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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
A Végtelen lehetőség projektek, mint a hátrányos térségek felzár-
kóztatását elérni szándékozó pilot projektek alapvető céljaikat –  
a járási szintű felzárkóztató fejlesztések összehangolása, megvalósítá-
sa és a hiányzó, települési szolgáltatások kiegészítése – el tudták érni. 
A pályázatok fő hasznát azonban mégsem ez, hanem a megvalósító 
szervezetek projekthelyszíneken történő beilleszkedése, az ellátó-
rendszerbe bekapcsolódása és a Jelenlét-módszertan alapján végzett 
felzárkóztató szociális munka elsajátítása jelenti, illetve jelentheti.

A Végtelen lehetőség projektek minden helyszínen a különböző intéz-
mények, szervezetek szinergiájának rendszerét próbálták kialakítani, 
mert csak ez hozhat érdemi és hosszú távon fenntartható fejlődést 
ezekben a járásokban. Fontos cél volt, hogy minden járásban harmo-
nikus együttműködés alakuljon ki a szociális és gyermekjóléti alap-
szolgáltatások intézményei és a projektek között, és így összhangba 
kerüljenek a helyi szolgáltatások, hogy a feladatokat egymás között 
leosztva, egymás munkájának erősítésével segítsenek az ott élőknek. 
A helyi ellátórendszer mellett fontos volt, hogy a projektek kapcso-
lódjanak a helyben elérhető más felzárkózó fókuszú projektekhez.  
A programnak kötelezően kapcsolódnia kellett a járási Gyerekesély  
projektekkel, azonban ezeknek az intenzitása nem mindenütt volt 
azonos.

A helyi ellátórendszerrel való kapcsolódáson túl fontos és a jövőbe 
mutató eredmény az, hogy ezek a kialakult kapcsolatok a projektek 
végén sem vesznek el, hiszen helyben tovább élnek majd – az öt meg-
valósító szervezet mindenütt továbbvisz más felzárkóztató fókuszú 
pályázatot, amelyekkel már a projektek időtartama alatt kialakult 
a szinergia. Ezekbe a projektekbe pedig részben becsatornázhatók 
azok a fejlesztési folyamatok, amelyek a projektben elindultak, így 
garantálva azok folytatását és a projekt zárásával azok azonnali meg 
nem szűnését.

A programok szociális szempontból fontos programelemeinek hasz-
na a megvalósítás időszaka alatt egyértelműen kirajzolódott. A járási 
szintű (minden települést érintő) szolgáltatások összehangolása a te-
lepülésen élőket sikeresen aktivizálni tudta. Ennek hatására a projek-
tek közösségi programokat valósítottak meg, illetve a helyben feltárt 
krízishelyzetekre válaszokat adtak. A konkrét részterületet érintő és 
célú szolgáltatások a Jelenlét-módszertan beavatkozási területeihez 
igazítva kellően sokszínűek voltak, és mind igyekeztek az öngondos-
kodás képességének előmozdításáért tenni.
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feladataihoz hangolása, a felzárkóztató programok tapasztalatainak 
feldolgozása, valamint hosszú távú megalapozott programok kidol-
gozása és megvalósítása.

Összegezve a járási munka tapasztalatait, elmondható, hogy a Jelen-
lét Pontok szakmai feladatainak járási szintre kiterjesztése teljesült, 
azt azonban fontos megjegyezni, hogy ez nem igaz a járások minden 
településére, csak azokra, ahol a projektek kiemelt fókusszal való-
sítottak meg szakmai feladatokat. Ez a kevesebb településből álló 
járások esetében jobb arányban tud megvalósulni, a soktelepüléses, 
aprófalvas járások esetében kevésbé.

A járási szintű szolgáltatások hosszú távú hatása, valamint fennmara-
dása azonban kérdéses. Lezárásuk után a projektek nem tudnak majd 
olyan mértékben koncentrálni a járási szintű szolgáltatások fenntar-
tására, mint a projekt aktív időszaka alatt, így pedig félő, hogy az ed-
dig elért eredmények elvesznek majd, valamint lesznek olyan telepü-
lések, amelyek kimaradnak az addig számukra is elérhető támogatási 
folyamatokból. Ezenkívül a Végtelen lehetőség egyik legfontosabb 
része, a járási szakemberek közötti folyamatos kapcsolat fenntartá-
sa és a szinergiák erősítése szempontjából kiemelten fontos kere-
kasztalok, fórumok és az élő szakmai közösségek sem fognak tovább 
működni az addig megszokott rendben, ennek következtében pedig 
a kialakult erős szakmai kapcsolatok megkophatnak.

A projektek során megvalósított, a szakmai megvalósítók és a kísérő 
projekt kollégái által leghasznosabbnak vélt tevékenységekről készí-
tett programleírásokat a javaslatcsomag tartalmazza. Ezek a tevé-
kenységek messze nem fedik le a projektek összes tevékenységét, 
azonban innovatív szemléletüket, eredményességüket és hatásos-
ságukat tekintve ezek mindenképpen érdemesek arra, hogy külön  
kiemeljék őket. Fontos szempont volt, hogy ezeket a tevékenysé-
geket azonos szempontok alapján vizsgálják meg. Ennek érdekében 
a projektek szakmai vezetőivel, valamint a tevékenységek konkrét 
megvalósítóival félig strukturált interjúk készültek egy előre meg-
szerkesztett interjúvázlat alapján. A tevékenységek adaptálhatósá-
gának, ismételhetőségének vagy más pályázatokba beépíthetősé-
gének szempontjából külön törekedtek arra, hogy mindezeket olyan 
keretrendszerbe foglalják, ahol láthatóvá válik, hogy a szolgáltatás 
milyen tervezési folyamat által hogyan tudott elindulni. Külön kitér-
tek arra, hogy voltak-e a tevékenységeknek az adott járásokban előz-
ményei, illetve mik voltak a megvalósítók tapasztalatai az elindulást 
követően és milyen módosításokra volt szükség a tevékenységek mi-
nél eredményesebb megvalósításához.

A programok megfelelő hasznosulásán túl fontos még, hogy a hely-
ben működő szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerek kellő 
hatékonysággal tudjanak dolgozni, ennek alapja pedig a megfelelő 
szakmai körülmények kialakítása. A Végtelen lehetőség programmal 
érintett öt járásban végzett, a szociális ellátórendszer és a gyermek-
védelmi észlelő- és jelzőrendszer legfontosabb helyi intézményeinek 
(kiemelten a család- és gyermekjóléti központokok és szolgálatok, 
védőnők és közvetett módon – mint fenntartók – az önkormányza-
tok) vizsgálatát célzó interjús kutatás, amely kiegészült a Gyereke-
sély programmal érintett 31 járásban végzett online kérdőíves fel-
méréssel, ennek a területnek a felmérését végezte el. Az öt járásban 
összesen 69 félig strukturált interjú készült, az online kérdőívet pedig 
278 szakember töltötte ki.

A kutatás nemcsak a legfontosabb, sokszor már evidenciaként értel-
mezhető problémákat akarta felsorolni, hanem megoldási javaslato-
kat is gyűjtött a helyi szakemberektől, akik saját maguk fogalmazták 
meg, hogy mi lenne szükséges ahhoz, hogy a szakmai szempontok 
alapján jobb és professzionálisabb feladatellátásra legyenek képesek. 
A szakemberek legfontosabb javaslatai alapján indokolt lenne egy 
differenciált finanszírozás kialakítása a hátrányos helyzetű járások 
kiemelt támogatása érdekében, ami figyelembe veszi a települések, 
járások vagy megyék egyéni sajátosságait, szükségleteit és leterhelt-
ségét is, a lakosságának összetettségét és komplex problémáit. Fon-
tos lenne a helyben lakók szakképzett munkaerővé válásának támo-
gatása egy-egy szakmához kötött ösztöndíjrendszer vagy támogatási 
rendszer kidolgozásával, illetve egy differenciált bérfinanszírozás, 
jutalmazási rendszer kialakítása a hátrányos helyzetű térségek-
ben dolgozók részére. Fontos lenne a jelzőrendszeri tagok számára 
képzések, tájékoztató anyagok, tudásbővítő előadások szervezése, 
műhelyek szervezése a járási ellátórendszeri tagok számára, illetve  
tematikus képzési ajánlások kidolgozása és biztosítása helyben  
a (nem csak) szociális és gyermekjóléti területen dolgozók számára, 
és hogy ezek a képzések speciális ismeretek átadására is kitérjenek. 
Mindezek mellett a helyi szakemberek kiemelik, hogy lényeges cél 
lenne az alapszolgáltatások fejlesztése a hátrányos helyzetű térsé-
gekben, szükséges és az igényekre reagáló szolgáltatások, többlet-
kapacitások biztosítása által.

A Végtelen lehetőség és más pályázatok létjogosultságát jól mutat-
ja, hogy a kutatásban megkérdezett szakemberek kiemelték, fontos 
lenne továbbra is pályázati lehetőségekkel és erőforrásokkal meg-
erősíteni a helyi támogató intézményeket akár alapfeladataik ellátá-
sában, megerősítésében is. Ezért és ezek mellett is fontos a hosszú 
távú és felzárkóztató programok összehangolása, az ellátórendszer 
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II. ÁLTALÁNOS ÖSSZEGZÉS A VÉGTELEN 
LEHETŐSÉG PROJEKTEKRŐL
Bevezetés

A Végtelen lehetőség program a Magyar Örökség-díjas Jelenlét 
program módszerén alapuló, szociálismunka-fókuszú felzárkóztató 
kísérleti modellprogram. A Jelenlét-módszer egyes elemeiben sok 
hasonlóságot mutat a klasszikus settlement típusú szociális szolgál-
tatásokkal, azonban ebben az esetben a munka alapja az úgynevezett 
szociális diagnózis, ez határozza meg a szakmai munka beavatkozási 
területeit és módszereit. Az így alkotott problémahalmazra reagáló 
szociális munka sikere abban mutatkozik meg, hogy olyan innovatív 
elemeket tartalmazhat, amelyek az élet minden területén, a foganta-
tástól a foglalkoztatásig, segítik a generációk óta nehéz, kilátástalan 
helyzetben élő családokat, közösségeket.

A Végtelen lehetőség program célterületét alkotó öt járásban (Bak-
talórántházai, Cigándi, Gönci, Kunhegyesi és Sellyei járások) a gaz-
dasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok  
a statisztikai mutatók szerint országos szinten a legrosszabbnak bizo-
nyultak a program kezdetekor. Ezeken a területeken a szegénységben 
élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál.

A diagnózisalapú Jelenlét-módszer célja, hogy a járások és települése-
ik helyzetének javításán keresztül akár intézményi szinten adaptálha-
tó, járási fejlesztési javaslatokat fogalmazzon meg, és ennek megfele-
lően pilotprogramokat dolgozzon ki.

A Magyarország öt nagy karitatív szervezete által zömében 2018-ban 
indított programok az évek során beágyazódtak a járások életébe:  
a leginkább szolgáltatáshiányos településekre is elértek, heti vagy 
havi szintű jelenlétet biztosítva az ott élők életében, miközben az ot-
tani intézményekkel is elkezdtek együttműködni. A program első évé-
ben kialakították a folyamatos szakmai jelenlétet biztosító, közösségi 
és szociális szolgáltatásoknak, valamint szakmaközi programoknak 
otthont adó Jelenlét Pontokat.

Az öt járásban megvalósuló programok számára az „EFOP-1.4.1-15-
2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” 
program nyújt szakmai és módszertani támogatást. Ennek a szakmai 
kísérőprogramnak az elsődleges feladata a szakmai mentoráláson túl, 
hogy a járási szintű programok tapasztalatait összegyűjtve releváns 
szakmapolitikai javaslatokat tegyen.1

A vizsgált tevékenységekről elmondható, hogy döntő többségük  
a Végtelen lehetőség pályázatok nélkül jellemzően nem voltak biz-
tosítottak az érintett járásokban, vagy csak jóval kisebb mértékben, 
mint ahogy az az igénybe vevők szempontjából indokolt lenne.

A Végtelen lehetőség projekteknek tehát komoly szerepük volt  
a szolgáltatások hozzáférhetővé tételében és bizonyos hiányzó kapa-
citások pótlásában, esetenként olyan új és innovatív tevékenységek 
biztosításával, amelyek kiegészítő szerepet töltenek be a meglévő 
ellátórendszerek és projektszolgáltatások mellett.



12

Vé
gt

el
en

 ta
pa

sz
ta

la
to

k 
   

   
   

   
   

   
20

22

13

Ezekben a járásokban a már említett mutatókban korábban is jelen-
tős hátrányok halmozódtak fel, és ezek az elmúlt húsz évben javarészt 
csak tovább növekedtek. Látható, hogy olyan térségek alakultak ki, 
ahol a helyi lakosság a megfelelő szaktudás és információ hiányában 
nem tud önerőből felülemelkedni a hétköznapi problémáin. Ezek a 
települések nem képesek bekapcsolódni a fejlesztési folyamatokba 
sem, miközben itt volna a legnagyobb szükség a célzott segítségre, 
de ebből általában ezekre a helyekre a szükségesnél kevesebb jut el.3

A Baktalórántházai járásban a Baptista Szeretetszolgálat, a Cigándi 
járásban a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Gönci járásban a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Kunhegyesi járásban a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Sellyei járásban a Katolikus 
Karitász nyert el pályázatot és indított el e térségek leszakadását 
megfékező kísérleti projekteket.

1. táblázat: A Végtelen lehetőség projektek megvalósítói, a Jelenlét pontok 
helyszínei és az indulások dátuma

Járás Megvalósító neve Működő Jelenlét 
Pontok

Projektek  
indulása

Baktalórántháza Baptista  
Szeretetszolgálat Magy, Rohod 2018. április

Cigánd Magyar Református 
Szeretetszolgálat Bodroghalom, Ricse 2018. április

Gönc Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet

Boldogkőújfalu, 
Vizsoly 2018. április

Kunhegyes Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Tiszabő, Tiszagyenda 2017. november

Sellye Katolikus Karitász Kisszentmárton, 
Téseny 2018. április

A Végtelen lehetőség projektek célja, hogy a Jelenlét-módszeren 
keresztül a járások és a települések helyzetét javító modellprogra-
mokat valósítsanak meg. Tevékenységeiknek a lehető legpontosab-
ban kell reagálniuk az egyes járásokban feltárt sajátos igényekre, és 
a programokban dolgozóknak az érintett járások érdekeit szolgáló 
módszereket kell kidolgozniuk.

A modellprogramoknak két fő szempontot kell követniük. Elsőként 
a járásokban élők életminőségén szükséges javítani a Jelenlét-mód-
szer alapján, egészen a fogantatástól a foglalkoztatásig. Ez megkö-
veteli, hogy a programok résztvevői intenzív szociális munkával jelen 
legyenek a helyiek életében, és a diagnózis alapján meghatározott 
beavatkozási területeken szociális szolgáltatásokat és tevékenysége-
ket tervezzenek. A másik szempont a járási szintű hatások elérése, 

Kiadványunknak az a célja, hogy a kiemelt projekt és a járási Végte-
len lehetőség projektek tapasztalataiból szakmai összegzést adjon. 
Ezeknek az összesített szakmai tapasztalatoknak az eredményeként a 
kiemelt projekt feladatának megfelelően kívánjuk bemutatni azokat a 
projektek által nyújtott tevékenységeket, amelyek valamilyen, a helyi 
szintű ellátórendszer által nem lefedett területre reagálva nyújtot-
tak fontos és hiánypótló szolgáltatásokat. Ezekkel a kiadványunkban 
kiemelt szolgáltatásokkal kapcsolatban azt is szeretnénk bemutatni, 
hogy a helyi tapasztalatok alapján miként illeszkednek a helyi szintű el-
látórendszerhez, milyen együttműködési lehetőségek alakultak ki ál-
taluk a projekt megvalósítói, a helyi pedagógusok, valamint az egész-
ségügyi és szociális szakemberek között.

Fontos szempont volt a szolgáltatások kiválasztásakor, hogy ezeket  
a tevékenységeket azonos szempontsor alapján mutassuk be, kitérve 
arra, hogy ezek hogyan építhetők be az ellátórendszerbe. Indokoltsá-
gukat pedig a kiemelt projekt által a Végtelen lehetőség projektek, 
valamint a Gyermekesély programok járásaiban lefolytatott feltáró és 
leíró jellegű kutatás eredményeivel és legfontosabb megállapításaival 
kívánjuk alátámasztani.

A megvalósító szervezetek, a járások és diagnózisok bemutatása és  
a projektek legfontosabb tevékenységei

A Végtelen lehetőség pályázatok célterülete az az öt járás, amelyek-
ben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerőpiaci hátrá-
nyok országos szinten a statisztikai mutatók szerint a legkedvezőtle-
nebbek.2

1 Az EFOP 1.4.1-15 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” projekt felhívásának 
pontos megfogalmazása a feladatról: „Az 5 járásban futó programok tapasztalatai alapján 
elkészített módszertani és javaslat csomag arra vonatkozóan, hogy miként lehet beépíteni az 
ellátórendszerbe (szolgáltatásokba), valamint a szakmai képzésekbe a modellezett jelenlét 
típusú tevékenységeket, módszereket. - Kapacitásfejlesztés, kapacitásbővítés, igényracion-
alizálás témakörökben ajánlások a szaktárca és döntéshozók felé.”
2 Az EFOP 1.5.1-17 „Végtelen lehetőség – Kísérleti program a leginkább elmaradott 
járások területi felzárkózása érdekében” projekt felhívásának tartalma szerint „a program 
célterülete az az 5 járás, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és mun-
kaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutatják, s ahol a szegénységben 
élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál”.
3 A járások kiválasztása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet alapján történt meg. A kormányrendelet összegzi azt az ún. komplex mutató 
szerint történt besorolást (és annak feltételrendszerét), ami alapján az ország járásait sor-
rendbe állítja. Ezt alapul véve 2014-ben azok a járások, amelyekben a gazdasági, infrastruk-
turális, társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutat-
ták, sorrendben a Cigándi, a Sellyei, a Gönci, a Kunhegyesi és a Baktalórántházai voltak.
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A Jelenlét Pontokon jellemzően a kora gyermekkori foglalkozásokhoz 
alkalmas tér (baba-mama játszószoba vagy -sarok) mellett közöségi 
tereket is kialakítottak nagyobb rendezvények megtartására, ezenkívül 
mosodai, fürdőhelyiségeket is vannak. A Jelenlét Pontokon egysé-
gesen elérhetők a kora gyermekkori és gyermekfejlesztő foglalko-
zások; a tanulást, iskolai felzárkózást segítő és a korai iskolaelhagyást 
csökkentő tevékenységek; a szabadidő hasznos eltöltését célzó 
foglal kozások, az életvezetést segítő, egyéb preventív célú progra-
mok gyermekeknek, fiataloknak, szülőknek; a munkakeresést, a mun-
kába állást és a munkahely megtartását támogató szolgáltatások;  
a családok gazdálkodási, háztartástani, pénzgazdálkodási ismeretei-
nek bővítését célzó programok; a családok intézményekkel, hivata-
lokkal való kapcsolattartását, az önálló ügyintézést segítő, a haté-
konyabb érdekérvényesítést támogató szolgáltatások és a szociális 
segítségnyújtás.

amit jellemzően az adott járás kulcsszereplői és intézményei közötti 
együttműködések erősítésével, valamint a járás településeinek elé ré -
sével igyekeznek megvalósítani a programokban dolgozók.

Annak érdekében, hogy a járási programok a lehetőségekhez mérten 
olyan szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, amelyek a legjobban támo-
gatják a területek felzárkóztatását, minden résztvevő elkészített egy-
egy járási diagnózist. Első körben a családokra (különös tekintettel  
a gyermekekre) fókuszáló kérdőívekkel vagy egyéni beszélgeté-
sekkel gyűjtöttek információkat a járásban élőktől, többek között 
a jövedelmi és egészségügyi helyzetükről, foglalkoztatásukról vagy 
lakóingatlanuk állapotáról, emellett a járás településein interjúkat is 
készítettek a helyi döntéshozókkal és a szakemberekkel. Ezek a diag-
nózisok feltárják a vizsgált járásokban megmutatkozó hiányosságokat,  
szükségleteket, valamint összegzik a fejlesztésüket célzó beavatkozásokat.

A projektek megvalósítása során két fő tevékenységi körben határozták 
meg a működésüket. Egyik céljuk az együttműködések erősítése  
a helyi szervezetek, intézmények és programok között, valamint  
a helyi közösségek aktivizálása. Erre szolgálnak a projektek által 
működ tetett Járási Szolgáltatói Kerekasztalok és Járási Fejleszté-
si Fórumok, ahol ezek a szervezetek rendszeresen egyeztethetnek  
a közös célok kitűzéséről és az ezt megvalósító munkafolyamatról.

A projektek másik fő feladata az, hogy lehetővé tegyék a helyi lakos-
ság fejlődését, aktivizálását, érdekérvényesítő és problémamegoldó 
képességének fejlesztését, megerősítését. Mindezek biztosítására 
Jelenlét Pont néven szolgáltatói és közösségi tereket alakítottak ki, 
ahol biztosítják a folyamatos szakmai jelenlétet, és a diagnózisban 
azonosított hiányos szolgáltatásokat helyi és járási szinten támogató 
programokat indítanak el. E programok célja, hogy komplex eszkö-
zökkel, szolgáltatásokkal segítsék a súlyos társadalmi hátrányokkal 
küzdő települések felzárkózását: korábban nem vagy csak nehezen 
elérhető szabadidős, szociális, mentálhigiénés, prevenciós, fejlesz-
tő-támogató szolgáltatásokat tegyenek elérhetővé, emellett szük-
ség esetén igyekezzenek pótolni a nem megfelelő színvonalú vagy az 
elegendő kapacitással nem rendelkező szolgáltatások működéséből 
adódó hiányosságokat.

A Jelenlét Pontok további feladata, hogy a hatékonyabb segítség-
nyújtás érdekében szakmaközi együttműködéseket kezdeményez-
zenek a kapcsolódó szakterületek helyi intézményeivel, illetve hogy 
összehangolják a helyi gyermekek, családok segítését célzó kezde-
ményezéseket, fejlesztéseket.
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zően hiányos pedagógusgárdájú, fejlesztő szakemberek nélküli iskola, 
ebből aztán iskolai kudarcok fakadnak: lemorzsolódás, alacsony isko-
lai végzettség, munkanélküliség.

Mindezek általános szegénységet, reménytelenséget, a jövőkép hiá-
nyából fakadó rövid távra tervezést és „itt és most” működést ered-
ményeznek. 

A Jelenlét-módszer arra alkalmas, hogy a nyitott, kezdeményező, fo-
lyamatos segítő jelenlétre és bizalomra épülő szociális munkára ala-
pozva olyan kirekesztett, mélyszegénységben élő társadalmi csopor-
tok is hozzájussanak különféle közösségi-szociális, majd erre épülve 
egyéb, pl. oktatási, egészségügyi stb. szolgáltatásokhoz, amelyekre 
a lakóhelyük területi és gazdasági adottságai, valamint a társadalmi 
helyzetük alapján nem lenne lehetőségük.

A Jelenlét annyit jelent: jelen lenni a másik ember és a közösség éle-
tében, méghozzá a szociális munka eszközeivel. Földrajzi és társadal-
mi értelemben is perifériára szorult közösségek számára nyújt komp-
lex – lakhatási, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közlekedési 
– segítséget, reményt és jövőképet. 

A Jelenlét elsődleges célcsoportja az adott település, szegregátum 
vagy telep teljes lakossága, illetve a Végtelen lehetőség projektek 
esetében a teljes járás, és célja, hogy a társadalmilag atomizálódott 
helyeken élő közösséget hozzon létre. A program az adott járás, tele-
pülés vagy szegregátum állapotához igazított kisebb-nagyobb fejlesz-
tések elindításával hidat teremt a többségi társadalom és a szegregá-
tumban élők között.

A Jelenléthez szükséges eszközrendszer nem korlátozódhat pusztán 
a szociális munkára, minden egyes szegregátum fejlesztése komp-
lex szemléletet követel meg. A kezdeti bizalomépítés után kiterjed  
a szükséges egészségügyi, oktatási, lakhatási, vagy akár foglalkozta-
tási beavatkozások (fejlesztések) felismerésére és bevezetésére is, 
ehhez persze minden esetben több év kell. Ebben a munkában elen-
gedhetetlen az adott telepre, településre és járásra vonatkozó pon-
tos szociális – és esetleg gazdasági, környezeti – diagnózis felállítása, 
illetve párhuzamosan a bizalomépítést szolgáló kezdeményezések 
indítása.

A települési vagy a járási szociális diagnózist felállító személy sta-
tisztikai adatokat gyűjt a településről, majd felveszi a kapcsolatot  
a település intézményeivel és a helyiekkel, feltárja a közösségek prob-
lémáit, jelenléte során együtt él és osztozik velük a nehézségeken,  

III. A JELENLÉT-MÓDSZERTAN ÉS ANNAK 
JÁRÁSI SZINTŰ ALKALMAZÁSA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja válasz a társa-
dalmi leszakadásra. A program célcsoportjába elsődlegesen a társa-
dalom peremére szorult emberek, szegénységben élő közösségek 
tartoznak, a gyerekektől egészen a felnőttekig, célterületei pedig  
a gettósodó falvak, városi és falusi cigánytelepek, ahol az ott élő 
emberek életét és a gyerekek szocializációját átszövi a szegénység 
szubkultúrája.

A Jelenlét-módszer az aktív jelenlétre építő, sorsközösség-vállalá-
son alapuló szociális és közösségépítő munka. Módszerét tekintve  
a settlement típusú szociális munka eszközeire támaszkodik: a klasz-
szikus értelemben vett settlement típusú szociális munka alkalmazá-
sára először a XIX. század utolsó harmadában, Anglia nagyvárosainak 
nyomornegyedeiben került sor, amikor az ottani egyetemi hallgatók 
végzés után oktatóikkal együtt kitelepültek ezekre a helyekre, és ott 
helyben foglalkoztak a szegény lakossággal, hoztak létre részükre 
közösségi tereket, és ott is oktatták őket. (Giczey - 2015) A Jelen-
lét-módszer is a helyi közösség problémáinak alapos és személyes 
megismerésén keresztül nyújt segítséget azok megoldásában. Mind-
ezek alapja a személyes kapcsolatok kialakítása, hogy a helyben mu-
tatkozó szükségletekre reagálva, az érintettekkel kialakított bizalmi 
viszonyra építve lehessen elindítani a közös munkát.

A Jelenlét program olyan hiánypótló szolgáltatásokat nyújt a rászo-
ruló embereknek, amelyek lépésről lépésre segítik őket abban, hogy 
kilátástalan helyzetükből kiléphessenek. Célja, hogy visszaadja az 
emberi méltóságot, az emberi élet lehetőségét a kirekesztett közös-
ségekben élőknek.

A Jelenlét program célterületei az olyan szegregálódott területek, 
ahol nem érhetők el vagy teljesen hiányoznak a mindennapi túlélést 
és a fejlődést segítő szolgáltatások; jellemzően gyér a közösségi köz-
lekedés, hiányoznak az alapvető szociális és egészségügyi ellátások, 
valamint a más településeken, településrészeken megszokott infra-
struktúra. Amennyiben vannak elérhető távolságban munkalehető-
ségek, azokat a telepeken élők az életkörülményeik miatt nem tudják 
elvállalni vagy elérni. Az itt élőknél általános az elégtelen étkezés és 
lakhatási viszonyok vagy a szenvedélybetegségek következtében le-
romlott egészségi állapot. Többnyire elmaradnak a szükséges gye-
rekkori fejlesztések, az egyedüliként választható lehetőség a jellem-
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döntenek arról, hogy a program széleskörű szolgáltatásai közül me-
lyeket szükséges biztosítani.

A Jelenlét program legfontosabb célja, hogy folyamatosan és aktí-
van jelen legyünk az adott közösség és a családok életében, és el kell 
kezdeni őket végigkísérni egy közösen kialakított úton, ami helyzetük 
rendszerszintű javítását, jobbá tételét célozza.

A Jelenlét első lépései 

A Jelenlét program egyik első lépése egy szociális pont létesítése  
a telepen. Kialakításakor fontos szempont, hogy se felszereltségé-
ben, se küllemében ne üssön el a telepi környezettől. Az idő elő-
rehaladtával az iroda is csinosodik, közösségi házzá bővül, vagy új, 
nagyobb térbe költözik, bővül a közművesítettség mértéke. Ezeket 
a fejlesztéseket (pl. közösségi fürdő, mosoda) és a közösségi teret 
azonban már a helyi lakosság is birtokba veheti. A legsürgetőbb be-
avatkozások és a további lépések egymásutániságát a folyamatosan 
felülvizsgált diagnózis határozza meg. 

A szociális diagnózis a helyi intézményi és infrastrukturális ellátott-
ságon keresztül vizsgálja az ott élők társadalmi problémáinak ere-
detét, és ez csak az érintettek részvételével történhet. Ez egyrészt 
a minél pontosabb problémameghatározáshoz nélkülözhetetlen,  
de annak érdekében is fontos, hogy az érintettek elfogadják és ma-
gukénak érezzék a tervezett változtatásokat.

A Jelenlét programok végrehajtása ciklikus beavatkozások sorozata, 
a megérkezést, befogadást, a bizalmi viszonyok kialakítását a diagnó-
zis felállítása és az ez alapján megindult fejlesztések követik. Ennek 
folyamatát és eredményeit a program folyamatos jelenlétével, majd 
visszacsatolva a diagnózishoz, a korábban beazonosított problémák 
felülvizsgálatával újabb tevékenységek mentén folytatják, azonban  
a lépések sorrendje minden esetben a gyakorlati megvalósítás opti-
mális kivitelezés éhez igazodik.

és a helyiekkel közösen találja meg a megoldást és a kivezető utat.

A Jelenlét program alkalmazott módszereit és tevékenységeit egy 
települési vagy telepi szintű szociális diagnózis alapján határozzák 
meg és alakítják ki, ezért a módszer minden helyszínen egyedi, de 
szemlélete szerint más területeken is ismételhető, alkalmazható be-
avatkozások és eljárások folyamata, amelyeknek egyes elemei be-
építhetők az érintett szociális, egészségügyi, vagy foglalkoztatási el-
látórendszerbe. A diagnózisra épülő fejlesztések nemcsak a szociális 
munka és a szociális szolgáltatások területét érintik, hanem a gye-
rekvédelemtől a foglalkoztatás területéig több szakembert bevonva 
egyéb közszolgáltatásokat is.

A Jelenlét-módszer fejlesztései fokozatosan, lépésről lépésre, nyi-
tott, kezdeményező, folyamatos segítő jelenlétre és bizalomra épülő 
szociális munkára alapozva, az összes korosztályt átkarolva erősítik a 
kirekesztett, mélyszegénységben élő társadalmi csoportokat. Segíti 
az érintettek különböző közösségi-szociális, lakhatási, oktatási, foglal-
koztatási, közlekedési és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzá-
jutását, amelyek feloldják e közösségek társadalmi kirekesztettségét, 
és előmozdítják társadalmi felzárkózásukat. A Máltai Szeretetszolgálat 
Jelenlét programban dolgozó munkatársai egységes alapelvek men-
tén, a „Máltai szemlélet” érvényesítésével, a helyi diagnózis elkészí-
tése után mindig az adott kontextusba ágyazva végzik munkájukat és 
reagálnak egy adott közösség problémáira, így a helyiekkel közös mun-
kával nyújtanak lehetőséget a kiút megtalálására. Cél, hogy a Jelenlét 
által elért közösség képes legyen önállóan szembenézni a kihívásokkal, 
és képes legyen kezelni saját problémáit.

Vannak az országnak olyan halmozottan hátrányos területei, ahol  
a Jelenlét program nem fókuszálhat kizárólag egy-egy településre, 
településrészre, hanem egyszerre több települést érintő és járási 
szinten összehangolt beavatkozásra van szükség. A fejlesztések irá-
nyát, jellegét ebben az esetben is a helyben alkotott szociális diag-
nózis kell hogy meghatározza. Ennek alapján indulhatnak Jelenlét 
programok az egyes településeken, ahol a helyi szükségletek figye-
lembevételével döntenek arról, hogy a Jelenlét program keretében 
működtethető széles körű szolgáltatások közül melyeket szükséges 
biztosítani. Ugyanakkor az egyes programhelyszíneknek össze is kell 
kapcsolódniuk egymással, és tevékenységeiket járási szinten meg 
kell szervezni, koordinálni.

Az egyes településeken, településrészeken vagy járásokban induló 
Jelenlét programok tehát minden esetben szociális diagnózis alapján  
kezdődhetnek, és így a helyi szükségletek figyelembevételével  
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8.  Lakhatáshoz, életveszély-elhárításhoz és a lakókörnyezet rendezé-
séhez kapcsolódó programelemek

9.  Rágcsáló- és rovarirtáshoz, valamint a felelős állattartáshoz kap-
csolódó programelemek

10.  A foglalkoztatás elősegítéséhez, helyi gazdaságfejlesztéshez kap-
csolódó tevékenységek: a munkaerőpiaci elhelyezkedést, illetve 
önálló, önellátó gazdasági tevékenységet célzó beavatkozások.

11.  Szociális munka és krízishelyzet kezelése
12.  Adósságkezeléshez kapcsolódó feladatok
13.  Közösségfejlesztés és a közösség képessé tétele: fizikai tér, kész-

ség- és kompetenciafejlesztő szabadidős foglalkozások, önisme-
reti és közösségépítő programok a felnőttek részére is, a szaba-
didő hasznos eltöltése

A beavatkozási területekhez kapcsolódó tevékenységek minden 
település, szegregátum esetében egyediek, és a helyi intézmények 
szolgáltatásaihoz kapcsolódnak, azok hiányosságait pótolják vagy ki-
egészítik.

2. táblázat: A Jelenlét program beavatkozási területei települési és járási 
szinteken

Beavatkozási terület Települési szinten Járási szinten

Magzati és kora  
gyermekkor

Jelenlét Pontokon foglalko-
zások biztosítása, klub-

foglalkozások szervezése 
szakember bevonásával, 

kora gyermekkori eszközök 
biztosítása

utazó szolgáltatások bizto-
sítása, klubfoglalkozások 
szervezése szakember  

bevonásával, kora gyermek-
kori eszközök biztosítása

Óvodásokhoz  
kapcsolódó fejlesztések

fejlesztő szakemberek 
(fejlesztőpedagógus, gyó-
gypedagógus, logopédus) 

alkalmazása a Jelenlét 
Pontokon, foglalkozások 

tartása helyben

utazó fejlesztő szakemberek 
(fejlesztőpedagógus, gyó-
gypedagógus, logopédus) 
biztosítása járási szinten, 

foglalkozások tartása  
a Mobil Jelenlét Pontokon

Iskoláskorú gyerekek 
fejlesztése

fejlesztő szakemberek 
(fejlesztőpedagógus, gyó-
gypedagógus, logopédus) 

alkalmazása a Jelenlét 
Pontokon, foglalkozások 
tartása, pályaorientációs 

és mentoráló foglalkozások 
helyben

utazó fejlesztő szakembe-
rek (fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus, logopé-
dus) biztosítása járási szin-
ten, foglalkozások tartása 

a Mobil Jelenlét Pontokon, 
iskolákban, kollégiumokban 
mentoráló és pályaorientá-

ciós foglalkozások

Felnőttképzéshez  
kapcsolódó fejlesztések

előadások szervezése, 
munkaerőpiaci mentorálás, 
álláskeresés és tanácsadás a 

Jelenlét Pontokon

előadások szervezése, 
munkaerőpiaci mentorálás, 
álláskeresés és tanácsadás 

járási szinten a bevont 
településeken

1. ábra: A Végtelen lehetőség projektek megvalósítói, a Jelenlét pontok 
helyszínei és az indulások dátuma

• Megérkezés • Befogadás • Diagnózis beállítása • Cselekvési terv • Fejlesztések,  
fenntartás • Diagnózis felülvizsgálata • Újabb cselekvési terv • Fejlesztések

A Jelenléthez szükséges eszközrendszer nem korlátozódhat pusztán 
a szociális munkára, minden egyes szegregátum fejlesztése komplex 
szemléletet követel meg. A beavatkozások fő területei a szociális tá-
mogatás, az egészségügy és közegészségügy, a lakhatás, a foglalkoz-
tatás, a helyi gazdaságfejlesztés, az oktatás és a közösségfejlesztés.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által meg-
valósított Jelenlét programok kora, helyi beágyazottsága, az egyes 
településeken tapasztalt szükségletek, hiányok mentén létrehozott 
és helyben elérhető szolgáltatások köre széles skálán mozog, nincsen 
általánosan létező egységes, uniformizált gyakorlat. Nem egy egy-
séges, országos program, hanem egy azonos célú, szemléletmódú, 
de különböző, a helyi igényeket és adottságokat figyelembe vevő,  
eltérő tevékenységmixet alkalmazó beavatkozások valósulhatnak csak 
meg sikeresen a beazonosított településeken.

Az eddigi Jelenlét típusú programok során kirajzolódott az érintett 
célcsoport esetében a lehetséges beavatkozási tevékenységeknek az 
a köre, amelyeket a település és a térség adottságai, a helyi igények, 
valamint az ellátórendszer állapota, hiányosságai határoznak meg. 

Az alábbi beavatkozási területeket határozták meg, ezek egyúttal  
a program és a diagnózis felállításának fókuszait is jelentik: 

1.  A magzati és a kora gyermekkorhoz kapcsolódó tevékenységek:  
a gyermekek fejlődésének támogatása a fogantatástól

2.  Óvodásokhoz kapcsolódó kisgyermekkori fejlesztések
3.  Iskoláskorú gyerekek fejlesztéséhez kapcsolódó programelemek
4.  Felnőttképzéshez kapcsolódó fejlesztések
5.  A helyi infrastruktúra és az elérhető közszolgáltatások fejlesztéséhez 

kapcsolódó feladatok
6.  Egészségügyi fejlesztések 
7.  Drog, rendőrség, áldozatsegítés – prevencióhoz, függőségek keze-

léséhez és a közbiztonság javításához kapcsolódó tevékenységek

1 2 3 4 5 6 7 8
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szempontjából rendkívül változatosak. A tekintetben is nagyon sok-
színűek, hogy egy-egy adott településen melyek azok az intézmények, 
hatóságok, szolgáltatások, civil szereplők, akikkel a program keretén 
belül együttműködést kell és lehet kialakítani, ki bizonyul partnernek, 
társnak, illetve ki zárkózik el ettől.

A Jelenlét programot megvalósítók mozgástere, a felhasználható erő-
források, eszközkészlet és persze nem utolsósorban a szakmai együtt-
működések szempontjából messze nem mindegy, hogy évtizedes, be-
ágyazott működéssel, akár széles intézményhálózattal a háta mögött, 
vagy éppen a településvezetés kifejezett kérésére karolja fel a település 
legelesettebbjeinek a helyzetét, esetleg ismeretlen, új szereplőként ér-
kezik, akarva-akaratlanul megzavarva a helyi status quót.

Ezzel együtt elmondható, hogy a Jelenlét célja, hogy minden helyszí-
nen a különböző intézmények, szervezetek szinergiáját, tudatos rend-
szerét próbálja kialakítani, mert csak ez hozhat érdemi és hosszú távon 
fenntartható fejlesztést. Az együttműködés egy olyan ernyőstruktúra 
létrehozását jelenti, amely befogad minden, a területen adekvát fela-
datot ellátó szervezetet, és hangsúlyt fektet a tevékenységek össze-
hangolására, s ami egyúttal visszaadja az erőt, a hitet az eredendően 
a településen élő családokat szolgálni hivatott szakmák képviselőinek.

3. táblázat: A Jelenlét program együttműködési lehetőségei települési  
és járási szinteken

Együttműködő fél Települési szinten Járási szinten

Felzárkóztató pályázat FETE, FAGYI
GYEP, Szegregált élethely-
zetek felszámolása, FETE, 

FAGYI

Önkormányzat
Helyi Települési Önkor-
mányzat, Polgármesteri 

Hivatal
Járási Hivatal

Nemzetiségi önkormányzat helyi nemzetiségi önkor-
mányzat -

Közüzemi szolgáltatók –
víz-, gáz- és elektromose-
nergia-szolgáltatók, kom-

munálishulladék-kezelő

Szociális, egészségügyi, 
oktatási intézmények

helyben elérhető család-
segítő munkatárs, helyi 

óvodák és iskolák pedagó-
gusai, gyermekorvosok, 
háziorvosok, védőnők

család- és gyermekjólé-
ti szolgálat és központ, 

járásokban működő óvodák, 
iskolák, középiskolák, 

pedagógiai szakszolgálat, 
gyermekorvosok, háziorvo-
sok, védőnők, egészségügyi 

szolgáltató intézmények, 
egészségfejlesztési iroda

Beavatkozási terület Települési szinten Járási szinten

Helyi infrastruktúra, 
elérhető közszolgáltatások 

fejlesztése

eszközök kölcsönzése és 
biztosítása lakóingatlanok, 
kiskertek és környezetük 
fejlesztéséhez helyben

eszközök kölcsönzése és 
biztosítása lakóingatlanok, 
kiskertek és környezetük 

fejlesztéséhez járási szinten

Egészségügyi fejlesztések
helyben háziorvossal és 

gyermekorvossal együtt-
működés

járási szinten EFI-vel, házi-
orvosokkal és gyermekor-
vosokkal együttműködés, 

szakrendelésekre utaztatás

Drog, rendőrség,  
áldozatsegítés

prevenciós előadások szer-
vezése Jelenlét Pontokon

prevenciós előadások szer-
vezése járási településeken

Lakhatáshoz, életveszély- 
elhárításhoz kapcsolódó 

programelemek

eszközök kölcsönzése és 
biztosítása lakóingatlanok, 
kiskertek és környezetük 
fejlesztéséhez helyben

eszközök kölcsönzése és 
biztosítása lakóingatlanok, 
kiskertek és környezetük 

fejlesztéséhez járási szinten

Rágcsáló- és rovarirtáshoz 
kapcsolódó 

programelemek

irtószerek és csapdák 
biztosítása

irtószerek és csapdák 
biztosítása

Foglalkoztatás elősegítésé-
hez kapcsolódó programe-

lemek

mentoráló és pályaorientá-
ciós foglalkozások tartása, 
álláskeresési tanácsadás 

Jelenlét Pontokon

mentoráló és pályaorientá-
ciós foglalkozások, álláske-
resési tanácsadás Jelenlét 
Pontokon, együttműködés 

a munkaügyi központtal 

Szociális munka  
és krízishelyzet kezelése

adományok biztosítása 
helyben, szocinfo-szolgál-
tatás biztosítása a Jelenlét 
Ponton, együttműködés 

a család- és gyermekjóléti 
szolgálattal 

adományok biztosítása 
járási szinten, szocinfo szol-
gáltatás biztosítása a tele-

püléseken, együttműködés 
a család- és gyermekjóléti 
szolgálattal és központtal 

Adósságkezeléshez  
kapcsolódó feladatok

adósságkezelő szolgáltatás 
biztosítása

adósságkezelő szolgáltatás 
biztosítása

Közösségfejlesztés

klubfoglalkozások, 
előadások, rendezvények 
szervezése és lebonyolí-

tása helyben és a Jelenlét 
Ponton

klubfoglalkozások, 
előadások, rendezvények 

szervezése és lebonyolítása 
a járások településein

A tevékenységkataszter összeállításában, teljessé tételében elenged-
hetetlen a leginkább érintett tárcákkal meglévő szoros kommuniká-
ció, a közös tervezés. A beazonosított települések társadalmi-gaz-
dasági problémáiból, helyzetéből fakadóan különösen fontos, hogy  
a beavatkozások során potenciálisan mind több eszközt lehessen hasz-
nálni, illetve hogy ezek az eszközök helyben, összehangolva, egymásra 
tudjanak épülni.

A Jelenlét program kulcsszereplői, szakmai együttműködések

Az egyes helyszíneken megvalósuló Jelenlét programok nem csak  
a helyben tapasztalt szükségletekre adott válaszként elindított szol-
gáltatások, beindításuk ütemezése, valamint a szakmai munka fókuszai 



24

Vé
gt

el
en

 ta
pa

sz
ta

la
to

k 
   

   
   

   
   

   
20

22

25

A Jelenlét ciklikussága a járási programokban a következő elvi lépések 
mentén megy végbe: 

2. ábra: A Jelenlét programok elvi sorrendjének ciklikussága

• Megérkezés

• Befogadás

• Diagnózis beállítása

• Cselekvési terv Szakmai terv

• Fejlesztések elindítása

•  Diagnózis felülvizsgálata A szalmai munka melletta Járási Fejlesztési Fórumok,  
Szolgáltatói Kerekasztalok tapasztalatai

• Újabb cselekvési terv Komplex Járási Fejlesztési Terv készítése

A járási programok diagnózisaiban körvonalazódó hiányosságok és 
problémák megoldására szakmai tervet készítettek a megvalósítók, 
ezek a különböző beavatkozási területek mentén segítik a járás lakos-
ságának mindennapjait és intézményhálózatának munkáját. A Jelenlét 
programok komplex, több területre kiterjedő személete az alábbi ta-
pasztalatokra reflektálva valósult meg a Végtelen Lehetőség program 
járásaiban.

IV. JELENLÉT A VÉGTELEN LEHETŐSÉG 
PROGRAM JÁRÁSAIBAN
A Baktalórántházai, a Cigándi, a Gönci, a Kunhegyesi és a Sellyei járá-
sokban elindult Végtelen lehetőség projektek is a Jelenlét program 
módszerén alapulnak. Az itteni kísérleti modellprogramokban megva-
lósuló felzárkóztató fókuszú szociális munka a gazdasági, infrastruktu-
rális, társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok enyhítésére szolgál. Ezek 
a járások a program kezdetekor országos szinten e statisztikai mutatók 
szerint a legrosszabbnak bizonyultak, és a szegénységben élő népesség 
aránya is lényegesen magasabb itt a magyarországi átlagnál.

Az ezekben a járásokban elindult projektek célja, hogy a korábban te-
lepülési, telepi szinten megvalósuló Jelenlét programot járási szinten 
valósítsák meg.

A projektek során a program első éveiben járási diagnózist készí-
tettek, felmérték a hiányzó szolgáltatásokat, a járások és települése-
ik főbb társadalmi problémáit, és beágyazódtak a járások életébe:  
a leginkább szolgáltatáshiányos településekre is elértek, heti vagy 
havi szintű jelenlétet biztosítottak az ott élők életében, miközben a 
helyi intézményekkel is elkezdtek együttműködni. 

Az öt járásban a diagnózisok mentén öt különböző fókusszal indult el 
a Jelenlét, az alábbi elemek azonban minden programban egységesen 
jelen voltak:

- Helyzetfeltárás, járási diagnózis elkészítése
- Kapcsolatfelvétel az intézményekkel és a járás kulcsszereplőivel 
-  Jelenlét Pontok (legalább 2 db) kialakítása a járásban, amelyek szol-

gáltatásaikkal a településen és a környező településeken élőket  
célozták

-  A rendszerhiányok pótlását célzó pilotprogramok elindítása a diagnó-
zis alapján

-  Járási szintű együttműködések, a hálózatosodás erősítése, különböző 
ágazatokat képviselő szakemberek munkájának összekapcsolása: 
rendszeres szolgáltatói kerekasztal és járási fejlesztési fórumok 
szervezése

-  Komplex járási fejlesztési terv készítése4 

4 Az EFOP-1.5.1-17 „Végtelen lehetőség – Kísérleti program a leginkább elmaradott járások 
területi felzárkózása érdekében” pályázatok keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan 
támogatható tevékenységeket a Felhívás a 3.1.1.1. részben szabályozza. https://www.palyazat.
gov.hu/efop-151-17-vgtelen-lehetsg-ksrleti-program-a-leginkbb-elmaradott-jrsok-terleti-
felzrkzsa-rdekben#
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V. DIAGNÓZISOK KÉSZÍTÉSE
Ahhoz, hogy a Végtelen lehetőség projektek a projekt elején megha-
tározott legfőbb céljaikat, a járásban élők életminőségének javítását, 
valamint a járási szinten érzékelhető, a helyi kulcsszereplők és intéz-
mények közötti együttműködések erősítését szolgálni tudják, pontos, 
előre megtervezett szakmai tervre volt szükség. Ezeknek a szakmai 
terveknek a kialakítása, valamint ezáltal a hiányzó szolgáltatások biz-
tosítása csak úgy volt lehetséges, hogy a projektek mindenütt elkészí-
tették az adott járás helyi viszonyait vizsgáló diagnózisokat.

A diagnózisok elkészítését, azon túl, hogy a szakmai szempontok alap-
ján is fontos feladat, a pályázat felhívása is kötelezően előírta. A terve-
zéskor elképzeltek szerint a projektek így tudják feltárni a járásokban 
érzékelhető hiányosságokat, majd ezt követően és ennek tapasztala-
taiból kiindulva tudják megtervezni a beavatkozási lépéseiket.

A diagnózisok nem a projektek megvalósulását megelőzően készül-
tek el, bár a Jelenlét programok elvi sorrendjének ciklikussága sze-
rint ennek a lépés nek a szakmai terv megírását és a fejlesztések el-
indítását meg kellett volna előznie. A Végtelen lehetőség projektek 
már elindultak, a megvalósító szervezetek már elkezdték a szakmai 
munkát, a bizalomépítést a helyi lakosság körében, valamint a kapcso-
latok kiépítését a járási intézményekkel és kulcsszereplőkkel, amikor  
a diagnózisok készítésébe belefogtak. Ez különösen fontos szempont, 
hiszen így nemcsak a kutatások adatait, hanem a már induló projektek 
által megszerzett friss tapasztalatokat is be lehetett építeni ezekbe 
a diagnózisokba.

Ezeket a járási szintű diagnózisokat a megvalósító szervezetek részben 
saját maguk, részben hasonló kutatásokban már jártas szervezetek  
készítették el, megbízás alapján. Ahhoz, hogy a diagnózisok minél jobban  
tükrözzék  a járások fejlődésére ható negatív és pozitív folyamatokat, 
sor került egyrészt az elérhető és a járásokra vonatkozó hivatalos sta-
tisztikák/adatgyűjtések lekérésére és összegyűjtésére. Ilyen adatok 
voltak például a KSH hivatalos statisztikái, illetve a TeIR rendszeréből 
elérhető adatok és információk. Ezen túl pedig minden járásban sor 
került saját adatfelvételre is, amikor a járási településeken véletlen-
szerű mintavétellel kerestek fel háztartásokat, ahol személyes meg-
kérdezésen alapuló kérdőíveket töltöttek ki. Változó, hogy melyik 
járásban hány kérdőívet rögzítettek a kutatás során, azonban minde-
nütt több települést is felkerestek a kérdezőbiztosok. A háztartások 
kiválasztása ugyan véletlenszerű mintavétellel történt, de a telepü-
lésrészek kiválasztásánál különösen koncentráltak arra, hogy elérjék 
a szegregált településrészeket. A kérdőíves kutatás célja az volt, hogy 
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A helyi lakosság megsegítése a Végtelen lehetőség projekt kiemelt 
és fontos feladata. Az, hogy az érintett járásban élő családok közül  
sokan anyagi nehézségekkel küzdenek, szinte már evidenciaként 
értel mezhető. Ezt az előzetes feltevést támasztják alá a Baktaló-
rántházai járás diagnózisának adatai is. E szerint a 438 megkérdezett 
59%-ának okozott gondot megvenni a téli tüzelőt, 44%-uknak pedig 
nem jutott elég pénze az egészségi állapotának fenntartásához, vagy 
annak javításához szükséges gyógyszerek megvásárlására. Ugyaneny-
nyi embernek okozott nehézséget a közműdíjak kifizetése. A megkér-
dezettek 30%-a, azaz 133 személy tartozik legalább egy idegennek,  
kevesebben pedig valamely családtagjuknak.

A Kunhegyesi járásban, a diagnózis adatai alapján három éven belül  
a járásban felkeresett (n = 500) háztartások 58%-ával előfordult, 
hogy kölcsön kellett kérniük a kiadásaik fedezéséhez. A legtöbben 
családtagjaiktól, rokonaiktól kértek kölcsön. Kölcsönt magánsze-
mélytől kamat nélkül 8%-uk kért, magánszemélytől kamattal pedig 
5%. A Gönci járás diagnózisának adatai alapján elmondható, hogy  
a megkérdezettek (n = 100 fő) a „Mennyi a család havi egy főre jutó jö-
vedelme?” kérdésre minimálisan a 4500 forint, maximálisan a 38 400 
forint, átlagosan pedig a 22 967 forint nettó értéket jelölték meg. Ebben 
a járásban a legtöbb esetben a téli tüzelő hiányával és a fűtési problé-
mákkal (91), élelmiszerhiánnyal (73), valamint az állandósult megélhetési 
problémáikkal (64) keresik fel a helyben elérhető segítő szervezeteket.

A kora gyermekkorban történő segítségnyújtás minden projektben 
megjelenik valamilyen formában. Erre nagy szükség van, hiszen a járási  
diagnózisok alapján minden járásban tapasztalható, hogy a rossz anya-
gi körülmények között élő családok háztartásaiban nincsenek meg 
egy újszülött fogadásához szükséges eszközök (kiságy, gyermekkád, 
babamérleg, légzésfigyelő). A Kunhegyesi járás diagnózisában leírtak 
szerint a felkeresett háztartások életkörülményei sokszor nem opti-
málisak a kisgyermekek megfelelő mozgásfejlődésére. Több esetben 
ezek a gyermekek nem tudnak szabadon mozogni, mert a lakás nem 
elég biztonságos, vagy nincs elég hely a szűkös lakótérben a szabad  
mozgáshoz. Ezért aztán több helyi anyuka gyakran inkább fogja  
a gyermekét, és ez később megmutatkozik a visszamaradottabb 
mozgásfejlődésben is. A Gönci járás diagnózisa azt mutatja be, hogy 
a jellemzően 2-3 szobás házakban van, hogy 2-3 család is együtt él. 
Látható, hogy a több gyermeket is nevelő családok élettere egyet-
len szobára és néhány szűkös közös használatú térre koncentrálódik. 
Ezekben a házakban pedig sem az országos átlaghoz közeli lakhatási 
forma, sem a gyermekek számára optimális fejlődési és tanulási lehe-
tőség nincs biztosítva.

részletes adatok álljanak rendelkezésre a járásokban élők gazdasági, 
munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, valamint szociális helyzetéről.

Ahhoz, hogy ezeknek az adatokat mélyebben és megfelelően meg-
értsék, minden járásban készültek strukturált interjúk a helyi in-
tézmények munkatársaival, valamint más fontos kulcsemberekkel.  
Ők abban tudtak segíteni, hogy a rendelkezésre álló, valamint a kér-
dőíves kutatás során felvett adatokból nem kinyerhető információ-
kat adtak át a megvalósító szervezeteknek. Az egyes településeken 
jellemzően a polgármestereket, iskolaigazgatókat, óvodavezetőket,  
a család- és gyermekjóléti szolgálatok valamint a központok munka-
társait, a védőnőket és a kisebbségi önkormányzatok tagjait keresték 
fel.

Igaz, hogy a diagnózisok azonos szempontok szerint készültek el, 
azonban az adatok feldolgozását követően, a végleges tanulmányok 
publikálásakor kiderült, hogy az elkészült járási diagnózisok nem azo-
nos mértékben hangsúlyoztak különböző problématerületeket. Volt 
olyan diagnózis, amely a járásban élők szociális problémáira helyezett 
nagyobb hangsúlyt, egy másik pedig a járás gazdasági helyzetét és  
a járásban élők munkaerőpiaci aktivitását mutatta be jobban.

Az elkészült szociális diagnózisok rendkívül sokrétűek és informatívak, 
ezért azok minden részletre kiterjedő összefoglalása ilyen rövid kere-
tek között lehetetlen. Éppen ezért most csak a Végtelen lehetőség 
projektek legfőbb tématerületeihez kapcsolódó legfőbb állításokat 
és legfontosabb eredményeket mutatjuk be.
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tok felvételekor, ami rosszabb állapotot tükröz, mint az adatfelvé-
tel időpontjának munkanélküliségi rátája. A nem dolgozók 24,4%-a  
a megkérdezés pillanatában munkanélküli-ellátásban részesült.  
A foglalkoztatottak közül (a megkérdezettek 29%-a) a legtöbben (91%)  
a közfoglalkoztatásban dolgoztak a megkérdezésük idején.

