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BAKTALÓRÁNTHÁZAI JÁRÁS 

EFOP-1.5.1-17-2017-00001 

„JELEN-LÉT, PROGRAM A BAKTALO ́RÁNTHÁZI JÁRÁS FELEMELKEDE ́SÉÉRT” 

Megvalósító: BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT 

Bevezetés  

Az alábbi kutatási jelentés összefoglaló az EFOP 1.5.1-17 Végtelen lehetőség program folyamatkövető- és 
értékelő kutatásának eddigi tapasztalatait összegzi, különös tekintettel a 2021. őszi szakaszra. A kutatás fő 
módszerei a dokumentumelemzés és a személyes vagy online helyszíni szemle (terepmunka). A 
dokumentumelemzés során a program szakmai tervét, a projekt keretében elkészült szociális diagnózist és 
szükségletfelmérést, valamint a szakmai megvalósítók által készített havi beszámolókat tekintettük át. A 
terepmunkákra 2019-ben március 1-31. és október 1-31. között, 2020-ban július 15. és augusztus 15. között, 
2021-ben május 12-13. és október 19-21. között, 2022-ben pedig március 21-22. került sor. A helyszíni 
szemle során interjúk készültek a program megvalósítókkal, valamint a program megvalósítás szempontjából 
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releváns szereplőkkel. Interjúalanyainkat az alábbi csoportokból választottuk ki: a programot megvalósító 
szakmai stáb tagjai, a járás településeinek polgármesterei, szociális intézmények, civil szervezetek és 
kisebbségi önkormányzatok munkatársai, a járásban futó párhuzamos programok megvalósítói, a szociális 
és oktatási intézményrendszer szakemberei. A helyszíni látogatások során eddig összesen 40 db (közte több 
csoportos) interjú készült, ebből az utolsó kutatási szakaszban 7 db interjúra került sor. 

Az értékelés, folyamatkövetés módszere 

Az értékeléshez alapvetően két típusú forrást tudunk felhasználni: a program kapcsán eddig elkészült 
dokumentumokat, illetve a járás kulcsszereplőivel készített interjúkat. A dokumentumelemzés során a 
projekt keretében elkészült diagnózist, a pályázat szakmai tervét, illetve a havi szakmai beszámolókat vesszük 
alapul, az interjúalanyainkat pedig az alábbi csoportokból választjuk ki: a programot megvalósító szakmai 
stáb tagjai, a program kulcstelepüléseinek polgármesterei, a járásban futó párhuzamos programok 
megvalósítói, a szociális és oktatási intézményrendszer szakemberei.  

Az elemzésben elsődlegesen a pályázati program megvalósítóival készített interjúk anyagára támaszkodunk. 
Az interjúk során nem mindig kérünk pontos adatokat, interjúalanyainknak jelezzük, hogy elsősorban arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy az ő szakmai szempontjukból hogyan halad a program, szerintük mi a fontos. Az 
a közös narratíva, ami így előáll azt az állapotot tükrözi, amiben a szereplők a programnak az adott fázisában 
vannak. 

 

I. A COVID következményei 

 
A 2020 márciusa óta tartó járványidőszak alapvetően meghatározta és átmenetileg meg is változtatta a 
szeretetszolgálat járásban végzett szakmai tevékenységét. Az első időszakban rövid idő alatt kellett 
alkalmazkodni az új helyzethez, de a szakmai stáb részéről a későbbiekben is folyamatos rugalmasságra volt 
szükség ahhoz, hogy a járvány okozta kihívásokhoz igazítsa tevékenységeit. A szeretetszolgálat jelenléte 
ebben az időszakban is egyértelműen erősebb volt azokon a településeken, ahol Jelenlét Pontok is 
működnek. A többi településen a családok mentorálása során a krízishelyzetek kezelésére került a hangsúly, 
ennek révén olyan családok is látókörükbe kerültek, akikkel korábban nem volt kapcsolatuk. Az új helyzet 
új módszereket és tevékenységeket eredményezett, a lezárások idején a közösségi programokról a hangsúly 
az egyéni segítségnyújtásra került át, felerősödött az adományosztás szerepe, és megjelentek új 
tevékenységek, mint például a digitális oktatás támogatása, a házi segítségnyújtás vagy a védőoltással 
kapcsolatos regisztrációs és szállítási feladatok.  
Az utolsó monitori látogatás óta eltelt időszakban két erőteljes járványhullám is levonult, egészségügyi 
szempontból ez az időszak volt eddig a legsúlyosabb minden településen. A korábbiakhoz képest jóval több 
megbetegedés történt, és több haláleset is előfordult, még a fiatalabb korosztály körében is.  

A járványidőszak lecsengésével egyidőben, az Ukrajnában zajló háború miatt érkező menekültek támogatása 
jelent meg új feladatként a Baptista Szeretetszolgálat határhoz közeli járásban dolgozó munkatársai életében. 
A szeretetszolgálat a közeli Tiszabecsen létesített ideiglenes fogadóállomást, ahol az első időszakban a 
Végtelen lehetőség és a FETE programok szakmai stábja dolgozott. A rendszer felállását követően a helyi 
munkatársakat felváltották a szeretetszolgálat központjából érkező szakemberek. A járás településeire 
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jelenleg nem érkeznek tömegesen menekültek, de a szakmai stáb szükség esetén segítséget tud nyújtani az 
ellátásukban. A helyzet kezelésében folyamatosan együttműködnek a családsegítőkkel, adományokat 
közvetítenek, utazási és ügyintézési támogatást nyújtanak.  

 

 

II. A program megvalósítás áttekintése és értékelése - a tevékenységek szintjén 

 

A rendkívüli helyzetek ellenére a vizsgált időszakban a korábban elindított szolgáltatások mindegyike 
folytatódott, jelentős előrelépés történt a középiskolai lemorzsolódás csökkentését célzó pilot program 
megvalósításában, és lezajlott egy Fejlesztési Fórum, valamint két Szolgáltatói Kerekasztal is. Folytatódott 
annak a járási stratégiának az elkészítése, ami a négyéves projekt tapasztalatai alapján fogalmazza meg a 
szükségesnek ítélt fejlesztési irányokat. Ahogyan az előző monitoring beszámolóban már jeleztük, a program 
megvalósítói a vállalt indikátorokat már 2021-ben teljesítették, ennek ellenére a még hátralévő időszakban 
minden szolgáltatásukat biztosítani fogják. 

 

A Felzárkózó települések program hatásai 
 
A Végtelen lehetőség program keretében megvalósított tevékenységeket és a bevezetett szolgáltatásokat nem 
érdemes és nem is lehet önmagukban vizsgálni. A Baptista Szeretetszolgálat helyi tevékenysége folyamatosan 
bővül, a járási program, az ehhez kapcsolódó FETE program és az erre épülő további projektek összessége 
ad ki egy egyre szerteágazóbb és komplexebb szolgáltatási csomagot.  

A programban résztvevő településekre ugyanakkor nagyon különbözően hat a szeretetszolgálat jelenléte. A 
települések társadalmi-gazdasági helyzete közötti különbségek mellett, a helyiek programról alkotott 
véleményét, az egyes szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való viszonyát, nagyban befolyásolja az adott 
települési önkormányzat szociális attitűdje (segélyezési gyakorlat, szegregátumokkal kapcsolatos 
intézkedések, településfejlesztési elképzelések). Magy és Besenyőd e tekintetben teljesen különböző utat jár 
be. Előbbi településen az önkormányzat a szociális problémák kezelését, a szegregált körülmények között 
élő családok integrációját igyekszik eltolni magától, míg utóbbi településen maga az önkormányzat is 
kezdeményezője és megvalósítója volt már a korábbi években több olyan programnak is, ami a legrosszabb 
helyzetben élő családok élethelyzetének javítását célozta.  

 

Magy 

A magyi önkormányzat támogatási gyakorlatának legfontosabb eleme, hogy anyagi helyzettől függetlenül, 
lehetőleg minden család részesüljön szociális juttatásban. Az évente két alkalommal biztosított 
élelmiszercsomagra és a szociális tüzelőre a helyi rendelet alapján minden olyan háztartás jogosult, ahol az 
egy főre eső jövedelem a 228.000 forintot nem haladja meg. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a falu szinte 
bármelyik családja hozzájuthat a támogatásokhoz, amennyiben igényli azt és igazolja keresetét. A Jelenlét 
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Pont szolgáltatásai ezzel a gyakorlattal szemben sokkal inkább a rászorulókat, a legrosszabb helyzetben 
lévőket célozzák, a támogatásokhoz való hozzáférés pedig jóval kevésbé formális. A település polgármestere 
felemás módon ítéli meg a program jelenlétét: míg az önkormányzat támogatási gyakorlatától eltérő 
működésmóddal, a ’támogatásra érdemesek’ kiválasztási gyakorlatával nem minden esetben ért egyet, a 
FETE programnak köszönhető sikeres infrastrukturális pályázatok nagyon fontosak számára. 

 

A Magyi Jelenlét Pont programjai és szolgáltatásai közül érdemes kiemelni az alábbiakat: 

- A Fókuszban a gyermek program lehetőséget biztosít adósságkezelésre, ami egy nagyon fontos hiányt 
orvosol. A program keretében a 0-3 éves gyermekeket nevelő, közüzemi tartozást felhalmozó 
családok kaphatnak segítséget abban, hogy részletfizetést kérjenek a szolgáltatóktól és anyagi 
támogatást tartozásuk egy részének kiegyenlítéséhez. A program krízisalapjából eddig két család 
közüzemi díjtartozásának törlesztéséhez tudtak hozzájárulni.  

- Továbbra is problémát okoz a Kauzsay tanyán élő szülők bevonása a Jelenlét Pont programjaiba. 
Alapvetően megváltoztatja a helyzetet, ha a Kauzsay tanyára kihelyezett konténer átadásra kerül, 
mert az itt biztosított szolgáltatások lehetőséget biztosítanak a gyakoribb személyes találkozásokra, 
kisebb létszámú foglalkozások lebonyolítására is.  

 

Besenyőd 

A 860 fős falu életét a mezőgazdaság határozza meg, a magas kézimunkaigényű dohánytermesztés tavasztól 
őszig rengeteg idénymunkást vonz a településre a környező országokból is. Besenyőd lakosságának 
nagyjából egyharmada roma, többségük a település három szegregált, de egymástól jól elkülönülő utcájának 
egyikében lakik. 

A Jelenlét Pont 2020 szeptemberében az egyik szegregált utcában nyitotta meg kapuit. A településen van 
előzménye a Jelenlét típusú munkának, az önkormányzat 2012-től két telepprogramot valósított meg. Ezek 
eredményeként létrejött egy ma is működő közösségi tér (Csillag Szolgáltatóház), megépült nyolc szociális 
bérlakás és egy játszótér. Az önkormányzat által működtetett Csillag Szolgáltatóházban kisebb közösségi 
rendezvényeket tartanak, beköltözött a népkonyha, és továbbra is van mosási és fürdési lehetőség. Az utóbbi 
szolgáltatásokat igénybe vevők száma nem jelentős, a szolgáltatóház kapacitásai elegendőek a jelenlegi 
igények kielégítésére, így a Jelenlét Ponton nem szükséges biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. További 
fontos kapcsolódás, hogy a FETE keretében tovább zajlik a korábbi telepprogramokban önkormányzati 
bérlakásokba költöző családok utógondozása. A Jelenlét Pont és az önkormányzat között itt élő a kapcsolat, 
a segítségre szoruló családokról akár napi szinten is egyeztetnek.  

 

A Jelenlét Pont programjai és szolgáltatásai közül érdemes kiemelni az alábbiakat: 

- A Jelenlét Pont egyik legfontosabb tevékenysége az óvodai fejlesztő program. A program 
munkatársai a hét minden napján tartanak valamilyen foglalkozást, tehermentesítve ezzel 
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valamelyest a 31 fős intézmény egyetlen képzett óvónőjét. A gyerekfoglalkozások célja az is, hogy 
az óvoda munkatársainak minél többet át tudjanak adni az alkalmazott módszerekből. 

- A Jelenlét Ponton január óta zajlanak a tanodafoglalkozások. A településen egy összevont alsó 
tagozatos osztály működik 20, többségében roma tanulóval. Az osztály anyaintézménye a 
településsel szinte teljesen összenőtt Leveleken működik, de alsó tagozaton ide mindössze ketten 
járnak Besenyődről. A heti egy alkalommal megtartott foglalkozáson az összevont alsó tagozatosok 
közül vesz részt rendszeresen 10 diák. Hasonlóan Magyhoz, itt is bevezetésre került a ’peták 
rendszer’, melynek keretében a jól teljesítő tanulók petákot kapnak, amit év végén különböző 
tárgyakra válthatnak be.  

