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A FELÜLVIZSGÁLAT LÉNYEGE 
 
Az EFOP-1.4.2-16 – Integrált térségi gyermekprogramok c. Felhívás során lehetőség nyílt arra, 
hogy az Edelényi Járás települései (vö.: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának települései) 
számára folytatódjon a korábban megkezdett munka pályázati forrás segítségével.  
A Felhívás 3.1 fejezete (I. Támogatható tevékenységek bemutatása alfejezetben) a következő 
előírást fogalmazta meg az „elődprojektekben” részt vevők (TÁMOP-5.2.3 konstrukció) számára: 
 

- „Az elődprojektben résztvevőknél a korábban elkészült kistérségi Gyerekesély stratégia és 
Cselekvési Terv felülvizsgálata, az EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai 
támogatása című konstrukció keretében megvalósuló kiemelt projekt 
kedvezményezettjének szakmai irányításával.” 

 
Mindezek figyelembe vételével kerül sor a 2014-ben elfogadott Edelényi Kistérség Gyerekesély 
Stratégia és Cselekvési Terv felülvizsgálatára a következőképpen: 

- az elődprojekt által kitűzött célok megvalósulása 
o a tervezett projektelemek megvalósulásának vizsgálata. Az adott projektelem és a 

kitűzött célok közötti koherencia vizsgálata, kapcsolódása jelen projekthez. (új 
beavatkozási célok végén található összegzés) 

- az EFOP-1.4.2-16 – Integrált térségi gyermekprogramok c. Felhívás alapján elkészített 
Megvalósíthatósági Tanulmány GYEB működtetésére vonatkozó javaslatainak integrálása 

- az EFOP-1.4.2-16 – Integrált térségi gyermekprogramok c. Felhívás fő céljainak 
integrálása a dokumentumba 

- újonnan meghatározott fejlesztési irányok, tervezett beavatkozások, indikátorok stb. 
bemutatása 

 
A felülvizsgálat módszertana: 
 
Az Edelényi Kistérség Gyerekesély Stratégia c. dokumentum struktúrája nem változott. A 
felülvizsgálat során a szöveges részekben ki lett cserélve a dokumentum korábbi címére való 
hivatkozás az új címre. „Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv”. 
A Edelényi Kistérség Gyerekesély Stratégia 10 évre vonatkozó tervezési dokumentum, így jelen 
felülvizsgálat során koncepcionálisan is csupán az aktualitások rögzítésére került sor, a 
célrendszerhez nem volt indokolt hozzányúlni. 
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Bevezetés  
  
Előzmények: 
Az Edelényi Kistérség Gyerekesély Stratégia és a hozzá kapcsolódó Cselekvési Terv és 
Forrástérkép, az edelényi Kistérség Többcélú Társulása konzorciumi vezetésével megvalósuló 
„Komplex program megvalósítás a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” 
elnevezésű, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012 azonosító jelű projekt keretében készült el, az 
Edelényi kistérség Többcélú Társulás dolgozói, bevont külső szakértők és az edelényi kistérség 
területén működő, a szakterületi lehatárolás által érintett intézmények munkatársai által. Az 
EFOP-1.4.2-16 – Integrált térségi gyermekprogramok c. Felhívás előírta azon pályázók részére a 
korábbi dokumentum felülvizsgálatát, akik az elődprojektet megvalósították. 
  
A Edelényi Kistérség Gyerekesély Stratégia 10 évre vonatkozó tervezési dokumentum, a 
Cselekvési Terv és Forrástérkép pedig egy 3 éves ciklusra készült operatív fejlesztési 
dokumentum.  
  
A kistérségi gyerekesély stratégia és a hozzá kapcsolódó cselekvési terv és forrástérkép elkészítése 
során figyelembe lett véve a készülő dokumentum illeszkedése a releváns, országos hatókörű 
fejlesztési dokumentumokhoz való illeszkedése. Az illeszkedési pontokat az érintett 
dokumentumok vonatkozó részeinek lényegi kivonatai tartalmazzák.  
  
A stratégia helyzetelemző részének elkészítéséhez felhasználásra kerültek a korábbi fejlesztési 
dokumentumok vonatkozó és aktualizált tartalmi elemei. Ezek mellett megjelennek a „Komplex 
program megvalósítás a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” projekt előkészítési 
szakaszában elkészült, a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekesély-kutató Csoport és a 
Wekerle Sándor Alapkezelő munkatársai által összeállított Kistérségi Tükör megállapításai, 
kiegészítve a rendelkezésre álló aktualizált adatokkal.  
A helyzetelemzés tartalmazza a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekesély-kutató Csoport által 
készített, az érintett projekt keretén belül lezajlott reprezentatív kérdőíves felmérés eredményein 
alapuló szükségletfelmérés vonatkozó adatait és megállapításait.  
  
A stratégiai célrendszer összeállítása során nagy hangsúly helyeződött a „Legyen Jobb a 
Gyermekeknek! Nemzeti Stratégia 2007-2032” által meghatározott céloknak való megfelelésre. 
A kistérségi stratégiai dokumentum is az országos szintű struktúrához igazodik, természetesen 
figyelembe véve a kistérségi sajátosságokat, speciális igényeket.  
  
A Cselekvési Terv és Forrástérkép elkészítése során a konkrét tevékenységek meghatározása, 
ütemezése, megvalósítókhoz való delegálása valósult meg. A forrástérkép elkészítése során a 
konkrét információk nem minden esetben álltak rendelkezésre, figyelembe véve, hogy az érintett 
2014-2020 Európai uniós tervezési időszak fejlesztési dokumentumai sem véglegesedtek teljes 
mértékben a dokumentum elkészítésének időszakában.  
  
A dokumentumok elkészítése a közösségi tervezés módszerével zajlott. Az adatgyűjtés operatív 
részét az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Gyerekesély Iroda munkatársai segítették. A 
fejlesztési dokumentumok szövegezését és összeállítását külső szakértő végezte. A tervezési 
munka során munkacsoport-értekezletek zajlottak, amiket kiegészítettek a „Komplex program 
megvalósítás a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” projekt keretében tartott 
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szakmaközi egyeztetéseken elhangzott információk és észrevételek. A dokumentum 
társadalmasítása részben ezeken a fórumokon, részben a projekt honlapján (tegya.hu) történt meg. 
A dokumentum elkészítését a Kistérségi Gyerekesély Bizottság felügyelte, majd a Kistérségi 
Gyerekesély Irodán keresztül terjesztette a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsa elé, 
amely a dokumentumot elfogadta.  
  
Mind a készítők, mind az Edelényi Kistérség Kistérségi Gyerekesély Bizottsága, mind az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kimondja, hogy az érintett fejlesztési 
dokumentumok – jellegükből adódóan – nem tekinthetők végleges, lezárt anyagnak, hiszen a 
folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezethez illeszkedve időszakonként 
aktualizálni szükséges. Az aktualizálásnak évenként meg kell történnie, mely feladat felelőse az 
Edelényi Kistérség Gyerekesély Irodája.  
 
A felülvizsgálat során alkalmazott módszerek széles körű partnerség segítségével valósultak meg 
a járás területén. Az EFOP felhíváshoz kapcsolódó célok meghatározása, az időközben 
felülvizsgált HEP-ek és a 2015-ben elkészített Járási Esélyteremtő Programterv figyelembe 
vételével.  
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1. A kistérségi gyerekesély stratégia illeszkedése  
  

1.1. A kistérségi gyerekesély stratégiát keretbe foglaló országos stratégiák és programok  
  

1.1.1. A „Legyen Jobb a Gyermekeknek! Nemzeti Stratégia 2007-2032  
Az Országgyűlés 47/2007. (V.31.) OGY határozata, egyhangú politikai és szakmai állásfoglalása 
a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia.  
A stratégiát az a felismerés hívta életre, mi szerint a szegénység, a makrogazdasági é makro 
társadalmi folyamatok hatására bővítetten újratermelődik és egyre nagyobb nehézség elé állítja a 
társadalom egészét. Az szegénységi kockázatnak fokozottan kitett többgyermekes családok 
esetében a gyermekszegénység komoly hátrány és életminőség-rontó, a jövő generációk 
felemelkedését gátló tényező.  
A stratégia alkotói, szakemberek és politikusok, megállapították, hogy a gyermeki „szocializációt” 
alapvetően befolyásoló intézmények, elsősorban az iskolarendszer, nem enyhítik, hanem gyakran 
felerősítik a szegénység újratermelődésére ható tényezőket. Az OECD országok között, a PISA 
felmérések alapján, Magyarországon határozza meg az iskolai eredményeket a társadalmi-családi 
környezet, amire az intézményrendszer rá is erősít.„A tartósszegénység, a lakóhelyi és iskolai 
szegregáció bontja a társadalom összetartozását, gyengíti a közös normákat. A probléma olyan 
méretű és olyan veszélyekkel jár a társadalmi, gazdasági, sőt a politikai fenntartható fejlődésre, 
hogy a cselekvést azonnal meg kell kezdeni, majd kitartószívóssággal évtizedeken át folytatni. A 
cselekvés motorja csak a kormányzat és a civiltársadalom együttes akarata lehet.”  
  
„A Nemzeti Stratégia átfogó céljai a következők:  
  
1. Jelentősen, a jelenleginek töredékére csökkenjen gyermekek és családjaik szegénységének 
aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei, 
életkilátásai.  
2. Szűnjenek meg a gyermeki kirekesztés, szegregálás és mélyszegénység szélsőséges 
formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása.  
3. Alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete, 
amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az 
intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a 
gyermekek képességeinek kibontásához, ahhoz, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, 
teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.  
  
A stratégia megalkotása óta a társadalmi különbségek tovább erősödtek, egyre több embert érintett 
az elszegényedés. Ennek részben katalizátora volt a 2008-ban kezdődő gazdasági világválság, ami 
megnövelte a munkanélküliek számát és jelentősen csökkentette a háztartások jövedelmét. 
Ugyanakkor a 2010-óta zajló közteherviselési- és szociálpolitikai szabályzók átalakítása is növeli 
a szegénységben élők számát.  
  
A stratégia az átfogó célok eléréséhez hat fejlesztés/beavatkozási területet jelöl ki, amelyeken 
változtatni szükséges. Ezek a következők:  
  
1. Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet javítása  
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2. A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése  
3. Lakás, lakhatás feltételeinek, minőségének, biztonságának javítása  
4. A képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és 

szolgáltatások, szegregáció megszűntetése  
5. A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése  
6. Egészségesebb gyermekkor biztosítása  
  
A beavatkozási területek komplex rendszert alkotnak, ezért egységesen kezelendők. A különböző 
beavatkozások hatással vannak egymásra. Eredményt is a komplex szemléket fenntartásával és az 
együttes beavatkozással lehet elérni.  
  
A beavatkozási területek célkitűzései:  
  
Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet javítása:  
  
• Radikálisan csökkenjen a gyermeket egyedül nevelő, foglalkoztatott nélküli családok 

száma és aránya;  
• Az atipikus foglalkoztatási formák erőteljes térhódítása megfelelő szintű szociális 

biztonság garantálása mellett.  
• A gyerekes szülők szükségleteihez rugalmasan igazodó, könnyen elérhető napközbeni 

ellátási szolgáltatások működése  
  
A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése  
  
• A családtámogatások szegénységcsökkentő hatásának növelése;  
• A gyermekszegénység szélsőséges, végletes formáinak enyhítése és felszámolása;  
  
A lakás, lakhatás feltételeinek, minőségének, biztonságának javítása  
 Egészséges és biztonságos lakókörnyezet megteremtése.  
• Megfelelő közlekedési infrastruktúra a szolgáltatások eléréséhez.  
• Szegregációmentes lakókörnyezet.  
• Egészséges ivóvíz és megfelelő közüzemi szolgáltatások általános elérhetősége.  A 

szükségleteknek megfelelő, a piac működésével összhangban lévő, igazságos, arányos és 
fenntartható támogatási rendszer létrehozása és működtetése.  

• A lakásvesztés intézményesített megelőzési eszközeinek működése.  
• A szükségleteknek megfelelő mennyiségű bérlakás és szociális bérlakás biztosítása.  
  
A képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások, 
a szegregáció csökkentése  
  
napközbeni ellátások  
• A 0-3 éves gyermekeket nevelő családok szükségleteinek megfelelő számú napközbeni 

ellátási férőhelyet biztosító ellátórendszer.  
• A szülői választási szabadságot lehetővé tevő alternatív napközbeni ellátások megfelelő 

körének működése.  
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• Minden gyermek számára jó minőségű, korszerű pedagógiai eszközöket alkalmazó óvoda 
biztosítása.  

• A 6-10 éves korosztály számára a szükségletekhez igazodó számú és jó színvonalú iskolán 
kívüli tanulási, sportolási és szabadidős tevékenységeket biztosító szolgáltatások 
működése.  

• A szünidők idején szükséglet szerint igénybe vehető sokszínű programok biztosítása.  
  
korai képességgondozás  
• Rendszeres időközönként megvalósuló szűrés a gyermekek egészségi állapotáról, 

kognitív-, mozgás-, beszéd- és érzelmi fejlődéséről a korai és hatékony fejlesztés 
érdekében.  

• A bölcsődébe, óvodába nem járó gyermekek számára képességgondozó és fejlesztő 
szolgáltatások biztosítása.  

• A  kisgyermekkori  neveléssel  foglalkozó  szakemberek  rendszeres, 
 folyamatos együttműködése.  

• A kisgyermekkori fejlesztésre, nevelésre szakosodott szakemberek működése a korai 
képességgondozás intézményeiben, valamint a bölcsődékben, illetve az óvodai 
tevékenységbe való bevonásuk.  

  
közoktatás  
• A hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása a sikeres iskolai pályafutás 

biztosítása érdekében.  
• Minden gyermek a képességeinek megfelelő szintű maximális tudással fejezze be alapfokú 

tanulmányait.  
• A kompetenciamérések eredményeiben radikálisan csökkenjen a szülő iskolázottságának, 

illetve a gyermek lakóhelyének meghatározó szerepe.  
• A sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározó többsége a képességüknek megfelelő 

szakmai támogatással integrált környezetben folytassa tanulmányait.  
• Iskolán belüli pedagógiai módszerekkel, iskolán kívüli támogatásokkal - az iskolai 

sikeresség elősegítésével - csökkenjen minimálisra a saját osztályában több évvel túlkoros 
gyermekek száma.  

• Az iskolai szegregáció minden formájának megszűnése.  
  
Gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése  
  
• Szegregációmentes intézmények.  
• Egyenlő esély a hozzáférésben.  
• Korszerű tudással rendelkező szakemberek, a hatékonyságot előtérbe helyező, 

együttműködő szolgáltatások.  
• Az ellátatlan gyermekek számának radikális csökkentése.  
• Rugalmasság, a szükségletekre válaszoló szolgáltatások működtetése.  
• Rendszeres, folyamatos szakmaközi együttműködés.  
• Rutinszerű együttműködés a szülőkkel.  
• Korszerű képzési és továbbképzési rendszerek bővítése.  
• Hatékony és intenzív családmegtartó szolgáltatások biztosítása.  
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• Korszerű módszerek rutinszerű használata az iskolai konfliktusok, a családon belüli 
erőszak, a gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés hatékony kezeléséhez.  

• Az igénybe vevők elégedettségének rendszeres mérése.  
  
Egészségesebb gyermekkor biztosítása  
  
• Egészséges életmód megteremtése (táplálkozás, sport, szabadidő).  
• Az egyenlő hozzáférés megteremtése az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az alap- és 

szakellátásában.  
• Az egészségügyi alapellátásban dolgozók továbbképzése, érzékenyítésük fokozása.  
• Az ellátatlan gyermekek számának radikális csökkentése, a minden gyermeket elérő 

szakorvosi ellátórendszer.  
• A serdülőkori terhességek korszerű megelőzése.  
• A koraszülések előfordulásának és arányának csökkentése.  
  
A Nemzeti Stratégia a speciális célok mellett horizontális célokat is meghatározott, amelyek 
átfogó jelleggel, minden beavatkozási területre érvényesek. Ezek egy része közvetlenül is hat a 
mélyszegénységre, mások a szegénység kezelésén túl általában is javítják a gyermekek társadalmi 
helyzetét, teljes jogú állampolgárrá válásuk feltételeit.  
  
A horizontális célok a következők:  
  
A mélyszegénységre közvetlenül is ható horizontális célkitűzések:  
• A roma kisebbség helyzetének érzékelhető javítása, beilleszkedésük segítése, 

szegregáltságuk, kirekesztettségük megszüntetése.  
• A fogyatékossággal élő gyermekek és családjuk helyzetének javítása, szükségleteik 

érzékenyebb figyelembevétele, jobb kielégítése.  
• A rossz helyzetű települések, térségek fejlesztési lehetőségeinek feltárása, hátrányainak, 

kirekesztésének csökkentése.  
• A gyermekeket is szolgáló közösségi rendszerek („nagy” rendszerek) esélyteremtő 

munkájának javítása (iskola, egészségügy, pénzbeli ellátások, közösségi terek stb.).  
  
A jogok és a demokratikusabb részvétel révén a szegénységre, illetve minden gyerekre ható 
célkitűzések:  
• A jogok, a jogi szemlélet erősítése, a gyermekek jogainak javuló érvényesítése.  
• A szakmák, intézmények, szektorok, továbbá az állami és önkormányzati szervek, a civil 

szerveződések, az egyházi és nonprofit intézmények javuló együttműködése.  
• Az állampolgárok, különösen az érintettek - a szegények és a gyermekek - aktívabb 

részvétele minden őket érintő ügyben.  
• A tájékoztatás javítása, az információk sokkal jobb eljuttatása mindenkihez, az informatika 

lehetőségeinek felhasználása olyan e-szolgáltatás nyújtásával, amely alkalmas a 
szegénység enyhítésére.  

  
A Nemzeti Stratégia alapelveket is megfogalmaz, általános stratégiai és speciális, a gyermekek 
helyzetével összefüggő alapelveket, melyek a következők:  
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A gyermekek helyzetével összefüggő általános stratégia alapelvek:  
  
1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága  
2. A hosszú távú szemlélet, folyamatos építkezés elve: generációs stratégia alkotása  
3. A gyermekek mindenek felett álló érdekének elve  
4. A jó kormányzás elve  
5. A társadalmi, helyi együttműködés elve  
6. A komplexitás elve  
7. Az átláthatóság és ellenőrizhetőség elve  
  
A gyermekek helyzetével összefüggő speciális alapelvek:  
  
1. A prevenció elve  
2. A gyermekérdek mindent átható elvként kezelésének elve  
3. A fokozatosság, valamint a leghátrányosabb helyzetben lévők fokozott védelmének elve  
4. Az egyenlő esélyű hozzáférés elve  
  
A kistérségi gyerekesély program kapcsolódása a Nemzeti Stratégiához  
A kistérségi gyerekesély stratégia a ”Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégián alapul, 
annak helyi adaptációja.  
A kistérségi gyerekesély stratégia hatóköre – megnevezéséből is adódóan – az edelényi kistérség 
területére terjed ki. Időtartama: minimum 10 év, középtáv a pályázat előírásai szerint. Céljai 
azonosak az országos célokkal, azonos, de igazodik a kistérségi igényekhez. Alapelvei 
megfelelnek a Nemzeti Stratégiában foglalt alapelvekkel. Alapja az Országgyűlés 47/2007. 
(V.31.) OGY határozatával elfogadott Nemzeti Stratégia és a kistérség saját elköteleződése, 
vállalása. A kistérségi stratégiát el kell fogadtatni az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsával és a települési önkormányzatokkal. Emellett elengedhetetlen a készítésben 
és megvalósításban résztvevők elkötelezettsége, a helyben élő lakosság és a civil szervezetek általi 
ismertség és elfogadás. A projektgazda az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása felelőssége az 
évente történő felülvizsgálata. A fenntartásban együttműködik a Gyerekesély Iroda, a Gyerekesély 
Bizottság, a kistérségi települési önkormányzatok, szakmai és civil települési csoportok.  
A Kistérségi Gyerekesély Stratégia a helyi - azaz egyszerre települési és kistérségi szintű 
célkitűzések és az azok eléréséhez szükséges beavatkozások, tevékenységek, együttműködések és 
mozgósítások szükségességét tükrözi annak érdekében, hogy:  
• a kistérség gyermekszegénység elleni küzdelemében érvényesülhessenek Nemzeti  

Stratégia alapelvei;  
• a helyi szükségleteket előtérbe helyezve kistérségi szinten értelmezésre kerüljenek a 

Nemzeti Stratégia célkitűzései és prioritásai,  
• hogy a szegénység újratermelődését előidéző helyi (települési, mikrotérségi, régiós) 

viszonyok, megváltozhassanak.  
  
  

1.1.2. Új Magyarország Felzárkóztató Program  
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását célzó program alapvető indoka volt, hogy 
növekszik az országon belül a területek közötti leszakadás. A programban támogatott konkrét 
fejlesztések egy része a foglalkoztathatóság és az életminőség javítására irányult, a helyben 
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igénybe vehető közszolgáltatások kínálatának bővítését, tartalmi és minőségi fejlesztésüket 
célozta meg. Hangsúlyozni kívánta a civil szervezetek részvételét. Alapvetően a kistérségek 
gazdasági teljesítményének növelésére törekedett. A program a jelzett területeken a 
termelékenység fokozását kívánta ösztönzi, illetve fenntartani, vagy növelni a foglalkoztatási 
kapacitásokat, de a háztartásokban, a törpe- és kisgazdaságokban folyó termelés bővítését is 
fontosnak tartotta.   
A programnak több illeszkedési pontja van a Nemzeti Gyerekesély Stratégiához, elsődlegesen a 
foglalkoztathatóság és az életminőség javításán, valamint a helyben igénybe vehető 
közszolgáltatások kínálatának bővítésén, tartalmi és minőségi fejlesztésén keresztül. Az Új 
Magyarország Felzárkóztató Program különösen szoros kapcsolatban áll a Gyermekesély 
Programmal, amely a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyermekek esélyegyenlőségét 
kívánja megteremteni.  
  

1.1.3. Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)  
Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, azaz a társadalmi felzárkózási és 
népesedési kihívások kezelése valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon keresztül: 

- Társadalmi felzárkózás 
- A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése 

Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések 
- A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentésére 
- A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokúvégzettséggel rendelkezők 

számának növelése 
- Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben 
Mindezeket kiegészíti a lelki egészség és megújulás horizontális kezdeményezés, melynek célja a 
lelki egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség javítása, s 
így több beavatkozási irányban is megjelenik. Az Eurobarometer 2011. évi adatai szerint a magyar 
lakosság mentális állapota az európai országok döntő többségével összehasonlítva rosszabbnak 
minősíthető, s az európai átlaghoz képest kevesebb magyar tapasztalta a „boldogságot”, a „teljes 
életet”. 
 
 
1.1.4. Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia (NTFS) 2014-2020  
  
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan 
kijelöli a felzárkózási fejlesztések irányait. Az NTFS átfogó céljai szinkronban az Európa 2020 
stratégia hazai szegénység csökkentési céljaival:  
• a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös 

tekintettel a roma népességre;  
• a szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása;  
• a társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése.  
  
A célok elérésében – a társadalmi problémák legfontosabb jellemzőit tekintve – az alábbi 
horizontálisan érvényesítendő célkitűzések kerültek meghatározásra:  
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• tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek javítása;  
• a gyermekek szegénységének csökkentése;  
• a szocializációs és szociokulturális hátrányok leküzdése;  
• a roma nők iskolai és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése;  
• a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, a területi hátrányokból 

származó társadalmi hátrányok mérséklése;  
• a  romákkal  szembeni  diszkrimináció  csökkentése  az 

 intézményekben  és  a közösségekben.  
  
A felzárkózás politika stratégiai koncepciója hozzájárul a gazdaságélénkítéshez, a 
foglalkoztatottság bővítéséhez, a szociális biztonság megerősítéséhez. Beavatkozási területei a 
foglalkoztatás, a lakhatás, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátások, szolgáltatások és a 
szemléletformálás. A tervezett intézkedések alapeleme az együttműködés, a társadalmi kohézió, 
a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség megerősítése.  
  
Az Európai Bizottság társadalmi befogadást érintő ország-specifikus ajánlásai szerint szükséges 
az egyes nemzetek által  
• A szegénység csökkentése érdekében – különösen a gyerekek és a romák körében – annak 

biztosítása, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzése minden 
szakpolitikai területen megjelenjen.  

• A korai iskolaelhagyókra vonatkozó nemzeti stratégia végrehajtása, valamint, hogy az 
oktatási rendszer minden fiatalnak biztosítsa a munkaerőpiacra jutáshoz szükséges 
készségeket, szaktudást és képesítéseket. Javítsa az inkluzív általános oktatáshoz való 
hozzáférést, különösen a romák számára.  

  

1.1.5. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hátrányos helyzetű gyermekeket 
érintő intézkedéseinek összefoglalása  

  
A 2012. szeptember 1-jétől fokozatosan hatályba lépő, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény több rendelkezése érinti közvetve vagy közvetlenül a hátrányos, vagy halmozottan 
hátrányos gyerekeket.   
A törvény értelmező rendelkezése [4.§ 12. pont] új fogalomként vezeti be a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek, tanuló fogalmát. Ennek két alapesete a különleges bánásmódot igénylő (sajátos 
nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelten tehetséges) és 
a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. Utóbbit az új törvény a kettős 
szabályozás elkerülése érdekében nem definiálja, hanem a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben rögzített meghatározásra hivatkozik. Ez 2013. szeptember 1-jétől 
érvényes, addig az 1993. évi LXXIX. törvény által használt meghatározás marad érvényben.   
A 8.§ szerint az óvodába járás 2014 szeptemberétől a gyermek három éves korától kötelező, de ez 
alól a kötelezettség alól a jegyző az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a 
fenntartó a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos 
érdekét és családvédelmi szempontokat szem előtt tartva felmentést adhat. A kötelező óvodába 
járás kezdetének leszállítása tehát jelentős mértékben a hátrányos helyzetű gyermekek korai 
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felzárkóztatását célozza, és várhatóan csökkenti majd az iskoláskorig kialakuló, és az a későbbi 
tanulmányokat negatívan befolyásoló szociokulturális és egyéb hátrányok kialakulását.   
  
Egyebek mellett hasonló célokat is szolgál a 27.§ (2) bekezdés rendelkezése, mely szerint:  
„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon 
kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig 
vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak, az intézményben gondoskodni kell a tanulók 
felügyeletéről.” Az intézkedést elsősorban a gyermekek, tanulók védelme teszi szükségessé, 
hiszen a családok többsége munkakörülményei vagy szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani 
a gyermek számára a családi nevelő közeget a délutáni időszakban, így a gyerekek számos káros 
hatás kockázatának vannak kitéve. Az ebben az időszakban szervezett foglalkozások a 
felzárkóztatásra is jó alkalmat kínálnak. A 16 óráig szervezett foglalkozásokkal kapcsolatban is 
érvényesül azonban az az elv, hogy a köznevelési intézmény nevelés tekintetében nem riválisa, 
hanem segítője a családoknak, ezért bizonyos speciális oktatásszervezési módszerek esetének 
kivételével – a szülő kérésére az intézményvezető felmentést adhat a délutáni foglalkozások alól. 
[55.§ (1)]   
A felzárkóztatás megszervezését a jogszabály 27. § (5) bekezdése írja elő az iskolák számára: „Az 
általános iskola, a középfokú iskolaköteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az 
osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a 
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási 
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó 
tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy és háromfős 
foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-
egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.”  
  