A pedagógusok nem mindenütt vannak megfelelően felkészítve  
a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek eredményes fel-
zárkóztatására, ami az egyéb iskolai feladataik mellett (adminisztrá-
ciós kötelezettségek, állandó helyettesítések) egyébként is jelentős 
pluszfeladat. A Sellyei járás diagnózisának adatai alapján, a helyi óvo-
dák munkatársai szerint intézményeikben a gyermekek közel 60%-a 
mélyszegénységből érkezik, és az óvodába járók összlétszámának 
80%-a roma származású.

A Kunhegyesi járás diagnózisában leírtak szerint jelentős azoknak 
a tanulóknak az aránya, akik a kompetenciamérések során nem érik 
el a minimumszintet (a 2. képességszintet). A járás egészét tekintve 
elmondható, hogy szövegértésből tízből négyen nem érik el a mini-
mumszintet, míg matematikából nagyjából minden második tanuló. 

A járás diagnózisának adatai azt mutatják, hogy a családok régi típu-
sú és elhasználódott lakásokban élnek, a lakásállomány elöregedő-
ben van, felújításuk és korszerűsítésük időszerűvé vált. Az újonnan 
épült és újszerű állapotban lévő lakások száma kevés. A Kunhegyesi 
járás lakosságának 7%-a alapozás és komfort nélküli vályogházban él. 
Összkomfortos téglaházban a lakosság 18%-a él. Alapozott vályog-, 
illetve vegyes (tégla és vályog) összkomfortos lakása a lakosság 
21%-ának van. A Gönci járás diagnózisa alapján elmondható, hogy  
a megkérdezettek által lakott ingatlanok a legtöbbször nem megfe-
lelően karbantartottak, lelakottak és komplex felújításra szorulnak. 
Sokszor tapasztalható az is, hogy a falazat és a nyílászárók hiányosak.  
Több házban is, ahogy azt már említettük, előfordul, hogy egyszer-
re két-három család él, összesen két-három szobában. Az ilyen  
házakban előfordul, hogy a családok a külön lakrészek biztosításához 
a szobák falára külön bejárati ajtókat építenek be az udvar felől, így 
minden család maga tudja használni a saját lakrészét.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal kapcsolatban szin-
tén problémát okoz a megfelelő szakemberek hiánya és a meglévő 
szakemberek túlterheltsége: erről minden járási diagnózis hasonló-
képpen számol be.

A járási diagnózisokban a családsegítők magas esetszámokról és álta-
lános túlterheltségről tesznek említést, ezért kevesebb idő jut a tény-
leges gondozói munkára, pedig a térségben élő családoknak éppen 
hogy nagyobb arányban lenne erre szükségük. A nagyfokú túlter-
heltség miatt sajnos gyakran csak „tűzoltásra” jut idő, illetve a csalá-
dok ügyes-bajos adminisztratív jellegű ügyeinek intézésében tudnak  
segítséget nyújtani.

A projektek által megcélzott járásokban a család- és gyermekjóléti 
szolgálatok által biztosított családgondozás mindenütt rendelkezésre 
áll, azonban a diagnózis adatai azt jelzik, hogy a szolgáltatók műkö-
désében vélelmezhetően nehézségek lehetnek, és ez több esetben  
is csökkenti a szolgáltatáshoz való hozzáférés esélyét. Ugyanígy  
hiány mutatkozik más, a gyermekek fejlődése szempontjából fontos 
és elen gedhetetlen szakemberek által nyújtott szolgáltatásokból is. 
Ezekben a járásokban jellemzően gyermekpszichológusból, logopé-
dusból, gyógypedagógusból és fejlesztőpedagógusból van hiány. A já-
rási pedagógiai szakszolgálatok szintén szakemberhiánnyal küzdenek, 
az óvodákba és iskolákba kijáró szakemberek túlterheltek, így pedig  
a helyi gyermekek ajánlott és kötelező fejlesztése rendszeresen elmarad.

Sokszor a gyermekek kötelező tanulási képességvizsgálata is elma-
rad. Előfordul, hogy a családok egyszerűen nem tudják megoldani 
azt, hogy a helyben alig biztosított tömegközlekedéssel eljussanak  
a pedagógiai szakszolgálat tanulási képességvizsgálataira. Arra is van 
példa néhány településen a Kunhegyesi járás diagnózisának tapaszta-
lata alapján, hogy a pedagógiai szakszolgálatok felé nem terjesztik fel 
a gyermekeket vizsgálatra. A Gönci járás általános iskoláiban a járási 
diagnózis adatai alapján a tanulók 8%-a (111 fő) sajátos nevelési igényű, 
közöttük az integrált oktatásban részesülők aránya az országos átlag 
alatt van (49%).

A Baktalórántházai járás diagnózisa alapján a munkanélküliek száma 
az országos átlagnak több mint kétszerese. A járás foglalkoztatottsági 
adatai messze elmaradtak a diagnózis publikálásának idején az orszá-
gos átlagoktól. Annak ellenére is szélsőségesen alacsony volt a fog-
lalkoztatottság (és magas a munkanélküliségi ráta), hogy a járásban 
kiugróan sok ember dolgozott közfoglalkoztatottként (az aktív korú-
ak 16,5%-a). A Gönci járás diagnózisa ennél is lesújtóbb képet festett:  
a megkérdezettek (n = 100) 71%-a nem állt munkaviszonyban az ada-
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VI. JELENLÉT PONT KIALAKÍTÁSA É S A 
MUNKATÁRSAK FELVÉTELE
A legrosszabb mutatókkal rendelkező járások hátrányos helyzete 
kölcsönhatásban van a helyi lakosság napi szintű problémáival. Ezek-
nek a járásoknak az alapproblémája ma már elsősorban szociális ter-
mészetű, ugyanakkor változás fenntartható érdemi segítség nélkül 
nem remélhető. Többek között ezért is fontos ezekben a járásokban 
egy „külső” (széles körű kapcsolatrendszerekkel bíró) segítő szerve-
zet jelenléte.

Ezekre a körülményekre és problémákra reflektálva indultak el a Vég-
telen lehetőség projektek. Minden projektmegvalósító a munkája 
kezdetén két-két Jelenlét Pontot hozott létre. Ezek olyan szolgálta-
tói és közösségi házak, ahova a települések lakói bizalommal fordul-
hatnak segítségért hivatalos ügyeik, vagy éppen a hétköznapjaikat 
befolyásoló problémáik intézésében. Ezen túl a Jelenlét Pontokon 
a helyi szükségleteknek megfelelően előadásokat, foglalkozásokat, 
tanácsadásokat is tartanak, de különböző komfortszolgáltatások is 
elérhetőek itt. A Jelenlét Pontokon az ügyfelek kimoshatják ruhá-
ikat, tisztálkodhatnak, vagy akár főzhetnek az épület konyhájában.

A Jelenlét Pontok kialakítása kapcsán a pályázat felhívásának 13. 
számú melléklete adott előírásokat arra, hogy milyen tevékenység-
típusokat célszerű ezeken a helyszíneken megvalósítani, illetve mik  
a megvalósítás legfontosabb alapelvei. A Jelenlét Pontok működteté-
se kapcsán pedig a pályázatokat kísérő program keretében a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat munkatársai személyes látogatásokkal és  
a projektek között megszervezett műhelybeszélgetésekkel, valamint 
tanácsaikkal és iránymutatásaikkal segítették a megvalósító szerve-
zeteket.

A Kunhegyesi járásban a Végtelen lehetőség projekt 2017 novembe-
rében, a Baktalórántházai, a Cigándi, a Gönci és a Sellyei járásokban 
pedig 2018 áprilisában indult el. Minden esetben a projektek kezde-
tén létrehozták a Jelenlét Pontokat. A Jelenlét Pontok településein 
korábban nem működtek hasonló, komplex módon szolgáltatásokat 
nyújtó terek. Ha volt is korábban példa valamilyen fejlesztő fókuszú 
pályázat megvalósulására a Jelenlét Pontok településein, akkor azok 
általában a helyi önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanokan, 
önkormányzati megvalósításban zajlottak le. Azokon a települése-
ken pedig, ahol korábban nem volt példa arra, hogy közösségi terek 
működjenek valamilyen formában, ott a Jelenlét Pontokon meg-
valósuló közösségi és klubfoglalkozások különösen hiánypótlóak.  
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fizikailag. Erre különös figyelmet kell fordítani a kiválasztásnál.

A megvalósító szervezetek a Jelenlét Pontokon nagyrészt a gye-
rekekre fókuszálnak, de rajtuk keresztül próbálják elérni a felnőtt 
lakosságot is közösségépítő céllal. Minden Végtelen lehetőség pro-
jekt különféle klubfoglalkozásokat szervez a felnőtt lakosság számá-
ra, amelyekkel a projektek a saját eszközeikkel segítenek a helyi la-
kosság öngondoskodási képességének növelésében. Ilyenek a szülői 
szerep erősítésére fókuszáló tréningek és foglalkozások, amelynek 
a célja az egészségtudatos életmód megismertetése, a gyermek-
nevelési tanácsadás és az ezeket erősítő foglalkozások, továbbá az 
adósságkezelő szolgáltatások, amelyek segíthetnek a lakosság anya-
gi problémáinak leküzdésében.

A helyi lakosokkal azért tudnak könnyebben bizalmi kapcsolatot 
kialakítani, mint a helyi ellátórendszer tagjai, mert hozzájuk a tele-
pülésen élők nem társítanak hatósági feladatokat, ezért az ebből 
fakadó félelem és távolságtartás nem gátolja őket a bizalmi kapcso-
lat kialakításában. Mivel ezeken a településeken a család- és gyer-
mekjóléti szolgálatok csak korlátozott nyitvatartással működnek, 
hiánypótló szerepet töltenek be a Jelenlét Pontok, amelyek szociális 
szolgáltatások vagy más, a lakosság számára hasznos információk 
nyújtásában, ezek intézésében tudnak segíteni. Mivel helyben van-
nak, és rugalmasan tudnak reflektálni a családok problémáira, olyan 
családoknak is tudnak segíteni, akiknek a problémája a család- és 
gyermekjóléti szolgálatok és a központ eszköztárában akuttá válik.
A Végtelen lehetőség projektek célja, hogy a járásokban élő csalá-
dokat segítsék, de fontos kiemelni, hogy ezt nem a család- és gyer-
mekjóléti szolgálatok helyett teszik meg. Szükséges, hogy minden 
járásban harmonikus együttműködés alakuljon ki a szociális és gyer-
mekjóléti alapszolgáltatások intézményei és a projektek között, és 
így összhangba kerüljenek a helyi szolgáltatások, hogy a feladatokat 
egymás között leosztva, a szinergiák erősítésével segítsenek a járá-
sokban élőknek.

Azon túl, hogy a szervezetek aktív szereplői a helyi jelző- és észle-
lőrendszernek, napi kapcsolatot is ápolnak a helyben elérhető szak-
emberekkel. Van olyan Jelenlét Pont, ahová rendszeresen bejárnak 
a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai, hogy a településen 
élőkről rendszeresen információt cseréljenek egymással a projekt 
megvalósítóival. A Jelenlét Pontok helyszínein napi kapcsolatban 
vannak a helyi iskolákkal is – velük a projekt által nyújtott progra-
mokról és a szolgáltatásokról egyeztetnek. A Jelenlét Pontok mű-
ködésében meghatározó, hogy a helyi települési polgármesterrel jó, 
napi kapcsolatban legyenek a projektek. Ezen túl hasznos még, hogy 

A gyerekeknek sokszor ezek a helyszínek jelentik az egyetlen kikap-
csolódási lehetőséget, szolgáltatásaik pedig a helyi felnőtteknek kü-
lönösen hiánypótlóak.

A Jelenlét Pontokat korlátozások nélkül bárki felkeresheti, az ügy-
felek kéréseire és igényeire pedig a projektek kollégái rugalmasan,  
lehetőségeikhez mérten reagálnak. Amennyiben jónak látják, a meg-
segített családokat és személyeket a projektek más programjaikba is 
bevonják a megfelelő tájékoztatás mellett. Céljuk, hogy bárkit, aki 
felkeresi a Jelenlét Pontot, az adott probléma megoldásán túl be 
tudják vonni egy komplex fejlesztő és segítő folyamatba, így képes 
lesz majd bizonyos helyzetekben saját maga megsegítésére is.

A megvalósító szervezetek arra is figyelmet fordítanak, hogy ne csak 
a szegregátumokban élőket érjék el foglalkozásaikkal vagy a meg-
szervezett programjaikkal, hanem a települések egész lakosságát – 
ezzel is segítve a hátrányos helyzetű és a jobb módú helyi családok 
kapcsolódását. A Baktalórántházai járásban található Magy telepü-
léshez tartozik egy szegregált településrész (Kauzsay-tanya), ami  
a várostól több kilométer távolságra található. A Jelenlét Pont indu-
lásakor azt tapasztalták, hogy a két településrész lakosai között egy 
régóta fennálló konfliktus van. Ez a megszervezett gyermekprogra-
moknál is érezhető volt, a gyerekek egymással nem együttműködve, 
a csoportos működésnek ellenállva vettek részt a foglalkozásokon.  
A Jelenlét Pontok működésében jelentős eredménynek mondható 
az, hogy ez az ellentét a gyermekek között megszűnt, a programo-
kon közösen, egymással együttműködve vesznek részt, szabadidejü-
ket közösen töltik el a Jelenlét Ponton. A felnőttfoglalkozásoknál ez 
a pozitív változás a felnőttek között is megfigyelhető.

A Jelenlét Pontok a legtöbb esetben a megvalósítók saját tulajdoná-
ban lévő ingatlanokban működnek. A pályázat részéről nem volt kö-
telező elvárás, hogy a Jelenlét Pontok saját ingatlanokban legyenek 
elérhetőek, ugyanakkor a projektek utáni további tervezés és a szol-
gáltatások fenntartása szempontjából könnyebbséget jelent az, ha 
a Jelenlét Pontokat így alakították ki. A Sellyei járásban a Katolikus 
Karitász a kisszentmártoni Jelenlét Pontját a projekt végéig a helyi 
önkormányzattól bérelte, azonban sokszor korlátozta őket a műkö-
désükben az, hogy esetenként a Jelenlét Pontot „vissza kellett ad-
niuk” a helyi önkormányzat szervezésében megvalósuló programok 
időszakára. Ilyenkor a Jelenlét Ponton nem tudnak szolgáltatásokat 
nyújtani, illetve az ilyenkor szükséges pakolási feladatok is pluszka-
pacitásokat kötnek le a projektben foglalkoztatottaknak. A terve-
zésnél további kulcskérdés még, hogy a Jelenlét Pont szolgáltatása-
inak és feladatainak ellátására mennyire felel meg maga az ingatlan 
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sikerült leküzdeniük ezt a fajta sztereotípiát a megvalósító szerve-
zeteknek. 

Ugyanígy a projektek kezdetén volt jellemző az is, hogy ezek a szer-
vezetek sokkal több adományt osztottak ki a helyi és járási lakosok 
között, mint napjainkban. Korábban volt arra példa, hogy a helyiek 
túlzott mértékben igényeltek és kértek tőlük adományokat. Mára 
azonban minden projekt kidolgozta a saját stratégiáját arra, hogy 
milyen esetekben és milyen módon biztosít adományokat. E straté-
giák közös jellemzője az, hogy csak a szükséges esetekben és csak a 
szükséges mértékben biztosítanak adományokat a helyi lakosoknak. 
Az adományok biztosításáról pedig más, a járásokban működő civil és 
állami szereplőkkel is egyeztetnek, hogy ne fordulhasson elő olyan 
helyzet, amikor egy-egy család ugyanazon probléma kapcsán több 
szereplőtől is kap adományt. A projekteket megvalósító karitatív 
szervezetek jellemzően a téli krízisidőszakban tartós élelmiszereket 
vagy éppen tűzifát, más tüzelőanyagokat, az évszakoknak megfele-
lő ruhaadományokat, az iskolakezdés időszakában tanszereket, vagy 
az ünnepi időszakban a helyi gyermekeknek karácsonyi ajándékokat 
adományoznak.

a védőnővel is élő kapcsolat legyen.

A helyi lakosok kötődését segítheti az is, ha a Jelenlét Pontokon 
helyie ket alkalmaznak. Az ő szerepük kulcsfontosságú a települések 
felzárkózása kapcsán: amellett, hogy megkönnyítik a helyiekkel való 
kapcsolódást, fontos szempont még az is, hogy a projektek lezárá-
sa után helyben maradnak azok az addigra már képzett és szakmai 
tapasztalatokat szerzett személyek, akik jártasak a közösség for-
málásában és a krízishelyzetek elhárításában. Ez pedig a pályázatok 
feladatainak a projektzárás utáni időszakban történő fenntartása és  
a helyi közöségek életminőségének javítása szempontjából is kiemel-
ten fontos.

Jelentős nehézséget okozott azonban több helyszínen is a kollégák 
gyors fluktuációja. A szociális szféra más területeihez hasonlóan itt 
is gyorsan cserélődtek a munkatársak – volt, ahol a projekt ötéves 
időtartama alatt a Jelenlét Ponton dolgozó minden kolléga lecse-
rélődött. A fluktuáció nemcsak a munkatársakat, de a szakmai ve-
zetőket is érintette: volt olyan projekt, ahol az elindulástól számítva 
négy szakmai vezető irányította a projektet, a váltások pedig jellem-
zően megakasztották a projektek előrehaladását. Összességében 
elmondható, hogy minden projektben történt szakmaivezető-váltás 
a projektek futamideje alatt.

A projektek fenntarthatóságának céljából fontos szempont még, 
hogy milyen ismeretek átadására, új, innovatív módszerek beveze-
tésére érdemes törekedni az adott járásban. A hiányzó szolgáltatá-
sok pótlásán túl koncentrálni kell a helyi szakemberek képzésére is, 
akik megfogalmazzák az igényüket képzésekre és csapatépítésekre, 
a kiégést megelőző tréningekre, szupervízióra, de ezekre sokszor 
nincs anyagi lehetőségük.

Lényeges tapasztalata a projekteknek, hogy hasznos lenne, ha egy 
Jelenlét Pont indulása előtt vagy azzal egy időben erősen koncent-
rálnának a megvalósító szervezetek a Jelenlét Pontokon foglalkoz-
tatottak képzésére. Fontos, hogy a mindennapi munkavégzésüket 
segítő képzésekben részesüljenek (közösségépítő, szociális és rész-
terület fejlesztő).

Még az induláskor több megvalósító szervezet is beleütközött abba 
a problémába, hogy a helyi lakosok nem segítő szervezetként tekin-
tettek rájuk, mivel nem tudták elválasztani a megvalósító szerve-
zeteket az egyházaktól – volt olyan is, akit kezdetben hittérítőnek 
néztek, és ez pedig többször elutasító magatartással társult. A pro-
jekt időtartama alatt, jellemzően már az első évek során, nagyrészt 
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VII. JELEN LENNI JÁRÁSI SZINTEN  
A GYAKORLATBAN
Bár járási Jelenlét-programok fókuszában is a személyes bizalom-
építés, az egyéni krízishelyzetek megoldása és a képessé tétel áll, a 
nagyobb lépték lehetőséget adott arra, hogy a társadalmi problé-
mákat ne csupán helyi szinten, hanem a több települést érintő ese-
tekben akár több intézménnyel, helyi kulcsszereplővel összefogva 
járási szinten oldják meg. Így a járási Jelenlét programok megvalósí-
tása során két fő irány alakult ki:

-  A hiányzó települési szolgáltatások kiegészítése, elérve minden te-
lepülést

-  A járási szintű (minden települést érintő) szolgáltatások összehan-
golása, azok kiegészítése

Szolgáltatásokkal elérni minden települést

4. táblázat: a projektek által járási szinten elért települések

JÁRÁS Szolgáltatásokkal elért települések/összes 
település a járásban

BAKTALÓRÁNTHÁZA 12/12

CIGÁND 15/15

GÖNC 14/32

KUNHEGYES 7/7

SELLYE 34/38

Észak-Magyarország Tiszaújvárosi

Jelen lenni, bizalmat építeni járási szinten úgy lehet, ha minden te-
lepülésen megismerjük a helyiek problémáit, nehézségeit, és ehhez 
megvizsgáljuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek megerősítésre 
szorulnak. A településekre célzottan kell megérkezni, de folyama-
tosan felül kellett vizsgálni a szolgáltatásokat az ott élők és a helyi 
kulcsszereplők bevonásával, ezáltal pedig változatos szolgáltatási 
paletta alakulhat ki a járások településein. 

Ahhoz, hogy ez valós és mély szakmai tartalommal valósulhasson 
meg, fontos szempont volt a pályázatok futamideje. A Végtelen 
lehetőség projektek egyik erőssége abban rejlett, hogy a progra-
mokban dolgozó kollégák a projektek öt-öt éves futamideje alatt 
megismerkedhettek a településeken élőkkel, az ottani viszonyokkal, 
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dolgozó szakemberek munkáját. Ezekre vonatkozó konkrét példák 
szerepelnek a tevékenységek részletes leírásánál.

A program egyik fő fókusza volt, hogy az elkészült diagnózisok és 
a szakmai megvalósítók tapasztalatai alapján szolgáltatásokat bizto-
sítsanak a járások azon településein is, ahol nem működik Jelenlét 
Pont. A gyakorlati megvalósításban ezeknek a szolgáltatásoknak a 
megvalósulása két fő irányt vett. Az egyik irányzat a járási szintű 
(minden elérhető települést érintő) szolgáltatások összehangolá-
sa, azok kiegészítése, azaz az úgynevezett utazó szolgáltatások és 
ezek biztosítása. Ennek a fajta feladatellátásnak a fő fókusza, hogy 
az elért településen élőket sikeresen aktivizálni tudja, ott közösségi 
programokat valósítson meg, illetve a helyben feltárt krízishelyze-
tekre válaszokat adjon, vagy az ellátórendszer keretei között, az-
zal folyamatosan együttműködve keressen segítséget. Erre a fajta 
munkára példa a Sellyei járási projekt által működtetett Utazó Je-
lenlét Pont, aminek keretein belül egy szakmai team járta a járás 
településeit, melyeket komplett szolgáltatáscsomaggal kerestek fel 
a helyi igényeknek megfelelően. Mindezek mellett kifejezett hang-
súlyt fektettek a helyi szociális ügyintézésre, a település lakossága 
kríziseinek kezelésére. De ilyen program volt még a Gönci projekt 
által biztosított Mobil Team, aminek keretein belül egy fejlesztő 
szakemberekből álló csapat tagjai komplex fejlesztéseket végezett 
a járás általános iskoláiban és óvodáiban. A fejlesztésekkel leginkább 
a szegregált településrészeken élő gyerekeket igyekeztek elérni. 
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ezek a fajta szolgáltatások 
(főként az olyan soktelepüléses járások esetében, mint a Gönci vagy 
a Sellyei) csak néhány településen tudtak erős intenzitással működ-
ni. A Gönci projekt 14 települést ért el, a Sellyei utazósok tíz tele-
pülésre tudtak koncentrálni erőteljesen a 38 településes járásból. 
Ezeken a településeken a feladataikat el tudták látni és a céljaikat el 
tudták érni, de ilyen keretek között (négy fő foglalkoztatott a fela-
dat ellátására, egy kisbusz) nem marad már további kapacitás.

A másik fő irányzat gyakorlata a hiányzó, települési szolgáltatások 
kiegészítése, amikor a projektek egy előre megtervezett, konkrét 
részterületet érintő és célú szolgáltatást valósítottak meg a járá-
sok településein. Ezek a szolgáltatások illeszkedtek a Jelenlét-mód-
szertan beavatkozási területeihez, megjelölt témaköreihez, ennek 
megfelelően pedig kellően sokszínűek voltak. Így valósultak meg a 
gyakorlatban újszülött gyermekek gondozásához szükséges eszkö-
zök kölcsönzése, iskolai beilleszkedést segítő, gyermekek részképes-
ségeit fejlesztő, iskolai lemorzsolódást csökkentő, munkaerőpiaci 
mentoráló, adósságkezelő, vagy éppen a háztartások öngondosko-
dását segítő kiskertprogramok a projektek keretein belül.

valamint volt idő arra, hogy bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki velük. 
Ezek a kialakult kapcsolatok pedig a projektek végén sem vesznek 
el, hiszen helyben tovább élnek majd – az öt megvalósító szervezet 
több helyszínen visz tovább ezekben (és más) járásokban Felzárkózó 
települések pályázatot, amelyekkel már a projektek időtartama alatt 
kialakult a szinergia. A járási projekteknek kötelezően együtt kellett 
működniük a helyben velük párhuzamosan futó Gyermekesély pro-
jektekkel. Ezt a kötelezettséget egyrészt a pályázatok felhívása is 
előírja, másrészt a Belügyminisztérium Helyettes Államtitkárságá-
nak indíttatására a projektek járási szinten kötelező együttműködési 
megállapodásokat kötöttek egymással. Volt, ahol ezek az együttmű-
ködések harmonikusan és jól koordinálva, valós szakmai feladatmeg-
osztás keretében meg tudtak történni, azonban volt arra is példa, 
hogy ez az együttműködés csak formálisan, valós szakmai egyezte-
tések és közösen koordinált szakmai munka nélkül zajlott le. A szak-
mai tapasztalat azt mutatja, hogy ezeken a kialakult együttműködési 
formákon a 2020 végén megkötetett együttműködési megállapo-
dások sem változtattak. Ahol addig nem tudott kialakulni egy har-
monikus együttműködési stratégia, ott ezt követően sem történt 
változás.

Együttműködések a járások más fontos szakmai szereplőivel is ki-
alakultak: a polgármesterekkel általában pozitív együttműködés volt 
a jellemző. A projektek helyben az általános iskolákkal, óvodákkal 
mindenütt eredményesen tudtak együttműködni. Volt, ahol a járás 
egészségfejlesztési intézetével is eredményes kapcsolat alakult ki.  
A szociális és egészségügyi intézményekkel azonban nem minde-
nütt volt azonos a létrejött kapcsolat intenzitása. Volt olyan járás, 
ahol az ellátórendszer abszolút partnerként tekintett a helyben futó 
projektre – folyamatosan egyeztettek szakmai kérdésekben, illetve 
arra is volt példa, hogy a projekt megvalósítóit rendszeresen meg-
hívták a család- és gyermekjóléti szolgálat tárgyalásaira mint bevont 
felet. Azonban voltak járások, ahol csak elvétve, egy-egy konkrét 
ügy kapcsán sikerült kapcsolódni ezekhez az intézményekhez.

Fontos, a programok szempontjából meghatározó körülmény volt, 
hogy a projektek a járások településein nemcsak a helybéli szakem-
berekkel, de az ott élő helyiekkel is tudtak munkakapcsolatokat ki-
alakítani – a településeken élő kulcsembereket sikeresen be tudták 
vonni a munkájukba. Ők jellemzően egyfajta kapcsoltatóként funk-
cionáltak, akik első kézből tudtak információkkal szolgálni a projek-
tek számára arról, hogy milyen fejlesztési területekre érdemes és 
kell koncentrálni, illetve kik azok, akiknek a bevonására koncentrálni 
kell. Ezek a helyi kulcsemberek a szolgáltatások megvalósításában 
és főleg azok megtervezésében is tudták segíteni a járási szinten 
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programokhoz, azzal a céllal jött létre, hogy változtatni tudjon azo-
kon a helyben tapasztalható külső adottságokon, amelyek negatívan 
befolyásolják a helyiek életminőségét, illetve képessé tegye a prog-
ramba bevontakat arra, hogy ezeket saját erejükből el tudják kerülni. 
Ennél a konkrét példánál maradva: ez a programelemnek az volt a 
célja, hogy a járásban élő munkanélküliek és közfoglalkoztatottakat 
segíteni tudják a munkaerőpiaci elhelyezkedésben. Ahogy az ilyen 
konkrét esetekben is látható, jelentős eredmények érhetők el azzal, 
hogy a helyiek foglalkoztatási viszonyaiban kellő segítséget tudnak 
nyújtani. Az ilyen fajta szolgáltatások sikerességének egyik oka a hi-
ánypótló szerep lehet. Ezek a programok olyan feladatokat látnak el, 
amelyeket más intézmények és a helyi szociális munkások meglévő 
feladatköreik között nem tudnak ellátni. Ezért is kiemelten fontos, 
hogy ezek a projektek az ilyen területeken működni tudjanak, továb-
bá rendkívül fontos, hogy ezeket a területeket a megvalósítás előtt 
a diagnózisokban megfelelően feltérképezzék.

Mindezek megvalósulása azonban nem volt minden esetben egyér-
telmű. Hiába látszott (mind a diagnózisok alapján, mind a szakmai ta-
pasztalatokból) az, hogy vannak olyan hiányzó szolgáltatások, ame-
lyek pótlása kiemelten fontos lenne, mégsem sikerült ezeket minden 
esetben megoldani. Voltak olyan hiányterületek, amelyekre nem ta-
láltak (volt, hogy a projektek ötéves időtartama alatt) szakembert, 
egyszerűen azért, mert helyben nem volt elérhető megfelelő vég-
zettségű szakember. Így pedig már az ajánlattételi felhívást sem le-
hetett kiírni. Születtek áthidaló megoldások (pl. online pszichológiai 
tanácsadás ott, ahol nem találtak pszichológus szakembert, aki sze-
mélyesen tartana foglalkozásokat), de ezek hatásossága, valamint a 
helyiek körében az elfogadottsága a személyes találkozások alkal-
maihoz képest kérdéses.

Azonban akkor sem volt egyértelmű ezek megvalósíthatósága, ha 
akadt helyben a hiányterületek szolgáltatásait biztosítani tudó szak-
ember. A projektkonstrukció szabályainak megfelelően ajánlattételi 
eljárások lefolytatására volt szükség szakemberek alkalmazása ese-
tén. Sokszor nem, vagy csak nagyon nehezen találtak a projektek 
három olyan szakembert, aki helyben elérhető volt és hajlandó volt 
részt venni egy ilyen eljárási folyamatban. Ezek a tapasztalatok mind 
megerősítik a járásokban érzékelhető szakemberhiányt, de, ahogy 
látható, a pályázati konstrukció ilyen esetekben nem teszi lehető-
vé vagy könnyíti meg, hogy ezen a projektek segíteni tudjanak. A 
szakmai munka ellátását szintén nehezítette a projektek által fog-
lalkoztatott szociális munkások közötti magas fluktuáció, ahogy az a 
Jelenlét Pontoknál már említettük.

Mindezek erőssége, hogy nem csak a Jelenlét Pontok településein 
valósultak meg. Nem fér kétség ezeknek a programoknak a haszná-
hoz, azonban a hosszú távú fennmaradásuk kérdéses. A projektek-
nek a fenntartási időszakban kötelezően csak a Jelenlét Pontok szol-
gáltatásait kell fenntartaniuk, a járási szolgáltatásokat nem. Ugyan 
a járások más településein futnak még felzárkózó fókuszú pályáza-
tok, de ezek jellemzően települési szinten működnek, a járás egészét 
érintve elenyésző hatásuk van, hiszen ezek hasznosulása a telepü-
lések határain belül történik meg. Így, hogy a programok további 
megvalósítására, azok kísérésére a jövőben nem lesz lehetőség félő, 
hogy ezeknek a hosszú távú hatása nem valósul majd meg.

Érdemes mérlegelni azt, hogy a Jelenlét Pontokhoz képest ezek-
nek a járási szintű szolgáltatásoknak mekkora hasznuk van. A kol-
légák visszajelzései alapján egyes szolgáltatások nem a kőház szol-
gáltatásaihoz hasonló haszonnal valósultak meg. Ilyen volt például 
a Sellyei járási projekt keretein belül, az Utazó Jelenlét Pont által 
megvalósított közösségfejlesztés. Ahogy a programelemet vizsgá-
ló kutatás feltárja, a Jelenlét Pontoknál tapasztalható folyamatos 
rendelkezésre állás és a sokszínű programkínálat erősebb hatással 
van ezen a téren. Az ott dolgozó szakembereknek több lehetőségük 
van megismerni a helyieket, a településeken működő, azok életét 
sokszor meghatározó formális és informális kapcsolatrendszereket. 
Így jóval eredményesebbek a közösségfejlesztés terén, mint azok az 
utazósok, akik sokkal ritkábban jutnak el egy-egy településre. (SIM-
PACT – 2022 – 6.o) Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lenne 
haszna az effajta szolgáltatásoknak. Az így kialakult kapcsolatok a 
jövőben könnyebbé teszik a kapcsolódást a segítő folyamatokban, 
és természetesen a szakmai feladatok hatása sem enyészik el teljes 
mértékben.

Látható azonban, hogy azoknál a konkrét programoknál, amelyek 
egy előre meghatározott célcsoport kapcsán operálnak konkrét 
szakmai feladatokkal, jelentős haszon érhető el a kőházak távollé-
tében is. 

A projektek megvalósítói különböző szolgáltatásokat vittek a járásaik 
településeire, azonban voltak olyanok, amelyekkel a projektek egy-
ségesen minden településen meg tudtak jelenni. Az olyan projekte-
lemek esetében, mint a Baktalórántházai járásban működő, „Vissza 
az elsődleges munkaerőpiacra” pilotprogram, a program hatásait 
vizsgáló kutatás alapján látható, hogy minden, a programra elköltött 
1 Ft értékű befektetés várhatóan 6 Ft társadalmi nyereséget hoz 
a következő öt évben. (SIMPACT – 2022 – 4.o) Ez a fajta program 
is, hasonlóan más, a projekt és a többi projekt által megvalósított 
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VIII. A JELENLÉT-MÓDSZERTAN JÁRÁ-
SI SZINTEN ALKALMAZÁSA – KÉPZÉSI 
PROGRAM ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI PROGRAM

1. A képzési program

A képzés megnevezése A Jelenlét-módszertan járási  
szinten alkalmazása

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák 
az MMSZ Jelenlét-módszertanának alapvető 
ismereteit, valamint mindezek járási szinten 
alkalmazását, azzal a céllal, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára 
segítséget nyújthassanak, ezzel is segítve az 
integrációjukat.
A képzés során a résztvevők megismerik  
a Jelenlét-módszertant, azon belül a rászorulók 
élethelyzetének könnyítését, a jogi hátteret és azt 
a szociális modellt, amely széles körű eszköz-
rendszert biztosít mindenki számára. Megismerik 
mindezeknek a járási szintű alkalmazási területeit, 
külön kiemelve a szükséges együttműködések 
kialakítását, illetve a Jelenlét-módszertanon 
belül alkalmazott feladatok több településen való 
koordinálását.
A konkrét ismeretek elsajátítása mellett a részt-
vevők gyakorlaton keresztül tapasztalják meg a 
viselkedés, a kommunikáció, kapcsolatteremtés, 
kapcsolatfenntartás módjait. Élő, mindennapi 
szituációkkal a halmozottan hátrányos helyzetű 
emberekkel, valamint a velük dolgozó helyben 
elérhető szakemberekkel történő találkozások 
során saját élményű gyakorlatot szereznek. A kép-
zés rámutat a témához kapcsolódó segédanyagok 
fellelhetőségére.

A képzés célcsoportja

Azok a felnőtt résztvevők, akik szeretnének 
többet megtudni, ismereteiket rendezni az esély-
egyenlőség megteremtésének lehetőségeiről, a 
hátrányos helyzetű rászoruló emberekről, a velük 
való kommunikációról és a velük kapcsolatban 
álló szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer 
munkaformáiról, munkatársairól és a velük való 
kapcsolódás módjairól.

Összegezve a járási munka tapasztalatait, elmondható, hogy a Je-
lenlét Pontok szakmai feladatainak járási szintre kiterjesztése telje-
sült, azonban ez nem igaz a járások minden településeire, csak ott, 
ahol a projektek kiemelt fókusszal valósítottak meg szakmai fel-
adatokat. A kevesebb településes járások esetében jobb arányban 
tudják megvalósítani ezeket, de a soktelepüléses, aprófalvas járások 
esetében kevésbé – a Sellyei járásban az Utazó Jelenlét Pont kollégái 
tíz településre tudtak kapacitásaiknak megfelelően kiemelten kon-
centrálni. Ezeken a településeken sikerült közösségi programokat 
megvalósítani, a településen élőket a bevonás szempontjából aktivi-
zálni, ezáltal pedig a helyi közösséget erősíteni. A projektek és a he-
lyi lakosok, valamint a helyi szakemberek között létrejött egy olyan 
bizalmi kapcsolat, ami erősíteni tudta a szakmai munka volumenét. 
Azonban mindezek hosszú távú hatása, valamint fennmaradása kér-
déses. A projektek a zárása után nem tudnak majd olyan mérték-
ben koncentrálni a szolgáltatások fenntartására, ahogy azt a projekt 
időszaka alatt tették, így pedig félő, hogy az eddig elért eredmé-
nyek elvesznek majd, valamint lesznek olyan települések, amelyek 
kimaradnak az addig számukra is elérhető támogatási folyamatok-
ból. Ezen túl pedig a Végtelen lehetőség egyik legfontosabb része, 
a járási szakemberek közötti folyamatos kapcsolat fenntartása és a 
szinergiák erősítése szempontjából kiemelten fontos kerekasztalok, 
fórumok és az élő szakmai közösségek sem fognak tovább működni 
az addig megszokott rendben, ennek pedig az lehet a hatása, hogy a 
kialakult erős szakmai kapcsolatok megkopnak.
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7. Tananyagegységek

Tananyagegység mátrix:
Tananyagegységek megnevezése Elm. Gyak. Összesen

Elméleti alapismeretek 10 0 10

A helyi közösségi élet erősítése 8 0 8

Sajátélményű gyakorlat 0 8 8

Kommunikációs készségfejlesztés 2 4 6

Kapcsolatteremtés 4 4 8

Összesen: 24 16 40

Első tananyagegység:
Megnevezése Elméleti alapismeretek

Célja

A tananyagegység célja, hogy a képzésben részt vevők 
megismerjék a Jelenlét-módszertan alapelveit, a társadal-
mi kirekesztődés folyamatát, a kirekesztett közösségek 
jellemzőit, az integrációs lehetőségeket, a jogszabályi 
kereteket, a jog vonatkozó rendelkezéseit és a helyben 
elérhető ellátórendszer struktúráját és szereplőit.

Tartalma

•  A Jelenlét-módszertan: története, háttere, jó gyakor-
latai, eszközei a társadalmi egyenlőség előteremtésére, 
járási szinten való alkalmazhatóságának lehetőségei

•  A társadalmi kirekesztődés folyamata
•  A kirekesztett közösségek kialakulása, jellemzői
•  A halmozottan hátrányos helyzetben lévő társadalmi 

csoportok, sajátos szükségleteik, problémáik: munka-
nélküliség, hajléktalanság, kisebbségek, fogyatékosság, 
menekültek

•  A gettósodás fogalmának megismerése
•  Az integrációs lehetőségek bemutatása
•  A gyermekeken keresztül a szülők bevonásának  

módszereinek bemutatása, eszközeinek megismerése
•  A helyi szinten működő szociális és gyermekvédelmi 

ellátórendszer működése, vonatkozó jogszabályi  
keretei, szereplői és működési területei

Elméleti órák száma 10

Gyakorlati órák száma 0

Terjedelme 10 óra

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei

A résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a megengedett 
mértéket.

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák
A résztvevők képesek alkalmazni a Jelenlét-módszertan alapelveit, ismerik a halmozot-
tan hátrányos helyzetű emberek speciális élethelyzetét, a kirekesztettség jellemzőit.

A résztvevők képesek alkalmazni a Jelenlét-módszertan munkaformáit, ezeket képesek 
több településen koordinálni vagy megszervezni.

A résztvevők ismerik az integrációs lehetőségeket, a jogszabályi kereteket, a jog  
vonatkozó rendelkezéseit, a helyben elérhető ellátórendszer struktúráját és szereplőit.

A résztvevők képesek alkalmazni a közösségek fejlesztésének alapvető ismereteit,  
a halmozottan hátrányos helyzetű emberekkel történő kapcsolatteremtés formáit.

A résztvevők képesek alkalmazni a könnyen érthető, asszertív kommunikáció alapvető 
eszközeit, a rászorulókkal, valamint a velük kapcsolatban álló szakemberekkel való 
kapcsolatfelvétel módjait.

A résztvevők képesek olyan kommunikációs eszközök alkalmazására, amely-
ek használatával hatékony segítséget tudnak nyújtani a társadalmi egyenlőség 
kialakításának érdekében.

A résztvevők képesek felismerni és megérteni a halmozottan hátrányos helyzetben  
élők mindennapjait érintő kihívásokat, speciális élethelyzetükből adódó nehézségeket.

A résztvevők a képzés során szerzett ismereteket képesek lesznek az élet számos 
területén alkalmazni.

3. A programba bekapcsolódás feltételei
Iskolai végzettség A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.

Szakmai végzettség A bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.

Szakmai gyakorlat A bekapcsolódás nincs szakmai gyakorlathoz kötve.

Egészségügyi alkalmasság A bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz 
kötve.

Előzetesen elvárt ismeretek Nincsenek előzetesen elvárt ismeretek.

Egyéb feltételek Nincsen egyéb feltétel.

4. A programban való részvétel feltételei
Részvétel követelésének 
módja

A résztvevők által aláírt jelenléti ív és az oktató által 
vezetett haladási napló.

Megengedett hiányzás A képzési órák maximum 20%-a.

Egyéb feltételek A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a 
szerinti felnőttképzési szerződés megkötése.

5. Tervezett képzési idő
Elméleti órák száma 24

Gyakorlati órák száma 16

Összes óraszám 40

6. A képzés formájának meghatározása
A képzés formája Csoportos képzés
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Megnevezése Saját élményű gyakorlat

Tartalma

•  A halmozottan hátrányos helyzetűekkel történő kapcso-
latteremtés esetei, segítő modellek

•  A halmozottan hátrányos helyzetűekkel helyben kapcso-
latban álló szakemberekkel történő kapcsolatteremtés 
esetei, segítő modellek

•  A Jelenlét-módszertan gyakorlati eszközei, jó gyakorlata, 
annak kiterjesztése és koordinálása a járás településein

•  Kapcsolatteremtés a gyakorlatban
•  A közösségfejlesztés formáinak gyakorlata

Elméleti órák száma 0

Gyakorlati órák száma 8

Terjedelme 8

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei

A résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a megengedett 
mértéket.

Negyedik tananyagegység:
Megnevezése Kommunikációs készségfejlesztés

Célja

A tananyagegység célja, hogy a képzésben részt vevők 
elsajátítsák az asszertív kommunikáció alapvető eszkö-
zeit, ezáltal fejlődjenek kommunikációs és önismereti 
készségeik.

Tartalma

•  Az önismeret fogalma, szerepe a kommunikációban
•  Az asszertív kommunikáció alapelvei, eszközei
•  Az empátia, értő hallgatás szerepe, éntudatosság
•  Kommunikációs problémamegoldó készség fejlesztése 

saját élményű tapasztalatokon keresztül
•  A halmozottan hátrányos helyzetű emberekkel  

folytatott kommunikáció különleges jellemzői, eszközei

Elméleti órák száma 2

Gyakorlati órák száma 4

Terjedelme 6

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei

A résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a megengedett 
mértéket.

Második tananyagegység:
Megnevezése A helyi közösségi élet erősítése

Célja

A tananyagegység célja, hogy a képzésben részt vevők 
felismerjék a közösségfejlesztés, közösségépítés szerepét  
a társadalmi esélyegyenlőség előteremtésében, megis-
merjék a közösségfejlesztés alapvető módszereit, a közös-
ségi programok jelentőségét és szerepét, a család,  
a családtagok bevonásának módját, a helyi szinten elér-
hető ellátórendszerrel való együttműködés módjait és 
lehetséges formáit.

Tartalma

•  A helyi közösségek kialakulásának folyamata
•  A közösségi szolgáltatói terek küldetése, funkciói.  

Az együttműködés, partnerség szerepe.
•  A közösségek fejlesztésének alapelvei, célja, eszközei, 

módszerei
•  A Jelenlét-módszertan közösségfejlesztő technikái  

az életkorok tükrében
•  A helyi közösségi élet erősítésének, a közösségek  

támogatásának alternatívái, az integráció lehetőségei
•  A családok szerepe a közösségekben
•  A család rendszere, a gyermekek szerepe a családban
•  A gyermekes családok életciklusai, a ciklusok jellemzői
•  A közösségek támogatása során a szülőkkel való  

kapcsolattartás eszközei, bevonásuk módjai
•  A közösségek támogatása során a helyi szinten  

elérhető ellátórendszerrel való együttműködés módjai
•  Kommunikációs alapismeretek a hátrányos helyzetű 

szülőkkel, valamint a velük foglalkozó szakemberekkel – 
az asszertív kommunikáció elősegítése

Elméleti órák száma 8

Gyakorlati órák száma 0

Terjedelme 8

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei

A résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a megengedett 
mértéket.

Harmadik tananyagegység:
Megnevezése Saját élményű gyakorlat

Célja

A tananyagegység célja, hogy a képzésben részt vevők 
felismerjék a közösségfejlesztés, közösségépítés szerepét  
a társadalmi esélyegyenlőség előteremtésében, megis-
merjék a közösségfejlesztés alapvető módszereit, a közös-
ségi programok jelentőségét és szerepét, a család,  
a családtagok bevonásának módját, a helyi szinten elér-
hető ellátórendszerrel való együttműködés módjait és 
lehetséges formáit.
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A képzésben részt vevő teljesítményének értékelése jelen képzési 
programban:

A záróvizsga formája Írásbeli. A záróvizsgát az intézmény a képzés végén 
szervezi meg.

Megszerezhető minősítések „Megfelelt” 60–100%
„Nem felelt meg” 0–59%

Sikertelen teljesítés  
következményei

A képzésben részt vevő választhatja a záróvizsga ismételt 
teljesítését egyszer, vagy újrajárhatja a tanfolyamot.

10. A képzés zárása
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei

A teljes képzés elvégzéséről szóló igazolás meg-
nevezése: tanúsítvány

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

Személyi feltételek A program megvalósításában szakmai vezető és 
oktatók vesznek részt

Személyi feltételek  
biztosításának módja

Az intézmény a személyi feltételek biztosítását  
a végzettséget igazoló dokumentumokkal, valamint 
munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel 
igazolja. Szakmai vezető végzettsége: szociális, vagy 
pedagógiai egyetemi, vagy főiskolai végzettség, és 
legalább 3 év felnőttképzési gyakorlat.
Oktatók végzettsége: felsőfokú egyetemi vagy 
főiskolai végzettség.
Szakmai vezető: az intézmény munkavállalója.  
Az oktatót betegség vagy egyéb okból történő 
hiányzás esetén a foglalkozásokon megfelelő vég-
zettségű másik oktató helyettesítheti.

Tárgyi feltételek

A képzési helyek és tantermek száma, valamint 
a tantermek befogadóképessége a programban 
aktuálisan részt vevők számához igazodik.
Tantermenként: tanulóasztalok, székek vagy írólapos 
székek a résztvevők létszámának figyelembev-
ételével.
1 db tanári asztal, 1 db tanári szék.
1 db tábla vagy flipchart tábla.
Képzési helyszínenként: 1 db WC, az egy időben jelen 
lévő létszám figyelembevételével.
Az intézményben: ügyfélszolgálati helyiség vagy 
pult, fénymásoló, számítógép internet-hozzáférés-
sel, perifériákkal

Tárgyi feltételek biztosításának 
módja Saját tulajdon vagy bérlemény.

Egyéb speciális feltételek Nincsenek egyéb feltételek.

Egyéb speciális feltételek  
biztosításának módja –

Ötödik tananyagegység:
Megnevezése Kapcsolatteremtés

Célja

A tananyagegység célja, hogy a képzésben részt vevők 
kapcsolatteremtési, problémamegoldási, stressz- és 
konfliktuskezelési készségei fejlődjenek, ezáltal is elősegít-
ve a halmozottan hátrányos helyzetű emberekkel történő 
kapcsolatteremtést.

Tartalma

•  A kapcsolatteremtés kommunikációs eszközei
•  A kapcsolatteremtés formái a helyi közösségek  

támogatása, valamint a helyi ellátórendszerrel  
való együttműködés során

•  A halmozottan hátrányos helyzetű emberek speciális 
élethelyzetei, környezete

•  A helyi szintű ellátórendszer felépítése, struktúrája  
és szereplői

•  Devianciák, függőségek típusai
•  A kapcsolatteremtés és a kapcsolatok fenntartása  

közben fellépő problémák potenciális forrásai
•  Problémamegoldó modellek: a perlmani probléma-

megoldó irányzat, a feladatközpontú esetkezelés,  
Compton–Galaway problémamegoldó modellje

•  A stressz kezelésének alaptechnikái
•  A konfliktusok kezelésének alaptechnikái

Elméleti órák száma 4

Gyakorlati órák száma 4

Terjedelme 8

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei

A résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a megengedett 
mértéket.

8. Csoportlétszám
Maximális csoportlétszám (fő) 30 fő

9. A szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert, szakképesítés 
(OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén 
az értékelőrendszer – modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírása

NEM RELEVÁNS.
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IX. KUTATÁSOK ÉS SZAKMAI ANYAGOK 
ÖSSZEGZÉSE
Az öt járási projekt megvalósító szakemberei és szervezetei rengeteg 
megvalósítói tapasztalatot és tereptapasztalatot szereztek. A hátrá-
nyos helyzetű járásokban dolgozó szakemberek olyan rendszerbeli 
működésekre, hiányosságokra látnak rá, amelyek sok esetben nem 
kapnának kellő figyelmet, valamint lehetőségük van felhívni a figyel-
met olyan rendszerszintű problémákra, vagy olyan csoportokra jel-
lemző problémákra, amelyek kiemelten a hátrányos helyzetű tér-
ségekben fordulnak elő az élet bármely területéhez kapcsolódóan.  
A Végtelen lehetőség projektek munkatársai is a terepen dolgoznak, 
ezáltal közvetlen kapcsolatban állnak a támogatni kívánt családokkal 
és az őket támogató helyi szakemberekkel. Mindezek tapasztalatait 
összefoglalva fel tudják hívni a figyelmet azokra a kihívásokra, szük-
ségletekre, amelyek leginkább a hátrányos helyzetű térségek élőket 
és dolgozókat érintik. 

Ezeknek a tapasztalatoknak az összegyűjtése, valamint reflexiók, 
visszacsatolások adása a megfelelő támogatás tervezéséhez a ki-
emelt projekt feladata. Mindezek mellett a kiemelt projekt célja  
a legégetőbb problématerületek kiemelése a hozzájuk kapcsolódó 
tapasztalatok külön összegyűjtésével, illetve ezekkel kapcsolatban 
jelzések adása a döntéshozók részére. A projektben dolgozók véle-
ményét, szakmai dilemmáit, valamint a megvalósított tevékenysé-
gek tapasztalatait rendszeres tereplátogatásokkal, rendszeres közös 
szakmai (tematikus) műhelyek szervezésével, valamint strukturált 
beszámolórendszer segítségével tudta a kiemelt projekt folyama-
tosan nyomon követni. A folyamatkísérés támogatása mellett ez  
a beszámolási rendszer lehetőséget adott arra, hogy a leghátrányo-
sabb helyzetű térségekben megvalósuló projektek által tapasztalt 
problémákat, hiányosságokat horizontálisan is összegezni lehessen, 
és a megvalósító szervezetekkel elindulhasson egy közös gondolko-
dás a rendszerszintű megoldási formákon, utakon, lehetőségeken. 
Ennek eredményeként több átfogó értékelés készült már a járási 
programok által tapasztalt nehézségekről és a megvalósított tevé-
kenységekről, a legutóbbi a 2020-as év tapasztalatait foglalja ösz-
sze a legfontosabb szakterületeket és problématerületeket érintve. 
(MMSZ, Mátyás, Panyik, Sarok – 2021)
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székek számáról, a szegregátumokra, szegregált településekre vo-
natkozó tapasztalataink alapján az árnyékszékek hiánya, mint problé-
ma, járásonként és térségenként különböző mértékű, de országosan 
tapasztalható. Egyes településeken az átlagosnál jobb a helyzet,  
és víz vagy fürdőszoba hiányában a kerti WC-k használata és meg-
léte általános, és állapotuk megfelelőnek mondható. Ennek ellen-
kezőjére is találunk példát: bizonyos területeken az árnyékszékek 
állapota nagyon rossz, vagy egyáltalán nincsenek is, tapasztalataink 
szerint több helyen azok faanyagát a téli időszakban eltüzelik a lakók. 
Árnyék szék hiányában ólba, kertbe járnak, vagy vödröket használ-
nak WC helyett, sok helyen az emberi ürülék az udvarokon található 
meg. 

A problémával érintett települések, települések részek kiemelt  
támogatása szükséges, ennek lehetséges módjaira is kitér az összeg-
ző anyag. Tapasztalataink szerint nem célszerű csak és kizárólag fi-
nanszírozott mobil eszközökkel ellátni a telepeket, fontos szempont, 
hogy az eszközök elhelyezéséhez társuljon egyféle közösségi prog-
ram, amely segíti a családokat, gyermekeket a rendszeres tisztál-
kodás, valamint különböző higiéniai szabályok betartásának elsajá-
tításában. Fontos szempont a biztosítandó eszközök esetében, hogy 
anyaga eltüzelésre ne legyen alkalmas, valamint esetleges járványok 
elkerülése érdekében folyamatosan biztosított legyen a rágcsálók, 
patkányok irtása is. (MMSZ, Tóth – 2019)

A Végtelen Lehetőség program öt járásában különböző mértékű 
problémát jelent az árnyékszékkel való ellátottág hiánya. A Bak-
talórántházai és a Sellyei járásban például nem sorolták a kiemelt 
problémák közé, és az utóbbi években a Kunhegyesi járásban is sokat 
javult a helyzet az elmondások szerint. A Cigándi és Gönci járások-
ban azonban fontos problémaként azonosították az árnyékszékek 
hiányát, és részben a VL-projekt keretében igyekeztek is orvosol-
ni, többségében kerti WC-k telepítésével. A siker felemás: a Gön-
ci járásban enyhültek az árnyékszék hiányából adódó problémák,  
a Cigándi járásban viszont végül nem valósult meg a kerti WC-k te-
lepítése – ennek ellenére ott is javult a helyzet, leginkább a költözé-
sek miatt. A kerti árnyékszékek azonban csak ideiglenes megoldást 
jelenthetnek, mert a probléma teljes orvoslása csak közművesítéssel 
oldható meg, és ez még várat magára.

Kábítószer-fogyasztás a szegregált település(rész)eken 
A személyes és szakmaközi tapasztalatok alapján, valamint a projek-
tek segítő tevékenysége által látótérbe kerülnek olyan, nagy láten-
ciájú, komplex problémák is, mint a kábítószerek fogyasztása.  
A kábító és pszichoaktív hatású anyagok szegregátumi elterjedése 

Az adatgyűjtések és kutatások bemutatása és a fontosabb eredmények
A megvalósítás során több olyan témakör is előtérbe került, ame-
lyekkel kapcsolatban rövid, támogató szakmai anyagok készültek 
el (pl. járványhelyzet, krízishelyzetek során szerzett tapasztalatok) 
vagy egy-egy kiemelt problémához kapcsolódva rövid helyzetelem-
zéseket, célzott adatgyűjtéseket végeztek. Ezek az anyagok ösz-
szegzik egy-egy kiemelt problématerület tapasztalatait, kihívásait, 
és amellett, hogy bemutatják a problémák mindennapi hatásait és 
következményeit, megoldási javaslatokat, fontos szempontokat is 
kiemelnek az olvasók számára.5

A következő fejezetben röviden összegezzük a legfontosabb célzott 
adatgyűjtéseket és azok fontosabb eredményeit.

Árnyékszékkel ellátottság és annak következményei 
A Végtelen lehetőség program megvalósítása során több járásban 
és családban is problémaként merült fel a lakásokban a fürdőszoba 
és vízöblítéses WC hiánya, amelyhez kapcsolódóan a Gyerekesély 
31 járására kiterjesztett adatgyűjtés történt. A járási adatgyűjtések 
célja, hogy pontosabb kép szülessen arról, hogy milyen mértékben 
van jelen a probléma az érintett járásokban, településeken, valamint 
milyen szempontokat szükséges szem előtt tartani a segítés érde-
kében. 