 

A pilot programok helyzete 

Az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó pilot program hosszas előkészítést és több módosítást követően 2020 
szeptemberében indult el a baktalórántházai Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskolában. A tanév 
kezdetétől a program pszichológusa tartott egyéni és csoportfoglalkozásokat a bevont diákoknak, ez a 
munka azonban a Covid járvány miatt bevezetett korlátozások miatt csak két hónapig tartott. Az online 
oktatás időszakában a szakmai stáb tagjai azokat a járásban élő tanulókat keresték meg, akiknek nehézséget 
okozott a csatlakozás az oktatáshoz. Az iskolai munka 2021 szeptemberében indult újra, ekkor ’gólyanapot’ 
és kirándulást szerveztek az újonnan érkező diákoknak, de a tervezett mentorálás még nem kezdődött el.  

A szeretetszolgálat újabb szerződésmódosításokat követően, 2022 márciusában vont be egy külső 
szervezetet a középiskolások egyéni és csoportos mentorálásának biztosítására. A helyszíni látogatás 
időpontjában a mentori munka épphogy csak elkezdődött, így arról még érdemi információk nem állnak 
rendelkezésre.  A tervek szerint a a mentorszervezetnek a programba minimum 80 tanulót kell bevonnia, a 
mentorált fiatalokkal pedig havonta legalább 100 órát kell foglalkoznia.  

 

Ahogy a korábbi jelentésekben már leírtuk, a foglalkoztatási pilot program megvalósítása az eredeti tervek 
többszöri módosítását követően, 2021 elején kapott egy nagyobb lendületet, amikor ennek a tevékenységnek 
is lett egy önálló felelőse a szakmai stábon belül. A programelem célja, hogy közfoglalkoztatásban 
dolgozókat helyezzenek el az elsődleges munkaerőpiacon. A programba eredetileg három településről 
szerettek volna bevonni résztvevőket, de a szakmai program módosítását követően az összességében 60 
embert már a járás bármely településéről be lehet vonni. A tervezett egyéni és csoportos munkaerőpiaci 
felkészítések közül utóbbiakat a járvány miatt nem lehetett megvalósítani, így a hangsúly a kiscsoportos, 
illetve az egyéni, személyre szabott segítségnyújtásra, tanácsadásra került. A program résztvevőit a 
foglalkoztatási szakértő segíti önéletrajz írásban, álláskeresésben. Az egyéni tanácsadás a járás bármelyik 
településén elérhető, az érdeklődőket a szakmai stáb településfelelősei kötik össze a foglalkoztatási 
programot bonyolító kollégával, aki minden esetben személyesen találkozik az ügyfeleivel. Az alprogram 
koordinátora már az első évben több, mint 60 álláskeresőnek segített önéletrajzot készíteni vagy munkát 
keresni, így a vállalt indikátor ebben a programelemben is teljesült.  
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Járási Szolgáltatói Kerekasztal és Fejlesztési Fórum 

A program kötelező eleme az évente több alkalommal megrendezett Járási Szolgáltatói Kerekasztal, amin 
elsősorban a járás szociális szakemberei vesznek részt, és a településvezetőket célzó Fejlesztési Fórum. A 
projekt zárásához közeledve, ezen fórumok témáját már leginkább a szintén kötelezően elkészítendő, járási 
léptékű komplex fejlesztési tervhez szükséges információk összegyűjtése adja. A szakmai vezető tervei 
szerint a komplex fejlesztési terv általánosabb, járási szintű fejlesztési irányokat fog meghatározni, települési 
szintű beavatkozásokra nem tesznek javaslatokat. Hiányterületeket szeretnének bemutatni, az ajánlásaikat 
országos szintű szakmapolitikai döntéshozóknak címzik. Természetesen a stratégiai tervezés mellett mindig 
vannak aktuális témák is, a Szolgáltatói Kerekasztal pedig gyakran átváltozik esetmegbeszélő csoporttá. A 
Fejlesztési Fórumokra rendszerint 4-5 polgármester érkezik, leginkább azzal a céllal, hogy informálódjon a 
programról. A szakmai stáb beszámolói szerint a településvezetőknek konkrét felvetéseik, kéréseik csak 
nagyon ritkán vannak.  

 

Szakmai stáb 

A program megvalósításában résztvevő szakmai stáb továbbra is stabil, a járásban dolgozók létszáma az 
összes futó programban már meghaladja a 20 főt. A legutóbbi látogatás óta a stáb létszáma egy fővel bővült, 
2022. január 1-től egy új főállású munkatárs csatlakozott a programhoz, aki a kézműves foglalkozásokat 
tartja a járás településein. Az új munkatárs alapos helyismerettel és tapasztalattal rendelkezik, korábban a 
járási gyerekesély programban dolgozott, ahol azonban lejárt a szerződése.  

A szakmai stáb stabilitásához nagyban hozzájárul, hogy az itt dolgozók foglalkoztatása nem egy programhoz 
van kötve, az egymásra épülő projektek, a tervezett hosszabb jelenlét, a munkatársak számára is tágabb 
perspektívákat nyújtanak. Egyértelműen jó döntésnek bizonyult, hogy a szeretetszolgálat a Végtelen lehetőség  
programban kiépített szakmai stábra alapozta a FETE program megvalósítását is, mert ez stabilitást adott 
szakmai tevékenységeiknek, és felgyorsította a FETE települések bevonását is.  

 

Szervezeti változások 

A Végtelen lehetőség és a kapcsolódó programok lebonyolítása a szeretetszolgálaton belül is jelentős szervezeti 
átalakulásokat generált. A menedzsment és a szakmai feladatok teljes szétválasztása (szervezeti és földrajzi 
értelemben is) már a program elején megtörtént, a járásban dolgozó stábnak így szinte kizárólag szakmai 
kérdésekre kell koncentrálnia. A FETE program bővülésével, 2021. februárban a Baptista Szeretetszolgálat 
egy önálló igazgatóságot hozott létre Településfejlesztési és Foglalkoztatási Igazgatóság néven. A szervezet 
a FETE településekhez kapcsolódó összes üzemeltetési feladatot ellátja: pénzügyi, jogi és logisztikai 
támogatást nyújt, bonyolítja a beszerzéseket, menedzseli a különböző pályázatok lebonyolítását és 
elszámolását. Az igazgatóságnak a szeretetszolgálat évi keretgazdálkodást biztosít, ami lehetővé teszi azt is, 
hogy előre finanszírozzanak olyan beszerzéseket, amik nagyon elhúzódnának, vagy elszámolhatatlanok 
lennének az uniós eljárásrendben. A program kezdetén a megvalósítástól távoli menedzsment okozott 
késedelmeket a napi működés és egyes beszerzések kapcsán, de a rendszer folyamatosan javul, az új 
szervezeti egység pedig reményeik szerint egyre hatékonyabban látja el feladatát.  
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III. A program megvalósítás áttekintése és értékelése - a projekt célrendszere és elvárt eredményei 
szintjén 

A Baptista Szeretetszolgálat tevékenységei az egymásra épülő programoknak köszönhetően folyamatosan 
bővülnek, egyre több intézmény és szervezet támaszkodik kisebb vagy nagyobb mértékben az elmúlt 
években bevezetett szolgáltatásokra. Programjaikkal az elmúlt években több száz embert értek el, 
szolgáltatásaik és támogatásaik pedig leginkább azokat célozzák, akikkel a szociális ellátórendszer is 
kapcsolatba kerül. Feltételezhető, hogy a programok az ellátórendszerre nehezedő nyomást csökkentik, így 
a helyi együttműködések hatékonyságának egyik mutatója lehet az állami szociális intézményrendszer 
ügyfélforgalmának alakulása. Az alábbi táblázat a Baktalórántházai Kistérségi Szociális központ járási szintű 
adatait tartalmazza két év ügyfélforgalmáról1: 

Év alapellátásba 
vett 

védelembe 
vett 

nevelésbe 
vett 

ideiglenes 
hatállyal 
elhelyezett 

kapcsolattartás családsegítés 

2019 282 
gyerek/140 
család 

137 
gyerek/62 
család 

149 
gyerek/59 
család 

6 gyerek/3 
család 

2 164 

2021 117 gyerek/61 
család 

123 
gyerek/49 
család 

124 
gyerek/58 
család 

4 gyerek/4 
család 

16 54 

 

A táblázat adataiból az látszik, hogy 2019-hez képest 2021-re szinte minden kategóriában jelentősen 
csökkent a szociális intézmények ügyfeleinek száma. A Kistérségi Szociális Központ intézményvezető-
helyettese az esetszámcsökkenést jórészt a Baptista Szeretetszolgálat programjainak tudja be, megjegyzi 
ugyanakkor, hogy más tényezők is közrejátszottak a csökkenésben, így a Covid járvány miatti kevesebb 
kontakt, valamint a 2021-ben bevezetett online gyermekvédelmi rendszer, aminek köszönhetően sokkal 
több az egyszeri ügyintézés, mint korábban.  

 

IV. Fenntarthatóság 

A Végtelen lehetőség program 2022. augusztusában ér véget a járásban. Elvi lehetőség ugyan még lenne a 
program meghosszabbítására az év végéig, de plusz forrás már nem áll rendelkezésre, így erre csak akkor 
kerülne sor, ha jelentősebb maradványösszeg keletkezne a költségvetésben. A jelenlegi munkatársak 
mindegyike határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozik, és a szeretetszolgálat eltökélt abban, hogy ezt a 

                                                           
1 Forrás: Baktalórántházai Kistérségi Szociális központ 
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szakmai stábot egyben tartsa. Számítanak arra, hogy 1-2 ember a program zárását követően távozni fog, a 
többieknek viszont a FETE településeken keresnek helyet.  

Nehezebben megválaszolható kérdés azonban, hogy a járási programból települési programokba 
visszahúzódó szakmai stáb milyen űrt hagy maga után. Mi fog történni a járás többi településén, az ott 
megkezdett programok hogyan folytatódhatnak a projekt zárását követően? 

A megvalósítók és a helyi szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a járási program befejezését követően 
biztos, hogy nehezen pótolható hiány keletkezik több szolgáltatás kapcsán. A fejlesztő szakemberek 
(pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus) pótlása például a jelenlegi (állami) intézményi keretek között 
lehetetlen, csak újabb pályázati források bevonásával lenne megoldható. A helyzeten némileg segíthet, ha a 
gyerekesély program folytatódik, mert a fejlesztő szakembereket a szeretetszolgálat a gyerekesély 
programmal közösen biztosította az elmúlt időszakban.  

A szeretetszolgálat a karitatív tevékenységeivel és saját finanszírozású programjaival tervei szerint továbbra 
is jelen marad a járás FETE programon kívüli településein, de konkrét tevékenységek szintjén ez még nincs 
megtervezve. 

A FETE településeken zajló munka folytatásához szükséges pályázati források jelenleg még nem elérhetők, 
de a szeretetszolgálat folyamatosan készíti terveit, diagnózisait, hogy ha élessé válnak a pályázati kiírások, 
akkor egyből tudjanak pályázni. A szervezet továbbra is hosszútávú jelenléttel tervez, és egyelőre úgy ítélik 
meg, hogy az esetlegesen várható átmeneti finanszírozási nehézségeket is tudják kezelni.  

 

V. Összefoglalás 

Az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy jó stratégiának bizonyult a járási programban felépített 
szakmai stábra alapozni a települési programok megvalósítását is. Az újabb tevékenységek adaptálása és 
megvalósítása gyorsabbá és hatékonyabbá vált, a szakmai stábnak pedig stabilitást ad, hogy a benne dolgozók 
hosszabb távra tervezhetnek.    

A Jelenlét Pontok települései a FETE programnak köszönhetően a járás többi településéhez képest nagyon 
kedvező helyzetbe kerültek. Az egymásra épülő programoknak és a viszonylag nagy létszámú szakmai 
stábnak köszönhetően több családot tudnak megszólítani, és egyre több szolgáltatást és támogatást tudnak 
biztosítani a helyben élőknek.  

A párhuzamos programokban megszervezett különböző tevékenységek és szolgáltatások mozaikszerűen 
állnak össze, és egyre nagyobb területet fednek le egy-egy településen. Az egymás mellett futó programok 
különböző célcsoportokat érnek el hasonló szolgáltatásokkal, így aki nem juthat segítséghez a FAGYI 
programban (mert nincs a családban 0-3 éves korú gyerek), annak tudnak segíteni a FETE keretein belül. 

A szeretetszolgálat programjai az elmúlt években több száz olyan embert értek el, akikkel az állami szociális 
ellátórendszer is kapcsolatba kerül. A Baktalórántházai Kistérségi Szociális Központ ügyfélforgalma 2019-
hez képest 2021-re szinte minden kategóriában jelentősen csökkent. Az ügyfélszám csökkenésében ugyan 
más tényezők is közrejátszottak, az feltételezhető, hogy a programok az ellátórendszerre nehezedő nyomást 
csökkentették.  
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A járási program befejezését követően nehezen pótolható hiány keletkezik több szolgáltatás kapcsán. A 
fejlesztő szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus) pótlása például a jelenlegi állami 
intézményrendszeren belül nem megoldható. A járási szolgáltatások kapcsán részben megoldást jelenthet, 
ha a gyerekesély program folytatódik.  