A törvény 2.§ (1) bekezdése egyértelműen kijelenti: „Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és 
kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz 
való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő 
felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata.” vagyis az ingyenes oktatás nem függ össze az 
életkorral, nem a tankötelezettség végéig, hanem a végzettség megszerzéséig biztosított.  Arra 
valóban lehetőség nyílik, hogy a 16. életévét betöltött tanuló fegyelmi okból kikerüljön az 
iskolából, ennek oka azonban semmiképpen sem lehet pusztán az életkora.   
A leszállított tankötelezettségi korhatár mellé foglalkoztatás ügyi program is szükséges. 
Ugyanakkor ismét hangsúlyozandó, hogy a korhatár leszállítása nem jelenti a tanulmányok 
befejezését vagy indokolatlan felfüggesztését.   
A tanuláshoz való visszatérésben, a felzárkózásban és a szakképzésre való felkészülésben jelentős 
segítséget nyújtanak a 2013 szeptemberétől induló köznevelési Híd-programok. A Hídprogramok 
nem a szegregáció, hanem a felzárkóztatás céljával jönnek létre. Ezt a szempontot a róluk szóló 
rendelet elkészítésekor is kiemelten szem előtt kell tartani.”  
  
A Törvény előírásai megkerülhetetlen a kistérségi gyerekesély stratégia elkészítésekor. 
Makrostrukturális szabályzóként nagymértékben meghatározza a kistérségi gyerekesély stratégia, 
illetve a cselekvési terv kereteit.  
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1.2. A kistérségi gyerekesély stratégiát meghatározó kistérségi dokumentumok  
  

1.2.1. Az Edelényi kistérség LHH felzárkóztatási tervdokumentuma  
  
A leghátrányosabb kistérségek komplex felzárkóztatási programjának keretében készült el 2008-
ban az Edelényi kistérség tervdokumentuma, amely a 2007-2013-as program időszak forrásai 
felhasználásának optimalizálását kívánta előkészíteni a kistérség által meghatározott jövőkép, 
célrendszer és fejlesztési irányok mentén, a 2008-től 2013 végéig terjedően.  
A dokumentum 5 db fejlesztési irányt jelült ki:  
1 Helyi adottságokra alapozott új gazdasági tevékenységek  
2 Versenyképes vállalkozások  
3 Egészséges, innovatív és befogadó társadalom  
4 Élhető térség  
5 Regionális integráció feltételeinek javítása  
  
A tervdokumentumban megfogalmazott célok és tervezett beavatkozások jelentős átfedést 
mutatnak a Nemzeti Gyerekesély Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel. A program 
keretében 3.973 Mrd Ft állt a kistérség rendelkezésére indikatív forrásként, melynek közel 
háromnegyedét sikerült projektekkel lefedni.  
  

1.2.2. Az Edelényi Kistérségre elkészült fejlesztési dokumentumok harmonizációja  
  
A rendszerváltástól a 2007-ig tartó időszakban az edelényi kistérségre több fejlesztési stratégia 
készült. Ezek sem egymással, sem az időközben elkészült regionális és országos ágazati fejlesztési 
dokumentumokkal nincsenek összehangolva. Márpedig a 2007-13 közötti fejlesztés kistérségi 
sikerének alapvető feltételei közé tartozott a kistérség pontos önértékelése, a valós 
szükségleteknek és az országos ágazati és regionális fejlesztési programok „hívószavainak” 
megfelelő célkitűzés, a közös célok elérése érdekében a kistérség szellemi erőforrásainak, anyagi 
és társadalmi tőkéjének mozgósítása, az erőforrások koncentrálása és beosztása, a térségen belül 
a cselekvés összehangolása, a projektek egymásra építése. Ezáltal érhető el a fejlesztési 
kapacitások megsokszorozása, a térségi hatások maximalizálása.  
A fenti indokok alapján a Kistérségi Fejlesztési Tanács a tervek harmonizációját tűzte ki célul. Az 
Edelény és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megbízása alapján az MTA Regionális 
Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztálya a tervek egymással, valamint a Nemzeti 
Fejlesztési Terv és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és azok operatív programjaival való 
összehangolását végezte el a 2007. március 1 - május 15. közötti időszakban. A fejlesztési 
dokumentum által meghatározott stratégiai célok:  
  
1 Aktív népesség  
2 Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása  
3 Turizmus fejlesztése  
4 Regionális integráció  
5 Közösségi értékek restaurálása  
6 Élhető térség  
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A tervdokumentumban megfogalmazott célok közül az első a második és a hatodik stratégiai cél 
jelentős átfedést mutatnak a Nemzeti Gyerekesély Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel.  
  
  

1.2.3. Az Edelényi Kistérség Közoktatási és Esélyegyenlőségi terve   
  
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés (KEH) elkészítésének alapvető célja: az 
esélyegyenlőség biztosítása a gyermekek, tanulók azon csoportjai számára, amely csoportok a 
közoktatás bármely szintjén valamilyen hátránnyal küzdenek. A dokumentum elkészítésénél 
kiemelten fontosnak volt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a 
tanulási nehézséggel küzdők számára a többi gyermekkel egyenlő esély biztosítása. Ezt a célt csak 
pozitív diszkriminációval lehet elérni, amely ezen csoportok előnyben részesítését jelenti.  
  
A dokumentum a közoktatási rendszer átalakításából adódóan nem minden szempontból releváns. 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2012. január 1-től nem végez a közoktatás 
koordinációjához kötődő szakmai és operatív feladatot. Az önkormányzati fenntartású alapfokú 
oktatási intézmények legnagyobb része állami fenntartásba került, melynek fenntartója a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Egy általános iskola és egy tagintézménye, továbbá a 
kistérség egyetlen középiskolája a Miskolci Görögkatolikus Apostoli Exarchátus fenntartásába 
került.  
További fenntartóváltások mentek végbe a kistérségben, melyekről részletesen a helyzetelemzés 
fejezetben lesz szó.  
  
A fenntartóváltásokból eredő átalakulás mellett nem hagyható figyelmen kívül a stratégia szakmai 
tartalma, amely szorosan kapcsolódik a Kistérségi Gyerekesély Stratégiához. A fejlesztési 
dokumentum általános céljai és az ahhoz kapcsolódó horizontális intézkedések nagyfokú átfedést 
mutatnak a Gyerekesély Stratégia célterületeivel.  
  
Általános célok  
  
1. A hátrányos megkülönböztetés megszűntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése.  
2. Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítása.  
3. A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a 

város intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.  
4. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az 

oktatási, az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat.  
  
Az általános célokhoz kapcsolódó horizontális intézkedések:  
  
1. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása  
2. Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése  
3. A helyi szemléletet megváltoztató programok támogatása, segítése  
4. A hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő egyes 

szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése  
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1.2.4. Járási (Térségi) Esélyteremtő Programterv (TEP) 
 
A TEP alapvető célja a járás Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak összehangolása és az azokban 
foglalt feladatok megvalósítása a térségi együttműködések keretében. A dokumentum 
komplexitása, célrendszerének kialakítása azon túl, hogy túlmutat a helyi HEP-ek 
összehangolásán, mindezeket összekapcsolja egy olyan járási fejlesztéspolitikai keretrendszerbe, 
amely révén a részt vevő települések számára egyértelmű és egzakt fejlesztési célok kerülnek 
nevesítésre, amelyek segítséget nyújtanak számukra a Széchenyi 2020 program megvalósítására 
a 2014-2020 közötti programozási időszakban. A TEP kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az 
önkormányzati és állami fenntartásba került intézmények által nyújtott közszolgáltatások jól 
működő, komplex rendszert alkossanak, melyben a járásszékhely önkormányzat szándékai 
maximálisan érvényesülhetnek, a felzárkóztatás, oktatás, egészségügy, szociális ellátások és 
foglalkoztatás területén. Ennek dokumentuma a járási szintű „Térségi Esélyteremtő Programterv” 
(továbbiakban: TEP). 
 
A Térségi Esélyteremtő programterv helyzetelemzése és helyzetértékelése alapvető fontosságú 
fejezetek a Széchenyi 2020 program forráslehívásához kapcsolódóan. Itt kerülnek bemutatásra 
azok a potenciális problémák, amelyekre „reagálnia” kell a térség önkormányzatainak. A TEP 
kellő alapot biztosít ahhoz, hogy joggal – és remélhetőleg sikeresen – pályázzanak a települések 
az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeinek megfelelő fejlesztési forrásokra. A térségi jövőkép 
című fejezet foglalja össze a térség fejlesztéspolitikai dokumentumaiban található 
megállapításokat, fejlesztési igényeket.  
A célkitűzések c. fejezet azokat az elképzeléseket – témacsoportokat - foglalja össze, amely 
fejlesztési igények megfogalmazódtak a korábbi fejlesztéspolitikai dokumentumokban, illetve a 
kutatás során felmerültek, valamint a Kerekasztal-fórumok során megfogalmazódtak. 
Szándékosan nem alkalmaztunk konkrét megfogalmazásokat, éppen azért, hogy semmilyen helyi 
cél ne kerüljön kizárásra a pályázati lehetőségekből a túl konkrét cím alapján. Az utolsó, a VI. 
fejezet pedig a helyi esélyegyenlőségi programokra vonatkozó jogszabályi változásokat foglalja 
össze, illetve a térségi adathiányra vonatkozóan tesz megállapításokat és felülvizsgálja a jelenleg 
hatályban lévő HEP-eket, módosítási javaslatokat megfogalmazva. 
A TEP jövőképe: 
A térségi jövőkép elsősorban a munkahelyteremtést, a helyi erőforrások kiaknázást, a helyben 
megtermelt javak előtérbe helyezését tartja fontosnak. A települések népesség megtartásához a 
munkahelyeken kívül a lakókörnyezet minőségi fejlődése, a szolgáltatások megfelelő színvonala 
és a szociális háló minél szélesebbre húzása szükséges. A jövőkép megvalósulása érdekében a 
járás székhelyen három átfogó célt jelöltek ki: 
 

• Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése: a lakosság számára 
megfelelő szolgáltatások biztosítása, kedvező városi arculat kialakítása, a helyi identitás 
és társadalmi kohézió erősítése; 

• Versenyképes és innovatív gazdaság: a tercier szektor, kiemelten a turisztikai ágazat 
fejlesztése, innovatív és kreatív minőségi termék- és kínálatfejlesztés, kiegyensúlyozott 
munkaerő-piaci helyzet, az aktivitás és az értékteremtő foglalkoztatás növelése; 

• Fenntartható város és városkörnyék megteremtése: az épített környezet és a természeti 
értékek védelme, a kulturális örökség és a hagyományok megőrzése, a környezettudatos 
energiagazdálkodás a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében. 
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A TEP problématérképe: 
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2. A kistérség helyzetelemzése  
2.1. Helyzetelemzés összefoglalása  

2.1.1. Földrajzi elhelyezkedés, megközelíthetőség  

 Az Edelényi Járás települései földrajzilag kifejezetten változatos felszínű, tagolt tájakon 
találhatóak. Magyarország 230 földrajzi kistája közül összesen nyolc kistáj geológiai határa 
érintett a járás települései által, így az Edelényi Járás területén található hazánkban a legtöbb 
földrajzi kistáj. Ezek hivatalos elnevezései: Aggteleki-hegység, Alsó-hegy, Bódva-völgy, 
Cserehát, Szalonnai-hegység, Sajó-völgy, Szendrői-rögvidék, Tornai dombság. A térség 
közlekedésföldrajza rendkívül kedvezőtlen, a 27. sz. főút biztosítja egyedül az É-D irányú 
összeköttetést a járás területén, kelet-nyugati irányú releváns közlekedésföldrajzi összeköttetések 
hiányosak. Vasúti összeköttetése elhanyagolható, a 84-es számú belföldi menetrendező számú 
vasútvonal villamosítás híján csekély szerepet játszik a térségi közlekedés biztosításában.  
 
A járás településeinek morfológiájára az aprófalvas településhálózat jellemző. Az észak-
magyarországi kistelepülések történeti hagyományaikból fakadóan az önellátásra rendezkedtek be 
az eltérő földrajzi tájegységek kínálta adottságok minél jobb kihasználása miatt. Így azonban ezen 
települések tradicionálisan nem egy-egy körzetközponthoz kötődnek (mint pl. az alföldi 
mezővárosok), hanem laza hálózatos együttműködés jellemezte társadalmi-gazdasági életüket. A 
körzetesedés így ebben a térségben jellemzőbben csak a XX. század folyamán erősödik fel.  
A Magyar Növekedési Terv II.B.1. fejezete vizsgálja meg a funkcionális várostérségek 
lehetőségeit. Edelény itt az 5. hierarchiaszint települései közé tartozik. A fenti településtörténeti 
okfejtést is igazolja az alábbi ábra; jól láthatóan az ország egyik leginkább városhiányos térsége 
az Edelénytől észak-északkeletre fekvő terület.  
 

 
Forrás: Magyar Növekedési Terv, 129. oldal 
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Az MTA 2001-es (és 2011-ben a népszámlálási adatokkal frissített) kutatási zárótanulmánya a 
hazai falvakat összesen hét kategóriába sorolta. Az Edelényi Járás területén több, mint kéttucat 
települést soroltak be a legrosszabb minősítésű, VII. Hátrányos helyzetű aprófalvak rossz 
munkaerőpiaci feltételekkel c. kategóriába. Gyakorlatilag a 27.sz. főút mentén fekvő, és azokhoz 
közelebb elhelyezkedő települések, és nagyobb települések kivételével minden település ide 
tartozik.  Ugyanakkor ez a kutatás is leszögezi, hogy az „aprófalvas tünetcsoport” nem napjaink, 
vagy a szocializmus évtizedeiben alkalmazott településpolitika hatására lett hátrányos helyzetű, 
hanem ezek a települések hagyományosan hátrányos helyzetűek voltak. A két legfontosabb 
tényező, ami ezt történetileg meghatározza: 

• kedvezőtlen közlekedésföldrajzi fekvés 
• kedvezőtlen agráradottságok 

 
Fontos megjegyezni, hogy az itt élő lakosság tradicionálisan arra kényszerült, hogy a rossz 
minőségű, és csekély számú szántók miatt rendszeresen kiegészítő tevékenységgel (erdőkiélés, 
fuvarozás, háziipar, stb.) foglalkozzon! Vagyis, ezek a többlettevékenységek járultak hozzá 
ahhoz, hogy a térség munkaerő-feleslege helyben maradjon, és biztosítsa ily módon a minimális 
életkörülményeket. Ennek ellenére a járás több településéről már bő évszázada megindult az 
elvándorlás, a végső „döfést” pedig az ötvenes évek kollektivizálása adta meg, amely révén 
felgyorsult a szelektív elvándorlás, és az az állami településpolitika, hogy a csekély mértékben 
rendelkezésre álló erőforrásokat jellemzően a tanácsi székhelyű településekre koncentrálták. A 
rendszerváltás utáni időszakban pedig az egyetlen társadalmi „kapaszkodó”, az állandó 
munkahely szűnik meg rohamos tempóban, ismételten csak az aprófalvas településeken okozva a 
legnagyobb problémát.  
 
A térség esélyegyenlőségi mutatóinak javítása, a jellemző központi funkciók (Edelény, esetleg 
Szendrő) csekély megléte miatt azon az úton kell, hogy haladjon, amely főleg ezeknek a 
kistelepüléseknek kínál legalább alapfokú minőségi szolgáltatásokat. 
  

2.1.2. Társadalmi helyzet  
  
Az Edelényi járás Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén található. Székhelye Edelény, rajta 
kívül városi rangja van Szendrőnek is. A járáshoz a két várossal együtt 45 település tartozik, ami 
2,5-szerese az országos átlagnak és kétszerese a megyei átlagnak, járásunk ezzel a megyén belül 
első helyezett és országosan is a legnagyobbak közé tartozik. A népsűrűség kevesebb mint fele az 
országos átlagnak, a településsűrűség, vagyis az adott területre eső települések száma azonban 
közel kétszerese annak. E két adat összefügg azzal, hogy az Edelényi járás településszerkezetére 
az aprófalvak jellemzőek. Még jellemzőbb adat, hogy a járás településeinek egynegyede 100 főnél 
kisebb lakosságú törpefalu, míg az ország összes települése közül csak minden huszadik tartozik 
ebbe a csoportba. 
 
A járás statisztikai adatainak településenkénti bemutatása során az aprófalvas szerkezet három 
okból is nehézséget okozna. Egyrészt a legnagyobb és a legkisebb település népessége között több 
százszoros a különbség, ezért nehéz jól összehasonlíthatóan ábrázolni az adataikat. Másodszor a 
törpefalvaknál az egyes mutatók időbeli változása szélsőségesen ingadozó lehet, hiszen egy ilyen 
településen akár egyetlen statisztikai esemény (halálozás, költözés, munkába állás stb.) is jelentős 
eltérést eredményezhet a százalékos és a viszonyított mutatókban. Harmadszor mivel még a 
legalapvetőbb intézmények sem találhatók meg minden településen, vagyis ahol megvannak, ott 
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szinte mindig a saját településükön kívüli lakosságot is kiszolgálnak, ezért az intézményi ellátási 
adatoknak a népességi adatokkal való települési szintű összevetése gyakran félrevezető lehet. 
Természetesen törekedtünk az adatok lehető legjobb bemutatására, de e korlátokat figyelembe kell 
venni az értelmezés során. 
 
A járás lakónépessége hosszú ideje csökkenő tendenciát mutat, és ez az utolsó másfél évtizedben 
általában igaz az egyes településekre is. Mindössze 7 település népessége növekedett a vizsgált 
időszakban. Az egyetlen kivételt a 2011-es év jelenti, amikor járási szinten mintegy 2%-os 
népességnövekedést regisztráltak, ez azonban inkább a népességadatok minőségével függ össze, 
mint tényleges demográfiai jelenségekkel. (Az ország nagy részén hasonló volt a helyzet, mivel 
viszonylag nagy eltérés mutatkozott a korábbi adatok alapján várt és a népszámláláskor 
ténylegesen talált lakónépesség között.) A népesség 2000 és 2013 között évente átlagosan 225 
fővel csökkent. Ennek az ütemnek a fennmaradása esetén az össznépesség 2030-ra 30 ezer fő alá 
csökkenne. 
 
A népesség megoszlása a települések között nagyon egyenlőtlen. A két város, Edelény és Szendrő 
a teljes lélekszám több mint kétötödét tömöríti, egyenként 29 illetve 13%-os részesedéssel. Ha a 
43 községet három csoportba soroljuk a 2013. évi állandó népességük nagysága szerint, akkor az 
első harmadba az 500 és 2500 lakos közötti 14 település kerül, a másodikba a 200 és 500 lakos 
közötti 14, a harmadikba pedig a 200 fő alatti 15 darab község. Az első harmadba tartozó 
községekben él a járás népességének 43%-a, a középső harmadban 12%, a legkisebb településeken 
pedig mindössze 3% él. 
 
Az egyes települések népességszám-változása nagyon változatos képet mutat. Bár általánosságban 
csökkenés mutatkozik, ennek sebessége és időbeli változásai településenként eltérnek, és enyhe 
átrendeződés tapasztalható a települések részesedésében. Míg Edelény és a közepes és kisebb 
községek népessége erőteljesen csökken, Szendrőé és a nagyobb községeké csak kisebb 
mértékben, ezért az utóbbiak aránya a járáson belül valamelyest nőtt a vizsgált időszakban. Le 
kell azonban szögezni, hogy a községek itt használt csoportosítása nem homogén csoportokon 
alapul, így ezeken belül is nagy változatosság tapasztalható. 
 
A kistérség lakossága 35757 fő, amely 46 településen oszlik meg. A települések közül kettő bír 
városi ranggal, Edelény, ahol 10298 lakos és Szendrő, ahol a lakosság száma 4259 fő. A városi 
népesség aránya 40,7%. A települések átlagos létszáma mindemellett 761 fő, amely jól mutatja az 
aprófalvas településszerkezetet. A 14 évnél fiatalabbak aránya a lakónépességen belül 19,7%, a 
60 éven felüliek aránya 21,4%. A kistérség korstruktúrája öregedő tendenciát mutat.  
 
Az MTA Gyerekesély Kutatóközpont által készített reprezentatív felmérés adatai alapján a 
gyermekek életkori megoszlása a kistérségben lényegében az országos mintázatot követi, csak 
árnyalatnyi különbségek érzékelhetőek. Országosan a vizsgált két szélső gyermek életkorcsoport 
(0-2 évesek illetve 14-17 évesek) számosságában 10%-os különbség van, az Edelényi kistérségben 
is ugyanez a különbség jelentkezik. A legalacsonyabb korcsoportban (0-2 évesek) a gyerekek 
majdnem feleannyian vannak, mint a legidősebb korcsoportban (14-17 évesek), ami hangsúlyos 
gyerekszám csökkenést mutat és vetít előre (ez a demográfiai csökkenés azonban az országos 
átlagnak megfelelő). A kedvezőtlen demográfiai tendencia a kistérség gyermekintézményeinek 
fennmaradása szempontjából is negatív következményekkel járhat, illetve hosszú távon is a 
gazdasági aktivitás további csökkenését vetíti előre.  
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Ha a gyermekek arányát a népességen belül vizsgáljuk, akkor ebből adódik, hogy a kistérség 
korösszetétele fiatalosabb jellegű, mint amit az országos átlag mutat. A kistérségben a száz 
aktívkorúra jutó gyerekszám - a gyermeknépesség eltartottsági rátája – az országos mutatókhoz 
képest jóval magasabb értéket mutat. Míg országosan 100 aktívkorúra 24 gyerek jut, addig az 
Edelényi kistérségben ugyanez az érték 34. Mindez a kistérségben – az országoshoz hasonlóan - 
az időskorúak magas arányával párosul (országosan 100 aktívkorúra 38 időskorú jut, az Edelényi 
kistérségben lényegében ehhez hasonló adatot regisztrálhatunk: 36). Tehát egyik oldalról a térség 
fiatalos jellege rajzolódik ki, ugyanakkor az elöregedés jelei is megmutatkoznak, hiszen 100 
gyermekkorúra egy árnyalattal több időskorú jut. A demográfiai válság azonban kevésbé érezteti 
a hatását a kistérségben. A gyermekkorúak és az időskorúak számát összevetve, az országos 
állapotok egyértelműen az elöregedés jeleit mutatják - hiszen 100 gyermekkorúra ennél 
lényegesen több időskorú jut. Az országos átlaghoz képest az elöregedés a kistérségben jóval 
kisebb mértékű: míg országosan 100 gyermekkorúra 161 időskorú jut, addig az Edelényi 
kistérségben ez az arány jóval alacsonyabb, száz gyermekkorúra 108 időskorú jut.  
  
Az edelényi kistérségben a fiatalkorúak meghatározó hányada, 58,3%-a roma származású, míg 
országosan a roma származású gyermekek aránya 11% körüli. A MTA Gyerekesély-kutató 
Csoport erre vonatkozó felmérése azokat tekintettük romáknak, akik annak vallották magukat.  
  
Az ezredforduló óta a legutóbbi népszámlálás szerint 2440 fővel csökkent a lakosok száma az 
elvándorlások hatására. Ehhez jön még további 1093 fős népességfogyás, amely a természetes 
szaporodás adataiból nyerhető i. Összesen 3533 fővel csökkent a kistérség lakossága 10 év alatt, 
amely közel 10%-os népességcsökkenést jelent! A népességfogyás egyben népességcsere is, 
amely kontraszelektív: a képzettebb, fiatalabb, a munkaerő-piacon könnyebben elhelyezkedő 
lakosok hagyják el a kistérséget.  
 
A kiürülő aprófalvakban élő idős lakosság ellátása komoly kihívás elé állítja az 
önkormányzatokat. Az egyedül élő idős lakosok házi gondozása, ellátása, a házi segítségnyújtás 
meghaladja a falugondnokok és a jelenleg alkalmazásban álló gondozók kapacitását ezért ennek 
fejlesztése, az otthoni jelzőrendszer kiépítése elengedhetetlen.  
 