A rendelkezésre álló statisztikák szerint az országban a lakások 98%-a 
csatornázott, és 85%-uk közüzemi csatornahálózatba is be van köt-
ve. Ennek ellenére sok otthonban okoz nehézséget a mindennapi 
higiéniai szükségletek kiszolgálásának alapfeltétele: a fürdőszoba és 
a WC hiánya. A Központi Statisztikai Hivatal 2016-os adatai szerint  
a vízöblítéses WC-vel rendelkező lakások aránya országos szinten 
96%, és ez az arány a községekben sokkal alacsonyabb, mindösz-
sze 92%. Az integrált térségi gyerekprogramok járásait tekintve 
a komfort nélküli lakások aránya jóval meghaladja az országos át-
lagot, valamint az országban található komfort nélküli lakások kö-
zül minden 3. az érintett 31 járás egyikében található. Az összegzés 
becslése szerint az érintett járásokban legalább minden 10. személy 
félkomfortos vagy komfort nélküli lakásban él, a Baktalórántházai,  
a Cigándi, a Csengeri, az Edelényi, az Encsi, a Fehérgyarmati, a Gönci,  
a Kunhegyesi, a Mezőcsáti, a Putnoki, a Sellyei és a Szikszói járások-
ban a komfort nélküli lakások aránya pedig kiemelten magas. 

Bár hivatalos statisztika nincs a lakásokon kívül elhelyezett árnyék-

5 Az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt szakmai vállalása 
alapján online tudástárat tart fent a projektek számára: http://gyerekesely.maltai.hu/page/18
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településen jelent ez problémát), az alkoholfogyasztás itt is nagy-
mértékben jelen van. A cigándi projektben ennek megfelelően az 
egészségfejlesztő előadások egyik fő fókusza az alkoholfogyasztás 
veszélyei és hatásai voltak, célcsoportja pedig a kamaszok. De érin-
tette a témát a védőnő az általa tartott baba-mama klubokon, illet-
ve fontos téma volt a Szülőnek lenni jó! és a Családi életre nevelés 
képzéseken is.

A Baktalórántházai projektben is kiemelt helyen szerepeltek a ká-
bítószer-fogyasztásra reflektáló programelemek: az addiktológiai 
tanácsadás és prevenció program keretében a járás szakemberei 
részére történt a szenvedélybetegségekre és a szenvedélybetegek 
ellátására vonatkozó tudásátadás, emellett szerfüggő személyek 
részére biztosítottak addiktológiai tanácsadást. Az iskolákban pre-
venciós foglalkozást tartottak, illetve elindították a Gyerekszemmel 
című programot, amely a diszharmonikusan működő családok gyer-
mekei részére nyújtott segítséget.

A Kunhegyesi járás is erősen érintett a kábítószer-függőséggel, 
az elmúlt években növekvő tendenciát mutatott a dizájnerdrogok 
használata, szinte minden településen jelen volt. Erre válaszul több 
kezdeményezést is indítottak a járásban különböző projektek ke-
retében: Tiszabőn és Tiszaburán addiktológiai program keretében 
igyekeztek bevonni a kisgyermekes anyákat, a serdülőket és a füg-
gő családtaggal küzdő családokat heti rendszerességgel egy éven 
keresztül. Ennek folytatásaként a Végtelen lehetőségből foglalkoz-
tattak szakembert, aki a járás több településén tartott prevenciós 
foglalkozásokat. Emellett több kolléga addiktológiai műhelyen vett 
részt drog- és alkoholtémában.

kapcsán a vonatkozó tapasztalatok sokoldalúak. A 2019 februárjá-
ban összegyűjtött információk alapján leírt és bemutatott helyzet-
kép tartalmát erősen befolyásolja a téma érzékenysége, lehetséges 
büntetőjogi következményei, valamint a helyi ellátórendszerekben 
dolgozók együttműködési szándéka. 

A tapasztalatok és a célzott adatgyűjtések alapján a szegregátumok-
ban, a szegregált településeken a mindennapi kábítószer-fogyasztás 
különböző mértékű, de országosan jelen van. A legálisan beszerez-
hető és fogyasztható szerek jelenléte mindennapos, néhol azok elő-
állításában is aktívan érintett a lakosság, korosztálytól függetlenül. 
A házi készítésű szereket használók átlagéletkora egyértelműen 
csökkent, egyes járásokban már az óvodás korosztály körében is ta-
pasztaltak kollégáink szerhasználatot. A kábítószerek használata és 
sokszor terjesztése is előfordul, de az ott élők jövedelmi helyzetéből 
adódóan olcsóbb, könnyebben beszerezhető drogokat találtunk.

Sok esetben már az általános iskolai korosztály is ismeri a beszerzési 
forrásokat, és ismeri a könnyen beszerezhető szerek előállítását és 
azoknak a hatásait. A kábítószerek fogyasztása több településen már 
az általános iskola felső tagozatosai között rendszeressé válik, hatá-
sa meglátszik az iskolai eredményeken, és kihat az iskolalátogatási  
kötelezettségek teljesítésére is. A szerek fogyasztásánál szezonali-
tás figyelhető meg. A fiatalabbak körében az iskolai szünetek alatt 
gyakoribb, a felnőttek körében a mezőgazdasági munkák idején ke-
vésbé fordul elő a szerhasználat.

Fontos megállapítás, hogy bár a jelenleg a területekre irányuló,  
támogatott projektek elemei és tevékenységei között vannak pre-
vencióra irányulók is, azok sok esetben már nem elegendőek a prob-
léma megoldására. A prevenciós programok tartalmi elemei nem 
elégségesek, rugalmatlanok, a prevenciós célú tevékenységeket 
egyre fiatalabbakra kellene irányítani, és sokkal fiatalabb életkor-
ban, a legálisan beszerezhető szerekre is kiterjedően el kell kezdeni 
azok bevezetését, akkor, amikor a szerek használata még nem kezdő-
dött meg. A legtöbb járásban nagyon nehezen érhető el a kezelésre 
irányuló szolgáltatás, pedig sok esetben kezelésre és rehabilitációs 
utógondozásra lenne szükség. Nemcsak az intézményi ellátórend-
szer, de a szolgáltatások is hiányosak, és ezt az egyre súlyosbodó 
szakemberhiány egyre inkább nehezít. (MMSZ, Tóth – 2019)

A kábítószer-fogyasztás kiemelt probléma a Végtelen lehetőség 
program mind az öt járásában, amelyet a helyi projektek különböző 
programokkal kívántak orvosolni. Míg a Cigándi és a Gönci járás-
ban a pszichoaktív szerek kevésbé elterjedtek (a Gönci járásban egy 
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projektből (Felzárkózó Települések) indult ingyenes ivartalanítási 
program.

Az összes többi járásban is megvalósul ingyenes ivartalanítási prog-
ram, de ezek sikere korlátozott, mivel csak akkor működhet, ha  
a kutyák gazdái felderíthetők. A Kunhegyesi járásban viszont a hely-
zet javulásáról számoltak be, mivel ott, szintén a Felzárkózó Tele-
pülések program keretében, a veszélyes kutyákat elszállították.  
A probléma azonban továbbra is fennáll, az ivartalanítási programok 
csak keveseket értek el.

Adományozás, és ahhoz kapcsolódó szakmai tapasztalatok
Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény a család- és gyermekjóléti 
szolgálatok feladatai közé sorolja, hogy a saját ellátási területükön 
működjenek közre a helyi európai uniós forrásból megvalósuló prog-
ramok által biztosított eseti vagy rendszeres adományok célzott  
és ellenőrzött elosztásában. (1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) c)

A projektek járásaiban működő szolgálatok a kiemelt projekt kuta-
tásának tanulságai alapján megfogalmazzák, hogy nem áll rendelke-
zésükre elegendő forrás vagy adománykészlet, amelyből krízis (vagy 
speciális igény) esetén szabadon tudnának segíti a rászoruló csalá-
doknak. Az ilyen krízishelyzetekben az ellátórendszer majdnem tel-
jesen eszköztelen, a gyakorlatban általában csak külső segítséggel 
(pl. civil vagy egyházi segítség, adományszerzés, pályázati források) 
tudnak reagálni.

Az adományozásokra éppen ezért nem szabad szükséges rosszként 
tekinteni, bármennyire is nehéz feladat. Olyan családoknak nyújtha-
tó így segítség, akik mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. 
Ezért fontos, hogy részükre egyénre szabottan, de ne pazarló mó-
don történjen meg az adományozás. Lényeges, hogy az adományo-
zottat egyenrangú partnerként kezeljék ebben a folyamatban. Kér-
dés, hogy miként tekintünk az adományozásra? Ez egy segély, ami 
jár alanyi jogon, vagy inkább egy felajánlás? Mindenképpen káros, 
ha az adományozásra mint alanyi jogon járó tartalomra gondolunk. 
Nem szabad erősíteni a közösségben azt, hogy az adományozás ala-
nyi jogon jár.

Az adományozónak törekednie kell arra, hogy a lehető legjobb mó-
don tudja szolgálni adományával a kedvezményezett családok életét. 
Ügyelni kell arra, hogy ezeknek a családoknak ne jusson túl kevés 
vagy túl sok adomány. Ahhoz, hogy ez a lehető legjobban megál-
lapítható legyen, az adományozónak együtt kell működnie azokkal  
a szervezetekkel, akik helyben kapcsolatban állnak a családokkal és/

A Sellyei járásban is problémát okoz mind az alkohol, mind az ille-
gális szerek használata, utóbbi inkább a fiatalok körében jellemző. 
A helyben megvalósuló projektek esetében valamilyen hangsúlyt 
szinte mindig kap a kábítószer. A VL-programban is tartottak pre-
ventív foglalkozásokat, ezek mellett a pedig a helyi rendőrségnek,  
az egészségfejlesztési irodának, valamint a FETE-településeknek is 
van beavatkozási elképzelésük.

Összességében tehát a VL több járásában a kábítószer-fogyasztás-
ra reflektálva számos program indult, és ezekre égető szükség lesz  
a jövőben is.

Kóbor kutyák a szegregált település(rész)eken 
A hátrányos helyzetű térségekben végzett felzárkóztató progra-
mok szakemberei által látótérbe kerülnek a települések állapotára, 
élhetőségének minőségére hatással lévő olyan komplex problémák 
is, mint a településeken megtalálható kóbor kutyák jelentette gon-
dok. A tereptapasztalatok alapján egyre nagyobb problémát jelent  
a kutyák kóborlása, elszaporodása, falkákban járása. A falkákban járó 
állatok nemcsak a legkisebbekre, de a felnőttekre és a közszolgálta-
tásokat biztosító szakemberekre is veszélyesek lehetnek, több tele-
pülésen iskolák és óvodák udvarára is bejárnak a gazdátlan kutyák. 
Sokféle emberre veszélyes betegséget, fertőzést hordozhatnak, 
azonban oltásukra és féregtelenítésükre nem kerül sor, még akkor 
sem, amikor esetleg van tényleges gazdája a kutyáknak, és csak a hi-
ányos kerítés miatt kóborolnak az utcán. A kóborkutya-helyzetet to-
vább nehezíti az a tény, hogy a szabadon engedett állatok jellemzően 
nincsenek ivartalanítva sem, így túlszaporodásuk jellemző a vizsgált 
járások több szegregált településén is. 

A 16 járásra kiterjedő adatgyűjtésünk során közel 40 településen 
látszik az, hogy a megoldatlan kutyahelyzet súlyos gondot és nehéz-
séget jelent a települések lakóinak és vezetőinek is. A visszajelzé-
sek alapján látszik, hogy a legtöbb településen próbáltak közös ösz-
szefogással reagálni, viszont tartós megoldást sehol nem sikerült  
találtak. Az állatok befogása és kezelése költséges, a járások jelentős 
többségében pedig nincs állatmenhely, így hosszú távon a probléma 
újratermelődik. Kezelése a szegregált településeken, területeken 
mindenképp indokolt. (MMSZ, Tóth – 2019)

A Végtelen lehetőség projekt járásaiban, a Cigándi kivételével, 
mindenhol jelentős gondot okoznak a szabadon élő (kóbor) kutyák  
a helyben dolgozók elmondásai alapján. A Cigándi járásban inkább 
a rendezetlen kerítések miatt kiszökött kutyákkal találkozni, itt más 
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tett öt járásban, (MMSZ, Panyik – 2020) amelynek eredményeit a 
jelenlegi javaslatcsomag megalapozása, annak irányainak és hang-
súlyainak kijelölése, valamint a javaslatcsomag részletes kidolgozá-
sához tervezett műhelymunkák előkészítése kapcsán használták fel. 

A kutatás fő célja, hogy feltárja és beazonosítsa a hátrányos hely-
zetű járásokon belül működő szociális és gyermekvédelmi ellátó-
rendszer helyi intézményeinek rendszerszintű problémáit, működési 
nehézségeit, működési módjait, és a hatékony szolgáltatásnyújtást 
akadályozó tényezőket. A kutatás különös figyelmet fordított a he-
lyi, terepen dolgozó szakemberek véleményének megismerésére, 
valamint az általuk megfogalmazott gyakorlatok és szakmai javasla-
tok megismerésére. 

A vizsgálat fő célja a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi 
észlelő- és jelzőrendszer legfontosabb, helyi intézményeinek vizs-
gálata volt, így kiemelten a család- és gyermekjóléti központok és 
szolgálatok, védőnők és közvetett módon – mint fenntartók – az 
önkormányzatok véleményének megismerésére fókuszált. A kuta-
tás során interjús kutatás történt a Végtelen lehetőség programmal 
érintett öt járásban, ezt kiegészítette egy rövid online kérdőíves fel-
mérés a Gyerekesély programmal érintett 31 járásban. Az öt járás-
ban összesen 69 félig strukturált interjú készült, az online kérdőívet 
pedig 278 szakember töltötte ki. 

A kutatás legfontosabb témakörei 
- Finanszírozási nehézségek, akadályok
- Általános szakember- és szakképzett munkaerő hiánya
- Szükséges képzések, speciális ismeretek hiánya
- Támogató intézményrendszer, speciális szakemberek hiánya
- Szociális szolgáltatások leterheltsége, szolgáltatási hiányok
- Védőnők leterheltsége, szolgáltatási hiányok
-  A hátrányos helyzetű családok számára elengedhetetlen szolgál-

tatások
-  A dolgozók lelki és mentális egészsége, a kiégés kockázata
-  Az intézmények infrastrukturális hiányosságai, nehézségei
-  Jogszabályi anomáliák, szabályozási környezet – rövid kitekintés
-  A jelzőrendszer hiányosságai, nehézségei

Az ellátórendszerbeli problémákat és nehézségeket összefoglalva 
megállapítható, hogy mind a család- és gyermekjóléti központok, 
mind a család- és gyermekjóléti szolgálatok és a védőnői szolgála-
tok jelentős hiányokkal és nehézségekkel küzdenek, és ezek a hiá-
nyosságok a hátrányos helyzetű járásokban és területeken hatvá-
nyozottan jelennek meg. Ezekben a térségekben nagyobb arányban 

vagy szintén adományokat osztanak nekik. Így mérhető fel reálisan 
a családok valós igénye. Az adományozások során figyelemmel kell 
lenni a szükségletekre, az adományoknak erre kell reflektálnia.

Gyakori probléma, hogy ha az egyik család kap egyéni szükségletre re-
flektálva valamit, utána elkezd a többi család is kérni, de ők csak azért 
kérnek, mert a másik is kapott, nekik nem biztos, hogy szükségük van 
rá. Nagyon nehéz a helyzetet kezelni, mert még tisztázott szabályok 
és keretek mellett is konfliktus lehet ebből, amit kezelni kell.

Éppen ezért szükséges az is, hogy a terepen jelenlévő szervezetek 
egymással folyamatosan egyeztessenek arról, hogy helyben kinek 
és milyen adományokat biztosítanak. Az igénylők adatai direkt mó-
don a szervezetek között azonban nem átküldhetőek, de fontos, 
hogy tudjanak ezekről, mert különben lesz, aki sokkal több juttatást 
kap, mint mások.

Sajnos az adományozások kedvezményezettjeinek adataival kap-
csolatos egyeztetésekre egyértelmű megoldás nincs, a legtöbb 
megoldás aggályokat vet fel és a szürke zóna határán mozog. Ilyen 
megoldás például, ha a szervezetek közötti egyeztetésen minden 
szervezet használja a saját listáját, ahol az általuk kedvezményezet-
tek szerepelnek. Még ha ezt közvetlenül nem is prezentálják a több 
szervezetnek, akkor sem egyértelmű, hogy ez így szabályos-e.  
Ennek a kereteinek a tisztázása, alkalmazható és jogilag elfogadható, 
a GDPR szabályainak megfelelő megoldás keresése a jövőben min-
denképpen szükséges.

A tereptapasztalatok alapján elmondható, hogy ezekben a járások-
ban folyamatosak az ellentétek az uzsorásokkal. Azt is tapasztalták, 
hogy az uzsorás elveszi a kiosztott adományt. Nagyon nehéz ezzel 
a problémával megbirkózni, kevés jó megoldás mutatkozik erre. Az 
uzsorásokkal kapcsolatba került családokat érdemes rendszeresen 
és gyakran felkeresni, ezzel is megpróbálva elrettenteni az uzsoráso-
kat. A folyamatos kommunikáció és a kapcsolattartás segíthet ezek-
ben a helyzetekben, hiszen a családok felvilágosítása nélkül nincs 
változás. A programok életvezetési tanácsadásai és adósságkezelési 
programjai ezen tudnak változtatni. (MMSZ - Szakmai összefogla-
ló a Végtelen lehetőség projektek szakmai vezetőinek megtartott,  
az adományozásokkal kapcsolatos szakmai műhelyről - 2021).

A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer helyi intézményeinek 
hiányosságaira, nehézségeire irányuló kutatás
A javaslatcsomag előkészítése és megalapozása céljából egy több 
témát érintő feltáró kutatás készült a Végtelen lehetőség által érin-
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X. A KUTATÁS LEGFONTOSABB ERED-
MÉNYEI, VALAMINT A PROJEKTTAPASZ-
TALATOK ALAPJÁN AJÁNLÁSOK ÉS  
JAVASLATOK – KIEMELTEN A SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKRE 
VONATKOZÓAN
A továbbiakban a fent leírt, a szociális ellátórendszer helyi viszonyait 
vizsgáló kutatás legfontosabb tapasztalatait, valamint a megvaló-
sítók tereptapasztalatait és az adatgyűjtéseket felhasználva ismer-
tetjük a legfontosabb, hátrányos helyzetű járásokat érintő javasla-
tokat és ajánlásokat a szaktárcák és a döntéshozók felé arról, hogy 
hogyan, milyen tapasztalatokat lenne szükséges beépíteni a hátrá-
nyos helyzetű térségekben az ellátórendszerekbe, szolgáltatásokba  
és a szakmai képzésekbe. Ezeket a következő fejezetekben általános 
ajánlások formájában összegezzük, valamint bemutatjuk a Végte-
len lehetőség program egyes konkrét tevékenységeit, gyakorlatait, 
amelyek megoldásként, jó példaként szolgálhatnak a legégetőbb hi-
ányosságok és problémák mérséklésében. (MMSZ – Panyik – 2020)

A hátrányos helyzetű térségek ellátórendszerének (kiemelten szociá-
lis) finanszírozási rendszerének átgondolása, differenciált finanszíro-
zási rendszer kialakítása 

A hátrányos helyzetű térségekben az intézmények finanszírozásában 
a legnagyobb problémát az a finanszírozási alapelv okozza, ami sze-
rint a különböző intézmények számára biztosított állami normatíva 
alapvetően lakosságszámhoz vagy létszámhoz kötött. A járásokban 
hátrányt jelent az, hogy a különböző finanszírozási rendszerek szin-
te egyáltalán nem reagálnak a problémák halmozott jelenlétére.  
A problémák kezelése többletkapacitást, többletforrást igényelne 
rendszerszinten. A hátrányos helyzetű járásokban a lakosság problé-
máinak jellege sokszor összetettebb, mint egy jobb társadalmi-gaz-
dasági helyzetű területen, így a szociális, az egészségügyi és az ok-
tatási területen is más típusú problémákra, nagyobb odafigyeléssel 
szükséges reagálni. Tapasztalataink szerint ez kiemelt problémát 
jelent a család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok eseté-
ben, de a területi védőnők, a járási pedagógiai szakszolgálat, vagy 
akár a nevelési-oktatási intézmények rendelkezésre álló kapacitá-
sai is alacsonyok a szükséges szolgáltatások mennyiségét tekintve.  

vannak jelen azok a családok és gyermekek, akiknek szegénységi 
kockázata magasabb az országos átlagnál és komplex támogatást, 
segítségnyújtást igényelnek. Ezért épp ezeken a területeken volna 
a legnagyobb szükség az ellátórendszer hatékony(abb) működésére, 
a problémák célzott és komplex támogatására és általuk a lakosság 
célzott támogatására és segítésére. 

A kutatási eredményeink megerősítik azokat a korábbi kutatási 
eredményeket, melyek szerint a hátrányos helyzetű térségekben 
szűkösebbek az érdemi segítségre alkalmas kapacitások, szaktu-
dások és erőforrások, ezért e területek intézményrendszerének  
kiemelt segítése és kiegészítése, differenciált állami támogatása 
vagy egyes tevékenységek egyéb forrásból támogatása mindenkép-
pen szükséges és indokolt a hatékony működés és célzott felzárkóz-
tatás érdekében. 
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A rendszer alulfinanszírozottsága és az alacsony bérek jelentősen 
hozzájárulnak ahhoz, hogy több területen is folyamatos és egyre 
inkább fokozódó általános szakemberhiány legyen tapasztalható.  
A szakképzett munkaerőt egyre nehezebb megtalálni és megtartani 
is ezekben a térségekben. Több helyen már nemcsak a hátrányos 
helyzetű, esetleg nehezen megközelíthető településekre nem talál-
nak megfelelő szakembereket, hanem a térségek nagyvárosain be-
lül is egyre inkább problémát jelent a megfelelő szakemberek meg-
találása és hosszú távú megtartása. Az általános szakemberhiány  
a kutatási eredményeink szerint a szociális területen kiemelkedő, de 
a projekttapasztalatok alapján több járásban jelent problémát a házi-
orvosok, gyermekháziorvosok elérhetetlensége, különböző fejlesz-
tő szakemberek, pszichológusok hiánya a rendszerben, de gyakran 
nehéz pótolni a hiányzó pedagógusokat, fejlesztő szakembereket, 
területi védőnőket vagy akár egy-egy felzárkóztatást segítő projekt 
hiányzó szakembereit is. A „kiüresedő” hátrányos helyzetű járások 
és települések szakemberhiányára megoldás lehet a területeken 
dolgozók számára magasabb bér biztosítása, amivel motiválni lehet-
ne a távolabb élő szakemberek mobilitását. A magasabb bér mellett 
szintén motiválhat, ha szolgálati lakást, pluszjuttatásokat (pl. veszé-
lyeztetettségi pótlék), szakmai fejlődési lehetőségeket (pl. speciális 
képzések elvégzése, közösségfejlesztési ismeretek elsajátítása stb.), 
vagy kedvezőbb munkafeltételeket (pl. több szabadnap, munkaruha, 
rekreációs támogatás, utazási támogatás, szolgálatai jármű stb.) biz-
tosítanának az ezekben a térségekben dolgozók számára – ezt mind 
a kutatás eredményei, mind a Végtelen lehetőség projektet megva-
lósítók megerősítik. 

Javaslatok, ajánlások a témához kapcsolódva
•  A szakképzett munkaerő helyben történő kinevelésének támoga-

tása egy-egy szakmához kötött ösztöndíjrendszer vagy támogatási 
rendszer kidolgozásával, ami a megfelelő végzettség megszerzésé-
nek támogatása mellett kötelezné a támogatott helyben maradá-
sát bizonyos időre. Képző intézményekkel szükséges együttműkö-
déseket kialakítani.

•  Differenciált bérfinanszírozás, jutalmazási rendszer kialakítása  
a hátrányos helyzetű térségekben dolgozók részére (pl. kiegészítő 
bérpótlék biztosítása, pluszszabadságok stb.).

•  Juttatások biztosítása a hátrányos helyzetű térségek dolgozói szá-
mára: szolgálati lakás, plusz pénzbeli juttatás (pl. veszélyeztetett-
ségi pótlék), szakmai fejlődési lehetőségek (pl. speciális képzések 
elvégzése, közösségfejlesztési ismeretek elsajátítása stb.), vagy 
kedvezőbb munkafeltételek (pl. több szabadnap, munkaruha, rek-
reációs támogatás, utazási támogatás, szolgálatai jármű stb.).

•  A felsőoktatási képzési rendszer megerősítése: hátrányos helyzetű 

A családsegítők és esetmenedzserek által ellátott családok és ese-
tek száma sok esetben többszöröse a jogszabályban maximalizáltnak,  
a védőnők feladatai egyre nőnek, a pedagógiai szakszolgálat dolgozói sok 
helyre nem vagy csak nagyon alacsony óraszámban jutnak el, de tapasz-
talatok szerint az óvodáknak és iskoláknak is több szakemberre (többek 
között helyi fejlesztő kollégákra, pszichológusra, szociális munkásra stb.) 
lenne szükségük a kötelező feladatok megfelelő minőségű ellátásához.  
A hátrányos helyzetű járásokban, településeken ez az alulfinanszírozottság 
hatványozottan jelent problémát, ami jelentősen befolyásolja a rendszer-
beli szakmai hiányosságokat, túlterheltséget vagy éppen a szakmai fel-
adatok minőségi ellátását, több esetben akár az alapfeladatok ellátásának 
hiányát is. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer megismerésére 
vonatkozó kutatás eredményei szerint megoldás lenne a hátrányos helyze-
tű járások differenciált finanszírozása, ami figyelembe venné a települések,  
járások vagy megyék egyéni sajátosságait, szükségleteit és leter-
heltségét is, tehát a lakosság összetételét is valamilyen formában  
a járási lakosságszámokon túl. 

Javaslatok, ajánlások a témához kapcsolódva
•  Differenciált finanszírozás kialakítása a hátrányos helyzetű járások 

kiemelt támogatása érdekében, amely figyelembe veszi a tele-
pülések, járások vagy megyék egyéni sajátosságait, szükségleteit  
és leterheltségét is, lakosságának összetettségét és komplex prob-
lémáit. A differenciált finanszírozáshoz a járási lakosságszám he-
lyett lehetséges szempontok: 
-  komplex fejlesztési mutató alapján települések/járások kiemelt 

támo gatása;
-  járási lakosságszám helyett ellátott/támogatandó családok/esetek 

számának figyelembevétele intézményi szinten;
-  egyes rendelkezésre álló hivatalos statisztikák figyelembevétele 

települési/járási szinten (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, egyes foglalkoztatottsági mutatók stb.)

-  ellátott családok, esetek (és problémák súlyossága) szerinti megfe-
lelően súlyozott támogatási pontrendszer kialakítása; 

-  a járási ellátórendszeri intézményeken belül feladatok szerinti diffe-
renciálás bevezetése: státuszok és munkakörök differenciálása,  
kapacitáspótlás a hátrányos helyzetű járásokban, településeken.

•  Differenciált bérfinanszírozás, jutalmazási rendszer kialakítása  
a hátrányos helyzetű térségekben dolgozók részére (pl. kiegészítő 
bérpótlék biztosítása, pluszszabadságok stb.)

A szakemberhiány rendszerszintű mérséklése a hátrányos helyzetű 
térségekben, motivációs rendszerek kialakítása, képzési rendszer 
megerősítése
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hogy egyrészt a tudáshiányok és a rendszerbeli hiányosságok miatt 
a rendszer gyakran tehetetlenül áll, vagy csak nagyon óvatosan mer 
lépéseket tenni egy ilyen probléma észlelésekor – pedig sok esetben 
éppen azonnali cselekvés lenne szükséges. 

A vizsgált járásokban problémát jelent a rendszerben dolgozók 
esetében, hogy sajnos sokaknak hiányoznak azok a speciális isme-
retek, amelyek a hátrányos helyzetű családok, gyerekek ellátásához 
szükségesek, így mindenképp nagyobb hangsúlyt kellene fektetni 
a közösségfejlesztési ismeretek mélyítésére, a hátrányos helyze-
tű családok gondozásához kapcsolódó általános szociális munkával 
kapcsolatos tudás, eszközök és módszerek közös felfrissítésére mind 
a szakképzett, mind a szakképzetlen dolgozók esetében. 

A kutatás eredményeivel összhangban egyértelműen szükséges len-
ne a jelzőrendszer különböző tagjai számára is az ismeretek, infor-
mációk strukturált és szervezett átadása és az egyes jelzőrendszeri 
tagok általános érzékenyítése. Többen hangsúlyozták, hogy az ellátó-
rendszer minden tagjának a gyermekbántalmazási és családon belüli 
erőszak felismerését segítő képzések, műhelyek szükségesek, vala-
mint minden probléma- és célcsoport-specifikus tudás elsajátítása 
(pl. szenvedélybetegségek, elhanyagoló szülők, korai terhesség stb.) 
segítséget jelenthet a jelzőrendszer hatékonyabb működésében. 

Javaslatok, ajánlások a témához kapcsolódva
•  Tematikus képzési ajánlások kidolgozása és biztosítása helyben 

(nem csak) a szociális és gyermekjóléti területen dolgozók számá-
ra. A képzések kitérnek speciális ismeretek átadására, valamint fej-
lesztik a szakemberek felzárkóztatással kapcsolatos alapvető tudá-
sát és gyakorlati eszközkészletét is. Ellátórendszerben dolgozóknak 
képzések, témák ajánlása: 
-  viselkedészavarokkal kapcsolatos ismeretek (felismerés, kezelés, 

segítés);
-  különböző függőségekkel, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos 

ismeretek (felismerés, kezelés, segítés);
-  agressziókezeléssel kapcsolatos ismeretek (felismerés, kezelés,  

segítés); 
-  közösségfejlesztési módszerek, gyakorlati tapasztalatok;
-  egy-egy probléma vagy célcsoport részletes körbejárása is indokolt 

lenne az ellátórendszer több tagja számára: korai terhesség, füg-
gőségek kezelése, alkoholfogyasztó anya, elhanyagoló szülők stb.;

-  abúzus különböző formáinak felismerésérése és kezelését segítő 
módszertani eszközök;

-  családon belüli és szexuális bántalmazással kapcsolatos ismeretek  
és kezelést segítő módszertani eszközök;

térségekkel és célcsoportokkal kapcsolatos tudásátadás, célcso-
porttal kapcsolatos speciális módszerek disszeminálása, terepmun-
ka erősítése (akár specializációként).

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben dolgozók folyama-
tos szakmai (tovább)képzésének támogatása, speciális és célcso-
portspecifikus tudásátadás szervezése mind a szakképzett, mind  
a szakkép zetlen munkatársak számára

A kutatási eredményeink alapján a szociális rendszer dolgozói alap-
vetően fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és képzé-
si lehetőségek kihasználását, fontos számukra az új ismerek elsa-
já títása, egyes területek, célcsoportok mélyebb megismerése  
a magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében, azonban 
több akadályozó tényező is felmerül a megfelelő képzésekhez való 
hozzáférésnél. A szűkös anyagi források jelentősen leszűkítik az elér-
hető képzéseket, sok esetben sem a képzéseken való részvételi díjat, 
sem az odautazást, esetleges szállást nagyon nehezen tudják kigazdál-
kodni az ellátórendszer intézményei. Fontos lenne a képzéseket minél 
inkább helyben, vagy legalábbis a térségben megtartani a munkatár-
sak számára, valamint fontos, hogy azok minél inkább gyakorlatori-
entáltak legyenek, és minél kötetlenebb formában való suljanak meg. 

A képzések tartalmát tekintve a szociális dolgozók esetében igény 
mutatkozik különböző viselkedészavarokkal és különböző függősé-
gekkel, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ismeretek (felisme-
rés, kezelés, segítés) bővítésére, agressziókezelési, adósságkezelé-
si ismeretek minőségi és gyakorlatorientált elsajátítására. Többen 
kiemelik, hogy a járási igényekre reagálva egy-egy probléma vagy 
célcsoport (pl. korai terhesség, függőségek kezelése, alkoholfo-
gyasztó anya, elhanyagoló szülők stb.) részletes körbejárása is in-
dokolt lenne az ellátórendszer több tagja számára, valamint ezekhez  
a problémákhoz kapcsolódóan fontos lenne megismernie a szak-
embereknek (kiemelten a családsegítőknek közvetítés miatt), hogy  
az ellátórendszer melyik problémára hogyan és milyen formában tud 
reagálni, segítséget nyújtani. A kutatási eredmények alapján kiemelt 
probléma, hogy a szociális dolgozóknak nincsenek megfelelő készsé-
geik és tudásuk az abúzus különböző formáinak felismerésérésében 
és annak kezelésében, valamint a családon belüli bántalmazással és 
szexuális bántalmazással kapcsolatos ismeretek és a kezelést segítő 
módszertani eszközök is hiányosak a körükben. Az ismeretek pótlása,  
a krízishelyzetek felismerése és a szakemberek felkészítése ezeknek 
a megoldására – különösen a hátrányos helyzetű térségekben – kriti-
kus fontosságú lenne a gyermekek veszélyeztetettségének időben 
felismeréséhez és kezeléséhez. Sajnos többen is megfogalmazták, 
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-  speciális ismereteket biztosító képzések: mediátor-, mentor-, csa-
ládterapeuta-képzés vagy akár adósságkezelési ismereteket minő-
ségi és gyakorlatorientált elsajátítására;

•  kiemelten a családsegítők és esetmenedzserek számára: az ellátó-
rendszer tagjainak feladatai, lehetősége, konkrét helyi kapcsolódások 
(az ellátórendszer melyik problémára hogyan és milyen formában 
tud reagálni, segítséget nyújtani);

•  jelzőrendszeri tagok számára képzések, tájékoztató anyagok, tudás-
bővítő előadások szervezése, műhelyek szervezése a járási ellátó-
rendszeri tagok számára.

A helyi támogató intézmények egyes feladatainak megerősítése/
támo gatása a hátrányos helyzetű térségek intézményei esetében

A hátrányos helyzetű térségek ellátórendszerének megerősítése 
kiemelten fontos lenne annak érdekében, hogy azok minél inkább 
a járásban tapasztalható problémákra, nehézségekre tudjanak rea-
gálni. A rendszerben dolgozók több szakterületen jellemzően túlter-
heltek, magas gyermek- és esetszámokkal dolgoznak, folyamatosan 
komplex problémákat kezelnek, megoldásuk sok esetben összetett 
és időigényes feladat. A nagy leterheltség miatt gyakran nem ma-
rad idő és kapacitás az alapfeladatok magas színvonalú elvégzésére, 
szélsőséges esetben kapacitáshiány miatt az alapfeladatok teljesen 
ellátatlanul maradnak, esetlegesen egy másik projekt munkatársai 
vesznek át egy-egy részfeladatot. Mind a projekt megvalósítói, mind 
a kutatási eredmények, mind a kísérőprojekt kísérő munkája alapján 
kiemelten hangsúlyos feladat a különböző támogató intézmények és 
alapellátások megerősítése ezekben a térségekben. A kutatási ered-
ményeink szerint rendkívüli módon szükséges megerősíteni a helyi 
támogató intézményrendszert, így a család- és gyermekjóléti köz-
pontok és szolgálatok, valamint a védőnők tevékenységeit, de a kísé-
rőprojekt tapasztalatai szerint a pedagógiai szakszolgálat, az oktatá-
si-nevelési intézmények, de akár az önkormányzatok kapacitásainak 
célzott kiegészítése, támogatása is indokolt ezekben a térségekben. 
Az intézmények dolgozóit tehermentesíteni szükséges, akár az alap-
feladataik ellátásában is, az adminisztratív feladatok csökkentésével 
(vagy átvállalásával), plusz szakmai létszám biztosításával, kiegészítő 
pályázati lehetőségekkel és erőforrásokkal. A kiegészítés tervezé-
sénél elengedhetetlen, hogy a feladatokat minél pontosabban defi-
niálják, ehhez akár hosszú távú tevékenységkiegészítési modellek 
részletes kidolgozása és alkalmazása is indokolt intézményi szinten. 
A támogató ellátórendszer gyakran nem rendelkezik a megfelelő 
eszközökkel, tudással, lehetőségekkel ahhoz, hogy megfelelően tud-
jon reagálni problémás helyzetekre, és komplexen tudjon válaszolni 
egy család vagy gyermek komplexen kezelendő problémáira. 
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A hátrányos helyzetű családok esetén szintén kiemelt jelentőségű  
a kríziskezelés, sajnos az ellátórendszer sok esetben nem rendelkezik 
sem a megfelelő tudással, sem a megfelelő eszközökkel a hirtelen 
kialakult, akut krízishelyzetek kezelésére, tapasztalataink szerint az 
ellátórendszerek tagjai csak nehezen és korlátozottan tudnak ilyen 
helyzetekre megfelelően reagálni. Összességében megerősítendők 
a kríziskezelés különböző formái, pótolni szükséges a hiányzó anyagi 
forrásokat, eszközöket, mindennapi használati tárgyakat a krízisbe 
került családok esetében. Ennek különböző formáival találkozhatunk 
a különböző felzárkózást segítő programokban, így például különbö-
ző eszközkölcsönzők működtetése, krízisalap elérhetősége és térsé-
gi működtetése, gyorsan és rugalmasan reagálni tudó csoportok és 
szakemberek mind segíteni tudják akár a lakosságot, akár a különbö-
ző ellátórendszeri intézményt vagy személyt, amelyeknek nincs le-
hetőségük (anyagi forrásuk, eszközük stb.) ezekre a hiányosságokra 
bármilyen formában gyorsan és hatékonyan reagálni.

Javaslatok, ajánlások a témához kapcsolódva
•  Alapszolgáltatások fejlesztése a hátrányos helyzetű térségekben, 

szükséges és igényekre reagáló szolgáltatások, többletkapacitások 
biztosítása állami, pályázati forrásból. 

•  Hosszú távú és felzárkóztató programok összehangolása, az ellá-
tórendszer feladataihoz hangolása, felzárkóztató programok ta-
pasztalatainak feldolgozása, hosszú távú megalapozott programok 
kidolgozása és megvalósítása.

•  Pályázati lehetőségekkel és erőforrásokkal megerősíteni szükséges 
a helyi támogató intézményeket akár alapfeladataik ellátásában, 
megerősítésében. A kiegészítő tevékenységeknél elengedhetet-
len, hogy a feladatokat minél pontosabban definiálják, elválasszák és  
lehatárolják. Akár hosszú távú tevékenységkiegészítési modellek 
részletes kidolgozása és alkalmazása is indokolt települési/járási/in-
tézményi szinten. A legégetőbb területek, amelyeken az ellátórend-
szer különböző intézményeit, szakembereit megerősíteni szükséges: 
-  Családlátogatások, családgondozás rendkívüli megerősítése  

a hát rányos helyzetű járásokban a felzárkóztatás segítése érdeké-
ben (védőnők, családsegítők, stb.), a jogszabályban előírt feladat 
megerősítése, esetleg pályázati lehetőségek biztosítása ennek 
megerősítésére.

-  A preventív szemlélet erősítése, prevenciós tevékenységek rend-
szerszintű megerősítése a hátrányos helyzetű járásokban, kiegé-
szítő támogatásokkal, szakemberekkel, pályázati lehetőségekkel 
(pl. felnőttek képzése, életvezetési, gyermeknevelési előadások, 
közösségi szolgáltatások, mentorálás, egyéni támogatás).

-  Fejlesztések, fejlesztő tevékenységek kibővítése a hátrányos 
helyzetű járásokban, kiemelten a pedagógiai szakszolgálat megerő-

Tapasztalataink alapján a felzárkózás támogatása és hatékony segíté-
se érdekében egyértelműen látszik, hogy a családlátogatások, csa-
ládgondozás rendkívüli megerősítésére mindenképp szükség van 
ezekben a térségekben. A mindennapi munka és feladatok, valamint 
az egyre növekvő adminisztrációs terhek olyan mértékű leterhelt-
séget jelentenek mind a család- és gyermekvédelmi intézmények, 
mind a védőnők számára, ami miatt jelentősen csökkent a tényle-
ges családgondozással tölthető idő, pedig az érintett családoknak 
és gyerekeknek folyamatos támogatásra lenne szükségük ebben 
is. A hátrányos helyzetű családok támogatását sok esetben folya-
matos (napi) és következetes jelenléttel lehet támogatni és segíte-
ni, azonban erre a jelenlegi ellátórendszeri környezet és feltételek 
nem adnak lehetőséget sem a családsegítőknek, sem a védőnőknek  
az egyéb feladataik elvégzése mellett. 

A kísérőprogramon belül gyakran találkoztunk azzal a problémával, 
hogy a meglévő intézmények számára nehézséget jelent a különbö-
ző prevenciót támogató tevékenységek biztosítása, a mindennapi 
munkavégzés során ezek a feladatok kerülnek a háttérbe a minden-
napi tűzoltás és azonnal megoldandó helyzetek, adminisztrációs 
kötelezettségek terhére. A különböző támogató és ellátórendsze-
rek tevékenységeiben és szellemiségében támogatni szükséges  
a prevenciós tevékenységek megvalósulását, valamint a preventív 
szemlélet rendszerszintű megerősítését. Ehhez szükséges lehetővé 
tenni mind a rendszer releváns szereplői, mind a kiegészítő progra-
mok munkatársai számára, hogy különböző csoportfoglalkozásokat, 
előadásokat tartsanak, valamint biztosítani szükséges a családok 
igényeinek megfelelő tematikus beszélgetések és egyéni kísérés, 
támogatás, mentorálás lehetőségét.  

Szintén nagy hiány és igény mutatkozik a különböző pedagógiai, 
gyógypedagógiai fejlesztések, fejlesztőtevékenységek kibővíté-
sére, ezekben a járásokban kiemelten fontos feladat a pedagógi-
ai szakszolgálat tevékenységeinek megerősítése, kapacitásainak 
differenciált bővítése az igényeknek megfelelően. Folyamatos és 
visszatérő hiányosság az oktatási intézményekhez kapcsolódóan  
a gyerekek kiemelt támogatása a hátrányok leküzdésében, valamint  
a különböző fejlesztő tevékenységek mellett egyéni mentorok, 
szociális munkások, pszichológusok támogatásának elérhetősége. 
Ezekre a tevékenységekre és szolgáltatásokra minden hátrányos 
helyzetű térségben kiemelten szükség van, megerősítésük, a fel-
adatok hangúlyozása mindenképp indokolt rendszerszinten, akár 
differenciált kapacitásfejlesztéssel, akár kiegészítő pályázati finan-
szírozással. 
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családi, akár egyéni szinten több fókusztémához kapcsolódva (pl. 
foglalkoztatás, pályaorientáció, továbbtanulás, kiemelés megelő-
zése stb.);

-  rossz lakhatási körülményekre, egyéb lakhatási problémákra  
reagáló megoldások, tevékenységek kidolgozása és biztosítása, 
egyéni mentorálás és segítségnyújtás;

-  a lakosság szolgáltatásokhoz hozzáférését megkönnyítő tevé-
kenységek kidolgozása és biztosítása, csoportos és/vagy egyéni 
utaztatási lehetőségek biztosítása, a települési ellátórendszer  
lehetőségeinek összehangolása, a szolgáltatásnyújtás motiválása;

-  gazdálkodási, jogi és adósságkezelési tanácsadás biztosítása, 
egyéni mentorálás, segítségnyújtás célok kijelölésével; 

-  a felnőtt lakosság gazdasági ismereteinek gyarapítása, a foglal-
koztatást segítő programok és tevékenységek kidolgozása és biz-
tosítása;

-  pályaorientáció kiemelése több korosztály számára, gyakorlatok 
kidolgozása és biztosítása;

-  kiskertprogramok hatékonyan működő gyakorlatainak, tapaszta-
latainak összegyűjtése, megerősítése szociális munkával;

-  folyamatos szemléletformálás, közösségformálás, életvezetési  
és gyermeknevelési előadások és folyamatos támogatás biztosí-
tása aktív jelenléten keresztül.

A jelzőrendszer hatékonyabb működését segítő szolgáltatások és  
a jelzőrendszeri tagok szerepének megerősítése szükséges a hátrá-
nyos helyzetű területeken
 
A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer hatékony működése 
kiemelten fontos a hátrányos helyzetű térségekben, hiszen itt jel-
lemzően magasabb arányban élnek olyan gyermekek és családok, 
akik esetében a veszélyeztetettség kialakulásának kockázata maga-
sabb. A szociális terület mélyebb megismerésére irányuló vizsgálat 
tapasztalatai alapján a járásokban és településeken működő jelző-
rendszerek hatékonysága rendkívül sok tényezőtől függ: személyes 
kapcsolatok és ismeretségek, szomszédi viszonyok, évtizedes szak-
mai múlt, a településvezetés nyitottsága, a járási közösségfejlesztési 
törekvések és általános szakmai attitűdök mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a jelzőrendszer és a jelzőrendszeri tagok nagyon eltérően mű-
ködnek. Fontos kiemelni, hogy ami az egyik településen működik, 
az a másikon nem biztos, hogy hatásos lesz (pl. szakmai egyezteté-
sek minden héten, jelzőrendszeri tagok bevonása és összehívása, 
meglepetésszerű látogatások stb.), a feladatot összefogó családse-
gítő személyisége és helyzetértékelése jelentősen befolyásolhatja  
a rendszer működését, a települések és intézmények aktív bevo-
nását. A jelzőrendszer működése és a szükséges ellátandó feladatok 

sítése akár célzott és differenciált kapacitásfejlesztéssel, akár kie-
gészítő pályázati finanszírozással a hátrányos helyzetű járásokban.

-  Kríziskezelés erősítése a hátrányos helyzetű járásokban a megfe-
lelő szakemberek biztosításával, valamint krízisalap elérhetősége, 
térségi működtetése.

•  A szakemberhiány okozta kihívásokhoz alkalmazkodva nagyobb te-
rületet lefedő, helyi igényekre rugalmasan reagálni tudó, tematikus 
„mozgó csoportok” kialakításra indokolt. Ezek a helyi intézménye-
ket hatékonyan tudják kiegészíteni egy-egy beavatkozási terület-
hez kapcsolódóan, kialakításuk és működtetésük indokolt lenne  
a hátrányos helyzetű járásokban (pl. fejlesztő csoport, kríziske-
zeléssel foglalkozó csoport, krízisintervenciót alkalmazó csoport, 
családgondozást kiegészítő csoport stb.).

Igényracionalizálás: a helyi lakossági igényekre és hiányosságokra 
reagáló szolgáltatások biztosítása, a lakosság számára szükséges 
szolgáltatások biztosítása

Ezekben a térségekben különösen fontos, hogy minél célzottabban 
és minél inkább a tényleges hiányosságokra és igényekre tudjanak 
reagálni a rendszerek és a támogató intézmények. Minden település, 
járás, térség más és más jellemzőkkel és adottságokkal rendelkezik, 
más környezetben működnek a helyi intézmények, szolgáltatások, 
dolgoznak a szakemberek. Fontos és szükséges a legfontosabb irá-
nyokat és célokat szisztematikus kijelölni, a szükségleteket és hiá-
nyosságokat felmérni (adatgyűjtésekkel, diagnóziskészítéssel, folya-
matos jelenléttel), ezek pótlására és kiegészítésére egy-egy területi 
egységre vonatkozó terveket készíteni.

Javaslatok, ajánlások a témához kapcsolódva
•  Helyi és térségi szolgáltatási háló feltérképezése és megerősíté-

se a hátrányos helyzetű térségek esetében, ennek megfelelően 
speciális fejlesztési irányok kijelölése és kidolgozása (pl. szociális 
diagnózis eredményeinek figyelembevétele térségi szinten, ezek 
alapján alapszolgáltatások, átmeneti ellátások fejlesztése, térségi 
fejlesztési programok összehangolása).

•  Szintén kiemelten fontos, hogy a lakosság igényeire reagáló szol-
gáltatások legyenek elérhetőek. Ezek kidolgozása, összehangolása, 
felügyelete és megvalósítása járási/térségi szinten javasolt a rele-
váns helyi szakemberek bevonásával. A legégetőbb szükségletek, 
lakossági igények, amelyekre mindenképpen reagálni szükséges 
rövid vagy hosszú távon: 

-  egyéni és célzott fejlesztések, fejlesztő tevékenységek biztosí-
tása több korosztály számára, mentorálási tevékenységek akár 
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komplexek, így az egyébként is leterhelt rendszerbeli dolgozók (töb-
bek között családsegítők, védőnők, oktatási intézmények dolgozói 
stb.) számára segítséget jelent minden olyan támogatás, amit e fel-
adatuk elvégzéséhez kapnak. 

A jelzőrendszer eredményes működéséhez elengedhetetlen, hogy 
minden jelzőrendszeri tag ismerje és tudja a saját szerepét és le-
hetőségeit a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, fontos, hogy 
felismerjék a problémákat, és fontos, hogy ismerjék a lehetősége-
iket feltételezett veszélyeztetettség észlelése esetén. A hatékony 
működ tetéshez szükséges a szakemberek együttműködése, telepü-
lési szakmai és szakmaközi műhelyek, egyeztetések tartása, valamint 
a kapcsolatok erősítése miatt fontos lenne több közös program, kép-
zés, közösségformáló rendezvény, esetleg csapatépítő rendezvény 
is. Ezeknek a szervezését, koordinálását valakinek fel kell vállalni,  
a nagymértékű leterheltség és eszközhiány miatt azonban erre nem 
mindig jut kellő figyelem. Sokszor a megfelelő módszertani ismere-
tek is hiányoznak egy-egy ilyen kommunikációs csatorna és rendszer 
kialakításához. A hatékony jelzőrendszeri működéshez szükséges  
a teljes támogató intézményrendszer együttműködése, összekap-
csolódása, közös és komplex problémamegoldó funkciójának erősí-
tése – különösen a hátrányos helyzetű járásokban. 

Javaslatok, ajánlások a témához kapcsolódva
•  Veszélyeztetteség és védelembe vétel megelőzésének erősítése 

minden ellátórendszeri tag esetében, egységes módszertan kidol-
gozása a jelzőrendszeri tagok közötti együttműködések megerő-
sítésére, képzések biztosítására a jelzőrendszeri tagok számára és 
ezeknek jogszabályi/financiális megtámogatása;

•  szakmai kapcsolatok erősítése a jelzőrendszeri tagok között, va-
lamint folyamatos kapcsolattartás biztosítása külső szervezetek, 
szakemberek által, amelyekhez települési tematikus képzések, mű-
helymunkák szervezése, közös gondolkodás, közös problémameg-
oldás erősítése szükséges.
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azonban, hogy a tevékenységek kereteit és korlátait megfelelően 
láthassuk, ezért mindenütt cél volt annak feltárása is, hogy milyen 
konkrét tapasztalata van a megvalósítóknak a járási ellátórendszer-
hez való illeszkedésben. Erre reflektálva ismertették azt is, hogy  
a megvalósítók szerint ezek a tevékenységek milyen részben és  
hogyan építhetők be a helyi ellátórendszer eszköztárába, valamint 
az is, hogy a beépítéshez mi az, amire szükség lenne.

A tevékenységértékelések keretében leggyakrabban érintett te-
vékenységtípusok a gyerekeket célzó fejlesztések és a komplex  
közösségi szolgáltatások voltak. A tevékenységleírások csak egy-
egy adott járási program tevékenységét mutatják be, de jellemzően 
hasonló módon működtek a többi végtelenes projektben is azokhoz 
hasonló szolgáltatások. 

A vizsgált tevékenységekről elmondható, hogy döntő többségük  
a Végtelen lehetőség pályázatok nélkül jellemzően nem voltak  
elérhetők az érintett járásokban, vagy csak jóval kisebb volumen-
ben, mint ahogy az az igénybe vevők szempontjából indokolt lenne.  
A Végtelen lehetőség projekteknek tehát komoly szerepük volt  
a szolgáltatások hozzáférhetővé tételében és bizonyos hiányzó  
kapacitások pótlásában, esetenként olyan új és innovatív tevé-
kenységek biztosításával, amelyek kiegészítő szerepet töltenek be  
a meglévő ellátórendszerek és projektszolgáltatások mellett. 

A gyerekeket célzó fejlesztésekre mind az öt járásban nagy igény 
mutatkozott. Ezeket a helyi fejlesztő szakemberek önmagukban 
nem voltak képesek megfelelő mértékben kielégíteni. Ha van is 
szakember, gyakran hónapos várakozással vehetőek csak igénybe  
a fejlesztések, és a kevés kapacitás miatt a fejlesztésekre nem min-
dig jut elég idő. A jól működő Jelenlét Pontok és az ott elérhető 
szolgáltatások sok esetben segítséget nyújtottak azzal, hogy hely-
ben biztosítottak a helyben élők nagy többsége számára máshogy 
elérhetetlenek tevékenységeket. Ugyanakkor a járási programok 
által biztosított kapacitáspótlásnak kiemelt jelentősége van, ráadá-
sul a projektekből biztosított szolgáltatások – pl. az utazó szakembe-
reknek, mobil teameknek köszönhetően – rendszerint olyan telepü-
lésekre, intézményekbe is eljutnak, ahová az ellátórendszer nem ér 
el. Fontos azonban hozzátenni, hogy még ezek a pótlólagos kapaci-
tások sincsenek összhangban a járásokban tapasztalható problémák 
mértékével, kiterjedtségével, a projektek által foglalkoztatott szak-
emberek sem képesek eljutni mindenhová, ahol szükség lenne rá-
juk. Ezek a fejlesztő folyamatok részben elérhetőek maradnak majd  
a projekteket követően is – a megvalósító szervezetek más projekt-
jeikből fogják majd ezeket biztosítani –, de járási szinten már nem 

XI. A VÉGTELEN LEHETŐSÉG KONKRÉT, 
JÓL MŰKÖDŐ TEVÉKENYSÉGEINEK BE-
MUTATÁSA
Mint azt korábban már említettük, a szociális ellátórendszer helyi 
viszonyait vizsgáló kutatás tapasztalatainak általános összegzésén, 
valamint az ezekből származó javaslatok bemutatásán túl a követ-
kezőkben ismertetjük a Végtelen lehetőség program azon konkrét 
tevékenységeit, gyakorlatait, amelyek megoldásként, jó példaként 
szolgálhatnak a legégetőbb hiányosságok és problémák mérséklé-
sében. Ezek messze nem fedik le a projektek összes tevékenységét, 
azonban innovatív szemléletük, eredményességük és hatásosságuk 
miatt ezeket a szolgáltatásokat érdemesek külön kiemelni. 

A tevékenységek kiválasztását a kiemelt projekt kollégái végezték, 
amelyben a Végtelen lehetőség projektek mentorálásáért felelős 
kollégák, valamint a járásokban dolgozó, a más helyi projekteket is 
kísérő máltais munkatársak vettek részt. A kiválasztott tevékenysé-
gek egyeztetése megtörtént a Végtelen lehetőség projektek szak-
mai vezetőivel, akik ezeket javaslataikkal kiegészítették vagy módo-
sították.

Ezután kezdődött el a kiválasztott tevékenységek értékelése. Fon-
tos szempont volt, hogy ezeket a tevékenységeket azonos szempon-
tok alapján vizsgálják meg. Ennek érdekében a projektek szakmai 
vezetőivel, valamint a tevékenységek konkrét megvalósítóival félig 
strukturált interjúk készültek egy előre megszerkesztett interjúváz-
lat alapján.