 

CIGÁNDI JÁRÁS 

EFOP-1.5.1-17-2017-00006 

„VÉGTELEN LEHETŐSÉG – KOMPLEX FEJLESZTÉS A CIGÁNDI JÁRÁSBAN” 

Megvalósító: MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY 

 

A programot a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) mind az öt megvalósulási helyszínen 
folyamatkövető monitoring kutatással kíséri. Az indulástól kezdve félévente készültek – helyi látogatásokon, 
interjúkon, havi szakmai beszámolókon és ún. menedzsment interjúkon alapuló – értékelő jelentések. A 
mostani jelentés elkészítésének előzményeként 2022. márciusában került sor az adatfelvételre a helyszínen 
és online. 

A projekt 2018 márciusában indult, az egyik Jelenlét pont Bodroghalmon 2019. február 1-től, a másik, ricsei 
pont 2019 áprilisában nyitott meg. 

Időközben a járásból négy településen indult el a Felzárkózó települések (FETE) program (ld. a második 
jelentést). A mostani látogatásra a kormányhatározatban megjelent két másik járási település: Tiszacsermely 
és Semjén, mint a FETE program kedvezményezettje, bár az itteni indulás időpontjai még nem ismertek. 

Ricsén a FETE jelenlét pontja a Végtelen lehetőség házában kapott helyet az induláskor, de nemrégiben 
külön épületbe költözött, bár ugyanabban az utcában, mintegy 100 méterre a Végtelen helyszínétől. 

 
A megvalósított szolgáltatások jellemzői 

 

Összesítve a program keretében nyújtott szolgáltatások számszerűsíthető mutatóit, látható a 2022. végén 
ismét felfutó járványhelyzet (negyedik hullám) hatása, az októbertől ismét csökkenő ügyfélszám. Fontos 
kiemelni, hogy a helyzetet tovább árnyalja a tény, hogy ebben az időszakban több nagylétszámú esemény is 
volt, melyek a havi ügyfélszámot erősen megnövelték (ovifoci szeptemberben, eü. szűrővizsgálat októberben 
stb.), de ez a részvétel nem tekinthető azonos intenzitásúnak akár az egyéni fejlesztéssel vagy intenzív, 
rendszeres foglalkozásokkal. Azaz, a normál-napi működésben a járvány miatt az elért személyek száma 
ismét lecsökkent, de ez csak részben mutatkozik meg a statisztikában. 
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A működési adatokból, visszatekintve arra az időszakra, melyről adatokkal rendelkezünk, jól látható 
egyfajta szezonalitás. A szeptember-október erősebb, vélhetően az iskolához kapcsolódó aktivitások 
miatt. Erős még a június-július, ez az az időszak a táborok, nyári programok miatt intenzívebb. 
Érdekes lenne más helyszínek (járások) adatait is hasonlóan feldolgozni, mert ez talán segíthetne a 
személyi erőforrások tervezésében, elosztásában. 

Teljesen új tevékenység és sokat is vár a szakmai vezető a programhoz rendelendő digitális 
fejlesztéstől. Számos oktató és tájékoztató anyag készült eddig a program keretében, ezeket mind 
elérhetővé kívánják tenni és ezt kiegészítendő egy digitális kompetencia-fejlesztő képzést is terveznek. 
Ennek most zajlik az előkészítése. 

A járásban is nagy gondot jelent a nevelésbe vett gyerekek helyzete. A probléma sokrétű, mivel a 
nevelőszülői hálózat nem elég felkészült és helyben nincs is elég nevelőszülő. Így egy kiemelés 
esetében a visszagondozás is nehézségbe ütközik – ami viszont az egyébként indokolt nevelésbe 
vételnek az akadálya. Erre lehetne válasz a járásban a nevelőszülői hálózat fejlesztése, melyben a 
református egyháznak komoly tapasztalata van. A Végtelen lehetőség szakmai vezetője elkezdett egy 
ilyen témájú programot előkészíteni. 

A program hivatalosan május végéig tart. A hosszabbítást nem augusztus végéig, hanem november 
végéig, hat hónapra fogja a MRSz megkérni. 

A látogatáskor a legnagyobb változást a pár hete kitört ukrán háború illetve az azzal kapcsolatos 
menekülthullám kezelése jelenti. A program munkatársai váltásban részt vesznek a menekültek 
fogadásában. Előbb Ricsén, majd Cigándon volt egy menekültszállás, de a határon, a fogadásban is 
segítenek. A munkatársak ebben önkéntesen vesznek részt, így a program szakmai vezetője is. 
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A program által nyújtott szolgáltatásokkal elért emberek 
száma (2021-2022) 

Bodroghalom Ricse Összesen más település Összesen
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Mivel a korábbi körökben a szervezeti és helyi szakemberekkel az interjúk már elkészültek és újabb 
programelem az elmúlt időszakban nem indult, a jelenlegi látogatáson a járás településein élő családok 
körében tájékozódtam a programmal kapcsolatos ismereteikről. 

A látogatásra 2022. március 11-én, napközben 10 óra után került sor. A célom az volt, hogy 
tájékozódjam a megszólított családok, személyek helyzetével kapcsolatban, a számukra jelentősnek 
tapasztalt problémákról, valamint hogy megtudjam, kerültek-e már kapcsolatba a programmal, mit 
tudnak arról. 

A Végtelen lehetőség program munkatársait ismerik a településeken, de sokszor nem tudják őket a 
fejlesztő szervezethez kötni. Ennek az az oka, hogy a sok fejlesztő program egymásra indul, nem 
világos, melyik településen, melyik program (és szervezet) milyen fejlesztést végez, kihez milyen 
igényekkel, problémákkal lehet fordulni. Az elmúlt évben négy településen indult a FETE program 
(további két helyen: Tiszacsermely és Semjén fog hamarosan indulni), futott már a GYERE, elindult 
a FAGYI és zajlott egy „Szegregált élethelyzetek felszámolása” Lácacsékén. A program egyes 
tevékenységeiről nincsenek reális információik az embereknek. Ez főként a bekerülési (jogosultsági) 
szempontok miatt lenne fontos, mivel ha nem tudják pontosan, ki és hogyan jelentkezhet akár a 
napelemes, akár a növénytermesztő programba (és a többibe), akkor az emberek ezt az 
információhiányt sokszor dezinformációkkal pótolják, azaz azt feltételezik, hogy valamiféle lojalitás 
vagy kapcsolati tőke szükséges a bekerüléshez. 

Nemigen lehet rámutatni a Végtelen lehetőség konkrét elemeire, mint „feleslegesekre”, mivel 
mindegyik szükségessége alátámasztható helyben. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a program 
eredeti ambícióit és a helyiek igényeit, számos újabb és talán hosszabb távú fejlődési lehetőségekkel 
kecsegtető tevékenységet is be lehetne a programba építeni. 

Az, hogy valóban mára lett egységes a projekt-team, jól jelzi, hogy senki nem keres jelenleg állást, 
bíznak a folytatásban és úgy gondolják, van még tennivalójuk. Ha vége lesz a programnak, akkor a két 
újonnan indul FETE település (Tiszacsermely és Semjén) kínálhat majd pár embernek feladatot, 
munkát. 

Jelenleg a járásban a Végtelen lehetőség stábja a legösszeszokottabb és felkészültebb (bár a tiszakarádi Biztos 
Kezdet GyH is hasonló tapasztalattal bír). A járási szakmai kerekasztal működése is elindult, melyet szintén 
a projekt szakmai vezetője koordinál. Ha most lenne vége a programnak, akkor a program célkitűzéseit csak 
részben vagy még úgysem lehetne megvalósultnak tekinteni. 

A helyi együttműködések gyakorlatilag most indulnak, a program utolsó évében. Az, hogy ez az 
együttműködési forma valóban tartalommal, koordinációval teljen meg (az adománykoordináláson 
túl) még odébb van, ehhez idő kellene. 
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GÖNCI JÁRÁS 

1.5.1-17-2017-00003 „VÉGTELEN LEHETŐSÉG – A MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SEGÉLYSZERVEZET MODELLPROJEKTJE A GÖNCI JÁRÁSBAN” 

Megvalósító: MAGYAR ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET 

 

Bevezetés 

 

Az alábbi kutatási jelentés az EFOP-1.5.1-17 Végtelen lehetőség program folyamatkövető- és értékelő 
kutatásának eddigi tapasztalatait összegzi, különös tekintettel a 2021. november és 2022. március közötti 
szakaszra. A kutatás fő módszerei a dokumentumelemzés és a személyes helyszíni szemle (terepmunka). A 
dokumentumelemzés során a projekt havi szakmai beszámolóit, a korábbi monitoring jelentéseket, a 
releváns projektdokumentációt tekintettük át. A terepmunkákra 2019-ben márciusban és októberben, 2020-
ban augusztus 6-án és 27-én, 2021-ben május 13. és 28. között, októberben 11-én és 15-én, valamint 2022. 
március 24-én (Vizsolyban) és március 25-én (Budapesten) került sor. A helyszíni szemlék során interjúk 
készültek a program megvalósítókkal, valamint a program megvalósítás szempontjából releváns 
szereplőkkel. Az eddigi interjúalanyok a projekt szakmai stábjából, a Felzárkózó települések program és a 
Fókuszban a gyermek projekt munkatársai, a helyi döntéshozók (polgármesterek) és a helyi intézmények és 
szolgáltatások vezetői, munkatársai közül kerültek ki. A helyszíni szemlék során eddig összesen 35 interjú 
készült (több esetben csoportos interjú formájában, vagyis több interjúalanyt megkérdezve), ebből az utolsó 
kutatási szakaszban négy interjúra került sor (három interjút Vizsolyban, egyet Budapesten készítettünk 
2022. márciusban). 

 

Aktuális, hatodik jelentésünk tehát a 2021. november és 2022. március közötti időszakot vizsgálja. 
Közeledve a projekt végéhez, hangsúlyosan vizsgáltuk a várható fejleményeket, a jövőbeni lehetőséget, a 
célok eddigi teljesülését, illetve a munkatársak által azonosított eredményeket és hatásokat. Ezen túl ismét 
igyekeztünk felmérni a projekt fő tevékenységeinek, elemeinek előrehaladását, ahol releváns, összefüggésben 
a COVID járvány okozta nehézségekkel. 
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1. Stáb: újabb változások 

A projekt  visszatérő  jellemzője  a  szakmai  stáb,  illetve  a  vezetés  viszonylag  gyakori  változása.
Előző, ötödik jelentésünk (2021. október) óta mind a projektmenedzseri, mind a szakmai vezetői
pozícióban változás történt. A Sándor Tamás szakmai vezetőt 2020 novemberében váltó Horváth
Terézia helyére – előbbi felmondása miatt – új szakmai vezető, Farkas Gábor került 2022. február
elején. A projektmenedzser személye az egy évvel ezelőtti változás után ismét cserélődött. Akkor,
2021  márciusában  József  Imrét  Auerhammer  Mónika  (a  MÖSZ  Fejlesztési  Igazgatóságának
igazgatója)  váltotta,  most  pedig Pataky-Hajdú Zsófia  a  projektmenedzser.  Érkezése  után,  2021.
novemberre  átvizsgálta  a  projektdokumentációt  azzal  a  céllal,  hogy  a  lemaradásokat
szisztematikusan el tudják kezdeni pótolni, behozni. 

A jelenlétpontok vezetője (központvezető), Gáspár Anna 2021. áprilistól dolgozik a projektben, és
egyértelműen az látszik, hogy helyi szinten, a napi tevékenységeket, feladatokat ő tartja kézben, ő
irányítja.  2021.  novemberben,  szakmai  megvalósítóként  került  a  Végtelen  lehetőség  programba
Técsyné Almási Edit (pedagógus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus), aki korábban dolgozott a
pedagógiai  szakszolgálatnál  és  a  vizsolyi  iskolában  pedagógusként  is.  2022.  január  elején  egy
szociális munkás elment Vizsolyból, őt még nem sikerült pótolni.

2. A megvalósított szolgáltatások jellemzői, előrehaladása

A központvezető szerint 2021. október óta számos változás és előrelépés történt a projektben, és
jelenleg elsősorban a  korábbi  –  jellemzően,  de nem kizárólag a  COVID okozta  –  lemaradások
pótlására koncentrálnak. A projekt eredetileg 2022. május végéig tart, de hosszabbítási kérelmet
adtak  be  2022.  augusztusig,  amelyről  az  Irányító  Hatóság  még  nem  döntött.  A  Felzárkózó
települések program is zárul 2022. március 31-én, miközben várhatóan új projektek is indulnak (az
RRF kapcsán1, illetve egy Velux által finanszírozott program). Most indult el a hetedik-nyolcadik
osztály befejezését célzó képzés Vizsolyban és további négy településen. (Többek között ezért is
van szükség a hosszabbításra.)