Szintén az aprófalvas területeken található számos, betöltetlen háziorvosi álláshely, melynek 
ellátása helyettesítéssel történik. Az orvosok számára nem vonzó a területileg hátrányos, 
szolgáltatáshiányos lakókörnyezet, és az erodált egészségi állapotban lévő páciensi kör. Annak 
ellenére sem, hogy az önkormányzatok jelentős anyagi hozzájárulást biztosítanak a praxis 
betöltéséhez. 
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2000 2005 2010 2011 2012 2013
11 243 10 872 10 101 10 096 10 030 9 829 -13%

4 304 4 245 4 119 4 196 4 228 4 255 -1%
Boldva 2 482 2 441 2 312 2 409 2 399 2 393 -4%
Szendrőlád 1 759 1 952 2 022 1 968 2 029 2 056 17%
Szuhogy 1 249 1 268 1 223 1 184 1 181 1 192 -5%
Borsodszirák 1 207 1 216 1 185 1 193 1 185 1 161 -4%
Szalonna 1 082 1 059 1 027 1 084 1 116 1 148 6%
Bódvaszilas 1 256 1 172 1 041 1 119 1 119 1 108 -12%
Perkupa 952 898 825 848 848 841 -12%
Szin 757 813 741 800 785 813 7%
Rakaca 915 799 727 796 792 785 -14%
Tornanádaska 589 609 640 730 735 757 29%
Lak 609 624 607 641 660 659 8%
Szögliget 810 712 607 627 628 606 -25%
Hangács 703 670 577 595 591 575 -18%
Hidvégardó 708 621 545 564 564 547 -23%
Balajt 427 456 475 473 480 479 12%
Martonyi 563 508 392 433 423 423 -25%
Rakacaszend 411 366 346 374 375 361 -12%
Ziliz 434 417 358 351 338 348 -20%
Nyomár 333 323 342 328 317 314 -6%
Ládbesenyő 333 297 270 294 291 292 -12%
Szinpetri 252 235 216 253 247 244 -3%
Damak 272 234 239 240 248 238 -13%
Tomor 275 264 217 230 225 234 -15%
Abod 290 262 229 215 218 219 -24%
Komjáti 350 315 263 229 228 219 -37%
Bódvalenke 188 196 172 187 197 204 9%
Meszes 217 197 153 192 197 200 -8%
Tornaszentjakab 262 232 200 213 198 200 -24%
Tornaszentandrás 286 249 197 197 205 192 -33%
Szakácsi 151 143 137 160 155 151 0%
Szőlősardó 141 130 103 117 115 120 -15%
Hegymeg 127 109 96 116 122 111 -13%
Galvács 109 100 92 100 102 98 -10%
Bódvarákó 156 127 108 80 75 78 -50%
Irota 119 94 69 79 77 78 -34%
Viszló 99 91 68 63 73 72 -27%
Varbóc 68 65 50 51 56 56 -18%
Égerszög 83 69 45 49 50 54 -35%
Becskeháza 55 46 40 36 35 32 -42%
Teresztenye 26 27 21 24 27 27 4%
Debréte 37 27 18 17 19 17 -54%
Tornabarakony 30 25 15 18 14 14 -53%
Tornakápolna 14 24 23 16 15 14 0%

36 733 35 599 33 253 33 985 34 012 33 814 -8%Összesen

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges 
adataiból továbbvezetett adat) (fő)

Változás, 
2000-
2013
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A kistérség orvosi rendelői folyamatos felújításra és eszközbővítésre szorulnak. Több rendelő is 
felújításra került az LHH program allokált ROP forrásaiból.  
A kistérségben Edelényben működik kórház és járó beteg ellátó szakrendelő intézet. A 
szakrendelő intézet korszerűsítésére a kapacitásbővítés miatt szükség van. Alternatív 
megoldásként Szendrőben is létre lehet hozni járó beteg ellátó központot, ahol a térség északi 
településeiről érkező páciensek ellátása történik.  
Gyermekorvosi ellátás Edelényben és Szendrőn működik. Három mentőállomás is található a 
kistérségben (Edelény, Szendrő, Hidvégardó), de a betegszállítás átszervezésével és a mentéstől 
történő elválasztásával ezen a területen is anomáliák keletkeztek.  
Az egészségi ellátást igénybe vevők jellemzően két társadalmi csoportból kerülnek ki. A 
megromlott egészségi állapotú időskorúak mellett jelentős számban veszik igénybe az orvosi 
ellátást a hátrányos helyzetű romák. A fő betegségek közül sok kiugróan magas gyakorisággal 
fordul elő a cigányság körében. Az egyes betegségek kiváltó okai a szegénységben élők között 
felülreprezentált romák életkörülményeivel és életmódjával magyarázhatók. Szintén a szociális 
helyzettel függ össze az, hogy a szegénységben élők; a felírt gyógyszereket nem váltják ki, vagy 
anyagi okok miatt nem tudják kiváltani.  
A hátrányos helyzetű roma lakosság körében problémaként jelentkezik a korai gyermekvállalás. 
A szocializációs és egészségügyi normák betartása számos esetben nem valósul meg. Ennek 
megváltoztatása érdekében a komoly makro strukturális átalakításra lenne szükség össztársadalmi 
és gazdasági szinten. Amíg ez nem következik be, nagy szerep hárul a védőnőkre és a szociális 
szakemberekre, akik infrastrukturális és személyi kapacitáshiánnyal küzdenek, így nem tudják 
kellő hatékonysággal ellátni  
  
A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében felülreprezentált a cigányság aránya. A 2011 
évi Népszámlálás adatai szerint 15,2% a magukat cigánynak mondó lakosok aránya. 
Önkormányzati becslésen alapuló adatok szerint az Edelényi kistérségben 24 %-os roma 
kisebbségi arány.  
  

magasabb 
viszonyítva.  

  g aránya 5     -nál 
összlakossághoz  

A kistérségi becsült átlagnál (24%) 
magasabb a roma kisebbség aránya az  
összes lakossághoz viszonyítva  

Szendrőlád    Borsodszirák  

Lak    Szendrő  

Szakácsi    Balajt  

Szín    Szinpetri  

Rakacaszend    Szalonna  

Rakaca    Martonyi  

Tornanádaska      

Bódvalenke      
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A kistérségben élő 6053 roma származású lakos közül 1474 fő, azaz 24% él városokban a 
fennmaradó 76 % aprófalvas településen lakik, szemben az országos 40 %-os aránnyal. A 
periférikus térségekben élő egyébként is hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
embereknek további leszakadással, kirekesztődéssel kell számolniuk.  
Ennek okai a következők:  
• Az Edelényi Kistérségben élő, becslések szerint közel tízezer roma ember jelentős hányada 

segélyekből, szociális juttatásokból él.  
• Egyre többen élnek elkülönülő városrészekben, cigány telepeken, ami erősíti a 

kirekesztettségüket, hátrányos megkülönböztetésüket.  
• Aluliskolázottak, képzetlenek.  
• A romák között a gyermekkorúak aránya a kutatók szerint legalább 58,3%. Az egészségi 

állapotuk rosszabb az országos és megyei átlagnál. Tény, hogy a roma népesség várható 
élettartama átlagosan tíz évvel rövidebb, mint a nem roma népességé.   

A roma népesség jelenlegi számáról és arányáról a program tervezésekor kapott jegyzői 
adatszolgáltatás adhat felvilágosítást. A 47 település közül 38-ról érkeztek vissza feldolgozható 
adatok, nincs adat: Abod, Borsodszirák, Hegymeg, Jósvafő, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, 
Szendrő és Tomor községekből. Ezek közül Szendrő városban, Szakácsiban, Rakacán, 
Rakacaszenden, Borsodszirákon jelentős a roma lakosság. A megküldött adatok alapján a 38 
településen a lakosság 28%-a roma nemzetiségű.  
A települések 1/3-ában (pl. Meszes, Tornakápolna), nem élnek cigányok, illetve ¼-ében nagyon 
alulreprezentáltak (pl. Szögliget, Aggtelek, Tornaszentandrás). Emellett több gettótelepülés (pl. 
Bódvalenke, Tornanádaska, Rakaca), és növekvő roma lakosságú község (pl. Szuhogy, Martonyi, 
Szalonna) van a kistérségben, és ezek olykor szomszéd települések. Tornanádaska településen a 
lakosságot már majdnem teljesen egészében roma nemzetiségűek alkotják. 80%nál magasabb 
arányt tapasztalhatunk Bódvalenke, Szin és Szendrőlád településeken is. Lak községben a 
népesség háromnegyede, Balajt és Martonyi településeken több mint a fele, Szendrő, Szalonna 
lakosságának több mint 1/3-a roma származású. Szakértői tapasztalatok alapján Rakaca és 
Rakacaszend népességének háromnegyedét meghaladja a roma származásúak aránya. Ezeken a 
településekben a 18 év alattiak korcsoportjában még magasabb a roma nemzetiségűek 
reprezentációja, így várhatóan az arányuk tovább fog növekedni. Mindez igaz a kistérség egészére 
is, hiszen a vizsgált 38 településen a fiatalok korosztályában a romák aránya meghaladja a 62%-
ot! Így a jövőben a roma népesség további növekedésével és koncentrálódásával, valamint további 
településeken válnak meghatározóvá a roma népességhez tartozók.  
  
A kistérségi roma népesség helyzetének, legszembetűnőbb mutatói a lakhatási viszonyok. Rossz 
állapotú, komfort nélküli, vagy félkomfortos, kis lakásokban élnek, gyakran zsúfoltan több család 
is él egy ingatlanon.  
A villamos energiával a lakások többsége ellátott, de a háztartások 5-10 %-ból hiányzik a villany.  
A vezetékes víz a roma lakások csak 40-50 %-ába van bevezetve, noha a települések jelentős 
részén megoldott a vezetékes vízszolgáltatás. A vezetékes gáz és szennyvízcsatorna közműre 
kevés család köt rá.   
Szegénység, iskolázatlanság, munkanélküliség, szegénység - ördögi kör igaz a kistérségi roma 
lakosok esetében.  
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2.1.3. Gazdasági helyzet:  
  
A kistérség jövedelemtermelő, –felhalmozó és tőkevonzó képessége messze elmarad attól a 
szinttől, amely szükséges ahhoz, hogy a térség gazdasága stabil fejlődési pályára állhasson. A 
vállalkozások hiánya, a térségben végzett mezőgazdasági és ipari tevékenység aránytalan. A helyi 
lehetőségektől elszakadó gazdasági szerkezet, a vállalkozások versenyképességét befolyásoló 
egyes tényezők fejletlensége, az önkormányzati gazdálkodás problémái és a támogatások 
megszerzésének nehézsége egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy még nem alakult ki olyan stabil 
gazdasági struktúra, amely a térség jövőbeni fejlődésének biztos alapja lehetne. A térségben az 
ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 77 db, ami az országos átlag kevesebb, mint a 
fele. A népességszámhoz viszonyítottan is kevés vállalkozás között feltűnően magas az egyéni 
vállalkozások aránya. Az 2760 regisztrált vállalkozás közül 2076 tartozik ebbe, a jelentős részben 
kényszervállalkozásként fenntartott vállalkozási kategóriába. 684 társas vállalkozás található a 
térségben, ám ezek egy része csak itt van bejegyezve, de nem itt működik. Az adóteher 
csökkentése és a pályázati források kedvezőbb igénybevétele miatt miskolci vagy távolabbi cégek 
szívesen választották székhelyükül a kistérségi településeket, ezek jó részéről a helyi 
polgármesteri hivatalokban mit sem tudnak.  
A legutóbbi rendelkezésre álló adatok alapján a kistérségben bejelentett vállalkozások 27%-a 
tevékenykedik az ipar, építőipar területén, 16%-a a mezőgazdaság területén, a maradék 53% a 
szolgáltatás szektor területén fejti ki tevékenységét. Az 1990-es évek második felétől a 
mezőgazdasági vállalkozások térhódítása és a feldolgozóipar térvesztése jellemző. A térség északi 
területein és a csereháti részen meghatározó a mezőgazdasági vállalkozások jelenléte, néhány 
mezőgazdasági vállalkozáson és helyi kereskedőn kívül jóformán más nem is található. Az egyéni 
vállalkozások aránya a szolgáltató szektorban a legmagasabb és a mezőgazdaságban a 
legalacsonyabb. A mezőgazdaság kimagasló aránya mellett az építőipari vállalkozások nagy 
száma és aránya jellemző.  
Az elszigeteltségből, az alacsony színvonalú munkaerőből adódó területi hátrányok a 
vállalkozások jövedelemtermelő képességét is visszavetik. Esetükben a kirekesztés a beszerzési 
és az értékesítési piacokról való kiszorulást jelenti. A helyben előállított termékek nem 
rendelkeznek magas hozzáadott értékkel.  
  
A kedvező konstrukciójú állami támogatásoknak köszönhetően az ezredforduló után érezhetően 
javult a mezőgazdasági eszközállomány.  
Az agrárágazatban tevékenykedő közül a borsodsziráki Szirák-Farm Kft., az Abod Farm Kft. és a 
több mint 2000 ha-on gazdálkodó Agrobál Kft. gazdasági helyzete a legstabilabb. A beruházások 
létszámvonzata ugyan nem jelentős, sőt a versenyképesség növelése inkább elbocsátásokat hozhat 
magával, de az elmúlt három év eredménye alapján életképesnek látszanak, s fennmaradásuk 
szinte biztosra vehető.  
A 10-12, közepes méretű, 50-300 ha-os birtokméretű területen gazdálkodó szövetkezet és kft. 
fejlődése kevésbé látványos.  
A maradék területen őstermelői igazolvánnyal rendelkező gazdálkodók 3-5 ha-os területeken 
gazdálkodnak, többnyire jövedelemkiegészítő céllal. Az ágazat jövedelmezőbb tevékenységéhez 
a jelenleg egyoldalúan preferált gabonatermelés helyett a helyi adottságokhoz jobban 
alkalmazkodó, versenyképesebb növényi kultúrák elterjesztése lenne kedvezőbb.  
A térség kifejezetten alkalmas állattartásra. Ezen belül is a juh- és a szarvasmarhatartás számára 
kínálkozik kedvező lehetőség, amelyek amúgy is nagy múltra tekintenek vissza a kistérség 
területén. A piaci viszonyok kedvezőtlen hatására az állatállomány az ezredfordulóra jelentősen 
leépült. A nyomokban még meglévő állattartó gazdaságok mellett jelentős, kihasználatlan 
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kapacitások állnak rendelkezésre a kistérség területén infrastruktúra és földterület formájában, 
amelyet az utóbbi években tapasztalható kedvező piaci fordulat hatására újra hasznosítanak. 
Foglalkoztatási hozadéka az ilyen jellegű fejlesztéseknek is elenyésző.  
A terület élelmiszertermelő potenciáljához képest kicsi az élelmiszeripari termelő, feldolgozó 
üzemek száma, ezek többsége pékség. A tej-, húsfeldolgozás és a zöldségek, gyümölcsök tárolása 
zömmel Miskolcon történik. A kistérség keleti részén elterülő gyümölcsösökhöz nem tartozik 
aszaló, hűtőház, bár egyre erősebb szándék van a magasabb hozzáadott értéket előállító 
feldolgozóüzemek létrehozására (pl.:Sáppusztai pálinkafőzde, LEADER program keretében 
létrejövő feldolgozóüzemek).  
Kuriózumszámba megy a szendrőládi gombaüzem, melyet egy civil szervezet bázisán létrejövő 
nonprofit vállalkozás üzemeltet. Jelenleg a gombaüzem kapacitás és funkcióbővítés előtt áll.  
  
Az Aggteleki Nemzeti Park és az Aggteleki Tájvédelmi körzet a kistérség területének összesen 
27%-át (197 km2) foglalja el. E védett területek mezőgazdasági hasznosítása nem lehetséges, ill. 
korlátozott. Az agrár-környezetvédelmi előírások betartásával jelentős mennyiségű támogatás 
vehető igénybe az Érzékeny Természetvédelmi Területek gondozásával. A Natura 2000 területek 
kiemelt jelentőséggel bírnak az Aggteleki-karszton, annak peremterületein és a „zöldfolyosóként” 
nyilvántartott Bódva-völgyében.  
  
Az iparnak Edelény közvetlen térségét és néhány északi kőbányákat leszámítva egyáltalán 
nincsenek hagyományai. A rendszerváltást megelőző években az ágazat fő képviselői az edelényi 
bányák voltak. Ezeken kívül az ipar a viszonylag kis létszámot foglalkoztató – egyrészt állami 
tulajdonban lévő – vállalkozásokra, másrészt az akkori termelőszövetkezeteknek a törvény által 
adott lehetőségek keretén belül ipari tevékenységet folytató melléküzemágaira korlátozódott. 
Ezek a lehetőségek az állami és a szövetkezetei szektor leépítésével megszűntek. A vállalkozások 
túlnyomó többsége az építőiparban, a helyi igényeket kielégítő sütőiparban, továbbá a 
kőbányászatban és a volt tsz-üzemágakból létrehozott önfoglalkoztató ágazatokban működik. 
Ezek érzékelhető jövedelemtermelő képességgel nem bírnak. Az ipari vállalkozások sem képesek 
felhalmozásra, a térségi fejlődéshez szükséges erőforrások biztosítására. Az új beruházóként 
megjelenő GENEX Zrt. klímaberendezéseket gyártó gyáregysége Perkupán a gazdasági válságot 
követő kereslet visszaesés miatt megszűnt. Becskeházán működik egy mészkőbánya és Szalonnán 
működik egy mészkőőrleményt előállító kft. Az északi mikrotérségekben azonban az építőipari 
kisvállalkozókból hiány van. Nincs megfelelően képzett kőműves, ács, bádogos, burkoló stb. A 
kistérségben működik egy erőműi kazánok építését végző vállalat, amely túlnyomórészt térségen 
kívüli munkaerőt alkalmaz.  
Feltörekvőben van a fafeldolgozó, faipari termékeket előállító, bútorkészítő szektor, ám az 
üzemek száma, elmarad a térség erdőterületéhez képest. A környéken kitermelt fából bútort már 
alig, csak parkettát, raklapot állítanak elő. Ugyanakkor jellemző a mást érségekből hozott fa 
alapanyag feldolgozása.  
A kistérségben a legjelentősebb élelmiszeripari vállalat a Linga Csoki Kft. csokoládécsomagoló 
üzeme.  
Számos településen varroda működött, bérmunkát végezve. A távol-keleti konkurencia miatt 
legtöbbjük veszteséges lett és bezárt. Edelényben működik még egy piacképes vállalkozás, amely 
saját tervezésű ruhákat értékesít a hazai piacon.  
A kis- és kézműipar csak szolgáltató jelleggel, vagy saját használatra, hobbi szinten dolgozik.  
Kevés a térségben igénybe vehető vállalkozói terület. A telephelyek hiánya nem csak a 
mikrovállalkozásokat sújtja. Eddig ipari park nem alakult ki a kistérségben.  
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Ezen egy több telephelyes, ipari  területek  hálózatából  álló  konstrukció segíthetne 
a belső kisvállalkozások telephelygondjainak megoldásában és – a kapcsolódó szolgáltatások 
kiépítése után - piaci esélyeinek növelésében, továbbá új vállalkozások betelepülésében. Az 
Edelényben létrehozott és a Bódvavölgyi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által üzemeltetett 
inkubátorház a vállalkozások információellátásában és tevékenységüket segítő üzleti 
szolgáltatások elérhetőségében hozott javulást, de mostanra személyi és infrastrukturális 
kapacitások hiánya miatt működése megszűnt.  
  
A turizmus az elmúlt 10-12 évben lényegesen fejlődött. A térség szálláshely kapacitásai 
tízszeresére növekedtek. Jelenleg közel 100 szálláshelyen közel 1000 férőhely várja a turistákat. 
A turisztikai vonzerők és különösen a programok fejlesztése, a szálláshelyek minőségi fejlesztése 
elmaradt a szálláskapacitások kiépítése mögött. A legnagyobb attrakciót képviselő aggteleki 
Baradla-barlang, a felújított edelényi L’Huillier-Coburg kastély mellett egyre inkább 
felértékelődik az edelényi Borsodi Földvár és Tájház szerepe. Az aprófalvak településképei is 
jelentős turisztikai vonzerőt képviselnek. A hagyományos gazdálkodás bemutatóhelyei turisztikai 
programokba beépíthető változatban még nem léteznek. A História-völgy keretében létrehozott 
bemutatóhelyek nyitva tartása egyelőre nem állandó. Túraútvonalak a kistérség északi részén 
(Országos Kék Túra), és a belső csereháti részen vannak kiépítve. Pihenőhelyek nincsenek 
kialakítva. Tanösvények, az értékeket bemutató táblák csupán az Aggteleki Nemzeti  
Park központján kívül elvétve léteznek. Mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy a 
bemutatóhelyek működtetése és a rendezvények szervezése vállalkozói alapon nem működik, a 
civil és a közszférának van szerepe ezek biztosításában. Csakúgy, mint a turisztikai marketing 
szervezésében. Jó példa erre az Edelényi Hegyek Közössége, ami az edelényi Császtaszőlőhegyet 
kívánja bekapcsolni a turizmus vérkeringésébe.  
A kistérség messze nem használja ki idegenforgalmi lehetőségeit. A sok látnivaló, 
programlehetőség ellenére a térségben csak átmenő turizmus van. Az idelátogató turisták 2011ben 
átlagban 1,83 éjszakát töltöttek el a kistérség szálláshelyein. Kevés, bár egyre elterjedtebb a nívós 
szálláshely, alacsony a szolgáltatások színvonala.   
A kis falvakban megüresedő házakat egyre több városi veszi meg hétvégi pihenés céljára. Ez 
azonban sem munkahelyet, sem vásárlóerőt nem jelent a helyieknek.  
A turisztikai tevékenység összehangolásaként sajnos nem jött létre az Edelény és Aggtelek 
Turisztikai Desztináció Menedzsment. A turizmus fejlesztését nem serkenti, hogy az Aggteleki 
Nemzeti Park egyre inkább mérsékeltebben van jelen az idegenforgalmi ágazatban.  
  
A szolgáltató szektorban működő vállalkozások túlnyomó többsége a kiskereskedelem területén 
működik. A javító, karbantartó vállalkozások jelentősége a megváltozott fogyasztási szokások 
miatt csökkent, és a megfogyatkozott igény miatt a szektor folyamatosan leépült.  
A pénzügyi szolgáltatásokat jórészt a takarékszövetkezetek és az OTP fiókintézményei látják el. 
Kihelyezéseik közt fontos szerepet kapnak a pályázati saját erőt kiegészítő hitelek.  
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2.1.4. Infrastrukturális helyzet (közlekedés, telekommunikáció, környezetvédelem)  
  

Az Edelényi járás közlekedés-földrajzi helyzete 
kedvezőtlen. A járást É-D irányban szeli ketté a 27-es 
számú főút, amely térség legjelentősebb, de potenciálját 
tekintve ténylegesen kevésbé jelentős főút. A 
keresztirányú (K-NY) közlekedési kapcsolatok csupán a 
kistelepülések elérhetőségére koncentrálnak, a földrajzi 
viszonyok és történeti okok miatt érdemi kelet-nyugati 
összeköttetés sem a járás, sem pedig BAZ megye északi 
részén nem található. Ez természetszerűen determinálja 
az érintett települések és zsáktelepülések gazdasági 
potenciálját is.  
Közlekedésföldrajzi szempontból a járás települései 
közül így pusztán azon települések helyzete kedvező, 
amelyek a 27-es számú főút mentén fekszenek. 
Másodsorban azokon a településeken figyelhető meg 
magasabb népességszám, vagy kiterjedtebb gazdasági-
közszolgáltatási potenciál, amelyek közvetlenebb 
csatlakozással rendelkeznek ehhez a főúthoz.  
 

 
A járás térségi összeköttetéseinek javulását az alábbi beruházások támogatnák leginkább: 
• 27-es sz. főút teljes körű felújítása 
• a térségben a K-NY irányú összeköttetések biztosítása 
• bekötőutak felújítása 
• zsáktelepülések elérhetőségének, összeköttetésének javítása 
 
A térség központjának megközelítése az M3-as, M30-as autópálya Miskolcig történő kiépítésével 
javult, mivel Miskolc határától Edelény, mint térségi központ viszonylag rövid, mintegy 24 km-
es úton Sajószentpéter felől elérhető. A 26 sz. és a 27. sz. főközlekedési útvonal modernizálásával 
a folyóvölgyi közúthálózat minősége javult. Mindemellett a térség a vállalkozói övezetek 
létrehozása szempontjából kedvezőtlen adottságú. A belső kis települések megközelíthetőségére 
még mindig a rossz minőségű, folyamatosan felújításra szoruló, keskeny nyomtávú útvonalak 
sokasága jellemző. A közlekedési feltáratlanságot mutatja, hogy a térségben 9 zsáktelepülés 
található. A térség úthálózatának 40%-a keskeny vonalú, az utak minősége rossz.  
  
A kistérség településeinek mindössze negyedére lehet vonattal eljutni Miskolcról, ami egyben a 
körzetközpont Edelénnyel való vasúti összeköttetését is jelenti. A Bódva-völgy 11 települése 
rendelkezik vasúti megállóval. Az ingázások csökkenésével a személyforgalom, a bányászat és a 
mezőgazdasági termelés visszaesésével a térséget célterületnek tekintő teherforgalom is 
drasztikusan visszaesett. Ennek ellenére a vasút fontos szerepet tölt be a térség életében és 
jelentősége a határ menti kapcsolatok fejlesztése és a környezetvédelmi követelmények erősödése 
esetén tovább növekszik. Távlati tervként előrelépést jelenthet a vasútvonal újbóli bekapcsolása a 
Kassa-Rozsnyó vasútvonalba.  
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A tornanádaskai határátkelő megnyitásával az átmenő teherforgalom jelentősen megnőtt, ami 
fokozott terhelést jelentett a 27. sz. főútra. Jellemzően a Tornai Cementmű nyerges vontatmányai 
választották szállítási útvonalként a térséget. Ez a teherforgalom és a határátkelő 
súlykorlátozásával újra mérséklődött.  
  
A jelenleg a térségben található 6900 személygépkocsi, az egyre gyarapodó számú tehergépkocsi 
és munkagép, valamint az átmenő forgalom igényeinek kielégítésére 3 üzemanyagtöltő állomás 
települt: kettő Edelényben, 1 Szendrőben. A Belső Csereháton és Bódva-völgy északi részén nincs 
benzinkút, innen - az üzemanyagárak szlovákiai emelése után is - gyakorta a szomszédos 
Szlovákiába járnak át tankolni.  
  
A napi buszjárat-párok száma sokkal több, mint a vonatoké. A települések 40%-át (18 db) azonban 
nem lehet közvetlenül Edelényből elérni, csak átszállással. Kevésbé intenzív, illetve intenzív a 
tömegközlekedés a települések 15-15%-ánál (7-7), közepesen intenzív a települések 30%-ánál 
(13). A buszjáratok napi eloszlására jellemző, hogy 6-8, 10-11 és 14-16 óra között járnak 
gyakrabban a buszok, míg a településről vissza 4-7, 12-14 és 17-20 óra között gyakoribbak a 
buszjáratok.   
  
A kistérségben található lakások háromnegyede be van kapcsolva a közüzemi vízhálózatba, de a 
szennyvízhálózatra csupán 53%-uk rendelkezik rákötéssel  
A települési szennyvízkezelés 27 településen nem megoldott. Az aprófalvak és a természeti 
értékek miatt úgy az energiaellátásban, mint a hulladékkezelésben az alternatív megoldások 
megismertetésére és bevezetésének ösztönzésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A 
szilárdhulladék kezelés megoldott. A hulladékot a sajókazai regionális hulladéklerakóba 
szállítják. A korábbi szemétlerakók rekultiválása folyamatban van. Aggasztó az egyre nagyobb 
mértékeket öltő illegális szemétlerakás.  
A szennyvízberuházások 2000 után indultak el, főleg a vízbázisok szempontjából legérzékenyebb 
területeken. Az infrastrukturális hálózat környezeti gondjaira hívja fel a figyelmet a szélesre tárt 
közműolló, ezen belül a szennyvízelvezetés és –tisztítás megoldatlansága. 21 településen nincs 
vezetékes gázhálózat. A gázhálózatra a lakások fele rendelkezik rákötéssel.   
  
A kistérség déli településein – elsősorban Edelényben és Boldván – nagyobb esőzések után 
gyakori az árvízveszély, amely a rendezetlen medrű patakok melletti településrészeket fenyegeti. 
A 2010 évi árvíz után több záportározó épült a Bódva és mellékvizeinek medrében, illetve a 
gátrendszer is modernizálásra került.  
  