Az így megkapott információkat pedig a kiemelt projekt munka-
társai dolgozták fel, akik arra törekedtek, hogy mindezeket azo-
nos szempontok alapján, egyforma keretek között mutassák be. 
A tevé kenységek adaptálhatóságának, ismételhetőségének vagy 
más pályázatokba beépíthetőségének szempontjából külön töre-
kedtek arra, hogy mindezeket olyan keretrendszerbe foglalják, ahol 
láthatóvá válik, hogy a szolgáltatás milyen tervezési folyamat által 
hogyan tudott elindulni. Külön kitértek arra, hogy voltak-e a tevé-
kenységeknek az adott járásokban előzményei, illetve mik voltak  
a megvalósítók tapasztalatai az elindulást követően, és milyen módo-
sításokra volt szükség a tevékenységek minél eredményesebb meg-
valósításához. Bemutatták, hogy e tevékenységek megvalósításához 
milyen erőforrások (humán erőforrás és eszközök) szükségesek, illet-
ve a legfontosabb eredményeket és hatásokat is összegezték. Fontos 
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I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

Az Eurostat statisztikái szerint Magyarország 2020-ban 12,1 száza-
lékra volt tehető a korai iskolaelhagyók száma, ami az EU 27 tagor-
szágának aggregált mutatójánál magasabb (9,9 %). Ugyanez a muta-
tó 2019-ben 11,8%, 2018-ban pedig 12,5 % volt.6

A korai iskolaelhagyáshoz vezető valódi okok a gyakorlatban nagyon 
nehezen tárhatóak csak fel, mert ezek egyénenként különbözőek. 
Ahogy az Európai Bizottság a korai iskolaelhagyás csökkentését cél-
zó szakpolitikákról szóló (2011/C 191/01) ajánlásában fogalmaz ezzel 
kapcsolatban: „A korai iskolaelhagyás folyamatainak hátterében 
összetett és változatos okok állnak, de e folyamatok gyakorta ösz-
szefüggnek a társadalmi-gazdasági hátrányokkal, az alacsony kép-
zettségi háttérrel, az oktatástól és képzéstől való elidegenedéssel, 
a rossz iskolai eredményekkel, a munkaerőpiac vonzerejével és/vagy 
olyan társadalmi, érzelmi és oktatási problémák kombinációjával, 
amelyek az egyént a korai iskolaelhagyás kockázatának teszik ki.7

Magyar előzmények és illeszkedés

„A fejlesztő és pedagógiai célú szolgáltatások megerősítése, bővíté-
se és az egyéni képességekre fókuszáló tevékenységek a program-
ba bevont járásokban élő gyermekek számára rendkívül fontosak. 
Olyan speciális tudással rendelkező szakemberek, módszerek és 
technikák alkalmazása szükséges, amelyekkel a gyerekek fejlődési 
elmaradásait már az oktatási intézményekbe kerülés előtt mérsé-
kelni lehet, az intézményekben pedig a hozott hátrányaikat képesek 
tovább csökkenteni. A szakemberhiány és forráshiány oly mértékű, 
hogy gyakran járási szinten is minimális számban – és kapacitásban 
– érhető el például pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypeda-
gógus, fejlesztő szakember vagy gyógytornász, de egyes járásokban 
egyáltalán nincs alkalmazható logopédus vagy fejlesztő pedagógus. 
Márpedig a családok, az óvodák és az iskolák egyre inkább igénylik 
a különböző fejlesztő tevékenységeket, és évről évre nő a fejlesz-
tésekbe bevonandó gyermekek száma.” (MMSZ, Büki-Nagybán, Ko-
csis, Marozsán, Panyik - 2021, 25.)

fognak tudni megjelenni, a fejlesztések csak egyes településekre 
korlátozódnak majd.

Összességében elmondható, hogy a projektek tevékenységi struk-
túrája érdemben tehermentesítette a helyi ellátórendszereket és az 
abban dolgozókat. Ahol a projekt zárása miatt megszűntek a helyi 
szintű szinergiákat erősítő tevékenységek, illetve a projektek által 
biztosított járási szintű szolgáltatások, ott a helyi szakemberek már 
jelezték, hogy mennyire hiányolják ezeket a szakmai együttműködé-
sek előmozdítását célzó szolgáltatásokat.

Sok esetben a kollégák külön kiemelik, hogy a szolgáltatásaik ellátó-
rendszerbe beépítése kapcsán megjelenik az a dilemma, hogy  
a helyben élők nem tudnak megfelelő bizalmi kapcsolatot kiala-
kítani a helyi ellátórendszerben dolgozó szakemberekkel. A helyi 
szakemberek túlságosan leterheltek, így a bizalmi kapcsolat kiala-
kításához szükséges egyéni gondozási idő családonként a magas 
esetszámok miatt sokszor nem áll rendelkezésre. Másrészt a helyi-
ek a helyben dolgozó szociális szakembereket elsősorban a hatósá-
gi feladataikkal azonosítják, és ez akadályozza a bizalmi kapcsolat  
kialakítását. Ezt a dilemmát tudja feloldani egy helyben elérhető  
civil segítő szervezet.

Sok esetben pedig a szolgáltatások beépíthetősége kapcsán alap-
vető problémaként jelenik meg, hogy a helyi szintű ellátórendszer-
nek nincs elég forrása és kapacitása azok integrálására. A helyben  
elérhető kevés szakember általában így is túlterhelt, a szolgáltatások 
kivitelezéséhez pedig nem állnak rendelkezésükre megfelelő eszkö-
zök, azok megvásárlására nincs elegendő forrásuk.

XI./1 A FIATALOK MUNKAERŐPIACRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSÉT 
SEGÍTŐ PÁLYAORIENTÁCIÓS, KOMPETENCIAFEJLESZTŐ  
SZOLGÁLTATÁS

5.táblázat: a kompetenciafejlesztő szolgáltatás által megcélzott probléma-
terület és közvetlen célcsoport

Problématerület Pályaorientáció és az iskolai lemorzsolódás csökkentése

Járás Baktalórántházai járás

Közvetlen célcsoport A járásban élő hátrányos helyzetű gyermekek
6 EUROSTAT – Early leavers from education and training by sex and labour status. - Adatbázis
7 Az Európai Unió Tanácsának ajánlása (2011. június 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését 
célzó szakpolitikákról.
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a családok kérésére) segítettek részt venni az online oktatásban.  
A gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez szabadidős klubo-
kat hoztak létre, kirándulásokat szerveztek, ezeket kiterjesztették a 
járás minden településére. Igyekeztek a klubokban a gyerekek kom-
petenciáit fejlesztő programokat szervezni, például sportedzéseket, 
zenei vagy táncfoglalkozásokat tartottak.

Az iskolák jelzése alapján családlátogatásokat is végeznek – ezzel 
összefüggésben pedig szoros kapcsolatot tartanak az iskolai szoci-
ális munkásokkal. Volt arra is példa, hogy a családlátogatásokon az 
iskola pedagógusai is részt vettek. Az így elért gyerekeknek pedig  
a projekt egyéni fejlesztéseket biztosított.

A szolgáltatás része egy pályaorientációs foglalkozás is, ahol a tevé-
kenység által elért gyermekeket megismertetik különböző, a járásban 
elérhető foglalkozásokkal és hivatásokkal. A járásban csak Baktaló-
rántházán működik középiskola, éppen ezért máshol is felkeresnek 
olyan középiskolákat, ahol a járásból származó diákok tanulnak.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások 

A tevékenység megvalósításában gyakorlatilag az egész stáb részt 
vesz. A kollégák között felosztották a településeket, minden kolléga 
a rá bízott településen felelőse a programok végrehajtásának.

A tevékeprojektnység megvalósításában kilenc külsős szakember 
(fejlesztőpedagógusok, logopédus, pszichológus, sportedző és pe-
dagógusok) vesz részt, akik valamilyen formában fejlesztő tevé-
kenységeket végeznek a helyi gyerekekkel. Látható, hogy e szak-
emberek tevékenysége hiánypótló, mivel a járási intézmények nem 
tudnák biztosítani az ilyen szakembereket és az általuk megvalósuló 
fejlesztéseket. Erre példa a pszichológus munkája: a járási középis-
kola maga nem tud ilyen szakembert foglalkoztatni.

6.táblázat: a kompetenciafejlesztő szolgáltatás erőforrásai

Humán erőforrás

Az alkalmazott szociális szakemberek száma,  
időtartam: 
-  a Végtelen lehetőség projekt munkatársai program 

koordinátorként
-  9 különböző fejlesztő szakember (fejlesztőpeda-

gógusok, logopédus, pszichológus, sportedző, és 
pedagógusok) a projekttel szerződéses viszonyban

II. A Baktalórántházai járás példája

A tevékenység indokoltsága

A Baktalórántházai járás projektje kifejezetten az iskolai lemorzsoló-
dás csökkentését és megelőzését célozza meg. A megvalósítás során 
ügyeltek arra, hogy ne a járási Gyermekesély projektben futó tevé-
kenységeket valósítsák meg. A projekt tapasztalata szerint szükség 
van arra, hogy két ilyen projekt fusson egymás mellett. Komplexitá-
sa miatt ez a fajta tevékenység csak a Jelenlét Pontokon tudott iga-
zán jól működni, szolgáltatás minden elemét megvalósították ugyan 
járási szinten is, de a működést nagyban segítő bizalmi légkör csak  
a fix helyszíneken, Magy és Rohod Jelenlét Pontjain alakult ki.

A szolgáltatás előkészítéseként a helyi gyermekeknek eleinte játék-
programokat szerveztek, tanulást és a tanulássegítést folyamatosan 
építették be a foglalkozásokba. Létrehoztak egy motivációs rendszert 
is, amelynek az a lényege, hogy ha a gyermekek elérik a projekt céljait, 
akkor azokért petákokat kapnak, ezeket pedig valamilyen általuk kivá-
lasztott ajándékra válthatják be. Ugyanez a fokozatosság volt jellem-
ző a helyi intézményekkel megtörtént kapcsolatfelvételkor – eleinte 
csak a szolgáltatás egyes részeit biztosították, a komplex tevékenység 
fokozatosan épült fel. Az előkészületek folyamán végig ügyeltek arra, 
hogy olyan szolgáltatásokat ne nyújtsanak, ami amúgy helyben már 
elérhető más pályázat vagy a helyi ellátórendszer részeként.

A tevékenység rövid bemutatása

A programon belül komplex módon, több szakember bevonásával 
nyújtják szolgáltatásukat. A Jelenlét Pontokon tanoda jellegű fog-
lalkozás működik, itt történik rendszeresen a gyerekek készség- és 
képességfejlesztése. Nem elsősorban a házi feladatok megoldására 
törekednek, hanem azoknak a területeknek a fejlesztésére fókuszál-
nak, ahol a gyerekeknél elmaradás tapasztalható.

A programban logopédus szakember is dolgozik, aki a program 
egész ideje alatt foglalkozásokat tart a járási óvodákban. Jelzés alap-
ján iskolákba is elmegy, ahol iskoláskorú gyerekekkel foglalkozik. 
A pszichológus a járás összes általános iskolájában elérhető, illetve 
azokban a középiskolákban is nyújt szolgáltatást, ahova a járásból 
származó középiskolás tanulók járnak. A járásban működő Biztos 
Kezdet Gyerekházakkal folyamatosan kapcsolatban állnak a projekt 
munkatársai, oda folyamatosan visznek ki szolgáltatásokat.

A Jelenlét Pontokon (akár iskolai jelzés alapján felmérés után, akár 
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A projekt lezárása után a komplex szolgáltatás több elemét (fej-
lesztő szakemberek foglalkoztatása és tanulássegítés a Jelenlét 
Pontokon) tovább tudják vinni a szervezeten belül más pályázatba, 
azonban az egész, járási szinten működő szolgáltatást átemelni nem 
lehet. A Baptista Szeretetszolgálat Rohodon, Magyon és Besenyő-
dön tud majd hasonló tevékenységet folytatni. A projekt szorosan 
együttműködik a járási Gyermekesély programmal, a munkatársa-
iknak igyekeznek átadni a módszertant és saját pozitív tapasztala-
taikat, hogy a GYEP harmadik kiírása során járási szinten is folytatni 
tudják ezt a tevékenységet.

A projekt tapasztalata az, hogy a jelenlegi forrás- és eszközhiányos 
állami ellátórendszerbe egy ekkora programot integrálni nem lehet. 
Ahhoz, hogy ez a helyi ellátórendszer részeként működni tudjon,  
a helyi intézményeknek jelentős többletforrásra van szükségük a pro-
jekt által foglalkoztatott szakemberek finanszírozásához.

XI./2 GYERMEKSZEMMEL PROGRAM

7. táblázat: a Gyermekszemmel program által megcélzott problématerület 
és közvetlen célcsoport

Problématerület Szenvedélybetegséggel küzdő családok  
gyermekeinek megsegítése

Járás Baktalórántházai járás

Közvetlen célcsoport Szenvedélybetegséggel küzdő családok  
gyermekei, közvetve családjai

Elért családok száma 25

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

Ahogy azt Bodrogi Andrea ezzel foglalkozó tanulmányában leírja: jól 
ismert és bizonyított tény, hogy azokban a családokban, ahol a szü-
lők rendszeresen alkoholizálnak és/vagy nyugtatószereket használ-
nak, a gyermek nagyobb valószínűséggel válik alkoholistává, illetve 
gyógyszer- vagy kábítószerfüggővé, mint a szenvedélybetegségek-
től mentes családokban. (Bodrogi, 2011, 142.) 

Levendel László mutatta be egy dániai vizsgálat tapasztalatait, 
amelyben alkoholaddikcióval küzdő családból származó gyermeke-
ket hasonlítottak össze homológ kontrollcsoporttal. „Az eredmé-
nyek azt jelzik, hogy az alkoholista felmenővel rendelkező fiúknál 

Infrastrukturális erőforrás

Megfelelő, csoportos foglalkozásokra alkalmas hely-
színek megléte a Jelenlét Pontokon, illetve a járási 
településeken. A tanuláshoz szükséges eszközök  
és tanszerek megléte (hátrányos helyzetű gyerekek-
nek ezek biztosítása). A fejlesztő foglalkozású szak-
emberek munkájához szükséges speciális eszközök.

Egyéb tevékenység/erőforrás 
szükség

Az online tanulás segítéséhez digitális eszközök biz-
tosítása. A járási szolgáltatás nyújtásához közlekedési 
eszközök, a gyermekek utaztatásához kisbusz.

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A szolgáltatáson belül vállalják a pótvizsgára való felkészítést is.  
A program kifejezett eredménye, hogy sem Rohodon, sem Magyon 
nem volt a 2020-21-es tanévben évet ismétlő diák. Egy, a projekt ál-
tal szervezett Járási Fejlesztési Fórumon, 2021 októberében a helyi 
család- és gyermekjóléti központ vezetője jelezte vissza számukra 
azt, hogy a saját felméréseik alapján a járásban az alapellátásba vételi 
esetek 2019-hez képest (2019: 282 gyermek, 140 család) jelentősen 
csökkent (2020: 117 gyermek, 61 család), és ehhez szerintük a pro-
jekt szolgáltatása nagymértékben hozzájárult.8

Nehéz az ilyen gyermekekkel történő foglalkozás eredményeit ilyen 
rövid időszak alatt empirikus következtetésekkel leírni. Ugyanakkor 
a gyermekek lemorzsolódásának csökkentésére és pályaorientáció-
jára pozitív tapasztalat, hogy míg a szolgáltatás elindulásakor az álta-
lános felnőttkori jövőkép a gyermekek esetében a közfoglalkoztatás 
és a munkanélküliség volt, addig mostanra már konkrétabb, foglal-
koztatáshoz köthető felnőttkori célokat fogalmaznak meg.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A program sikeres működésének feltétele a szoros együttműkö-
dés kialakítása a helyi intézményrendszerrel. A kapcsolat kiépítése  
a tankerülettel jelentősen megkönnyítheti az oktatási intézmények-
kel történő kapcsolatfelvételt és szakmai kapcsolat kialakítását. 
Általánosan elmondható, hogy jó kapcsolatot sikerült kialakítani  
a járásban működő iskolákkal, óvodákkal, szociális szakemberekkel.  
A helyi közoktatási intézményekkel megvalósult közvetlen kapcso-
latfelvételt követően a szolgáltatással a legtöbb településen el tud-
tak indulni. Azokon a járási településeken, ahol ez nem történt meg, 
ott a család- és gyermekjóléti szolgálatok helyben teret biztosítanak 
a foglalkozásokhoz.

8 Forrás: Baktalórántháza járási Kistérségi Szociális Központ adatszolgáltatása 2021. december.
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ször Rohod és Magy településeken gyerekcsoportokkal. A program 
alapja, hogy az egy biztonságos helyen, bizalmi környezetben tud-
jon megvalósulni. A részvétel az önkéntességre épül – csak azoknál  
a gyerekeknél lehet pozitív változásokat, hatásokat elérni a prog-
ram során, akik önszántukból vesznek részt a programon. A program 
6–14 éves korú gyerekeknél ajánlott.

A foglalkozás elindításához legalább ötfős csoport szükséges, de  
a pro jekt által megvalósított programban az egyik csoport 14 fős. Egy 
ekkora létszámú csoportban is működőképesnek bizonyult a program. 
A gyerekektől már a második alkalmat követően voltak pozitív vissza-
jelzéseik.

A tevékenység rövid bemutatása

A program foglalkozásai játékokhoz és nem szöveges tudásátadáshoz 
kötődnek. Ennek alapja az, hogy a kaliforniai Gyermekszemmel prog-
ram tapasztalatai szerint a szenvedélybetegséggel küzdő családok 
gyermekei frontális tudásátadás formájában csak nagyon nehezen 
tudnak új ismereteket elsajátítani, mivel a saját családjukban is ren-
geteg ellentmondó információt kapnak (Itt hagyok mindenkit! Ele-
gem van az egészből! Ti is csak a bajnak vagytok!). Ezért van szükség 
arra, hogy az ismereteket, valamilyen kézzelfogható módon közve-
títsék feléjük. A program több ilyen játékot is kidolgozott a program 
által érintett négy nagy témakör kapcsán.

A program megvalósítóinak tapasztalata az, hogy ott tud igazán jól 
működni, ahol korábban már egy jó közösséget kovácsoltak a gyere-
kekből. Ahol ez hiányzik, ott a projekt elején erősíteni kell a gyerme-
kek csoportdinamikáját, hogy a program által biztosítani kívánt  
bizalmi légkör kialakítását így is elősegítsék.

Szükséges erőforrások a megvalósításhoz

A program fő megvalósítója a tevékenység megvalósításába, mű-
ködtetésébe bevonja a Jelenlét Pontok kollégáit is. Az ebben részt 
vevő kollégák később alkalmassá válnak arra, hogy saját maguk is 
meg tudjanak valósítani egy ilyen programot. A gyerekekkel ők  
is ki tudnak építeni egy olyan bizalmi kapcsolatot, ahol be tudnak 
számolni a családi problémáikról.

szignifikánsan nagyobb volt az alkoholos diszpozíció (18%), amely 
25%-osra növekedett azokban az esetekben, mikor a gyermek neve-
lőapja is alkoholista volt.” (Levendel, 1987, 31.).

Magyar előzmények és illeszkedés

A Gyerekszemmel program a kaliforniai Betty Ford Center gyer-
mekprogramjainak módszertana alapján valósul meg. Az alapul 
szolgáló módszertant Jerry Moe, a kaliforniai Rancho Mirage-ban 
található Betty Ford Központ gyermekprogramjának alelnöke és 
igazgatója, valamint az Alkoholbeteg Szülők Gyermekei Országos 
Szövetségének kuratóriumi tagja dolgozta ki.

A Baktalórántházai járásban a programelem fő megvalósítója két 
támogatott lakhatási programot vezet a Baptista Szeretetszolgálat 
által Debrecenben fenntartott intézményekben, így már vannak ko-
rábbi szakmai tapasztalatai a szenvedélybetegségekkel. A tevékeny-
séghez hasonló szolgáltatás korábban nem volt elérhető a járásban.
A program megvalósításához szükséges tudást és készségeket az 
Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete, valamint a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósított képzésen szerez-
ték meg. Tudomásuk szerint az általuk megvalósított programhoz 
hasonlóra idehaza még nem volt példa.

II. A Baktalórántházai járás példája

A Gyerekszemmel program egy gyerekeknek szóló addiktológiai tár-
gyú tudásátadás játékos formában. A játékokhoz kapcsolódóan nem-
csak az addikciók, de az elhanyagolás és a bántalmazás kapcsán is lehet 
eredményeket felmutatni. Cél, hogy a program által elért gyerekek 
erősíteni tudják a stresszel szembeni ellenálló képességüket annak el-
lenére is, hogy családjukban a szenvedélybetegség árnyé kában élnek.

A program négy nagyobb tématerületet ölel fel, ezzel kapcsolatban 
ad át tudást az abban részt vevőknek: a szenvedélybetegségekről 
általában, az érzésekről és azok kifejezéséről, a problémamegoldás-
ról-öngondoskodásról, valamint az önértékelésről. A program fő 
célkitűzése, hogy ezeknek a gyerekeknek a rezilienciáját (rugalmas 
védekezőképességét), valamint az erre való képességüket a lehető-
ségekhez mérten a legjobban erősítse.

A tevékenység indokoltsága

A program során először a szakembereknek tartottak képzést és 
tréninget. Ezeket a tudásátadásokat követően foglalkoztak elő-



86

Vé
gt

el
en

 ta
pa

sz
ta

la
to

k 
   

   
   

   
   

   
20

22

87

a programelem legfőbb alapvetéséhez, a biztonságos és bizalmi 
környezet kiépítéséhez segítséget adhat. A program megvalósítói 
szerint fontos, hogy ez a fajta programelem az ellátórendszerben 
valamilyen formában meg tudjon jelenni.

XI./3 MUNKAERŐPIACI EGYÉNI MENTORÁLÁS

9. táblázat: a Munkaerőpiaci egyéni mentorálás által megcélzott problé-
materület és közvetlen célcsoport

Problématerület A közfoglalkoztatásban benne ragadók nyílt munka-
erőpiacra kiléptetése

Járás Baktalórántházai járás

Közvetlen célcsoport Közfoglalkoztatásban dolgozók vagy álláskeresők

Elért családok száma 60

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

A Magyarországon bevezetett közfoglalkoztatási rendszert már  
a bevezetése óta számtalan kritika érte. Ahogy azt Gerő Márton 
és Vígvári András tanulmányukban leírják, a közmunka kapcsán  
„a decentralizációs folyamatokat általában a jóléti állami intézmé-
nyek lebontásaként szokás interpretálni, amelynek keretében az 
egész társadalmat jellemző strukturális egyenlőtlenségek kezelését 
az állam feladja és »helyi ügyként« átengedi a települési önkormány-
zatok jogkörébe”. (Gerő–Vígvári, 2019, 8.)

Ferge Zsuzsa, a Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlen-
ségek? című, az Esélyben megjelent tanulmányában írja összefoglalva 
a helyi önkormányzatok szerepét, hogy „a központi kormányzat pon-
tosan tudja, hogy a színvonalas, teljes körű és szakszerű ellátások nem 
követelhetők meg az önkormányzatoktól”. (Ferge, 2008,10.) Ferge azt 
írja ezzel kapcsolatban, hogy az állam fokozatosan bővítette a decent-
ralizált feladatokat, miközben egyre több forrást vont el, és egyre keve-
sebb központi forrást adott át a helyi önkormányzatok részére. Ezáltal 
pedig jellemzővé és egyre szorítóbbá vált az önkormányzati forráshiány.

Ebben a Ferge által leírt decentralizált és forráshiányos környezet-
ben, „ahol a szegénység kisközösségi üggyé válik az egyenlőtlenségek 
legitimálódnak, továbbá a társadalmi problémák ebbe a térbe tör-
ténő »exportálása« felerősíti a leghátrányosabb helyzetű csoportok 
kirekesztődését”. (Gerő–Vígvári, 2019, 8.) 

8. táblázat: a Gyermekszemmel program erőforrásai

Humán erőforrás

Az alkalmazott szociális szakemberek száma, 
időtartam: 
-  1 fő alkalmazása, fő megvalósítóként
-  Egy szakember egy időszakban két településen 

egy-egy csoporttal dolgozik, a megvalósítás folya-
matába pedig bevonja a településen dolgozó helyi 
szakembereket is (Jelenlét Pontok munkatársai).

Infrastrukturális erőforrás

A játékok megvalósításához szükséges játékeszközö-
ket a projekt munkatársai saját maguk legyártották, 
de a legtöbb, ehhez szükséges eszköz (papírok, filc-
tollak, ceruzák) beszerzése egyszerűen beszerezhető.

A megvalósításhoz szükséges további tevékenységek 

•  A szolgáltatást megvalósító szakember képzése
•  A Gyermekszemmel szolgáltatás elméleti alapjai és gyakorlati alkal-

mazása tréning a későbbi szociális munkások számára
•  Szükséges eszközök biztosítása a foglalkozásokon

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A program 2021 nyarán kezdődött, ezért hosszú távú hatásai még 
nem láthatóak, de rövid és középtávon már láthatók pozitív ered-
mények. A segítők visszajelzései alapján tudjuk, hogy a gyermekek 
elkezdtek tudatosabb gondolkodni arról, hogy ők maguk nem tudják 
megváltoztatni a szüleik addikcióit, ezért fontos, hogy önmaguk-
ról tudjanak gondoskodni bizonyos helyzetekben – ennek erősítése  
a program egyik fő célja. Ha a gyermekkel összefüggő különböző 
problémák kerülnek a felszín re, akkor ezek a gyermekek problémáira 
megfelelő választ tudni adó szakember számára becsatornázhatóak.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A program a projekt lezárása után is folytatódhat majd Rohod és 
Magy településeken – ez a program egy másik pályázatba lesz integ-
rálható, ennek a tervezése már folyamatban van.

Tartottak a helyi Gyermekesély projekt kollégái számára is képzése-
ket, szeretnék, ha ez a programelem a GYEP közösségi házaiban is 
meg tudna majd valósulni. Ramocsaházán és Ófehértón már jelez-
ték, hogy szívesen fogadnák ezt a programot.

Megvalósítóinak véleménye szerint a programot leginkább az isko-
lai szociális munka eszköztárába lehetne beépíteni, általuk később is 
hasznosan és hatékonyan tudna megvalósulni a program. Az iskola  
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A résztvevőket megtanítják arra, hogyan kell elkészíteni egy önélet-
rajzot, bevezetik őket az álláskeresés folyamatába, megmutatják nekik 
az álláskereséssel kapcsolatos releváns információs felületeket, felké-
szítik őket egy állásinterjúra és arra is, hogy ha létrejön a foglalkoz-
tatási jogviszony, akkor hogyan tudja megtartani azt hosszú távon. A 
szakmai stáb biztosítja az elhelyezkedett munkavállalók folyamatos kí-
sérését. A nyomon követés általában hat hónapig tart, de ha az egyéni 
igények további kísérését is igényelnek, lehet hosszabb idő is.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások 

A programelem tanácsadásait megvalósító szakembernek van ko-
rábbi munkatapasztalata az álláskeresők segítésében, korábban  
a munkaügyi központtal együttműködve részesítette álláskeresési 
tanácsadásban a nyilvántartott álláskeresőket. Ezalatt több, a köz-
foglalkoztatással kapcsolatos és a hátrányos helyzetű emberek élet-
helyzetét befolyásoló körülményt is megismert a Baktalórántházai 
járásban. Ő maga is azt látta, hogy a szolgáltatás célcsoportjának az 
ipari parkokban általános 8–12 órás munkarendről nincs konkrét ta-
pasztalata, erre előzetesen fel kell őket készíteni, és az ebben helyt-
állást pedig folyamatosan segíteni kell. Ezeknek az álláskeresőknek 
sokszor több OKJ-s végzettségük is van, ezeket a munkaügyi köz-
pont képzésein szerezték, munkatapasztalatuk azonban nincs ezek-
ben a szakmákban.

10. táblázat: a Munkaerőpiaci egyéni mentorálás erőforrásai

Humán erőforrás

Alkalmazott szociális szakemberek száma, időtartam: 
-  egy fő alkalmazása, fő megvalósítóként, aki  

az egyéni mentorálási folyamatokat vezeti

Infrastrukturális erőforrás
Az álláskereséshez és az önéletrajzok elkészítésé-
hez szükség van számítógépre, telepített irodai 
alkalmazással.

A megvalósításhoz szükséges további tevékenységek 

•  A célcsoport felkutatása és becsatornázása a segítő folyamatba
•  A már elhelyezkedettek utánkövetése, kísérése

Magyar előzmények és illeszkedés

A Baptista Szeretetszolgálat azt tapasztalta már a projekt indulása-
kor, hogy hiába vannak a járáshoz közel nagyobb gyárak (jellemző-
en a Nyírbátori Ipari Parkban), az emberek mégsem mennek el ide 
dolgozni. Ezért először azt próbálták megvizsgálni, hogy mire van 
szüksége a járásban élőknek ahhoz, hogy motiváltak legyenek a nyílt 
munkaerőpiacon való részvételre. Erre válaszul jött létre a Munka-
erőpiaci egyéni mentorálás szolgáltatás.

II. A Baktalórántházai járás példája

A tevékenység indokoltsága

A munkaerőpiaci egyéni mentorálás célja, hogy a járásban élő állas 
nélkülieket és közfoglalkoztatottakat segíteni tudják a munkaerőpia-
ci elhelyezkedésben. A szolgáltatás járási szinten működik, a járásban  
a projekt kollégái minden települést elérnek. A gyakorlatban a projekt 
munkatársai és a járásban élők között kialakult egy élő kapcsolat, így 
információt tudnak szerezni arról, hogy kik azok, akiknek segítséget 
tudnak nyújtani az álláskeresés terén. Általában ezek az emberek ön-
ként jelzik, hogy szeretnének a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, 
de nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá.

A szolgáltatás konkrét célcsoportja a közfoglalkoztatásban dolgozók, 
de ettől függetlenül minden olyan állást keresővel (munkanélküli vagy 
munkahelyet váltani kívánó) foglalkoznak, aki motivált a részvételre.

A tevékenység rövid bemutatása

Ez a fajta szolgáltatás ebben a formájában 2021 januárjától indult el, 
és erősen épített az ügyfelekkel már kialakult személyes kapcsola-
tokra.

A résztvevőkkel kapcsolatban először összegyűjtik a munkavállalás 
kapcsán releváns információkat: milyen végzettségük, munkata-
pasztalatuk van, milyen, az helyezkedést hátráltató tényezők vannak 
jelen az életében, szeretne-e valamit tanulni a jövőben. Ezeknek az 
ismereteknek a birtokában indul el maga a mentorálás személyre 
szabott folyamata. Alapvetően nyolc találkozást terveznek minden 
bevont személlyel, egy–másfél hónap alatt. Vannak azonban, akik-
nek ennél több vagy kevesebb találkozásra van szükségük. A men-
torálási alkalmakat a Jelenlét Pontokon, a GYEP közösségi házaiban, 
valamint az önkormányzatoktól igényelt helyiségekben tartják, az 
álláskereső saját lakhelyén.
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tatók. Sokkal hatásosabban tudtak működni úgy, hogy az ügyfelek-
kel egyénileg foglalkoztak.

A projekt zárását követő további működésre még nincsenek konkrét 
tervek, azonban a megvalósító Baptista Szeretetszolgálat szerint min-
denképpen fontos lenne. Úgy gondolják, hogy egy ilyen mély bizalmi 
kapcsolatot a munkaügyi központ (szerepéből fakadóan) nem tud ki-
építeni az ügyfelekkel, éppen ezért fontos, hogy egy ilyen feladatot 
mindenképpen valamilyen civil szervezet, egyesület valósítson meg.

A tevékenység ki tudja egészíteni a helyi munkaügyi központ fel-
adatait. A projekt és a munkaügyi központ között élő kapcsolat van,  
a szolgáltatás kapcsán rendszeresen cserélnek információt. A szol-
gáltatás feladatköre más, mint a munkaügyi központé, éppen ezért 
hasznos lehet, ha nem egy állami szerv működtetné.

XI./4 ROMA MEDIÁTOR KÉPZÉS ÉS TEVÉKENYSÉG

11.táblázat: a Roma mediátor képzés által megcélzott problématerület  
és közvetlen célcsoport

Problématerület Közösségfejlesztés, érdekérvényesítés és a roma 
mediáció hiánya

Járás Cigándi járás

Közvetlen célcsoport képzésekkel a helyi roma lakosok, roma mediációval 
pedig minden helyi közösség, lakos

Elért települések/személyek 
száma

7 település
13 fő képzése történt meg

I. Előzmények és illeszkedés

A roma mediáció nagyon fiatal, egyelőre még csak formálódó szak-
ma Európában, fő célja a romák társadalmi integrációjának hatékony 
segítése helyi szinten úgy, hogy a mediátor megteremti és biztosít-
ja a folyamatos párbeszéd lehetőségeit a helyi (roma) közösségek és  
a helyi ellátórendszer intézményei, szolgáltatói és döntéshozói között. 
A településeken élő roma mediátorok feladata a helyi problémák és 
szükségletek felmérése, valamint az azokra adható válaszok, megoldá-
sok megkeresése az érintettek mozgósításával és bevonásával.9

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A legtöbb helyi szolgáltatóval az együttműködés a programelem 
kapcsán konkrét segítségkérések formájában nyilvánul meg. A szol-
gáltatással létrejött egy élő kapcsolat a helyi család- és gyermekjó-
léti szolgálattal. Ha a szolgálat munkatársainak tudomására jut vala-
ki, aki alkalmas lehet arra, hogy ebben a programban részt vegyen, 
jelzik a Baptista Szeretetszolgálatnak, és ők keresik fel közvetlenül  
a személyeket és szólítják meg őket.

A szolgáltatás eredményeként értékelhető az, hogy segítettek már 
olyan fiataloknak, akiknek korábban nem volt a nyílt munkaerőpi-
acon végzett munkával kapcsolatos tapasztalatuk, ennek ellenére 
a szolgáltatás hatására el tudtak helyezkedni. Már több ilyen po-
zitív visszajelzés is érkezett az elhelyezkedett munkavállalóktól.  
A program segítségével 2021 januárja óta 13 fő helyezkedett el  
a nyílt munkaerőpiacon. A programban részt vevők a szolgáltatás 
segítségével tapasztalatokat szereznek az álláskeresés folyamatá-
ról, ezen túl pedig az egyéni mentorálási folyamatnak köszönhetően 
hasznos és fontos ismereteket szereznek, az álláskeresési képeségük 
pedig javul.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Többször találkoztak azzal a jelenséggel, hogy a szolgáltatásba azért 
nem tudtak valakit bevonni, mert megijedt. Ennek az oka az lehet, 
hogy vannak, akik összekeverik ezt a szolgáltatást a munkaügyi köz-
pont által nyújtott munkaerő-közvetítéssel. Attól tartanak, hogy 
ugyanúgy, ahogy a munkaügyi központnál, itt is kötelező részt ven-
ni a központ által szervezett állásinterjún, különben törlik őket az 
álláskeresők nyilvántartásából, azonban ez természetesen nincs így 
ebben az esetben.

Negatív tapasztalat még, hogy sokakat nehéz kimozdítani a közfog-
lalkoztatás nyújtotta viszonylag kényelmes munkafeltételek közül. 
A közfoglalkoztatásban dolgozóknak nem kellkorán felkelniük és 
elutazniuk egy másik településre a munkavégzéshez, ez a lét pedig 
konzerválja őket erre a fajta munkavégzésre. Az ebből való kimozdu-
lásra pedig sokaknak nem szimpatikus egy több műszakos, vagy akár 
12 órás munkarend betöltése.

Volt a szolgáltatás kapcsán egy olyan terv is, hogy csoportos formá-
ban valósítják majd meg az álláskeresők mentorálását, de a tapasz-
talat az volt, hogy ezek az alkalmak a gyakorlatban nem lettek volna 
hasznosabbak, mint a munkaügyi központ által megtartott tájékoz-

8 A roma mediátori tapasztalatokról, információkról a következő honlapon érhető el 
információ: http://romamediator.hu/roma-mediatorok/ 
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A mediátor elsősorban közösséget épít, és a helyi igényekre reagál-
va célzott programokat és rendezvényeket szervez a helyi közös-
ség tagjainak bevonásával. Ehhez elengedhetetlen, hogy felismerje 
a helyi igényeket és szükségleteket, és az ezekre adott válaszokkal 
megpróbálja élhetőbbé tenni a települést a lakosság számára. Ezek 
olyan települések, ahol sem a gyerekeknek, sem a felnőttek nincs 
semmilyen kikapcsolódási, szórakozási lehetőségük, így a mediáto-
rok jellemzően ilyen szervező tevékenységet is végeznek a helyiek 
bevonásával. 

A közösségépítésen túl a roma mediátor igyekszik elérni, hogy a te-
lepülésen minél kevesebb konfliktus legyen, vagy legalábbis legyen 
egy megfelelő eszköztár ezek kezelésére. Legfontosabb „fegyve-
re” a kommunikáció, és hatékony kommunikációval fel tudja olda-
ni a konfliktushelyzeteket a településen a lakosok vagy a lakosok 
és egy-egy intézmény dolgozói között. A tapasztalatok alapján jól 
kiegészítik az óvodák és iskolák munkáját, de a családsegítőknek 
is segítséget nyújtanak. Probléma esetén az oktatási intézmények 
dolgozói, valamint a családsegítő is jelezhetnek a mediátornak, és 
ez fordítva is működik. Gyakran azt tapasztalták, hogy teljesen más 
megvilágításba kerül egy-egy probléma, ha a szülők a „sajátjukkal” 
tudják megbeszélni a problémát, és ezt közvetíti a mediátor az el-
látórendszer felé. Ehhez elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatban le-
gyen mind a lakossággal, mind a helyi intézményekkel – kiemelten az 
önkormányzattal, a pedagógusokkal, családsegítőkkel és védőnők-
kel –, ismerjék és tiszteljék, a közösség fontos tagjaként tekintsenek 
rá a településen élők és az intézmények dolgozói. A roma mediátor 
a közösség szerves tagja, aki a településen jön, megy, hiszen ő ott 
otthon van.

Kiválasztása egy településen nem könnyű feladat, hiszen a jó medi-
átor biztos és elérhető ember, akihez a település lakosai és az intéz-
mények dolgozói bármikor fordulhatnak bármilyen őket érintő prob-
lémával vagy igénnyel. Fontos, hogy sok esetben példát mutathat  
a település lakosainak, motiválhatja őket, megmutathatja számukra, 
közülük is „el lehet érni” valamit, példakép lehet a településen élő 
roma közösség számára. 

Ahhoz, hogy egy ilyen tevékenység jól és hatékonyan működjön, na-
gyon fontos, hogy legyen egy szervezet vagy pályázat a helyi roma 
mentorok mögött, ami növelheti a munkájának hatékonyságát.  
A szervezet egy támogató hálózat részeként rugalmasan segíthet 
eszközökkel, anyagi dolgokban, valamint a fontosabb helyi intéz-
ményvezetőkkel és településvezetőkkel erősítheti a kapcsolattar-
tást és érdekérvényesítést. A tapasztalatok alapján jellemzően nem 

A Végtelen lehetőség munkatársai közül többen részt vettek egy me-
diátori, facilitátori képzésen,10 majd ezt követően egy roma mediátori 
képzésen is. Ez utóbbi adta az ötletet, hogy próbáljanak meg a tele-
pülésekről kiválasztott személyeket is bevonni a roma mediátori kép-
zésekbe és a megvalósításba. A roma mediátorok képzése betervezett 
tevékenységként valósult meg a Cigándi járás Végtelen lehetőség pro-
jektjében.

II. A Cigándi járás példája – Roma mediátori képzés és tevékenység

A tevékenység indokoltsága

A roma mediátorok helyi képzésével azt szerették volna elérni, hogy 
legyen egy helyi személy, aki összekötő hídként, kapocsként tud 
működni a helyi lakosság és a helyi intézmények (óvodák, iskolák, 
önkormányzat) között, valamint legyen valaki helyben elérhető, aki 
erősíteni tudja a lakosság önkéntes részvételét a különböző közös-
ségépítő tevékenységekben és programokon. A hátrányos helyze-
tű településeken élők számára minden kommunikációs támogatás, 
érdekképviselet és közösségformálás és szabadidős program nagy 
segítséget jelent a mindennapokban. Ezek jól célzott biztosítására, 
valamint a lakosság „tettrekész” szemléletének alakítására ad lehe-
tőséget a helyi roma mediátorok képzése és az ő helyben történő 
alkalmazása. 

A roma mediáció rövid bemutatása

A Végtelen lehetőség keretein belül roma mediátorokat képeztek ki 
a járás több településén annak érdekében, hogy a kiválasztott tele-
püléseken roma mediációs tevékenységet tudjanak megvalósítani.  
A „képzett” roma mediátorok a szeretetszolgálaton keresztül köz-
foglalkoztatottként dolgoztak, az ő mindennapi munkájukat a Vég-
telen lehetőségben dolgozó munkatársak koordinálták és erősítet-
ték a folyamat során. 

A tevékenység első körben négy településen (Dámóc, Zempléna-
gárd, Ricse, Karos) indult el 2019-ben, településenként két-két helyi 
roma mediátorral, majd 2021-ben további három településen (Tisza-
karád, Karcsa, Tiszacsermely) indították el a tevékenységet újonnan 
képzett roma mentorokkal. 

8 A képzések a Partners Hungary Alapítvány bonyolította le, ők tartották a különböző 
mediátori és facilitátori képzéseket a szakemberek számára. Magyarországon a Partners 
Hungary Alapítvány foglalkozik legrégebben a mediáció módszerének elterjesztésével, a 
különböző képzéseikről és tevékenységeikről további részletek elérhetőek az alapítvány 
honlapján: https://partnershungary.hu/ 
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a helyi roma mediátor tartja a kapcsolatot a különböző vezetőkkel, 
hanem a háttérszervezet, hiszen teljesen más a helyi szakemberek 
hozzáállása, ha egy „nagy nevű” szervezet munkatársai jelennek meg 
a településen. 

A mediáció akkor hatékony, ha hosszú távon be tud ágyazódni a tele - 
pülés életébe. Ez hosszú idő, és sok energia, viszont a támogató 
szervezet jelentősen fel tudja gyorsítani és meg tudja erősíteni ezt  
a folyamatot. A tevékenység beágyazásában szintén kiemelt szerepe 
van a helyi mediátor folyamatos szakmai támogatásának és mento-
rálásának. A projekt dolgozói Facebook-csoporton keresztül fog-
ták össze és támogatták a mediátorokat, és ez nagyon hasznos volt  
elakadásoknál, kérdéseknél – visszatekintve a projekt dolgozói ezt 
tekintik kulcskérdésnek a roma mediáció elmélyítésében. 

A megvalósításhoz szükséges erőforrások 

A helyi roma mediáció végzéséhez településenként egy képzett 
roma mediátor foglalkoztatása szükséges. 

A mediátori tevékenység támogatásához, szakmai segítéséhez és 
megerősítéséhez folyamatos mentorálás, szakmai felügyelet szüksé-
ges egy támogató intézmény által, ezt a Végtelen lehetőség projek-
ten keresztül látják el a munkatársak. 

A tevékenységnek kimondott infrastrukturális feltétele nincs, viszont 
a mediátor által végzett feladatokat a megfelelő eszközök rendelke-
zésre bocsátásával támogatni és segíteni kell. Ezek az igények nagyon 
változatosak és sokszínűek lehetnek: egy közösségi szemétszedéstől 
kezdve egy kulturális közösségi program megvalósításán át egy fő-
zőklub megszervezéséig szinte bármilyen tárgyi igény felmerülhet  
a mediátorok részéről. Ezeket az eszközöket jellemzően az MRSZ biz-
tosította a Végtelen lehetőség programon vagy a Szeretetszolgálaton 
keresztül. 

12.táblázat: a Roma mediátor képzés erőforrásai

Humán erőforrás - egy roma mediátor alkalmazása településenként

Infrastrukturális erőforrás - egy roma mediátor alkalmazása településenként

Egyéb tevékenység/erőforrás 
szükség

-  roma mediátor képzések szervezése és tartása
-  helyi roma mediátorok támogatása, mentorálása 

szakemberek által
-  háttérszervezet
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A program eredményességét jól mutatja az, hogy a különböző prog-
ramok szervezéséhez az MRSZ munkatársaira egyre kevésbé volt 
szükség. Sok olyan kezdeményezéssel találkoztak, ahol a háttérszer-
vezet csak a kezdőmotivációt és a szükséges eszközöket adta, de  
a szervezést teljesen önállóan, a lakosság bevonásával, önkéntes 
munkával valósították meg egy-egy településen.

A program egyértelmű eredményei megtapasztalhatóak a képzé-
seken részt vevők esetében egyéni szinten is. A mediátorok meg-
erősödtek, megtanultak pozitívan kommunikálni, és kibővült az esz-
köztáruk a mindennapi konfliktusok kezelésére. A részvevők közül 
többen átkerültek az időközben induló FETE programba, és felhasz-
nálva a képzés során elsajátított készségeket más, felelős munkakör-
ben tudnak tovább dolgozni a közösségért.  

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Az első négy település tapasztalatai nagyon vegyesek, voltak nagyon 
jó és nagyon rossz példák is – ezeken a településeken már egyáltalán 
nincs roma mediáció. A mediátorok közül többen kiestek, sokan le-
morzsolódtak költözés, gyermekvállalás vagy egyéb személyes okok 
miatt. A kezdő négy településen időközben elindult a FETE program, 
többen átkerültek abba, és a roma mediátori képzésen tanultakat 
hasznosítva dolgoznak valamilyen más munkakörben a településen 
élőket támogatva. 

A mediátorok személyét tekintve szintén vegyesek a tapasztala-
tok, voltak, akik ténylegesen lehetőségként élték meg a mediáto-
ri feladatokat, és egyre inkább beletanultak ebbe a szerepbe. Ez-
zel szemben voltak, akiknek a személyiségére rossz hatással volt ez  
a felelős feladat, és rossz irányba változtak – kiválasztottnak gon-
dolták magukat, és ezt éreztették is a lakossággal, ami a közösségre 
nézve rendkívül káros is lehet. A 2021-ben tartott második körös 
képzésben felhasználták a korábbi évek tapasztalatait, és más szem-
pontokat is figyelembe vettek a kiválasztás során. Az új települése-
ken olyan embereket próbáltak bevonni, akik már valamilyen közös-
ségépítő tevékenységet folytatnak a településen. A kezdeti időktől 
eltérően 2021-ben évre a Végtelen lehetőség munkatársai már kel-
lően ismerték a településeket ilyen szempontból, így többnyire ön-
kormányzatnál, BK-házban dolgozókat szerettek volna megszólítani. 
Mivel az így kiválasztott személyeknek alapos helyi ismereteik, szak-
mai tapasztalataik voltak, a munkavégzés hatékonyabban és gördü-
lékenyebben ment.  

A Végtelen lehetőség projekt befejezését követően a roma mediá-

A roma mediátori képzés rövid bemutatása 
A képzésen részt vevők kiválasztása fontos folyamat, a folyamatba 
a polgármesterek bevonása elengedhetetlen a későbbi (jó) együtt-
működés érdekében. A projekt munkatársai részletesen elmondták 
a polgármestereknek, miről lenne szó, és kérték, hogy csak azokat  
a javasolják, akik szerintük alkalmasak lennének a mediátori feladatok 
elvégzésére. A kiválasztás során előnyben részesítették a település 
hangadóit, azaz azokat, akik a tömeget mozgatni és irányítani tudják, 
további szempont volt, hogy a kiválasztottak ne legyenek büntető-
eljárás alatt, hiszen ők példaképek a település lakossága előtt. 

Az induló négy településen így összesen négy-öt személy választot-
tak ki, velük ezután külön elbeszélgettek. Kiderült, hogy voltak, akik 
emberileg megfeleltek volna, de nem szerették volna felvállalni ezt  
a szerepet a saját településükön, vagy éppen fordítva. Fontos tanulság-
ként emelik ki a projekt munkatársai, hogy nem biztos, hogy mindig  
a legnagyobb hangadókat kell választani, hiszen ő akár „veszélyes” is le-
het, ha rossz irányba viszi el a települési ügyeket. Találkoztak olyannal, 
aki a kezdetben szerényebb, csendesebb volt, de a képzés után meg-
erősödött, és nagyon jól be tudta tölteni a neki szánt szerepet.

A képzésen részt vevők közül később többen kiestek a mediáto-
ri munkából. Volt, aki lemorzsolódott, többen pedig átkerültek az 
időközben induló FETE programba, és felhasználva a képzés során 
elsajátított készségeket más munkakörben alkalmazták őket. 

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A mediátori tevékenység pozitív hatása és eredményessége talán 
abban látszik leginkább, hogy a kinevezett helyi mediátorokat ren-
geteg problémával, feladattal és igénnyel keresték meg a telepü-
léseken, több helyen pedig valóban be tudtak kapcsolódni a helyi 
intézmények és a szülők/lakosság közötti kommunikációba, konflik-
tusok kezelésébe egyaránt. 

A tevékenység fontos eredménye, hogy egyes mediátorok egyedül 
is meg tudtak szervezni közösségi rendezvényeket, és megvalósítá-
sukhoz be tudták vonni a helyi közösség tagjait is. Ennek köszönhető-
en közösséget is építettek több településen, valamint a településen 
élők számára megfelelő szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket 
biztosítottak. Ezek olyan települések, ahol sem a gyerekeknek, sem 
a felnőtteknek nincs ilyen lehetőségük, így amikor a mediátorok már 
önállóan (a helyiek segítségével) meg tudtak szervezni egy sportna-
pot, egy közösségi napot, az már az ő saját elért eredményük volt,  
és ezek nagyon nagy eredmények. 
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Az itthoni gyakorlat szerint a szakemberek inkább egy hosszabb kí-
sérés részeként vannak jelen a családok életében, ami a krízisidő-
szakban intenzívebb támogatást jelent. (Bányai – 2004)

A Cigándi járásban alkalmazott intenzív családmegtartó szolgáltatás 
számos elemében hasonlít mind a nyugati, mint a hazai gyakorlathoz, 
a megvalósítás során azonban nagymértékű rugalmasságot követelt 
a célcsoportjukba tartozó családok megfelelő kísérése és támoga-
tása. A tevékenységet a járási diagnózisban feltárt hiányosságokra 
és problémákra reagálva tervezték és valósították meg kísérleti jel-
leggel. 

II. A Cigándi járás példája – Intenzív családmegtartó szolgáltatás

A tevékenység indokoltsága

A tevékenység alapvetően a családgondozás megerősítését tűzte 
ki célul, ami a hátrányos helyzetű térségekben különösen indokolt 
a családok felzárkózásának segítése, hátrányainak leküzdése érde-
kében. Ezekben a térségekben a szociális és gyermekjóléti ellátó-
rendszer tagjai rendkívül leterheltek, sok esetben éppen a minőségi 
családgondozásra nem jut elég idő a mindennapok során, (MMSZ, 
Panyik – 2020) így a család- és gyermekjóléti szolgáltatás kiegészí-
téseként mindenképpen indokolt a tevékenység megvalósítása.

A tevékenység rövid bemutatása

Intenzív családmegtartó szolgáltatás keretein belül a Végtelen lehe-
tőség munkatársai egyéni igényekhez igazodó, intenzív jelenléttel 
járó családgondozási feladatokat látnak el a programban részt vevő 
családok körében. A Végtelen lehetőség keretein belül három fő 
végzi ezt a tevékenységet, közülük mindenki számos egyéb feladat-
ban is részt vesz a program megvalósítása során. Egy szociális mun-
kás legfeljebb két családdal tud egyszerre foglalkozni egyéb elfog-
laltságai mellett. 

A munka elkezdése előtt a tevékenységet ellátó szociális munkások 
elvégeztek egy intenzív családmegtartó képzést Budapesten, majd 
maga a képző szakember, Bányai Emőke is eljött a járásba, és se-
gítette a szakemberek tájékoztatását. Először a járás szakembere-
it tájékoztatták a tevékenység indulásáról, kiemelten a védőnőket, 
családsegítőket keresték fel.

A szolgáltatásba bármely család bevonható, jellemzően a legége-
tőbb problémákkal küzdő családok számára tudják biztosítani ezt 

torok a szemléletet biztosan képviselni fogják akkor is, ha a kollégák 
és a szervezet már nem lesz ott mögöttük. A folyamatos mentorálá-
sukra szükség lenne, azonban ha valamit szeretnének megvalósítani, 
akkor már inkább az önkormányzatokra kell hagyatkozniuk (anyagi 
és egyéb ügyekben is). A megvalósítók szerint településenként vál-
tozó, hogyan tudnak majd reagálni ezekre a kérésekre, hiszen az ön-
kormányzatok helyi lehetőségei korlátosak, hiába lenne leginkább 
az önkormányzatok feladata ennek támogatása. A megkérdezett 
szakember úgy tudja elképzelni a tevékenység beépítését az ellátó-
rendszerbe, hogy az önkormányzat alkalmazza valamilyen formában 
ezeket az emberek – az óvodákban, iskolákban kiemelten fontos len-
ne az általuk végzett támogató tevékenység folytatása. 

XI./5 INTENZÍV CSALÁDMEGTARTÓ SZOLGÁLTATÁS

13. táblázat: az Intenzív családmegtartó szolgáltatás által megcélzott prob-
lématerület és közvetlen célcsoport

Problématerület Veszélyeztetettség, családgondozás hiánya

Járás Cigándi járás

Közvetlen célcsoport Veszélyeztetett gyermekes családok

Elért települések/személyek 
száma 24 család

I. Előzmények és illeszkedés

A nyolcvanas évektől egyre hangsúlyosabbá válik az a szemlélet  
a gyermekek veszélyeztetettsége esetén, hogy a gyermekek család-
ból történő kiemelése helyett a családban történő nevelkedésüket 
kell segíteni különböző szolgáltatásokkal – ilyen segítő szolgálta-
tás az intenzív családmegtartás. A szolgáltatás azokat a súlyos hiá-
nyosságokkal küzdő, sokproblémás családokat célozza, amelyekben  
a gyermekek fejlődését, megfelelő környezetben való nevelkedé-
sét különböző krízishelyzetek nehezítik. Az intenzív családmegtartó 
szolgáltatás olyan komplex beavatkozások együttesét jelenti, ame-
lyet a család egyéni helyzetére és szükségleteire reagálva alakítanak 
ki. A nemzetközi gyakorlatban a tevékenységet egy magasan képzett 
szociális munkás végzi, aki rövid ideig, de intenzíven jelen van a csa-
ládok életében, a fő cél pedig a gyermek kiemelésének megelőzése 
és a krízishelyzet feloldása. A tevékenység a magyar gyakorlatban 
is megjelenik, azonban annak rendszerbeli szemlélete és szervezési 
keretei eltérnek a nyugati országokban tapasztaltaktól. Magyaror-
szágon jellemzően nincs egy külön stáb, amely célzottan csak ezt  
a szolgáltatást végezné, inkább más feladatokkal kapcsolják össze. 
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tartó szolgáltatás más, mint a családsegítő által biztosított családse-
gítés, hiszen ők több időt tudnak fordítani egy-egy családra, a prob-
lémák tényleges megismerésére és családokkal közös megoldására 
elegendő időt tudnak fordítani a program dolgozói. Ez természete-
sen idő és energia, ezekben a járásokban erre a jelentősen leterhelt 
ellátórendszeri családsegítőnek nincs kapacitása. A megkérdezett 
szakember szerint a kapcsolat minősége is más a családokkal, ugyanis 
a családsegítő általában elvárásokkal megy, és „el kell érni”, ők pedig 
ennél finomabban tudnak közelíteni a családokhoz. Nekik is vannak 
céljaik, de mások az eszközeik és a módszereik. Lényegi és legfon-
tosabb különbség közöttük az, hogy a program szociális munkásai 
tudják támogatni a családot olyan tevékenységgel, szolgáltatással, 
eszközökkel, amire ténylegesen szüksége van a családnak a változás-
hoz, a családsegítő szolgálatok sajnos ezeket egyáltalán nem, vagy 
csak segítő szervezeteken keresztül tudják biztosítani.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások 
A projektben jelenleg három fő végzi ezt a tevékenységet, számukra 
az intenzív családmegtartó szolgáltatás a prioritás. A családsegítői 
tevékenységeket a Végtelen lehetőség program szociális munkásai 
végzik, akik az intenzív szolgáltatás mellett számos egyéb projektte-
vékenységben is részt vesznek. A szociális munkások között felosz-
tották a járás településeit, így minden településnek van egy felelőse, 
aki az intenzív családmegtartó szolgáltatást végzi. 

A tevékenység végzéséhez speciális tudás szükséges, a szociális 
munkások a feladat megkezdése előtt külön képzésen vettek részt 
Bányai Emőke vezetésével és személyes támogatásával. A képzés 
anyagát hasznosítják a kollégák a mindennapok során, kiemelten 
fontos a bő eszköztár és a családsegítés alapjainak részletes isme-
rete. Ezenkívül fontos a támogatási lehetőségek és a támogatási 
rendszer általános ismerete, valamint a helyi lehetőségekhez való 
kapcsolódás, és ismerni kell az ügyintézési utakat, a vonatkozó jog-
szabályokat is. 