2021. novemberben Vizsolyban,  decemberben Boldogkőújfaluban kellett  kéthetes  korlátozásokat
bevezetni a COVID miatt, vagyis  a projekt két bázisán, a két jelenlétponton szüneteltek,  illetve
korlátozottan  működtek  a  fontos,  népszerű  szolgáltatások  és  programok.  A  COVID  kapcsán
megjegyzendő  még,  hogy  a  projekt  keretében  segítették,  intézték  a  célcsoportok  oltásra
regisztrálását,  tájékoztatását,  valamint  az  oltópontra  (Boldogkőváralja)  és  az  oltóbuszhoz
(Felsődobsza) szállítását.

2.1. Jelenlétpontok a Végtelen lehetőség projektben: Vizsoly és Boldogkőújfalu

A  vizsolyi  jelenlétpontban folyamatosak  a  különböző szolgáltatások,  de  2021.  novemberben  a
COVID  járvány  erősödése  miatt  két  hétre  korlátozni  kellett  a  működést;  ez  elsősorban  a

1 Helyreállátási és ellenállóképességi eszköz. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) | Széchenyi Terv Plusz
(gov.hu)  A központvezető információja szerint a MÖSZ már ebből a forrásból vásárolt három ingatlant a Gönci 
járásban. 
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gyerekfoglalkozásokat érintette nagymértékben. A jelenlétpont lezárása után még egy rövid ideig
egyszerre  csak  10-12  gyereket  tudtak  fogadni.  A  felnőttek  esetében  ugyanúgy  működtek  a
szolgáltatások, mint korábban, de az irodába egyszerre csak egy fő mehetett be.  A központvezető
szerint a különböző tevékenységek, szolgáltatások továbbra is népszerűek. Itt (vizsolyi központtal)
indul a már említett 7-8. osztály befejezését célzó felnőttképzés, amelyet szintfelmérés előz meg. Ez
utóbbi több interjúalanyunk szerint  is  fontos  elem,  illetve jelentős előrelépés,  hogy sokakat „rá
tudtak venni” a képzésben való részvételre. 

A boldogkőújfalui jelenlétpont működését 2021 decemberében kellett korlátozni a COVID miatt,
itt is mintegy két hétre, ugyanazokkal a szabályokkal, mint Vizsolyban. A jelenlétpont munkatársa
szerint  a  célcsoport  tagjainak  betegség  miatti  kiesése  a  munkából  nagy  gondot  okozott,  hiszen
ezeknek a családoknak nincsenek tartalékai.

Ahogy azt több jelentésünkben írtuk, a jelenlétpont a projekt kezdetétől az önkormányzattól bérelt
régi  posta  épületében  működik.  A  helyiség  szűkös,  és  nem  igazán  tudja  kielégíteni  az
ügyfélfogadással,  a tanulássegítéssel és más programokkal kapcsolatos igényeket. 2021. októberi
jelentésünk  szerint  a  boldogkőújfalui  jelenlétpont  még  mindig  az  önkormányzattól  bérelt  régi
postaépületben működött.  A helyzet  annyiban  változott,  hogy 2022. márciusban  tulajdonképpen
már csak  az  áram bekötésére várnak,  ami  szolgáltatóváltás  és egyéb  adminisztrációs  akadályok
miatt  nem tudott  eddig megtörténni.  A központvezető  szerint  egy  hónapon belül,  vagyis  2022.
áprilisban be tudnak költözni az új ingatlanba. Erre egyértelműen szükség van annak érdekében,
hogy  a  szolgáltatásnyújtás  feltételei  javuljanak;  ezzel  az  elért  célcsoport  bővülhet  és  a
szolgáltatásnyújtás  minősége  is  javulhat.  Egyfelől  kérdés,  hogy  a  számos  technikai  és
adminisztratív akadályt hogyan lehetett volna kezelni annak érdekében, hogy az új jelenlétpont ne
csak a projekt utolsó hónapjaiban kezdjen el működni. Másfelől, a jelenlétpont a MÖSZ hosszú távú
beruházása, amelynek fenntarthatósága biztosnak tűnik. 

2.2. Járási szintű programelemek

2.2.1. Mobil jelenlétpontok 

2021.  októberi  jelentésünkben  azt  írtuk,  hogy  „a mobil  jelenlétpontok  elindulása  (…)  több
nehézséggel is terhelt. A számos akadály miatt a Sellyei járásban futó projekt példájára átszervezték
a  mobil  jelenlétpontok  működését.  Ennek  lényege,  hogy  konkrét  szolgáltatással,  programmal
mennek  el  a  településekre,  illetve  azok  intézményeibe.  Hidasnémetiben  gyerek  és  felnőtt
foglalkozásokat tartanak, Göncön most mennek az iskolába, más településekre bábjátékot visznek.
Fonyba az óvodában csatlakoznak a havonta megrendezett családi naphoz (amire a COVID alatt
szintén  nem  volt  lehetőség).  Hernádcécén  a  Biztos  Kezdet  gyerekházba  mennek  délelőtti
foglalkozással. A perei jelenlétpontba pedig folyamatosan jár a program egyik fejlesztőpedagógusa.

A  vizsolyi  szakmai  megvalósító  munkatárs,  aki  Hidasnémetiben  kapcsolódott  be  a  mobil
jelenlétpont működtetésébe, azt emelte ki, hogy az irodai jelenlét nem hatékony.  Egyrészt,  mert
több olyan típusú helyiség is van a faluban, ahová „be lehet menni” (Biztos Kezdet gyerekház,
közösségi  ház),  másrészt  pedig  így  jellemzően  nem  is  tudnak  a  mobil  pont  jelenlétéről,
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szolgáltatásairól. 

2.2.2. Települési élménynapok

2021. októberi jelentésünkben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a projekt tevékenységlistája szerint
összesen  30  településen,  évente  egy-egy  alkalommal  kellene  megvalósítani  az  „egész  napos
tematizált kitelepüléseket” a járás egy-egy településén. A szakmai vezető szerint probléma, hogy az
élménynapok  nem  tudtak  megfelelően,  folyamatosan  működni,  különösen  a  COVID  miatti
lezárások,  korlátozások  következtében,  de  már  újraindult  a  tevékenység.  A  projektet,  illetve  a
MÖSZ-t  ismerő  települések  várják  az  élménynapokat,  ugyanakkor  vannak  olyan  települések  a
járásban,  amelyek  különböző  okok  miatt  nem  fogadták,  fogadják  ezt  a  projektelemet.  A
központvezető szerint  az eredeti  vállalásukat biztos,  hogy nem tudják megvalósítani,  egyrészt  a
COVID miatt, másrészt sok településen nem tartottak rá igényt. A hátralévő települési élménynapok
megvalósításához nagy szükség volna a projekt meghosszabbítására.  A projekt 2021. novemberi
szakmai beszámolója szerint „diagnózisunk, illetve a járásban végzett munka azt mutatja, hogy a
települések számát indokolt lecsökkenteni, hiszen a programelem számára fontos a minél szélesebb
elérés (magas gyermeklétszám), ezért az élménynapok a jelenlét  pontokkal,  valamint oktatási és
nevelési intézményekkel érintett településeket fogja lefedni.”2

2.2.3. Fejlesztési fórumok, kerekasztalok 

A döntéshozói (polgármesteri) fórumok és a civil kerekasztalok lebonyolítása terén – ahogy arra
korábbi  jelentéseinkben  is  felhívtuk  a  figyelmet  –  tapasztalhatók  lemaradások,  amit  a  COVID
tovább fokozott. A polgármesterek érdeklődése, aktivitása összességében igen mérsékelt, korábbi
interjúink alapján ez csalódást is okozott a program, illetve annak vezetői, munkatársai számára.
Valamelyest  javított  a  helyzeten  az  az  új  stratégia,  amely  szerint  nem fórumokat,  találkozókat
szerveznek  a döntéshozók számára,  hanem személyesen  keresik  fel  az  együttműködésre  nyitott
településvezetőket. A központvezető a 2022. márciusi interjúban azt mondta, hogy ismét változott a
stratégia: a közös testületi ülések elején kérnek időt arra, hogy a program kapcsán beszélgessenek a
polgármesterekkel és képviselő testületi tagokkal. Ezek a megbeszélések alapot adtak arra, hogy a
központvezető és a szakmai vezető személyesen keressék fel a polgármestereket a készülő járási
fejlesztési terv kapcsán.

A  Végtelen  lehetőség  programnak  nem  új  eleme  a  komplex  járási  fejlesztési  terv  (vállalás  a
projektben),  de  a  korábban  kialakított,  vázlatos  formában  meghatározott  prioritások  mentén  a
közelmúltban kezdték el gyűjteni,  rendszerezni a települések ötleteit,  javaslatait többek között a
lakhatás, a foglalkoztatás, a közlekedés vagy éppen a szolgáltatások fejlesztése terén. A fejlesztési
terv jelentőségéről a szakmai vezető és a központvezető is beszélt, különösen a polgármesterekkel
való együttműködések erősítése szempontjából. 

A szociális szakembereket (is) célzó projektelem lemaradása ellenére a korábbi projektmenedzser –
még 2021. májusban – kiemelte, hogy a helyi, járási humán szakemberekkel való kapcsolatotokat
egyértelműen erősítették a fórumok, a kerekasztalok. 2022. márciusban már behozták a lemaradást,

2 Havi beszámoló, 2021. november. 
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sőt  „pluszban is  vannak”.  Előfordulnak „egymás  melletti  elbeszélések”, de folyamatosan együtt
dolgoznak a családgondozókkal. 2022. áprilisban tervezik a következő közös megbeszélésüket. A
szakmai vezető szerint a járási szolgáltatási kerekasztalok korábban is fontos együttműködéseket
alapoztak meg, indítottak el. 

2.2.4. Mobil team, fejlesztő foglalkozások

A mobil  fejlesztő team („helyi  térségi  pilot  programok működtetése”)  munkáját  2021.  októberi
jelentésünkben részletesen  vizsgáltuk.  Akkor  többek között  arra  hívtuk fel  a  figyelmet,  hogy a
projektben  meghatározó,  valós  szükségletekre  hatékony válaszokat  adó  programelem  folytatása
bizonytalan.  2022.  márciusban  úgy  tűnik,  hogy a  team munkája –  az  esetleges  hosszabbítással
számolva – augusztus végéig biztosított. Utána a Felzárkózó települések programból (illetve annak
a  Fókuszban  a  gyermek  programba  csatornázott  változatából),  majd  a  Segélyszervezet  egyéb
programjaiból, forrásaiból szeretnék továbbvinni a tevékenységet. A szakmai vezető azt emelte ki,
hogy ezt a fejlesztő elemet nagyon szeretnék megtartani. A központvezető pedig azt hangsúlyozta,
hogy a fejlesztő szakemberek  tulajdonképpen a  pedagógiai  szakszolgálat  munkáját  egészítik  ki,
illetve pótolják annak kapacitáshiányait – így egyértelműen továbbra is nagy szükség volna rájuk. 

3. Célok, eddigi eredmények, hatások 

2021.  októberi  jelentésünk szerint  „a kulcsindikátorral  (a  projekt  során  bevontak  száma,  CO15
indikátor) alapvetően jól állnak, ugyanakkor a vállalás elérése miatt is fontos, hogy beinduljanak és
minél több embert  elérjenek a mobil  jelenlétpontok.  A szeptemberi  havi beszámoló szerint  750
főnél  járnak,  a  célérték  1006  fő.”3 Az  azóta  számunkra  megküldött  három  havi  szakmai
beszámolóban  nincsenek  ilyen  típusú  összesítések,  de  az  látszik  ezekből  a
projektdokumentumokból,  hogy  a  jelenlétpontok  szolgáltatásait  összességében  sokan  veszik
igénybe  mind Vizsolyban,  mind Boldogkőújfaluban  (bár  előbbi  településen  korrepetáláson  – az
októberi, a novemberi és a januári összesítő táblázat szerint – senki nem vett részt). Hasonlóan jó a
fejlesztő team (pilot programelem) „elérése” több településen. Az óvodákban és jelenlétpontokon
nyújtott  szolgáltatásokkal  összességében  számos  gyereket  elérnek.  Az  egyéb,  járási  szintű
programelemek viszont jóval kevesebb embert érnek el. 