A kommunikáció lehetőségei a kistérség területén nagyon eltérőek. A legutóbbi adatok szerint a 
térségben található 7142 telefon előfizető a crossbar rendszerbe be van kötve. Ma már nincs a 
hálózatból kieső település és a távbeszélő fővonalat igénylők igényeit a telefontársaságok maradék 
nélkül ki tudják elégíteni. E mellett a mobilszolgáltatók próbálnak egyre teljesebb lefedettséget 
kialakítani, de még így is találhatók a lefedetlen települések a kistérségen belül.  
A domborzati adottságok a TV adások vételi lehetőségeit rontják. Így viszonylag korán, a 
legkisebb falvakban is megjelentek a parabolaantennák. (1991-92-ben kb. 300 parabolaantennával 
rendelkeztek a térség lakói.) Az új önkormányzatok felállása után pedig több településen 
vállalkoztak eme gond közös megoldására és önkormányzati támogatással a települések felében 
kiépítették a kábel-tv hálózatot. Ez a térségen belüli kommunikációra és a térségbe beérkező 
információk áramoltatására vonatkozóan egyelőre még kihasználatlan lehetőségeket hordoz 
magában. Helyi műsorkészítéssel azonban csak a városokban foglalkoznak, változó intenzitással.  
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A kistérség 17 települése nem rendelkezik szélessávú internet elérhetőséggel. A közintézmények 
mellett a háztartásokban is egyre elterjedtebb a számítógép és az internetes kommunikációra 
alkalmas mobil telefon, kivételt képeznek ez alól az alacsony jövedelemmel rendelkező családok 
és az idős lakosság. A számítógépek. A hozzáértő emberek hiánya és az itt lakók számára túlzottan 
magas előfizetési díj is közrejátszik abban, hogy az Internet-előfizetők száma és aránya alapján a 
Bódva-vidék országosan az utolsó kistérségek között van.   
  
2.1.5. Iskolázottság  
  
A lakosság iskolai végzettségéről a 2011. évi népszámlálásból tájékozódhatunk. Ez alapján 
elmondható, hogy a kistérség népességének átlagos iskolai végzettsége nagyon alacsony. 2001ben 
az országos értéket háromszorosan haladja meg a semmilyen iskolát nem (0 osztályt) végzettek 
aránya (2,31%), a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya (38,78%) is alig több mint a 
háromnegyede az országos átlagnak (53,50%), illetve alatta marad a megye (45,75%) hasonló 
értékeinek.  
Nagyon jól mutatja a kistérség népességének képzetlenségét a 7 évesnél idősebb népesség által 
átlagosan elvégzett iskolai osztályok száma. Ennek az országos átlagos értéke 10,19 osztály, 
megyei értéke 8,76 osztály, a kistérség átlagos értéke pedig 8,4. A legképzettebb település ez 
alapján Tornakápolna és Jósvafő és Debréte, ahol az elvégzett osztályok száma 10 feletti. Debréte 
esetében torzító tényező lehet a javarészt nyugdíjas korú lakosság, tehát nincs iskolába járó 
gyermek, amely ronthatná az arányt a folyamatban lévő tanulmányaiból fakadóan. A 
legképzetlenebb települések pedig a fiatal korstruktúrával rendelkező, cigány lakosok által 
nagyobb arányban lakott települések pedig Tornanádaska (5,5), Bódvalenke (5,9), Szakácsi (5,9), 
ahol átlagosan 6 osztályt sem végeztek el az ott élők. Őket követi Rakaca (6,8), Szin (7). Ezek az 
értékek még annak ismeretében is nagyon alacsonyak, hogy a gyermekek magas aránya miatt is 
torzított egy kicsit a mutató, hiszen a gyerekek életkorukból adódóan nem végezhettek el több 
osztályt.  
  
Nincs elegendő bölcsődei, óvodai férőhely, elvétve található a kistérségben családi napközi, amely 
elsősorban a középosztálybeli családok számára választható opció. Igény jelentkezik pedagógusok 
továbbképzésére, szociális szakemberek számának növelésére, iskolafejlesztésre mind 
infrastruktúra, mind pedagógiai tartalom területén.  
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet Gyermekprogram Irodája a kistérség alábbi településeit 
jelölte meg, ahol nincs óvoda, de a gyermeklétszámi indokolttá tenné: Balajt, Lak, Szakácsi, 
Szinpetri, Martonyi, Bódvalenke. Lakon az LHH program keretében épült óvoda, Balajton 
folyamatban van az óvoda építése. A többi településekről intézményfenntartó társulás keretében 
más településekre járnak óvodába a gyermekek.  
  
22 óvoda működik a kistérségben, melyből az MTA KTI GYEP véleménye szerint hét óvoda 
bővítése elengedhetetlen. (Tornanádaska, Rakaca, Szendrőlád, Borsodszirák, Boldva, Szendrő, 
Szín). Az LHH program keretében Szendrő és Boldva óvodai férőhely bővítése történt meg.  
  
Az óvodák túlnyomórészt önkormányzati fenntartásúak. Ez alól kivétel az Új esély Oktatási 
Központ óvodai telephelyei, melyeket a Magyar Iszlám Közösség tart fenn, Edelényben, Lakon, 
Tomoron és Tornanádaskán. Továbbá a rakacaszendi óvodát és az edelényi Oltalom óvoda 
fenntartója a Miskolci Görögkatolikus Apostoli Exarchátus.  
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Az edelényi kistérség területén működő óvodák gyermeklétszám adatai kiegészítve Aggtelekkel  
Település  Intézménynév  Gyermeklétszám  
Aggtelek  Napköziotthonos Óvoda  17  
Boldva  Mesevár Napköziotthonos Óvoda  115  

Borsodszirák  Bartók Béla Általános Műv. Közp. Óvoda  50  
Bódvaszilas  Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda  30  

Edelény  Mátyás Óvoda és Bölcsőde  190  

Edelény  Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom Tagóvodája  162  

Edelény  Új Esély Oktatási Központ Napköziotthonos Óvoda  
Tagintézménye  50  

Hangács  Hangácsi Óvoda  29  
Hidvégardó  Napköziotthonos Óvoda  45  

Jósvafő  Napköziotthonos Óvoda  12  

Lak  Új Esély Oktatási Központ Napköziotthonos Óvoda  
Tagintézménye  50  

Perkupa  Egységes Óvoda és Bölcsőde  39  
Rakaca  Rakacai Szent Antal Óvoda  50  

Rakacaszend  
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és  
Alapfokú Művészeti Iskola Rakacaszendi Görögkatolikus 

Tagiskola és Tagóvodája  
19  

Szalonna  Szalonnai Gólyafészek Óvoda  64  
Szendrő  Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda  168  

Szendrőlád  Szendrőládi Óvoda  119  
Szin  Napköziotthonos Óvoda  46  

Szögliget  Napköziotthonos Óvoda  22  
Szuhogy  Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda  60  

Tornanádaska  Új Esély Oktatási Központ Napköziotthonos Óvoda  
Tagintézménye  25  

Tomor  Új Esély Oktatási Központ Napköziotthonos Óvoda  
Tagintézménye  60  

Összesen  1422  
Forrás: saját adatgyűjtés, 2014  
  
Tagintézményekkel együtt 19 általános iskolai intézményben folyik oktatás. Legnagyobb 
Intézményfenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, melyhez tagintézményekkel 
együtt 15 általános iskola tartozik. Edelényben az Új Esély Oktatási Központ fenntartója a Magyar 
Iszlám Közösség. Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és a 
tagintézményként hozzá tartozó Rakacaszendi Tagóvoda fenntartója a Miskolci Görögkatolikus 
Apostoli Exarchátus. A szögligeti általános iskolát a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítvány 
működteti.  
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Az edelényi kistérség területén működő általános iskolák gyermeklétszám adatai kiegészítve 
Aggtelekkel  
  

Település  Intézménynév  Gyermeklétszám  
Aggtelek  Aggteleki Általános Iskola  100  
Boldva  Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola  267  

Borsodszirák  Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola  110  
Bódvaszilas  Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola  200  

Edelény  Borsodi Általános Iskola  225  

Edelény  Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és  
Alapfokú Művészeti Iskola  670  

Edelény  Új Esély Oktatási Központ  201  
Hidvégardó  Hidvégardói Tagiskola  47  

Lak  Laki Körzeti Általános Iskola és Szakiskola  170  

Nyomár  Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Nyomári  
Tagiskolája  34  

Perkupa  Stépán Ilona Általános Iskola  20  
Rakaca  Rakacai Általános Iskola  138  

Rakacaszend  Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola Rakacaszendi Görögkatolikus  19  

 Tagiskola és Tagóvodája   

Szalonna  Szalonnai Általános Iskola  155  
Szendrő  Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola  465  

Szendrőlád  Szendrőládi Általános Iskola  330  
Szin  Szini Általános Iskola  136  

Szögliget  Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola  188  
Szuhogy  Martinkó András Általános Iskola  116  

Tornanádaska  Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola Tornanádaskai  
Tagiskolája  59  

 Összesen  3650  

Forrás: saját adatgyűjtés, 2014  
  
A kistérségben 3650 tanuló jár általános iskolába. A magántanulók száma 29, legtöbben Szendrőn 
és Lakon váltak magántanulóvá. Az általános iskolákban is nagyon magas a hátrányos helyzetű 
tanulók aránya, hiszen a gyerekek háromnegyede ide tartozik. A helyzetet tovább rontja, hogy a 
kistérségben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya is megközelíti az 50%-ot. Rakaca 
(94%) és Szendrőlád (96%) iskoláiban a HHH-s gyerekek aránya magasabb 90%-nál, az edelényi 
Új Esély és a szini iskolában is meghaladja arányuk a 80%-ot, Szalonnán 73%. Sajátos Nevelési 
Igényű gyerekek Szendrőn, Lakon és Edelényben találhatók nagyobb számban.  
  
A kistérség rendelkezik érettségit adó középfokú oktatási intézménnyel, amely szintén a 
görögkatolikus egyház fenntartásában áll, Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző 
Iskola néven. Ez az intézmény volt korábban az Izsó Miklós Gimnázium. Továbbá próbálkozás 
történt „Második esély” gimnázium működtetésére Hegymegen.   
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Szakképzést Edelényben végez az Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 
és az Új Esély Oktatási Központ, továbbá a laki Körzeti Általános iskola és Szakiskola. A 
Csereháti Településszövetség és az edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy 
Árpád Múzeum rendelkezik felnőttképzési akkreditációval.  
Szakképzést folytat a Kistérség területén az Abakusz Szakképző és Művészeti Iskola is, perkupai 
és szalonnai telephellyel.  
A Türr István Képző és Kutató Intézet Tornanádaskán hozott létre Innovációs-, Oktatási- és 
Közösségi Központot, ahol piacképes képesítést nyújtó szakképzések beindítását tervezik.  
  
A Tornanádaskai Speciális Szakiskolában a tanulásban, valamint értelmileg akadályozott tanulók 
integrált, az általános műveltséget megalapozó oktatása, pályaorientáció, szakmai alapozó 
elméleti és legalább heti négy órában gyakorlati oktatás folyik, illetve felkészítés a speciális 
szakiskola szakképzési évfolyamán történő továbbtanulásra.  
  
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Pedagógiai Szakszolgálati Intézet a kistérség mind a 47 
településén végez nevelési tanácsadást, logopédiai szolgáltatást, nyújt gyógytestnevelést és 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást. Az intézetben  

• 1 fő pszichológus  
• 3 fő logopédus  
• 1 fő pályaorientációs tanár  
• 2 fő gyógypedagógus  1 fő gyógytestnevelő  
• 1 fő adminisztrátor dolgozik.  

Gyógytestnevelést Edelényben, Boldván, Hidvégardón, Perkupán és Bódvaszilason vehetnek 
igénybe a rászoruló gyerekek, Szendrőn gyógyúszási lehetőség is adott. Ezeken a településeken 
heti rendszerességgel több 100 fő vesz részt az órákon. A gyógytestneveléshez szükséges 
tornaszobát Edelényben pályázati pénzekből sikerült berendezni, a többi településen az iskolai 
tornatermek adnak otthont az óráknak. A gyógytestnevelés orvosi felügyelettel, orvosi beutalókkal 
történik.2  
  
A növekvő gyermeklétszám, és a hátrányos helyzetű gyermekek növekvő aránya egyre nagyobb 
kihívás elé állítja a korai felzárkóztatást végző szakembereket, intézményeket és a pedagógusokat. 
Mind a személyi, mind az infrastrukturális kapacitások területén bővítésre van szükség.  
Lassú javulás figyelhető meg az általános iskola befejezése terén, ez ma már nem esélynövelő 
tényező. Hozzá kell tenni, hogy az alapfokú iskolát gyakran nem nyolc év alatt végzik el a tanulók.  
Három tanoda kezdeményezés is beindult a térségben, melyek változó képet mutatnak. Jó 
gyakorlatként megemlíthető a Bhim Rao Egyesület által üzemeltett tanodahálózat, amely 
szendrőládi, szendrői, perkupai és bódvaszilasi telephelyekkel rendelkezik, illetve a Szalonnai 
Sport- és Közösségfejlesztő egyesület Tanodája Szalonnán.  
A program során a hagyományos iskolai pedagógiai módszerektől eltérő metódussal próbálják 
elősegíteni a családias légkör kialakítását, növelni a diákok önbizalmát és olyan élményekhez 
juttatni őket, melyek jobb sorban élő iskolatársaik számára természetesek. Ezen kívül nagy 
hangsúlyt kap a nyelvoktatás, az informatikai képzés.  
  
A lakosság nagy aránya képzetlen vagy a munkaerőpiacon nem keresett végzettséggel 
rendelkezik. A képzéseken, átképzéseken a részvétel megfelelőnek mondható, de a képzések nem 
mindig felelnek meg a munkaerőpiac elvárásainak. A hátrányos helyzetű emberek nagy része 
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funkcionális analfabéta, akik az átképzési programok jelentős részébe nem tudnak, vagy nem 
akarnak bekapcsolódni  
  
Az aluliskolázottak számára nyitott munkalehetőségek nagyon alacsony jövedelmet biztosítanak. 
Legtöbbjük ideig-óráig közhasznú foglalkoztatottként dolgozik, ami nem oldja meg a munkába 
való visszavezetésüket, sem a munkahelyi szocializálódást, a rendszeres életvitelt, sem az anyagi 
szükségletek biztosítását. Alkalmi munkavégzési lehetőségek vannak, ezek általában nehéz fizikai 
(építőipari vagy mezőgazdasági), sok esetben a lakóhelytől távol elvégzendő illegális, – fekete 
munkák.  
  
Jelentős probléma a generációkon átívelő munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabb 
generációnak már a szülője, de a nagyszülője sem dolgozott, így nem a munkára szocializálódik  
A hátrányos helyzetű emberek nagy része funkcionális analfabéta, akik az átképzési programok 
jelentős részébe nem tudnak, vagy nem akarnak bekapcsolódni.  
A munkahellyel rendelkező roma emberek túlnyomó hányada alkalmazott, vállalkozót szinte nem 
találunk közöttük. A nők inaktivitási aránya meghaladja a férfiakét.  
A kérdés megoldására tett korábbi kezdeményezések átfogóbb, hosszabb távra is kihatóan 
eredménytelenek voltak. Ennek oka kettős egyrészt komplexitás helyett elemeiben próbálták meg 
kezelni a problémákat, másrészt csak tüneti kezelést alkalmaztak. A korábbi negatív tendenciák 
ma már együttesen jelentkeznek.  
  

2.1.6. Foglalkoztatás, munkanélküliség, jövedelmek  
  
Az Edelényi Kistérségben 20 637 fő munkaképes korú lakos él, a helyi munkahelyek száma a 90-
es években a harmadával visszaesett. Jelenleg a helyi munkahelyek száma megközelítőleg 6 ezer. 
Emellett a munkavállalási lehetőségek beszűkülését elsősorban a korábbi ingázási lehetőségek 
minimalizálódása erősítette. A 90-as évek elején több mint 7 ezer fő, a foglalkoztatottak majd 
60%-a járt el Miskolc, Kazincbarcika, a Borsodi Bányavidék és Budapest munkahelyeire 
dolgozni. 2000-re az ingázók száma a térségen belüli ingázókkal együtt is 5500ra, a korábbi felére 
csökkent. A térség munkaerőpiaca zártabb lett, a helyi munkahelyek a korábbi 47%-kal szemben 
már 53%-ban fedik le a foglalkoztatott létszámot. Ezzel együtt a foglalkoztatottak közel fele ma 
is ingázik.  
Az Edelényi kistérség lakossága komoly foglalkoztatási nehézségekkel küzd. A 2011-es 
népszámlás idején a lakosság foglalkoztatási rátája nagyon alacsony volt. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya országosan 38,3, kistérségi szinten 57,2.  Nagyon magas volt a 100 
foglalkoztatottra jutó eltartottak 141 fős száma is, mivel az országos érték 62,6 fő.  
A munkanélküliségi ráta 28%, a foglalkoztatottsági ráta 35%, az aktivitási ráta 42%.  
A térség lakosainak foglalkoztatásában kiemelt szerepe van a közcélú foglalkoztatásnak, 
amelynek mértéke 2013-ra ötszörösen múlja felül az országos átlagot. A közfoglalkoztatás 2009-
től többszörösére emelkedett, ennek ellenére a foglalkoztatottak száma tovább csökkent. Mindez 
azt jelzi, hogy az itt élő aktív korú népesség szinte egyedüli lehetősége a munkára a 
közfoglalkoztatás, főként az alacsonyan kvalifikált aktívkorúak esetében.  
Ezek az arányok a közeljövőben sem változnak kedvező irányban. Az elhelyezkedési esélyeket 
tovább rontja a romák felülreprezentáltsága a munkanélküliek között és az ebből eredő etnikai 
diszkrimináció. A regisztrációból kikerülő személyek nagyobb része az időszakos foglalkoztatás 
után visszakerül a rendszerbe. A munkanélküliségi ráta időszakos csökkenése nem valós 
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gazdasági növekedésnek, hanem az aktív munkaerő-piaci eszközöknek és az idénymunkák idején 
megnövekvő, főleg mezőgazdasági jellegű munkaerő keresletnek tudható be. A nyilvántartott 
munkanélküliek több mint fele 35 év alatti, amely azt mutatja, hogy a legaktívabb korban lévő 
társadalmi csoportok nem tudnak elhelyezkedni.  
A tartós munkanélküliség negatív hatásai egyre súlyosabbak, tömegesen tapasztalható a mentális 
leépülés, alkoholizmus, segélyekre-, közfoglalkoztatásra épülő megélhetési stratégia terjedése, 
megélhetési bűnesetek szaporodása, uzsorakamat és mindezek generációk között mintaként való 
átörökítése.  
  
Jelentős probléma a generációkon átívelő munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabb 
generációnak már a szülője, de a nagyszülője sem dolgozott, így nem munkára szocializálódik. 
Az alacsony foglalkoztatási szint természetesen együtt jár azzal, hogy a kistérségben a 
jövedelemtermelő képesség és az emberek jövedelme nagyon alacsony. A 2011 évi APEH SZJA 
adatok alapján számolt mutatók alapján az egy adófizetőre jutó adózott jövedelem mindössze 
64%-a az országos átlagnak. Ezt eredményezi az is, hogy nemcsak a megtermelt jövedelem 
alacsony a kistérségben, de magas az eltartottak száma is.  
A helyi gazdaság a még dolgozóknak sem biztosít magas jövedelmeket. Az 1 főre jutó SZJA 
nagysága országos értékhez képest nagyom alacsony. Az egy lakosra befizetett SZJA értéke 52 
280 Ft, még országosan 767 954 Ft. A foglalkoztatás mutatói a kistérség egész területén 
kedvezőtlenek. Az elsődleges munkaerőpiac nem képes felszívni a piacképes végzettséggel nem 
rendelkező munkanélküliek tömegeit.  
  
Az Edelényi kistérség népességéből sokan rendszeres támogatásra szorulnak. 2010 folyamán a 
kistérségben rendszeresen szociális segélyben részesítettek havi átlagos száma ötszöröse volt az 
országos átlagnak és a megyei átlagot is kétszeresen múlta felül. A segélyezésre szorultak nagy 
számát mutatja, hogy az önkormányzatok által nyújtott rendkívüli segélyek ezer lakosra jutó 
esetszáma szintén nagyon magas, kétszerese az országos átlagnak, ellenben az egy támogatottra 
jutó átlagos összeg annak kevesebb, mint fele. Azaz az önkormányzatok a sok rászorulóból minél 
többnek próbálnak segélyt osztani, de ennek összege így átlagosan nagyon alacsony, mindössze 
5500 Ft.  
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A kistérségben e támogatást igénylők ezer lakosra 
jutó száma szintén kiemelkedően magas, az országos átlagnál többszörösen meghaladó értéket 
mutat.  
  

2.1.7. Egészségügyi szolgáltatások elérhetősége és jellemzői  
  
Az edelényi Koch Róbert Kórházban a térség egyetlen kórházában 229 fekvőbeteg ágy működik, 
ebből 135 ágy aktív tüdőosztály (három osztályon), és 94 ágy krónikus belgyógyászati osztály, 
ebből 50 ágy tüdőrehabilitációs részleggel. Tüdőgyógyászati beutalási körzete közel 240 000 
lakosra terjed ki. A kórház kihasználtsága évek óta közel 100%, a szakambulanciák maximális 
igénybevétellel működnek.  
  
A járóbeteg szakellátás területén a szakrendelések döntő többsége vállalkozási formában történik, 
s ennek jótékony hatása megnyilvánul minden területen. Az alábbi területeken biztosítanak ellátást 
a környék lakosainak:  
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Audiológia, Fül-orr-gégészet, Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Gastroenterológia, Ideggyógyászat, 
Kardiológia, Nőgyógyászat Onkológia, Ortopédia, Pszichiátria, Pszichológia, Rheumatológia, 
Sebészet Szemészet, Tüdőambulancia.  
  
A lakosok ellátását még tüdőgondozó, röntgen, ultrahang, labor és fizikoterápia segíti. Az éjszakai 
és hétvégi ügyelet Edelény városában elérhető a kistérség valamennyi lakosa számára  a többcélú 
kistérség társulás fenntartása alatt.  
  
Háziorvosi ellátás az alábbi településeken vehető igénybe:  
Aggtelek, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Hangács, Hidvégardó, Komjáti, Lak, Perkupa, 
Rakaca, Szalonna, Szendrőlád, Szin, Szuhogy, Szendrő (2 körzet), Edelény (5 körzet)  
Gyermekorvosi ellátás csak Edelényben (3 körzetben) és Szendrőn érhető el. Három 
mentőállomás található s térségben Edelényben, Szendrőn és Hidvégardón  
  
A körzetek betöltése rapszodikusnak mondható. Az orvoshiány hatalmas probléma. A térségben 
lévő orvosok a helyettesítések miatt jelentősen túlterheltek. A leromlott egészségi állapotú 
(részben szegény, részben idős) lakosság nem vonzó a praxist kereső háziorvosok számára. A 
jelenleg praxissal rendelkező orvosok, a jellemzően idősödő korösszetétel miatt is csak 
korlátozottan képes ellátni az egészségügyi feladatokat.  
  

2.1.8. Szegregátumok, gettósodott és gettósodó települések  
  
A szegregátumok, gettósodó települések lehatárolása nehézkes. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
úgy határozta meg a szegregátumokat, hogy azok az ún. Alacsony státuszú népesség aránya - 
vagyis a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezőknek az aktív korúakon belüli aránya - alapján jelölhetők ki.  
Szegregátumnak minősülnek tehát azok a területek, ahol az alacsony státuszú népesség aránya 
meghaladja a 40%-ot. A szegregátumok kétezer fő alatti települések esetében a települések egésze 
szintjén (ezt mutatja az 30. ábra), kétezer fő feletti települések esetében a településrészek 
(háztömbök) szintjén jelölhetők ki. Az adatokat az NFÜ megbízásából a KSH állította elő a 2001-
es népszámlálás adataiból. A lehatárolás eredménye, hogy az Edelényi Kistérségben 20 olyan 
település található, ahol az alacsony státuszú népesség aránya meghaladja a 40%-ot, és a 
lakosságszáma 2000 fő alatti, tehát egészében szegregátumnak minősíthető. E települések 
együttes népessége összesen 7279 fő, a 14 éven aluli gyermek  száma pedig 2233 fő.  
  

Gettósodó települések az Edelényi kistérségben a NFÜ-KSH lehatárolás szerint  
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Forrás: http://www.nfu.hu/doc/1326 alapján Kistérségi tükör  

  
  
A Kistérségi tükör alapján Szalonnán (Újtelep utca) valamint Tornanádaskán 6 utcában 
(Kossuth Lajos út, József Attila út, Új út, Akácos út, Rákóczi F. út, Petőfi Sándor út) 
találhatunk szegregátumokat. Szalonnán 177 fő, míg Tornanádaskán 527 fő él ilyen 
szegregált településrészen. Szalonnán szegregátum a telepre felvezető Szabadság út is ahol 
10 ház van, illetve az Újtelep, mely különböző ütemben épített „CS” lakás (28 db) 
párhuzamosan két sorban egymással szemben. Jellegzetessége, hogy elkülönülnek a 
komfortosabb „szocpolos” (10 db) házaktól, mely a telep felső részén találhatók. Szuhogyon 
is található ilyen településrész (utca), Szendrőládon „CS” lakásos szegregátum. LHH 
kistérségi program tervezése során lett megállapítva, hogy Bódvaszilason 180 fő, Szin 
községben 160 fő él szegregátumban.  
  