Személyes kompetenciákat tekintve a tevékenységhez nyitottság, 
türelem, határozottság és a pontos, rövid cél meghatározásának ké-
pessége szükséges, valamint a konfliktuskezelési ismeretek is rend-
kívül hasznosak.

Mindezek elvégzéséhez elengedhetetlen egy laptop és a mobilinter-
net, hiszen sok esetben a családok otthonában szükséges papírok, 
kérvényeket kitölteni és elküldeni. Szintén fontos a mobiltelefon, 
valamint az utazásokhoz szükséges közlekedési eszköz, jellemzően 
autó megléte. 

a lehetőséget. A bevont családok közül minden második esetében 
cél a gyermekek kiemelésének megelőzése és a gyerekek családban 
maradásához szükséges feltételeket elérése, biztosítása. A bevont 
családokat általában védőnői vagy családsegítői jelzések alapján ke-
resik fel, utána már maguk építkeznek tovább. 

A közös munka megkezdése előtt együttműködési megállapodást 
írnak a családokkal a bizalmi viszony kialakítása érdekében, így akár 
ezt akár szóban is megköthetik igény esetén. Ekkor közösen megfo-
galmazzák rövid távú célokat, és azt, hogy ezeket hogyan érhetik el, 
és rögzítik a közös munka keretei és az alapokat. A szociális munká-
sok általában heti két alkalommal találkoznak a családokkal, ilyenkor 
akár több órát is ott töltenek. Ha a helyzet megköveteli vagy szük-
ségesnek látják, akkor hetente többször is meglátogatják a családot, 
és telefonon is elérhetőek számukra. Tevékenységük során a csalá-
dokat komplexen támogatják, hiszen akikkel együtt dolgoznak, őket 
más támogató tevékenységükbe is be tudják vonni, többek között 
biztosítani tudnak számukra buszszolgáltatást, eszközkölcsönzést, 
tartós élelmiszert, valamint a gyermekeket is bevonják a különbö-
ző gyermekprogramokba, pszichológust, gyógypedagógust vagy 
bármilyen egyéb segítséget tudnak biztosítani a fókuszban tartott 
család számára. 

Az, hogy mennyi ideig foglalkoztak intenzíven egy-egy családdal, 
nagyon változó, a fő célok elérését követően lassan ritkulnak a talál-
kozások, de a családok számára további támogatásokat és segítsé-
get nyújtanak egyéb tevékenységen keresztül. 

A hatékony szolgáltatásnyújtáshoz elengedhetetlen, hogy a szociális 
munkás mobil és rugalmas legyen. Sokszor nagyon gyorsan kell rea-
gálni helyzetekre és igényekre akár hétvégén is, vagy gyorsan el kell 
jutni másik településre, kórházba, egyéb helyekre a családdal. 

Fontos, hogy a szociális munkás ismerje a helyi szakembereket és le-
hetőségeket, így szükség esetén a rendelkezésre álló erőforrásokat 
gyorsan tudják mozgósítani. A védőnő, a családsegítő és háziorvos 
minden család esetében elérhető kell hogy legyen a hatékony mun-
kavégzés érdekében. Ennek köszönhetően az ellátórendszer több 
tagjával is szoros együttműködésben végzik a mindennapi munkáju-
kat, a védőnőket, családsegítőket folyamatosan tájékoztatják a csa-
ládok előrehaladásáról, a pedagógusoktól, óvodai dolgozóktól pe-
dig jellemzően inkább jelzéseket kapnak a felkeresendő családokról 
vagy az észlelt problémákról. 

A Végtelen lehetőség projekten belül nyújtott intenzív családmeg-
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ládsegítés csak egy eszköz, amin keresztül biztosítani lehet számukra 
a szükséges szolgáltatásokat és támogatási formákat. Minden család 
és minden probléma más, így ezeknek a segítő tevékenységeknek a 
járási szintű megszervezése tudja a leghatékonyabb segítséget nyúj-
tani rendszerszinten. 

Kiemelendő, hogy a szolgáltatás erőforrásigényes, hiszen intenzív 
családmegtartó szolgáltatás esetén elengedhetetlen a képzett mun-
kaerő alkalmazása, valamint a szükséges egyéb lehetőségek, szak-
emberek és eszközök biztosítása a családok számára. Fontos szem-
pont, hogy legyenek elérhető eszközök és lehetőségek a családok 
egyéni szükségleteihez igazodva, amelyeket hatékonyan és gyorsan 
tud biztosítani a rendszer vagy egy háttérszervezet. 

A tapasztalatok alapján a tevékenységet mindenképpen érdemes 
folytatni a program zárását követően is, hiszen a családokkal és  
a rendszerrel négy év alatt kiépített kapcsolatokat és bizalmi vi-
szonyt érdemes megtartani. A tevékenység jelentős segítséget 
nyújt a túlterhelt ellátórendszer, kiemelten a családsegítők számára, 
a tevékenység ellátórendszerbe történő beépítése egyértelműen 
indokolt lenne a hátrányos helyzetű térségekben. A megkérdezett 
szakemberek szerint azonban kérdéses, hogyan és hová lehetne 
megfelelően integrálni a tevékenységet úgy, hogy azt ne mossák 
össze a családok különböző hatósági feladatokkal és feladatkörökkel. 

A Végtelen lehetőség projekten belül nyújtott intenzív családmeg-
tartó szolgáltatás más, mint a családsegítő által biztosított családse-
gítés, hiszen ők több időt tudnak fordítani egy-egy családra, a prob-
lémák tényleges megismerésére és családokkal közös megoldására. 
Ez természetesen idő és energia, erre a jelentősen leterhelt ellá-
tórendszeri családsegítőnek nincs kapacitása ezekben a járásokban.  
A megkérdezett szakember szerint a kapcsolat minősége is más  
a családokkal, ugyanis a családsegítő általában elvárásokkal megy és 
„el kell érni”, ők pedig ennél finomabban tudnak közelíteni a csalá-
dokhoz. Nekik is vannak céljaik, de mások az eszközeik és a mód-
szereik. A lényegi és legfontosabb különbség közöttük az, hogy  
a program szociális munkásai tudják támogatni a családot olyan te-
vékenységgel, szolgáltatással, eszközökkel, amire ténylegesen szük-
sége van a családnak a változáshoz, a családsegítő szolgálatok sajnos 
ezeket egyáltalán nem, vagy csak segítő szervezeteken keresztül 
tudják biztosítani.
 

14. táblázat: az Intenzív családmegtartó szolgáltatás erőforrásai

Humán erőforrás - három fő képzett szociális munkás

Infrastrukturális erőforrás

- laptop
- mobilinternet
- mobiltelefon
- közlekedési eszköz, autó

Elért települések/személyek 
száma

- szupervízor
-  speciális képzés intenzív családmegtartó szolgál-

tatásról
-  komplex támogatás biztosítása a részt vevő csalá-

dok számára (pl. eszközkölcsönzés, buszszolgáltatá-
sok, fejlesztő szakemberek stb.)

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenység egyértelműen hiánypótló a térségben, a családok-
nak valóban szükségük van ilyen támogatásra, és a jelenlétnek erre 
a formájára. A tevékenység eredményessége és hatásai nehezen 
összegezhetőek, a bevont és elért családok életét biztosan meg-
változtatta a tevékenység különböző mértékben. A megkérdezett 
szakemberek szerint a fontosságát és az eredményességét a meg-
élt sikertörténetek jól mutatják, valamint az, hogy több esetben is 
sikerült egy-egy gyermek kiemelését megelőzni, vagy épp a haza-
engedését elérni. Több olyan eset van, ahol a család egyéni támo-
gatásával és felkarolásával sikerült ezeket elérni, és csak az inten-
zív támogatásnak és jelenlétnek köszönhető a történetek pozitív 
zárá sa. Ezekhez az eredményekhez azonban a családok partnersége  
és együttműködése is szükséges, anélkül nem sikerült volna ezeket 
az óriási eredményeket elérni. Természetesen voltak kudarcok is, 
nem minden esetben sikerült elérni a kitűzött célokat a családokkal, 
sajnos ez is a munka része. 

A konkrét intenzív támogatáson túl szintén eredménynek tekinthe-
tő, hogy a közös munka során átbeszélteket a későbbiekben is tudják 
alkalmazni a családok. Így biztosan fontos eszköz lehet ez a családok 
szemléletformálásában és tudásbővítésében, az intenzív közös mun-
ka során megbeszélt táplálkozási, kisgyermeknevelési, életvezetési 
vagy gazdálkodási tanácsokat a családok hosszú távon is biztosan 
tudják hasznosítani. 

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Mindenképpen fontos tanulság, hogy a családok számára a komplex 
segítségnyújtás jelenti az igazi lehetőséget, és ebben az intenzív csa-
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XI./6 ESZKÖZKÖLCSÖNZÉS DÍJFIZETÉSSEL

15. táblázat: az Eszközkölcsönzés díjfizetéssel szolgáltatás által megcélzott 
problématerület és közvetlen célcsoport

Problématerület gyermekneveléshez szükséges eszközök hiánya, 
ellátórendszer eszközhiánya

Járás Cigándi járás

Közvetlen célcsoport rászoruló családok

Elért családok száma 28 család

I. Előzmények és illeszkedés

A gyerekneveléshez és a mindennapi élethez szükséges különbö-
ző eszközök gyakran hiányoznak a családok életéből. Ezek pótlása 
nagy segítséget jelent a mindennapokban sok család számára, akik 
többnyire nem engedhetik meg maguknak egy-egy drágább eszköz 
beszerzését saját költségen. A szükséges eszközök rendelkezésre 
állása rendkívül fontos lehet a gyermekek megfelelő otthoni körül-
ményeinek kialakításához (akár hazaadásához), valamint a megfelelő 
fejlődés elősegítéséhez. A program keretein belül végzett kutatá-
sunk alapján elmondható, (MMSZ, Panyik – 2020) hogy a helyi tá-
mogató rendszernek (kiemelten a helyben elérhető védőnőknek és 
családsegítő szolgálatoknak) nincsenek meg a megfelelő eszközeik 
egy ilyen helyzet kezeléséhez, jellemzően a közeli civil vagy egyházi 
szervezetek tudnak segítséget nyújtani adomány formájában.

Az eszközkölcsönző tevékenység nem volt betervezve a Végtelen 
lehetőség projektbe, mérföldkő-módosításnál került be a tevékeny-
ség a programba. Nem egy komplex tevékenységről van szó, viszont 
fontos kiegészítése minden terepmunkának, családokkal és gyerme-
kekkel végzett szociális munkának vagy egyéb, hátrányos helyzetű 
térségben végzett feladatnak.

II. A Cigándi járás példája – Eszközkölcsönzés díjfizetéssel

A tevékenység indokoltsága

A tevékenység nem volt betervezve a Végtelen lehetőség pro-
jektbe, azt a megvalósítás során tapasztalt hiányok hívták életre. 
A Cigándi járási projekt intenzív családmegtartó szolgáltatásán ke-
resztül, a családokkal való kapcsolatépítésnél és a helyi ellátórend-
szeri dolgozókon keresztül megjelentek olyan eszközbeli igények 
és szükségletek a családok részéről, amelyekre az ellátórendszer és  
a projekt sem tudott megfelelően reagálni. A felmerült igények sok 
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a családi kasszát. Ezek körülbelül havi 1000-1500 forintos összegek 
(de olyan eset is van, hogy 0 forint a kölcsönzési díj), a kölcsönző 
családok jellemzően havi rendszerességgel fizetik ezeket a díjakat.  
A befizetett kölcsönzési díj a kölcsönzés végén visszajár a családok-
nak, akiknek sokszor nagyon jól jön ez a 6000-7000 forint egy ösz-
szegben, amit akár valamilyen nagyobb kiadásra is el tudnak költeni.

Az eszközkölcsönző szolgáltatáshoz a projekt dolgozói társítanak egy 
kis „mindennapi szociális munkát” is. Ennek keretében rendszeresen 
találkoznak a családokkal, megnézik az eszközök állapotát, jelenlétit 
írnak, és a megjegyzésben rögzítik, hogy milyen állapotban van az 
eszköz. Ezek az „ellenőrzések” lehetőséget adnak a rendszeres ta-
lálkozásra, ilyenkor beszélgetnek a családokkal, ennek során pedig 
előre megbeszélik, hogy mire szeretnék költeni majd a visszakapott 
pénzt – jellemzően pelenkát vagy cipőt vásárolnak a kézhez kapott 
összegből.

A kölcsönző bárki számára elérhető és igénybe vehető, nem csak  
a Jelenlét Pontokhoz kapcsolódó családok jutnak hozzá ehhez a szol-
gáltatáshoz. Nincs központi irányítás, mindenki a saját településeiért 
felel és a saját kiadott eszközeiért vállal felelősséget. A Cigándi já-
rási Végtelen lehetőség projekten belül fel vannak osztva a telepü-
lések a kollégák között, így mindenki a saját településén népszerűsíti  
a tevékenységet és keresi fel a bevonandó családokat.

A tevékenység jólcélzottságához elengedhetetlen, hogy az eszköz-
kölcsönzést biztosító szakembernek vagy szolgáltatónak legyen ki-
épített kapcsolathálója, személyes kapcsolata a támogatni és elérni 
kívánt családokkal. A Végtelen lehetőség projekt dolgozói számára 
ez egyértelműen adott, hiszen rengeteg tevékenységgel vannak je-
len a járásban a családok életében – kiemelten az intenzív család-
megtartó szolgáltatással. Az ismeretség azonban nem elegendő,  
a bizalmi kapcsolat és együttműködés szintén elengedhetetlen a csa-
ládokkal, hiszen pénzszedésről és eszközmegóvásról is szól ez a tevé-
kenység. A megvalósításhoz szintén elengedhetetlen, hogy legyen 
kiépített kapcsolatháló a helyi szakemberekkel is (pl. védőnőkkel, 
családsegítőkkel, lelkészekkel), hiszen ők is folyamatosan kapcsolat-
ban vannak a rászoruló családokkal, rajtuk keresztül is érkezhetnek 
további igények, információk a támogatni kívánt családokról. 

A megvalósításhoz szükséges erőforrások 

A kölcsönző működtetésének nincs központi irányítása. A Cigándi 
járási Végtelen lehetőség projekten belül fel vannak osztva a tele-
pülések a kollégák között, így mindenki a saját településeiért felel és 

esetben valamilyen gyermekneveléssel kapcsolatos tárgyi hiányos-
ságról szóltak (pl. kiságy, etetőszék, mérleg, légzésfigyelő, tárcsás 
mosógép, centrifuga), ezekre az igényekre és hiányosságokra sze-
rettek volna reagálni egy eszközkölcsönző kialakításával.

Az eszközkölcsönző kialakítása során különös figyelmet fordítottak 
arra, hogy ne csak a szükséges eszközöket biztosítsák a családok 
számára, hanem valamilyen módon gazdálkodási ismereteket, pénz-
kezelési módszerek elsajátítását is lehetővé tegyék részükre. Ennek 
eredményeként a projekt dolgozói az eszközkölcsönző tevékenysé-
get kölcsönzési díj beszedésével (és visszafizetésével) egészítették 
ki, valamint az eszközök ellenőrzését mindennapi szociális munkával 
is összekötötték.

A tevékenység rövid bemutatása
A kölcsönzési rendszer kialakítása során jellemzően olyan drágább 
eszközökre mutatkozott igény, amelyeket rövid időre ki lehet adni 
a családoknak, majd visszavétel után a későbbiekben más családok 
is tudják azokat használni. Ez a pár hónapos segítség sokat jelent  
a családoknak, hiszen ezekre nem kell saját anyagi forrásból költeniük,  
a szükséges időtartamra alacsony kölcsönzési díj mellett megkap-
hatják a legfontosabb eszközöket a kölcsönzőn keresztül. A leg-
nagyobb igény többnyire a gyermekgondozáshoz kapcsolódó kü-
lönböző használati tárgyakra mutatkozott (pl. kiságy, etetőszék, 
légzésfigyelő, hazakerülő babáknak eszközök stb.), de akár mosó-
gépre, kerekesszékre és egyéb segédeszközökre is felmerültek igé-
nyek a járási lakosok körében. A kölcsönzési rendszer kialakításához 
az eszközök nagy részét általános adományként kapta a szervezet, 
és a központi raktárból vagy célzott felajánlásokból biztosította  
a kölcsönözhető eszközparkot. Ezt kiegészítve kisebb eszközöket 
egyszerűen meg tudtak vásárolni a projektből, ezek jellemzően ol-
csóbb használati tárgyak voltak.

A Cigándi járásban az eszközkölcsönzést egy úgynevezett kölcsönzé-
si díj beszedésével teszik különlegessé, melynek kereteit, szabályait 
a Végtelen lehetőség program munkatársai dolgozták ki. A folyamat 
része, hogy az eszközök kiadásához kapcsolódva kölcsönszerződést 
írnak alá, amelyben a családok felelősséget vállalnak a kiadott eszkö-
zért, és azt is vállalják, hogy a kölcsönzési idő letelte után visszaadják 
azt. A kölcsönzési idő 6 hónapra szól, természetesen ha szükség van 
rá, akkor ez az idő meghosszabbítható. Az eszköz kölcsönzésének fix 
költsége van, ezt az összeget mindig közösen beszélik meg a köl-
csönszerződés aláírásakor. A szociális munkások átbeszélik a család-
dal, hogy milyen díjat tudnak fizetni egy adott eszközért, és megálla-
podnak egy olyan kölcsönzési díjban, amely nem terheli meg nagyon 
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túl is. Ez a hatás érződik néhány családnál, a kollégák a tudatos pénz-
gazdálkodásban látnak pozitív változásokat a családoknál. Szintén 
fontos eredmény, hogy a kölcsönzési tevékenységen keresztül kö-
zösen meghatároznak célokat, és látják, hogy ezeket el tudják érni, 
ha tesznek érte, együttműködőek és értik, hogy miért jó ez nekik.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A projekt tapasztalatai alapján az eszközkölcsönzés kiegészítése  
a pénzügyi tudatosság javításával jól működő párosítás, azonban 
fontos észrevétel, hogy ez nem elég. A pénzügyi tudatosság növelé-
sét célzó tevékenységeket mindenképpen tovább kellene erősíteni 
a célcsoport körében. Szükség lenne további képzésekre, gyakorla-
torientált tréningekre ebben a témában.

A megkérdezett szakemberek szerint a tevékenységet a jövőben  
a védőnőkhöz lehetne a legjobban beépíteni, hiszen ők tudják iga-
zán, hogy melyik gyerekes családnak mire van szüksége. Ha már 
megvan az eszközpark, akkor egy kis koordinációval a védőnők eze-
ket az eszközöket ki tudják adni. Azonban fontos megjegyezni, hogy 
a kölcsönzési díjak beszedésével és nyomon követésével, a hozzá 
kapcsolódó szociális munkával ők ilyen formában már nem tudnának 
foglalkozni. A védőnők leterheltek, plusz adminisztrációs feladato-
kat és papírmunkát nem lenne érdemes rájuk terhelni, csak az eszkö-
zök kiadását tudnák beépíteni a mindennapi munkájukba.

Összességében elmondható, hogy bár nem egy komplex tevékeny-
ségről van szó, kismértékben jól ki tudja egészíteni az egyébként 
eszközhiányos ellátórendszert az eszközök biztosításával. Sok család 
esetében minőségi javulást eredményez egy-egy eszköz elérhető-
sége, több családnál segítséget jelent a komfortosabb otthoni kör-
nyezet kialakításában, valamint hozzájárul a gyermekek kórházból 
történő hazaadása feltételeinek biztos teljesüléséhez – így minden-
képp hasznos a hátrányos helyzetű térségekben valamilyen helyben 
elérhető eszközkölcsönző.

a saját kiadott eszközeiért vállal felelősséget. A tevékenység elvég-
zéséhez nincs szükség speciális tudásra, a meglévő kapcsolatok és 
a települések, családok életébe való beágyazottság a legfontosabb 
feltétele a hatékony munkának.

A tevékenység megvalósításához elengedhetetlen a kölcsönözhető 
eszközök összegyűjtése és tárolása. Legnagyobb igény a gyermek-
gondozáshoz kapcsolódó különböző használati tárgyakra mutatko-
zott (pl. kiságy, etetőszék, légzésfigyelő, különféle eszközök a haza-
kerülő babáknak stb.), de akár mosógépre, kerekesszékre és egyéb 
segédeszközökre is merültek fel igények a járási lakosok körében. 

16. táblázat: az Eszközkölcsönzés díjfizetéssel szolgáltatás erőforrásai

Humán erőforrás -  a Végtelen lehetőség program munkatársai,  
szociális munkásai

Infrastrukturális erőforrás - kiadható eszközök
- az eszközök tárolására alkalmas helyiség

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

- kölcsönszerződések megkötése
- kölcsönzési díj szedése és adminisztrációja
-  a kölcsönzéshez társított szociális munka
bármilyen egyéb, kapcsolódó tevékenység, amelyhez az eszközköl-
csönző hozzá tud adni valamit

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenység legfontosabb eredménye, hogy a szükséges eszközök 
eljutnak a családhoz, ez már magában óriási eredmény és hiánypótló 
sok család számára. A kölcsönző hatékonyan egészíti ki a Végtelen 
lehetőség több, a járásban megvalósított tevékenységét, a kollé-
gák sok esetben tudnak reagálni a családokkal végzett közös munka 
során felmerülő igényekre, a tevékenységen keresztül jól ki tudják 
egészíteni az intenzív családmegtartó szolgáltatást és az ott tapasz-
talt ellátórendszeri hiányosságokat.

A kölcsönzéssel kapcsolatban kiemelendő eredmény, hogy a csa-
ládok jellemzően megfelelő állapotban adják vissza a használt esz-
közöket, ezek leamortizálásával csak néhány esetben találkoztak  
a kollégák az évek során. A családok megbecsülik a kiadott használati 
tárgyakat, vigyáznak rájuk, hiszen fizetnek értük. Ez mindenképpen 
pozitív hatása a programnak a családokkal végzett közös munkában.

Az eszközkölcsönzés mellett a konkrét tevékenység egyik fő üze-
nete, hogy a családok fordítsanak nagyobb hangsúlyt a pénzkeze-
lési szokásaikra, figyeljék és tapasztalják meg a kis összegű spórolás 
előnyeit, és próbáljanak meg takarékoskodni a tevékenység keretein 
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II. A Cigándi járás példája – „Dobj! Dönts! Válassz!” társasjáték

A tevékenység indokoltsága

A társasjáték segítségével saját példán keresztül végig lehet model-
lezni több olyan család életét, akik különböző mindennapi nehéz-
ségekkel küzdenek életvezetési, pénzkezelési kérdéseket illetően.  
A résztvevők játékos formában ismerhetnek és élhetnek meg olyan 
általánosan felmerülő pénzkezelési fogalmakat és döntési folyamato-
kat, amelyeket korábban nem ismertek vagy nem értettek pontosan. 
A játék egyszerre szórakoztat és tanít: pénzkezelés, pénzbeosztás, 
szolgáltatások és rezsi fizetése, spórolás vagy takarékoskodás – a já-
ték ezeket mind megtanítja és megérteti a résztvevőkkel, minden-
napi példákon keresztül. A társasjáték segít a családok mindennapi 
életében láttatni az esetleges felesleges kiadásokat, döntési utakat.
A játék gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt hasznos. A projekt 
kezdetekor nagyon jól tudták használni a munkatársak a társasjátékot 
az iskolákkal való kapcsolódásban, nagyon sokat segített a kapcso-
latfelvételben és az iskolák, gyermekek megismerésében egyaránt.  
Azóta minden iskolát elértek vele, sőt már minden iskolában több-
ször is jártak. Felnőttek körében is tudják alkalmazni a játékot, köz-
foglalkoztatottakkal való közös munkában sok településen használják 
– a projekt dolgozói nagyon szeretik kapcsolatépítés és a szemlélet-
formálás eszközeként használni.

A tevékenység rövid bemutatása

A társasjáték gyerekek és felnőttek szemléletformálására egyarán 
alkalmazható. A gyerekek esetében leginkább 5. osztálytól fölfelé 
használják, mert abban a korban már tudnak döntéseket hozni, és 
átlátják a saját családjuk helyzetét. A játékot viszik iskolákba és tábo-
rokba is, összességében egy-egy iskola tanulóit már több alkalom-
mal is el tudták érni ezzel a játékkal. A felnőttek körében sokkal ne-
hezebb a játék megszervezése (mind a csapatok összeállítását, mind 
a motivációt tekintve), esetükben leginkább a közfoglalkoztatottak 
bevonását célozza a projekt.

A játékot legalább 10-15 fővel érdemes játszani, ez körülbelül 5-6 
játékbeli család kialakításához elegendő létszám. A játék időigényes, 
egy teljes játék lebonyolítása körülbelül 2 órát vesz igénybe.
A társasjáték menete: A játék kezdetekor játékoscsaládokat kell 
szervezni, ők együtt fognak játszani a játék során. Optimális eset-
ben egy család 3-4 főből áll (anya, apa, gyerekek), a játék tényle-
ges előkészületei a családok kialakítását követően kezdődhetnek 
el. Az, hogy a családok milyen anyagi helyzettel fognak játszani a 

XI./7 „DOBJ! DÖNTS! VÁLASSZ!” ÉLETVEZETÉSI TÁRSASJÁTÉK

17. táblázat: a „Dobj! Dönts! Válassz!” életvezetési társasjáték által megcél-
zott problématerület és közvetlen célcsoport

Problématerület gazdálkodási ismeretek hiánya, életvezetési szemlé-
let formálása

Járás Cigándi járás

Közvetlen célcsoport 5–8. évfolyamos gyerekek
közfoglalkoztatásban dolgozó felnőttek

Elért személyek száma
5–8. évfolyamos diákok a járás minden iskolájában, 
több mint 1000 gyermek több alkalommal,
közfoglalkoztatottak közül maximum 300 fő

I. Előzmények és illeszkedés

A „Dobj! Dönts! Válassz!” pénzügyi tudatosságot fejlesztő, életve-
zetési óriás-társasjáték nem előzmény nélküli a Magyar Református 
Szeretetszolgálat munkatársai körében, hiszen a Végtelen lehetőség 
program dolgozói az ózdi csapattól kapták meg ezt a társasjátékot 
2018 végén.11 Ez egy kerek, egész társasjáték, amely nagyon hasonlít 
egy Gazdálkodj okosan! társasjátékhoz, de mégis illeszkedik egy élet-
vezetési foglalkozás eszközeihez és céljaihoz. A játék egy terepszőnye-
gen történik, amely a terepszőnyeg melletti kiértékeléssel válik teljes 
egész, életvezetési tanácsadással egybekötött társasjátékká.

A társasjátékot alapvetően gyerekeknek szánta a szervezet, de ajánl-
ja mindenkinek, aki szeretne egy kis pénzügyi tudatosságot tanulni, 
és akit érdekel, hogyan néz ki egy család gazdálkodása, vagy hogy 
milyen döntésekkel lehet elkerülni a különböző adósságokat, hogyan 
lehet spórolni a mindennapok során.12 A Végtelen lehetőség projekt 
munkatársai a projekten belül főleg gyerekek körében alkalmazták 
a társasjátékot mint eszközt, majd később adaptálták felnőttek – ki-
emelten közfoglalkoztatottak – számára is. A projekt tapasztalatai 
alapján nagyon hasznos és jó eszköznek bizonyult a gazdálkodási és 
életvezetési témák feldolgozásához, valamint jól használható eszköz 
gyerekekkel és felnőttekkel ismerkedős, kapcsolatépítős játékként 
is a járásban végzett munka során.

11 Magát a „Dobj! Dönts! Válassz!” társasjátékot a Magyar Református Szeretetszolgálat 
fejlesztette ki, amelynek saját terepszőnyege, eszközei és értelmező szabályzata is van.
12 A Magyar Református Szeretetszolgálat honlapján a játékra toborzó felhívás:  
https://jobbadni.hu/hirek/jelentkezes-dobj-donts-valassz-orias-tarsasjatek/.
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zésre áll a szabályok elsajátításához és a játék lebonyolításához, így 
1-2 próbajáték után bárki le tud vezényelni egy-egy játékmenetet. 
A játék végét követő közös feldolgozásnak is van részletes leírása, 
azokat szintén bárki fel tudja használni a játék során szerzett tapasz-
talatok összegzésekor és átbeszélésekor.

A társasjáték helyigényes, jellemzően az iskola aulájában vagy az udva-
ron szoktak vele játszani a gyerekekkel és felnőttekkel.

18. táblázat: a „Dobj! Dönts! Válassz!” életvezetési társasjáték erőforrásai

Humán erőforrás

2-3, a Végtelen lehetőség projektben dolgozó 
kolléga, akik közül:
- 1 játékvezető
- 1 bankos
- 1 irányító
-  speciális tudás nem szükséges, külsősökkel  

helyettesíthető bárki 

Infrastrukturális erőforrás

társasjátékkellékek:
- terepszőnyeg
- óriás-dobókocka
-  kiegészítők (például minifűnyíró,  

mosogatószivacs, ásó stb.)
- színes pólók
- szabályzat, leírások

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

- játékosok létszáma legalább 10-15 fő
- nagy hely a játékhoz
-  játékok megszervezése, kapcsolattartás  

az iskolákkal/polgármesterekkel 

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenység egyik legfontosabb hatása a járási projektre nézve, 
hogy a program elején nagyon sokat segített az iskolákkal való jó 
kapcsolat kiépítésében, a társasjáték segítségével a kollégák több-
ször meg tudtak látogatni iskolákat, mélyíteni tudták a kapcsolatu-
kat az iskolákban dolgozó pedagógusokkal. Ennek eredményeként 
ma már bármikor ki is adják a tanároknak a játékot, ha igénylik, már 
ők is le tudják játszani azt a gyerekekkel külső segítség nélkül.

Kapcsolatépítő szerepe mellett magát a társasjátékot is pozitívan 
értékelik a megvalósítók, a járási iskolák pedagógusaitól folyama-
tosan pozitív visszajelzéseket kapnak a gyerekekről, és megerősítik, 
hogy a játék hatására pozitív szemléletváltozás tapasztalható a gye-
rekek körében. A pedagógusok azt tapasztalják, hogy a gyerekek 
egyre jobban látják, mi lenne a helyes, hogyan lehetne beosztani  
a pénzt, hogyan lehetne spórolni. A megvalósítók tapasztalatai alap-

játék során, kicsit a szerencsén is múlik, mint az életben. Az iskolai 
végzettséget a dobókockával dobja ki mindenki, ez alapján kap majd 
a család különböző fizetési összegeket a havi megélhetésre, iskolai 
végzettség szerint. Az előkészületek után így a játék elején kiderül, 
hogy mennyi a család összbevétele, majd kiderülnek a kötelező költ-
ségek is (pl. közüzemi számlák, szemétdíj stb.), amelyek befizetése 
mindenkit érint, jövedelemtől függetlenül. A kötelezők befizetése 
után megkérdezik, hogy mire van még szükség (pl. internet, mo-
biltelefon, tv stb.), ezeket a példákat jellemzően otthonról hozzák  
a résztvevők. A játékban folyamatosan döntési helyzetek vannak, így 
menet közben jönnek rá, hogy miért jó egy lakásbiztosítás vagy egy 
mobiltelefon, vagy miért éri meg a nagymama kertjét megművelni 
akkor is, ha az csak később hoz hasznot. A játék során vannak sze-
rencsekártyák, amikkel lehet nyerni (pl. lottón nyertél), de veszíteni 
is (elromlott a hűtőd, gyógyszerköltségek), valamint van lehetőség 
spórolni különböző döntések meghozatalával. A játék során 1 hónap 
1 kör, ebből bármennyit lehet játszani, amennyire idő és igény van. 
A játék végén van az elszámolás, ahol nemcsak a pénzösszeget nézik 
meg, hanem ezzel együtt a döntéseket is, majd egyesével, családon-
ként kiértékelik és átbeszélik, hogy mi is történt, hogy a résztvevők 
biztosan értsék a lényeget, vagy akár saját életükbe át tudják fordí-
tani a tanulságokat.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások 

Mivel ez egy komplett társasjáték, a lebonyolításhoz szükséges, 
hogy rendelkezésre álljon a játék minden eleme és eszköze. A Végte-
len lehetőség munkatársai egy pakkban kaptak mindent a saját szer-
vezetüktől, azonban ezek saját használatra történő elkészítése vagy 
összeállítása a megkérdezett szakemberek szerint csak kreativitás 
kérdése – de természetesen az MRSZ szívesen segít bármilyen típu-
sú megkeresés esetén. A tevékenység lebonyolításához szükséges  
a társasjáték kellékeinek a megléte, ezek közül a legfontosabb az óri-
ási terepszőnyeg, amelyen maga a játék zajlik. Ezenkívül fontos kellék 
az óriás-dobókocka, valamint a különböző tevékenységekhez kap-
csolódó kiegészítők (például minifűnyíró, mosogatószivacs, ásó stb.). 
Ezeken kívül a már csak a családok megkülönböztetésére szolgáltató 
színes pólók gyűjteményére van szükség a játék megkezdéséhez.
A játék lebonyolításához 2-3 támogató kolléga szükséges: kell  
1 játék vezető, 1 bankos, valamint 1 irányító, aki terelgeti a „családo-
kat” a játék során. Ha a Végtelen lehetőség munkatársai kevesen 
vannak, akkor jellemzően a pedagógusok, valamint nagyobb gyere-
kek tudnak segíteni például a bankos vagy egyéb, a játékosokat se-
gítő feladatok átvállalásával. Speciális tudás vagy képzés elvégzése 
nem szükséges a játék vezetéséhez, mert a teljes leírás rendelke-
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helyett biztosan hátrányt jelent, hogy nem járási szinten folytatódik 
a tevékenység. A hátrányt az okozza, hogy ha nincs oktatási intéz-
mény a FeTe programban részt vevő településen, akkor nem egyér-
telmű, hogyan teszik elérhetővé a társasjátékot a járás más telepü-
lésen élő gyerekei számára. Mindenképp könnyebbség járási szinten 
mozogni és szervezni ilyen tevékenységet, mint települési szinten, 
mert a település gyerekei lehet, hogy másik iskolába járnak.

ján egyértelműen van eredménye ennek a tevékenységnek, bár ezek 
nem gyors változások, ezek mind hosszú távon hatnak. A gyerekek 
elraktározzák a tapasztalatokat, és például az otthoni mosogatásnál 
a gyerek nem folyatja a vizet folyamatosan, hanem közben elzárja. 
Biztosan sok részletet, fogalmat, döntést megjegyeznek ezekből, 
hosszú távon pedig biztosan beépülnek a pénzkezelési szokásaik 
közé a játék során „megtanultak”. Minél többször játszanak a játékkal 
a gyerekek, annál mélyebben tudnak ezek beépülni, például látják a 
megvalósítók azt a változást is, hogy az első játékhoz képest hogyan 
változik a gyermekek szemlélete a harmadik vagy a negyedik játékra.

A munkatársak a járásban minden 5–8. évfolyamos tanulót elértek 
a játékkal. Iskolákban és nyári táborokban járási szinten több mint 
1000 gyermek biztosan megfordult náluk, közülük sokan több alka-
lommal is. A felnőttek között nemrég kezdték a játékot a közfoglal-
koztatásban dolgozók számára is elvinni, a koronavírus-járvány miatt 
azonban maximum 300 főt érhettek el ezzel így a járásban.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A megvalósítás során fontos tapasztalat, hogy a felnőttek és a gye-
rekek játéka között különbségek tapasztalhatók. A legszembetű-
nőbb különbség az, hogy a felnőtteknek jellemzően nehezebben 
megy a fejben számolás, mint az iskolás gyerekeknek, valamint  
a közfoglalkozott felnőtteknél sokkal nagyobb és gyakoribb rácso-
dálkozásokkal, meglepődésekkel találkoztak a munkatársak. Ezek 
közül kiemelendő a lakásbiztosítás hasznossága, sokszor rádöbben-
tek a felnőttek, hogy mennyit is számít. Esetükben gyakran talál-
koztak a való életben is megtörtént tragédiákkal, ilyenkor a közös 
átbeszélés nagy segítséget nyújt akár egy-egy élethelyzet utólagos 
megértésére, átértékelésére is.

A játék beépíthetősége és használhatósága most is adott bármely 
ellátórendszeri tag számára, hiszen nagy előnye, hogy bárki a saját 
képére tudja alakítani, és bármilyen aktuális problémát, élethelyze-
tet, saját példát fel lehet dolgozni a segítségével. A társasjátéknak 
mindenképp helye van az általános iskolákban, a pedagógusok szá-
mára érdemes lenne elérhetővé és megismerhetővé tenni a játék 
folyamatát. A célcsoportot tekintve hasznos lenne a középiskolások 
számára is hozzáférhetővé tenni a játékot, akár átformálni részükre 
a fontosabb kérdéseket és hangsúlyokat.

A tevékenység befejezéséhez kapcsolódóan a megvalósítók remélik, 
hogy a Felzárkózó települések programban részt vevő településeken 
alkalmazni fogják a tapasztalatokat, bár a járási szintű megvalósítás 
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gusok hatékony munkavégzését és az iskolai közösség megismerését 
az első iskolai tanév megkezdése előtt. A gyermekek számára az első 
osztályba kerülés mindig nehéz és kihívásokkal teli időszak, különö-
sen nehéz ez egy olyan járásban, ahol a hátrányos helyzetű gyerme-
kek aránya ilyen magas.

A tevékenység megvalósítását a Cigándi járásban több tényező is 
indokolja: a tábor egyrészt hasznos az iskolába készülő gyermekek 
számára, akik megismerkedhetnek az iskolai környezettel, megis-
merhetik a leendő osztálytársakat és pedagógusokat is kötetlen – 
legalábbis az iskolai kereteknél kötetlenebb – formában. Másrészt 
lehetőséget nyújt a pedagógusoknak a leendő osztályba járó gyer-
mekek képességeinek és készségeinek iskola előtti felmérésére,  
az osztályközösséggel való találkozásra, a több figyelmet kívánó 
gyermekek megismerésére. A járásban működő általános iskolák jel-
lemzően eszközhiányosak, így az alapítvánnyal közös együttműködés 
lehetőséget nyújt a táborok megvalósítására, valamint az induló osz-
tályoknak a szükséges eszközök beszerzésére, az osztályok felszere-
lésére az iskolai tanévet megelőzően.

A járás minden általános iskolája rendkívül nyitott ilyen és ehhez ha-
sonló tevékenység megvalósítására, így az általános iskolákkal való 
közös munkát, együttműködést is rendkívüli módon meg tudják erő-
síteni a Végtelen lehetőség munkatársai egy ilyen programelem biz-
tosításával.

A tevékenység rövid bemutatása

Az iskolai előkészítő táborok minden általános iskolába készülő gyer-
meket megszólítanak, az adott évben kiválasztásra kerülő általános 
iskola minden leendő diákjának lehetősége van ebben a táborban 
részt venni. A táborban való részvétel ingyenes, minden ellátási, ét-
kezési és eszközbeli költséget a társalapítvány finanszíroz a táboro-
zók számára. A járásban 13 általános iskola működik, közülük évente 
2-3 iskolába jutnak el ezzel a programelemmel. A járásban a tevé-
kenység megkezdése előtt mindig felkeresik az iskolákat, ahol jel-
lemzően pozitív a válasz, a kimaradók pedig mindig nagyon várják, 
hogy náluk is megvalósuljon a tevékenység.

Az előkészítő táborokban a gyermekek részvétele önkéntes, csak 
a szülők beleegyezésére van szükség. Átlagosan 20 érintett gyer-
mekből 15-16 fő vesz részt egy-egy táborban, szinte mindig vannak 
gyerekek, akik kimaradnak az adott év táborából. Mivel nincs min-
den településen általános iskola, így a bejáró gyerekek könnyebben 
kimaradnak, mert másik településről nem mindig tudják megoldani 

XI./8 ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ TÁBOR

19. táblázat: az Iskolai előkészítő tábor által megcélzott problématerület és 
közvetlen célcsoport

Problématerület gyermekek fejlesztése, felkészítése az általános 
iskolára

Járás Cigándi járás

Közvetlen célcsoport általános iskola első osztályát kezdő gyerekek

Elért iskolák/gyerekek száma 6 iskola
kb. 90 fő

I. Előzmények és illeszkedés

A különböző iskolai előkészítő foglalkozások és táborok minden isko-
lába készülő gyermek számára segítséget jelentenek az iskolakezdés 
előtt. Ezek az előkészítő tevékenységek nagyon változatosak: egyéni 
és csoportos, rövid és hosszú távú, fejlesztő- és hátránykompenzáló 
táborok színes választéka érhető el országszerte. Ezek az előkészí-
tő/felkészítő programok jelentősen hozzá tudnak járulni az általános 
iskolát kezdő tanulók első évének iskolai eredményességéhez, vala-
mint segíteni tudják a gyermekek későbbi beilleszkedési és szociali-
zációs képességének megerősítését. A Cigándi járásban az óvodák-
ban a hátrányos helyzetű gyermekek aránya közel az országos átlag 
hatszorosa (!), az általános iskolákban ugyanez az arány az országos 
átlag több mint négyszerese volt a 2019-es évben.  A hátrányos 
helyzetű gyermekek magas aránya miatt minden iskolai felkészítő 
és előkészítő tevékenység különösen indokolt és hiánypótló mind  
a gyermekek, mind a pedagógusok részére.

A Végtelen lehetőség projekt a járás iskolába készülő gyermekeinek, 
pedagógusainak, és iskoláinak szeretne segítséget nyújtani az iskolai 
előkészítő táborok szervezésével, és az ahhoz kapcsolódó eszközbe-
szerzési lehetőséggel. A programelemet a pályázat munkatársai egy 
társ alapítvány segítségével valósítják meg a projektbe előre beter-
vezett tevékenységként.

II. A Cigándi járás példája – Iskolai előkészítő tábor

A tevékenység indokoltsága

Az iskolai előkészítő tábor a járás minden általános iskolába készü-
lő gyermekéhez és iskolájához szól: egy többnapos tábor keretében 
szeretnék megkönnyíteni a gyermekek beilleszkedését és szocializá-
cióját az iskolai közösségbe, valamint segíteni szeretnék a pedagó-
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és az így beszerzett eszközöket a tábort követően az iskola és/vagy 
az osztály megkapja további felhasználásra az alapítványtól.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások 

Humán erőforrás tekintetében a tevékenység szervezési és megva-
lósítási munkálatait a Végtelen lehetőségben dolgozó szociális mun-
kások végzik. A program minden dolgozójához tartozik 2-3 település, 
így mindenki a saját településén megvalósuló táborokért és általá-
nos iskolák programjáért felel. Ők részt vesznek a szervezésben és 
magában a táboroztatásban is, további kollégák pedig a különböző 
foglalkozások megtartásába segítenek be. A projekt munkatársain 
kívül jellemzően 2 pedagógus és 1 napközis tanár néni kapcsolódik 
be. A tevékenységhez speciális tudás vagy szaktudás nem szükséges 
a projekt dolgozói részéről, az általános szociális munka alapjainak, 
a foglalkozástartás szabályainak ismerete és alkalmazása elegendő.

Az infrastrukturális erőforrásokat tekintve a társalapítvány biztosít-
ja a táborban részt vevők étkeztetését, és minden egyéb eszközt, 
tárgyat és kelléket ők szolgáltatnak a táborok lebonyolításához. Az 
alapítvány jellemzően megkérdezi a pedagógusokat, hogy mire van 
szüksége az osztálynak, és azt beszerzik. Ezekkel az eszközökkel a 
tábor sikeres megvalósításához járul hozzá, de az osztály és az is-
kola későbbi igényeire is tud reagálni. Jellemzően különböző sport-
szereket, taneszközöket, papírokat, színes lapokat, tollakat, vagy 
akár kisszekrényt, függönyt vagy szőnyeget is vásárol az alapítvány 
– ezeket az eszközöket megkapja az iskola vagy az osztály további 
felhasználásra. 

20. táblázat: az Iskolai előkészítő tábor erőforrásai

Humán erőforrás

-  a Végtelen lehetőség program dolgozói, települési 
felelősei a szervezéshez

-  a Végtelen lehetőség program dolgozói kiegészítő 
programok megvalósításához

-  2 fő általános iskolai pedagógus
-  általános iskolai napközis tanító

Infrastrukturális erőforrás

-  étkeztetés a tábor alatt
-  táboroztatáshoz szükséges eszközök
-  nagyon sok tárgyi eszközt biztosítanak: sportsze-

reket, taneszközöket, papírokat, színes lapokat, 
tollakat, kisszekrényt, függönyt, szőnyeget

-  a táborhoz beszerzett eszközöket az iskola/osztály 
megkapja 

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

- gyerekek szállítása másik településről
- pedagógusok számára anyagi kompenzáció 
(javaslat)

a szülők az utaztatást. A megvalósítóknak van olyan tapasztalatuk, 
hogy menet közben csatlakozik be a táborba a gyermek, mert be-
látta a szülő, hogy mégis szükséges megoldani a szállítást, de amikor 
csak tudnak, a Végtelen lehetőség program dolgozói is próbálnak 
segíteni a szállításban, hogy minél kevesebb gyermek maradjon ki.  
A kimaradó gyerekek között ritka, de sajnos mindig előfordul, hogy  
a szülők nem engedik el a gyermeküket, mert nem látnak rá a prog-
ram hasznosságára és az ebből nyerhető előnyökre.

Maga az iskolai előkészítő tábor egy egyhetes napközis tábor au-
gusztus végén, szinte közvetlenül az iskolakezdést megelőzően. A 
tábor egyes napjai reggeltől délutánig tartanak, jellemzően dél-
utánra már csak a szórakozás és a kikapcsolódás marad. A táborok 
fő célja a közvetlen, ismerkedős, játékos ismeretátadás, összessé-
gében a táboroztatók szeretnék megerősíteni a kicsikben az óvo-
dából hozott tudást. A táborok tematikáját jellemzően a pedagógus 
állítja össze, majd azt a Végtelen lehetőség munkatársaival átbeszé-
li. Ezenkívül mindig egyeztetik, hogy maga a program még milyen  
tevékenységekkel tudja kiegészíteni a pedagógusok által összeállí-
tott tematikát. A projekt munkatársai jellemzően viszik az ugrálóvá-
rat, a trambulint, és foglalkozásokat tartanak (például meseolvasás, 
KRESZ-pálya-tanítás, kézműves-foglalkozás stb.), de gyakran szervez-
nek pluszprogramokat, mint például egészségnapot a helyi védőnővel, 
vagy táncos foglalkozásokat is – röviden: segítenek a pedagógusoknak 
a tábor teljes programjának megszervezésében és előkészítésében.

A táborok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a pedagógu-
sokkal szoros együttműködés, és kiemelten fontos szempont, hogy 
a Végtelen lehetőség programnak kell a pedagógushoz igazodni, 
és nem fordítva. Szintén fontos a sikeres lebonyolításhoz a meg-
felelő egyensúlyok megtalálása játék és tanulás között: szükséges, 
hogy meglegyen a játékérzés és az iskolai szabályrendszer átvitele is  
a táborokban, de ezt semmiképpen ne érezzék a gyerekek tehernek. 
Nagyon fontos, hogy játékosan ismerjék meg a szabályokat, ez is  
segíti őket a későbbi szocializációban és beilleszkedésben.

Bár a pedagógusok számára ez a tábor és a tervezés pluszkapacitáso-
kat igényel, jellemzően nagy segítséget is nyújt az iskolai tanév elő-
készítésében. A táborokban egy-egy leendő osztályközösség vesz 
részt több napon keresztül, tehát már itt elkezdődik az osztálykö-
zösség kialakulása, valamint a pedagógusok felkészülése is az iskolai 
tanévre. A táborokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések szintén nagy 
motivációt jelentenek a pedagógusok számára: az alapítvány minden 
induló osztály számára biztosítja a táborhoz és a tanévkezdéshez el-
engedhetetlen eszközöket. Ezekről a pedagógusok listát készítenek, 
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kel való kapcsolattartás kialakítását. A szülők jellemzően nagyon jól 
élik meg, hogy van ilyenre lehetőség, így a későbbi együttműködést 
könnyíti ez a tábor, más ügyekben jobban és könnyebben meg lehet 
szólítani, be lehet vonni őket más tevékenységekbe.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A megvalósítás során fontos változásként hozták be azt a lehetősé-
get, hogy a pedagógusok külön juttatást kapnak a részvételért. Bár 
maga a programelem nagyon jó és hasznos, de bőven ad pluszterhet 
és többletmunkát a pedagógusoknak. Az előkészületek, a szervezés 
és a táborban való részvétel és annak lebonyolítása mind pluszteher 
a pedagógusok számára. Minimális pluszjuttatás segítségével tudták 
növelni elköteleződésüket és motivációjukat a program minőségi 
megvalósításában.

A visszajelzések alapján egyértelmű igény lenne a tevékenységre 
a járásban, a kimaradó iskolák is kérték, hogy ők is hadd kerüljenek 
be a programba. Az ellátórendszerbe történő beépítés során fontos 
figyelembe venni, hogy jelentős anyagi vonzata van egy hasonló tá-
bor lebonyolításának. Az iskolák saját hatáskörben szervezhetnének 
hasonló táborokat, azonban az augusztusi „őrültekháza” miatt se-
gítség nélkül nem biztos, hogy szívesen bevállalnák segítség nélkül. 
Mindenféleképpen szükség van egy szakmai háttértámogatóra, aki a 
kiegészítő programokat, tevékenységeket biztosítani tudná az iskolák 
számára.

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

Az előkészítő táborok hatásait, pozitív eredményeit több szempont-
ból és több célcsoportot érintve is tapasztalják a projekt dolgozói.  
A közvetlen, ismerkedős tábor nagyon sokat segít a kicsiknek, hiszen 
itt még nincsenek a nagyok, így ténylegesen kialakul egy jó osztály-
közösség, egy jó csapat már az iskolakezdés előtt. A tanév első napján 
már egy részben összeszokott közösségként vesznek részt. A tábor-
ban már megismerik az iskola épületét és a környezetet is, így ez is 
jelentős előnyt jelent számukra az első napokon. Látható eredmény, 
hogy a táborban részt vevő gyerekek sokkal bátrabban kezdik el az is-
kolát, mert ismerik a pedagógusokat és a helyet. A táborban a tanítók 
felkészítik a gyerekeket az iskolai szabályokra, így sokkal könnyebben 
kezdik az iskolát, kevésbé terheli meg a gyerekeket.

Az előkészítő táboroknak nem csak a gyerekekre nézve tapasztalha-
tóak a pozitív hatásai, a pedagógusoknak számára is nagy segítséget 
jelent a tábor. Fontos hatás, hogy általában már a táborban kiderül 
a pedagógusok számára, hogy mire kell majd figyelni a gyerekekkel 
kapcsolatban, látják előre, hogy ki hogyan tud dolgozni, kinek lesz ne-
hézsége, valamint kicsit jobban megismerik a gyerekek személyiségét 
is már a tanév kezdete előtt. Fontos hozadéka a tábornak, hogy úgy 
tudják kezdeni a pedagógusok a tanévet, hogy már ismerik a gyereke-
ket, és felmérték, hogyan lehet haladni. Ennek köszönhetően jobban 
tudják követni a tantervet, nem csúsznak a tanmenetben, valamint  
a szükséges plusz odafigyelést és támogatást is meg tudják adni azok-
nak a gyerekeknek, akiknek erre szükségük van.

A programnak egyértelmű hatásai érezhetőek az iskolák számára is: 
a pedagógusok által összeállított lista alapján a táborban biztosított 
eszközök ott maradnak az iskola és az osztály tulajdonában, az isko-
lának lehetősége van az induló elsős osztály számára beszerezni min-
denféle hasznos, egyébként sok esetben költséges eszközt is (többek 
között függöny, szőnyeg, szekrény, iskolai papír, tollak stb.).

A járási beágyazottságot és együttműködéseket tekintve minden-
képp jó és hasznos tevékenységnek bizonyulnak az előkészítő táborok. 
Egyrészt a Végtelen lehetőség program dolgozóinak a tevékenységen 
belül lehetőségük van megismerni az iskolákat, pedagógusokat, gye-
rekeket a térségben, a táboroknak fontos hatásuk van az együttmű-
ködések mélyítésére, valamint a bizalmi viszony kialakítására is a járás 
általános iskoláival.

Ezenkívül nem várt pozitív hozadéka a tevékenységnek, hogy jelen-
tősen tudja segíteni mind az iskoláknak, mind a projektnek a szülők-
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A tevékenység indokoltsága

A Cigándi járásban a munkanélküliség jelentős problémát jelent, 
hosszú távon fontos cél lenne, hogy a közfoglalkoztatásban dolgo-
zók visszatérjenek a munka világába. A járásban kevés a munkale-
hetőség, a térségben működő gyárak megközelítése sok esetben 
szinte lehetetlen a térség hiányos közlekedési infrastruktúrája mi-
att. A megvalósítók tapasztalatai alapján az elérhető gyári munkák 
így inkább a férfiak számára jelentenek lehetőséget, ugyanis kisebb 
gyerekekkel, középkorú nőként nagyon nehéz a településen kívül el-
helyezkedni, a közfoglalkoztatáson kívül szinte semmilyen más lehe-
tőségük nincs. A megkérdezett szakemberek szerint sokan „benne is 
ragadnak” a közfoglalkoztatásban, nehezen tudnak onnan kitörni és 
elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon a későbbiek folyamán.

A Bokréta program kis segítséget tud nyújtani a járásban azoknak 
a közfoglalkoztatásban dolgozó nőknek, akik szeretnének lépni és 
változtatni. Sajnos maga a program csak felvillantani tudja a lehető-
séget és az elérhető segítséget, el tud indítani változásokat szemlé-
letben és hozzáállásban, azonban hosszú távú és komplex segítséget 
nem tud nyújtani a célcsoport számára. A Bokréta programnak a 
várakozásokat felülmúlóan erős a közösségépítő és közösségformá-
ló szerepe, a visszajelzések alapján egyértelműen igény és szükség 
lenne hasonló programok szervezésére, azok tartalmas megvalósí-
tására a nők foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében.

A tevékenység rövid bemutatása

A Bokréta program keretein belül a program dolgozói munkaerő-
piaci támogatást és tréninget nyújtanak a Cigándi járásban élő köz-
foglalkozott nőknek. A tevékenység kiscsoportos formában valósul 
meg, minden településen külön programot szerveznek 10-10 fő ré-
szére. A Bokréta program alapvetően 3 fő pillérből áll, mely 3 teljes 
napon keresztül nyújtja a következő szolgáltatásokat a résztvevők 
számára:
1. fodrász és kozmetikai szolgáltatás,
2.  állásinterjúra felkészítő tréning (motivációs levél és önéletrajz  

írása, állásinterjú),
3. állásinterjúra alkalmas ruha vásárlása.

A tevékenység először csak néhány településen valósult meg, majd 
a Végtelen lehetőség program végére 1 kivételével a járás minden 
településére eljutottak. A tevékenység az idő során sokat változott, 
finomodott: a kezdeti időszakban hosszabb idő, akár 1 hónap is eltelt 
a különböző pillérek lefutása között, a program végére pedig már 

XI./9 BOKRÉTA PROGRAM

21. táblázat: a Bokréta program által megcélzott problématerület és köz-
vetlen célcsoport

Problématerület foglalkoztatás – közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci 
integrációjának támogatása

Járás Cigándi járás

Közvetlen célcsoport közfoglalkoztatásban részt vevő nők

Elért iskolák/gyerekek száma 14 településen, 15 alkalom:
150 közfoglalkoztatásban részt vevő nő

I. Előzmények és illeszkedés

A Cigándi járásban rendkívül magas a munkanélküliség, a körülbe-
lül 15 ezer fős járásban a regisztrált munkanélküliek száma 2019-
ben közel 1300 fő volt, a járásban nyilvántartott álláskeresők száma  
a munkaképes korú népesség százalékában közel háromszorosa volt 
az országos átlagnak. A munkanélküliek körében az országos átlag 
feletti a tartós munkanélküliek és a legfeljebb 8 általánost végzet-
tek aránya, közfoglalkoztatásban 2020-ban átlagosan havi 1300 fő 
vett részt.14 A Cigándi járásban a munkanélküliség jelentős problé-
mát jelent, hosszú távon fontos cél lenne, hogy a közfoglalkoztatás-
ban dolgozók visszatérjenek a munka világába, megpróbáljanak nyílt 
munkaerőpiacon elhelyezkedni – ebben próbál segítséget nyújtani  
a Bokréta program a térség közfoglalkoztatott női számára.