Az indikátorok teljesülése, illetve teljesítése valószínűsíthetően nem okoz majd nehézséget,  ha a
program megkapja a kért hosszabbítást. A központvezető és a szakmai vezető is 2022. augusztusig,
vagyis  a  hosszabbítással  tervez.  A szakmai  vezető szerint  2022.  márciusban úgy tűnik,  hogy a
vállalásokat  tudják  teljesíteni.  A  központvezető  szerint  pedig  az  a  legfontosabb,  hogy  a  fő
célkitűzéseket ne veszítsék szem elől; azt, hogy a dokumentáción, az indikátorokon túl az legyen a
fókuszban, hogy a gyerekekért, a családokért dolgoznak.

Fontos eredmény,  hogy a gyerekekben kialakult egy erős kötődés és bizalom a program, illetve
annak munkatársai iránt; a gyerekek motivációját, érdeklődését sikerült felkelteni (pl. a tanulás, az
olvasás, a különböző programokon való részvétel iránt). A boldogkőújfalui jelenlétpont munkatársa
azt emelte ki, hogy a gyerekeken egyértelműen látszanak az előrelépések a viselkedés, a szabályok

3 Monitoring jelentés, 2021. október 31.  
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követése, a határok betartása terén, és ezeknek a változásoknak a tanulásban, illetve az iskolában is
vannak kedvező hatásai.

További  eredmény,  hogy a program megnyitotta  az utakat,  sokkal nyitottabbak a települések,  a
polgármesterek. 

4. A folytatás irányai és dilemmái 

Az eredeti ütemezés szerint két hónap (2022. május végéig), a hosszabbítással számolva öt hónap
(2022. augusztus végéig) van hátra a projektből. Egyrészt, a projektelemek egy része (pl. települési
élménynapok,  képzés)  biztosan  nem  tud  megvalósulni  az  eredeti  zárás  dátumáig,  másrészt  a
hosszabbítás lehetőséget adna arra, hogy fontos szolgáltatások legalább a nyár végéig működjenek
(pl. fejlesztő team), illetve ebben az időszakban megvalósuljanak (nyári táborok). 

A  Felzárkózó  települések  program  jelenlegi  formájában  2022.  március  végén  véget  ér,  de  a
tevékenységek,  programelemek egy része a Fókuszban a gyermek projekt módosított  verziójába
csatornázódik át, EU-s forrásokból finanszírozva. A tervek szerint jövőre a Gönci járás további öt
településén indul FETE program, így összességében 11 település lesz érintett. Ez egyfelől – elvben
legalábbis – lehetőséget adhat arra, hogy a Végtelen lehetőség program bizonyos elemei továbbra is
működjenek  (legalább  települési  szinten).  Másfelől  viszont,  ahogy  a  szakmai  vezető
megfogalmazta,  „az aggodalom az nagy,  hogy tovább tudjuk-e őket vinni,  miben tudjuk tovább
vinni, ez a részünkről is nagy kérdés.  Most nagy átalakulás volt a FETE, a FAGYI részben is.
Valami látszik, talán december végéig most látni.”

Bizonyos tevékenységek, szolgáltatások továbbvitelét segítheti az RRF (az EU-s helyreállítási alap),
valamint  az  induló,  Velux  által  finanszírozott  program  is  (amelynek  keretében  többek  között
tésztaüzemet  és  varrodát  is  terveznek  létrehozni).  Ezek  a  programok  azonban  nem  egészen
kompatibilisek a Végtelen lehetőség elemeivel, fejlesztő tevékenységeivel. 

A  munkatársak  továbbfoglalkoztatása  is  kérdéses,  minthogy  azt  még  nem lehet  tudni,  hogy  a
folytatás különböző lehetséges keretei között hány munkatársra lesz szükség, illetve mennyit tudnak
közülük megtartani.  Összességében, egyelőre  csak körvonalazódni látszanak a lehetőségek,  de a
keretek,  a  szabályok,  a  finanszírozási  feltételek  bizonytalanok,  sem a  program  vezetői,  sem a
munkatársak  nem látnak  még tisztán.  A  központvezető  egyfelől  optimista  a  jövőt,  a  folytatást
illetően, másfelől azt is megfogalmazta, hogy „nagy hiba lenne ezeket a felzárkóztatási programokat
abbahagyni”.

2022. március 31. 

Farkas Zsombor, Tánczos Éva 
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KUNHEGYESI JÁRÁS 

EFOP-1.5.1-17-2017-00002 

„SEGÍTŐ JELENLÉT SZÜLETÉSTŐL A SZAKKÉPZÉSIG A KUNHEGYESI JÁRÁSBAN” 

Megvalósító: MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET 

Bevezetés 

Az alábbi kutatási jelentés összefoglaló az EFOP 1.5.1-17 Végtelen lehetőség program folyamatkövető- és 
értékelő kutatásának eddigi tapasztalatai összegzi, különös tekintettel a 2022. tavaszi szakaszra. A kutatás fő 
módszerei a dokumentumelemzés és a személyes vagy online helyszíni szemle (terepmunka). A 
dokumentumelemzés során az eddig elkészült havi beszámolókat tekintettük át. A terepmunkákra 2019-ben 
március 19-20. között és október 19-20. között, 2020-ban augusztus 25-én, 2021-ben májusban és október 
15.-én és 21-én, és 2022. március 25-én került sor. A helyszíni szemle során interjúk készültek a program 
megvalósítókkal, valamint a program megvalósítás szempontjából releváns szereplőkkel. Az interjúalanyok 
a projekt szakmai stábjából, a helyi intézmények és az önkormányzat vezetői, munkatársai illetve a járási 
szintű programok szakmai stábja közül kerültek ki. A helyszíni szemlék során eddig összesen 42 interjú 
készült, ebből az utolsó kutatási szakaszban 5 interjúra került sor. 

A jelenlegi tereplátogatás alkalmával a helyi megvalósítók leterheltsége miatt csak nehezen tudtunk interjúkat 
készíteni. A Végtelen zárása (május vége) előtt még zajlanak a téli járvány hullám miatt elhalasztódott 
programok, és egy nagy záró esemény is tervbe van véve. Miközben három munkatárs, köztük a program 
menedzser is elhagyta a programot a bizonytalan tovább foglalkoztatás okán. Emellett több projektzárás is 
lesz áprilisban-májusban (pl. BK házak, FETE) illetve a FAGYI ráemelés bevezetése is a következő 
hetekben fog történni. Ezek jelentős dokumentációs, koordinációs és tervezési munkát igényelnek a helyi 
projekt vezetők részéről. Emellett több helyi megvalósító leterheltségét tovább növelte az ukrán menekült-
helyzet, melynek a térségben is érezhető a hatása.  

Jelenleg 37 menekült (többségében nők és gyermekek) van elszállásolva a Málta által fenntartott tiszaroffi 
kastélyban. Főként ukrán anyanyelvű családokról van szó (egy kárpátaljai családot kivéve), így a nyelvi 
akadály nagy nehézséget jelent az ellátások megszervezése során. A menekültekkel kapcsolatos munkában 
több mint 20 Máltás munkatárs vesz részt önkéntes alapon. A kárpátaljai családdal érkező gyermekeket 
sikerült a tiszaroffi iskolába, óvodába elhelyezni, így ők már tudják folytatni tanulmányaikat. Ezen kívül a 
FAGYI és BK ház munkatársai naponta szerveznek programokat az ukrán gyermekek számára a kastélyban, 
és ők látják el az elszállásolás körüli tisztasági munkákat (mosás, takarítás, stb.). Emellett 23 kárpátaljai roma 
menekült van jelenleg Kunhegyesen is. Négy apuka már hosszabb ideje a városban dolgozott, hozzá érkeztek 
az anyukák és gyermekeik. Jelenleg munkásszállás jellegű körülmények között lakik az a néhány család 
(főként gyerekek), akik rokoni, ismeretségi szálon keresztül érkeztek a háború kitörése után. A Málta főként 
okmányaik rendezésében valamint alkalmi segélyszállítmányokon keresztül segítette ezeket a családokat: 
élelmiszer, ruházat, főzéshez alkalmas felszerelések. A gyermekek iskolai, óvodai integrálása és a családok 
szociális ellátása azonban a kunhegyesi önkormányzatra és a városi ellátórendszerre hárul. 

 

I. A COVID következményei 
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Továbbra is nagyon alacsony az átoltottság aránya a teljes népességen belül, de a felnőttkorú népességben 
ez nem tér el lényegesen az országostól. ,A fiatalok és a gyermekek átoltottságának növelésében továbbra 
sem történt az előző látogatásunk óta előrelépés. Emiatt a járás több településén is volt egy nagyobb járvány 
hullám februárban, az iskolákat és óvodákat több településen (pl. Tiszabura, Tiszabő) is be kellett zárni 
kéthetes periódusra. A korábbi lezárásokhoz hasonlóan ezalatt az időszak alatt az iskolában napi szinten 
kiosztott és beszedett, fénymásolt feladat lapokon keresztül folyt az oktatás.  Beszámolók alapján az is 
elősegítette a járvány terjedését, hogy sokan nem vették komolyan a fertőzéssel kapcsolatos karantént, illetve 
annak betartását nem is ellenőrizte senki.  

 

II. A Felzárkózó települések program hatása a Végtelen lehetőség megvalósítására 

Mivel a járásban szinte minden más program lezárásra kerül a következő 1-2 hónap során, a FAGYI 
ráemelés biztosít majd a főbb programelemek (mind a FETE-s, mind pedig a Végtelenes elemek) 
továbbélésére kereteket. A tervek szerint a Végtelenben és a FETE-ben dolgozó szociális munkások 
átkerülnek majd a FAGYI pluszba, és korábbi tevékenységek szerint az egyes témalábakba lesznek beosztva 
(foglalkoztatás, első ezer nap, lakhatási láb, mezőgazdaság stb.) A BK házak fenntartására a Málta kénytelen 
valamilyen áthidaló megoldást találni, mivel a FETE-s településeken működtetett házak nem pályázhatnak 
állami támogatásra.2 A Jelenlétpontoknak fenntartási kötelezettsége van. Bár a FAGYI-ban is vannak 
kötelező tréningek, ezek jóval kisebb hangsúlyt fognak kapni, és más típusúak, mint az utóbbi 1-1,5 évben 
a Végtelenben voltak. Továbbá a FAGYI településre fókuszáló jellegéből adódóan a járási szintű elemek 
nem vagy kevésbé lesznek integrálhatóak, melyek azonban a Végtelen legfőbb hozadékai voltak. Bár a helyi 
programvezetők szerint helyben mindenképp meg fog maradni a szakemberek közötti együttműködés, 
ennek egyelőre úgy tűnik nem lesznek projektelemhez hozzárendelhető, formális keretei. Mivel nem lesz a 
hálózatosodást elősegítő, összefogó személy sem, félő, hogy ez a járási szintű koordináció, ami végül a 
Végtelen egyik legfontosabb hozadéka lett, háttérbe fog szorulni. További kérdés, hogy a korábban 
rugalmasan működő, nagyon flexibilis projektek, projektelemek hogyan tudnak majd hasonló hatásfokkal 
működni a FAGYI jóval behatároltabb, indikátorokra fókuszáló keretein belül.  

 

III. A program megvalósítás áttekintése és értékelése - a tevékenységek szintjén 

A program utolsó szakaszában a Végtelen lehetőség járási program jellege megmaradt, a lehetőségekhez 
képest még erősödött is. Minden interjúalanyunk megerősítette és személyes megfigyeléseink alapján is azt 
mondhatjuk, hogy a program végére a Végtelen lehetőség, már elsősorban mint járási koordinációs program 
működött. Az elmúlt hónapokban, annak ellenére, hogy a járványhelyzet és a lezárások nehezítették a 
szervezést, az alacsony átoltottság pedig a célcsoport biztonságos elérését, folytatódtak a workshopok, 
kerekasztal beszélgetések, ahol a különböző szakmai szervezetek és szereplők egyeztetettek a programokról, 
a fejlesztési elképzelésekről, lehetőségekről. Hasonlóképpen folytatódtak a célcsoport, illetve a fejlesztési 
programokban és az alapszolgáltatásban dolgozók számára a különböző képzések. A célcsoport és a 
szakemberek számára szervezett képzések sikere alapvetően a túljelentkezésben mérhető. A tapasztalatok 
                                                           
2 A terepmunka lezárása után kaptunk információt arról, hogy külön pályázati kiírás lesz a FETE településeken 
működő BK házak számára. 
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alapján elsősorban a szakemberek számára szervezett képzésekre lenne további jelentős, rendszeresen 
felmerülő igény.  