A 2000 főnél népesebb települések közül Edelényben, Boldván és Szendrőn határolhatók le 
olyan településrészek, ahol az alacsony státuszú lakosok aránya kiugróan magas. Ezeket 
szemlélteti a 31. ábra. Az Edelényi szegregátumokban a jegyzői vélemény szerint közel 
1800 ember él. Ezek a településrészek jellemzően a városok, községek külső területein, 
nemegyszer külterületén helyezkednek el, több esetben térben is elkülönülnek a település 
többi részétől.  
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Edelény, Boldva és Szendrő szegregált lakóövezetei  

 
Forrás: http://www.nfu.hu/doc/1326 a Kistérségi tükör alapján  

  
Szendrőben 172 fő, illetve 556 fő él szegregátumban. Edelényben három szegregátumban 604 fő, 
413 fő, illetve 285 fő lakik  
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2.2. SWOT  
  

 Erősségek  Lehetőségek  

Változatos, értékes táj és élővilág  
Magas  erdősültség,  vadban  gazdag erdőségek  
Megőrzött kulturális örökség  
Hasznosítható, olcsó ingatlanok  
Kisebb körben, de érezhető változtatási és tanulási szándék  
Tehetséges fiatalok  
Szakképzést  felvállaló  szervezetek terjedése  
Részben kiépült szennyvízhálózat  
Megszervezett szilárd hulladékkezelés   
Oktatást, szakképzést és irányított szabadidő megszervezését felvállaló civil 
szervezetek  
A kistérség déli részének az M30-as autópályától és a megyeszékhelytől viszonylag 
jó megközelíthetősége  
Az általános iskolai közoktatás terén az intézményi lefedettség megfelelő  
A szociális szolgáltatások terén az intézményi lefedettség megfelelő 
  

A természetes alapanyagok, megújuló energiaforrások felértékelődése  
Az  egyedi,  helyi  örökségre  épülő  
termékek iránti kereslet növekedése  
A  tudás-társadalom  kiteljesülése,  az információs 
technológiák terjedése  
Turisztikai ágazat fejlesztése  
Az országhatáron átnyúló kapcsolatok felértékelődése  
Befektetők vonzása a kistérségbe, ami növeli a munkahelyek számát és 
javítja a foglalkoztatást.  
Hálózati  szolgáltatásszervezés  európai mintái  
Emberléptékű,  olcsó,  fenntartható technológiával működő 
lakókörnyezet iránti igények erősödése  
A kirekesztés elleni, az esélyegyenlőség melletti politika erősödése  
Egyházak, országos és nemzetközi civil szervezetek tevékenységének 
erősödése  

Gyengeségek  Veszélyek  

Életképes gazdasági szereplők hiánya, vállalkozások gyenge versenyképessége 
Elnéptelenedés és népességcsere, képzett fiatalok elvándorlása  
Inaktívak és munkanélküliek magas száma és aránya  
A kistérség északi részének az M30-as autópályától és a megyeszékhelytől nehéz 
megközelíthetősége, leromlott belső úthálózat.  
Fejlesztési saját források csaknem teljes hiánya, szűk belső piac  
Alacsony jövedelmek  
Erős  helyhez  kötöttség  a  családi munkamegosztás hagyományai 
miatt  
Gyenge érdekérvényesítő és abszorpciós képesség  
Fejletlen  infrastruktúra:  lakás, közszolgáltatások, egészségügy, távközlés, 
informatika, közlekedés  
Betöltetlen háziorvosi praxisok  
Környezettudatos gondolkodás hiánya,   
Árvízveszély  
Elavult  épületállomány,  leromlott településkép   
Körülményes iskolába való bejutás  
Szakember hiány a közoktatás területén  
Túlterhelt, kapacitáshiányos szociális szolgáltató rendszer  
Fokozódó  szociális  és  morális nehézségek, mélyülő szegénység  
Diszkrimináció a romákkal szemben  
A kistérség egyes települései között igen jelentős társadalmi különbségek 
mutathatók ki.  
Az eltérő adottságok, fejlődési lehetőségek következtében a kistérségen belüli 
különbségek tovább növekedtek az elmúlt években.  
A hátrányos helyzetű gyermekek körében alacsony a továbbtanulási arány és 
jelentős a középfokú oktatásból való lemorzsolódás.  
A magas szegénységi kockázattal rendelkező településen lakó gyerekek között 
jelentősen magasabb az SNI gyermekek száma 
Hiány van magasan képzett szociális szakemberekből.  
A Pedagógiai Szakszolgálat kapacitásai nem elegendőek a tapasztalt szükségletek 
kielégítésére.  
Kevés a korai fejlesztést végző intézmény és szakember a kistérségben.  
A közszolgáltatási területek együttműködési hiányosságai problé 
Egyes településekenaz oktatási/egészségüg 
A gyermekorvosokkal való ellátottság nem megfelelő és kevés a gyógyszertár.  
A kistérség népegészségügyi mutatói az országos átlagtól elmaradnak: a lakosság 
általános egészségi állapota rossz, a szegénységben élők életkilátásai jóval 
alacsonyabbak  

A gazdaságpolitikai tényezők kedvezőtlen alakulása miatt a befektetői 
érdeklődés csökken a kistérség iránt, nem bővül a munkahelyek köre és 
mennyisége.  
A roma szervezetek az információhiány miatt kimaradnak a fejlesztési 
programokból  
A helyben elérhető szakképzések nem nyújtanak piacképes tudást  
Az önkormányzati forráshiány tartóssá válása  
A támogatásokhoz való hozzájutás nehezedése, a koncentráció és az 
addicionalitás elvének fokozott érvényesítése  Fiatalok elvándorlását 
ösztönző külső tényezők erősödése  
Előállított GDP-ben mért társadalmi hasznosság elvének érvényesítése  
Helyi  adottságokra  érzéketlen területpolitika, egységes 
pályázati rendszer  
A kirekesztés segítői, az esélyegyenlőség elleni politika erősödése  
Az oktatási rendszer sajátosságaiból adódóan a kistérségi gyermekek 
tanulási eredményeiben és előmenetelében a szülők képzettsége és a 
gyermek lakóhelye meghatározó szerepet játszik.  
Növekvő előítéletesség és diszkrimináció  
A hátrányos helyzetű csoportok aránya a gazdasági helyzet javulása 
ellenére tovább növekszik az érintett településeken, emiatt növekednek a 
területi és társadalmi egyenlőtlenségek 
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3. Az Edelényi Kistérség Gyerekesély Stratégiája  
  

 3.1. A kistérségi gyerekesély stratégia alapelvei  
A kistérségi alapelveknek összhangban kell lennie a Nemzeti Stratégia által megfogalmazott 
alapelvekkel, és olyan módon kell meghatározni azokat, hogy helyben megvalósíthatók legyenek.  
  
Általános alapelvek  
  
A fentiek szem előtt tartásával az alapelvek érvényesülésének körülményei, és fejlesztendő 
területek meghatározása az alábbi módon alakul:  
A kistérségi gyerekesély stratégia elkészítését indokolja, hogy a kistérségben  
  
– a gyermekek szenvedése iránti társadalmi érzékenység nem elég erős, fejleszteni kell;  
– a társadalom közös irányba történő fejlesztésének érdeke (szegényeké és nem  

szegényeké) még nem került általánosan, széles körben felismerésre;  
– a fenntartható fejlődés feltételeként a társadalom leszakadó rétegei felemelésének 

szükségessége nem általánosan elismert és felismert összefüggés.  
Hosszú távú szemlélet, folyamatos építkezés elve igényli  
– a hosszú távú tervezés, a stratégiai szemléletet elterjesztését a rövid távú és projekt 

fókuszú, 1-5 éves tervezés helyett;  
– a települések és intézmények összehangolt működését és együttműködését.  
A társadalmi beágyazottság elve érvényesítéséhez  
– a kistérség lakóival meg kell ismertetni azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek a 

szegénységet létrehozzák és fenntartják. Szakítani kell azzal a szemlélettel, hogy a 
szegénység kizárólag a szegénységben élők magatartásának, cselekedeteinek, döntéseinek 
következménye;  

– a kistérségen belüli társadalmi összetartozás érzését erősíteni kell.  
A gyermekek érdekeinek minden más érdek felett állásának elvét szolgálva  
– Kizárólag olyan fejlesztések kerüljenek megtervezésre és megvalósításra, amelyek 

figyelembe veszik a gyermekek, különösen a leghátrányosabb helyzetű gyermekek 
érdekeit;  

– minden gyermek joga, hogy a szükségleteinek megfelelően, azonos feltételek mellett  
kapjon segítséget, szolgáltatást;  

– meg kell teremteni azokat a fórumokat, ahol a gyerekek is kifejezhetik érdekeiket és 
bekapcsolódhatnak a közösség tevékenységeibe (pl. diákönkormányzat, gyerekbizottság, 
stb.)  

A jó kormányzás elve  
– A jó kormányzás elve kistérségi szinten a helyi politikákban, és a helyi intézmények 

működésében is érvényesíteni kell, minden ember politikai, emberi és szociális jogainak 
érvényre kell jutniuk.  

– Ennek érdekében a kistérségi és települési szervezetek irányításban és vezetésben a 
megegyezésre, a konszenzusra való törekvésre, a jogok és kötelezettségek maradéktalan 
érvényesítésére kell  helyezni a hangsúlyt.  
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A társadalmi, helyi együttműködés elve teljesülése érdekében  
– a stratégiát minél szélesebb körben ismertté kell tenni és lehetőséget kell nyújtani arra, 

hogy elfogadása előtt minden érintett kifejezhesse, becsatornázhassa a véleményét;  
– Az elért eredményeket nyilvánossá kell tenni;  
– Biztosítani kell az intézmények és szolgáltatások feletti civil kontrollt;  
– A leghátrányosabb helyzetű embereket támogatni kell, hogy aktívan részt vehessenek a 

stratégia megalkotásában és végrehajtásában.  
A komplexitás elvének megfelelve  
  
– minden cselekvés középpontjában a gyermeknek és családjának kell állnia, integrált 

fejlesztések, programok megvalósításával, és szakítva az ágazati, szakterületi vagy 
települési megközelítéssel;  

– a  beavatkozások,  fejlesztések  a  megvalósítók  és  a 
 kedvezményezettek  
együttműködésének, együttgondolkodásának biztosításával kell, hogy történnek;  

– a közösségi cselekvések sikere érdekében kiemelten fontosak az összehangoltan működő 
szolgáltatások, szakmaközi megfontolások;  

– a stratégia és cselekvési terv fejlesztését – a stratégia megalkotásáért felelős 
szervezeteknek, személyeknek - az alulról jövő kezdeményezésekre kell építeni.  

  
Az átláthatóság és ellenőrizhetőség elve teljesüléséért  
  
– ki kell dolgozni az indikátorokat, melyek a stratégiában és a cselekvési tervben foglalt 

feladatok végrehajtásának, ellenőrizhetőségének, számonkérhetőségének kritériumai.  
  
  
Az együttműködés, mint speciális alapelv a stratégia megvalósítása során  
  
A speciális alapelvek érvényesítésének tekintetében a Nemzeti Stratégia és a helyi stratégia között 
nincs lényegi különbség. Az elvek érvényesítéséhez kapcsolódó feladatok is azonosak. A speciális 
alapelvek teljesülése érdekében kiemelt szerepe van a társadalmi és helyi együttműködésnek, 
melynek érvényre kell jutnia a kistérség mindennapi gyakorlatában, akár alapvető szemléletváltás 
eredményeként is - a helyi politikában, az intézmények működésében és a szolgáltatásokban 
egyaránt.  
Az együttműködésbe bevonásra kell, hogy kerüljenek a szülők, maguk a gyermekek és a kistérség 
civil szervezetei egyaránt.  
– A program legfontosabb partnerei maguk a szülők, így a program sikerének egyik fontos 

feltétele a szülőkkel való partneri együttműködés. Ebben kiemelt szerepet kell, hogy 
vállaljanak a személyes szolgáltatásokat nyújtó, a gyerekek szükségleteit szolgáló 
szakemberek (védőnők, gyermekjóléti szakemberek, gyermekvédelemben dolgozók, 
szociális munkások), de a gyerekek nevelésével foglalkozó valamennyi intézménynek 
(bölcsőde, óvoda, iskola) fontos feladata a szülőkkel való együttműködés kialakítása és 
ápolása.  

– A családok és gyermekek helyzetének javításában a civil szervezetek programba való 
aktív bekapcsolása, bevonása a társadalmi elfogadás szélesítésén, az együttműködő 
kapacitások növelésén keresztül jelentős mértékben segítheti a szegénység elleni küzdelem 
megvalósulását, a kitűzött célok elérését.  



41  
  

– A már gyermekkorban kialakuló szociális érzékenység és a társadalmi integráció 
sikeressége fokozható azzal, ha a gyerekeket is bevonjuk a társadalmi egyenlőtlenségek, 
a szegénység kérdésével foglalkozó beszélgetésekbe és programokba.  

  
  

3.2. A stratégia elkészítéséhez alkalmazott módszerek bemutatása  
  
Az érintettek tájékoztatása az elkészítés folyamatáról, bevonhatók és bevonandók köréről, 
feladataikról. A tervezett tevékenységekhez kapcsolódó elvárások tisztázása.  
– Előkészítés: a Stratégia készítés folyamatához kapcsolódó elvárások, tájékoztatási és 

szervezési munkák  
– a projektgazda és a gyerekbizottság tagjainak tájékoztatása a stratégia céljáról, 

szükségességéről, és az elkészítés folyamatáról  
– a stratégia készítés ütemtervének (konkrét tevékenységek, felelősök, határidők)  

kialakítása  
– az elkészítési ütemterv tevékenységeihez kötődő feladatmegosztás kialakítása,  
– a gyerekbizottság tájékoztatása a stratégiai készítés folyamatáról és a kulcsproblémákról  
  
Szükségletfelmérés, helyzetelemzés elkészítése  
  
– a kistérségi stratégiai dokumentumok elemzése  
– az MTA GYEP által 2012-ben készített kistérségi tükör aktualizálása  
– az MTA GYEP által 2014-ben készített kistérségi adatfelvétel adatainak aktualizálása és 

feldolgozása  
– az kistérségi szakmaközi együttműködő fórumok tapasztalatainak összegyűjtése  
– a kistérségi oktatási és szociális kerekasztal észrevételeinek és ajánlásainak beépítése  
– kistérségi ágazati konferenciákon elhangzott észrevételek beépítése  
– Járási (Térségi) Esélyteremtő Programterv 
  
Stratégia és cselekvési terv elkészítése  
  
– a stratégia és cselevési terv tartalmának meghatározása  
– az írásos stratégia, cselekvési terv és forrástérkép elkészítése  
  
A stratégia, a cselekvési terv és forrástérkép társadalmasítása  
  
– A stratégia és kapcsolódó dokumentumok megtárgyalása a szakmaközi egyeztető fórumok 

keretén belül.  
– A stratégia és a cselekvési terv kistérségi gyerekesély honlapon való megjelentetése 

(tegya.hu)  
– A kistérség gyerekesély munkacsoportja, szakmai kerekasztal műhelyei és a Gyerekesély 

Bizottság általi megvitatása, és beépítése a fejlesztési dokumentumokba  
– A stratégia bemutatás az Edelényi kistérség Többcélú Társulása Társulási tanács számára.  
  



42  
  

3.3. Felhasznált források  
  

• „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007-2032  
• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2014-2020  
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
• Partnerségi Terv és Emberi Erőforrás Operatív Program 2014-2020, társadalmasított 

verzió (2013. október)  
• Jelentés a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi 

feladatainak végrehajtásáról  
• TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012  azonosítószámú pályázat megvalósíthatósági 

tanulmánya  
• EFOP-1.4.2-16-2016-00012 azonosítószámú pályázat megvalósíthatósági tanulmánya 
• Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása, 2007  
• Az edelényi Kistérség LHH felzárkóztatási tervdokumentuma  
• Edelényi Kistérség Közoktatási és Esélyegyenlőségi terve, 2010  
• Kistérségi Tükör, 2012  
• Kistérségi szükségletfelmérés, 2014  
• Járási (Térségi) Esélyteremtő Programterv, 2015 

  

3.4. Jövőkép, hosszú és rövidtávú célok  
  
Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása 2007-ben, és a 
leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatási programjának tervdokumentumában 2008-ban a 
kistérség jövőképe az alábbi módon került meghatározásra:  
  
Bár az edelényi kistérség egészére jellemző a természetközelség és otthonosság, a biztonság, a 
saját sorsa irányítására képes, érzékelhető térségi identitástudattal bíró helyi társadalom - az 
egymástól különböző térszerkezeti egységek eltérő fejlődési utat járnak be.   
  
a. A dombvidéki kistelepüléseken a nagyobb számú nyugdíjasok mellett a természetet értő, 
védő és a benne rejlő erőforrásokat megőrizve hasznosítani képes fiatalabb emberek részint helyi 
termékek és szolgáltatások előállításából, részint távmunkásként, vagy ingázóként tisztességes 
megélhetést biztosító jövedelmekből, környezetbarát, emberléptékű és komfortos körülmények 
között, a szolgáltatásokat helyben a többfunkciós szolgáltató házakban vagy a központi 
településeken, de könnyen elérve, egymással szolidaritást vállalva, a külvilággal jól működő 
kommunikációs csatornákkal összekötve élnek.   
b. A folyóvölgy relatíve nagyobb települései helyet adnak a regionális gazdaságba 
integrálódott, fejlett határ menti kapcsolatokkal bíró feldolgozó- és környezetvédelmi iparnak is, 
szervezik az egész térség gazdaságát és kulturális életét, valamint központosítva vagy a 
többfunkciós szolgáltató házakban elérhető kirendeltségeken keresztül biztosítják az üzleti és 
lakossági szolgáltatásokat saját lakosaik és a dombvidéki kistelepülések lakói számára is.  
  
Ez a jövőkép olyan kistérséget tár elénk, amelyben fenntartható módon fejlődő, versenyképes 
gazdaság biztosítja stabilan, kiterjedt módon az itt élők foglalkoztatását, a megfelelő 
jövedelmeket, a biztos megélhetést. Lényeges eleme a jövőképnek a településszerkezethez 
alkalmazkodó, alternatív szervezési formák megjelenése.  
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Cél, hogy a települések heterogén adottságain alapuló, összehangolt, hosszú távú fejlesztések 
megvalósítása révén kerüljön megteremtésre az Edelényi kistérség gazdasági-társadalmi 
egyensúlya és a fejlődés dinamizálásának feltételrendszere.  
  
Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása dokumentum az 
alábbi stratégiai célokat tűzi ki maga elé:  
  
1 Aktív népesség  
2 Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása  
3 Turizmus fejlesztése  
4 Regionális integráció  
5 Közösségi értékek restaurálása  
6 Élhető térség  
  
Az LHH tervdokumentum a jövőkép elérésére a következő stratégiai fejlesztési irányokat vázolta 
fel:  
  
1 Helyi adottságokra alapozott új gazdasági tevékenységek  
2 Versenyképes vállalkozások  
3 Egészséges, innovatív és befogadó társadalom  
4 Élhető térség  
5 Regionális integráció feltételeinek javítása  
  
  
A Kistérségi Gyerekesély Stratégia megírásakor érvényes, teljesen egybevágó jövőkép átemelésre 
és részbeni átsúlyozásra került, hogy harmonikusabban illeszkedjen a Nemzeti Stratégiához.  
  
A kistérségi jövőkép és a Nemzeti Gyerekesély Stratégiában lefektetettek figyelembe vételével az 
Edelényi Kistérség Gyerekesély Stratégiájának hosszú távú, 2025-ig elérendő célkitűzései az 
alábbiakban kerültek megfogalmazásra:  
  

1. Csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységének aránya, javuljanak a kistérségben 
élő gyerekek továbbtanulási esélyei és eredményei, különösen hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű, és roma gyerekekre.  

2. Csökkenjen a gyermekeket érő kirekesztés, a lakóhelyi és intézményi szegregáció, valamint 
az életesélyeket romboló devianciák előfordulása a kistérség valamennyi településén és 
intézményében.  

3. Javuljanak és bővüljenek a gyermekek és családjaik számára nyújtott köz- és közösségi 
szolgáltatások színvonala és köre, mérséklődjön a szegénység és a kirekesztettség mértéke 
és újratermelődése.  

  
A három hosszú távú cél a kistérségben élő valamennyi gyermek életminőségének a javulását 
célozza meg, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. A második és harmadik cél a 
szegénységben élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra fókuszál, 
továbbá azokra a településekre, ahol a lakosság túlnyomó része szegény, és települések komplex 
hátrányai miatt az átlagostól sokkal nehezebb a további leszakadás megállítása.  
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A stratégiai célok eléréséért a kistérség politikai vezetése a felelős, beleértve a Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulásának vezetőit és tagjait, a települési önkormányzatokat, polgármestereket és 
képviselőket. A Kistérségi Gyerekesély Bizottság megfelelő működése is csak a politikai 
legitimáció mellett érvényesülhet.  
  
A fenti célok elérése érdekében szükséges, hogy a közszolgáltatás nyújtásában résztvevő 
szakemberek ellátott munkakörükben maximálisan betartsák a kapcsolódó szakmai elveket, 
előírásokat, és betartassák azokat a munkájuk során kapcsolatba kerülő partnerekkel és 
ügyfelekkel. Szükség van a kistérség fejlődésében érintett és érdekelt vállalkozások és civil 
szervezetek bevonására, a velük való együttműködésre. Szükségszerű, hogy a kistérség 
valamennyi polgára megismerje a gyermekszegénység és kirekesztés iránti küzdelem fontosságát, 
mint a kistérség harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésének feltételét, és 
közreműködjön a program megvalósításában.  
  
  

3.5. Fejlesztési irányok  
A hosszú távú célok eléréséhez a kistérségi Gyerekesély Stratégia négy fejlesztési irányt jelöl meg, 
melyek megfelelnek a nemzeti stratégia 1., 4., 5. és 6. beavatkozási területeinek:  
  
1. A kistérségben élő családok jövedelmi helyzetének javítása  
2. Szegregációmentes oktatás, nevelés, korai fejlesztés biztosítása  
3. A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése  
4. Egészségesebb gyermekkor biztosítása  
  
A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások és a lakókörnyezet 
fejlesztése igen fontosak, sőt elengedhetetlenek a mélyszegénység megszűntetése érdekében, a 
kapcsolódó tennivalók azonban messze túlnyúlnak a Gyerekesély Stratégia keretein.  
  
A kistérségben élő családok jövedelmi helyzetének változása is túlmutat a Gyerekesély Stratégián, 
de fontossága miatt mindenképpen helyet kell kapjon a stratégiai célok között.  
  
    
I. fejlesztési irány – A kistérségben élő családok jövedelmi helyzetének javítása  
  
Fejlesztési irány meghatározása:  
  
A kistérségben élő családok jövedelmi helyzetének javítása elengedhetetlen a szegénység 
mértékének csökkentése érdekében, amely elsősorban a gazdaság és a munkaerő-piac alakításával 
érhető el.  
  
A fejlesztési irány indokoltsága:  
  
A kistérség lakosságának jövedelemhiánya eredményezi mindazon problémákat, amely a térség 
lecsúszásához, a szolgáltatások csökkenéséhez, a méltó élet feltételeinek hiányához, 
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végeredményben a családok elszegényedéséhez és a térség humánerőforrásának 
kontraszelekciójához vezet. A jövedelemhiány orvoslása alapvető pillére a szegénység 
felszámolásának. a szegénység elleni harc komplex beavatkozást igényel és ebben nem 
megkerülhetőek a gazdaság fejlesztést és a munkaerő-piac átalakítását célzó elemek. Többe 
esetben ezek túlmutatnak a kistérség keretein, makro-politikai, makro-gazdasági beavatkozást 
igényelnek, ugyanakkor mindenképpen helyet kell kapjanak a kistérségi szintű gyerekesély 
stratégiában.  
Optimális esetben a család jövedelme az elsődleges munkaerő-piacon értékesített bérmunka 
ellenszolgáltatásából származik. Az edelényi kistérség komplex hátrányai a helyi, illetve ingázási 
távolságon belül lévő elsődleges munkaerő-piac beszűküléséből fakadnak. A területi hátrány 
egyik oka a munkaképes korú lakosság számára nem kielégítő mennyiségben elérhető, a méltó 
élethez elegendő jövedelmet biztosító munkahelyek hiánya. Az aktív, piacképes tudással 
rendelkező, fiatal munkavállalók ezért elvándorolnak a kistérség területéről, a javarészt alacsony 
képzettségű, a munkaerő-piacon kompetenciahiányokkal küszködő lakosok aránya pedig 
felülreprezentált a területen, jellemzően a kistérség északi, elzártabb településein. Az évtizedeken 
keresztül zajló kontraszelektív folyamatok leírt hatása, illetve a térség viszonylagos elzártsága, a 
fő közlekedési folyosóktól való távolsága, a munkaerő-piac kínálati oldalát növelő befektetők 
megjelenésének nem kedvez. A térségtől nem messze lévő nagyobb városok infrastruktúrája és 
nagyobb koncentrációban jelen lévő, piacképes tudással rendelkező munkaképes lakossága 
nehezen leküzdhető konkurenciát teremt a munkahelyteremtésért folyó versenyben. További 
nehézséget okoz a bérek alacsony szintje, mely regionális jellemző, de azon belül is az egyik 
legkedvezőtlenebb a hátrányos helyzetű térségekben. Az elsődleges munkaerő-piac fejlesztése 
nehezen képzelhető el a kistérségen túlmutató, magasabb szintű döntések és beavatkozások nélkül, 
amelyek a területi kiegyenlítődést célzó területfejlesztési koncepció mentén juttatja előnyhöz a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségeket. Az országos döntéshozók célirányos és hatékony 
beavatkozás amellett, ennek felismertetése, elérése a kistérségi politikai és gazdasági vezetés 
feladata is.  
Ameddig ez nem érhető el, törekedni kell a munkavállalók munkaerő-piaci központokba való 
bejuttatására. Ez a gyakorlat hosszú múltra tekint a térségben. Legjellemzőbben az 1950-1990 
közötti időszakban, a borsodi nehéziparba és építőiparba történő ingázás mutatja be ezt a 
gyakorlatot, viszont ennek eredményeként indult meg a nagyarányú elvándorlás a munkaerőpiaci 
központokba. Az ingázási lehetőségek teljes körű biztosítását, ugyanakkor a lakosság megtartását 
eredményező egyensúlyhelyzetet célzó beavatkozások komoly kihívás elé állítják a térség 
döntéshozóit és a települések vezetőit.  
Mindemellett a kistérség területén számos ágazatban hiány mutatkozik szolgáltatásokból, melyek 
kielégítése a rendelkezésre álló szabad munkaerő összeszervezésével, alternatív munkaerő-piaci 
megoldások bevezetésével, a közösségi vállalkozási formák és a szociális gazdaság nagyobb 
arányú elterjesztésével megoldhatóvá válhat.  
A foglalkoztatási helyzetet és a jövedelmi viszonyokat nagymértékben befolyásoló közmunka 
nem nyújt hosszú távú megoldást a jövedelmi viszonyok kezelésére és a munkaerő-piacra való 
visszatérésre. Az közmunkára való berendezkedés visszaveti az érintettek aktivitását, ugyanakkor 
ideiglenesen jövedelmet biztosít, viszont ennek mértéke nem elegendő a méltó megélhetéshez, a 
gyermekek számára élhetőbb jövő megteremtéséhez. Magyarázható ez a hozzáadott érték 
alacsony mértékével, ugyanakkor a foglalkoztatási forma drága és piactorzító hatása is van. 
Számos státusz kerül betöltésre közfoglalkoztatás keretén belül, melynek ellátása megfelelő 
bérezés mellett kívánná meg a munkaerő alkalmazását. Ezzel a gyakorlattal a jövőben kívánatos 
szakítani, amely plusz költségeket róhat a foglalkoztatókra, de a munkavállalók jövedelmi 
szintjének növeléséből adódóan, kistérségi és össztársadalmi szinten jelentős hasznot eredményez.  
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A fejlesztési irány céljai:  
  
- a munkaerő-kínálathoz igazodó, a méltó élethez elegendő jövedelmet biztosító új 

munkahelyek létrejötte a térségben;  
- a kistérség területén nagy arányban jelen lévő, alacsony képzettségű munkavállalók 

számára a képzettségükhöz igazodó munkakínálatot nyújtó munkaadók letelepedése; - a 
munkaerő-piacon való elhelyezkedés segítése munkaerő-kölcsönző szolgáltatásokkal; - a 
kistérség északi részén élők munkaerő-piaci központokba való eljutásának segítése.  