A Bokréta program alapötletét a Dress for Success mozgalom adta.15  
A mára már globálissá vált mozgalom 1997-ben alakult, közel 25 
ország ban, több mint 150 városban több mint 1,2 millió nőnek segí-
tett a munkakeresésben. A Dress for Success küldetése, hogy segítse  
a nők gazdasági függetlenségének elérését, és segítse őket a munka 
világában és az élet számos területén. Ehhez szükség szerint színes 
és sokrétű támogatási hálózatot működtetnek, professzionális öltö-
zéket és különböző fejlesztési és oktatási lehetőségeket biztosíta-
nak nők számára különböző szervezetek bevonásával a világ minden 
táján.

II. A Cigándi járás példája – Bokréta program

14 TeiR: Térségi szociális adatok, Cigándi járás foglalkoztatási, munkanélküliségi adatai 
(2019, 2020).
15 A Dress for Success mozgalom honlapja elérhető: https://dressforsuccess.org/.
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an, más programokon keresztül látják a résztvevőkkel kapcsolatos 
változásokat, esetleges eredményeket.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A program teljesítésének nagy erőforrásigénye van mind a hu-
mán erőforrást, mind az infrastrukturális erőforrásokat tekintve. A 
program megvalósításához és előkészítéséhez a szervezési munkát  
a Végtelen lehetőség munkatársai végzik, valamint további 2-3 kol-
léga folyamatos jelenléte szükséges a 3 napos, 10 fő számára tartott 
program megfelelő lebonyolításához. Erre a tevékenységre nincs 
külön szakember foglalkoztatva a Végtelen lehetőség programon 
belül, a munkatársak számára a mindennapi feladatok mellett plusz-
leterheltséget jelent a tréningeken való részvétel is.

Rajtuk kívül szükséges a különböző speciális szolgáltatásokat nyújtó 
szakemberek bevonása. A tevékenységhez kapcsolódóan jellemző-
en megbízási szerződéssel foglalkoztatnak fodrászt és kozmetikust,  
valamint a tréningek tartásához is elengedhetetlen valamilyen tréneri 
képesítéssel vagy tapasztalattal rendelkező munkatársa bevonása.

A Bokréta program infrastrukturális és egyéb anyagköltsége is ma-
gasnak tekinthető, mindenképpen szükséges a fodrászkellékek és  
a kozmetikai szolgáltatáshoz használt eszközök és termékek beszer-
zésére fordítható költségkeret, esetleges tréninghelyszín biztosítá-
sa, valamint – legnagyobb tételként – külön költségkeret a ruhavá-
sárláshoz és kisbusz elérhetősége az utazáshoz. 

20. táblázat: az Iskolai előkészítő tábor erőforrásai

Humán erőforrás

-  a Végtelen lehetőség munkatársai közül a szerve-
zésért felelő kolléga

-  a Végtelen lehetőség munkatársai közül alkalman-
ként plusz 2-3 kolléga

-  fodrász, kozmetikus
-  tréneri végzettséggel, tapasztalattal rendelkező 

szakember
-  sofőr

Infrastrukturális erőforrás

- kisbusz a szállításhoz
-  ruha vásárlásra költhető összeg (10 000/fő) (a 

program 2018-ban indult, a mai viszonyok között ez 
az összeg már nem lenne elegendő)

-  fodrász- és kozmetikai kellékek
-  tréninghelyszín

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség - szervezési feladatok

intenzívebb formában, egymást követő napokon valósult meg.

A résztvevők kiválasztására nincs külön szempontrendszer, jellem-
zően a polgármesterek nevezték meg azokat, akik szerintük kellő-
en motiváltak és akiknek mindenképp érdemes egy ilyen tréningen 
részt venni. A települési polgármesterekkel való együttműködés 
elengedhetetlen a megvalósításhoz, a jó együttműködés eredmé-
nyeként sikerült elérni, hogy a program munkaidőben (és ne a sza-
badság terhére) valósuljon meg 3 napon keresztül. Településenként 
10-10 fő bevonására volt lehetőség, velük a kapcsolatfelvételben és 
a bevonás erősítésében a helyi családsegítő szolgálatok munkatársai 
is segítséget jelentettek.

Az első pillér keretein belül, jellemzően külső megbízottként, koz-
metikus és fodrász érkezik a helyszínre, és egy egész napon keresz-
tül minden résztvevő hajvágást és kozmetikai szolgáltatást kap. Ez  
a pillér önmagában kevés lenne, azonban közösségi tevékenység-
ként, élményként és ismerkedésként jól működő szolgáltatás.

A második és talán a leghangsúlyosabb eleme a tevékenységnek az 
1 napos tréning. Kezdetben ezen a napon főleg különböző szituációs 
játékokat játszottak és sokat beszélgettek, az igényeknek megfele-
lően pedig folyamatosan változott a fókusza a napnak. A tapaszta-
latok szerint nagy segítséget jelent a résztvevőknek, ha különböző 
gyakorlati dolgokban kapnak útbaigazítást, így például akár önélet-
rajz elkészítésében és annak számítógépen történő megszerkeszté-
sében, akár motivációs levél írásában. Ezen a napon rendkívül fontos 
a munkatársak jelenléte, mindenki felteheti saját, egyéni kérdéseit, 
dilemmáit, valamint van lehetőség közösen is átbeszélni a bizonyta-
lanságokat, félelmeket, lehetőségeket. A Végtelen lehetőség mun-
katársai ott vannak és folyamatosan beszélgetnek a résztvevőkkel. 
Ez nagyon hasznos és nagyon sokat számít a közfoglalkoztatott nők-
nek, hiszen erősíti őket, önbizalmat ad, bátorítja különböző helyze-
tekben, és hatékonyan formálják a szemléletüket.

A Bokréta program zárásaként együtt elmentek ruhát vásárolni 
kisbusszal a közeli boltokba, ahol nem túl drágán mindenki választ-
hatott magának munkafelvételihez alkalmas ruhát. Ilyen formában 
a kollégáktól segítséget kaptak a ruha kiválasztásában, valamint  
a boltba történő eljutásban is.

A program nem egy hosszú távú, komplex program, ténylegesen 
csak a minimumfeltételeket és a munkaerőpiaci szemléletformálást 
szeretné biztosítani a részt vevő nők számára. A program 3 nap után 
véget ér, tudatos utánkövetés nincs a tevékenységhez kapcsolódó-



126

Vé
gt

el
en

 ta
pa

sz
ta

la
to

k 
   

   
   

   
   

   
20

22

127

lülmúlta ezeket az elvárásokat, és pozitív hatással volt a résztvevők 
közötti kapcsolatok mélyítésére is.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Bár mindenképpen sikeresnek és pozitívnak értékelik a Bokréta 
programot a szakemberek, sajnos nagyon kevésnek ítélik a 3 napot. 
Mindenképp hasznos lenne, ha hosszabb ideig tudnának foglalkozni 
a célcsoporttal, folyamatos jelenlétet és közösségi programot tud-
nának biztosítani számukra. Ha lenne lehetőség meghosszabbítani  
a jelenlegi 3 napot, mindenképp hasznosak lennének különböző 
tesztek, tematikus, célzott beszélgetések, sokkal részletesebben 
körbe lehetne járni egy-egy témát vagy helyzetet. Szintén hasznos 
kiegészítése lehetne a Bokréta program valamilyen informatikai 
elemmel való kibővítése, ezeknek a kompetenciáknak az erősítése  
a munkavállalás segítése érdekében rendkívül fontos lenne ezen nők 
körében.

A kibővítésen túl hiányosságként jelenik meg a tevékenységhez 
kapcsolódó tudatos utánkövetés és támogatás hiánya – ha nem egy 
Végtelen lehetőség programhoz hasonló komplex járási program 
keretein belül valósulna meg a tevékenység, ez mindenképp indo-
kolt lenne.

Az ellátórendszerbe történő beépítésre javaslatként fogalmazódott 
meg, hogy a tréning részét mindenképp érdemes lenne valamilyen 
formában általánossá tenni a célcsoport számára. A teljes Bokréta 
program megvalósítása jelentős anyagi forrást igényel, így a teljes 
program teljesítése jelentősen megterhelné az ellátórendszer bár-
mely tagját is. Esetleg települések vagy önkormányzatok szervez-
hetnének hasonló tevékenységeket a saját közfoglalkoztatottjaik 
körében, ideális esetben pedig a közeli munkáltatókkal is felvehet-
nék a kapcsolatot, és segíthetnék a tréningen részt vevők elhelyez-
kedését.

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A Bokréta program keretein belül 14 településről összesen 150 köz-
foglalkoztatásban részt vevőt sikerület elérni, egy településen két-
szer is meg tudtak jelenni. A megvalósítók a Cigándi projekt egyik 
legsikeresebb programelemének tartják, annak ellenére is, hogy  
az eredeti célját csak minimálisan érte el.

A programban részt vevő nők között vannak, akiknek sikerült elhe-
lyezkedniük, sikerült állást szerezniük a járásban, ez a megkérdezett 
szakemberek szerint körülbelül a résztvevők 10%-át érinti valami-
lyen formában. Nehezítő tényező, hogy sajnos a Cigándi járásban 
a munkaerőpiacra történő visszatéréshez nem feltétlenül adottak  
a körülmények, így nem biztos, hogy a programon vagy a résztvevő-
kön múlik ez az eredmény vagy eredménytelenség.

Fontos eredmény, hogy a résztvevők közül sokakat be tudtak von-
ni a járásban futó más képzésekbe, több résztvevő külön kereste is 
az ilyen típusú lehetőségeket a Végtelen lehetőség stábján keresz-
tül. Ez mindenképp kiemelendő, hiszen a járásban jellemzően ne-
héz bevonzani a résztvevőket különböző szervezett képzésekbe, és  
a Bokréta program elő tudta segíteni ezt. Ahogyan egy megvalósító 
szakember fogalmaz: „Ha azt mondjuk nekik, hogy gyere el egy kép-
zésre – nem nagyon látják értelmét. Így, hogy egy ilyen programba 
van építve, ahol van fodrászkodás, ruhavásárlás, és együtt vannak… 
közben megtapasztalják, hogy milyen jó dolog fejlődni és megismer-
ni magunkat, meg felkészülni akár egy interjúra, akár egy más élet-
helyzetre, így utána szinte már ők jönnek hozzánk, hogy van-e induló 
képzés, amibe be tudnak kapcsolódni. […] Ez elindít valamit.”

Szintén kiemelendő hatása a programnak, hogy több résztvevő 
hölgynél látták azt a változást, hogy ők többet szeretnének elérni 
a mostani helyzetüknél. A fiatal nők esetében ez különösen fontos, 
nincs számukra más példa, nem látnak más lehetőséget a családon 
belül. Ez a szemléletbeli változás sok résztvevőnél tapasztalható, 
így – bár különböző mértékben, de –  minden második résztvevőre 
hatással lehetett ez a 3 nap. A pozitív megerősítés nagyon hiányzik 
ezeknek az embereknek, a program munkatársai pedig a jelenlétük-
kel 3 napig tudják őket intenzíven erősíteni ebben.

A Bokréta programnak szintén kiemelendő eredménye a közösségi 
hatása és közösségépítő szerepe. Az itt élő nőknek nagyon hiányzik 
a mindennapi közösséghez tartozás, szinte ki vannak éhezve arra, 
hogy valamilyen hasznos indokkal együtt legyenek és csoportot al-
kossanak másokkal. A Bokréta program közösségalakító szerepe fe-
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XI./10 NAPELEM TELEPÍTÉSE LAKÓHÁZRA

23. táblázat: a Napelem telepítése lakóházakra szolgáltatás által megcél-
zott problématerület és közvetlen célcsoport

Problématerület energiaszegénység, lakhatási nehézségek és elekt-
romos áram hiánya

Járás Cigándi járás

Közvetlen célcsoport
elektromos áram nélküli lakásokban élő családok, 
elektromos áramhoz korlátozottan hozzáférő 
családok

Elért települések/családok 
száma

11 településen:
100 ház és család

I. Előzmények és illeszkedés

Bár Magyarországon nincs pontos definíciója az energiaszegénység-
nek – és így azt sem tudjuk pontosan, hogy hány háztartást vagy 
családot érint a probléma, különböző becslések alapján elmondható, 
hogy itthon legalább minden tizedik háztartás érintett a problémá-
val, (Feldmár – 2020) mely valószínűleg a hátrányos helyzetű térsé-
gekben – így a Cigándi járásban is – sokkal magasabb arányú lehet. 

A Végtelen lehetőség keretein belül a napelempark telepítésére, 
nem teljesen előzmény nélkül, a Magyar Református Szeretetszol-
gálatnak már volt tapasztalata hasonló tevékenység megvalósításá-
ban. A szervezet Bódvalenkén korábban „tesztelte” a lakóházra te-
lepíthető napelemek használhatóságát mint lehetséges megoldást  
a hátrányos helyzetű térségekben élő, energiaszegénységgel érin-
tett családok életminőségének javítására. Bódvalenkén néhány ház-
ra szereltek fel napelemeket, a Végtelen lehetőség keretein belül 
sokkal nagyobb léptékben, a járás több települését bevonva valósí-
tották meg a tevékenységet.

A napelemek telepítése a pályázatban tervezett tevékenységként 
szerepelt, a járási szinten megvalósított tevékenység tervezése és 
megvalósítása során szerzett tapasztalatok, akadályok és nehézsé-
gek fontos alapot biztosítanak egy hasonló program kidolgozásához.

II. A Cigándi járás példája – Napelemek telepítése lakóházra

A tevékenység indokoltsága

A Cigándi járásban a járási diagnózis alapján több településen, több 
háztartásban nehézséget okoz a lakóingatlanban az elektromos áram 
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ra is volt rálátásuk, annak érdekében, hogy minél jobban célozzák 
a programot, első lépésként a járási települések vezetőit keres-
ték meg. Kezdetben csak a településvezetőkkel, majd több körben  
a családsegítőkkel is egyeztettek a bevonandó családokról, közösen 
állították össze azok névsorát, akik számára lehetőséget nyújthat  
a program. A kiválasztás folyamán a családokat személyesen is fel-
keresték, és átbeszélték velük a teljes folyamatot, a bekapcsolódási 
feltételeket, majd kölcsönadási szerződést írtak alá a programba be-
kapcsolódó családokkal.

A kiválasztást követően a kivitelező cég felszerelte a napelemeket  
a kiválasztott házakra, valamint a jövőbeli használó családok számá-
ra tájékoztató előadásokat is tartott. A családoknak szóló előadások 
fókuszában a használathoz kapcsolódó legfontosabb gyakorlati tud-
nivalók álltak, többek között szó volt arról, hogy hogyan is működik 
a napelemhez kapcsolódó akkumulátor, miért nem jó, ha teljesen 
lemerül, vagy hogy télen miért működik másképp, mire szükséges 
figyelni a mindennapokban. Ezt kiegészítve még a program indu-
lásakor tartottak általános előadást a megújuló energiaforrásokról  
a részt vevő családok számára.

A tevékenységhez utánkövetés is tartozik, mely részben a kölcsöna-
dási szerződésekhez, részben pedig a családokkal végzett szociális 
munkához kapcsolódnak. A családokat körülbelül havi rendszeres-
séggel keresik fel a program munkatársai, ilyenkor az eszközök meg-
létét, állapotát ellenőrzik és dokumentálják, valamint így rendszere-
sen el tudnak beszélgetni a családokkal is.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A bemutatott tevékenység megvalósításához természetesen elen-
gedhetetlen a napelemek felszereléséhez és működtetéséhez szük-
séges eszközök beszerzése és rendelkezésre állása. A program során 
a kiválasztott házakra 60 wattos napelempanelek kerültek felszere-
lésre, melyek segítségével minden házban egy 5 wattos ledes izzót 
tudnak működtetni a beszerelt kapcsoló segítségével. A napelemek 
további tartozékai egy beépített akkumulátor, valamint egy feszült-
ségszabályozó, továbbá a felszerelés rögzítéséhez szükséges fém tá-
maszték/sín is beszerzésre került.

A tevékenységet a Végtelen lehetőség programban dolgozó szoci-
ális szakemberek és a kivitelező cég szakemberei közösen végezték. 
A Végtelen lehetőség programon belül minden településnek külön 
„felelőse” van, az előkészítő tevékenységet (települési szintű egyez-
tetések, családok kiválasztása, házak felmérése, családok felkeresé-

kifizetése, több háztartásban egyáltalán nincs is bekötve az áram  
a házba. A tevékenység alapvetően az általános energiaszegénysé-
get szeretné mérsékelni a térségben, kitűzött célja pedig az elekt-
romos áram biztosítása azok számára, akiknek egyáltalán nincs áram 
a lakóházukban, valamint azok számára, akiknek nehézséget okoz azt 
kifizetni.

A tevékenység rövid bemutatása

A program keretein belül a Cigándi járás összesen 11 településén  
(a Felzárkózó települések programban részt vevő településeken kívül 
mindenhol) napelemeket telepítettek családi lakóházakra, melyek 
segítségével biztosítani lehet egy-egy házban egy szoba világítását 
a mindennapokban. A napelemek telepítéséhez és azok használatá-
hoz kapcsolódó információk átadására egy külső céget bíztak meg. 
A megbízott céggel együttműködve a Végtelen lehetőség program 
munkatársai, szociális munkásai aktív szerepet vállaltak a résztvevők 
kiválasztásában, a házak felmérésében, a kölcsönadási szerződés ki-
dolgozásában, valamint a tevékenységhez kapcsolódó utánkövetési 
feladatokban is.

A munkatársak számára jelentős és hosszú ideig tartó feladatot  
jelentett a tevékenység előkészítése, a programban részt vevők  
kiválasztása. A családok kiválasztása során elsődleges prioritás volt, 
hogy a lehető legnagyobb arányban elérjék azokat a háztartásokat 
a járásban, ahol egyáltalán nem áll rendelkezésre elektromos áram, 
rajtuk kívül pedig azokat, akiknek nagyon nagy anyagi nehézséget 
okoz az áramszámla kifizetése az alacsony jövedelmi helyzet miatt. 
A „rászorultsági” tényezőkön túl fokozottan figyeltek a hátrányos 
helyzet súlyosságára, a kisgyermekes vagy iskolás gyermekeket ne-
velő családokra is. A munkatársaknak szem előtt kellett tartaniuk  
a családok személyes attitűdjét és együttműködési hajlandóságát 
is, ugyanis volt olyan eset, ahol a család nem vállalta a részvételt 
a kölcsönadási szerződés és az abban leírt felelősségvállalás miatt. 

A kiválasztás során szintén fontos volt a lakások és házak állapotát is 
figyelembe venni, ehhez a napelemek telepítését végző cég bizto-
sított a szociális munkásoknak részletes szempontrendszert. Sajnos 
találkoztak olyan esettel, ahol maga a ház nem felelt meg a szüksé-
ges előfeltételeknek, szerkezetileg nem volt megoldható a napele-
mek felszerelése, így ez a feladat mindenképpen legalább minimá-
lis szakértelmet kíván a későbbi problémák elkerülése érdekében. 

A napelemmel támogatott családok kiválasztása hosszú folyamat 
volt. Bár a járásban dolgozó munkatársaknak több rászoruló család-
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• Pácin: 13 család
• Révleányvár: 2 család
• Semjén: 6 család
• Tiszacsermely: 3 család

A tapasztalatok szerint ott, ahol semmilyen formában nem volt elér-
hető áramszolgáltatás a házban, óriási változást jelent a napelemek 
feltelepítése. Egy-egy család életében jelentős életminőségbeli 
változás, hogy ha étkezés közben van fény, vagy a gyerekek tudnak 
még este tanulni, olvasni – ez főleg a téli időszakban nagyon hasznos 
gyertya helyett.

A tapasztalatok alapján attól még messze állunk, hogy a környezet-
védelemről gondolkodjunk, viszont az energiagazdálkodásról való 
gondolkodást és annak változását biztosan el lehet indítani ilyen 
és hasonló tevékenységekkel. A kezdeti időszakban jellemző volt  
a családoknál, hogy felkapcsolták a villanyt, és nem figyeltek oda 
rá, hiszen úgyis „ingyen van”. Ennek következtében annyira lemerült  
az akkumulátor, hogy nem tudott újra visszatölteni borús napokon, 
és szakembert kellett hívni annak javításához. Az ilyen helyzetekből 
sok család folyamatosan tanult, és egyre inkább értékelik a rendel-
kezésre álló energiát, akkor is, ha „ingyen van”.

Fontos hozadéka a programnak a térségben végzett szociális mun-
kát tekintve, hogy a kiválasztási folyamat során látókörükbe kerültek 
olyan családok, akiket korábban nem tudtak bevonni vagy megszólí-
tani, így több családdal ez jó lehetőség volt a rendszeres kapcsolat-
tartásra és rendszeres közös munka kialakítására.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Bár maga a megvalósítás sikeresnek és eredményesnek tekinthető, 
a program újszerűsége és korábbi megvalósításokból eredő tapasz-
talatok hiánya miatt több akadállyal és nehézséggel is találkoztak  
a projekt munkatársai a program teljesítése során.

Az egyik legnagyobb problémát az okozza, hogy a pályázat terve-
zésekor nem kalkuláltak a szervizelési feladatokkal, nem terveztek 
erre semmilyen pénzügyi keretet. Sajnos találkoztak olyan esettel, 
amikor például rágcsálók rágták el a kábeleket, vagy egyéb okok mi-
att meghibásodott a rendszer – azonban nem terveztek sem csere-
eszközökkel, sem szervizeléssel ilyen esetekben.

Szintén fontos tapasztalat, hogy a kivitelező cég munkatársait már 
az előkészítő munkákba is érdemes bevonni, és nem árt nagyobb 

se és kapcsolattartás), valamint a kölcsönadási szerződést és a hozzá 
kapcsolódó utánkövetést ők végezték a saját településeiken a szük-
séges adminisztrációval együtt. Rajtuk kívül szükség van olyan szak-
emberek vagy kivitelező cég alkalmazására, akik a napelemek fel-
szerelését, üzembe helyezését és az energetikai tanácsadást végzik. 
A kiválasztásban részt vevő munkatársak nem kaptak semmilyen kü-
lön felkészítést a kiválasztási folyamat lebonyolításához, speciális tu-
dás, előkészület nem szükséges hozzá. A tapasztalatok szerint viszont 
a házak felmérése során hasznos, ha a szociális munkás rendelkezik 
valamilyen építészeti, műszaki tudással, vagy szükséges lenne szakta-
nácsadás, műszaki személy alkalmazása is ebben a folyamatban. 

24. táblázat: a Napelem telepítése lakóházakra szolgáltatás erőforrásai

Humán erőforrás -  helyismerettel rendelkező szociális munkások
-  napelemek telepítését végző szakemberek

Infrastrukturális erőforrás

- 60 wattos napelempanel
- 5 wattos ledes izzó
- villanykapcsoló
- akkumulátor
- feszültségszabályzó
-  a felszerelés rögzítéséhez szükséges fém  

támaszték/sín

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

-  a használattal kapcsolatos tájékoztató előadás 
tartása

-  műszaki segítségnyújtás a házak kiválasztásához 
-  utánkövetés

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenység eredményeként a járásban 100 napelem került felhe-
lyezésre, mely segítségével 100 családi ház jut hozzá áramhoz az év 
minden napján. A tevékenységen keresztül a járás 11 települését ér-
ték el (a Felzárkózó települések programban részt vevő 4 településen 
kívül minden települést), így mindenképpen fontos eredmény, hogy 
ha kismértékben is, de tudtak javítani a térség energiaszegénységi 
helyzetén.

A tevékenységgel elért települések listája a bevont családok számával:
• Bodroghalom: 13 család
• Cigánd: 11 család
• Karcsa: 17 család
• Karos: 10 család
• Kisrozvágy: 11 család
• Lácacséke: 9 család
• Nagyrozvágy: 5 család
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XI./11 MOBIL TEAM – KOMPLEX GYERMEKFEJLESZTÉS

25. táblázat: A Mobil Team által megcélzott problématerület és közvetlen 
célcsoport

Problématerület a pedagógiai szakszolgálat kapacitáshiánya, gyerme-
kek képességfejlesztése

Járás Gönci járás

Közvetlen célcsoport komplex fejlesztésbe bevonandó óvodába és általá-
nos iskolába járó gyermekek 

Elért települések/családok 
száma körülbelül 300 fő 

I. Előzmények és illeszkedés

Az ezekben a hátrányos helyzetű térségekben élő gyermekek számá-
ra a különböző fejlesztő és pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások 
kiemelten fontosak, a járásokban ezek a szolgáltatások korlátozottan 
érhetők el. A családok, iskolák és óvodák nagymértékben igénylik 
ezeket a tevékenységeket, a helyi szakemberek tapasztalatai szerint 
évről évre nő azoknak a gyerekeknek a száma, akiket szükséges vala-
milyen fejlesztő tevékenységbe bevonni. (MMSZ, Büki-Nagybán, 
Kocsis, Marozsán, Panyik - 2020) A különböző felzárkóztató projek-
tek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a hátrányos helyzetű tér-
ségekben a járási szinten működő pedagógiai szakszolgálat jellem-
zően nem tudja teljes mértékben kiszolgálni a felmerülő igényeket, 
a különböző fejlesztő szakemberek kapacitásainak kiegészítésére, 
megerősítésére mindenképpen szükség mutatkozik ezekben a járá-
sokban. (MMSZ, Büki-Nagybán, Kocsis, Marozsán, Panyik - 2020)

A mobil team keretein belül a fejlesztések 2018 májusától kezdődtek 
el a Gönci járásban, hasonló tevékenység nem volt ezelőtt a járás-
ban. A fejlesztés Vizsolyban indult el az óvodában és az iskolában, 
majd fokozatosan egyre több településre és intézménybe tudtak 
eljutni az alkalmazott csapattal. A tevékenységet a Végtelen lehe-
tőség projektben elkészített járási diagnózis alapján indították el és 
valósítják meg kisebb módosításokkal és folyamatos területi bőví-
téssel.

II. A Gönci járás példája – Komplex fejlesztő mobil team

A tevékenység kezdetekor 3 fejlesztőpedagógust tudtak foglalkoz-
tatni, hozzájuk 2021 nyarán további 2 fő csatlakozott. Rajtuk kívül  
a Velux projektből további 2 fő erősíti a Végtelen lehetőségben dolgo-
zó kollégákat 2019 óta, így összesen 7 fő fejlesztőpedagógus dolgozik  

hangsúllyal kezelni az előkészületeknél azt a szempontot, hogy me-
lyik ház alkalmas arra, hogy fizikailag felkerüljön rá a napelem, és 
melyik nem.

Az utánkövetéssel kapcsolatosan folyamatos dilemmát okoz, hogy 
valójában milyen szankció van annak a kezében, aki ezt felügyeli.  
Az eszközöket kölcsönadási szerződés keretein belül adták a csalá-
doknak használatra, azonban találkoztak olyan esettel, amikor eltűnt 
egy-egy házról a felszerelt napelem. Ilyen esetekben problémát 
jelent, hogy nem tudják szankcionálni semmilyen formában ezeket  
a családokat, nincsenek egyértelmű felelősségek megnevezve a nap-
elemekhez kapcsolódóan.

A program célzását tekintve javaslatként fogalmazzák meg a Cigándi 
járás szakemberei, hogy családmérettől függően akár több panelt 
is fel lehetne tenni egy-egy házra, ezzel is kibővítve az elektromos 
áram elérhetőségét, és több szobában is felszerelni villanykörtét, 
vagy akár a telefontöltést is biztosítani számukra. A biztosított ener-
gia nagyságát így összességében érdemes lenne rugalmasabban ke-
zelni, és ahol igény és szükség van rá, nagyobb kapacitásban juttatni 
azt a rászoruló családok számára.
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szerességgel járnak ki a saját intézményükbe. Jelenleg összesen  
7 fejlesztő szakember dolgozik a csapatban, közülük 5 fő a Végtelen 
lehetőség projekt keretein belül, 2 fő pedig a Velux projekt alkalma-
zásában.

A tevékenység Vizsoly és Boldogkőújfalu oktatási intézményeiben 
kezdődött el 2018-ban. Kiválasztási szempontként ekkor fontos sze-
repe volt annak, hogy a Végtelen lehetőség projektből kialakított 
Jelenlét Pontok ezen a két településen kezdték el korábban a műkö-
désüket. Az itteni intézményekkel gyorsabban alakult ki szorosabb 
kapcsolat, valamint ez a két település igazából kvázi központi tele-
pülések a járásban, hiszen több környező településről is ide járnak  
a gyerekek, így több település gyermekeit is el tudták érni ezzel a te-
vékenységgel. Ahogyan bővült az alkalmazott fejlesztő szakemberek 
száma, úgy egyre több települést és iskolát is el tudtak érni. Az isko-
lák és óvodák kiválasztásánál próbálták azokat a településeket elérni, 
ahol a legnagyobb szükségét látták a fejlesztéseknek, járási jelenlé-
tük miatt ismerik a járás településeit és intézményeit. Ennek követ-
keztében úgy döntöttek, hogy Vilmányban mindenképp szükség 
lenne segítségre iskolában és óvodában is. Szintén szükségét látták 
a fejlesztések óraszámának növelését Hidasnémetiben. Ezeken túl 
kiválasztásra és bevonásra került Felsődobsza és Pere, az ottani igé-
nyekre és szükségletekre a FeTe pályázaton belül megvalósuló mobil 
Jelenlét Pontokon keresztül láttak rá részletesebben.

A tevékenység jólcélzottsága érdekében összességében fontos 
szempont, hogy hátrányos helyzetű települések legyenek kiválaszt-
va, valamint sokat számít, hogy van-e aktív és élő együttműködés  
a településekkel, azok vezetőivel vagy oktatási intézményeinek dol-
gozóival. A projekt szakmai vezetője szerint bár fontos, hogy legyen 
előzetes együttműködés, igazából akkora a hiány és olyan igény van 
a tevékenységre, hogy nulláról is be lehet vinni az intézményekbe, 
ismeretlenül is várják őket.

A mobil team tevékenységei által elért intézmények:

• Boldogkőújfalu – óvoda
• Boldogkőváralja – általános iskola
• Felsődobsza – Jelenlét Ponton
• Fony – óvoda
• Pere – Jelenlét Ponton
• Vizsoly – óvoda
• Vizsoly – általános iskola

a Gönci járásban a mobil team – komplex gyermekfejlesztés te-
vékenységben. Összességében a projekt szakmai vezetője na-
gyon sikeresnek tartja ezt a programelemet, a Végtelen lehető-
ség programból számára ez a legkiemelkedőbb mind a célját, mind  
a megvalósítását tekintve.

A tevékenység indokoltsága

A fejlesztő szakemberekből álló mobil team járja a Gönci járás tele-
püléseit, és csoportos (ritkább esetekben egyéni) komplex fejlesz-
téseket végeznek a járás általános iskoláiban és óvodáiban. A fejlesz-
tésekkel leginkább a szegregált, szociokulturális hátrányokkal bíró 
településeken élő gyerekeket igyekeznek elérni, fő céljuk a gyere-
kek rendszeres fejlesztésével a további lemaradásuk megelőzése,  
a szükséges kompetenciáik fejlesztése.

A tevékenység biztosításával további céljuk volt a járásban műkö-
dő pedagógiai szakszolgálat kapacitásainak bővítése és kiegészítése.  
A Gönci járásban (hasonlóan más hátrányos helyzetű térségekhez)  
a pedagógiai szakszolgálat dolgozói nagyon leterheltek, a járás ösz-
szes általános iskoláját és óvodáját 1 logopédus és 3 fejlesztő szak-
ember látja el. Nagyon kevés időt tudnak fordítani a gyerekekre, így 
nagyon hasznos a pluszkapacitás és pluszszakember, amit ők tudnak 
adni. A fejlesztőtevékenységre és szakemberekre egyébként is nagy 
igény van, így jelenleg a mobil team mindenképpen jelentős többlet-
kapacitást jelent az ellátórendszer ezen szegmensére.

A tevékenység rövid bemutatása

A Gönci járásban mobil team keretein belül alkalmaznak különböző 
fejlesztő szakembereket, akik jellemzően csoportos fejlesztéseket 
végeznek a járás több általános iskolájában és óvodájában. A tevé-
kenységgel jelenleg 6 településen, 2 általános iskolában, 3 óvodában 
és további 2 Jelenlét Ponton tudnak jelen lenni. Ezzel jelentősen ki 
tudják egészíteni az egyébként túlterhelt és kapacitáshiányos járási 
pedagógiai szakszolgálatot.

A tevékenység keretein belül a gyermekek csoportos fejlesztések-
ben vesznek részt, ritkábban,  indokolt esetben, egyéni fejlesztésre 
is sor kerülhet. A csoportos foglalkozások kialakítása előtt egy-egy 
általános iskolában, óvodában egy egész osztályt/csoportot meg-
vizsgálnak a fejlesztő szakemberek, megnézik, hogy kinek van a cso-
portból valamilyen képességbeli lemaradása, kinek van szüksége 
valamilyen típusú fejlesztésre. Az így kiszűrt gyerekekkel elkezdődik  
a közös munka csoportosan, a fejlesztő szakemberek heti rend-
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26. táblázat: A Mobil Team erőforrásai

Humán erőforrás

2018-től kezdődően:
- 1 logopédus – 2 óvodában heti 1-1 alkalom
-  1 gyógypedagógus – 2 óvodában heti 1-1 alkalom
-  1 mozgásfejlesztő – 2 óvodában heti 1-1 alkalom  

+ 1 iskolában heti 1 alkalom
2021-től pluszkapacitás:
-  1 fejlesztő szakember – 2 iskolában heti 1-1 alkalom, 

1 óvodában heti 1 alkalom, egyéni fejlesztés
-  1 fejlesztő szakember – Jelenlét Ponton heti 3×

Infrastrukturális erőforrás

-  helyiség, ahol a fejlesztések zajlanak
-  eszközök a fejlesztők számára (ezt a projekt  

biztosítja); rugalmasan tudnak reagálni az eszköz-
hiányokra, ha a fejlesztők jelzik azt

-  autó és busz az utazásokhoz

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

-  a használattal kapcsolatos tájékoztató előadás 
tartása

-  műszaki segítségnyújtás a házak kiválasztásához 
-  utánkövetés

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A mobil team eddig körülbelül 300 gyermeket tudott elérni különböző 
intézményeken keresztül a korábban bemutatott települések intézmé-
nyeiben. A tevékenység hatásainak és eredményeinek számbavétele 
nem egyszerű feladat, hiszen a fejlesztőtevékenységeknél egyik napról 
a másikra nem nagyon lehet egyértelmű eredményeket felmutatni.

A legfontosabb cél és így eredmény is az, hogy a gyerek fejlődni 
tudjon. A fejlesztő szakemberek készítenek bemeneti-kimeneti mé-
réseket év elején és év végén. Ezek a mérések egyértelműen azt 
mutatják, hogy a gyerekek fejlődtek menet közben a tevékenységen 
keresztül, valamint minden intézmény azt jelzi vissza, hogy ha egy 
picit is, de látszik a fejlődés a gyerekeken.

Sajnos olyan nagy a szakemberhiány minden intézményben, hogy 
ez fontos eredmény az ellátórendszert tekintve is. Az elért intéz-
mények visszajelzései alapján nagyon jó, hogy ott vannak a fejlesztő 
szakemberek az intézményekben, ez nagyon sokat segít az intézmé-
nyek dolgozóinak, pedagógusoknak is. A mobil team jelenlétének 
és működésének köszönhetően jobban meg tudják osztani maguk 
között a munkát akár a pedagógiai szakszolgálat dolgozói, akár az 
oktatási intézmények dolgozói is.

A projekt szakmai vezetője külön kiemeli, hogy ezek a gyerekek sok-
szor nem kapják meg otthon azt a figyelmet, amire nekik szükségük 
lenne, ezek a szakemberek egy kicsit szeretetet, odafigyelést, törő-

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A tevékenységet ellátó szakemberek megbízási szerződéssel vannak 
foglalkoztatva, jelenleg összesen 7 fő dolgozik a mobil team csapa-
tában. A létszám-összeállítás különlegessége, hogy 5 fő a Végtelen 
lehetőség programból, 2 fő pedig a Velux programból van foglalkoz-
tatva, de a tevékenységet tekintve egyként kezeli őket a Végtelen 
lehetőség projekt szakmai vezetője.

Előképzettség vagy a feladathoz kapcsolódó képzés nem szükséges. 
A mobil teamben csak megfelelő végzettségű szakembereket al-
kalmaznak, mindenki szakirányú diplomával rendelkezik, ezen kívül 
nincs szükség semmiféle plusztudásra vagy képzésre a tevékenység 
elindításához. Az alkalmazott szakemberek csak az adott helyszínek-
ről, dokumentáció vezetéséről, iskolák jellemzőiről beszélgetnek  
a munka kezdetekor.

A tevékenységhez tartozik, hogy a fejlesztő szakemberek dokumen-
tációt vezetnek a munkájukról, amit a szakmai vezető követ nyomon. 
A fejlesztő szakemberek a fejlesztések mellett a foglalkozásokról 
munkanaplót készítenek, jelenléti íveket és egyéni fejlesztési terve-
ket készítenek. A fejlesztő szakemberek csinálnak bemeneti, kime-
neti méréseket tanév elején és végén, valamint fotódokumentációt 
is készítenek a projektdokumentáció részeként.

A tevékenység infrastrukturális feltételeit tekintve fejlesztőeszkö-
zökre van szükség, melyeket a projekt biztosít a munkatársak szá-
mára. Ezen túl mindössze egy fejlesztési helyszínre (óvoda, iskola, 
Jelenlét Pont), valamint autóra vagy kisbuszra van szükség az uta-
zásokhoz.

A fentieken túl szükséges összefogni és koordinálni a fejlesztő szak-
emberek munkáját – ez a projekten belül a jelenlegi szakmai vezető 
feladata. A tevékenységet végző szakemberek havi egy alkalommal 
összeülnek, ahol átbeszélik, hogy milyen elakadások, problémák, öt-
letek vannak a munkájukban.
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dést is tudnak adni a gyerekeknek a célzott fejlesztések mellé. A gye-
rekek szeretnek a foglalkozásokra járni, mert nemcsak tanulnak, ha-
nem törődést és odafigyelést is kapnak, amire sokszor szükségük van

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A tevékenység kezdetekor a pedagógiai szakszolgálattal nem volt 
akadálymentes az együttműködés, fontos volt a folyamatos párbe-
széd a közös célok kijelöléséhez és az együttműködés kereteinek 
kidolgozására. Kapacitásbővítés esetén nagyon nagy szükség van  
a folyamatos egyeztetésre az érintett intézménnyel, hogy ne legyen 
konfliktus a közös munka miatt.

Változtatni nem szükséges a tevékenységen, maximum tovább kell 
növelni a rendelkezésre álló óraszámokat, és egy járás minden tele-
pülésére, oktatási intézményébe el kell juttatni a szükséges fejlesz-
téseket. Nagyon optimális helyzetben azt is elképzelhetőnek tarta-
ná a szakmai vezető, ha minden oktatási intézményben kötelező 
jelleggel lenne fejlesztő szakember, nagyon nagy szükség van rájuk. 
Minden óvodában és iskolában gyógypedagógus, logopédus, gyógy-
tornász és pszichológus lenne a legfontosabb. A program zárása 
után a tevékenység a pedagógiai szakszolgálaton belül működhetne 
megfelelő források rendelkezésre állása mellett, vagy akár általános 
iskolák, óvodák összevontan is tudnák foglalkoztatni a fejlesztőket 
megfelelő költségvetési támogatás mellett. Optimális esetben jó 
lenne, ha minden intézménybe el tudnának jutni legalább egy kicsit, 
ezért is fontos, hogy a pedagógiai szakszolgálattal hatékonyan tud-
janak együttdolgozni, és minél több intézményt le tudjanak fedni.

A program befejezése után a FeTe program településein hasonló 
projektek folytatódnak, azonban felmerül a kérdés, hogy mi lesz  
a többi településsel és az ő elérésükkel? A Végtelen lehetőség jelen-
leg az egész járást le tudja fedni, el tudnak érni minden települést 
és intézményt. A FeTe programnak viszont az a hátránya, hogy nem 
minden települést tudnak majd elérni, és bizonyos kistelepülések 
újra ki fognak esni mindenféle fejlesztő tevékenységből.
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tetlen eszközök nem állnak rendelkezésre, a gyermekgondozás első 
időszakában azok beszerzésére nincs anyagi lehetősége a családnak. 
A tevékenységre szükség van ezekben a térségekben, a szükséges 
eszközök biztosítása jelentősen tudja támogatni a gyermekek csa-
ládban maradását, megfelelő eszközök rendelkezésre állását a család 
számára.

A projekt a csecsemőgondozási eszközök kölcsönzési rendszerével 
megpróbál ezekre a hiányosságokra reagálni, és segíteni a rászoruló 
családokat a szükséges eszközök biztosításával a kölcsönzési rend-
szeren keresztül. A térség védőnői és családsegítői folyamatosan 
találkoznak ezekkel az igényekkel és szükségletekkel, ennek a prog-
ramelemnek a fő célja az ő munkájuknak a kiegészítése, valamint  
a családok számára a szükséges eszközök biztosítása.

A tevékenység rövid bemutatása

A tevékenység keretein belül a program felmérést végzett a védő nők 
körében, hogy melyek lennének azok a legszükségesebb eszközök, 
otthoni használati tárgyak a csecsemőgondozással összefüggésben, 
amelyek beszerzése vagy biztosítása legtöbbször nehézséget okoz 
a családoknak. A járás védőnőivel közösen kialakított eszközlistát  
a Végtelen lehetőség program keretein belül beszerezték, azok szá-
mára a járásban működő két Jelenlét Ponton alakítottak ki tárolási 
lehetőséget. Csak csecsemőgondozáshoz kapcsolódó tárgyakat ad-
nak kölcsön. Ezeket az eszközöket a projekten belül vásárolták meg, 
azokat adják ki. Minden igényre tudnak reagálni, nem fordult elő 
még olyan eset, hogy valamit ne tudtak volna beszerezni, megvásá-
rolni és kiadni.

A tevékenység keretein belül a családok számára biztosítják az esz-
közök kölcsönzését, melyet egy kölcsönadási szabályzat aláírásával 
és elfogadásával hitelesítenek. A szabályzat tartalmazza, hogy mi-
lyen feltételekkel lehet igénybe venni az eszközkölcsönzést, garan-
ciát ez nyújt az állagmegóvásra és az eszközök későbbi visszaszol-
gáltatására. Az eszközök állapotát optimálisan havonta ellenőrzik  
a Jelenlét Pontokon dolgozó szociális munkások, egyéb tevékeny-
ség, feladat nem kapcsolódik hozzá.

A tevékenység kezdetekor főleg a védőnők jelezték, hogy kiknek 
lenne szükségük valamire, a program dolgozói pedig a védőnők jel-
zései alapján felkeresték a családokat, vagy a védőnő összekötötte 
őket. A kezdetek után a védőnők mellett a családgondozókat is be-
vonnák a tevékenységbe, hiszen ők is kapcsolatban vannak különbö-
ző problémás családokkal, ők is látják, hogy hol mire lenne szükség. 

XI./12 CSECSEMŐGONDOZÁSI ESZKÖZÖK KÖLCSÖNADÁSA

27. táblázat: a Csecsemőgondozási eszközök kölcsönadása szolgáltatás által 
megcélzott problématerület és közvetlen célcsoport

Problématerület a csecsemőgondozáshoz szükséges eszközök hiánya, 
az ellátórendszer eszközhiánya

Járás Gönci járás

Közvetlen célcsoport kisgyermekes családok

I. Előzmények és illeszkedés

A családok számára nagy segítséget jelent a csecsemőgondozási 
eszközök pótlása, sok esetben nem engedhetik meg maguknak egy-
egy drágább eszköz beszerzését saját költségen. Ezek rendelkezésre 
állása rendkívül fontos a gyermekek megfelelő otthoni körülmé-
nyeinek kialakításához (akár a hazaadásukhoz), valamint megfelelő 
fejlődésükhöz. A program keretein belül végzett kutatásunk alapján 
elmondható, hogy a helyi támogató rendszernek (kiemelten a hely-
ben elérhető védőnőknek és családsegítő szolgálatoknak) nincsenek 
meg a megfelelő eszközeik egy ilyen helyzet kezeléséhez, jellemző-
en a közeli civil vagy egyházi szervezetek tudnak segítséget nyújtani 
adomány formájában. (MMSZ, Panyik - 2020)

Igény mutatkozik a csecsemőgondozási eszközök biztosítására eszköz-
kölcsönzés formájában, bár korábban nem volt ilyen tevékenység sem 
a szervezeten belül, sem más intézménynél. A járási szakembereket 
tekintve a védőnők munkájában van némi hasonló gyakorlat a csecse-
mőmérlegek kölcsönadásánál. A tevékenység betervezett teendőként 
valósult meg, melyet a program kezdetekor végzett járási diagnózis 
alapján terveztek be a Gönci járás Végtelen lehetőség projektjébe.

II. A Gönci járás példája – Csecsemőgondozási eszközök kölcsönadása

A tevékenység a kezdetektől be volt tervezve a pályázatba. A tevé-
kenység indulásakor összehívták a védőnőket, és velük egyeztettek, 
hogy mire lenne szükségük a családoknak, hiszen ők ismerik igazából 
azokat, akik számára hasznos lenne ez az eszközkölcsönzés. Igény és 
szükség volt ezen eszközök kölcsönzési rendszerének kialakítására.

A tevékenység indokoltsága

A Gönci járásban több olyan családdal is találkoznak a Végtelen le-
hetőség projekt dolgozói, ahol a csecsemőgondozáshoz elengedhe-
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28. táblázat: a Csecsemőgondozási eszközök kölcsönadása szolgáltatás 
erőforrásai

Humán erőforrás
-  nincs külön személy, a járásban és a Jelenlét Ponto-

kon dolgozó szociális munkások végzik a kapcso-
lódó feladatokat (adminisztráció, ellenőrzés)

Infrastrukturális erőforrás
- kölcsönözhető eszközök
- raktár, ahol tárolják ezeket
- esetleg autó/kisbusz a szállításhoz

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

-  kölcsönadási szerződés kidolgozása, megfelelő  
keretrendszer kialakítása a kölcsönzési és ellenőr-
zési feltételeknek

-  a tevékenység disszeminálása a járás szakemberei 
körében, családsegítők és védőnők felkeresése és 
bevonása a tevékenységbe

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenységgel a járás több településén elértek rászoruló csalá-
dokat, többek között adtak ki eszközöket Vizsoly, Kékes, Abaújkér, 
Hidasnémeti, Korlát település családjai számára. A tevékenység 
mindenképp pozitív eredménye, hogy a rászoruló családok hozzáju-
tottak azokhoz a szükséges tárgyakhoz, amelyek elengedhetetlenek 
számukra a kisgyermekek nevelésében, és az is fontos eredmény, 
hogy ez a kölcsönzési rendszer anyagi könnyebbséget jelent ezek-
nek a családoknak.

Szintén pozitív, hogy a járás több települését el tudták érni ezzel  
a tevékenységgel, valamint a kapcsolatok kialakítását és mélyülését 
is segíti mind a családokkal, mind a védőnőkkel, szociális szakembe-
rekkel. A részt vevő családok nemcsak ebben, hanem mindenféle 
más tevékenységben is együtt dolgoznak a program munkatársaival.

A tevékenység lehetőséget biztosít a program számára, hogy ki tud-
ja egészíteni az eszközbeli hiányokat a családok életében, a program 
munkatársai számára pedig segítséget nyújt abban, hogy ők is job-
ban belelássanak a családok életébe, megismerjék őket, az otthoni 
körülményeiket és egyéb szükségleteiket.

Az eszközkölcsönző segít a védőnőknek és a családsegítőknek a 
munkájukban, ezen keresztül tudnak segítséget nyújtani a rászoruló 
családoknak még akkor is, ha számukra nem elérhetőek ezek az esz-
közök, nincs forrásuk ezeknek a direkt beszerzésére és biztosítására 
a családok számára.

A tevékenység az ellátórendszerbe is beépíthető lenne, a védőnők 
biztosan tudnának hasonlót biztosítani, ha lenne valamilyen pénzügyi 
keretük eszközök vásárlására, de akár a családsegítők is végezhet-

A családsegítő kollégák bevonása a tevékenységbe hasznosnak bizo-
nyult, hiszen hiába kéri a családsegítő, hogy legyen kiságy a kieme-
lés elkerülése érdekében, a családok sok esetben nem tudnak venni,  
a családsegítő pedig nem tud számukra biztosítani semmilyen szük-
séges eszközt. Az ellátórendszer szakemberei mellett több települé-
sen már a lakosok egymásnak is átadják az információt a lehetőség-
ről, van olyan település, ahol ezzel a kölcsönzési lehetőséggel akár 
már vissza is él a lakosság egy része.

Az eszközkölcsönzési lehetőség nem minden településen érhető el, 
ennek a szolgáltatásnak a biztosításához szükség van megfelelő biza-
lomra és a települési védőnők együttműködésére.

Több akadállyal is találkoztak a megvalósítók, és így sok fontos ta-
pasztalatot gyűjtöttek össze a program dolgozói, amelyek alapján 
teljesen újratervezik a tevékenységet a hatékonyabb eszközkölcsön-
zés kialakítása érdekében, ennek részleteit a tevékenységhez kap-
csolódó dilemmáknál részletezzük.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A kölcsönözhető tárgyakat a járási Jelenlét Pontokon tárolják, ezek 
kiadásával, a kiadás adminisztrációjával az ott dolgozó szociális mun-
kások foglalkoznak, nincs külön ember erre a feladatra.

A tevékenységhez szükséges legnagyobb erőforrásigényt egyértel-
műen maga a kölcsönözhető eszköz beszerzése és tárolása igényli 
a megvalósító részéről. A legfontosabb eszközök, amikre szükség 
mutatkozik:
• babamérleg, csecsemőmérleg,
• babakiságy,
• fürdetőkád, nyári időszakban még inkább,
• etetőszék,
• babahordozó,
• babakocsi,
•  védőnők külön javaslatára fontos lenne egy kályha köré rakható 

védőelem, hogy ne égessék meg a gyerekeket.

A beszerzett eszközök mellett szükség van olyan támogató szemé-
lyekre, akik az adminisztrációt és az eszközök ellenőrzését végzik, 
ehhez nincs szükség speciális ismeretre vagy képzettségre. 
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XI./13 TELEPÜLÉSI ÉLMÉNYNAPOK

29. táblázat: a Települési élménynapok szolgáltatás által megcélzott  
problématerület és közvetlen célcsoport

Problématerület a közösségépítés, közösségi programok hiánya  
a hátrányos helyzetű térségekben

Járás Gönci járás

Közvetlen célcsoport hátrányos helyzetű járások településein élő lakosság

Elért települések száma 14 település lakosságát érték el valamilyen formában 
– 

I. Előzmények és illeszkedés

A települési élménynapokat a pályázat írásakor betervezték az elké-
szített járási diagnózis alapján. Hasonló tevékenység, kezdeményezés 
nem volt a járásban, a program szakmai vezetője szerint a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat játszóbuszos tevékenységének egyes ele-
meit használja ez a tevékenység is. A járáson és a szervezeten belül 
azért is különleges ez a tevékenység, mert nem volt még olyan tevé-
kenység, amellyel egy teljes település lakosságát egyszerre próbálták  
volna megszólítani valamilyen programon keresztül.

II. A Gönci járás példája – Települési élménynapok

A tevékenység indokoltsága

A tevékenység célja a járás minden települését elérni valamilyen for-
mában a települési élménynapokon keresztül, ez a kezdeményezés 
alapvetően egy eszköz lenne a települések lakosságával és a telepü-
lésen elérhető szakemberekkel, intézményekkel történő kapcsolat-
felvételre. A települési élménynapok tervezése során természetesen  
a gyerekek és az ő családjainak elérése és megszólítása áll fókuszban, 
azonban vannak a járásban elöregedő települések, oda nem tudnak 
játékokat vinni, így oda más programokat szükséges vinniük.

A települési élménynapok során a megvalósító szervezet szintén  
fontos célként határozta meg, hogy a településeken élőket kicsit kö-
zelebb hozzák egymáshoz is, és különböző közösségi programokkal 
valódi közösségformálást végezzenek a településeken.

A tevékenység rövid bemutatása

A tevékenység a program kezdetéhez képest elég későn indult, 2018-ban 
volt az első települési élménynap, amely során nem önálló települési él-

nék a kölcsönzési rendszer fenntartását és biztosítását. A védőnők 
és családsegítők közös feladata is lehetne, hiszen mind a két csoport 
látja, hogy hol van igény ilyen eszközökre, viszont a családsegítő tud-
na inkább hatékonyan „fellépni” rongálás esetén.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A megvalósítás során több akadállyal is találkoztak és így sok fontos 
tapasztalatot gyűjtöttek össze a program dolgozói, amelyek alapján 
teljesen újra tervezik a tevékenységet a hatékonyabb eszközköl-
csönzés kialakítása érdekében. A legnagyobb problémát az jelentet-
te, hogy sajnos nem tudták biztosítani az eszközök állagmegóvását, 
tapasztalataik szerint a kiadott eszközök teljesen elhasználódtak, 
nem lehetett őket újra felhasználni és kiadni. A koronavírus-járvány 
hatásai miatt nem tudtak kimenni a családokhoz az eszközök ellenőr-
zésére, és nem tudtak semmiféle garanciát kialakítani az eszközök 
visszaszolgáltatására és minőségük megőrzésére. Az újrakezdés után 
már különböző szabályozással fogják kiadni az egyes eszközöket: be 
szeretnék vezetni a kauciót, jobban meg szeretnék szűrni a részt 
vevő családokat, az ellenőrzéseket sűrűbbé fogják tenni, valamint  
6 hónapnál tovább nem fogják kint hagyni az eszközöket a családoknál.
A program a saját (pozitív és negatív) tapasztalatait összegezve tel-
jesen új alapokra helyezve indítja újra az eszközkölcsönző rendsze-
rét, ennek keretében kvázi visszavettek minden eszközt, felmérik 
azok állapotát, vásárolnak új eszközöket, és újraindítják a tevékeny-
séget szigorúbb feltételek mellett.

Nem tudják, hogy mi lesz az eszközökkel és az eszközkölcsönzővel  
a program befejezése után, a FeTe és a FAGYI programok nyújtanak 
hasonló tevékenységet.
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vezett alkalmakon több munkatárs is részt vesz az igényelt progra-
moktól függően. A megvalósításhoz minden eszköz rendelkezésükre 
áll, a legfontosabb állandó eszköz a tevékenységhez kapcsolódó kis-
busz és a benne lévő játékok. Ha bármilyen egyéb kiegészítő eszköz-
re szükségük lenne, akkor azt a megvalósító szervezeten keresztül 
vagy a projekt anyagi keretéből tudják beszerezni. 

30. táblázat: a Települési élménynapok szolgáltatás erőforrásai

Humán erőforrás - a projekt dolgozói, szociális munkásai

Infrastrukturális erőforrás - kisbusz
- játékok, eszközök

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenységet a program szakmai vezetője sikeresnek ítéli meg, 
melynek nincs tetten érhető hátránya. A települési élménynapokon 
keresztül pluszélményeket tudnak adni a családoknak és a települések 
lakosainak, színesíteni tudják a települések, intézmények különböző 
programjait, rendezvényeit. A tevékenységen keresztül több telepü-
léssel, települési vezetéssel, szakemberrel és természetesen családdal 
össze tudtak kapcsolódni, közelebb tudták vinni hozzájuk a Végtelen 
lehetőség projektet. A tevékenységen keresztül több település lakos-
ságát és szakembereit is sikeresen el tudták érni és meg tudták szólí-
tani. Eddig körülbelül 13-14 településre értek el valamilyen formában: 
akár helyi rendezvényen, iskolában vagy óvodában is megfordultak  
a települési élménynapok keretein belül.

Az ezeken a településeken élő gyerekek napjai elég egyhangúak, nem 
jellemző, hogy eljutnak kirándulni, különleges helyekre, vagy akár az, 
hogy különleges élményekhez jutnak a mindennapok során. Minden-
képp fontos eredmény, hogy a program tevékenységein keresztül hoz-
zájutnak ilyen élményekhez.