Tereplátogatásunk alatt tartották tiszagyendai közösségi házban szakemberek számára egy konfliktuskezelő 
tréninget. A tréningen 15 szakember vett részt, akik a környező településeken dolgoznak az állami 
ellátórendszerben (önkormányzati alkalmazottak, családsegítő, stb.) ill. Máltás projektekben (főleg helyi 
szociális munkások) és a járási Gyerekesély programban. A jelenlévők közül többen is vettek már részt 
korábbi képzésen, melyet a Végtelen keretében szerveztek. Megfigyeléseink alapján a tréning nem elsősorban 
a tudás szerzést szolgálta, ugyanolyan hangsúllyal szerepelt a tapasztalat átadás, a sokszor azonos problémák, 
konfliktusok megbeszélése, az információcsere. A tréningen résztvevő szakemberek így nemcsak fontos, a 
gyakorlati életben is alkalmazható tudást szereztek a nap során, de formális és informális beszélgetéseik 
megerősítették őket a mindennapi gyakorlatokban. A képzések elősegítik, hogy a térségben dolgozó szociális 
szakemberek megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek, csökkenjen elszigeteltségük. Tehát a képzések 
folytatása nemcsak szakmai, hanem térségi koordinációs/kapcsolattartási célokból is ajánlatos lenne. 

 

Tiszabura BK ház és FAGYI 

A BK ház korábban a település központjában volt, de 2020-tól a település szegregátumának számító részén 
van. A házban nagyon erős a fejlesztő, szűrő munka - a pályázat keretében sokféle fejlesztő szakembert 
tudnak megbízással illetve más Máltás intézménnyel közösen foglalkoztatni. Ezáltal már több esetben is 
sikerült korai rendellenességeket, fejlődésbeli elmaradásokat is kiszűrni. Három gyógypedagógus jár heti egy 
alkalommal, ezek között van autista gyermekekre specializálódott szakember is, aki a 4-6 éves autista 
gyermekek fejlesztését is itt végzi. Erre helyben nem lenne máshol mód. Emellett van pszichológus illetve 
Ringató foglalkozás is. Bár a covid miatt nehezen lehet teljesíteni a rendszeresen járó családokra vonatkozó 
indikátorokat, ebben nem várható engedmény a covid ellenére sem, de talán visszafizetési kötelezettségük 
nem lesz. Azonban nagyon fontos lenne a BK ház folytatása a projekt lezárása után is, mert jelentős szűrő 
és fejlesztő tevékenységet végez, melyekre amúgy a helyi lakosság nehezen vagy egyáltalán nem tudna eljutni. 
Továbbá a ház jól felszerelt (eszközök, játékok, nagyon jól felszerelt konyha, étkező), nagyon jó állapotú, 
nagy terekkel, amit kár lenne nem kihasználni.  Bár egyelőre a Végtelenhez hasonlóan a BK ház jövőjével 
kapcsolatban sincsenek pontos helyi információk, bíznak annak tovább működtetésében. Továbbá 
fenntartási kötelezettsége van a projekt megvalósítónak, így reménykednek, hogy egy átmeneti rövidebb 
időszak után, a Málta meg fogja oldani a ház további működtetését. 

A BK ház és a FAGYI azonos korosztályra fókuszál, de míg az előbbi az intézményi kereteket adja, a 
FAGYI-s családi mentorok családokat látogatnak. A beszámolók és a tereptapasztalatok alapján szoros az 
együttműködés a két program között. A Végtelennel kevésbé szoros a kapcsolatuk, a projekt vezetőn 
keresztül, és főleg a képzésekkel kapcsolatos, melyeken ők is többször részt vettek. A másik kapcsolódás a 
Komplex telep program keretében kialakított Jelenlétpontokon dolgozó szociális munkásokkal van, 
elsősorban hozzájuk fordulnak, ha egy család nagyobb odafigyelést, megsegítést, beavatkozást igényel. A 
védőnővel is viszonylag rendszeres az együttműködés - a védőnő a BK házba küldi a fejlesztésre szoruló 
gyermekeket, illetve a FAGYI-s vezetőnek ő küldi el első körben az információt az újonnan született 
csecsemőkről. Azonban a helyi gyermekjóléti szolgálattal kevésbé szoros a kapcsolat, az csak a konkrét 
esetmegbeszélésekre szorítkozik, illetve egy esetben történt feléjük jelzés a BK házból, ahol ők 

mailto:husz.ildiko@tk.mta.hu
mailto:husz.ildiko@tk.mta.hu
http://www.tk.mta.hu/gyerekesely/
http://www.tk.mta.hu/gyerekesely/


        
 

 
 
 

 
Társadalomtudományi Kutatóközpont  
Gyerekesély-kutató Csoport 
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 
Tel: 06-1-224-6700/5222 
E-mail: husz.ildiko@tk.mta.hu 
 https://gyerekesely.tk.mta.hu/ 
 

19 

Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Centre for Social Sciences  | tk 

tk.mta.hu                                                           1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. • 1453 Budapest, Pf. 25. • +36 1 2246700 

kezdeményezték egy gyermeknél a védelembe vételt. Bár a FAGYI-s családi mentorok munkája is nagyon 
hasonló (de csak a 0-3 éves korosztályra fókuszálva), és ezáltal jelentős tehermentesítésként szolgálhatnának 
a túlterhelt gyermekjóléti szolgálat számára, ez esetleg nagyobb hatékonysággal tudna megvalósulni, ha 
szorosabb lenne az együttműködés az alapszolgáltatás munkatársaival, és gyakoribb a mindennapi 
kommunikáció. Azért is lehetne esetleg jó kiegészítő szolgáltatás a gyermekjólét mellett a FAGYI, mert 
utóbbiban a családi mentorok nem szociális munkások, így ilyen téren nem vállalhatnak felelősséget a 
kérdéses, problémásabb eseteknél.   

 

Tiszabő 

A helyi munkatársak nagyon leterheltek a sok program lezárása illetve a FAGYI pluszra való átállás miatt, 
amivel próbálják biztosítani a folyamatos munkát. Kibővültek a foglalkoztatási programok is: a tiszaburai 
varrodának lett egy kisebb kihelyezett része, karbonházakban elindul a mezőgazdasági termelés, amihez már 
képzést is terveznek. A tavasz közeledtével újraindult a kertprogram, nagy előre lépésnek számít, hogy idén 
már 60 család vesz részt abban. Az öngondoskodást elősegítendő idén azok kaptak vetőmagot, akik saját 
maguk ásták fel a kertjüket. Egy másik hasonló kezdeményezés, ami szintén az öngondoskodást segíti elő: 
házak felújításához ad a Málta alapanyagot, de csak határidőhöz kötött felhasználással, tehát a felújítást a 
helyi lakosoknak maguknak kell elvégezni. Továbbá az önkormányzattal együttműködésben az üresen álló 
telkeket fel fogják szántani és bevetni, így a remények szerint tovább javul majd a falukép is.  

  

IV. A program megvalósítás áttekintése és értékelése - a projekt célrendszere és elvárt eredményei 
szintjén 

A Végtelenben szervezett képzések és a különböző workshopok olyan találkozási alkalmak, amelyek 
megerősítik a program összekapcsoló funkcióját. Számos beszélgetés megerősítette, hogy a program járási 
működésének az egyik legnagyobb hozadéka koordinációs és összekapcsoló funkciója. Azzal, hogy a 
program munkatársai szinte a járás összes településének szociális alapszolgáltatásban dolgozó munkatársával 
és a fejlesztésekben résztvevő szakemberekkel és a vezetőivel rendszeres kapcsolatban állnak számos 
esetben sikerült elkerülni, módosítani a programok közötti átfedéseket, koordinálni a különböző 
szolgáltatásokat annak érdekében, hogy azok a leghatékonyabban jussanak el a családokhoz. Azaz a 
mostanra sikerült elérni, hogy a programok már nem egymás mellett futnak, esetlegesen versengenek az 
“ügyfelekért”, hanem partnerként kezelik egymást. Egy járási szinten szervezett koordinációt azért is 
fontosnak tart mindenki, mert a különböző programokban, az alapszolgáltatásban jellemzően nagyon nagy 
a fluktuáció, így ez a koordináló szerep adhatna egyfajta stabilitást és áttekinthetővé tenné a járás különböző 
településein működő programokat, a bennük dolgozó szakembereket. Így a különböző településeken 
jelentkező szakember/szolgáltatás hiányokat és többleteket is tudná koordinálni. 

A pilot programként működő középiskolai mentorprogramról hasonlóan jó visszajelzéseket kaptak a 
megvalósítók. Az igazgatók fontos és jó programnak tartják a mentor programot, ugyanakkor 
megerősítették, hogy emellett fontos lenne az iskolai szociális munka megerősítése. Gyakori, hogy a 
térségben egy szociális munkás több iskolát is ellát, gyakorlatilag ugyanazok az anomáliak és hiányok 
tapasztalhatóak, mint a szociális alapszolgáltatások tekintetében. Az iskolai szociális munka mellett 
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szükséges lenne erősebb pszichológusi jelenlétre, a kollégiumi hálózat megerősítésére. Mindezek nélkül a 
mentori munka ugyan nagyon nagy segítség mind a pedagógusok, mind az iskolai szociális munkások 
számára, de csak tűzoltás. Ennek ellenére hangsúlyozták, hogy a mentori munka nélkül biztosan sokkal 
erősebb lett volna a gyerekek iskolai lemorzsolódása a járvány és a lezárások alatt. Nagyon sokat segített, 
hogy volt olyan szakember aki személyesen - vagy legalább telefonon, vagy valamilyen online csatornán - 
folyamatosan nyomon követte, hogy a gyerekek rendszeresen járnak középiskolába.  

Miközben az egyik oldalon az elmúlt hónapok koordinációs és szervező munkájának mostanra lett 
érzékelhető eredménye, a projekt zárásának közeledtével egyre nehezebbé is válik a munka: december óta a 
harmadik munkatárs hagyja el a programot, mert biztosabb megélhetést, állandó szerződést kapott. A 
januárban felmondott kolléganő helyett megbízási szerződéssel tudnak még foglalkoztatni valakit, de az 
éppen a napokban felmondott projekt menedzsert már csak úgy tudják pótolni, hogy a Málta egy másik 
programból kinevezett a projekt zárás időszakára egy másik munkatársat (a nagy szervezet előnye). Egy 
harmadik munkatárs májustól hagyja ott a programot. Azaz a program és annak befejezése, illetve lehetséges 
folytatása körül nagyon nagy a bizonytalanság, a munkatársak legtöbbje nem tudja, hogy számolhat-e 
szerződésének meghosszabbításával, vagy új munkahelyet kell keresnie. Ráadásul nemcsak ez a program zár 
május végén, hanem a Tiszabőn és Tiszaburán működő Biztos Kezdet házak is, illetve a FETE program is 
átalakul. Jellemző, hogy látogatásunkkor a munkatársaknak kevés konkrét információjuk volt a jövőbeli 
foglalkoztatásukkal kapcsolatosan, startégiájukat, terveiket a mindennapi hírek, információ morzsák 
alakítják. Egyértelmű, hogy ebben a helyzetben a jövőbeli tervekre és elképzelésekre vonatkozóan számos - 
meg nem erősített - lehetőség kering. (Mivel az utóbbi napi szinte változik, a jelentés csak a látogatás 
időpontjában tapasztaltakat képes ezzel kapcsolatban rögzíteni - a jelentés megírása óta is lehetnek ezzel 
kapcsolatban új fejlemények.) 

 

V. Helyzetelemzés és értékelés a teljes program és makrokörnyezet szintjén 

Jelenleg a program körül számos bizonytalanság van: annak ellenére, hogy a program végének közeledtével 
több kolléga elhagyta a programot a Málta az erőforrások átcsoportosításával képes lesz a program technikai 
és tartalmi megvalósítására. Ugyanakkor a bizonytalan pályázati környezet, a programozási időszak vége, a 
két programozási időszak közötti időszakban a Málta áthidaló megoldásai nagy valószínűséggel csak a 
legfontosabb, közvetlenül a családok számára nyújtott szolgáltatások fenntartására terjednek ki. Ezzel a 
Végtelen lehetőség járási koordinációs szerepe, amely biztosította a programok és szereplők közötti 
horizontális együttműködéseket háttérbe szorulhat, a program során kialakult formális és informális 
kapcsolatok erodálódhatnak. Mindezt erősíti a következő pályázati időszakra körvonalazódó, a települési 
fókuszt és megvalósítást előtérbe helyező, pontszerű fejlesztéseket preferáló konstrukciók járási (területi 
fókuszú) programokkal szembeni túlsúlya, esetleges kizárólagossága.  
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SELLYEI JÁRÁS 

EFOP-1.5.1-17-2017-00005 „VÉGTELEN LEHETŐSÉG - KOMPLEX FELZÁRKÓZTATÁSI 
MODELLPROGRAM A SELLYEI JÁRÁSBAN” 

Megvalósító: KATOLIKUS KARITÁSZ – CARITAS HUNGARICA 

 

Bevezetés  

Az alábbi kutatási jelentés az EFOP 1.5.1-17 Végtelen lehetőség program folyamatkövető- és értékelő 
kutatásának eddigi tapasztalatait összegzi, különös tekintettel a 2022 tavaszi kutatási szakaszra. A kutatás fő 
módszerei a dokumentumelemzés és a helyszíni szemle (terepmunka). A dokumentumelemzés során a 2021 
szeptembere és 2022 januárja között készült szakmai beszámolókat tekintettük át. A terepmunkákra 2019-
ben március 12-14., október 16-18., 2020-ban augusztus 24-25. között került sor. 2021 áprilisában és 
májusában online interjúkat készítettünk, ahogy 2021 októberében is online készítettünk az interjúkat a 
program megvalósításában résztvevő helyi kollégákkal. 2022 márciusában személyesen kerestük fel a 
megvalósító munkatársakat. A helyszíni szemlék során interjúk készültek a programmegvalósítókkal, 
valamint a programmegvalósítás szempontjából releváns szereplőkkel. Az interjúalanyok a projekt szakmai 
stábjából, a program kliensei, polgármesterek, intézményvezetők, szociális szakemberek, illetve a Málta járási 
és regionális munkatársai közül kerültek ki. A helyszíni szemlék során eddig összesen 37 egyéni és csoportos 
interjú készült, ebből az utolsó kutatási szakaszban 4 csoportos interjúra került sor. Emellett öt alkalommal 
(2019 októberében, 2020 júliusában, 2021 áprilisában és októberében, valamint 2022 márciusában) interjút 
készítettünk a Katolikus Karitász országos központjában a programért felelős vezetővel, a program szakmai 
mentorával, a menedzsment tagjaival (összesen 6 interjú).   