- a helyben lévő munkaerő kereslet és munkaerő kínálati igények összehangolása alternatív 
munkaszervezési rendszerek bevezetésével;  

- a nyolc osztályt elvégzettek arányának növelése a felnőtt korú lakosság körében  
- piacképes szaktudás nyújtása a kistérségben jelen lévő szakképző intézmények által;  
- a közmunkaprogramok hozzáadott értékének növelése, gazdaságilag fenntartható módon  

való átalakítása;  
- komplex, illetve speciális foglalkoztatási program megvalósítása a térségben;  
- kiegészítő jövedelem teremtését, illetve az önellátáshoz való hozzájárulást segítő 

tevékenységek támogatása, integrátori rendszer kiépítése.  
  
  
Hosszú távú célokhoz való hozzájárulás:  
  
A fejlesztési irány beavatkozásaival közvetlenül hozzájárul az 1., 2. és 3. átfogó cél teljesítéséhez  
  
    
Tervezett beavatkozások  
  
- térségi  döntéshozók  és  potentátok  folyamatos  lobbi  tevékenysége a területi  

kiegyenlítődést célzó szabályzók alakításához;  
- térségen belüli gazdaságfejlesztési stratégiák kialakítása, összehangolása  
- az új munkahelyeket létrehozó beruházások számára alkalmai ipari területek, vállalkozói 

zónák kialakítása;  
- a munkaerő-piac folyamatait figyelemmel kísérő forprofit és nonprofit szervezetek 

létrehozása, együttműködésük harmonizálása a járási munkaügyi kirendeltséggel.  
- A közösségi közlekedés kedvezőbb feltételeinek megteremtése, elsősorban a kistérség 

északi részén és a belső-csereháti területen.  
- térségen belüli munkaerő-piaci-, szolgáltatási igények felmérése, az ellátásukat szolgáló 

alternatív munkaszervezési folyamatok és az azoknak keretet szabó szabályzók 
kidolgozása (részmunka, munkaerő-közvetítés, speciális esetekben a járulékterhek 
mérséklése);  

- alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások térségi programokon belüli tesztelése;  
- 8 általános iskolai végzettség megszerzését lehetővé tevő felnőttképzés beindítása;  
- piaci igényekre rapid módon reagáló szakképző intézmények kialakítása, szakképzések 

összehangolása, szakképzési stratégia kialakítása.;  
- közfoglalkoztatás térségi összehangolása, piactorzító hatásuk csökkentése.  
- szociális szövetkezetek létrehozásának segítése;  
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- integrátor szervezetek kialakítása a közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezet 
szektorokban előállított termékek értékesítése céljából;  

- helyben megtermelt javak hozzáadott értékének növelése, feldolgozóipar fejlesztése, 
térségi brand építése;  

  
Az eredményességet mérő indikátorok  
  
• Térségben működő vállalkozások száma  
• Térségben létrejött munkahelyek száma 
• Térségben élő foglalkoztatottak aránya 
• Térségben élő munkanélküliek aránya.  
• Térségben élő tartós munkanélküliek aránya  
• Foglalkoztatottal rendelkező családok száma  
• Aktív foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő gyerekek aránya  
• Munkanélkülivé váló szülők aránya/munkanélküliek közül elhelyezkedő szülők aránya  
• Részmunkaidőben foglalkoztatottak arány a foglalkoztatottak között  
• 100 eltartottra jutó foglalkoztatott száma  
• 1 lakosra jutó SZJA mértéke  
  
    
II. fejlesztési irány - Szegregációmentes oktatás, nevelés, korai fejlesztés biztosítása  
  
Fejlesztési irány meghatározása:  
  
Korai fejlesztés, szegregációmentes oktatás és nevelés biztosítása a kistérségben élő gyermekek, 
kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek képességeinek maximális kibontakoztatása, tanulási 
eredményeinek javítása, továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében.  
  
A fejlesztési irány indokoltsága:  
  
A kistérség képzettségi szintje rendkívül alacsony, elmarad az országos átlagtól. A képzettség és 
a munkaerő-piaci státusz szoros összefüggést mutat: az alacsonyképzettségűek számára egyre 
kevesebb a lehetőség az elhelyezkedésre, a munkanélküliek jelentős, a tartós munkanélküliek 
túlnyomó többsége közülük kerül ki. A munkaerő-piacról való kiszorulás jövedelem kieséssel, 
elszegényedéssel jár. az ilyen módon hátrányos helyzetbe kerülők között nagyarányú a roma 
származásúak száma.  
Az aluliskolázott, alacsony jövedelmű, szegény családokban felnövő gyermekek a tanulásban több 
ok miatt akadályozottak, ezért a tanulmányi eredményük az átlagostól rosszabb. A rossz 
tanulmányi eredmények előre vetítik a jövőbeni aluliskolázottság esélyét, amely a 
munkaerőpiacról való kiszorulást, az ebből fakadó jövedelem kiesést és ezáltal a szegénység 
tovább örökítését eredményezi.  
A kompetenciamérések eredményei változó képet mutatnak. Általánosságban elmondható, hogy 
a kistérség általános iskoláiban felvett mérések eredménye elmarad az országos átlagtól. Részben 
ennek is tudható be, hogy a kistérségben a továbbtanulási arány mélyen az országos alatt van, és 
gyakori a középiskolába továbblépők körében is a lemorzsolódás. Az országos PISA felmérés 
tanulsága, hogy az OECD államok közül Magyarországon határozza meg az iskolai előmenetelt 
legnagyobb mértékben a család és a társadalmi környezet. Az iskola kiegyenlítő szerepe nálunk a 
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leghatékonyatlanabb. Az edelényi kistérségben fokozottan tapasztalható ez a megállapítás. 
Fontos, az intézmények működésének felülvizsgálata és szükséges átalakítása, 
hátránykompenzációs és integrációs feladatuk segítése.  
Az intézményi szelektív működéshez hozzájárul, hogy a hátrányos helyzetű, képzetlen szülők 
kevésbé látják át a gyermek fejlesztésének fontosságát és gyakran nincs is igényük a gyermek 
fejlesztésére, hiszen a szülők figyelmét a mindennapi, megélhetési nehézségek kötik le. A 
hátrányos helyzetű gyerekek családjaiban, a szegénység megjelenítődésének egyik formájaként 
az általános életvezetési, egészségügyi, higiénés, táplálkozási ismeretek hiányosság és a káros 
szenvedélyek elterjedtsége jellemző és halmozottan van jelen.  
A gyermek tanulási, fejlődési pályára való orientációhoz a pozitív szülői, családi példa és 
támogatás elengedhetetlen. Ennek legfontosabb területe a család, a szülők életvitele, életfelfogása. 
A szülőt az együttműködés érdekében motiválttá kell tenni.  
A beavatkozás már a gyermek megszületése előtt, a méhen belül kell, hogy elkezdődjön, a korai 
fejlesztéssel. A hátrányos helyzetű kismamák elérése fontos feladat, melyhez nem elegendő a 
rendelkezésre álló védőnői kapacitás. A minél korábban elvégzett fejlesztő jellegű beavatkozás 
eredményez a jövőben hatékonyságot, illetve segít preventív módon megelőzni a kialakuló 
problémát, elkerülve az eszkalálódást, és az ehhez kapcsolódó, jóval magasabb költségeket 
felemésztő beavatkozást.  
Nemcsak oktatásra és készségfejlesztésre van szükség. Ugyanolyan fontos a változatos környezeti 
ingerekkel való találkozás, a szélesebb világgal és lehetőségeivel való megismerkedés. A sikeres 
társadalom építése érdekében az egyéni készségek fejlesztése mellett a közösségben való 
működést, együttműködést, egymás támogatásának képességét is el kell sajátítania a gyerekeknek.  
  
A fejlesztési irány céljai:  
  
- a gyermek fejlődésének elmaradása minél korábban, idejekorán felismerésre kerüljön;  
- a hátrányos helyzetű gyermekek képességgondozása és a fejlődésükben elmaradást mutató 

gyermekek fejlesztése időben megkezdődjön;  
- a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai ellátása és megfelelő felkészítése biztosított legyen 

a sikeres tanulási előmenetel érdekében;  
- a kistérségben minden gyerek a képességeit tükröző maximális tudással fejezze be 

alapfokú tanulmányait;  
- a gyermekek tudásszintjében és elért iskolai eredményeiben csökkenjen a szülői  

iskolázottság, illetve a lakóhely meghatározó szerepe;  
- a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi eredményei javuljanak, és csökkenjen a 

kistérség lemaradása az országos mutatóktól;  
- az általános iskolai felkészítés, tehetséggondozás és tudatos pályaválasztást követően 

javuljanak a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulási esélyei, és csökkenjen 
középiskolai lemorzsolódásuk;  

- emelkedjen a kistérség lakosságának képzettségi szintje, a közép és felsőfokú oktatásban 
résztvevők és képzettséget szerzettek számának növekedése eredményeként.  

- emelkedjen a kistérség lakosságának foglalkoztatási szintje a lakosság képzettségi 
szintjének növekedése és munkavállalási kompetenciáinak fejlődése eredményeként.  
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Hosszú távú célokhoz való hozzájárulás:  
  
A fejlesztési irány beavatkozásaival közvetlenül hozzájárul az 1. és 2., és 3. átfogó cél 
teljesítéséhez  
  
  
Tervezett beavatkozások  
  
- rendszeres szűrések megvalósítása  
- a korai képességgondozás és fejlesztés biztosítása a korosztállyal érintett településeken  
  

• Biztos kezdet házak, fejlesztő helyszínek, gyermek-szülő klubok kialakítása és 
működtetése  

• szakszerű  óvodai  képességgondozás,  iskolai  előkészítés 
 biztosítása  az intézményekben  

• időben megkezdett gyógypedagógiai fejlesztés valamennyi érintett gyermek számára  
- A kisgyermekkori nevelés, fejlesztés kapacitásainak fejlesztése és együttműködéseinek 

biztosítása  
• fejlesztő szakemberek biztosítása  
• módszertani műhely kialakítása és működtetése fejlesztésben résztvevők számára 

módszertani pedagógiai műhelyek működtetése a szakmai megújulás, a modern, 
alternatív pedagógiai módszerek megismerése, a pedagógusok 
szemléletformálódásának elősegítése érdekében, az intézményvezetők munkájának 
támogatására  

  
- tehetséggondozás rendszerének tágítása, fejlesztése és hatékonyságának növelése  

• iskolán kívüli, készségfejlesztő foglalkozásokkal  
• személyiségfejlesztő, közösségformáló foglalkozásokkal, programokkal, táborokkal  
• tudatos és újraformált pályaválasztási tanácsadással  

  
- A hátrányos helyzetű gyermekek oktatási rendszerből való lemorzsolódásának 

csökkentése  
• Családok támogatása: hátrányos helyzetű szülők motiválása és a velük való 

együttműködés javítása  
• A hátrányos helyzetű gyermekek középfokú oktatásban való részvételének 

megkönnyítése (utazás, tanulási eszközök támogatása, mentori rendszer kialakítása)  
• Képzettséggel nem rendelkező szülők képzésbe, kompetenciafejlesztésbe való 

bevonása, munkához segítése.  
  
  
Az eredményességet mérő indikátorok  
  
- A korai képességgondozást biztosító működő szolgáltatások száma  
- A korai képességgondozást biztosító programokon részt vevő gyermekek száma  
- A korai fejlesztésben részt vevő gyermekek és családok száma  
- Az 5 éves korban a koruknak megfelelő fejlettségi szintet mutató gyermekek aránya  
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- Az SNI gyermekek száma és aránya az általános iskolákban  
- Az általános iskolát sikeresen elvégzők aránya  
- Iskolai tehetséggondozásban résztvevő gyermekek száma és aránya  
- Az általános iskolát követően középfokú oktatásban továbbtanulók száma és aránya  
- A szakiskolát, szakközépiskolát, gimnáziumot sikeresen befejezők száma és aránya  
- A középfokú oktatást követően felsőfokú oktatásban résztvevők száma és aránya  
- A felnőttképzésben résztvevők, új képzettséget szerzők száma és aránya  
  
    
III. Fejlesztési irány - A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és 
szakellátások fejlesztése  
  
Fejlesztési irány meghatározása:  
  
Gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése a szegénység 
és a kirekesztettség mértéke, és újratermelődése csökkentése érdekében.  
  
A fejlesztési irány indokoltsága:  
  
A kistérségben a védelembe vett gyermekek kistérségi aránya és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők aránya több mint duplája az országos értéknek.  
Az általános iskolát jellemzően a gyermekek többsége elvégzi, bár a Köznevelési Törvény által 
16 évre leszállított tankötelezettségi korhatár azt eredményezheti, hogy megnő az általános iskola 
8 osztályának elvégzése előtt a tanulmányait befejező gyerekek száma. A közép és szakiskolákból 
való kimaradás aránya azonban - elsődlegesen a hátrányos helyzetű, szegény családokat érintően 
- magas, annak ellenére, hogy a gyerekek legalább 90%-a az általános iskola után a továbbtanulás 
útján elindul. A mélyszegénységben élő családok pályaorientációjának kialakulását befolyásolja 
az ingerszegény környezet, a szegénységből fakadó negatívumok, az információ szűkössége, a 
motivációt segítő minták hiánya. Az iskolázatlan szülők gyakrabban érzik feleslegesnek a 
gyermek oktatását, fejlesztését. Gyermekeik körében jóval gyakoribb a tankötelezettség 
elmulasztása, a deviáns viselkedés és a SNI gyermek. A gyerekek - és a felnőttek – számára a 
releváns jövőképet a közfoglalkoztatott lét jelenti, amihez nem társul a megkövetelt iskolai 
végzettség, vagy a szükséges szakmai ismeret. A jövő nélküliség, kiábrándultság, információ 
hiány táptalaja a deviáns viselkedési formák megjelenésének, a marginalizált viselkedési formák 
mintaként való kezelésének, amely be nem látható veszélyeket rejt magában. A jelenlegi 
pályaválasztási rendszer alkalmatlan ennek a problémának a megoldására. Ráadásul a tanult 
szakmákat sem tudják az esetek többségében alkalmazni, mert a jelenlegi képzési rendszer nem 
követi a munkaerőpiac elvárásait. Ezt a gyakorlatot a rendelkezésre álló erőforrások és a 
rendszerben meglévő szereplők erőforrásainak összehangolásával át kell alakítani.  
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat minden településen biztosított, ugyanakkor 
kapacitáshiányos. A munkatársak képzettek, de a fokozott leterheltség és a – mind szakmai, mind 
anyagi jellegű – pozitív visszacsatolás hiánya miatt a kiégés jelei tapasztalhatóak. a segítő 
szakmák hiányoznak. A családsegítőket felkeresők legtöbbször anyagi jellegű kérdésben, adósság 
miatt, ügyintézésben, illetve foglalkoztatási kérdésben kértek segítséget. A gyermekjóléti 
szolgálathoz leggyakrabban gyermeknevelési, magatartászavarral összefüggő, életviteli és szülői 
elhanyagolással kapcsolatos problémákkal fordultak.  
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A „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben 
„projekt keretében létrejött gyerekházakkal új folyamat indult el. A szülőket a kezdeti 
nehézségeket követően már eredményesen be lehet vonni a közös munkába. A gyerekházak a 
közösségfejlesztés színtereivé is válhatnak idővel, kiegészíthetik a szolgáltatásaikat a korai 
fejlesztésen túlmutató segítő tevékenységekkel is.  
A hátrányos helyzetű családok legnagyobb problémája a jövedelem kiesésből származik. A 
bevételkiesés pótlása gyakran az uzsora az uzsorakölcsön igénybevételével történik, ami egyre 
gyakrabban megjelenő, gyermekeket veszélyeztető probléma. Az uzsora felszámolása jelenleg 
megoldhatatlan feladat elé állítja mind a szociális szakmát, mind a rendvédelmi szerveket. A 
bizonyítási procedúra szinte lehetetlen, a sértettek nem mernek tanúvallomást tenni, az 
uzsorarendszer pedig könnyebben nyújt gyors anyagi segítséget, mint a banki-, vagy a szociális 
ágazat.  
Számos településen olyan leromlott a környezet és hátrányos a társadalmi helyzet, hogy lehetetlen 
szakembereket találni egy-egy feladat ellátására. A szakemberek településekre vonzása és 
megtartása sürgető feladat a szociális, egészségügyi és oktatási rendszer számára.  
  
  
A fejlesztési irány céljai:  
  
A szociális ellátó rendszer - gyermekeket célzó, segítő ellátásai – megerősítése a kistérség 
településein, kiemelten a szegénységgel erőteljesebben sújtott, sok hátrányos helyzetű családdal 
és magas roma lakossággal bíró településeken.  

• A szociális ellátórendszerben szolgáltatási minőségének fejlesztése.  
• A szociális ellátórendszerben dolgozók együttműködésének erősítése.  
• A szakmai szolgáltatások elérhetőségének, a szakemberekkel való ellátottságának javítása.  
• Családsegítő szolgálat munkavégzése hatékonyságának, gyorsabb reagáló- készségének 

növelése.  
• Változásra kész, fejlesztésben résztvevő családok, közösségek számának és méretének 

növelése, kiemelten a kistérség leromlott településein.  
• Az egyes településeken a helyi társadalom pozitív irányú fejlődésének látható elindulása 

a változásokban érintett családok és közösségek együttműködése eredményeként.  
  
  
Tervezett beavatkozások  
  

• A szolgáltatások minőségének és a szolgáltatók együttműködésének fejlesztése  
• Kistérségi Szociális Kerekasztal létrehozásával és működtetésével  
• Integrált kistérségi oktatási és szociális adatbázis létrehozásával  
• Önkéntes segítői rendszer kialakításával a kistérségben  
• Szociális minőségügyi rendszer bevezetésével  
• Jegyzői kerekasztallal való együttműködéssel  
• A szociális szolgáltatások nyújtásában résztvevő szakemberek és civilek folyamatos 

képzésével és a speciális, korosztályonként eltérő feladatokra való felkészítésével  
• A családsegítők be kapcsolásával az iskola rendszerébe, hogy a jelzőrendszer működése 

gyorsabb és biztosabb legyen.  
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• Családsegítő szolgálat kapacitásnövelése a szociális rendszer reagáló- képességének 
javítása, a személyre, családra szabott, szolgáltatások biztosítása, a hatékonyabb 
munkavégzés és gyorsabb ügyintézés érdekében.  

• A szakmai szolgáltatások körének bővítése, elérhetőségének javítása és színvonalának 
növelése érdekében  

• Családi mentorálás kiterjesztése a középfokú oktatásban résztvevő családok számára, a 
tanulási célú pénzügyi támogatás lehetőségével.  

• a szabadidő szervezésének feladatát ellátható szakemberek és kapacitások biztosítása a 
hátrányos helyzetű településeken;  

• napközbeni ellátások elérhetőségének biztosítása illetve javítása a településeken (Biztos 
kezdet gyermekházak létrehozása és működtetése; családi napközik létrejöttének 
támogatása);  

• nyári étkeztetés, nyári napközbeni ellátás biztosítása;  
• baba-mama klub, szülői klub stb. létrehozása, működtetése;  
• Közösségi színterek és színtérprogramok fejlesztése  
• Közösségi házak fejlesztése, kialakítása a gyermekek és szüleik közös színtérben zajló, 

párhuzamos fejlesztése érdekében;  
• ifjúsági ház, ifjúsági klubok kialakítása és működtetése: 

o a fiatalok sikeres felnőtté válási jövőképének formálása és életpálya 
lehetőségek megismertetése, tudatos kijelölése érdekében;  

o alacsony küszöbű szolgáltatások, fiatalokat célzó programok bevezetése főként 
a szegregátumokban;  

o a külső környezet változásaihoz való alkalmazkodást segítő 
közösségfejlesztéssel.  

o önkéntesség elterjesztése, a közösség  tagjainak ellenszolgáltatás nélküli 
segítése, támogatása elterjesztése  

o a helyi lakosságot és civil szervezeteket aktivizáló, együttműködést javító, 
közösségfejlesztő programokkal  

• adósságkezelési szolgáltatás, tanácsadás családok számára;  
• életvezetési tanácsadás, családi mentorálás;  
• Az önkárosító magatartásformákkal kapcsolatos programok szervezése  

(felvilágosítás, megelőzés, gondozás)  
  
  
Az eredményességet mérő indikátorok  
  
- Szakmaközi összejövetelek, együttműködések száma, db  
- Nyilvános, hozzáférhető települési, intézményi szintű adatbázis, db  
- Minőségügyi rendszer rendelkezésre állása, db  
- Szociális szolgáltatások nyújtásában dolgozó szakemberek száma, fő  
- Létrejövő új lakossági szolgáltatások száma, db  
- Új szolgáltatással érintett települések száma, db  
- Új lakossági szolgáltatásokat igénybe vevők száma (szolgáltatásonként), fő  
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IV. Fejlesztési irány - Egészségesebb gyermekkor biztosítása  
  
Fejlesztési irány meghatározása:  
  
Egészségesebb gyermekkor biztosítása a gyermekek és a családok egészséges életmódban való 
támogatásával, népegészségügyi és egészségügyi fejlesztésekkel  
  
  
A fejlesztési irány indokoltsága:  
  
A kistérség egészségmutatói és életkilátásai az országos átlagértékek alatt vannak, ami rámutat a 
lakosság rossz általános egészségügyi állapotára. A szegénységben élő emberek életkilátásai 
bizonyítottan rosszabbak, aminek hátterében összetett társadalmi, gazdasági, kulturális okok, az 
egészségtelen lakókörnyezet, az egészségtelen és hiányos táplálkozás, az egészséggel és az 
egészséges életmóddal kapcsolatos információk hiánya, a mozgásszegény életmód, a káros 
szenvedélyek elterjedtsége áll.  
A szegénységben élők között kiemelten sok szenvedélybeteget találunk: igen elterjedt az 
alkoholizmus és a dohányzás, és a fiatalok körében egyre népszerűbb a különböző drogok 
fogyasztása.  
A szegénységben élők ritkábban nem fordulnak tüneteikkel időben orvoshoz, ezért a náluk 
felfedezett betegségek gyakrabban előrehaladottak (krónikus és daganatos betegségek körében 
egyaránt).  
  
A fejlesztési irány céljai:  
  
- alapellátási (háziorvos és házi gyermekorvos) és szakellátási elérésének biztosítása  
- a megelőzhető halálozás számának csökkentése a korai felismerés gyakorlatának 

elterjesztése a jelentős népegészségügyi súllyal bíró betegségekben (méhnyakrák, 
melltrák, tüdőrák, bőrrák, cukorbetegség, kardiovaszkuláris betegségek, mentális 
betegségek, depresszió)  

- az életminőség javítása és az életkilátások növelése az egészséges életmód irányába való 
elmozdulással  

  
  
Tervezett beavatkozások  
  
- egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hiánnyal érintett helyszíneken  
- egészségügyi humán kapacitások biztosítása és fejlesztése  
- szakellátások körének bővítése és elérhetőségének javítása  
- alapellátások elérhetőség biztosítása (utazás vs. helybeli ellátás)  
- védőnői hálózat szolgáltatásainak fejlesztése  
- kistérségi egészségfejlesztési iroda létrehozása (EFI)  

• szűrési programok tervezése és lebonyolítása  
• egészségi állapot kockázatbecslés és tanácsadás  
• minimál intervenció elterjesztése az alapellátásban  
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- települési egészségfejlesztés és egészségmegőrzés fejlesztése  
• gyermekek és családok mozgáskultúrájának gazdagítása  
• egészséges életmóddal, higiénével, táplálkozással, betegségek megelőzésével 

kapcsolatos ismeretek növelése;  
• fiatalok családtervezési és fogamzásgátlási ismereteinek bővítése  
• fiatal szülők családtervezési és vezetési ismereteinek bővítése  
• A családok családi életre neveléssel, gyermekneveléssel kapcsolatok ismereteinek 

bővítése  
  
Az eredményességet mérő indikátorok  
  
- humán és infrastrukturális fejlesztéssel érintett települések száma  
- létrehozott kistérségi egészségfejlesztési iroda és telephelyeinek száma  
- szűrési programokkal elért lakosság száma  
- egészségnevelési, egészségfejlesztési programokat nyújtó települések száma, aránya  
- egészségfejlesztési, egészségnevelési ismeretekkel elért gyermekek és családok száma  
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4. Cselekvési terv  
  
A cselekvési terv az EFOP projekt keretében tervezett beavatkozásokkal egyezik meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÖVŐKÉP 
A társadalmi kirekesztődés és szegénység elleni küzdelem révén 

csökken az Edelényi Járás területén élők körében a szegénység és 
kirekesztődés kockázatának kitett személyek száma 

A PROJEKT CÉLJA 
A gyermekszegénységgel és kirekesztődéssel érintett családok 

társadalmi-közösségi hátrányainak mérséklése integrált térségi 
  

SPECIFIKUS 
CÉLOK 

 

SZEGÉNYSÉGGEL 
ÉRINTETT CSALÁDOK 

SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK, 
GAZDÁLKODÁSÁNAK 

MEGERŐSÍTÉSE 

S/1 
 
 

ALACSONY KÉPZETTSÉG 
CSÖKKENTÉSE 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
RÉVÉN A 

FOGLALKOZTATHATÓSÁ
G ÉRDEKÉBEN 

S/2 
 
 

EGÉSZSÉGTUDATOS 
ÉLETMÓD 

ELTERJESZTÉSE 

 
S/3 

 
 

HUMÁN 
SZOLGÁLTATÁSOK 

KAPACITÁSBŐVÍTÉSE, 
MEGERŐSÍTÉSE, 

INTÉZMÉNYI  ÉS CIVIL 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

JAVÍTÁSA ÉS 
SZAKEMBEREK 

SZÁMÁNAK NÖVELÉSE 
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CÉLCSOPORTOK 
 
 

RÁSZORULÓ 
GYERMEKEK 

CCS/1 
 
 

RÁSZORULÓ CSALÁDOK 

CCS/2 
 
 

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ 
INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL 

SZERVEZETEK 

CCS/3 
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A projekt célját alapvetően a jövőkép meghatározásával határoztuk meg. Jelen projekt esélyt jelent 
a térség településeinek arra vonatkozóan, hogy kezelni tudják a társadalmi kirekesztődés 
folyamatait, és esélyt teremtsenek a térség településein élő, gyermekszegénységgel küszködő 
családok számára. Ezért a projekt hosszú távú céljaként két fontos szempontot tűztünk ki célként: 

- csökkenjen a szegénység (gyermekszegénység) kockázatának kitett személyek száma 

- csökkenjen a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek száma 

A jövőkép pozitív megváltoztatása komplex, többtényezős folyamat, amely megoldását helyi, 
térségi és országos beavatkozások egyaránt képesek lehetnek megoldani. Jelen esetben a projekt 
által kínált lehetőségek számba vételét követően tudtuk közösségi tervezés révén meghatározni a 
projekt célját: 

A gyermekszegénységgel és kirekesztődéssel érintett családok társadalmi-közösségi 
hátrányainak mérséklése integrált térségi gyermekprogramok révén. 