A gyerekek elérése mellett szintén kiemelendő eredmény, hogy a gye-
rekek mellett az idősebb lakosságot, családokat és szülőket is el tud-
nak érni, a program megvalósítói szerint nekik is nagy szükségük van 
hasonló élményekre, különleges programokra helyben. Fontos, hogy  
a családok ne mindig csak a nehézségekkel találkozzanak, és hozzáfér-
jenek minőségi programokhoz, közösségi programokhoz.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A megvalósítás során a koronavírus-helyzet nehezítette a szervezést 
és a programok megvalósítását, valamint a járásban több olyan kistele-

ménynapot tartottak, hanem csatlakoztak egy helyi szervezet rendez-
vényéhez. Ezt követően lassan haladtak előre a megvalósítással, egy-
részt a folyamatos projektvezető-váltások miatt lelassult a szervezés, 
valamint a koronavírus-járvány hatására többször újra kellett tervezni-
ük a helyszíneket és alkalmakat.

A tevékenység keretében a szervezet munkatársai minden alkalommal 
jellemzően csatlakoznak valamilyen települési programhoz, kezdemé-
nyezéshez, ritkább esetekben van, hogy iskolák vagy óvodák keresik 
meg őket, hogy színesítsék a saját, meglévő rendezvényeiket a Végte-
len lehetőség élménynapok programelemeivel.

A települési élménynapok keretein belül igyekeznek minőségi progra-
mokat nyújtani minden korosztály megcélzásával a legfiatalabbaktól  
a legidősebbekig. A települési élménynapok lebonyolításához rendel-
kezésükre áll egy kisbusz, ami mindenféle játékkal van felszerelve, 
mely egyszerre körülbelül 100 gyermek foglalkoztatásához elegendő. 
A gyerekek számára a csillámtetoválás, a különböző ügyességi játékok, 
a kézműves foglalkozások, az üvegfestés és mindenféle egyéb játékok 
jelentik a legnépszerűbb elfoglaltságokat. A felnőtt korosztály szá-
mára jellemzően más típusú programokat visznek, számukra inkább 
a különböző kvízjátékok, szűrővizsgálatok (pl. vérnyomásmérés vagy 
véroxigénszint-mérés) a népszerűek, de jellemzően örülnek kis aján-
dékoknak, és érdeklődnek a többi, akár gyerekeknek szóló program 
iránt is.

A tevékenység megvalósításához szükséges a települési polgármeste-
rekkel az együttműködés annak érdekében, hogy a szervezet munka-
társai mehessenek a településekre, és megismerjék a lehetőségeket, 
programokat, amikhez van lehetőségük kapcsolódni. Iskolákkal, óvo-
dákkal szintén fontos az együttműködés kialakítása, fontos, hogy tud-
janak egymásról, tudjanak élni a lehetőségekkel. Kapcsolatban vannak 
különböző civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal is, ezek 
mind segítik a lehető legszínesebb programokba való bekapcsolódási 
lehetőséget.

A program megvalósítása és szervezése során fontos változás történt, 
hiszen jobbnak látták a Végtelen lehetőség program szakemberei, ha a 
települési élménynapokkal inkább más programokhoz csatlakoznak, és 
azokat teszik színesebbé a saját tevékenységükkel, mintsem hogy ön-
álló programokat és rendezvényeket tartsanak egy-egy településen.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A települési élménynapokat a projekt dolgozói csinálják, a megszer-
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XI./14 DIGITÁLIS TANULÁSSEGÍTÉS A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY 
IDEJÉN

31. táblázat: a Digitális tanulássegítés által megcélzott problématerület és 
közvetlen célcsoport

Problématerület a koronavírus-járványhelyzet okozta lemaradás, 
online oktatás és tanulássegítés

Járás Gönci járás

Közvetlen célcsoport hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek

Elért családok/gyermekek száma kb. 60 gyermek 

I. Előzmények és illeszkedés

A tevékenységet a szükség hozta létre a koronavírus-járvány első 
hullámában, nem volt betervezve. A koronavírus-járványhelyzet ren-
geteg kihívást hozott magával az egész országban, amelyekre az ellá-
tórendszereknek reagálniuk kellett valamilyen formában. Ezek közül 
talán az egyik legnagyobb változást az online oktatás bevezetése je-
lentette. A hátrányos helyzetű térségekben – ahol jellemzően a tanu-
láshoz szükséges otthoni alapfeltételek sem minden esetben adottak 
– különösen nagy kihívást jelentett ez az átalakulás, ugyanis a felzár-
kóztató programokon keresztül elért családok nagy részénél még az 
online oktatáshoz szükséges alapeszközök, internet-hozzáférés sem 
elérhető. A tevékenységen keresztül jól megmutatkozik, hogy mit is 
jelent a Végtelen lehetőség projekt. A megkérdezett szakember el-
mondása alapján: „Benne van a projekt nevében is, hogy Végtelen 
lehetőség – hiába van végtelen mennyiségű program, minden tele-
pülés más. Más problémák vannak. Ez benne pont a legnagyobb erő, 
hogy ami azon a településen éppen aktuálisan problémát jelent, és azt  
a jelzést te megadod, azt gondolod, hogy ezzel a módszerrel tudnánk 
azt enyhíteni, tompítani, akkor a központ […] megteremti hozzá azt  
a segítséget, ami hathatós is lesz.”

A digitális tanulássegítés előzményeként fontos kiemelni a szerve-
zet és a járási program oktatáshoz és tanulássegítéshez kapcsolódó 
munkáját, hiszen a Végtelen lehetőség keretein belül is nyújtanak kép-
zéseket és felzárkózást segítő tanfolyamokat felnőtteknek és gyer-
mekeknek egyaránt a Bodrogkőújfalui Jelenlét Ponton keresztül. Itt 
heti szinten több mint 100 családra látnak rá, és tudják őket segíteni, 
a koronavírus-járványhelyzet hozta szükségletekre így jól célzottan 
tudnak, tudtak reagálni. A járványhelyzet során alkalmazott mód-
szerek és tapasztalatok nem csak a digitális oktatás során hasznosak,  
a felhalmozott tapasztalatokat, lehetőségeket mindenképp érdemes 

pülés is van, ahová a polgármesterek zárkózottsága miatt nem tudnak 
eljutni.

Ha vége lesz a Végtelen lehetőség projektnek, akkor csak azokon  
a településen lesz hasonló tevékenység, amelyek részt vesznek a FeTe 
programban. A program szakmai vezetője szerint jó lenne, ha minden 
máshol is lenne lehetőség ilyen és hasonló programok megvalósításá-
ra, hiszen a közösségépítés és a hasonló programokon keresztüli szem-
léletformálás fontos lenne több kistelepülésen is. Ideális lenne, ha az 
önkormányzatok tudnának valamilyen keretet biztosítani ilyen prog-
ramokra, a falunapok mellett minőségi programokat is meg tudnának 
valósítani.
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A tevékenység rövid bemutatása

A digitális tanulássegítéshez a Végtelen lehetőség program dolgo-
zói tableteket kaptak a központtól, melyeket kisebb részben ki tud-
ták adni családoknak az otthoni tanulássegítés támogatásaként, na-
gyobbrészt viszont a Jelenlét Ponton tudták hasznosítani csoportos 
foglalkozások szervezése során.

A Jelenlét Pont körülbelül 20-25 tabletet kapott, amelyek közül kö-
rülbelül 5-6 családnak ki tudták adni az eszközöket otthoni haszná-
latra. Ezek a családok tudták vállalni azt, hogy valamilyen formában 
előfizetnek saját otthoni internetre,16 így otthon is tudják használni  
a gyerekek az eszközöket az online oktatás során. Azonban a csalá-
dok nagy részénél az internethiány problémát jelentett, így számukra  
a tabletek megfelelő használatát a Jelenlét Ponton elérhető korlátlan 
wifihálózat tette lehetővé. A Jelenlét Ponton elérhető szolgáltatási 
hangsúlyok, a munkatársak feladatai és a napi rutin átalakulnak. A fel-
nőttek számára segítségnyújtásra rendelkezésre álló délelőtti idősá-
vot lecsökkentették, és a gyermekek tanulássegítése került a fókusz-
ba szinte egész nap.17

A Jelenlét Pontra bejáró gyerekek közül körülbelül 60 gyermeket 
sikerült elérni ezzel a tevékenységgel, valamint a településről olyan 
gyerekek és családok is becsatlakoztak, akik egyébként nem tartoznak 
a ház rendszeres ügyfélkörébe – ez körülbelül 6-7 családot jelentett. 
A digitális tanulássegítésben részt vevő gyermekek 3–5 fős kiscso-
portokban jártak be személyesen a Jelenlét Pontra, ahol csoportos és 
(szükség szerint) egyéni foglalkozásokat is tartottak. A Jelenlét Pont 
munkatársai személyesen segítették őket az internethasználatban, 
tanulásban és korrepetálásban, valamint a gyerekek egymást is támo-
gatták az eszköz- és internethasználatban. A gyerekek számára nagy 
segítséget jelentett ez a lehetőség, sok gyereknek kellett a személyes 
segítség és támogatás ebben a mindenki számára nehéz időszakban.

A tevékenység megvalósítása során a projekt munkatársai csak az 
iskolákkal voltak szoros együttműködésben, a településen elérhető 
egyéb ellátórendszeri tagok és intézmények személyesen alig voltak 
elérhetőek ebben az időszakban. A mindennapi házi feladatok nagy 
része online érkezett a gyerekekhez, ezeket az elvárásokat és a felada-

általánosan bevezetni, általánosan elérhetővé tenni a leszakadó térsé-
gekben élő gyermekek és családok számára.

II. A Gönci járás példája – Digitális tanulássegítés

A digitális tanulássegítéshez a Végtelen lehetőség program dolgozói 
tableteket kaptak a központtól, melyeket kisebb részben ki tudtak adni 
családoknak az otthoni tanulássegítés támogatásaként, nagyobbrészt 
viszont a Jelenlét Ponton tudták hasznosítani a gyerekek körében.  
A tevékenység keretein belül személyes támogatással kicsoportos, 
valamint szükség esetén egyéni támogatást nyújtottak a gyerekek-
nek, a megfelelő digitális eszközök és feltételek biztosításával online 
is lehetővé tudták tenni számukra a digitális oktatásban való részvé-
telt.

A tevékenység indokoltsága

A koronavírus-járvány és az azzal járó iskolai bezárások jelentősen 
megváltoztatták az iskolába járó gyermekek tanulási lehetőségeit és 
annak teljes környezetét. A járvány betörését követően az iskolák be-
zártak, és az oktatás otthoni digitális oktatás keretein belül folyta-
tódott. Amit papíron küldött az iskola, abban tudtak a Jelenlét Pont 
dolgozói segíteni, azonban a lecke nagy része inkább online került fel-
adásra, és online eszközöket igényelt.

Az oktatás digitalizálása a hátrányos helyzetű térségekben élőkre és 
dolgozókra jelentős többletterhet rótt. A Jelenlét Pont célcsoportját 
tekintve sem a gyerekeknek, sem a szülőknek nincsenek erős kom-
petenciáik a digitális és internetes világban, valamint a családok nagy 
részénél nincsenek ehhez szükséges és megfelelő eszközök. Az esz-
közhiány égető volt ebben a helyzetben, hiszen a legtöbb családnál 
maximum 1-2 okostelefon érhető el. Tablet, laptop vagy számítógép 
nagyon ritkán van ezekben a háztartásokban, valamint ha van is esz-
köz, akkor az internet-hozzáférés és a limit átlépése is problémát je-
lent a családok számára. Fontos látni, hogy minden gyerek otthon volt 
a nap 24 órájában, így ott, ahol több gyerek van egy családban, 1-2 
eszköz nem elegendő, valamint néhány, tanuláshoz szükséges videó 
megnézése után nagyon gyorsan átlépik a családok a rendelkezésre 
álló internetlimitet.

Kezdetben a Jelenlét Pont rendelkezésre álló eszközeit használták 
a program dolgozói, ahol néhány számítógép volt elérhető. Ezeket 
azonban nagyon nehéz volt igazságosan megosztani a gyerekek kö-
zött, ezért segítséget kértek a megvalósító szervezet központjától.

16 Később a Vodafone szolgáltató korlátlan internet-hozzáférést biztosított az online  
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében.
17 Korábbi gyakorlat szerint a felnőttek számára főleg a délelőtti órákban nyújtottak 
segítséget, délután pedig gyerekek számára gondoskodtak tanulássegítő, korrepetáló, 
egyéb fejlesztő tevékenységekről.
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visszajelzések alapján nagyon sokat segített a digitális tanulássegítés 
a gyerekeknek, valamint hozzájárult a teljes lemaradás és kimaradás 
elkerüléséhez. Mindenképp fontos eredmény, hogy ebben az idő-
szakban is tudtak segíteni a gyerekeknek a tanulásban, személyesen 
is tudták támogatni a digitális tanulást és segíteni a családokat és 
gyerekeket egyaránt.

Az iskolai teljesítményen túl szintén megemlítendő, hogy a digitális 
foglalkozások és az eszközhasználat „megbecsülése” miatt az érin-
tett gyerekek megtanultak kicsit nyugton maradni, és akár 30 percet  
is tudnak ülni egy helyben, egy-egy feladatra fókuszálva.

A tevékenység egyik nem várt eredményeként említik, hogy a „tab-
letezés” összehozta a családokat, többször előfordult, hogy a szülők 
is csatlakoztak a gyerekekhez: a szülőknek a gyerekek kerestek rá 
valamire interneten, együtt nézték meg az akciós újságokat, vagy 
együtt néztek főzős videókat.

Átalakulás az online oktatás után
A koronavírus csillapodása és az online oktatás megszűnése után vé-
get ért ez a digitális tanulássegítés is ebben a formában, a Jelenlét 
Ponton és az oktatási intézményekben is visszaállt a normál rend.  
A rendelkezésre álló tableteket vissza kellett adni a Központnak, így 
a családoknál kint lévő tabletek és internetkártyák, valamint a Je-
lenlét Ponton elérhető tabletek is eltűntek a mindennapokból. Ez  
a változás egyfajta hiányérzetet okozott a családok és gyerekek  
számára is, a korábban elérhető 20-25 tablet helyett újra csak  
a Jelenlét Ponton elérhető 2 számítógép állt rendelkezésre, ami nagyon 
kevés eszköz ennyi gyerekre.

A tableteket később visszakapták a Központtól, jelenleg külön inter-
net-hozzáférés (internetkártya) nincs a tabletekhez, csak wifin ke-
resztül tudják használni az internetet. Most körülbelül 25-30 tablet 
áll rendelkezésre, az egy légterű Jelenlét házban körülbelül 10 gye-
reket tudnak egyszerre fogadni, és biztosítani számukra az internet- 
és tablethasználatot.

Jelenleg heti egyszer van tabletes szabadfoglalkozás, de mivel a 
tanulásban már nincs online oktatás, ezért ennek célja és fókusza 
az utóbbi időszakban átalakult. A bejáró gyerekek a tabletet és szá-
mítógépet most nem kizárólag tanulásra, hanem szabadon használ-
hatják. A használatot a dolgozók feltételhez kötik: egy félórás be-
melegítés, fejszámolás vagy bármi hasonló, és utána lehet használni  
a gépeket bármilyen szabadidős tevékenységre.

tokat az iskolákkal történő szoros együttműködéssel tudták nyomon 
követni. Ennek támogatása érdekében online tanulócsoportok alakul-
tak az osztályfőnökök koordinálásával, ezekbe is bevonták őket, sok 
terhet tudtak átvenni az iskoláktól és a tanároktól, tanítóktól.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A digitális tanulássegítés megvalósításához elengedhetetlenek a kü-
lönböző digitális eszközök, tabletek és laptopok, amelyek könnyen 
kezelhetőek, jó minőségűek és védőtokkal rendelkeznek. Az eszkö-
zök mellett fontos szerepe van annak, hogy az internet is elérhető 
legyen valamilyen formában, akár mobilinternetet biztosító „kártyán” 
keresztül, akár vezetékes internethez kapcsolódva wifin keresztül.

A koronavírus-járványhelyzet alatt a Jelenlét Ponton dolgozók végez-
ték a személyes tanulássegítést, a megnövekedett feladatmennyiség 
és leterheltség miatt szükség lett volna több önkéntes bevonására 
vagy segítő alkalmazására. Annak köszönhetően, hogy a Jelenlét Pon-
ton dolgozó munkatársak korábban is végeztek tanulássegítő, korre-
petáló tevékenységet, így ez a tudás nem hiányzott az eszköztárukból. 
A személyes korrepetálás támogatásához különösebb felkészültség 
nem szükséges a munkatársak részéről, elegendő, ha általános is-
meretekkel rendelkeznek az eszköz- és internethasználatot tekintve.  
A munkatársak végeztek már korábban is korrepetáló tevékenységet, 
fontos a kollégák személyisége a Jelenlét Ponton, mert a gyerekek 
miattuk járnak oda, azért tudják megtartani őket. 

32. táblázat: a Digitális tanulássegítés erőforrásai

Humán erőforrás

-  szakemberek a személyes korrepetáláshoz  
és a tanulássegítéshez 

-  mindennapi digitális eszközöket használó  
fejlesztők, segítők

Infrastrukturális erőforrás

-  családokhoz kiadott tabletek
-  a Jelenlét Ponton 20-25 tablet, védőtokkal
-  korlátlan internet-hozzáférés (mobilinternet,  

vagy vezetékes internet wifin keresztül)
-  vezetékes internet-hozzáférés esetén közösségi 

helyiség

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

-  fontos lehet a munkatársak korábbi tapasztalata  
a tanulássegítés, korrepetálás feladataihoz  
kapcsolódva

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenység legnagyobb eredménye, hogy az év végén lecsökken-
tek a bukások és pótvizsgák ebben időszakban, az iskoláktól kapott 
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Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Összességében egyértelműen elmondható, hogy a mai digitális 
világ ban a gyerekek számára nagy hátrányt jelent, hogy nem férnek 
hozzá a különböző digitális eszközökhöz, internethez és így azokhoz 
a lehetőségekhez, információhoz sem, amelyeket ezeken keresztül 
érhetnének el. A hátrányos helyzetű térségekben nagyon hasznos 
lenne, ha iskolákon, támogató szervezeteken keresztül elérhetőek 
lennének ezek az eszközök, vagy az azokhoz való hozzáférés valami-
lyen formában az ott élő családok és gyermekek számára.

A gyerekek nagyon gyorsan megtanulták a különböző eszközök keze-
lését, az internet és a különböző digitális eszközök kezelését gyorsan, 
szinte akadály nélkül el tudták sajátítani. Ezek az eszközök nem min-
dennapiak a gyerekek számára, használatuk vagy akár kiadásuk megfe-
lelő motivációként is szolgálhat a gyerekek esetében. A megkérdezett 
szakemberek által megfogalmazódott, hogy valamilyen pályázat kere-
tében év végi bizonyítványokhoz vagy valamilyen elért eredményhez 
mérten jó ötlet lenne jutalomként adni hasonló eszközöket vagy azok 
használatát. A gyerekek számára ezeknek az eszközöknek a használata 
vagy kölcsönadása nagy elismerés, jutalomként megbecsülnék azt, és 
tennének is érte.

A megvalósítás során tanulságként szolgált, hogy a tablet és az inter-
net napi szintű használatát megszokták a családok. A kint lévő table-
teket nehezen adták vissza, valamint a mindennap tabletet használó 
gyerekeknél is erős hiányérzet alakult ki, hiszen az internet- és tab-
letkezelés beépült a mindennapjaikba.
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A járási tapasztalatok alapján a Kunhegyesi járásban jelentős problé-
mát jelent az általános iskola és középiskola közötti átmenet a diákok 
és családjaik számára. Ennek több oka is felfedezhető, egyrészt a csa-
ládok, a közösség attitűdje a tanuláshoz nem minden esetben pozitív, 
másrészt a hagyományos nemi szerepek ereje a roma családoknál 
nagyon erős. A kamaszkor, a középiskolába bejutás problémái, a távo-
lság miatt a szülői felügyelet lazulása, idegen (sokszor ellenséges) 
környezetben helytállás, megváltozott követelmények, a motiváció 
és a segítő környezet hiánya mind-mind olyan tényezők, amelyek 
jelentősen növelik a korai (végzettség nélküli) iskolaelhagyás kocká-
zatát, így az iskolai lemorzsolódást. A diákok többsége az általános 
iskola elvégzését követően átkerül egy másik környezetbe, ahova  
a beutazás és a beilleszkedés is nehézséget okoz a gyerekeknek;  
bizonyos településekről érkező diákok eleve súlyos stigmákkal szembe-
sülnek a városi környezetben. (MMSZ, Mátyás, Panyik, Sarok - 2020)

Emellett az iskolák jellemzően nem biztosítanak tudatos pályaori-
entációt, így az általános iskolát elvégző tanulóknak és szüleiknek 
sincsenek pontos elképzelései vagy ismeretei a továbbtanulási lehe-
tőségekről, nem látnak maguk vagy gyermekük előtti lehetséges 
pályautakat. Bár mindegyik iskolában van valamilyen pályaorientá-
ciós tevékenység, ez sok esetben a környező iskolák idelátogatá-
sát, esetleg szakképzési kiállítás látogatását jelenti. Komplex pálya-
választási tevékenységről azonban nem beszélhetünk egyik helyen 
sem. (MMSZ, Mátyás, Panyik, Sarok - 2020)

A középiskolai mentorok talán legfontosabb feladata a programban 
részt vevő diákok folyamatos „figyelése”, és támogatása mindenben, 
ami az iskolai jelenlétüket, beilleszkedésüket és tanulmányi eredmé-
nyüket segíteni tudja.

A tevékenység rövid bemutatása

A Kunhegyesi járásban a középiskolai mentorok sokféleképpen, a sa-
ját eszközeikkel próbálja a fiatalokat támogatni, segíteni a minden-
napokban. Ezek a tevékenységek jellemzően nagyon változatosak, 
gyakorlatilag a diákok egész életét behálózza. Legfontosabb eszkö-
zük a folyamatos (célirányos) beszélgetés és a folyamatos jelenlét  
a gyerekek életében, de például ha nincs cipője a gyereknek, akkor 
ők szereznek, ha pluszkorrepetálásra van szüksége, akkor ők elinté-
zik azt is a lehetőségeknek megfelelően. A mentorok nem konkrétan 
a tanulásban kell hogy segítsék a diákokat és a családokat, hanem 
minden másban is, ami az iskolához, közösséghez és szemléletformá-
láshoz kötődik. A gyerekek támogatása mellett a mentorok fontos 
feladata a szülőkkel és az ellátórendszerrel történő kapcsolattar-

XI./15 KÖZÉPISKOLAI MENTORTEVÉKENYSÉG

31. táblázat: a Digitális tanulássegítés által megcélzott problématerület és 
közvetlen célcsoport

Problématerület középiskolai lemorzsolódás, továbbtanulás, pályao-
rientáció

Járás Kunhegyesi járás

Közvetlen célcsoport középiskolában továbbtanuló diákok a járásban

Elért családok/gyermekek száma

267 fő tiszaburai és tiszabői fiatal:
- Nagy László Gimnázium: 150 fő
- Lábassy János Szakképző Iskola: 70 fő
- Bercsényi Miklós Gimnázium: 25 fő
- Székács Elemér Gimnázium: 22 fő

I. Előzmények és illeszkedés

A járásban – országos, régiós és megyei összehasonlításban is – ala-
csonyabb az iskolai végzettséggel rendelkezők száma, különösen ala-
csony a 8. osztályt végzettek aránya a 15 évesnél idősebb nők köré-
ben. Szintén fontos mutatószám a hátrányos helyzetű diákok aránya, 
amely az országos átlaghoz viszonyítva több mint háromszoros, de  
a megye többi járásához képes is lényegesen magasabb a Kunhegyesi 
járásban. (MMSZ, Mátyás, Panyik, Sarok - 2020)

A járási diagnózis alapján több probléma és akadály beazonosítható-
vá vált, amelyek a továbbtanulási esélyeket csökkentik, és jelentősen 
hozzájárulnak az iskolai lemorzsolódáshoz a járás középiskoláiban. 
Ezekre a hiányosságokra és problémákra szeretne célzottan reagálni a 
Kunhegyesi járásban megvalósuló „Segítő jelenlét a születéstől a szak-
képzésig” elnevezésű program, amely a járási Végtelen lehetőség pi-
lotprojektjeként valósul meg. (MMSZ, Mátyás, Panyik, Sarok - 2020)

II. A Kunhegyesi járás példája – Középiskolai mentortevékenység

A tevékenység indokoltsága

Nagy szükség és igény mutatkozik a járásban a középiskolások támo-
gatására, folyamatos nyomon követésére és mentorálására, melynek 
segítségével csökkenthető az iskolai lemorzsolódás, és növelhető  
az iskolát sikeresen befejező, továbbtanuló (vagy szakmát választó) di-
ákok száma a járásban. A gyerekek sok esetben nehéz családi háttér-
ből érkeznek a középiskolába, jellemzően sok terhet visznek magukkal. 
Sokszor nem látják a célját a tanulásnak, nincs jövőképük, fontosabb 
számukra az, hogy mi történik a jelenben.
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tok, vagy a lányok nem akarnak strandra menni idegenekkel.

A megkérdezett szakemberek tapasztalatai szerint rendkívül fontos 
alapja a tevékenységnek a bizalom és annak minél gyorsabb kialakí-
tása a diákokkal és a családokkal is. A felkeresett mentorok eseté-
ben sokat számít, ha valaki „helybéliként” és nem idegenként jelenik 
meg a családok életében – ez a kapcsolódásban nagy segítséget je-
lent számukra.

A mentori tevékenység végzéséhez elengedhetetlen az iskolákkal 
való megfelelő együttműködés, a projektnek a járás mind a 4 kö-
zépiskolájával együttműködési megállapodást írtak alá a mentorok, 
a pedagógusokkal pedig szoros együttműködésben végzik a munká-
jukat. A megkérdezett mentorokat a pedagógusok ma már rendsze-
resen keresik, szükség esetén segítséget is kérnek tőlük információ-
hiány vagy iskolai kimaradások esetén.

A tevékenység hatékonyságának egyik alapfeltétele, hogy a gyer-
mek és a család támogatásában a különböző szakterületeket képvi-
selő szakemberek, intézmények együttműködjenek. Ez a folyamatos 
kapcsolattartással, kommunikációval lehetséges. A kommunikáció 
több módon megvalósulhat, a tapasztalatok alapján az tűnik a legha-
tékonyabbnak, ha a szakemberek szabályozott keretekben dolgoz-
nak együtt, és a teambe a gyerekeket és a családjaikat is bevonják  
a mentorok segítségével. (MMSZ, Mátyás, Panyik, Sarok - 2020)

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A tevékenységet jelenleg összesen 4 fő látja el, különböző foglalkoz-
tatási formában.

Közülük 1 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős mentor, 3 fő rész-
munkaidős pedagógus és 1 iskolai szociális munkás, valamint 2 fő  
szociális asszisztens munkatárs is látott el mentorálási tevékeny-
séget eddig a programban. A mentorok a feladataikat négy intéz-
ményben látják el:
•  Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 

(Kunhegyes)
•  Karcagi SZC Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola (Török-

szent miklós)
•  Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, 

Óvoda (Törökszentmiklós)
•  Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmi-

szeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Törökszent-
miklós)

tás, és a gyerekek előmeneteléhez a folyamatos támogató közeg és 
szemlélet megerősítése ezekben a csoportokban is. Nagyon hasznos 
a pályaorientációs előadások, utazások szervezése.

A középiskolai mentorok a járás mind a 4 középiskolájában látnak el 
mentori tevékenységet, az iskolai kapcsolódásoktól és a települési 
beágyazottságtól függően különbözőképpen, különböző formában 
látják el feladatukat és érik el a diákokat. A program célcsoportja 
kiemelten a Tiszabőről és Tiszaburáról továbbtanuló gyerekek, a já-
rási diagnózis alapján a korai iskolaelhagyás mértéke aggasztó ezen 
a településen.

Miután egy diák bekerül a programba, a mentorok felveszik a kap-
csolatot a szülőkkel, és egy családlátogatás keretein belül megis-
merkednek velük. A program elején a megkérdezett szakemberek 
külön kiemelték, hogy fontos lépés, hogy a szülők is megértsék, mi-
ről szól a mentori támogatás, miért jó ez a gyereknek. A családok 
sok esetben nem értik, hogy mit jelent ez a támogatás, ezért tisz-
tázni kell, hogy sem pénzt, sem egyéb támogatást nem fognak kapni  
a részvételért. Ez a program egyik legnagyobb hiányossága – melyre 
a bemutatás utolsó részében térünk ki részletesebben.

A mentorok a programba bekerült diákok számára csoportos és 
egyéni foglalkozásokat tartanak, valamint különböző szabadidős te-
vékenységeket is szerveznek a járáson belül. A csoportos foglalko-
zások célja alapvetően a 9. évfolyamban az általános és középiskola 
közötti átmenet megsegítése, az alkalmazkodási stratégia kialakítása 
a fiatalokban, valamint a beilleszkedés támogatása. A célzott cso-
portfoglalkozásoknak további célja a megfelelő megküzdési straté-
giák, az asszertív kommunikációs stílus kialakítása. Mindezek mellett 
a mentorok egyéni beszélgetésekkel és csoportos játékokkal igye-
keznek a diákok viselkedési normáit megváltoztatni, megismertetni 
velük a társadalmilag elfogadott problémakezelést, szükség szerint 
plusz szakemberek bevonásával biztosítani számukra a szükséges 
támo gatást akár pszichológus, akár egyéb szakember személyében.

Mindezek mellett különböző szabadidős vagy pályaorientációs prog-
ramokat is szerveznek a gyerekeknek, melyeken közösen vesznek 
részt. A szabadidős programokon keresztül próbálják kinyitni a vi-
lágot számukra, így például strandra, moziba vagy színházba is elju-
tottak már közösen az utóbbi években. Ezeket a programokat szem-
léletformálásra, pályaorientációs beszélgetésekre is használják, így 
könnyen el lehet érni a gyerekeket egy-egy témával. Sajnos ezeknél 
a programoknál problémát jelent, hogy sokszor nehéz összeszedni  
a gyerekeket, sok esetben nem engedik el a lányokat a szülők, bará-
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a mentori tevékenységre nézve, a tevékenység eredményei nehezen 
számszerűsíthetőek, valamint nem egyértelmű, hogy mi köszönhető 
a programnak és mi a részt vevő diákoknak és családjuknak. Ösz-
szességében egyértelműen pozitív hatása van a programnak, a korai 
gyermekvállalásból eredő iskolai lemorzsolódás mértéke csökkent 
az érintett iskolákban, valamint a lemorzsolódás mértékében is ja-
vulás tapasztalható az utóbbi években. Ezek az eredmények több 
programnak és a folyamatos jelenlétnek köszönhetők, melynek  
a középiskolai mentorprogram csak egy kis szelete a térség felzár-
kóztató programjait tekintve – így külön hatását nehéz számszerű-
síteni. Fontos eredménye a programnak, hogy mivel a járás minden 
középiskoláját le tudták fedni, így biztosan minden gyereket elértek, 
senkit nem veszítettek szem elől, aki valamelyik helyi középiskolában 
tanult tovább.

A megkérdezett szakemberek személyes eredménynek tekintik, 
hogy a mentorált fiatal felnőttek a foglalkozások és folyamatos 
beszél getések hatására „tudnak beszélni”, és tudnak köszönni és vi-
selkedni más emberek jelenlétében. Ki tudnak emelni egyéni sikere-
ket, vannak sikertörténetek, így vannak, akik elvégzik az iskolát, és 
tudják, hogy merre tovább.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A sikertörténetek mellett az iskolai mentorok sajnos rendszeresen 
találkoznak kevésbé sikeres történetekkel, sok esetben nem sikerült 
a gyerekeknek kitörniük, hiába a segítség és a támogatás. A megkér-
dezett mentorok szerint sok esetben nincs ráhatásuk a diákokra, ha 
ők nem akarnak változtatni vagy ha otthon nincs meg a támogató 
közeg, ami a változás felé tolná a gyerekeket – sajnos nincs mit ten-
ni, nagyon könnyen és gyorsan vissza lehet esni. Annak érdekében, 
hogy minél kevesebb negatív tapasztalat legyen, minél korábban, 
már a legkisebb korban érdemes elkezdeni foglalkozni a gyerekekkel 
és a családjukkal egyaránt.

A megvalósítás során sok esetben nehézséget okoz, hogy a gyere-
kek és a szülők nem mindig értik, hogy miért is fontos az, amit csiná-
lnak, miért akarnak segíteni. A célkorosztályból eredően sokszor  
a diákok bevonása, elérése is nehézséget okoz, nehéz őket megtalálni, 
elérni, lekötni különböző szervezett programokkal. Mindenki mindig 
menne a „dolgára”, és sajnos a mentorok kezében nincs semmilyen 
motivációt segítő eszköz (pl. ösztöndíj, tárgyi jutalom év végén stb.), 
ami ösztönzően hatna a gyerekekre a részvételt illetően. Ezeken túl  
a különböző szabadidős programokon való részvételt sok esetben 
nem engedi a család (többnyire a lányok részére), vagy a fiatal kamasz  

A tevékenység végzéséhez speciális tudás vagy végzettség nem 
feltétlenül szükséges, de a tapasztalat általános mentori tevékeny-
ségben segíteni tudja a hatékony megvalósítást. A mentorok kivá-
lasztásában fontos szempont volt, hogy olyan szakembereket alkal-
mazzanak, akik többféle szakterületről érkeztek, ismerik az iskolai 
szociális munka alapjait, nyílt, elfogadó és megtartó légkört tudnak 
teremteni, valamint alkalmasak mediációs szerep betöltésére is.  
A mentorok a Végtelen lehetőség programon belül külön célzott 
képzést, felkészítést nem kaptak a tevékenység megkezdése előtt.

A tevékenység megvalósításának különösebb infrastrukturális fel-
tétele nincs, a csoportos foglalkozásokhoz szükséges eszközök (pl. 
projektor, laptop, flipchart stb.) és helyszín jellemzően biztosított 
az iskolák által.

A megkérdezett szakemberek szerint a legnagyobb hiányosságot  
a gyerekek bevonásához, motiválásához szükséges eszközök hiánya 
jelenti, ugyanis a tevékenységhez kötötten nem tudnak semmit adni 
a gyerekeknek, ami motiválóan hatna a részvételükre a programban. 
A megkérdezett mentorok szerint egyértelműen látszik, hogy ha 
rendelkezésre állna bármilyen ösztöndíj vagy tárgyi jutalom bizto-
sítása év végén, akkor a gyerekek sokkal motiváltabbak lennének, 
jobban menne velük az együttműködés.

34. táblázat: a Középiskolai mentortevékenység erőforrásai

Humán erőforrás - 4 fő iskolai mentor a járás 4 középiskolájában

Infrastrukturális erőforrás -  a foglalkozásokhoz szükséges eszközök (pl. laptop, 
projektor, kivetítő, flipchart tábla stb.)

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség

-  kirándulások, szabadidős programok, utazások 
szervezése, pályaorientációs buszos kirándulások 
és látogatások szervezése

-  igény és szükség lenne a gyerekek és családok 
motiválásához különböző anyagi vagy tárgyi moti-
vációs rendszerek bevezetésére, erre jelenleg  
a projekt nem reagál semmilyen formában

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A projekt indítása óta 267 fő tiszaburai és tiszabői fiatal került bevo-
násra a programba. Közülük 150 gyermek a Nagy László Gimnázium-
ba, 70 gyermek a Lábassy János Szakképző Iskolába jár, 25 gyermek 
a Bercsényi Miklós Gimnáziumba és 22 fiatal pedig a Székács Elemér 
Gimnáziumban kezdte meg tanulmányait.

Az eredmények kézzelfogható mérése nem könnyű feladat csak  
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lányokat nem engedi el a barátjuk idegen helyekre, idegennel – melyek 
szintén folyamatosan megoldandó problémákat jelentenek a megva-
lósítás során. Szintén nehézséget okoz a szülők megszólítása és bevo-
nása a programba, a program elején sok beszélgetéssel lehet áthidal-
ni a bizalmatlanságot, és a „hitetlenséget” a projekt hasznosságáról. 

A tevékenység a projekt keretében májusban véget ér, a meg-
kérdezett szakemberek szerint nagyon nagy szükség lenne arra, 
hogy a már bevont és megszólított gyerekek és családok ne ma-
radjanak támogatás nélkül. Sokan vannak, akik most 9. vagy 10. 
évfolyamon tanulnak, őket mindenképpen tovább kellene támo-
gatni a program befejezését követően is. A tevékenység termé-
szetesen jól beépíthető lenne a különböző iskolák programjába, 
de a megkérdezett szakemberek nem látják a forrást és a finan-
szírozási lehetőséget, ahogyan ez a valóságban megvalósulhatna. 
Ők javasolják az Útravaló programhoz vagy az AJKP (Arany János 
Kollégiumi) Programhoz hasonló programok bevezetését, vagy 
azok kibővítését a hátrányos helyzetű térségek tanulói számára. 

Bár a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértéke jelentősen csökkent 
az elmúlt években, bőven van még teendő ezen a területen a járás-
ban. Mivel a lemorzsolódás oka sok esetben a hiányos, elégtelen ál-
talános iskolai tudás, fontos lenne, hogy ezt a korosztályt egészen  
a kisiskolás kortól támogatni, fejleszteni lehessen. Erőteljes szakmai 
figyelmet kellene fordítani a pályaorientáció bővítésére, szakszerű 
megvalósítására is, különösen a lányok esetében, hiszen a nemek 
közötti egyenlőség a továbbtanulásban és a munka világába való  
sikeres belépésben még messze nem valósult meg a járásban. 
(MMSZ, Mátyás, Panyik, Sarok - 2020)
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a településen élők lélekszáma meghaladta a negyvenezer főt. Ennek 
a szolgáltatásnak egy kiemelten fontos eleme volt az adósságkezelési 
tanácsadás, amit a KSH 2012-ben közölt adatai alapján az önkormány-
zatok többsége a családsegítő szolgálatokhoz delegált. A Nemzeti 
Szociálpolitikai Koncepció korábban leírt változtatásainak értelmé-
ben az adósságcsökkentési támogatás 2015. március 1-jével ugyan 
megszűnt a korábbi formájában, de a támogatás folyósításának fel-
tételeként előírt adósságkezelési tanácsadást továbbra is sok helyi 
gyermekjóléti szolgáltató biztosít. (Husz, Kopasz, Rácz – 2020)

„A szegénységben élő gyermekes családok társadalmi mobilitásának 
esélyei a családsegítő szakemberek szemszögéből” című tanulmány 
komplex módon mérte fel különböző nagyságú és fejlettségű telepü-
léseken működő család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatellátási 
körülményeit és a napi szintű munkavégzés hiányosságait. Ennek ada-
tai szerint a megkérdezett szociális munkások 42%-ának ellátási terü-
letén működött adósságkezelési tanácsadás. Megállapításra került, 
hogy ez a fajta szolgáltatás tipikusan a jobb helyzetű településeken 
működött. A kutatás eredményeit bemutató, a legkevésbé szegény 
települések jellemzőit prezentáló kvintilis adatai szerint az ott dolgozó 
szociális munkások háromötöde számolt be arról, hogy az adósság-
kezelési tanácsadás elérhető szolgáltatás náluk, míg a legszegényebb 
településeket bemutató kvintilisben alig minden tizedik szociális mun-
kás tett erről említést. Ennek értelmében megállapításra került, hogy 
épp a legkisebb és/vagy a legszegényebb településen élők számára 
nem biztosított az állami szintű adósságkezelési tanácsadás.

II. A Kunhegyesi járás példája

A tevékenység indokoltsága

A Kunhegyesi járás projektjének szakmai tapasztalata, hogy a járás-
ban nagyon sok eladósodott ember él. Mindezeket a tapasztalatokat 
a projekt elején elkészült diagnózis is alátámasztja: ennek megállapí-
tása, hogy az elmúlt három évet nézve a járás háztartásainak 58%-ával 
előfordult, hogy kölcsönhöz kellet folyamodniuk a kiadásaik fedezé-
séhez.18 Ezért is tartották fontosnak, hogy a projekt szolgáltatásaként 
biztosítani tudjanak adósságkezelési tanácsadást, amivel valamelyest 
jobbá tudják tenni ezen családok életét.

A tevékenység legfőbb célja az, hogy meg tudják előzni a családok 
teljes eladósodását, ők ne az utolsó pillanatban kérjenek segítséget, 

XI./16 ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÁS

35. táblázat: az Adósságkezelési tanácsadás által megcélzott problémate-
rület és közvetlen célcsoport

Problématerület nehéz anyagi körülmények között élő hátrányos 
helyzetű családok anyagi problémáinak rendezése

Járás Kunhegyesi járás

Közvetlen célcsoport nehéz anyagi körülmények között élő hátrányos 
helyzetű családok

Elért családok száma 137

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

2014-ben a hazai szociális segélyezés rendszerében egy nagyobb, az 
addigi struktúrát egy új működési rendszerbe helyező átalakítás ment 
végbe: a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2015-től érvényes elő-
írásai szerint szétválasztásra kerültek az állam által biztosított jöve-
delempótló és kiadáskompenzáló támogatások. Ennek értelmében  
a jövedelempótló támogatások nyújtása a központi állami rendszer-
ben valósul meg, míg a kiadáskompenzáló támogatások a települési 
önkormányzatok felelősségi körében maradtak. A jogszabály lehe-
tővé teszi, hogy a jogosultság megállapításának feltételeiről a helyi 
önkormányzatok szabadon, saját helyi önkormányzati rendeletekben 
döntsenek. (Mózer – 2016)

A jogszabály bevezette a települési támogatást mint új segélytípust. 
Ez a gyakorlatban egy gyűjtőellátásként értelmezhető, mivel az önkor-
mányzatok, a fent leírtak értelmében, saját hatáskörükben dönthetnek 
arról, hogy milyen ellátási (szükséglet)köröket nevesítenek e támo-
gatási formában. A jogszabály nem ír elő kötelező elemeket, csupán  
javaslatokat tesz arra, hogy milyen élethelyzetek, szükségletek támoga-
tása kerüljön szabályozásra a települési támogatások formájában. Ezek  
között a javaslatok között szerepel, „a lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viselése” és a támogatás nyújtása „lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére”.

Magyar előzmények és illeszkedés

A szociális törvény 2003. január 1-jén helyezte át a települési ön-
kormányzatok feladatkörébe az adósságkezelési szolgáltatás meg-
szervezését. Azonban kötelező jelleggel ezt csak ott írta elő, ahol  

18 A Kunhegyesi járás diagnózisa: diagnózisalapú helyzetfeltárás az EFOP-1.5.1-17-2017-
0002 projekt keretében. SORECO Társadalomkutatási Tanácsadó Bt.
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Az adósságkezelési tanácsadás tevékenységüket a járás mind a hét te-
lepülésén meghirdették. Kialakítottak egy rendszert arra nézve, hogy 
miként tudják ezt a tanácsadást a leghatékonyabb módon biztosítani  
a helyi embereknek. A szolgáltatásaik alapvetően a járásban élő min-
den ember számára elérhetőek, de jellemzően inkább a hátrányos 
helyzetű lakosság keresi fel őket. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatásba  
bevontakkal ki tudjon épülni egy bizalmi kapcsolat, ennek a kiépíté-
sére a szakmai megvalósítók szerint erős hangsúlyt kell fektetni.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A tevékenység megvalósításáért jelenleg 2 fő felel. Az adósságkeze-
lési tanácsadás szolgáltatás a járás mind a 7 településén elérhető – 
egy kolléga a Jelenlét Pontok településein, Tiszabőn és Tiszagyendán 
a Jelenlét Pontokon áll a helyiek rendelkezésére, egy másik kolléga 
pedig a járás 5 másik településére elutazva, mobil módon nyújt szol-
gáltatást, akár a helyi önkormányzat által biztosított irodahelyiség-
ben, akár a családok háztartásában.

Konkrét speciális szaktudás alapvetően nem szükséges a feladataik 
ellátásához, de a szakmai megvalósítók szerint nagyon hasznos, ha  
a szakemberek rendelkeznek valamennyi jogi ismerettel, ami a vég-
rehajtási ügyekre vonatkozó jogszabályok ismeretéhez és azok válto-
zásainak követéséhez szükséges. Szintén hasznos, ha a szakemberek 
rendelkeznek valamennyi pénzügyi tudással. De mind közül a legfon-
tosabb a támogatókészség és az empátia, ugyanis a siker egyik legfon-
tosabb eleme a családokkal kialakított bizalmi légkör, ami a pénzügyek 
rendezéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A megvalósító szakemberek a tevékenységet megelőzően alapkép-
zésben részesültek, ami szerintük rendkívül hasznos és a feladataik 
elvégzéséhez szükséges volt. Mivel ezen a téren a vonatkozó jogi kör-
nyezet gyakran változik, így szerintük a kollégák folyamatos képzése, 
a változásokkal kapcsolatos tájékoztatása szintén szükséges lenne. 
Ugyanígy hasznos lenne, ha más hasonló munkakörben dolgozó kollé-
gákkal lenne lehetőség egyeztetéseket folytatni, akár jellemző prob-
lémák és elakadások kapcsán.

amikor már nem lehet semmit tenni. Ez azért is különösen fontos, 
mert a megvalósítók tapasztalata szerint sok család nem is tudja pon-
tosan azt, hogy miből állnak össze a tartozásaik. Sok esetben a projekt 
munkatársainak kell ezeket az ügyeket felgöngyölíteni, ezt követően  
pedig a tartozásokat és azok törlesztését optimalizálni. A helyi családok  
a leggyakrabban végrehajtási ügyekben és jövedelmi letiltások ese-
tén fordulnak hozzájuk, de volt már tapasztalatuk ingófoglalási esettel 
kapcsolatban is.

A tevékenység rövid bemutatása

Még a projekt kezdetekor a kollégák felkeresték a helyi szakembe-
reket, kiemelten a családsegítő munkatársait és a polgármestereket, 
akiket tájékoztattak a projekt által nyújtott tevékenységekről, köztük 
az adósságkezelési tanácsadásról. Ezen alkalmakkor vittek magukkal 
olyan tájékoztató anyagokat is, amiben röviden leírták, hogy milyen 
tevékenységeket végeznek és milyen esetekben tudnak segítséget 
nyújtani. Kezdetben az ügyfelek ezeknek a járási szakembereknek  
a közbenjárására érkeztek hozzájuk. Mára már úgy beindult ez a fajta 
tevékenység, hogy a helyiek közvetlenül is felkeresik őket, az általuk 
nyújtott szolgáltatás pedig a támasztott igényeknek megfelelően na-
gyon széles skálán mozog.

Ahogy az már említésre került: a leggyakrabban végrehajtási ügyek 
kapcsán keresik fel a kollégákat. Az általuk elért családokat a családi 
csődvédelmi programba is igyekeznek bevonni, ha erre lehetőségük 
adódik. Látható, hogy a családok a kiküldött levél tartalma alapján 
sokszor nem is feltétlenül értik, hogy pontosan milyen követeléseket 
támaszt velük szemben egy-egy szerv, aminek értelmezésében a ta-
nácsadó tud segítséget nyújtani.

Nagyon fontos, hogy a megvalósítás során a kollégák folyamatosan 
együtt tudjanak működni a helyi család- és gyermekjóléti szolgálatok 
szakembereivel. Jellemzően egyébként a legszorosabban velük tud-
nak helyben együtt dolgozni.

Az önkormányzatokkal is jó kapcsolatokat sikerült kiépíteni, ez kife-
jezetten a vízdíjtartozások rendezésénél nagyon hasznos. Több csa-
ládnál már ki akarták kötni a vizet, de a tanácsadók segítségével ezt 
el lehetett kerülni. Bizonyos értelemben ez az önkormányzatoknak 
is segítség, hiszen így később nem fognak ezzel kapcsolatban segít-
séget kérni, így nem generálódik az önkormányzatoknál többletfela-
dat. A kollégák a helyi gyámhatósággal is szorosan együttműködnek,  
velük a gyermektartási ügyek rendezése kapcsán hasznos a folyama-
tos kooperáció.
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Az eddig bevont 137 család között volt olyan, aki fél, akár egy évig is 
jelen volt a szolgáltatásban. Olyan család is volt, akivel egy eredmé-
nyes folyamatot követően, néhány hónap elteltével újra fel kellett 
venni a kapcsolatot.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A szakmai megvalósítók szerint, a járás viszonyait tekintve, ez a fajta 
tevékenység jelenleg „csepp a tengerben, de mindenképpen hasz-
nos”. A kollégák szerint mindenképpen folytatni kellene valamilyen 
formában ezt a tevékenységet helyben. Az is nagyon hasznos lenne, 
ha valamilyen formában elérhető lenne ezeknek a családoknak ha-
sonló mértékben jogi segítségnyújtás és tanácsadás is az adósság-
kezelés mellett, az adósságkezelési tevékenység kiegészítéseként.

Azok körében, akiket már bevontak, mindenképpen nagy igény van 
erre a szolgáltatásra, de abból a szempontból is fontos lenne az 
adósságkezelési tanácsadás fenntartása, hogy így még több csalá-
dot tudjanak elérni.

Ahogy más, a projektek által nyújtott szolgáltatás esetében, úgy itt is 
megjelenik az a dilemma, hogy sokszor a helyi családok nem tudnak 
megfelelő bizalmi kapcsolatot kialakítani a helyi család- és gyermek-
jóléti szolgálat munkatársaival. Ennek okaként egyrészt az jelölhető 
meg, hogy a szakemberek helyben leterheltek, így a magas esetszá-
mok miatt a bizalmi kapcsolat kialakításához szükséges egyéni gondo-
zási idő családonként nem áll rendelkezésre. Másrészt ezek a családok 
a helyben dolgozó családgondozókat elsősorban a hatósági felada-
taikkal azonosítják, így pedig félve közelítenek hozzájuk. Az anyagi 
problémáik és az eladósodottságuk mérsékléséhez azonban feltétle-
nül szükség van egy bizalmi kapcsolat kiépítésre, ami könnyebb a civil 
szereplőkkel.

Az adósságkezelés mint szolgáltatás megjelenik az állami ellátórend-
szer feladatai között, de, mint az látható, a túlterhelt ellátórendszer 
nem tud olyan mértékű segítséget nyújtani, mint az egy ennyire 
hátrányos helyzetű járásban indokolt lenne. A járásban vannak jobb 
helyzetű települések, mint Tomajmonostora, Abádszalók vagy Kun-
hegyes, de látható, hogy ezeken a településeken is nagy a gyermek-
szegénység mértéke, és sok esetben van szükség krízissegélyezésre 
is. A járás rosszabb helyzetű településein, Tiszabőn és Tiszaburán 
pedig még ennél is rosszabb a helyzet. Jelenleg az ellátórendszer 
a normatív státuszok kialakításánál nem veszi figyelembe ezeket  
a helyi sajátosságokat, így pedig a helyi szolgáltatók nem tudnak 
megfelelő mennyiségű szakembert foglalkoztatni.

34. táblázat: a Középiskolai mentortevékenység erőforrásai

Humán erőforrás

alkalmazott szociális szakemberek száma, időtartam:
-  a projekten belül foglalkoztatott 2 munkatárs 

tanácsadói munkakörben
-  az egyik tanácsadó 20 órában foglalkoztatva
-  a másik kolléga teljes állásban a projekt keretein 

belül foglalkoztatva, aki más feladatok mellett 
foglalkozik adósságkezelési tanácsadással

Infrastrukturális erőforrás
-  egy irodahelyiség, ahol a szolgáltatást lehet 

nyújtani
-  nyomtató, számítógép, internet-hozzáférés

Egyéb tevékenység/
erőforrásszükség nem szükséges

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A szolgáltatás legfontosabb eredményei talán a szemléletformálás, 
illetve a tudatosabb gondolkodás felkeltése kapcsán jelentkeznek. 
Vannak már olyan családok, akiket sikerült megtanítani arra, hogy 
jobban figyeljenek oda az eladósodásaik mértékére. Előfordult már, 
hogy felkeresték őket olyan családok, akiknek az otthonában kikötöt-
ték a gázt. Mint az esetükben kiderült, hogy ha akár egy héttel hama-
rabb jöttek volna és kértek volna segítséget, akkor tudtak volna segí-
teni akár védendő fogyasztó státusszal is, amely konstrukcióban nem 
kell kifizetni a visszakötési díjat a családnak. Volt olyan család, amely 
egy év múlva megint nem volt képes arra, hogy közüzemi tartozása-
it rendezze, de akkor már jöttek időben, hogy segítséget kérjenek, 
így pedig a kollégáknak még volt lehetőségük megelőzni a kikötést.  
A családok sokszor már tudják, hogy mikor kell segítséget kérni, és 
nem az utolsó utáni pillanatban jönnek.

A szolgáltatás fontos eredménye, hogy sok esetben fel tudják göngyö-
líteni az ügyeket, és van előrelépés az adósságkezelés terén is. Látható, 
hogy sok családnál ténylegesen javult az anyagi helyzet. Gyakran meg 
tudnak állapodni a végrehajtóval, hogy ne a jövedelmek felét vonják le, 
hanem csak kisebb részleteket, így a családok általános anyagi biztonsá-
ga is javult. Bár nem tartozik klasszikusan az adósságkezelési feladatok 
közé, de sokáig rendezetlen gyermektartási díj rendezését is sikerült 
több családban elérni, és itt is sikerült ezáltal  a családokat jobb anyagi 
helyzetbe hozni. Gyakran rendezetlen a családi házak tulajdonviszonya 
is, ezekben az ügyekben is sikerült előrelépéseket elérni.

A szolgáltatásban vannak állandó klienseik a projekt dolgozóinak. 
Számottevően 8–10 olyan család van, akiknek folyamatosan szük-
ségük van arra, hogy segítséget nyújtsanak a részükre. Vannak eseti 
ügyfeleik is, nekik csak egy-egy ügyben kell segítséget nyújtaniuk. 
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XI./17 ADOMÁNYOK KIOSZTÁSA ÉS KOORDINÁLÁSA 
JÁRÁSI SZINTEN

37. táblázat: az Adományok kiosztása és koordinálása járási szinten szolgál-
tatás által megcélzott problématerület és közvetlen célcsoport

Problématerület
hátrányos helyzetű térségekben élő, krízishelyzet-
ben lévő rászoruló családok részére adományok 
átadása

Járás Sellyei járás

Közvetlen célcsoport hátrányos helyzetű térségekben élő, krízishelyzet-
ben lévő rászoruló családok

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

A rendszerváltást követően Magyarországon a civil társadalom moz-
gástere jelentősen kiszélesedett. Az erős állami kontroll megszűnése, 
az egyesülési jog nagyobb garantált szabadsága és azok az adóked-
vezmények, amelyeket a nonprofit szervezeteknek garantált a jog-
szabály, kedvezően hatottak a gazdaság harmadik (nem állami és nem  
piaci) szektorának fejlődésére, valamint az állampolgári öntevékeny-
ség kibontakozására. Az is láthatóvá vált, hogy az alapítványoknak 
szánt adományok mértéke ettől az időszaktól kezdve jelentősen meg-
emelkedett. (KSH – 1995)

Azoknak az egyházi szervezeteknek, akik a Végtelen lehetőség projek-
teket megvalósítják, régebbről fogva a munka- és eszköztárába tarto-
zik, hogy valamilyen formában adományokkal segítsék az arra rászo-
ruló családokat. Ezt a szerepüket projektmegvalósító szervezetként is 
fontosnak tartva, már a projekt kezdetétől fogva gondolkodtak ado-
mányok osztásában, azonban ennek a módszertana kezdettől fogva 
sokat változott mind az öt járás esetében.

Magyar előzmények és illeszkedés

Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény a család- és gyermekjóléti szol-
gálatok feladatai közé sorolja, hogy azok a saját ellátási területükön 
működjenek közre a helyi, európai uniós forrásból megvalósuló prog-
ramok által biztosított eseti vagy rendszeres adományok célzott és 
ellenőrzött elosztásában. (1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) c)

Ezek a szolgálatok, a kiemelt projekt kutatásának tanulságai alapján 
megfogalmazzák, hogy nekik nem áll rendelkezésükre olyan forrás 

Azonban azok a problémák, amelyekkel a helyi családok meg kell 
hogy küzdjenek, olyan összetettek, hogy ezeken csak helyben lehet 
segíteni, velük szorosan együttműködve.
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Ha a családok közvetlenül a szervezetektől kérnek adományokat, 
akkor arról hasonló módon egyeztetnek egymással. Ezáltal a szerve-
zetek tudomást szereznek az igényekről, illetve arról is, hogy ki az, 
aki a segítséget nyújtja. Így pedig, hogy ez láthatóvá válik, a segítés 
nem fog feleslegesen duplikálódni.

