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EFOP-1.6.3-17
Megyei szintű felzárkóztatáspolitikai együttműködések
támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz
kapcsolódóan
ÁROP-1.A.3-2014
Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az
önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban
ÁROP-1.1.16
Esélyegyenlőség-elvű
fejlesztéspolitika kapacitásának
biztosítása

A FELHÍVÁS ELŐZMÉNYE
Partnerségi Megállapodás
• a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők számának
csökkentését
• a szegénység újratermelődésének megakadályozását
• a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű
hozzáférésének javítását
• a társadalmi összetartozás erősítését, melyben az állami, az
önkormányzati és a civil, egyházi partnerek szerepe egyaránt fontos
Felhívás
• Célja a megyei szintű együttműködési modellek kialakítása a tartós
szegénységben élők, romák felzárkózása, valamint a velük foglalkozó
szervezetek hatékonyabb beavatkozásait segítő fejlesztések érdekében
• a megyei önkormányzatok együttműködésével

ESÉLYEGYENLŐSÉG
Magyarország Alaptörvényének XV. cikke
A törvény előtt mindenki egyenlő és minden ember jogképes.
Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság,
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül biztosítja.
A nők és a férfiak egyenjogúak.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

2003. évi CXXV. törvény
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól.
Az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról

A PROJEKT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.

Kedvezményezett: Békés Megyei Önkormányzat
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU FVFHÁT
Benyújtás: 2017.július 31.
Támogatói Döntés: 2017.október 10.
Megvalósítás kezdete: 2018.január 01.
Megvalósítás vége: 2020.december 31.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási összeg: 57 millió Ft
Elszámolás:
Közvetlen ktg.:valós költségalapú elszámolás
Közvetett ktg.: átalány alapú elszámolás

SZAKMAI TARTALOM
1. 1 fő felzárkózási munkatárs foglalkoztatása valósul meg.
2. Szervezetfejlesztő, érzékenyítő képzés/tréning
3. Munkacsoportok létrehozása – 24 alkalommal
4. Esélyteremtő, attitűdformáló képzés
5. Megyei Felzárkózási Fórum- 6 alkalommal
6. Szolgáltatási hiányok és szolgáltatási utak feltérképezése
7. Megyei Esélyteremtési Paktum létrehozása
8. A megyei fejlesztési programok áttekintése és azokban a felzárkózási
szempontok lokális és horizontális érvényesítése
9. Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat
10. Szakmai nap
11. Együttműködési megállapodások megkötése

ÜTEMEZÉS
Ütemezés

1.mk
2017

Tevékenység megnevezése
Projekt előkészítése
Szakmai terv elkészítése, tervezés
Felzárkózási munkatárs kiválasztása
Tájékoztatás, nyilvánosság
Horizontális vállalás teljesítése
Eszközbeszerzés
Projektmenedzsment
Szakmai tartalom megvalósítása
Felzárkózási munkatárs alkalmazása
szolgáltatási hiány feltérképezése
(HEP és JEP alapján)
helyi önkormányzatokkal való
kapcsolatfelvétel, megyei szintű
együttműködések generálása
szakmai napokon való részvétel
szupervíziós tréning
szervezetfejlesztő, érzékenyítő
képzés/tréning a megyei
önkormányzatok munkatársai
számára
Megyei Felzárkózási Fórum
létrehozása, működtetése
Szolgáltatási Út térkép
Megyei Esélyteremtő Paktum
Lokális és horizontális felzárkózási
folyamatok
Tematikus ülések hátrányos helyzetű
célcsoportonként
A projekt eredményeinek beépítése
a megyei fejlesztési
dokumentumokba
Társadalmi felzárkózást célzó
koordináció
Közösségi együttműködést erősítő
rendezvénysorozat
Konzorciumi partner kötelezettségei
HEP elkészítésére felkészítő képzés
biztosítása a megyei felzárkózási
munkatárs részére

III. né.

IV. né.

2.mk

3.mk

2018
I. né.

II. né.

III. né.

4.mk

2019
IV. né.

I. né.

II. né.

III. né.

2020
IV. né.

I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

MÉRFÖLDKÖVEK

I. 2017.06.01-2018.06.30.
• projektmenedzsment felállítása, szakmai terv megírása, a költségtábla megtervezése, a projekthez
szükséges dokumentációk elkészítése, szakmai egyeztetések és a képzés szervezése.
• Beindul a Közösségi együttműködést segítő rendezvények sorozata, melyből 2 ülés megvalósul.
• Lezajlik egy Megyei Felzárkózási Fórum ülése. Készül a Szolgáltatási Út Térkép.
• Rendelkezésre áll a képzett felzárkózási munkatárs
II. 2018.07.01. – 2019.06.30.
• A megyei felzárkózási munkatársak képzése megvalósul.
• A Megyei Felzárkózási Fórum 3. ülése lezajlik, a közösségi együttműködést segítő rendezvények
közül a 6. megvalósul.
• A Szolgáltatási Út Térkép elkészül.
III. 2019.07.01. – 2019.12.31.
• A Megyei Felzárkózási Fórum 4. ülése lezajlik, a közösségi együttműködést segítő rendezvények
közül 8. megvalósul.
• A Megyei Esélyteremtő Paktum elkészül.
IV. 2020.01.01. - 2020.12.31.
• A Megyei Felzárkózási Fórum utolsó 2 ülése is megvalósul. A közösségi együttműködést segítő
rendezvények közül az utolsó, 12. is lezajlik. Elkészül a program végrehajtásáról szóló
beszámoló.

INDIKÁTOR
Indikátor neve

Típus (kimenet/
eredmény)

Mértékegység

Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett intézmények
száma

kimenet

db

2018. október 31.

Célérték

1