A cél meghatározás mellett specifikus célok meghatározását is kialakítottuk, melyek a Felhívás 7. 
oldalán megfogalmazottakkal összefüggő, koherens rendszert alkotnak. A specifikus célokat a 
helyi viszonyoknak megfelelően strukturáltuk, így összesen négy specifikus cél került 
meghatározásra: 

- szegénységgel érintett családok szocializációjának, gazdálkodásának megerősítése 

- alacsony képzettség csökkentése készségfejlesztés révén a foglalkoztathatóság érdekében 

- egészségtudatos életmód elterjesztése 

- humán szolgáltatások kapacitásbővítése, megerősítése; intézményi együttműködések 
javítása és szakemberek számának növelése és civil együttműködések erősítése 

A specifikus célok meghatározásának különös módon figyelembe vettük: 

- jelen projektre vonatkozó Felhívásban megfogalmazottakat 

- jelen Megvalósíthatósági Tanulmány I.2.3. és I.2.4. és I.2.5. fejezetében bemutatott 
stratégiákhoz, jogszabályokhoz való illeszkedést. 

Projekt keretében elérendő célok részletezése: A projekttervezés során törekedtünk arra, hogy 
a támogatási kérelmünk teljes mértékben igazodjon a Felhívás céljaihoz oly módon, hogy a helyi 
térségi viszonyokat maximálisan figyelembe vegyük. 

 

 

FELHÍVÁS 
CÉLJAI

JÁRÁSI 
HELYZETKÉP

HOSSZÚ 
TÁVÚ 

JÖVŐKÉP

PROJEKT 
CÉLJAI
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A projekt keretében részletezett célok közül ezért elsőként a hosszú távú jövőképről kell 
részletesebb tájékoztatást adnunk. A térségi (járási) helyzetkép alapján megállapítható, hogy mind 
a „GYEP-1”, mind jelen projekt sikeres megvalósítása csupán „felületi” kezelést tud nyújtani 
hosszú távú tervek hiányában a problémák orvoslására. Éppen ezért jelen projektet – okulva a 
GYEP-1 tapasztalataiból – már egy hosszú távra tervezett, komplex beavatkozási rendszer 
részeként fogjuk fel, amely segítségével a térségi önkormányzatok, szociális-oktatási 
igazgatásban dolgozó szakemberek és civil szervezetek képesek lesznek a jövőben is hatékonyan 
együttműködni, közös megoldásokat keresni. A hosszú távú jövőkép „A társadalmi kirekesztődés 
és szegénység elleni küzdelem révén csökken az Edelényi Járás területén élők körében a 
szegénység és kirekesztődés kockázatának kitett személyek száma” tehát ezt a feladatok határozza 
meg. A projekt célja így ennek megfelelően igazodik ehhez. A projekt céljának kialakítását tehát 
a fenti ábrában bemutatott három tényező (Felhívás céljai, járási helyzetkép és hosszú távú 
jövőkép) határozta meg.  

Felhívás céljai Járási helyzetkép 
Hosszú távú 

jövőkép 
Projekt célja 

Gyermekszegénység 
visszaszorítása. 

Szegény családban élő 
gyermekek és tartós 

rászorultságban élők számának 
csökkentése. 

Szülők bevonásával történő 
beavatkozások. 

Szakemberek hosszú távú 
jelenléte. 

Magas a 
gyermekszegénységben élők 

száma. 

Alacsony képzettség. 

Alacsony jövedelmi 
viszonyok. 

Sűrűsödő családi problémák. 

Általános társadalmi-
gazdasági depresszió. 

Leszakadó települések. 

Hiányzó szolgáltatások. 

A társadalmi kirekesztődés 
és szegénység elleni 

küzdelem révén csökken 
az Edelényi Járás területén 
élők körében a szegénység 

és kirekesztődés 
kockázatának kitett 

személyek száma 

A gyermekszegénységgel és 
kirekesztődéssel érintett 

családok társadalmi-közösségi 
hátrányainak mérséklése 

integrált térségi 
gyermekprogramok révén. 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKUS CÉLOK 

családi gazdálkodási stratégiák 
átalakítása 

alacsony képzettség hosszú távú 
csökkentése 

egészségtudatos életmód 
elterjesztése 

humán szolgáltatások 
kapacitásbővítése 

ellátórendszer intézményei 
közötti együttműködések javítása 

szakemberek számának növelése 

cselekvőképes helyi közösségek 
kialakítása, önszerveződések 

ösztönzése 

SPECIFIKUS CÉLOK 

szegénységgel érintett családok 
szocializációjának, 

gazdálkodásának megerősítése 

alacsony képzettség 
csökkentése készségfejlesztés 
révén a foglalkoztathatóság 

érdekében 

egészségtudatos életmód 
elterjesztése 

humán szolgáltatások 
kapacitásbővítése, 

megerősítése; intézményi 
együttműködések javítása és 

szakemberek számának 
növelése és civil 

együttműködések erősítése 



58  
  

Célok szakmapolitikai környezethez történő illeszkedése: Jelen Megvalósíthatósági 
Tanulmány I.2.3., I.2.4. és I.2.5. fejezeteiben bemutatásra kerültek az országos és területi 
szakmapolitikai és fejlesztéspolitikai környezet dokumentumai, céljai. A járási szintű 
szakmapolitikai környezethez történő illeszkedést a helyi esélyegyenlőségi programokhoz való 
illeszkedés vizsgálata igazolja, amely a II.3.1. fejezetben került bemutatásra.  

Célok igényekhez való illeszkedése: A szükségletek, igények bemutatását a projekt céljának és 
specifikus céljainak bemutatásához igazítva ábrázoljuk grafikus módon: 

PROJEKTCÉL 

A gyermekszegénységgel és kirekesztődéssel érintett családok társadalmi-közösségi 
hátrányainak mérséklése integrált térségi gyermekprogramok révén 

SPECIFIKUS CÉLOK 

szegénységgel érintett 
családok 
szocializációjának, 
gazdálkodásának 
megerősítése 

 

alacsony képzettség 
csökkentése 
készségfejlesztés révén a 
foglalkoztathatóság 
érdekében 

 

egészségtudatos életmód 
elterjesztése 

 

humán szolgáltatások 
kapacitásbővítése, 
megerősítése; intézményi 
együttműködések 
javítása és szakemberek 
számának növelése és 
civil együttműködések 
erősítése 

KAPCSOLÓDÓ SZÜKSÉGLETEK, IGÉNYEK 

(1) a járás területén 
tapasztalható 
társadalmi-
gazdasági hátrányok 
okai 

(2) szociális szolgálatok 
vezetőinek javaslata 

(3) közösségi bázisú 
helyi tervezés 
fórumainak outptuja 

(1) a járás területén 
tapasztalható 
társadalmi-
gazdasági hátrányok 
okai 

(2) szociális szolgálatok 
vezetőinek javaslata 

(3) közösségi bázisú 
helyi tervezés 
fórumainak outptuja 

(1) a járás területén 
tapasztalható 
társadalmi-
gazdasági hátrányok 
okai 

(2) szociális szolgálatok 
vezetőinek javaslata 

(3) közösségi bázisú 
helyi tervezés 
fórumainak outptuja 

(4) hiányzó 
szakemberek 
(háziorvosok, 
gyermekorvosok) 
egészségmegelőző 
munkájának 
támogatása 

 

 

 

(1) szociális szolgálatok 
vezetőinek javaslata 

(2) közösségi bázisú 
helyi tervezés 
fórumainak outptuja 

(3) hiányzó 
szolgáltatások 

(4) HEP-ek intézkedési 
tervei 

 



59  
  

Közvetlen célcsoport:  

- a célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, valamint családjuk,  

Közvetett célcsoport:  

- a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, 
szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek 
vezetői és tagjai. 

Mindezek alapján jelen projekt célcsoportjai a következőképpen néznek ki:  

Közvetlen célcsoport Közvetett célcsoport 

a célterületen élő gyermekek és fiatalok, 
közülük is különösen a rászoruló (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) 
gyerekek, valamint családjuk 

a célterületen működő, a gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó intézmények, 
szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és 
egyházi szervezetek, a helyi közösségek 
vezetői és tagjai 

 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI 

Rászoruló 
gyermekek Rászoruló családok Humán szolgáltató intézmények és civil 

szervezetek 

CCS1 CCS2 CCS3 

CÉLCSOPORT – 1: RÁSZORULÓ GYERMEKEK 

Közvetlen célcsoport: A célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, valamint családjuk. 

 

Célcsoport meghatározása: A célterületen élő (rászoruló) gyermekek és fiatalok tartoznak az 
1.sz. Célcsoportba. Az Edelényi járás területén 2015.december 31.-i adatok szeirint összesen 
34.673 fő élt, ebből a 0-17 évesek száma 7954 fő, arányát tekintve a teljes lakosság 22,9%-a. A 
gyermekszegénység mértékét jól mutatja, hogy az összes gyermek-, és fiatlakorú személy körében 
a HH/HHH mutatóval rendelkező személyek száma összesen 54%. Hátrányos helyzetű gyermek 
összesen 1094 fő, halmozottan hátrányos helyzetű pedig 3219 fő. A járás településeinek 
gyermekszegénységgel súlytott mértékét jól igazolja továbbá a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben (RGYK) részesülők száma is, összesen 3203 fő részesült ebben a támogatási 
formában 2015-ben. Ez a teljes 0-17 éves lakosság 40,2%-a!  
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A mélyszegénység a térségben sajnálatos módon összefüggést mutat a roma származással. A járás 
településeinek esélyegyenlőségi programjaiban kitűzött célok mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a roma származású gyermekek ne szenvedjenek hátrányt életkörülményeik, 
lehetőségeik miatt. A programok tervezése során is figyelemmel voltunk arra – a közösségi bázisú 
helyi tervezés folyamán ezt többször hangsúlyozták a szociális szolgálatoknál dolgozók – hogy 
úgy kell megtervezni a projekt potenciális tevékenységeit, hogy a roma/nem roma gyermekek 
számára egyaránt közösségi élményt nyújtson. Éppen ezért becslést tettünk arra vonatkozóan is, 
hogy a statisztikailag nehezen kezelhető adatot (ti. romák/roma gyermekek száma) is korrigálni, 
a reális értékhez jobban közelíteni tudjuk. A becslést a szociális szolgálatok munkatársai végezték 
el. Ennek becslésük szerint a 0-17 éves korosztály mintegy 70%-a roma származású a térségben.  

Ugyanakkor a gyermekek létszáma egyes települések lakosságát illetően meglehetős szórást 
mutat. Vannak települések, amelyeket inkább az elöregedés jellemez, itt kifejezetten alacsony a 
gyermeklétszám, míg más településeken az átlagnál jóval magasabb. Így a projekt 
tevékenységeinek tervezése során figyelemmel kellett lennünk ezekre a tényezőkre is. A részletes 
adatokat az I.2.2. fejezetben mutattuk be. 

CÉLCSOPORT – 2: RÁSZORULÓ CSALÁDOK 

Közvetlen célcsoport: A célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, valamint családjuk. 

Célcsoport meghatározása: A célcsoport becsült lélekszámának meghatározását közvetett 
módszerek segítségével értük el. A „család” kifejezés értelmezése önmagában problémás (vö: 
csonka család, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy újraházasodással együtt élő gyermekek, 
stb.). A jogi szabályozás sem ad támpontot ebben az esetben, legalábbis a projekt céljainak 
eléréséhez semmiképpen. Éppen ezért a szociológia tudományát vettük alapul, amely a következő, 
egyszerű definíciót alkalmazza a család fogalmára: „A családot más csoportoktól az különbözteti 
meg, hogy különnemű személyekből áll, akik különböző (legalább két) generációhoz 
tartoznak”3F1  

A projekt célja a „GYERMEKSZEGÉNYSÉG” felszámolása, enyhítése, tehát nem tehetünk 
különbséget abban a tekintetben, hogy egy gyermek milyen családban él. Így viszont a statisztika 
egzakt adatait sem használhatjuk fel, pusztán becsléssel juthatunk el a célcsoport számának 
meghatározásához. A „CÉLCSOPORT -1” összesen 7954 főt foglal magában, akik közül RGYK-
ban részesül 3203 fő. Ők a szűken vett célcsoport.  

A KSH 2011-es népszámláláson alapuló tanulmánya4F2 szerint a négy és annál több gyermekes 
családok aránya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb (4%). Egyéb esetben egy 
családra összesen 2,87 fő jutott. A száz családra jutó gyermekek száma ugyanezen tanulmány 
szerint BAZ megyében 110-118 gyermek a statisztika szerint. Ugyanakkor ezek a kutatások nem 
képesek a járás területén tapasztalható specifikumokat megfelelően kezelni. Ennek megfelelően a 
következő (óvatos) becsléssel éltünk a célcsoport létszámának meghatározása során: 

Egy – az általunk alkalmazott definíció szerinti – családra átlagosan az edelényi járás területén 1,5 
fő gyermek, vagy fiatalkorú személy jut. Projektünk szempontjából a szűken vett CÉLCSOPORT-
1 kategóriába 3203 fő tartozik bele, így ezt az értéket 1,5-tel szorozva 4804 főt kapunk, akik tehát 

                                                 
1 Bodonyi Edit – Hegedűs Judit: Család, gyerek, társadalom. 
2 http://www.piackutatasok.hu/2013/04/ksh-csaladok-merete-gyermekek-szama.html 
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„RÁSZORULÓ CSALÁD” fogalmába beletartoznak. Ez összesen 1600 felnőttkorút és 3200 
gyermek-, vagy fiatalkorút jelent. A kapott érték nagyjából tehát az 50 évnél fiatalabb, gyermekét 
közösen  -élettársi, vagy házas -  kapcsolatban, vagy egyedül nevelő, felnőttkorú egyént jelent. A 
célcsoport adatit tovább finomítottuk a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
számának meghatározásával. Az önkormányzati adatok alapján 2015-ben 3297 fő részesült ebben 
a támogatásban, tehát szinte pontosan a duplája azon személyeknek, akik becslésünk szerint 
RGYK-ban részesülő gyermeket nevelő, ötven évnél fiatalabb lakosok. Ez az adat tehát ismételten 
becslésre kényszerít bennünket, tekintettel arra, hogy 50-65 év közötti korosztály lélekszáma 
alacsonyabb, mint a 18-50 közötti korosztály lélekszáma. Becslésünk alapján ezért az 1600 fős 
„szülői” mintát ismételten óvatosan számolva további 400 fővel bővítettük, így a célcsoportra 
kapot érték összesen: 2000+3203= 5203 fő.  

CÉLCSOPORT – 3: HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK 

Közvetett célcsoport: - a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó 
intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek 
vezetői és tagjai. 

 

Célcsoport meghatározása: A célcsoport meghatározását a Felhívás „közvetett célcsoport” 
definíciója alapján tettük meg.  

Így ide tartoznak a gyermekekkel és családjukkal foglakozó intézmények: 

- szociális szolgálatok munkatársai 

- óvodák, általános iskolák pedagógusai 

- közösségi házak, művelődési intézmények dolgozói 

- (a projekthez kapcsolódó) civil szervezetek, egyházak vezetői 

Pontos adatokkal rendelkezünk a szociális szolgálatok munkatársainak számát és a járásban 
található oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok létszámát, valamint a közösségi 
házakban, művelődési intézményekben dolgozók számát illetően. A civil és egyházi kapacitásokat 
viszont csak becsülni lehetséges. Jelen Megvalósíthatósági Tanulmány I.2.2. fejeztében mutattuk 
be azokat a mikrotérségi civil szervezeteket, egyházakat, amelyeket a projekt kidolgozásában 
közreműködő helyi szakemberek potenciálisan bevonhatónak ítéltek meg a projekt 
szempontjából. Egyház esetében 2 fővel számoltunk (parókus/plébános + egyházközségi 
testület/presbitérium elnöke), civil szervezetek esetében a megalakításhoz szükséges 10 fő helyett 
4-4 aktív szereplővel számoltunk. Mindezek alapján a  CÉLCSOPORT-3 létszámának 
meghatározása részleges helyi adatok birtokában becsléssel került megállapításra, melyet az 
alábbi táblázat foglal össze: 
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 Szociális 
szolgálatok 
munkatársai 

(közfoglalkoz-
tatottakkal 
együtt) 

Oktatási 
intézmények 
pedagógusai 

Közösségi 
házak, 
művelődési 
intézmények 
dolgozói 

Civil 
szervezetek, 
egyházak 
vezetői 

ÖSSZESEN 

Edelényi 
mikrotérség 82 92 12 10 196 

Bódvaszilasi 
mikrotérség 5 23 2 14 44 

Perkupai 
mikrotérség 11 12 2 18 44 

Szendrői 
mikrotérség 42 87 8 10 147 

Szendrőládi 
mikrotérség 1 20 1 - 22 

Boldvai 
mikrotérség 7 21 5 8 41 

Borsodsziráki 
mikrotérség 2 25 1 2 30 

ÖSSZESEN 150 279 31 64 524 

 

A célcsoport teljes létszáma tehát 524 fő, akik potenciálisan részt vehetnek a szakmai programok 
megvalósításában, képzéseken, tréningeken, stb.  

A tevékenységek bemutatását meghatározott struktúrában mutatjuk be a következő oldalakon, 
amely tartalmazza a tevékenység kapcsolódását a célhoz, specifikus célokhoz és célcsoportokhoz, 
valamint indoklást a tevékenység létjogosultságára vonatkozóan, illetőleg  az adott tevékenység 
rövid leírását, valamint a megvalósításba bevont személyeket. Az alábbi ábra 
tevékenységcsoportokat és a projekt tevékenységeit mutatja be. 
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Az egyes tevékenységek részletes, strukturált bemutatása a következőképpen történik: 
Te

vé
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ny
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rt

 

KAPCSOLÓDÓ 
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK 

Te
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ny

sé
gc
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KAPCSOLÓDÓ 
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK 

1 

A Szociális térkép készítése 

10 

A Bűnmegelőzési napok 

B Ügyfélszolgálat kialakítása a szegregátumokban B 
Innovatív családi problémakezelés – családi 
kisfilm 
 

C Híd-csoport C Börtönlátogatás 
D Adósságkezelési tanácsadás D Szimfónia 
E Adósságkezelési tréning 

11 

A Szabadtéri hétvégi sportprogramok 

2 Állandó figyelemmel kísérés, promóció – 
Gyermeksegély Iroda létrehozása B Nyári napközis tábor 

 

3 Gyereksegély stratégia és cselekvési terv 
elkészítése C Gyermektábor 

 

4 
A „Szívességi Bank” D „Nyitott iskola” 

 

B KALÁKA-mozgalom: közösségi segítség a 
lakáshelyzet javítására 12 

A Gyárlátogatások 

5 Krízisalap B Munkaerőpiaci felkészítő tréningek 

6 A Internetes hálózatépítés 13 Önkéntes csoportszerveződés a 
gyermekszegénység ellen 

B Szakmaközi hálózati workshopok 14 A Szakmai műhelyprogram 

7 A Pszichológusi fogadónap B OPEN SPACE konferencia 
B Jogi tanácsadás 

15 

A Szupervizió 

8 

A Bevont szakemberek B Relaxációs szoba kialakítása 

B Egészségnap C Hálózatos együttműködést támogató 
csapatépítő programok 

C Tanoda jellegű program 16 Szülői támogató csoport 

D Magán vagy fejlesztőtanár általános 
iskolásoknak felzárkóztató nyílt órák 17 „Biztos kezdet” – motivációs foglalkozások 

9 

A Gazdasszonyképző 18 Szakemberek foglalkoztatása 
B Ezermester műhely 19 

Kiemelt projekttel történő kötelező 
együttműködés 

C Szülői háztartásvezetési ismeretek 20 
D Családi és sportnap 21 

E Közösségi Ház működtetése 
22 
23 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

1/A Szociális térkép 
készítése 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X X X X 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (1) A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak 
bővítése, erősítése, kiegészítése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A szociális térkép elkészítésével az a cél, hogy egy olyan 
helyzetképet tárjunk fel – területi jellegzetességekkel –, amelyek valós (szociális) igényeket is 
tartalmaznak: egy szociális jelzőrendszer, amely képes híven megjeleníteni azokat a nagyszámú 
igényeket, amelyek valami miatt kielégítetlenül maradnak. A cél az, hogy a meglévő 
erőforrásokat, a kínálati oldalt minél közelebb tudjuk hozni a keresleti oldalhoz: a szociális 
gócpontokra koncentrálva adekvát válaszok születhessenek. A végeredmény, a cél pedig ilyen 
szempontból nem lehet más, mint a problémával küszködő családok, háztartások, közösségek 
célirányos, hatékony és eredményes megsegítése. A teljes szociális ellátórendszer igyekezzen a 
lehető legjobban válaszolni a lakosság felől érkező igényekre, az erre fordítható források hatékony 
és ésszerű felhasználása valósuljon meg.Az önkormányzat részéről is eltökélt vállalás az, hogy 
nem a civil élet szereplőire áthárítva orvosolja, orvosoltatja a jelentkező problémákat, hanem azok 
felderítésében, megválaszolásában szoros együttműködést képzel el.  

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A nagyobb lélekszámú településeken merült fel az igény. A 
tevékenység csak az alábbi településeken kerül megvalósításra: Edelény, Szendrőd, Szendrőlád. 
A szociális térkép elkészítése megmutatja a szegregátumban élők problémáit. Ennek ismeretében 
pontosan ki lehet dolgozni a szociális segítőkkel együtt az itt élők személyre szabott fejlesztési 
tervét, melynek megvalósulása – éppen a problémák pontos ismerete miatt – nagyobb esélyű lehet. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok, Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Szendrőd, Szendrőlád 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): Szociális térkép az elődprojekt keretében 
nem készült, NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

1/B 
Ügyfélszolgálat 
kialakítása a 
szegregátumokban 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X X X X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (1) A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak 
bővítése, erősítése, kiegészítése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A szegregálódási folyamat felszámolásának hatékony eszköze 
lehet, hogy az érintettek közvetlen környezetében kialakított helyiségben oldhatóak meg a 
különböző szociális ellátó tevékenységek. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A település hátrányos helyzetű területén/területein kihelyezett 
ügyfélszolgálatot tartanak a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai. Ez által a szolgáltatás 
közvetlenül a rászorulókhoz kerül, ott indul el a segítségnyújtás. Ezután természetesen az 
intézmény székhelyén és a segítségét kérő otthonában is folytatódhat a segítségnyújtás. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok, Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): Elődprojekt esetében nem történt közvetlen 
intézkedés a projektterületen található szegregátumban élőkkel kapcsolatosan, ennek értelmében 
nincs átfedés a korábbi projekt tevékenységeivel és fenntartási kötelezettségével, nem történik 
kettős finanszírozás. NEM RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

1/C Híd-csoport 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X   X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (1) A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak 
bővítése, erősítése, kiegészítése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A Híd-csoport lényege a több generációs közös 
csoportfoglalkozások. Ahhoz, hogy elfogadóbban viselkedjenek az emberek az kell, hogy közös 
élményeik legyenek. A generációk közötti ellentétek csökkenthetők a közös élmények után, hiszen 
a résztvevők felismerik egymás értékeit. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A Híd-csoport lényege a több generációs közös 
csoportfoglalkozások. Kéthavi rendszerességű program, a tevékenységet a helyi általános 
iskolákban bonyolítják. Egyedülálló, magányos, leginkább idősek és gyermekek számára 
létrehozott csoport. Együtt élhetik meg az ünnepeket (pl. Karácsony) a gyermekekkel. Nevesebb 
alkalmak idején közös tevékenységek. (mézeskalácssütés, ajándékkészítés, hagyományőrző 
tevékenységek) Kis csoportokban történő, nagyszülő-korú és gyermek párossal megvalósuló 
foglalkozások. Egyéb foglalkozások: A helyi iskolákba olyan régi szakmákat mutattak be, melyek 
már kihalófélben vannak, de a hétköznapok háztartásaiban az időseknél még fellelhető ez a 
hagyomány.  Az idős emberek bemutatják ezeket. Jó példa lehet, hogy a hímző szakkör keretében 
megtanítják a gyerekeket, ennek kettős célja is van, nem halnak ki a régi szakmák, és a generációk 
közötti kapcsolat építése. A játék fordítva is működhet: a gyerekek megtanulják a nagyszülőktől 
a régi szakmákat, hagyományokat, a gyerekek pedig az internetezést a nagyszülőknek. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

Kiemelt célcsoport: nagyszülő – gyermek. Egyedülálló, magányos, leginkább idősek és 
gyermekek számára létrehozott csoport. 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP):új, innovatív tevékenység. Elődprojekt során 
nem kerültek megszólításra közös tevékenység keretében egyidőben különböző generációk. NEM 
RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

1/D Adósságkezelési 
tanácsadás 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X   X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (1) A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak 
bővítése, erősítése, kiegészítése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A tömeges munkanélküliség átalakította a családok addigi 
szerkezetét, nőtt az inaktívak, eltartottak családon belüli aránya. A gazdasági átalakulás 
következményeként a háztartások számára egyre nagyobb terhet jelentett a lakhatással 
kapcsolatos kiadások fedezése. Míg a lakásfenntartással kapcsolatos kiadások a 80-as évek 
elején még nem érték el a családi költségvetések 10-15 %-át, addig a 90-es évekre a háztartások 
bevételeiknek átlagosan csaknem 30 %-át fordították erre a célra. A legalacsonyabb jövedelműek 
esetén ez az arány elérte a 60 %-ot is. Nyilvánvalóvá vált a helyi önkormányzatok 
szerepvállalásának szükségessége a felhalmozódott lakossági hátralékok kezelésében. A 
szegregálódási folyamat felszámolásának hatékony eszköze nélkülözhetetlen tevékenység az 
elszegényedett családok megsegítésében. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Komplex tanácsadás. Egy-egy család összesen 8 alkalommal vesz 
részt a szolgáltatásban. A speciális program két hónapon keresztül tart, ezt követően a családok 
félévente „kontrollban” részesülnek. (ebből kettő alkalom tréning). A tevékenység csak 
Edelényben valósul meg. Kéthavonta tanácsadás, majd toborzás. Összesen egy évben hat*8 
alkalom, a projektidőszak alatt 24 tanácsadás (alkalmanként 8-8). Az adósságkezelési szolgáltatás 
során tanácsadást és segítő csoportfoglalkozást biztosítunk. Ezt a részleges fizetőképességet 
egészíti ki az önkormányzati támogatás, a méltányolható körülményekhez igazodóan. A 
tanácsadás célja, hogy az adósok szándékait megismerve, egy közösen felállított adósságrendezési 
terv segítségével hátralékuk megszűnjön és fizetőképességük helyreálljon. Ehhez meg kell 
ismerni az adós háztartás működését, az együttműködés lehetséges formáit, illetve a rendezést 
segítő támogatási lehetőségeket, a hozzájutás feltételeit.Mivel az adósságkezelés fő célja az 
érintettek fizetőképességének helyreállítása, abban is segítséget kívánunk nyújtani, hogy a 
jövőben hogyan kerülheti el az eladósodást. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység. Elődprojekt 
során nem került megvalósításra. NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