 

I. A COVID következményei 
 
Az előző monitoring vizsgálatot követő hónapokat a járvány újabb felfutása, az ezzel járó korlátozások 
ismételt bevezetése, majd a korlátozások megszűnése jellemezte. Az elmúlt hónapokban a járványhelyzet 
alapvetően az Utazó Jelenlét Szolgáltatás munkájának átrendeződését eredményezte. Azzal együtt, hogy 
krízis esetén segítettek az érintett családoknak, a kitelepedés a falvakba korlátozottabb lett, kevesebb 
programot igényeltek a települések. A legfontosabb változás azonban az volt, hogy a járványveszélyre 
hivatkozva, a csányoszrói polgármester bezárta a mobil jelenlétpont helyszínéül is szolgáló közösségi 
épületet, az utazó munkatársak 2021 novembere óta nem tudtak ott foglalkozásokat tartani, s ez a helyzet a 
hátralévő időben aligha változik. Az utazó kollégák ebben az időszakban is vittek programokat néhány olyan 
faluban (pl. Besence, Baranyahídvég, Sósvertike), ahol nagyon jó viszony alakult ki a települési/kisebbségi 
vezetőkkel. Emellett bekapcsolódtak a 2021 őszén induló, diagnózis alapú prevenciós programok (Akarom, 
Mind, Mert) szervezésébe és bonyolításába, „besegítettek” a jelenlétpontokon (mindannyian említették, 
hogy a gyerekeket elvitték a mohácsi busójárásra), és logisztikai feladatokat láttak el a program és a szervezet 
számára. Míg tehát a korábbi mobil szolgáltatásokat erősen korlátozta, visszavetette a járványhelyzet, addig 
az utazó munkatársak bekapcsolódása a jelenlétpontok munkájába és más projekttevékenységekbe 
eredményes volt, segítette a vállalt feladatok megvalósítását. A végső soron pozitív mérleg nem kis részben 
annak köszönhető, hogy a 2021-et jellemző fluktuációt követően az Utazó Jelenlét Szolgáltatásban végre 
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ismét négy munkatárs van, akik párban dolgoznak, s ez a feladatok és terhek egyenlőbb megosztását teszi 
lehetővé. 
 
Visszatekintve a 2020 márciusa óta eltelt időszakra, a járványhelyzet negatív következményei, vagyis a 
projekt vállalásainak elmaradása, csúszása, a járványügyi szabályok miatt csökkentett, mérsékeltebb 
üzemmód mellett két, egymással összefüggő fontos (már korábbi jelentésekben is jelzett) hatást 
regisztrálhatunk. A jelenlétpontok munkatársai a járványidőszak alatt mindvégig tanultak a gyerekekkel, 
segítették őket az iskolai felkészülésben, emellett a fejlesztő pedagógus és a logopédus is rendszeresen jelen 
volt a gyerekek életében. Mindennek köszönhetően az általános iskolás gyerekek körében nem volt 
lemorzsolódás, „a segítségünk nélkül többen megbuktak volna”. A pozitív iskolai visszajelzések nem kizárólag a 
járványidőszak alatt végzett munkának köszönhetők, de a gyerekek számára folyamatosan biztosított 
programoknak is; különösen a tésenyi ház és a baksai iskola között alakult ki rendszeres, bizalmon alapuló 
együttműködés, ami a Végtelen lehetőség térségi beágyazódásának egyik jele, s remélhetőleg eredményeinek 
fenntarthatóságát is biztosítja. A program, illetve a két jelenlétpont helyi beágyazódását az is elősegítette, 
hogy 2021 nyarán, a járványhelyzet enyhülésével a gyerekek számára folyamatosan programokat, táborokat 
szerveztek, ami erősítette a szülők bizalmát a jelenlétpontok munkatársaival szemben. 
 
II. A Felzárkózó települések program hatása a Végtelen lehetőség megvalósítására 
 
A márciusi monitoring látogatás idején mind a Karitász központjában, mind a Végtelen lehetőség járási 
megvalósítói körében a Végtelen lehetőség projekt lezárásával és a FETE program új finanszírozási 
modelljével összefüggő feladatok, valamint a FETE tervezése jelentette a legnagyobb kihívást és adta a 
legfontosabb feladatokat – a mindennapi programok szervezése, a szolgáltatások biztosítása mellett. A 
FETE április elsejétől, a tervezettnél korábban tér át hazairól uniós finanszírozásra, köszönhetően a FAGYI-
források kiegészítő „ráemelésének”, amelyek áthidaló megoldásként lehetővé teszik az átmenetet a 
következő uniós pályázati lehetőségek megnyílása előtt. 
 
A központi menedzsment úgy értékeli, hogy fontos és hasznos volt a Végtelen lehetőség projekt 
meghosszabbítása 2022 májusáig; egyrészt sikerül felhasználni a megmaradt forrásokat, másrészt lehetőség 
van arra, hogy a program „otthagyja lábnyomát a településeken”. Ugyanakkor, központi szinten már dönteni 
kellett arról, hogy az RRF-forrásokból támogatott FETE melyik programeleméhez kívánnak csatlakozni. A 
Karitász a lakhatási és gazdaságfejlesztési programokat választotta, s az erre való felkészülés jegyében 
lakhatási és gazdaságfejlesztési koordinátorokat foglalkoztatnak, akik helyi szinten már megkezdték a 
munkát, annak érdekében, hogy egy döntéselőkészítési anyag készüljön a központ számára.    
   
Korábbi jelentéseinkben is többször megfogalmaztuk s most is csak megerősíthetjük azt az észrevételt, hogy 
a FETE megjelenése háttérbe szorította a Végtelen lehetőség programot. „A Végtelen mostohagyerek lett, a 
fókusz máshová került.” Mindez érezhető volt az irányító hatóság oldalán is, ahol nem volt kellő számú kolléga, 
aki a Végtelen ügyeivel foglalkozott, ami nehézségeket okozott a megvalósításban is. Ezzel párhuzamosan a 
megvalósító szervezetek között „egyre jobban sorvadt a tudásműhely, ami a Végtelenben létrejött, s ez a közös 
értekezleteken is kijött, amikor az emberek kezdtek elszivárogni FETE-megbeszélésekre”. 
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A helyi megvalósítás szintjén a három párhuzamosan folyó projekt (Végtelen, FETE, FAGYI) szinergikus 
hatásáról már korábbi jelentéseinkben is beszámoltunk. Mindez a mindennapokban azt is jelenti, hogy a 
három program a megvalósítás során nehezen választható szét szigorúan amellett is, hogy a programoknak 
jól elkülöníthető fókusza, célcsoportja, tevékenysége, illetve különböző finanszírozási rendszere van. A 
kollégák, amikor a feltorlódott feladatok ezt szükségessé teszik, besegítenek egymásnak, de gyakran a 
családokhoz is együtt járnak, és közösen kezelik a családokban jelentkező problémákat. „Nem lehet ezeket a 
programokat szétválasztani, hiszen a családokban különböző korú gyerekek vannak.” A „besegítés” az olyan 
időszakokban vált/válhat feszültség forrásává, amikor az egyik programból távozó kolléga munkáját, 
legalább részben, a többieknek kell időlegesen átvállalniuk.    
  
Míg az előző monitoring látogatások idején a helyi munkatársak bizonytalannak látták a jövőjüket a Végtelen 
lehetőség lezárása után, most úgy tűnt, hogy majd’ mindenki tudja, hol folytatja a munkát a FETÉ-ben, az 
eddigi munkahelyén/a jelenlétponton vagy más településen. Kialakulni látszanak a helyi csapatok. 
Ugyanakkor még mindig nem voltak biztosak abban, hogy a Végtelen lehetőség mely programelemei 
emelhetők át a FETÉ-be; a közös tervezésben a szakmai vezető és a központi menedzsment is részt vesz, 
az viszont már nem csak a Karitászon múlik, hogy mi az, amit az egyeztetések során át tudnak „menteni” a 
következő időszakra.  
 

III. A program áttekintése és értékelése  

„ Kár, hogy nem most indul a Végtelen lehetőség”, mondta az Utazó Jelenlét Szolgáltatás munkatársa, azon kevesek 
egyike, aki a projekt indulása óta itt dolgozik. Ez a mondat többek véleményét tükrözi, s két fontos eleme 
van. Egyrészt arra utal, hogy a harmadik szakmai vezető irányításával hatékonnyá, eredményessé, ha úgy 
tetszik, „üzemszerűvé” vált a működés. „Ha kezdettől ő lett volna, messzebb tartanánk” – hangzott egy másik 
értékelés. Másrészt, az utazós kolléga meglátása szerint az évek alatt a központi menedzsment is 
„professzionalizálódott”, hatékonyabbá, gyorsabbá vált a problémák megoldása, már nem a kezdeti „káosz” 
jellemzi a viszonyokat.    

Már korábbi jelentéseink is rámutattak arra, hogy a helyi megvalósítók – a „végek” – és a menedzsment – a 
központ – közötti kommunikáció, s ezzel párhuzamosan a feladatok, hatáskörök, felelősségek pontos 
megosztása hagy némi kívánnivalót maga után.  A Karitász központjának kezdeményezésére 2021 
decemberében a FETE programok helyi koordinátoraival és a Végtelen lehetőség Program szakmai 
vezetőjével áttekintették a problémákat, s közösen összeállítottak egy 38 tételből álló listát a megoldandó 
feladatokról. Ezek egyik fontos eleme volt a szervezeti rendszer hatékonyabbá, átláthatóbbá tétele. A 
központ megbízott egy alapítványt a szervezet fejlesztési folyamataival kapcsolatos döntéselőkészítő anyag 
összeállításával, amelynek munkatársai a monitoring látogatás idején is végezték munkájukat, beszélgettek a 
helyi megvalósítókkal. A központban ettől a szervezetfejlesztési folyamattól hatékony szervezeti működés 
elősegítését várják. 

Az Utazó Jelenlét Szolgáltatás csapata – ahogy erre már utaltunk - az utolsó hónapokban vált teljessé, 
emellett van közöttük olyan munkatárs, aki a projektadminisztrációs feladatokat is el tudja végezni (ráadásul 
szívesen teszi). Az utazó jelenlét eredményeként tarthatjuk számon, hogy néhány településsel tartós és 
kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés alakult ki. Az utazós kollégák figyelnek arra, hogy a 
jelenlétponttal nem rendelkező falvakban megjelenjenek a pilot vagy diagnózison alapuló programelemekkel. 
Azt is eredményként tartják számon, hogy sikerült kialakítaniuk egy olyan jelzőrendszert az általuk látogatott 
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települési körben, amelynek már nem csupán a szociális és gyermekvédelmi szakemberek, település- és 
kisebbségi vezetők a tagjai: „a szomszédasszony is jelzi, ha baj van”. Az utazó jelenlét kiegészítő szociális 
(kríziskezelés) és szolgáltatási (közösségi és gyermekprogramok) tevékenysége tehát pótolja a hiányokat és 
beágyazódott egy szélesebb települési körbe.  Ennek fényében is érthető, hogy a helyi megvalósítókkal 
egyetértésben, a Karitász szeretné továbbvinni a FETE keretében is a járási jelenlétet.  

