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Fórum célja 

 Megyei szintű koordinációs  és konzultációs rendszer kialakítása, 
működtetése 

 Munkacsoportok kialakításával a célcsoportra vonatkozóan 

 Szolgáltatások, és azokhoz történő hozzáférésük alakulását, 

 Szolgáltatási hiányok feltárása

 Az egyenlő bánásmód érdekében a célcsoportok esélyegyenlőségét 
elősegítő feladatok, és területek feltárása, melyek fejlesztésre 
szorulnak.



Jogszabályi háttér 

Helyzetelemzés 



Stratégiai keretek 

EU 2020 stratégia

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzéseket 
tartalmaz: 

Oktatás:

 „a korai iskolaelhagyók aránya csökkenjen 10% alá” , 

 „a 30 és 34 év közötti uniós polgárok legalább 40%-a 
rendelkezzen felsőfokú végzettséggel”



Stratégiai keretek 

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia

Célja: 

 a gyermekek és családjaik nélkülözésének csökkentése, 

 a gyermekek fejlődési esélyeinek javítása. 

A gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke a 
szegénységi ciklus megszakításának szükségessége! 



Stratégiai keretek 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Általános célja:

 az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, e korosztály társadalmi integrációjának 
elősegítése. 

Kiemelt célja: 

 a kirekesztettség, kisodródás megakadályozása,

 az unió által deklarált célok átvételét, 

 a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok fejlesztését.

Speciális célja: 

 az ifjúsági korosztályok társadalmi, egyéni felelősségének fejlesztése, 

 integrációjának segítése, 

 a gyermekvállaláshoz szükséges feltételek, 

 a munkavállalás, 

 otthonteremtés elősegítése.



Egészségügy 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 Gyermekorvosi ellátás 

 Védőnői ellátás,

 az iskola-egészségügyi ellátás

 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) 
ellátási igényei (pl. korai fejlesztés, rehabilitáció)

 közétkeztetés, egészséges táplálkozás, szünidei 
gyermekétkeztetés 



Foglalkoztatás 

A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások

 bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány;

 2017. január 1-étól kötelező önkormányzati feladat a 
gyermekek bölcsődei ellátása                   legalább öt 
gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 
év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, 

 családbarát munkahelyi megoldások

 közintézményekben rugalmas munkaidő, 



Oktatás

 Lemorzsolódási arányok csökkentése 

 Pályaorientációs tanácsadás

 Fiatalok foglalkoztatását, az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok 

 posztadoleszcencia

 képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférés



Szociális, gyermekjóléti ellátások 

 20 éves volt a Gyermekvédelmi Törvény „Életre szóló esély”

 Biztos Kezdet Gyerekházak – 112 db. 

 Célcsoportja a 0-3 éves hátrányos és halmozottan hátrányos 
gyermekek

 Célja: Prevenciós jelleggel a felzárkózás segítése, szocio-kulturális 
hátrányok leküzdése 

 Békés megyében - Battonya, Biharugra, Geszt, Okány, 
Szarvas és Zsadány 



Oktatási esélyteremtés

Tanodaprogramok 

 TÁMOP Tanoda – 178 db

 EFOP Tanoda – 274 db

 VEKOP Tanoda – 15 db. 

 2018-ban várható a rendszerbe illesztésük 

 Mégis Van Remény Egyesület 

 Szarvasi Iskoláért Akciócsoport Egyesület 



 Reziliencia kutatások (Masten, Homoki) 

Gyermekvédelem = Esély





Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok 
kialakítása 

 A gyermekjóléti szolgáltatás  és a családsegítés 
teljes integrációja valósul meg, 

 A település és a járások közötti   feladatok 
megosztása 

 Települési szinten: család és gyermekjóléti szolgálat

 Járási szinten: család és gyermekjóléti központ
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Temészetbeni támogatások

• Szünidei gyermekétkeztetés
• 2016. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladat

• A nyári szünetben 148 069 gyermek, a tavaszi szünetben 93 230 
gyermek, az őszi szünetben 97 211 gyermek, a téli szünetben pedig 
107 019 gyermek vette igénybe a szülő kérelme alapján az ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetést.

  
• ingyenes tankönyv



Ami változatlan…..
                                    Alapelvek

 A gyermek mindenek felett álló érdekének szolgálata

 A családban maradás elve 

 A legkisebb kényszer (önkéntesség) elve 

 A szükségletekhez igazodó ellátás

 A nevelőszülői ellátás elsődlegessége 

 Kis létszámú gyermekotthonok

 Családias lakókörnyezet biztosítása


