 26,7 

nem roma           8,4 6,6 

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya a 0–17 évesek körében 37,2 38,7 40,4 41,9 43,9 41,8 36,1 

Relatív jövedelmi szegénységi arány a 0–17 évesek körében 20,6 20,3 23,7 22,9 23,8 25 22,7 

Súlyos anyagi depriváció a 0–17 évesek körében 25,5 28,8 30,4 34,1 35,6 31,9 24,9 

Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya a 0–17 évesek körében 11,9 13,9 14,8 16,4 15,1 15,2 11,2 

Alacsony testsúllyal született gyermekek aránya   8,6 8,5 8,6 8,8 8,9   

Rezsifizetési nehézség 20,7 22,1 22,7 24,4 25 22,3 19,4 

Zsúfolt lakásban élők aránya 46,8 47,2 45,5 45,3 44 41,9 41,1 

Fiatalkori terhességek aránya   21,2 21,4 21,6 23,3 24,5   

                



Miért? 

A felzárkózás hosszú folyamat, ahol már elindultak jó 
kezdeményezések, ott hosszú távon  folytatni kell. 1-2 éves projektek 
csak egyszerű, homogén problémákat képesek kezelni. 
 
Szakmapolitikai célok  
 
• Azért indítjuk el ezt a programot, hogy az érintett kedvezményezett 

járásokban megerősítsük a helyi gyermekvédelmet, a prevenciót.  
• Megteremtsük a gyerekekre, gyerekes családokra irányuló hiányzó 

szolgáltatásokat, a meglévőket pedig bővítsük.  
• Tovább erősítsük a szakemberek együttműködését. 
• Hogy erősítsük a szociális és felzárkózási terület együttműködését, 

illeszkedését. 
• Hogy segítő  eszközt adjunk annak, akinél a gyerekekről való tudás van.  

 



A szociális munkás a Gyerekesély program előtt   

 



Szakmai – módszertani támogatás (kiemelt projekt) 
• EFOP 1.4.1 „Integrált gyermekprogramok szakmai 

támogatása” (2016. április 1-jétől működik) 
(NRSZH, MMSZ, SZGYF, MTA TK) 

Helyi  projektek 
• EFOP-1.4.2-16, „Integrált térségi gyermekprogramok” 

(2016. április 22-én  jelent meg) forrás: 15+3 Mrd Ft. 
• EFOP 1.4.3 „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak” 

(2016, szeptember 27-én jelent meg) Forrás: 5,5+2,5 
Mrd Ft.  

• EFOP 2.1.2 „Gyerekesély programok infrastrukturális 
háttere” (2016. augusztus 10-én jelent meg.) 
 
 
 

 
Gyerekesély program (2014-2020) 

 
 



EFOP 1.4.2 felhívás célterületei  
(31 járás) 



Biztos Kezdet Gyerekház létesítésére bevonható 
települések 

 

„Jó kis hely” létesítésére bevonható 
települések 



Közös elvek 
 
1. Területi célzás EFOP 1.4.1 – kedvezményezett járásokból 31 olyan 
járás, ahol van a programnak előzménye, EFOP 1.4.3 a gyerekek 
szempontjából rossz helyzetű települések 
2. A területen sok a rászoruló (rgyk, HH és HHH) gyermek, gyenge a 
közszolgáltatások helyi jelenléte  
3. A program jelen van helyben.  
3. Kifejezett de nem kizárólagos célzás: a program helyszínén sok a 
rászoruló gyermek - de a program mindenki számára nyitott! 
Közös cél: a gyermek számára a területi, családi hátrányok miatt 
hiányzó feltételek  megteremtése minőségi szolgáltatás biztosításával   
Közös stratégiai háttér: „Legyen jobb a gyerekeknek!” és MNTFS II 

 
 

 
Gyerekesély programok (2014-2020) 

 
 



Térségi Gyerekesély Programok 2007-2013 

 Amire építeni lehet (eredmények 23 LHH térségben)  

 

– a gyerekekkel, családokkal dolgozó helyi megvalósítók többségének mély érzelmi és 
szakmai  elköteleződése, vagy annak erősödése, 