A kisszentmártoni és tésenyi házakban meggyökeresedett a jelenlét módszertanán alakuló szemlélet- és 
tevékenységrendszer, amelyre a jövőben, a FETE keretében is építeni lehet. A járás aprófalvas szerkezete 
miatt hozták létre a mobil jelenlétpontokat is Csányoszróban, illetve a Kisszentmártonhoz tartozó 
Majláthpusztán. Már említettük, hogy Csányoszróban a polgármester elzárkózása miatt megszűnt a 
szolgáltatás, de Majláthpusztán sem volt igazán eredményes a működés. Ezt a helyi munkatársak azzal 
magyarázták, hogy nem sikerült olyan környezetet kialakítani az épületben, amely vonzó, befogadó teret 
kínálna (komfort hiánya). Emellett a gyerekek is megszokták, hogy a programokra behozzák őket a faluba, 
a járvány idején ők is itt tanultak, a felnőttek közül pedig sokan a központban dolgoznak 
közfoglalkoztatottként, így inkább betérnek a házba ügyes-bajos dolgaikkal.    

A jelenlétpontoknak sikerült tartós helyet biztosítani, előbb Tésenyben, majd Kisszentmártonban is, ahol 
még zajlik a végleges jelenlétpont épület felújítása. A Katolikus Karitász mindkét településen jelentős saját 
forrásokat biztosított a házak felújítására, berendezésére. A két saját tulajdonban lévő ház megfelelő alapot, 
keretet biztosít a folyamatos, tartós jelenlét számára.   

A Végtelen lehetőség projekt keretében a Karitász saját kezdeményezésű (részben korábbi) programjait is 
meghonosította. A pilot projekteknek tekinthető Szép otthonok, Akarom, Zöldellő kertek és a Példakép 
programok egy része – Szép otthonok, Zöldellő kertek, Példakép – már megvalósult a Katolikus Karitász 
FETE települési programjaiban is például Piskón, Lúzsokon, Drávaiványiban. Fontos saját 
kezdeményezésnek tekintik az Ezermester klubokat, amelyekbe a fiatalokat is sikerült bevonni, akik helyi 
igények kielégítésére készítettek saját termékeket (madáretető vagy rámpa egy mozgássérült ember házához). 
A kisszentmártoni Múltidéző programmal pedig az idős generációt is sikerült bevonni a ház látogatói közé. 
Így „0-90” éves kor között elérik a helyi családokat. A pilot programokkal összefüggésben a helyi 
munkatársak több pozitív hatást is említettek. A lakhatási körülmények javításához vagy a gazdálkodáshoz 
a családok csak úgy kaphatnak segítséget, ha a maguk munkáját hozzáteszik, ami erősíti a felelősséget, az 
öngondoskodás képességét (gazdálkodás iránti igény), de együttműködésre is késztet (Szép otthonok – 
egymásnak segítenek munkával az emberek), és mintát nyújt (versengenek a családok, rendezettebbek 
lesznek a porták). Ugyanakkor az is tapasztalat, hogy a programokból kimaradó emberek néha 
méltatlankodnak, mondván, „ők nem kapnak semmit, s elfelejtik, hogy a gyerekeik idejárnak, foglalkozunk velük, 
fejlesztjük őket”. Kétségtelen, hogy a Végtelen lehetőség programbősége együtt járt azzal a tapasztalattal is – 
a jelenlétpontokon és az utazó szolgáltatáshoz kapcsolódó településeken egyaránt -, hogy a „piros kabátos 
ember mindig hoz valamit”. Ez okból, az adományfüggőség elkerülése érdekében is fontosnak tartják a helyi 
munkatársak a saját felelősség, az önállóság erősítését a programba bevont családok életében. 

A diagnózis alapú tevékenységek között sikeresnek mondhatók a prevenciós programok (Mert, Mind), 
amelyek iskolások és felnőttek számára konfliktusok, addiktológiai problémák kezeléséhez nyújtottak 
segítséget.  

Nagy jelentőségűek, a járási hiányokra reflektálnak a gyerekek számára a két házban, illetve oktatási 
intézményekben nyújtott fejlesztő szolgáltatások – fejlesztő pedagógus, logopédus, meseterapeuta –, 
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amelyek a szakemberek és az oktatási intézmények visszajelzései szerint is érzékelhető eredményekhez 
vezetnek. E fejlesztő tevékenységeknek köszönhetően jelenleg a Végtelen lehetőség rendelkezik szinte a 
legjobb szakember-ellátottsággal a járásban, ahol általános és tartós gond a szakemberhiány, pszichológust 
nem is sikerült találni az évek alatt.   

A szolgáltatások mellett a Végtelen járási hálózatosodását segítették elő a szakmai konferenciák és 
kerekasztalok, amelyekre a szakmai vezető nagy körültekintetéssel, minden szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatótól, futó járási projekttől meg szokott hívni előadókat, s ahol az elmúlt időszakban erősödött az 
együttműködés a szociális szakma szereplői között. Ezt szolgálja a járási szakemberek számára felajánlott 
szupervízió is (a mediációs szolgáltatás iránt viszont nem mutatkozott érdeklődés). Mindazonáltal a 
kapcsolatok nem egyforma mértékben elmélyültek és intenzívek. Míg a baksai és vajszlói családsegítővel jó 
és rendszeres a viszony, a központi Sellye „nem érhető el”. Ugyanígy, az aláírt együttműködési megállapodás 
és a szakmai vezető erőfeszítései ellenére, a sellyei GYEP-pel a kapcsolat inkább formálisnak nevezhető; 
ennek hátterében elsősorban a sellyei GYEP projektlogika szerinti működése, tartalmi együttműködésük 
kényszerének hiánya áll. Ennek ellenére, a szakmai vezető és a Málta járási GYEP koordinátora közötti 
intenzív és tartalmas együttműködésnek köszönhetően, a két járási program között nincsenek 
párhuzamosságok. A vajszlói általános iskolával – a Covid-korlátozások feloldása óta – sincs tartalmi 
kooperáció; az iskola vezetése ezt az intézmény projektjeinek bőségével és a kapacitások hiányával indokolta. 
Ezzel szemben a baksai iskola új vezetése és a tésenyi ház munkatársai között bizalmon alapuló 
együttműködés alakult ki, az iskola szívesen fogadja a programokat, s folyamatos a pozitív visszajelzés a 
Végtelen lehetőség megvalósítói felé. 

Úgy tűnik, hogy a járáson belüli hálózatépítés eredményeire a hiányok ellenére is alapozni lehet a következő 
időszakban. A járási szintű együttműködések fenntartása a településfókuszú FETÉ-n belül is elkerülhetetlen, 
hiszen egyfelől a szociális és gyermekjóléti ellátások járási, illetve azon belül mikrokörzeti szinten 
szerveződnek, másfelől a továbbiakban is törekedni kell a párhuzamosan futó projektek összehangolására.  

A jelenlétpontok helyi beágyazódása sikeres, megvalósítók és helyi lakosok egyaránt elképzelhetetlennek 
tartják, hogy megszűnjenek a házak, s eltűnjenek a szolgáltatások. „Katasztrófa lenne, ha nem lennénk jelen.” 
Kétségtelen, hogy jelenleg vannak olyan „kényelmi” szolgáltatások is, mint a falusiak szállítása, amikor a 
falubusz éppen nem áll rendelkezésre, s ezekre aligha lesz a későbbiekben lehetőség. Csökkentett 
létszámmal, de a házak működnek majd, és a programok köre a FETE eltérő fókusza miatt szűkülni, változni 
fog. Ezzel kapcsolatban a kisszentmártoni házban hallottuk azt a véleményt, hogy nem jó a túl sok és túl 
sűrűn szervezett program, mert az embereket néha „motivációs csomaggal” lehet csak bevonzani a házba. 
(Ez a kritikai megjegyzés összefügg azzal, hogy a járványhelyzet mérséklődésével az elmaradt programokat 
a projektben pótolni kellett, s hogy „az indikátorokat hozni kell”.)   

A jelenlétpontokon dolgozó munkatársak szerint – az általuk nyújtott minta nyomán – a házba járó gyerekek 
és felnőttek körében változtak, finomodtak a kommunikációs szokások, már nem erőből, agresszívan 
beszélnek, a Végtelen lehetőség projekt „kulturálta” a helyi viszonyokat. Tésenyben azt is fontosnak 
tartották, hogy a falubeliek már nem csak kérnek és várnak, de maguk is segítenek – ennek szép példája, 
hogy az ukrajnai menekültek számára indított gyűjtésbe a helyiek is bekapcsolódtak, kisebb adományokat 
hoztak, vagy, ahogy a Karitász egyik kisszentmártoni háztáji öngondoskodó programja során a lakosok 
együtt és egymásnak segítve lapátolták zsákokba a takarmánykukoricát.    
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IV. A program megvalósítás áttekintése, a fenntarthatóság problémája  

 

A Végtelen lehetőség projekt folyamatos problémáját jelentette a munkatársak fluktuációja, ami frusztrációk 
forrása volt, s nehezítette a projekt megvalósítását is. A fluktuáció, amely gyakran a megvalósító szervezetek 
közötti munkaerő-áramlásban öltött testet, részben a foglalkoztatás formájával, a megbízási szerződéses 
jogviszony bizonytalanságaival volt magyarázható. A Karitász menedzsment a következő időszakban, a 
folytatódó EFOP 1.4.5 projektben ezt a problémát orvosolja. Ugyanakkor e téren fontos felhívni a figyelmet 
a megvalósító szervezetek közötti tapasztalati különbségekre. A Katolikus Karitász számára kihívást 
jelentett, hogy az elmúlt években a karitatív szervezet eredeti tevékenységétől idegen, projektlogikájú és 
finanszírozású működésbe kellett beletanulni úgy, hogy egy újszerű szervezeti rendszert és kultúrát is ki 
kellett építeni, elsajátítani. (A Karitász központjában kb. 30 ember dolgozik, Baranyában a különböző 
projektekben 38 kollégát foglalkoztatnak – ez is jelzi a kihívás nagyságát.) Az elmúlt időszakban a Katolikus 
Karitász egy intenzív tanulási folyamaton ment át, amelynek eredményeként a szervezet a fejlesztési 
programok irányításában is professzionalizálódott, ami a program egyik fontos eredményének tekinthető. 

További fontos eredmény, hogy a Végtelen lehetőség projektben dolgozó kollégák jövője nagyjában, 
egészében biztosítottnak látszik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nagy fluktuáció mellett a helyi 
asszisztensek mindvégig a projektben dolgoztak, s a jövőben a FETE kínál számukra munkalehetőséget. A 
tésenyi helyi kolléga éppen a projekt zárása idején érettségizik, ami arra mutat rá, hogy a tartós helyi 
foglalkoztatás mellett mobilitási ösvény is kínálkozik a projekt támogatásával (igaz, a házbeli programokat 
akkor is vinni kellett, amikor készülni kellett volna, s ez nem könnyítette meg a tanulást). A helyi kollégák 
szerepe a projekt, a jelenlétpontok társadalmi beágyazódásban is megkerülhetetlen volt. 

A fluktuáció ellenére, a helyi megvalósítókkal folytatott beszélgetések arra világítottak rá, hogy erős az 
elköteleződés a segítő tevékenységek iránt, ahogy a Karitász értékeivel való azonosulás is. Igaz, hogy ide 
eleve a projektek/programok céljaival azonosuló emberek jelentkeztek, azt is látnunk kell azonban, hogy az 
elmúlt években a Végtelen lehetőség, majd a FETE és a FAGYI jelentős munkaerőpiacot teremtett, ami a 
kitartóak számára munkatapasztalat szerzésének lehetőségét (frissen végzett diplomások), hosszabb távú 
munkahelyet kínált (amit a karitatív szervezetek közötti mozgás is jelez). A következő projektek számára 
tehát adott egy olyan „csapat”, amelyik tapasztalatokkal rendelkezik a területen. Ez a helyi tudásbázis és 
műhely is a sellyei Végtelen lehetőség projekt egyik kiemelkedően fontos eredménye.  

Az előző jelentésekben, s jelen dokumentumban is jeleztük, hogy milyen fontosnak tartják a Végtelen 
központi és helyi megvalósítói a járási szintű szolgáltatások megtartását. Bizonyos projektelemeket már 
átvett a FETE, de a szakmai vezető szerint is szükség lenne a szociális szakemberek közös képzésére, 
szupervíziójára, a szociális kerekasztalok, a településvezetői és lakossági fórumok megtartására is – a 
jelenleginél rugalmasabb, ritkább, a helyi igényekhez igazított szervezéssel. Napjainkban zajlik az egyeztetés 
a járási szintű szolgáltatások megtartása érdekében.  

A Végtelen lehetőség, ahogy többen és többször is említették, az eredeti elképzelésekkel szemben nem vált 
pilot projektté, a FETE mellett valamelyest a perifériára szorult. Kétségtelenül igaza van azonban a helyi 
kollégáknak, akik szerint ők az évek során olyan helyi tudás- kapcsolati és bizalmi tőkét halmoztak fel, ami 
az új FETE-településekkel szemben mindenképpen helyzeti előnyt jelent a következő projekt eredményes 
megvalósításában. 
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