A tevékenység rövid bemutatása

A projekteket megvalósító segélyszervezeteknek célja, hogy az ál-
taluk támogatott családok hozzájuthassanak a számukra szükséges, 
a krízishelyzetüket megszüntető élelmiszerhez, ruha-, tűzifa- vagy 
egyéb eszközadományokhoz. Ennek módszere a pontos igényfelmé-
résen alapul: nem cél az, hogy a szükségesnél nagyobb mértékben 
halmozzák el a családokat adományokkal. A cél az, hogy csak a szük-
séges mértékben biztosítsanak számukra ilyen módon segítséget.
Ebben az igényfelmérési folyamatban tud segíteni a helyi család- 
és gyermekjóléti szolgálat, valamint a családgondozó munkatársak, 
akik a felmerülő igényeket jelzik a projekteket megvalósító szerve-
zetek részére. De partneri viszonyban vannak és fogadnak jelzéseket 
a Család- és Gyermekjóléti Központtól, a helyi iskoláktól és óvodáktól, 
valamint a védőnőktől is. A járásban a települési önkormányzatokkal 
is együttműködnek. Volt rá példa, hogy közvetlenül ők keresték meg  
a munkatársakat a jelzéseikkel.

A kiemelt projekt kutatásában, a megkérdezett (n = 112) hátrányos 
helyzetű járásban dolgozó családsegítő szakemberek 31%-a gondolja 
azt, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az adományköz-
vetítésre, azonban erre túlterheltségük miatt nem marad elég kapa-
citásuk. Több helyi szakember is megfogalmazta, hogy akut krízis-
helyzet (pl. kiságyvásárlás, babakocsi, hűtő, buszjegy a vizsgálatra 
menő gyerekeknek, tartós élelmiszer, tüzelő, gyógyszerek kiváltása, 
fogamzásgátlás) fennállása esetén nincsenek megfelelő eszközeik 
arra, hogy a saját forrásaikból valós segítséget tudjanak nyújtani. 
Ezen okok miatt különösen fontos, hogy a helyben működő pályáza-
tok, a helyi család- és gyermekjóléti szolgálatokkal együttműködve, 
ilyen téren is segítséget tudjanak nyújtani.

A jelzéseknél fontos szempont, hogy a mindenkori jogszabályi elő-
írásoknak, különösen a GDPR szabályainak meg tudjanak felelni.  
A szervezetek a hozzájuk fordulók adatait a másik fél részére nem 
adják ki. A jelzéseikben csak azt írják le, hogy mely településeken van 
aktuálisan igény adományozásra, és ott milyen eszközre van szükség.
A leggyakrabban tárgyi adományokat igényelnek tőlük. Ilyenkor 
jellemzően bútorokat és használati tárgyakat, eszközöket kérnek  
a családok. A második leggyakoribb az élelmiszersegélyre való igény.

vagy adománykészlet, amelyből krízis (vagy speciális igény) esetén  
szabadon tudnának segíteni a rászoruló családoknak. Az ilyen krízishely-
zetekben az ellátórendszer majdnem teljesen eszköztelen, az ilyen hely-
zetekre a gyakorlatban általában csak külső segítséggel (pl. civil vagy 
egyházi segítség, adományszerzés, pályázati források) tudnak reagálni. 
Általában egy krízishelyzet fennállása esetén egy-egy település önkor-
mányzata tud biztosítani valamilyen mértékű segítséget települési tá-
mogatás vagy segély formájában, de sokan beszámoltak arról, hogy a 
leggyorsabban a járásokban megtalálható civil, egyházi szervezetek, 
vagy a járásokban működő és elérhető pályázatok tudnak reagálni  
az azonnali megoldást kívánó problémákra. (MMSZ, Panyik – 2020)

II. A Sellyei járás példája

A tevékenység indokoltsága

A Sellyei járásban már volt több példa arra, hogy a helyben dolgozó 
szervezetek adományokat osztottak ki a járásban élők számára, de a 
Katolikus Karitász Végtelen lehetőség programja kezdeményezte elő-
ször azt, hogy ezeknek az adományoknak a kiosztásáról és koordinálá-
sáról a helyi szervek egyeztessenek egymással. A járási szinten végbe-
menő adományozási folyamatokban (a szükségletek egyeztetésében 
és az adományok kiosztásában) nemcsak a helyben dolgozó egyházi és 
civil szervezetek, hanem a helyileg elérhető család- és gyermekjóléti 
alapszolgáltatásban dolgozó kollégák is részt vesznek.

A kapacitásaik és erőforrásaik egyeztetése azért lett fontos, mert 
láthatóvá vált, hogy ha nem történik meg ez az egyeztetés, akkor  
az adományozás folyamata a járásban akár igazságtalanul is végbe-
mehet. Korábban voltak olyan családok, akik ezáltal duplán vagy 
többszörösen jutottak hozzá adományokhoz, míg voltak olyan csalá-
dok, akiknek indokolt lett volna adományok biztosítása, de kimarad-
tak ebből a folyamatból.

Ennek a koordinált adományozási folyamatnak az elsődleges célja az, 
hogy a partneri viszonyban álló szervezetek egymással információt 
cseréljenek egyrészt a családokról és az ő szükségleteikről, valamit a 
rendelkezésükre álló eszközökről, élelmiszerekről, ruhaadományokról.

A helyi szervezeteknek még nincs közös stratégiájuk, de ennek a ki-
építése már jó úton halad, az egyeztetések módja kialakult és a gya-
korlatban is elkezdett működni. Ha például a helyi családgondozó 
látja, hogy valamely általa látogatott családnak szüksége van valami-
re, ami adományból biztosítható lenne, akkor azt egyszerre minden, 
a járásban működő szervezetnek írásban, e-mail formájában jelzi.  
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és projektek együttműködéseit erősíteni tudta, több családnak is 
konkrét segítséget tudott nyújtani a krízishelyzetek feloldásában, 
életminőségük javításában.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Látható, hogy a krízisadományok biztosítására leginkább a téli hó-
napokban van igény, főként januárban és februárban. A családok 
december hónapban duplán kapják meg a családi pótlék összegét, 
azonban januárban éppen ezért nem kapnak. Mivel a legtöbb csa-
lád már decemberben elkölti ezt az összeget, ezért jellemző, hogy 
januárban különösen sok igény érkezik a szervezet munkatársaihoz.  
Év közben a jellemző krízisigények a bekövetkezett halálesetek, il-
letve a családi konfliktushelyzetek fennállása esetén jelentkeznek.

A Sellyei járás jó példáját felhasználva, a gyakorlatban hasznos lehet 
egy, a segélyszervezetek és a helyi szereplők számára közös ado-
mánykoordinációs online felület létrehozása, amely ezt a folyama-
tot nagyban megkönnyítené. Ez azonban több kérdést is felvet, mint 
például a GDPR-szabályoknak való megfelelést, valamint ennek ki-
alakítása és használata nagyobb logisztikai feladat lenne, amelyre  
a szereplőknek kapacitást kellene szánniuk.

A szakmai vezető azt képviseli, hogy ennek a koordináló folyamatnak 
a pályázat lezárását követően is folytatódnia kell. Erre most a helyi 
Felzárkózó települések pályázatban lát erőforrást, ennek az előké-
szítése el is kezdődött. Az azonban kérdéses, hogy ez a fajta mű-
ködés hogyan lehet majd biztosítható egy járási szintű „utazós csa-
pat” hiányában. A szociális alapú szükségletkielégítés fontos része 
az, hogy a járási családokkal és helyi szervezetekkel kapcsolódjanak, 
velük kapcsolatot alakítsanak ki, amire járási szinten leginkább egy 
ilyen mobil csapat képes.

Az adományok igényének koordinálása és az ezzel járó adminisztra-
tív feladatok akár még be is lennének építhetők a helyi ellátórend-
szer eszköztárába, de az adományok járási szintű biztosítása a jelen-
legi forrás- és eszközhiányos rendszerben nem tudna megvalósulni.

A szervezet belső szabálya, hogy egy hónapon belül legfeljebb egy-
szer adnak adományt egy- egy családnak, ezzel is erősítve azt, hogy 
szükség szerint, lehetőleg csak krízishelyzetek esetén adományoz-
zanak.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A Sellyei járásban az adományok járási szinten történő biztosításá-
ért az „utazós csapat” felelős. Az Utazó Jelenlét Pont szolgáltatásait 
egy négy főből álló csapat valósítja meg. A szolgáltatás megvalósítá-
sához szükséges kisbuszt, amellyel a településeket járják, a pályázat 
forrásából vásárolták meg. Ha érkezik a Katolikus Karitász részére 
jelzés, akkor ők személyesen keresik fel a családot, akinek az ado-
mányt biztosítják. Mielőtt azonban ezt megtennék, minden esetben 
felmérik a valós szükségét ennek. A buszban általában visznek ma-
gukkal egy kríziscsomagot is, amit, ha szükséges, akkor azonnal át 
tudnak adni.

38. táblázat: az Adományok kiosztása és koordinálása járási szinten szolgál-
tatás erőforrásai

Egyéb tevékenység/
erőforrás szükség

-  a többi szervezettel való egyeztetési folyamatok 
koordinálása, ennek a rendszernek a kialakítása

A megvalósításhoz szükséges további tevékenységek 

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A szakmai vezető szerint az adománykoordináció azon része már  
nagyon jól működik, hogy a helyi családok tudják, kitől milyen for-
mában lehet adományokat kérni. Az adományok koordinálása és az 
ezekről való egyeztetés már elindult, de ebben még kell fejlődnie  
a szervezeteknek, főleg a szélesebb körű információcsere terén. En-
nek eredménye azonban már mindenképpen látható abban, hogy ke-
vesebb duplikáció jön létre, és a valós szükségletekre tudnak reflek-
tálni.

A helyi ellátórendszer szereplőit (elsősorban a védőnőket és a család-
gondozókat) azzal is tudják segíteni, hogy abban az esetben, ha ők 
kapnak olyan adományt, amit valamiért nem tudnak kiszállítani a helyi 
családokhoz, akkor a szállítás folyamatában részt tudnak venni.

Ennek a koordinációs folyamatnak és az adományozásokkal kapcso-
latos kölcsönös segítségnyújtásnak az eredményeképpen létrejött 
egy rendszer, amely amellett, hogy a helyben működő szervezetek 
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39. táblázat: a Példakép program által megcélzott problématerület és 
közvetlen célcsoport

Problématerület hátrányos helyzetű térségekben felnövő gyermekek 
pályaorientációja

Járás Sellyei járás

Közvetlen célcsoport hátrányos helyzetű térségekben felnövő gyermekek

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

A megfelelő pálya kiválasztásához a tanulóknak nemcsak a pályák is-
meretére, de munkaerőpiaci ismeretekre és önismeretre is szükségük 
van. Mindezek eléréséhez a megfelelő pályaorientáció inkább egy 
pedagógiai fejlesztési folyamat, amelynek a célja az, hogy a tanulók 
képessé váljanak azoknak a lehetséges változásoknak a megértésére, 
amelyekkel szembe kell hogy nézzenek az életútjuk során. Ezeket a pá-
lyaorientáció folyamatában megtanulják elfogadni és kezelni. Ennek 
érdekében a pályaorientáció folyamatában egy, a tanulókat támogató 
és segítő, őket megfelelő információkkal ellátó rendszer kiépítésére 
van szükség. (Borbély-Pecze, Bors-Répáczki, Kovács – 2010)

Magyar előzmények és illeszkedés

A pályaorientáció, a pályaválasztási tanácsadás mellett, a rendszer-
változást követően jelent meg idehaza. A pályaorientáció a gyakor-
latban kevésbé statikus, mint a pályaválasztás. Itt nem a választásra, 
hanem sokkal inkább az életpálya tervezésére, a lehetséges pályák-
kal kapcsolatos tájékoztatásra, irányításra és az orientációra helye-
ződik a hangsúly. Ebben a megközelítésben a pályaválasztás inkább 
egy folyamatként értelmezhető, melynek során több alkalommal 
kell döntéseket hozni. (Hegyesi-Halmos – 2016)

A pályaorientáció más megfogalmazásban segíti a megfelelő pálya ki-
választását a tanulók egyéni igényeinek figyelembevételével, azáltal, 
hogy kiterjedten nyújt információkat. (Szilágyi – Völgyesy – 1996)

A Sellyei járásban is rendszeresen vettek részt pályaorientációs na-
pokon a helyi tanulók az iskoláik közvetítésével, de a szakmai vezető 
véleménye szerint ez általában nem volt elég az elmélyült tudás meg-
szerzésére, illetve a motiváció felkeltésére. Erre válaszul indították el 
a Példakép programot a járási Végtelen lehetőség projektben.
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kedni. Ezeknek a Jelenlét Pontokon megvalósuló foglalkozásoknak 
azonban van egyfajta közösségépítő célja is.

Az előadásokat a Jelenlét Pontokon igyekeznek valamilyen közös-
ségi programba beágyazni. Ha van rá mód, akkor az előadót kérik 
meg, hogy az előadásokon részt vevőknek tartson egy foglalkozást, 
lehetőleg a szakmájához kapcsolódóan, előre egyeztetett módon.
A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A legfontosabb és legszükségesebb erőforrás az ilyen alkalmak meg-
tartásához az előadó személye. Fontos, hogy az előadó hiteles legyen, 
és pozitív példaként lehessen őt bemutatni, amiért sikeresen ki tudott 
lépni a hátrányos helyzetéből a szakmájának segítségével. A projekt 
az előadóknak útiköltséget és tiszteletdíjat tud finanszírozni.

Az alkalmak szervezéséért és a példaképek bevonásáért általában  
a szakmai vezető a felelős, de szeretné, ha a jövőben ezt a munka-
csoportokban dolgozó kollégák valósítanák meg. Minden munkacso-
portban (Téseny Jelenlét Pont, Kisszentmárton Jelenlét Pont, Utazó 
Jelenlét Pont) kijelölt egy kollégát, aki a jövőben ennek a feladatnak 
a megvalósításáért lesz felelős.

40. táblázat: a Példakép program erőforrásai

Humán erőforrás - alkalmanként egy meghívott előadó
- szervezetenként legalább egy fő szervező

Infrastrukturális erőforrás -  amennyiben szükséges, számítógép és projektor  
az előadás megtartásához

Egyéb tevékenység/
erőforrás szükség

-  együttműködés a helyi iskolákkal, ennek keretei-
nek megbeszélése és megtervezése

A megvalósításhoz szükséges további tevékenységek 

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

Eredményként és hatásként egy ilyen szolgáltatás esetében most 
csak a rövid távú és azonnali visszajelzések értékelhetőek, amik  
az iskola és a helyi lakosok részéről is pozitívak. A Jelenlét Pontokon 
zajló bemutatkozások eredményeként értékelhető az, hogy többen 
is jelentkeztek önként arra, hogy ők is szeretnének bemutatkozni, 
ami segítheti a helyi közösség formálását. A fiatalok részéről még 
nem érezhetőek az eredmények, ezek csak a pályaválasztásuk után 
lesznek láthatóak.

A projekt keretein belül megvalósuló Példakép program további célja  

II. A Sellyei járás példája

A tevékenység indokoltsága

Korábban az alapkoncepció az volt, hogy pályaorientációs céllal előa-
dókat hívtak meg a Jelenlét Pontokra, de többször előfordult az, hogy 
a helyben élők nem jöttek el önszántukból az előadásokra. Erre re-
flektálva javasolták, hogy az előadók menjenek be inkább a járásban 
található iskolákba, tartsanak ott előadásokat a gyerekeknek.

Először a Baksai Általános Iskolával működtek együtt ilyen téren, 
ahol az volt a tapasztalat, hogy ha be tudtak menni az iskolába és ott 
személyesen keresték fel a 6. 7. és 8. osztályos diákokat, akkor sok-
kal hatásosabb, sikeresebb tudott lenni maga a tevékenység. Így el 
tudták érni azt a célcsoportot, akiket ezzel a tevékenységgel meg-
céloztak.

A tevékenység rövid bemutatása

A Sellyei projekt által megvalósított Példakép program során olyan 
szakmák képviselőit hívják meg előadások megtartásra, akik maguk 
is hátrányos helyzetből származnak, de hátrányos helyzetükből ki 
tudtak törni, ezáltal pedig pozitív mintául szolgálnak a helyiek szá-
mára. Az előadások során az előadók nem csak és nem különösen  
a szakmaiságukat mutatják be. Sokkal fontosabb az, hogy bemutas-
sák az élettörténetüket, azt a folyamatot, aminek részeként sikerült 
a hátrányos helyzetükből kitörniük.

A koronavírus-járvány kapcsán életbe léptetett korlátozó intézke-
dések között ez a tevékenység nem tudott folytatódni, ugyanakkor 
az iskolának nagyon pozitívak voltak a visszajelzései magáról a tevé-
kenységről. Korábban ők a pályaorientációról fordítva gondolkod-
tak: a szakmákat igyekeztek bemutatni, és nem az emberi sorsokat. 
Az iskola, látva a tevékenység pozitív eredményeit, fontosnak tar-
totta, hogy ez a fajta tevékenység a továbbiakban is meg tudjon va-
lósulni majd. Amikor újra lehetségessé vált hasonló előadások meg-
tartása, akkor a Baksai Általános Iskolában folytatódott ez a fajta 
tevékenység.

A Példakép program újraindult a Jelenlét Pontokon is. Ezúttal azon-
ban itt is, az iskolában kialakított módszerhez hasonlóan, igyekez-
nek olyan helyieket vagy a településhez kötődő előadókat meghívni, 
akik pozitív példaként járhatnak elöl. Az alapkoncepció itt is az, hogy  
a településen élők számára bemutassanak olyan pozitív példákat, 
amik azt láttatják, hogy miként lehet a hátrányos helyzetből kiemel-
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41. táblázat: a Szép otthonok program által megcélzott problématerület és 
közvetlen célcsoport

Problématerület leromlott állapotú lakóingatlanok állagának javítása

Járás Sellyei járás

Közvetlen célcsoport a járásban élő lakhatási szegénység által sújtott 
családok

Elért családok száma 90 család

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

A lakások felszereltsége, komfortossága lényegesen befolyásolja  
a benne élők életminőségét. A KSH 2016-ban összegzett, a lakás-
körülményekről szóló mikrocenzusának egyik megállapítása az, hogy  
a településtípusok közül inkább a fővárosban, illetve a nagyvárosok-
ban élők újították fel lakásaikat. A községekben élők lakásaiban el-
végzett felújítási és korszerűsítési munkák aránya az országos átlag 
alatti volt. Baranya megyében, ahol a Sellyei járás található, 4269 
komfort nélküli szükséglakásban és 4443 félkomfortos lakásban él-
tek, ami az összes (147 204) lakás 5,91%-a. Más megyében még en-
nél is rosszabb volt a helyzet, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében az összkomfortos lakások száma valamivel meghaladta 
az 50%-ot, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig el sem érte azt. 
(Balogh, Simor, Vörös – 2016)

Magyar előzmények és illeszkedés

A KSH által közölt Miben élünk? A 2015. évi lakásfelmérés főbb ered-
ményei című kiadvány megállapítása, hogy a lakások felújításának 
akadálya az érintettek 84%-a szerint a pénzhiány. Az anyagi erőfor-
rások hiányának elsődlegességét az támasztja alá, hogy a kivitelezett 
lakásfelújítások aránya csökken a háztartási jövedelem deciliseiben 
felfelé haladva. Az első, a legalacsonyabb jövedelműeket magában 
foglaló decilisben a háztartások 44%-ában, míg a tizedik decilisben a 
háztartások 14%-ában találhatók meg olyan épületek, ahol a látható 
épületminőségi problémák egyikét sem oldották meg a kutatás vizs-
gálatának időszakában. (KSH – 2015)

A Sellyei járásban korábban pályázati forrásból nem valósult meg 
olyan program, ami eszközöket biztosított a családoknak saját lakó-
ingatlanjaik felújítására. Ezt a fajta tevékenységet a Katolikus Kari-

az, hogy a Pécsi Tudományegyetem Tanítsunk Magyarországért 
egyetemi mentorprogramjához kapcsolódjon. Ennek a mentorprog-
ramnak azonos a célkitűzése, ami az, hogy a kistelepüléseken élő 
általános iskolás gyerekek is ugyanolyan eséllyel tanulhassanak to-
vább vagy találhassák meg helyüket a munka világában, mint városi, 
nagyvárosi társaik.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Ha a szakmai vezető újra kezdhetné ezt a szolgáltatást, akkor min-
denképpen a mostani működés alapján indulna el. A program indu-
lásakor az volt a koncepció, hogy meghívnak előadókat a Jelenlét 
Pontokra, de ez nem minden esetben tudta eléggé felkelteni a helyi-
ek érdeklődését. A program folyamatosan változott, az igényeknek 
megfelelően. A bevált módszer szerint a Példakép programot egy-
szerre több helyszínen valósítják meg, olyan előadók meghívásával, 
akik szakmájuk által ki tudtak törni a hátrányos helyzetükből.
Ha a pályázat lezárul, akkor ez a fajta tevékenység folytatható más 
pályázatban, de erre vonatkozóan még nincs konkrét terv. A szakmai 
vezető szerint azonban mindenképpen méltó arra ez a fajta tevé-
kenység, hogy továbbvigyék. Arra majd kell figyelni a szolgáltatás 
további tervezésekor, hogy lehetőleg ne duplikáljanak azonos tevé-
kenységeket több pályázatban, mert akkor az hatását és értelmét 
vesztené.

Ez a fajta tevékenység, ha a feltételei fennállnának, beépíthető len-
ne az iskolák programjába is. Ehhez az iskoláknak pluszforrást kell 
biztosítani, hogy az előadóknak útiköltséget és tiszteletdíjat tudja-
nak finanszírozni.
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A tevékenység rövid bemutatása

A program során a projekt tárgyi és természetbeni támogatást nyújt 
a családoknak. A cél az, hogy a családok maguk lássák el a saját lak-
hatásukat komfortosabbá tevő feladatokat, vagy ha erre valamilyen 
okból kifolyólag nem képesek, akkor a közösségükben keressenek 
ehhez segítséget. Ebben kiemelt jelentősége van a család változást 
célzó hozzáállásának. A projekt során többször megtapasztalták, 
hogy a helyi családok ennek érdekében össze tudnak fogni, ami ko-
rábban nem feltétlenül volt jellemző.

Mielőtt elkezdődne a megvalósítás, minden családdal végbemegy 
egy egyéni tervezési folyamat, amelynek során megbeszélik és rög-
zítik, hogy mi az, ami ennek a programnak a részeként meg tud való-
sulni. A program maga három szinten működik. Az első szint, a csa-
ládi házak udvara és kertje, amelynek rendbetételével indul el maga 
a tevékenység. Ehhez, ha szükséges, a projekt szerszámokat tud 
biztosítani a családoknak. A második szint a házak belső festése és 
a belső terek rendbetétele, amelyhez a szükséges festékeket, szer-
számokat, takarítószereket szintén a projekt biztosítja. A harmadik 
lépcső egy úgynevezett szabadkeret-felhasználás. Volt arra példa, 
hogy ennek keretein belül nyílászárókat építettek be, ereszcsator-
nákat építettek, PVC-padlót raktak le, megroskadt falakat támogat-
tak meg vagy építettek újra gipszkartonból, illetve szükség szerint 
hiányzó vakolatrészeket pótoltak.

A szinteket követően a projekt kollégái ellenőrizték, hogy a család 
valóban végrehajtotta-e a kijelölt feladatokat. Az újabb szinthez 
szükséges eszközöket csak akkor biztosították a számukra, ha az 
ellenőrzés során mindent rendben találtak. A családokkal ezen túl 
is, folyamatosan kapcsolatban álltak, tanácsaikkal segítették őket a 
megvalósításban, ezáltal pedig egy bizalmi viszony is ki tudott köztük 
épülni. A tapasztalatuk az, hogy ez a fajta mentorálás a program ki-
emelkedően fontos része. E nélkül elképzelhetetlen lett volna, hogy 
a családok lakóingatlanjainak állapotjavítása megtörténjen.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

A program megvalósításáért a Sellyei járási projektben működő 
„utazó csapat” felel. Az Utazó Jelenlét Pont szolgáltatásait egy négy 
főből álló csapat valósítja meg. A szolgáltatás megvalósításához 
szükséges kisbuszt, amellyel a településeket járják és a szolgáltatá-
sok megvalósításához szükséges eszközöket szállítják, a pályázat for-
rásából vásárolták meg. A szolgáltatás során felhasznált eszközöket 
(festékek, építőanyagok, szerszámok) szintén a pályázati forrásból 

tász 2017 óta valósítja meg országos szinten, amelyhez a Végtelen 
lehetőség 2019-ben csatlakozott.

II. A Sellyei járás példája

A tevékenység indokoltsága

A Szép otthonok programnak mint innovatív fejlesztési programnak a 
célja az öngondoskodás tudatossá tétele. A tevékenység során az ott-
honok komfortjának, higiéniájának, tisztaságának, rendjének növe - 
lése, az élhetőbb lakáskörülmények kialakítása valósul meg a projekt 
támogatásával és a családok aktív bevonásával.19

A program egy szándéknyilatkozattal és támogatói szerződéssel indul, 
melyekben a támogatott vállalja a programmal járó feladatok elvégzé-
sét. A feladatok a programban részt vevők saját otthonainak felújítá-
sához kapcsolódnak. A program többszintű támogatásból áll, melyek 
egymás után következnek, a támogatási szintek befejezésének igazo-
lása után. A résztvevők a lépcsőfokokban minden szükséges eszközt 
megkapnak, amelyekkel a felújítási munkálatokat el tudják végezni.

A tevékenység elején szükséges volt kiválasztani azokat a családo-
kat, akik ezekkel a korlátozott mértékben elérhető természetbeni 
eszközökkel tényleg minőségi javulást tudnak eszközölni a saját lakó-
ingatlanjaikon. Nagyon sok olyan család is jelentkezett a programban 
való részvételre, akik annyira leromlott állapotú ingatlanban élnek, 
hogy azon ilyen mértékben rendelkezésre álló támogatással valós 
minőségi változást nem tudtak volna elérni. A programba bevon-
takról előzetesen a települési polgármesterekkel, valamint a velük 
partneri kapcsolatban álló helyi segítőkkel egyeztettek.

A program indulásakor a Jelenlét Pontok településein (Kisszent-
márton és Téseny) kezdték el ezt a tevékenységet, mert ezeken  
a településeken addigra már megvolt az ehhez a munkához elenged-
hetetlen beágyazottságuk. Később már járási szinten is elkezdték 
megvalósítani a tevékenységet. A települések kiválasztásának alapja 
a projekt kapcsán elkészült járási szintű diagnózis, valamint a megva-
lósítók saját tapasztalata volt.

16 A tevékenység leírása a Katolikus Karitász honlapján: https://karitasz.hu/orszagos-
segelyprogramok/ongondoskodo-haztartasok-szep-otthonok-program.
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tes segítők pedig mindenütt tudtak segíteni a családok kiválasztásá-
nak folyamatában.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A családok kiválasztásánál láthatóak voltak, hogy megjelentek konflik-
tusok is. Ezek részben abból fakadtak, hogy voltak (egyrészt a prog-
ram keretei, másrészt a lakóingatlanok állapota miatt) olyan családok, 
akik kimaradtak a projektből. Másrészt abból, hogy voltak családok, 
akik nem végezték el tisztességesen az előre kiszabott feladatokat. 
Őket azonban tudták olyan mértékben ösztönözni, hogy később  
a szükséges munkálatokat elvégezték. A konfliktusokat folyamatosan 
kezelték, igyekeztek támogatólag részt venni ezekben.

A szolgáltatást megvalósító „utazós csapat” kapcsolatban áll a Kato-
likus Karitász más, a járásban működő Felzárkózó települések pro-
jektjeivel, ahol ez a tevékenység a továbbiakban, a pályázat lezá-
rását követően továbbra is meg fog tudni valósulni majd. Részükre  
a megvalósítás során szerzett tapasztalataikat folyamatosan adják át.  
A program működtetése lehetséges a pályázati kereteken kívül is. Van 
olyan járási település is, amely jelezte, hogy 2022-ben részt venne 
ebben a tevékenységben, de nem érinti őt semmilyen felzárkóztatási 
fókuszú pályázat.

A szakmai megvalósítók szerint ennek a tevékenységnek az állami 
ellátórendszerbe való integrálása, adaptálása ebben a formában 
nem lehetséges. A különböző családokat támogató otthonterem-
tési kedvezmények állami szinten helyben elérhetőek, de a projekt 
tapasztalata az, hogy azok a családok tudtak hasonlót (Falusi CSOK) 
igénybe venni, akiknél már lezajlott egy, a lakókörnyezetük rend-
betételét célzó támogató folyamat, illetve foglalkoztatási helyze-
tük okán stabil anyagi körülmények között élnek. Azok a családok, 
akiket súlyosan érint a lakhatási szegénység, nem felelnek meg  
a támogatás támasztotta feltételeknek. Éppen ezért az ilyen krízisi-
ntervenciós programok, mint a Szép otthonok program, rendkívül 
fontosak ezekben a járásokban. Hasonló állami szinten úgy lenne 
csak elképzelhető, ha erre az állam forrást biztosítana. A családokkal 
szerződést kötne arra nézve, hogy a felújítási munkálatok elvégzését 
vállalják. A kivitelezésre pedig szerződést kötne egy helyben elérhe-
tő vállalkozóval, aki a megvalósításban részt venne.
 

vásárolják meg, vagy központilag a Katolikus Karitász biztosítja azo-
kat a részükre.

A megvalósítás során folyamatosan kapcsolatban álltak egy, a Kato-
likus Karitász által foglalkoztatott műszaki szakemberrel, aki a terve-
zés és a kivitelezés folyamatában is tudta őket tanácsaival segíteni.

42. táblázat: a Szép otthonok program erőforrásai

Humán erőforrás

alkalmazott szociális szakemberek száma, időtartam:
-  4 fő alkalmazása fő megvalósítóként, akik az egyéni 

mentorálási folyamatokat vezetik
- 1 fő szakmai tanácsadó alkalmazása

Infrastrukturális erőforrás

az építési munkálatok előkészületeihez, elvég-
zéséhez és az ezt követő takarításhoz szükséges 
alapanyagok biztosítása: festékek, kavics, sóder, 
cement, szerszámok, eszközök, takarítószerek, 
egyéb építőanyagok

Egyéb tevékenység/
erőforrás szükség

az eszközök szállításához és a kollégák utazásához 
kisbusz szükséges

A megvalósításhoz szükséges további tevékenységek 

• A lakóingatlanok szakszerű, szakember által történő felmérése.
• Az eszközök megvásárlása, ezek szállítása és biztosítása.
•  Az építési folyamatok folyamatos követése, a családok mentorálása.

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A tevékenység konkrét eredményeként értékelhető, hogy több csa-
ládnak sikerült a leromlott állapotú lakóházának állapotán javítani. 
2019-ben 40 családot tudtak bevonni, 2020-ban 25, 2021-ben pedig 
szintén 25 családot vontak be a járásban. Ezen túl pedig fontos ered-
mény az, hogy a szolgáltatás által elért településeken a családok és  
a közösségek egymás segítésére is össze tudtak fogni. Ez nem csak  
a helyreállítási munkák során volt tetten érhető. Azokat az eszközö-
ket, amelyeket nem tudtak a kisbusszal elszállítani (cement, sóder, 
kavics), nagyobb teherautókkal szállították a településekre, aminek 
lepakolásában már aktívan részt vettek a helyi lakosok.

A programba bevont családokról mindenütt egyeztettek a helyi pol-
gármesterekkel, tőlük kértek ajánlásokat a bevonásra alkalmas csa-
ládokról. Az Utazó Jelenlét Pont működését segíti, hogy a járásban 
minden településen sikerült kialakítani partneri kapcsolatokat olyan 
személyekkel, akik releváns információkat tudnak a részükre átadni  
a településen élőkről, valamint a problémáikról. Ezek a helyi önkén-
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XI./20 UTAZÓ JELENLÉT PONT

43. táblázat: az Utazó Jelenlét Pont által megcélzott problématerület és 
közvetlen célcsoport

Problématerület szolgáltatáshiányos települések elérése

Járás Sellyei járás

Közvetlen célcsoport a szolgáltatáshiányos településeken élő családok

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelt projektjének, a jelen 
kiadványban is bemutatott „A szociális és gyermekvédelmi ellátó-
rendszer hiányosságai, nehézségei a hátrányos helyzetű járásokban, 
megoldási javaslatok és irányok” című tanulmányának megállapí-
tása szerint a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásokban  
a szakképzett munkaerőt egyre nehezebb megtalálni és megtarta-
ni a hátrányos helyzetű térségekben a jelenlegi feltételek mellett. 
A kutatás során megkérdezett szociális szakemberek és a felzár-
kóztató programok szakmai vezetői szerint érzékelhető ezekben  
a járásokban az egyre inkább fokozódó szakemberhiány. Volt olyan 
válaszadó, aki szerint a hátrányos helyzetű térségekben a szakkép-
zett szakemberek hiányának már-már olyan szintje tapasztalható  
a szociális területen, amely néhány év múlva visszafordíthatatlan lesz, 
és nagyon nehéz lesz rá megoldást találni. (MMSZ, Panyik – 2020)

Magyar előzmények és illeszkedés

Ezekben a hátrányos helyzetű járásokban olyan mértéket öltött  
a szakemberhiány, hogy már nemcsak a hátrányos helyzetű, eset-
leg nehezen megközelíthető településekre nem találnak megfelelő 
végzettséggel rendelkező szakembereket, hanem a járások nagyobb 
városaiban is egyre nagyobb problémát jelent a megfelelő szakem-
berek megtalálása és hosszú távú megtartása.

A hátrányos helyzetű, a felzárkóztatási fókuszú pályázatokkal érin-
tett járásokban és településeken több helyen is létrejöttek a pro-
jektek keretein belül olyan, a projektek szolgáltatásainak elérését 
biztosító házak (közösségi ház, Jelenlét Pont), amik az adott telepü-
lésen tudnak reflektálni a helyi lakosok szükségleteire, de ezekhez az 
előnyökhöz a járások azon települései nem jutnak hozzá, ahol ilyen 
házak nem létesülnek.
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kiválasztásánál pedig nagyon fontos szempont, hogy azok a helyi 
szükségletekre reflektáljanak.

Az Utazó Jelenlét Pont munkatársai heti rendszerességgel keresnek 
fel két, úgynevezett Mobil Jelenlét Pontot. Ezek a Mobil Jelenlét 
Pontok Csányoszrón, illetve a Kisszentmártonhoz tartozó Mailáth-
puszta szegregátumban találhatók meg, ahol állandó helyszíneken 
rendszeresen tartanak foglalkozásokat a helyben élő gyerekeknek. 
Az itt élő gyerekeket pedig rendszeresen utaztatják a szolgáltatás 
keretén belül működtetett kisbusszal a két Jelenlét Pontra, ahol 
más, számukra szükséges és fontos fejlesztő tevékenységekbe, előa-
dásokba kapcsolódhatnak be.

Míg a Mobil Jelenlét Pontok településeit hetente, a többi járási te-
lepülést ennél ritkábban keresik fel. A településekre az esetek nagy 
többségében már konkrét céllal érkeznek meg. Az Utazó Jelenlét 
Pont működését segíti, hogy a járásban minden településen sikerült 
kialakítani partneri kapcsolatokat olyan személyekkel, akik releváns 
információkat tudnak a részükre átadni a településen élőkről, vala-
mint azok problémáikról. Ezek a személyek általában nem helyi szak-
emberek. Van, ahol a helyi lakosok közül került ki az „a közösségi élet 
motorjaként működő” önkéntes kulcsember, akivel egyeztetni tud-
nak a szükséges szolgáltatásokról. Ezeknek a helyi kulcsembereknek 
a tanácsait minden alkalommal kikérték a különböző szolgáltatások 
megvalósítása kapcsán. Ha szükséges, akkor ezen túl a helyi szakem-
bereket, polgármestereket is megkeresik.

Ezekben az apró falvakban jellemzően nem találhatók meg a helyi 
szakemberek, azonban ahol van ilyen, ott feltétlenül felveszik vele  
a kapcsolatot. Azokon a településeken, ahol van óvoda vagy iskola, 
ott szoros együttműködéseket alakítottak ki. Fontos stratégiai part-
nerük még a Sellyei Egészségfejlesztési Iroda, amelynek munkatár-
sait igyekeznek a legtöbb programjukba bevonni. A helyi intézmény-
rendszereken túl fontos és a hasznos működéshez elengedhetetlen 
kapcsolatokat alakítottak még ki a többi, a járásban működő civil és 
segélyszervezettel, akikkel szolgáltatásaikat rendszeresen egyezte-
tik. Ez főleg ahhoz szükséges, hogy a krízisadományokat és a segé-
lyeket lehetőleg minél hatékonyabban tudják kiosztani.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

Az Utazó Jelenlét Pont szolgáltatásait egy négy főből álló csapat 
valósítja meg. A kisbuszt, amellyel a településeket járják és a szolgál-
tatások megvalósításához szükséges eszközöket szállítják, a pályázat 
forrásából vásárolták meg.

II. A Sellyei járás példája

A tevékenység indokoltsága

A Sellyei járásban korábban nem volt még az Utazó Jelenlét Ponthoz 
hasonló szolgáltatásra példa. A tevékenység bevezetését az indokol-
ta, hogy a Végtelen lehetőség projektek közül a legtöbb település 
a Sellyei járásban van. A járásban összesen 38 település található, 
amik jellemzően szolgáltatáshiányos apró falvak. A szolgáltatás célja 
az volt, hogy ne csak azok a települések részesüljenek a projekt által 
nyújtott szolgáltatásokból, ahol a Jelenlét Pontok találhatók. Ezek-
nek a szolgáltatásoknak az általuk elért településeken való megva-
lósulása nem csak a szakemberek szerint indokolt, ezeknek a szüksé-
gességét maguk a helyi településen élők is megfogalmazzák.

Nincs szükség arra, hogy a járás mind a 38 települését rendszeresen 
felkeressék, a nagyobb és jobb módú településeket (Sellye, Vajsz-
ló) nem szükséges sűrűn meglátogatniuk. A járásban 10 település-
re koncentrálnak kiemelten. Ezek olyan települések, ahol helyben  
Jelenlét Pont vagy más felzárkóztatási fókuszú pályázat nem érhető 
el, azonban érezhető, hogy szükség van a segítségükre. A települé-
sek kiválasztásának alapját a járási diagnózis adta, de hogy melyik 
településekre koncentrálnak erősebben, azt a saját tapasztalataik 
alapján választották ki.

A tevékenység rövid bemutatása

Az Utazó Jelenlét Pontban foglalkoztatott munkatársak feladata, 
hogy azokat a szolgáltatásokat, amik a Végtelen lehetőség progra-
mon belül a Jelenlét Pontokon elérhetőek, járási szinten is megva-
lósítsák, kiemelten olyan településeken, ahol más fejlesztő fókuszú 
pályázatok nincsenek jelen, de a település hátrányos helyzete ezt 
indokolja.

Ilyen konkrét szolgáltatások voltak a járásban a Szép otthonok 
program, a Zöldellő kertek program és az Akarom program is. 
Ezen túl feladatuk még a járásban élő családok körében mutatko-
zó krízishelyzetek elhárítása és feloldása. A legjellemzőbb, hogy 
az aprófalvas településeken valamilyen programmal jelennek meg, 
aminek keretében részterület-fejlesztő vagy közösségépítő foglal-
koztatásokat tartanak, vagy tevékenységeikkel, játékaikkal beépülnek  
a település saját rendezvényébe. Az ilyen alkalmak jellemzően a hét-
végéken valósulnak meg. A foglalkozások célja, hogy helybe hozzák 
azokat a szolgáltatásokat, amik a projektben kiépült Jelenlét Ponto-
kon érhetőek csak el. Az ilyenformán megvalósuló tevékenységek 
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dott megvalósulni, akkor az bizonytalanságot szült, ami akadályozta  
a program érvényesülését. Ez a bizonytalanság pedig több, a szolgál-
tatást megvalósító kolléga távozásához is elvezetett. A bizonytalan-
ságok meglétén túl pedig azért is fontos ezeknek a kommunikációs 
csatornáknak a kiépítése, hogy a saját megvalósuló szolgáltatásaik-
ról egyeztethessenek egymással, ezzel elkerülve a tevékenységek 
duplikációját.

Ennek a járási szinten működő programnak a pályázat lezárását köve-
tő megvalósítására a szakemberek szerint a továbbiakban is szükség 
volna. Fontosnak, a járási szinten megvalósuló fejlesztési folyama-
tokhoz elengedhetetlennek tartják a szakmai megvalósítók ezt a te-
vékenységet. Szerintük azokkal a településekkel, amelyekkel eddig 
4 éven keresztül intenzíven együttműködtek, nem lehet bizalom-
vesztés nélkül megtenni azt, hogy a továbbiakban a részükre nem 
biztosítanak semmilyen szolgáltatást. Jelenleg azonban még nem 
látható, hogy ez a tevékenység miként tudna majd tovább működni  
a pályázatot követően, de mindenképpen szükségesnek tartják, hogy 
az ilyen járási fókusszal bíró tevékenységek megmaradhassanak.

A szakmai megvalósítók véleménye szerint azért nagyon fontosak  
a járási szintű tevékenységek, mert az a helyben elérhető ellátó-
rendszer, aminek a kiegészítését célozzák, szintén járási szinten mű-
ködik. A helyi ellátórendszer tevékenységeinek kiegészítését akkor 
tudják velük együttműködésben, jól és hasznosan megvalósítani, ha 
azonos mozgástérben tudnak együtt dolgozni. Azok a részterületi 
hiányosságok, amiket ilyenformán pótolnak (információk nyújtása  
a lakosság számára, prevenciós és fejlesztő foglalkozások, krízisin-
tervenció), hosszú távon csak egy állandó, a járásban utazó csapattal 
érhető el hatékonyan. Ezek a részterületi hiányosságok pedig abból 
fakadnak, hogy ott nem érhető el állandóan szakmai segítség.

A szolgáltatás megvalósításáért felelős szakemberek szerint ez a faj-
ta tevékenység az állami ellátórendszerbe a család- és gyermekjóléti 
szolgálatok feladatai közé lenne adaptálható. Ha ez a fajta feladatel-
látás a család- és gyermekjóléti szolgálatok eszköztárában elérhető 
lenne, akkor a tevékenységi palettáról le lehetne venni a krízisinter-
venciót, ami a családgondozók feladata, helyette viszont ez a csapat 
elvégezhetné az adományok koordinálását járási szinten. Ezen túl 
pedig a kötelező prevenciós feladatok ellátására is alkalmas lehetne 
ez a csapat, amely közösségi szociális munkát végezhetne.

44. táblázat: az Utazó Jelenlét Pont erőforrásai

Humán erőforrás
alkalmazott szociális szakemberek száma, időtartam:
-  4 fő alkalmazása fő megvalósítóként, akik az egyéni 

mentorálási folyamatokat vezetik

Infrastrukturális erőforrás a kollégák mobil működésének biztosítására egy 
kisbuszt szereztek be a pályázat forrásának terhére

Egyéb tevékenység/
erőforrás szükség

az utazós csapat által megtartott foglalkozásokhoz 
szükséges eszközök (játékok, kézműves foglalkozá-
sokhoz szükséges felszerelések, légvár)

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A szolgáltatás eredményes működésének köszönhetően több olyan 
fejlesztő és közösségformáló tevékenység is eljutott az általuk láto-
gatott falvakba, amik más módon ezeken a településeken nem lettek 
volna elérhetőek. Ezzel pedig a helyi lakosok felmerült szükségletei-
re helyben, direkt módon tudtak választ adni a munkájuk során.

Az Utazó Jelenlét Pont eredményeként értékelhető, hogy ezeken 
az aprófalvas településeken is el tudott indulni egy közösségformáló 
folyamat, ahol más projektek és helyi szolgáltatások nem működnek. 
Ez, arra való tekintettel, hogy nem tudtak állandóan jelen lenni eze-
ken a településeken, mindenképpen nagy eredményként értékel-
hető. Azon a 10 településen, amelyekkel kiemelten foglalkoznak, ez  
a folyamat már erősebben tapasztalható. A helyi szakemberek sze-
rint a legfontosabb, hogy ki tudott alakulni a településeken élőkkel 
egy bizalmi kapcsolat, ami megengedi, hogy problémáikkal bátran, 
félelmek nélkül megkeressék a projekt munkatársait.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

Az elmúlt három évben a meglévő négy munkakörben összesen 12 fő 
dolgozott. A nagy fluktuációt részben magyarázza, hogy a projekt 
indulásakor ez az eddig példa nélküli feladat és az ezzel járó szük-
séges tevékenységek gyakorlatilag a szolgáltatás közben alakultak 
ki. Éppen ezért előzetesen nem volt világosan megfogalmazható a 
munkavállalók számára, hogy a gyakorlatban milyen feladatokat kell 
majd ellátniuk.

Fontos tapasztalat volt a szolgáltatás megvalósítása során, hogy  
a megvalósításért felelős szakemberek a partnerekkel, együttmű-
ködő szakemberekkel és szervezetekkel folyamatosan kell hogy 
kommunikáljanak, információt cseréljenek. Ha ez valamiért nem tu-
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XI./21 ZÖLDELLŐ KERTEK PROGRAM

45. táblázat: a Zöldellő kertek program által megcélzott problématerület 
és közvetlen célcsoport

Problématerület önálló háztáji gazdálkodás segítése

Járás Sellyei járás

Közvetlen célcsoport a szolgáltatáshiányos településeken élő családok

Elért családok száma 354

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

Ahogy Európában, úgy Magyarországon is intenzív változások men-
tek végbe a vidéki térségekben a 20. század második felében. A ha-
gyományos paraszti társadalmak felbomlása után a mezőgazdasági 
termelésben nagy léptékű modernizáció történt. Az 1970-es, 1980-
as években a korábban a városokba vándorolt középosztály egy ré-
sze és a perifériára került szegénység egy része újból a vidéki tele-
püléseket választotta lakóhelyéül, de számukra a megélhetést már 
távolról sem a mezőgazdaság biztosította.20

Magyarországon a rendszerváltást követően bekövetkezett gazda-
sági válság nagyban érintette az agráriumot, ami a kistelepüléseket 
és a falvakat viselte meg a leginkább. A termelőszövetkezetek meg-
szűnésével tömegek veszítették el addigi munkahelyüket, ami ösz-
tönzőleg hatott a fiatalabb generációk elvándorlására.

Magyar előzmények és illeszkedés

Az Ormánságban a rendszerváltásig a mezőgazdaság jelentette  
a térség meghatározó termelési ágazatát: a tsz-ek növénytermesz-
téssel és a helyben nagy hagyományokkal rendelkező állattartás-
sal foglalkoztak. Az ebben a szektorban foglalkoztatottak aránya  
a mai napra itt is jelentősen visszaesett. Ugyanígy a helyi kisterme-
lők száma is visszaesett az általuk is tapasztalt értékesítési problé-
mák miatt. Az önellátó háztáji konyhakerti termelés is fokozatosan 
visszaszorult, melynek egyik okaként a családok létfenntartásához 
szükséges megélhetési bűnözés jelölhető meg. (Ragadics – 2010)

20 ÚT MUTATÓ Helyi gazdaságfejlesztési eszközök I. 2015. 6. o.
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séges vetőmagokat és palántákat biztosítani. Ezen túl még a Katoli-
kus Karitász saját forrásából, illetve a Máltai Szeretetszolgálat által 
biztosított vetőmagokból nagyjából 100 családnak tudtak csomagot 
biztosítani.

A szolgáltatásban egy kertészmérnök szakmai irányítóként vett 
részt, aki a jelentkezők létszámának birtokában nagy tételben meg-
rendelte a szükséges virágokat, magokat és plántákat, amiket aztán 
kiosztottak a családoknak. Később, a program megkezdése előtt, 
csoportos tanácsadásokat tartott a településeken a program által 
érintett családoknak. Itt az ültetéssel, a palántázással, a neveléssel 
és a fenntartással kapcsolatos ismereteket adta át. A családokkal 
ezen túl is, folyamatosan kapcsolatban álltak a megvalósításért fe-
lelős Utazó Jelenlét Pont tagjai, akik tanácsaikkal segítették őket  
a megvalósításban, ezáltal pedig egy bizalmi viszony is ki tudott köz-
tük épülni. A tapasztalatuk az, hogy ez a fajta mentorálás a prog-
ram kiemelkedően fontos része. E nélkül elképzelhetetlen lett 
volna, hogy a családok megfelelően tudják gondozni a kertjeiket.  
A családok mentorálását az „utazós” csapat végezte, akik rendszeres 
látogatásaik során tanácsokkal látták el azokat, akik bizonytalanok vol-
tak a kertműveléssel kapcsolatos feladatokban. A családok nagyon 
kevés kivétellel mindenütt elültették és sikeresen gondozták  
a magokat és a palántákat.

A megvalósításhoz szükséges erőforrások

Az elért családok összesen nagyjából 30 000 forint értékű vető-
mag-, palánta- és virágcsomagot kaptak évente, pályázati forrásból. 
Ezt a Katolikus Karitász a saját forrásából, illetve a Máltai Szeretet-
szolgálattól kapott vetőmagokkal még kiegészítette. A vetőmago-
kat tartalmazó egységcsomagot a program megvalósulását segítő 
kertészmérnök állította össze. A vetőmagok és palánták kiosztásá-
ért, valamint a program megvalósításáért a Sellyei járási projektben 
működő „utazó csapat” felel. Az Utazó Jelenlét Pont szolgáltatásait 
egy négy főből álló csapat valósítja meg. A szolgáltatás megvalósítá-
sához szükséges kisbuszt, amellyel a településeket járják és a szolgál-
tatások megvalósításához szükséges eszközöket szállítják, részben  
a pályázat forrásából vásárolták meg. Az ő működésüket és a program 
megvalósulását segítette a velük kapcsolatban álló kertészmérnök.

A Katolikus Karitász országos központja évek óta országszerte meg-
hirdeti azt a segélyprogramot, amelynek keretében vetőmagot 
biztosít olyan családoknak, akik rendelkeznek kis konyhakerttel, és 
vállalják, hogy tavasztól művelik a földjüket. Ezt a programot a járási 
Végtelen lehetőség projektbe is integrálták. 

II. A Sellyei járás példája

A tevékenység indokoltsága

A program célja, hogy azok a családok, akik korábban elhanyagolták 
a saját kertjük gondozását, a kapott vetőmagokkal, kertjeik művelé-
sével egyrészt megtermeljék maguk számára a szükséges zöldsége-
ket, másrészt hosszú távon segítséget nyújtsanak számukra az önfe-
nntartás előmozdítása felé.

A program megvalósításába konkrét településeket vontak be. Eze-
ken a településeken bárki szabadon jelentkezhetett a programban 
való részvételre. A települések kiválasztásának alapja a projekt kap-
csán elkészült járási szintű diagnózis, valamint a megvalósítók saját 
tapasztalata volt. Fontos szempont volt a települések kiválasztásánál 
az is, hogy melyik település nyitott arra, hogy ebben részt vegyen. 
Az első évet követően 2020-ban már volt olyan település a járásban, 
amely azzal kereste fel a projekt munkatársait, hogy szeretnének  
a programban részt venni.

A települések kiválasztásánál láttak példát arra, hogy a legtöbb csa-
ládnál két generációval ezelőtt még rendszeresen művelték a ker-
teket odahaza, azonban mára ez a tudás nagyrészt kiveszett. Fontos 
volt, hogy a településeken meg tudják találni azokat a kulcsembere-
ket, akik helyben birtokában vannak a kertek műveléséhez szüksé-
ges tudásnak, őket magukat pedig motiválni tudják arra, hogy segít-
sék a közösséget gyakorlati tapasztalataikkal.

A tevékenység rövid bemutatása

A Zöldellő kertek program megvalósítása során 2019-ben és 2020-
ban is 6- 6, összesen 11 (volt egy település, amely két egymást kö-
vető évben is bekerült) települést tudtak elérni a Sellyei járásban. 
Ennek során, a program által elért településeken a helyi polgármes-
tereket keresték meg. Tőlük azt kérték, hogy gyűjtsék össze, kik 
azok a családok, akik csatlakozni szeretnének a programhoz. Ebbe  
a szolgáltatásba minden jelentkezőt be tudtak vonni, volt olyan tele-
pülés, ahol minden család bekerült. A Végtelen lehetőség projektből 
minden évben 127 családnak tudtak a kiskertek gondozásához szük-
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A szakmai megvalósítók szerint ennek a tevékenységnek az állami 
ellátórendszerbe való integrálása, adaptálása ebben a formában 
nem lehetséges. Állami szinten több példa látható arra, hogy azok 
a közfoglalkoztatottak, akik az önkormányzat által fenntartott ker-
tészetekben vannak dolgoznak, nem viszik haza a munkájuk során  
megszerzett tudást, és maguktól nem kezdenek el odahaza is ker-
teket gondozni. Egy ilyen program megvalósításához fontos és 
elengedhetetlenül szükséges a mentorálás és a szociális munka,  
a családokkal való folyamatos támogató kapcsolódás.

Ha lenne pluszforrás, akkor fontos és hasznos lehetne a családok 
számára a kertjeik gondozásához szükséges eszközök, nagy kerti 
munkagépek kölcsönzése, ezeknek az eszközöknek akár egy projekt 
részéről történő biztosítása.

44.táblázat: az Utazó Jelenlét Pont erőforrásai

Humán erőforrás

alkalmazott szociális szakemberek száma, időtartam:
-  4 fő alkalmazása, részfeladati munkavégzésben, aki 

az egyéni mentorálási folyamatokat vezeti
- 1 fő kertészmérnök tanácsadóként

Infrastrukturális erőforrás

-  a kollégák mobil működésének biztosítására egy 
kisbuszt szereztek be a pályázat forrásának terhére

-  a vetőmagokat, palántákat és virágokat részben a 
pályázat forrásából, részben a Katolikus Karitász 
egyéb forrásaiból szerezték be

Egyéb tevékenység/
erőforrás szükség csoportos tanácsadás és a családok mentorálása

A megvalósításhoz szükséges további tevékenységek 

Eredmények és hatások a tapasztalatok alapján

A program eredményeként értékelhető, hogy ezáltal több család tu-
dott saját magáról gondoskodni, az erre való képességet és az ehhez  
szükséges tudást pedig a program segítségével olyan családok is 
megszerezhették, akik korábban ilyen téren nem rendelkeztek elég 
tudással ahhoz, hogy egy saját kertet fenntartsanak. A tevékenység 
konkrét eredményeként értékelhető még, hogy a szolgáltatás által el-
ért településeken a családok és a közösségek aktívan részt vettek eb-
ben a folyamatban, ami a szolgáltatás nem titkolt célja volt arra néz-
ve, hogy ezáltal is szocializálják a munkavégzésre a programban részt 
vevő munkanélküli vagy közfoglalkoztatásban dolgozó családokat.

A szakmai megvalósítók szerint az ilyen és ehhez hasonló programok 
legnagyobb hatásfoka az, hogy azok a családok, akik önszántukból 
nem jelentkeznek egy ilyen, a Zöldellő kertekhez hasonló program-
ba, azáltal lesznek majd motiváltak, hogy látják, mi történik a szom-
szédjuk kertjében. Szerintük a megvalósítás megfelelő volt, ha újra 
kezdhetnék, akkor sem terveznék máshogy megvalósítani ezt a fajta 
tevékenységet.

Dilemmák és javaslatok a tapasztalatok alapján

A szolgáltatást megvalósító „utazós csapat” kapcsolatban áll a Kato-
likus Karitász más, a járásban működő Felzárkózó települések pro-
jektjeivel, ahol ez a tevékenység a továbbiakban, a pályázat lezárá-
sát követően továbbra is meg fog tudni valósulni majd. Részükre  
a megvalósítás során szerzett tapasztalataikat folyamatosan adják 
át. A program működtetése lehetséges a pályázati kereteken kívül 
is, így olyan települések is bevonásra kerülhetnek majd a jövőben, 
ahol nem fut felzárkóztatási fókuszú pályázat.
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