– számos helyi döntéshozónak a Gyerekesély Program céljaival kapcsolatos pozitív 
attitűdje, 

–  a gyermekjóléti alapellátás támogató jellegének erősödése,  
– a helyi aktivitások növekvő száma 
– ahol erősek voltak a Gyerekesély Program szociális elemei, erősödött a támogató 

jellegű gyermekjóléti szolgáltatás. 
– olyan szakemberek, szolgáltatások jelentek, meg, amelyekre nagy szükség volt, de 

amelyek addig nem, vagy nem elegendő kapacitással voltak jelen: logopédus, 
gyógytornász, utazó gyerekorvos és más szakemberek, pszichológus, iskolai, telepi 
szociális munkás, szociális segítők, szupervízió stb.  

– olyan tevékenységek, programok valósultak meg, amelyek korábban nem voltak 
elérhetők az ott élő gyerekek számára a szabadidő tartalmas eltöltését 
eredményező,egyúttal iskolai felzárkózást és prevenciót segítő  szolgáltatások:  
úszásoktatás, táborok, napközi, gyógylovaglás, sóterápia, stb. 



„Integrált térségi gyermekprogramok” 
(EFOP 1.4.2)  

 
• A Gyerekesély program folytatása szempontjából 

tartalmilag  markáns változás a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatások megújulása. A 2016 január 1-
jétől működő  járási család- és gyermekjóléti központok 
fenntartója a főpályázó. 

• Gyerekesély program folytatása: lehetőség egy uniós 
forrásokkal támogatott fenntartható modell 
megvalósítására, középpontban a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatással  

• A program komplexitása marad (nem a család-és 
gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése a cél, hanem 
eszközök, lehetőségek biztosítása a gyerekek/családok és 
szakemberek számára)    
 



„Integrált térségi gyermekprogramok” 
(EFOP 1.4.2)  

 
Fő tevékenységek 

A program stratégiai megalapozottságának erősítése 

Helyi innovatív fejlesztések (krízishelyzet, innováció) 

Szakemberek közötti együttműködések erősítése 

Szolgáltatásfejlesztés és koordináció 

– A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése, 
szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel. 

– A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú , kulturális, tanulást segítő 
helyi szükségletre épülő speciális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése.  

– Közösségi, gyermek-és ifjúsági programok működtetése szegregátumban vagy szegregált településen, 
meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelező  háztartási – gazdálkodási, pénzkezelési 
ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat biztosítani. 

– Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai 
terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében. 

– Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok. 

– Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak 

Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése 

Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek 

Hiányzó szakemberek pótlása 

– A járás területén hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló 
szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése (pl. gyermekorvos, szakorvosi ellátás, 
gyógytornász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, dietetikus, 
mediátor, óvodai,- iskolai-, telepi szociális munkás stb.) 

Az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való együttműködés 

 

 



Kapcsolatok a felzárkózási és szociális-
gyermekjólét/gyermekvédelmi terület között 

A felzárkózási és szociális/gyermekjóléti terület összekapcsolása  

Ebben az új megközelítésben kiemelt figyelmet szentelünk a rászoruló (hátrányos, halmozottan hátrányos  
helyzetű)  szegény családokban élő gyermekekre, mert fokozott felelősségünk, hogy megtörjük a nyomor 
reprodukcióját 

 

Rendszer = szociális/gyermekjólét/gyermekvédelmi; prevenció lehetősége = felzárkózási programokban is,  

Nem riválisok,  hanem szövetségesek. 

 

Példák a kapcsolódásra 

Integrált térségi gyermekprogramok: a gyermekjóléti reform modellkísérlete (főpályázó a család- és 
gyermekjóléti központ fenntartója) 

 

Biztos Kezdet Gyerekházak szabályozása  Gyvt-ben. Jó kis hely is Gyvt-be  illeszthető (hasonló). 

 

Célszerű lenne  a Gyvt-ben  egy felzárkózási szolgáltatáscsomag megteremtése a szegény/rászoruló 
gyerekek/családok  támogatására. 

 

  

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 
 

 