1/E Adósságkezelési 
tréning 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X    X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (1) A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak 
bővítése, erősítése, kiegészítése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A tömeges munkanélküliség átalakította a családok addigi 
szerkezetét, nőtt az inaktívak, eltartottak családon belüli aránya. A gazdasági átalakulás 
következményeként a háztartások számára egyre nagyobb terhet jelentett a lakhatással 
kapcsolatos kiadások fedezése. Míg a lakásfenntartással kapcsolatos kiadások a 80-as évek 
elején még nem érték el a családi költségvetések 10-15 %-át, addig a 90-es évekre a háztartások 
bevételeiknek átlagosan csaknem 30 %-át fordították erre a célra. A legalacsonyabb jövedelműek 
esetén ez az arány elérte a 60 %-ot is. Nyilvánvalóvá vált a helyi önkormányzatok 
szerepvállalásának szükségessége a felhalmozódott lakossági hátralékok kezelésében. A 
szegregálódási folyamat felszámolásának hatékony eszköze nélkülözhetetlen tevékenység az 
elszegényedett családok megsegítésében. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Két egymást követő készségfejlesztő és motivációt generáló 
foglalkozásból áll. A tréning segíti a családi gazdálkodás optimális átalakulását, előrevetíti, hogy 
az érintett család milyen hatékonysággal tud részt venni az adósságcsökkentési folyamatban. 
Alkalmanként 5-5- óra időkeretben, max 10-10 főnek. Mikrotérségenként évi kettő tréning (évente 
14 db, összesen 56 db) kerül megvalósításra. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 2 / Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység, amely a 
térségben tapasztalható egyik súlyos problémára, az adósságspirálba kerülő családok helyzetének 
stabilitására próbál megoldást nyújtani. Elődprojekt során nem került megvalósításra. NEM 
RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

2/A 

Állandó figyelemmel 
kísérés, promóció – 
Gyermeksegély Iroda 
létrehozása 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X X X X X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (2) A program helyi megvalósításának és a Gyerekesély Bizottság 
(GYEB) működésének adminisztratív és szakmai hátterét biztosító Gyereksegély Iroda 
működtetése elkülönült szervezeti egységeként a család- és gyermekjóléti központban vagy annak 
fenntartójánál 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A Gyerekesély Iroda biztosítja a Kistérségi Gyerekesély 
Bizottság működését, ill. a projekt megvalósításának adminisztratív és szakmai hátterét, mellyel 
hozzájárul a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek a célcsoporthoz való 
eljutásához. Kapcsolattartási pontot jelent a projekt menedzsmentje és a projekt szakmai 
megvalósítói között. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A Gyermeksegély Iroda létrehozásának célja, hogy csökkentsük 
a szegénységet, különösen a gyermekszegénységet, és a szegénység újratermelődésének 
átörökítését megelőzzük. Hosszú távú közvetlen célja, hogy a kistérségünk helyi közösségei – a 
gyermekek és szülők, a pedagógusok és más szakemberek, a civil szerveződések és az egyházak 
– partneri együttműködésben olyan helyi programokat indítsunk el, amelyek előkészítése és 
megvalósítása során kidolgozzuk a Nemzeti Stratégiához illeszkedő, valamint a helyi szinten 
rövid és hosszú távon elérhető prioritásokat, továbbá célokat a hosszú távú közvetett cél kistérségi 
szintű eléréséhez.Rövid távú közvetlen célja, a helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági 
politika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások 
összehangolása és fejlesztése, a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok esélyeinek 
növelése érdekében. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok, Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP):az elődprojektben létesült Gyerekesély Iroda 
továbbra is működik a korábbi projektgazda, az Edelényi Többcélú Kistérségi Társuláson belül 
elkülönülten a fenntartási kötelezettségnek megfelelően. A jelen pályázatban létrehozandó Iroda 
Edelény Város Önkormányzatának önálló szervezeti egységeként fogja a teljes projekt szakmai 
hátterét biztosítani.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

3/A 
Gyereksegély stratégia 
és cselekvési terv 
elkészítése 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

NR - - - - - - - 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (3) Új belépőknél a célterületen élő gyermekek, fiatalok és 
családjuk helyzetének, igényeinek szükségleteinek felmérése, valamint ez alapján Gyerekesély 
stratégia és Cselekvési Terv készítése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Jelen projektben nem releváns feladat, tekintettel arra, hogy 
korábbi TÁMOP projektben ez már megtörtént. A projekt-előkészítés része a stratégia 
felülvizsgálata 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: - 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: - 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: - 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): - 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

4/A „Szívességi Bank” 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (4) Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása a rászoruló 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára, a helyi 
szakemberek javaslata alapján 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A dologi javak közvetítése esetleges, a felajánlások egyre 
ritkábbak, és azokat is többnyire csak a tényleges mélyszegénységben élők veszik igénybe. 
Ugyanakkor komoly igény lenne egyfajta önkéntes szolgáltatásközvetítésre. A probléma, hogy a 
felajánlásokat tevők és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők közötti kommunikáció nem 
biztosított; éppen ezért a kommunikációnak a legtöbbek számára elérhető változatát, az internetes 
elérést választjuk. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: „Szívességi bank” létrehozását valósítjuk meg, internetes alapon 
a mikrotérségek weboldalain kialakított aloldalak segítségével. A dologi javak közvetítése 
esetleges, a felajánlások egyre ritkábbak, és azokat is többnyire csak a tényleges 
mélyszegénységben élők veszik igénybe. Ugyanakkor komoly igény lenne egyfajta önkéntes 
szolgáltatásközvetítésre. A probléma, hogy a felajánlásokat tevők és a szociális szolgáltatásokat 
igénybe vevők közötti kommunikáció nem biztosított; éppen ezért a kommunikációnak a 
legtöbbek számára elérhető változatát, az internetes elérést választjuk. A tevékenységet a 
családsegítés szolgáltatás keretein belül biztosítanánk. A Szívességi bank népszerűsítését a 
szolgálat munkatársai biztosítják, a rászoruló, digitálisan nem kompetens igénybe vevők körében 
a családsegítő munkatársa biztosítaná a szolgáltatás elérését, tartalmáról szóló információ 
átadását. Ennek köszönhetően nőhet a családok közötti összefogás és közöttük szoros kohézió 
alakulhat ki, hiszen az, aki mer segítséget kérni, adományokkal hozzá tud járulni a közösség 
építéséhez, saját és mások boldogulásához, könnyebben áll rendelkezésre ellenkező esetben, ha 
tőle kérnek segítséget. Példa: helyi fodrász által tett felajánlás ingyenes hajvágásra. Amit kér 
cserébe: pl. fűnyírás. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység kísérleti jelleggel. 
Elődprojekt során nem került megvalósításra. NEM RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

4/B 
KALÁKA-mozgalom: 
közösségi segítség a 
lakáshelyzet javítására 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (4) Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása a rászoruló 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára, a helyi 
szakemberek javaslata alapján 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A közösségi munka – hasonlatosan a szociális munkához – 
hozzájáruló jellegű foglalkozás, amely önmagában nem tud megoldani mindem problémákat, de 
más szakmákkal és a szektorokkal (kormányzati, civil és üzleti szektor) együttműködve jelentősen 
hozzá tud járulni a problémák mérsékléséhez, s a feltételek együttállása esetén a megoldáshoz is. 
A közösségi munka motivál a részvételre, önsegítésre, cselekvésre, megérleli a változtatásra való 
igényt és képessé tesz a változtatások végig vitelére. Mindezek a segítségnyújtás új formáinak 
alkalmazásához vezetnek, ahhoz, miként lehet eredményesebb a családsegítő szakmai 
szerepvállalása a közösségben.Az érintettek (célcsoportok) is hozzá tudnak járulni helyzetük 
javításához, nagyobb mértékben is, mint azt feltételeznénk. Ha sikerül motiválni őket a 
cselekvésre, ha az önsegítéshez szükséges fogódzókat, bizalmat keltő módon, és a 
mindennapokban is érzékelhetően tudjuk biztosítani és hosszú távon, ha mindig a szükséges 
mértékben alkalmazzuk szakmai segítésünket, akkor kicsiny lépésekkel megkezdődik az önsegítő 
folyamat és eljut az egymáson segítésig, megerősíti az önbizalmat és a készenlétet további lépések 
(tanulás, munkavállalás) megtétele felé. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A programban nagycsaládos (3 gyerek) edelényi családok 
vehetnek részt. A program célja a közösségi munka népszerűsítése, a közösség önkéntes alapon 
történő segítségével a nagycsaládosok lakásainak ingyenes felújítása. Évente 8 család vehet részt 
a programban, családonként egy-egy fő folyamatos munkájával. Az egy lakásra jutó éves keret 
összesen 400.000 Ft (tehát/lakás). A költségek eszköz és anyagköltséget jelentenek, az elvégzett 
munkáért nem jár díjazás.  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, eseti szakmai felügyelő, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység kísérleti jelleggel 
a közösségi szellemerősítése, a közös értékteremtés érdekében. Elődprojekt során nem került 
megvalósításra. NEM RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

5/A Krízisalap 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (5) Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő 
megoldások támogatása a GYEB döntése alapján helyi szükségleteknek megfelelően 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Számos előre nem tervezhető, de aktuálisan felmerülő helyi 
szükségletek támogathatóak legyenek belőle. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A krízisalap célja, hogy előre nem tervezhető, de aktuálisan 
felmerülő helyi szükségletek támogathatóak legyenek belőle. Célja a prevenció, felhasználása a 
GYEB felügyeletével történik. Javaslatot a tevékenységekhez köthető szakemberek, egyházi 
szervezetek képviselői tehetnek, írásban. A „kasszát” a GYEB által megbízott személyek kezelik, 
a felhasználás dokumentumai a pályázati elszámoló dokumentáció részét képezik. Évi egymillió 
forint kerül elkülönítésre, az öt éves projektre vonatkozóan a négy éves megvalósítási időszakban  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, a GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP):elődprojekt során létrehozott és működtetett 
Gyerekesély Bizottság továbbra is végzi munkáját a fenntartási kötelezettségeknek megfelelően. 
Jelen pályázat minél hatékonyabb megvalósítása érdekében egy új, a jelen kiírás során felvetett 
problémák megoldásában nagy tapasztalattal bíró szakemberek bevonásával történt meg a korábbi 
projekttől elkülönül Gyerekesély Bizottság megalapítása, akiknek a projekt során lehetőségük lesz 
előre nem tervezett helyzetekben a gyors megoldás érdekében a létrehozott krízisalap terhére 
anyagi támogatást nyújtani. Ennek lehetősége a korábbi pályázat során nem volt meg, ennek 
következtében. NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

6/A Internetes 
hálózatépítés 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (6) Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok 
működtetése a gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények és 
szolgáltatások munkatársainak összehangolt eredményes működése érdekében 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Cél, hogy a nem, szakmaspecifikus információkat meg tudják 
osztani egymással az érintettek és közös (de zárt) kommunikációs felületen támogassák egymás 
tevékenységét. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Olyan belső, intranetes hálózat kiépítse, amely e-mail címek 
alapján aggregálja a projektben közreműködő szervezeteket, intézményeket, civil egyesületeket, 
stb. Cél, hogy a nem szakmaspecifikus információkat meg tudják osztani egymással az érintettek 
és közös (de zárt) kommunikációs felületen támogassák egymás tevékenységét. A működés a 
GYEB folyamatos koordinációjával történik, tartalomfelöltést a GYEB javaslata és koordinációja 
alapján a külső szolgáltató végzi folyamatosan a projekt teljes időszaka alatt. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, internetes hálózatépítő, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP):az elődprojekt során is történt közös 
internetes felület kialakítása, de annak elérése nem kizárólag a szakmai megvalósítók számára 
valósult meg, korlátozás nélkül elérhető volt mindenki számára, működtetése elavult, nem felel 
már meg a mostani igényeknek. A tapasztalatok felhasználásával történik meg egy korszerű, a 
projektre szabott, zárt platform kialakítására. NEM RELEVÁNS  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

6/B Szakmaközi hálózati 
workshopok 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (6) Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok 
működtetése a gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények és 
szolgáltatások munkatársainak összehangolt eredményes működése érdekében 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A szakmaközi hálózat létrehozója és működtetője az adott 
járás család- és gyermekjóléti központja. A szakmaközinek nem csak szociális résztvevőkkel kell 
működnie; a szakterületi munkacsoport különböző szakterületi képviselők közös gondolkodása. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Cél: kialakuljon egy rendszeres párbeszéd, a járásokban dolgozó 
szakemberek összekapcsolása és közös tudásbázis kialakítása à együttműködések kialakítása, 
elmélyítése à eredményesebb működés. Az egyes települési szinteken túlmutató problémákra 
közös válaszok és megoldási javaslatok születnek. A szakmaközi hálózat működtetése nem azonos 
a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel. Eszköze: pl. rendszeres, vezetett találkozók, 
munkacsoportok, műhelyeket előzetes tematika alapján, tréningek, tapasztalatcserék- szervezése 
à fontos, hogy eredményei be tudjanak csatornázódni pl. szakmai javaslatok a GYEB munkájához, 
döntéseinek meghozatalához, netán javaslatok és ajánlások megfogalmazása városi vagy térségi 
fejlesztési tervek, stratégiák kidolgozásához. Konkrét tervezet: Évi két alkalom/ mikrotérség, 
összesen 4 év*7 mikrotérség*két alkalom. Az évi 2-2 alkalom azonos témakörben történik, 
minden mikrotérségben megismételve.  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojekt során is kerültek 
megvalósításraszakmaiközi hálózati workshop-ok, amelyek célcsoportjában a pedagógusok 
álltak. Jelen tevékenység középpontjában pedig a szociális szféra szakemberei állnak, így 
megállapítható a tevékenységek elkülönülése, NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

7/A Pszichológusi 
fogadónap 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (7) A család és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, 
kiegészítése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Forrás és kapacitáshiány miatt hiányos szolgáltatás a 
térségben. A projekt keretében alkalmazott munkatársak bevonása. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Havi/és vagy szükség esetén napi egy alkalommal pszichológusi 
fogadónap (2016.01.01-től minden járási központnak kötelező pszichológiai szolgáltatás 
biztosítása a járás lakossága számára.)  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, pszichológus (1-2) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP):az elődpojektsorán is került alkalmazásra 
pszichológus, aki a visszajelzések alapján nagy hatékonysággal végezte feladatát, de a projekt 
lezárásval befejezte munkáját. Továbbra is igény jelentkezik a szolgáltatás igénybevételére a 
térségben működő szociális szolgálatok javaslata alapján. Ennek érdekében jelen projekt 
keretében két fő foglalkoztatása történik meg, akiknek az ellátási körzete majdnem a teljes járás 
területe lesz, ezzel enyhítve a felmerülő problémákon, nem átfedésben a korábbi tevékenységgel, 
de az ott tapasztaltakat felhasználva. NEM RELEVÁNS 

  



77  
  

MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

7/B Jogi tanácsadás 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (7) A család és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, 
kiegészítése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Forrás és kapacitáshiány miatt hiányos szolgáltatás a 
térségben. A projekt keretében alkalmazott munkatársak bevonása. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Cél, jogsegély- és tanácsadó program működtetése olyan 
hátrányos helyzetű állampolgárok számára, akik nem képesek képviselni saját érdekeiket és 
érvényt szerezni alapvető jogaiknak. Mint pl. a felmerült adójogi, munkajogi kérdésekre választ 
kapjanak. 

- A törvényben foglalt gyermeki jogok védelme és jogsérelem esetén a jogok érvényesítése. 

- A rendszeres jogi tanácsadással megelőzhetjük a veszélyeztetettség kialakulását. 

- A kialakult veszélyeztetettség esetében a tartós családgondozás során nyújtott 
tanácsadással megakadályozzuk a helyzet továbbromlását. 

- Növeljük, illetve maximalizáljuk a családon belül, a gyermekek ellen elkövetett erőszak 
kockázatát. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Bódvaszilas, Szendrőlád, Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, jogi szakember 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új tevékenység, elődprojekt során nem volt 
lehetőség jogi tanácsadás igénybevételére, de a felmerült igények alapján a szolgáltatás 
betervezésre került jelen pályázat tevékenységei között. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

8/A Bevont szakemberek 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X   X X X X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (8) A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, 
egészségügyi, pedagógiai célú kulturális helyi szükségletekre épülő speciális szolgáltatások 
biztosítása, fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Forrás és kapacitáshiány miatt hiányos szolgáltatás a 
térségben. A projekt keretében alkalmazott munkatársak bevonása. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A fejlesztőpedagógus elvégzi a gyermek tanulási nehézségeinek 
szűrését, a segítségre szoruló gyermeket fogadja, fejleszti, korrepetálja. A gyermekek oktatási 
intézményeivel, valamint a pedagógiai szakszolgálattal folyamatosan kapcsolatot tart. Törekvés a 
kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 
fejlesztésére.Fejlesztőpedagógus: 2 fő alkalmazása 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok, Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, fejlesztőpedagógusok, fejlesztőpedagógiai asszisztens 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): a térségben jelenleg tapasztalható 
szakember hiány csökkentése érdekében megvalósítandó funkció, amely új szereplők bevonását 
eredményezi, az elődprojektben nem szereplő szakemberek megszólításával és alkalmazásával. A 
működési területek és az ellátandó feladatok nincsenek átfedésben a korábban megvalósult 
tevékenységgel. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

8/B Egészségnap 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (8) A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, 
egészségügyi, pedagógiai célú kulturális helyi szükségletekre épülő speciális szolgáltatások 
biztosítása, fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Egészségtudatos életmód, mint specifikus cél megvalósítása. 
Törekvés az egészség fejlesztésére. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Olyan eseti rendezvény, mely a kultúra, ezen belül az egészség 
kultúra üzeneteit hordozza, a különböző korcsoportoknak célzott üzenetekkel. A rendezvény 
elemei törekednek az interaktív egyéni és csoportos üzenet átadási formák dominanciájára, a 
bevonás, bevonódás megvalósítására. 

Célja: 

1. az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése 

2. figyelemfelhívás az egyéni életvitel egészségesebb módosítási lehetőségére, a célcsoport 
aktív bevonásával 

3. a mindennapi életvitel egészségesebb megváltoztatásához pozitív minták, példák, reális 
lehetőségek bemutatása 

4. toborzás a csoportos, rendszeres aktív egészségfejlesztési tevékenységekhez. 

Az Egészség nap szervezése ingyenes szűrési pontokkal, tanácsadással, szórólapokkal, kis 
színpaddal, helyi kulturális műsorral szegregátumban élők környezetében.A leginkább rászoruló 
területeken (falvak). Egy-egy alkalommal szervezett program.  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelényi járás 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, védőnő 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojekt tapasztalatait felhasználva, attól 
elkülönült szakemberek bevonásával. NEM RELEVÁNS  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

8/C Tanoda jellegű 
program 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (8) A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, 
egészségügyi, pedagógiai célú kulturális helyi szükségletekre épülő speciális szolgáltatások 
biztosítása, fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A tevékenység célja a társadalmi integrációt elősegítése, a 
szegénység, a hátrányos helyzet miatti különbségek mérséklése, a társadalom perifériájára szorult 
réteg újratermelődésnek megelőzése a gyermek és ifjúkorban való egyéni és csoportos 
foglalkozásokkal, a képességek kibontakoztatásával, a rendszerességgel és a biztonságtudattal 
létrejövő, iskolaidőn kívüli, délutáni felzárkózást, képességfejlesztést preferáló rendszeres 
foglalkozások keretében, mely újszerű szemléletet biztosítva a fejlődő gyermekek esetében 
meghatározó a jövőt illetően. A céltalan csellengés a gyermekek és a fiatalok körében rendkívül 
népszerű tevékenység, mely a bűnözés egyik melegágya. A céltalanul csellengő gyermek könnyen 
keveredhet bűncselekménybe, vagy könnyen válhat bűnelkövető célpontjává. A célzott, 
folyamatos és rendszeres elfoglaltság elősegíti a prevenciót a bűnözés, a deviáns magatartási 
formák kialakulásában, a helyes út, a jó döntések meghozatalát anélkül, hogy kényszernek 
éreznék, 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Nem korrepetálás és nem felzárkóztatási célú foglalkozások, 
amelyek nem a közoktatási intézményekben kerülnek megvalósításra. Iskolán kívüli 
foglalkozások délután és kora esti órákban, speciális ismeretek átadása, például számítógép 
használat, művészeti és egyéb rekreációs foglalkozások.Heti két alkalom iskolai időszakban. 
Összesen 34 hét, egy évben 34 héttel számolva, négy évre tervezve. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Szendrőd 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, fejlesztő pedagógusok, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógiai asszisztens 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojektben nem kerültek 
megvalósításra ilyen jellegű tevékenységek Szendrőben, saját forrás hiányában a rendelkezésre 
álló szakemberek birtokában sem tudták rendszeresen megszervezni a foglalkozásokat. NEM 
RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

8/D 

Magán vagy 
fejlesztőtanár általános 
iskolásoknak 
felzárkóztató nyílt 
órák 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (8) A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, 
egészségügyi, pedagógiai célú kulturális helyi szükségletekre épülő speciális szolgáltatások 
biztosítása, fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A kistérség szociális helyzete országos szinten elmaradott, 
koncentráltan van jelen a gyermekek szegénysége,  a deviáns viselkedési formák, a kirekesztettség 
különböző formái. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében felülreprezentált a 
cigányság aránya. A fiatalkorúak túlnyomó többsége roma származású, számuk egyértelmű 
növekedést mutat. Legtöbbjük hátrányos helyzetű családban él, többségük megélhetése 
generációk óta bizonytalan, a szülők alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. A 
problémákkal terhelt családi háttér erősen visszafogja a gyerekek iskolai szocializációját. A 
periférián elhelyezkedő, halmozottan hátrányos helyzetű családok, és ezen belül a felnövekvő 
fiatalok további leszakadásával kell számolni. A fent leírt problémák nehezen orvosolhatók a 
közoktatás berkein belül. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Tevékenység: két korosztály számára szervezett programok, 
amely az alsó tagozatosokat érinti. (1-2 és 3-4 osztályok).Mind a két korosztálynak. A program 
nem helyettesíti a TANODA jellegű kezdeményezést, itt képességek fejlesztéséről van szó. A 
tevékenységnek magas eszközigénye van, a tevékenységek közösségi pontokban kerülnek 
megvalósításra. (javasolt időpont: péntek délután, illetve szombat délelőtt.). Egyéb: 

- alkalmak száma: évente 12, összesen 48 alkalom 

- összesen 6 csoport (Edelény, Szendrő, Borsodszirák) 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Szendrőd, Borsodszirák 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, fejlesztő pedagógusok, szociálpedagógus, szakmai megbízott személy (megbízási 
díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység, elődprojekt során 
ilyen jellegű foglalkozások nem valósultak meg. NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

9/A Gazdasszonyképző 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok működtetése 
szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők 
számára kötelezően biztosítani kell a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel 
kapcsolatos foglalkozásokat. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A tevékenység közvetlen célja, hogy a szülők számára 
ismereteket adjon át az alapvető tápanyagokról, ezek szerepéről, a különböző korú gyermekek 
étkezésének követelményeiről. A tevékenység közvetlenül kapcsolódik a projekt azon céljához, 
hogy javuljanak a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek táplálkozási szokásai, 
nagyobb szerepet kapjanak az egészséges táplálkozás irányelvei. A tevékenység sorozat célja a 
hátrányos helyzetben élők egészséges életviteléhez szükséges tanácsadás, a reformkonyha 
bemutatása. A tanfolyam eredményeképpen a szülők olyan gyakorlati tapasztalathoz juthatnak, 
melyet a későbbiekben is hasznosítani tudnak. Mindezekkel a tanfolyam hozzájárul a gyermekek 
életminőségének javításához, és ahhoz, hogy felnőttként igényük legyen a helyes táplálkozásra. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Szegregátumban, illetve szegregált településeken, meglévő 
közösségi térben, a szülők számára biztosított, háztartási ismeretekkel kapcsolatos foglalkozások 
megvalósítása.Olcsón, de egészségesen - 8 alkalmas tanfolyam: - alkalmanként kompletten: 
40.000 Ft * 6 helyszín * 8 alkalom 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Borsodszirák, Boldva, 
Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, gazdaasszony képző szakmai megvalósítók, szakmai 
megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység kísérleti jelleggel, 
elődprojekt során ilyen jellegű foglalkozások nem valósultak meg. NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

9/B Ezermesterműhely 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok működtetése 
szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők 
számára kötelezően biztosítani kell a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel 
kapcsolatos foglalkozásokat. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Az alkotás élményének átélése, amelynek hatására a 
célcsoport a későbbiekben is képes lesz a felmerülő kisebb javítási, szerelési feladatokat ellátni az 
otthonukban. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Háztartási eszközök, kisebb bútorok elkészítése - 4 alkalom  

- Példák: 

o maradék faanyagok felhasználásának lehetőségei: pl. kis fűszertartó polc készítése) 

o kosárfonás alapjai - majd gyakorlatban való készítés 

o kerti bútor raklapból 

o komposztáló fontossága, készítése 

o játszótéri játékok használt gumiból (pl. libikóka) 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, ezermester képzés szakmai megvalósítója, szakmai megbízott személy (megbízási 
díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység kísérleti jelleggel, 
elődprojekt során ilyen jellegű foglalkozások nem valósultak meg. NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

9/C 
Szülői 
háztartásvezetési 
ismeretek 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok működtetése 
szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők 
számára kötelezően biztosítani kell a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel 
kapcsolatos foglalkozásokat. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Szegregátumban, illetve szegregált településeken, meglévő 
közösségi térben, a szülők számára biztosított, háztartási gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel 
kapcsolatos foglalkozások megvalósítása. Az alacsony iskolázottságúak körében jellemző, hogy 
életviteli ismereteik hiányosak vagy nem helytállóak. Az egészségmegőrzéssel, pénzkezeléssel, 
egyszerű forrásteremtéssel kapcsolatos szokások kialakításában nem kellően motiváltak, 
tudatosak. Ezért ezeket a szokásokat, vagy a szokások hiányát „átörökítik”. Az alacsony 
iskolázottságú szülők lakáskörülményeiket, életvezetési, gazdálkodási képességeiket tekintve a 
legrosszabb potenciállal rendelkeznek. A szülők jövedelmi viszonyait tekintve, főként 
segélyekből, alkalmi munkából tartják fenn családjaikat, ahol az eltartott kisgyermekek száma 
átlagosan 4-5 fő. Kulcskérdés a gyermekek számára a mélyszegénység leküzdése, a megfelelő 
minta, példa szolgáltatása a szülőkön, családtagokon keresztül. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Gazdálkodási, pénzkezelési ismeret előadások, tanácsadások 
(igény szerinti példák):  

- befektetési lehetőségek 

- takarékoskodás előnyei! (babakötvény, gyerek/nyugdíj elő takarékosság) 

- a csőd elkerülése - családi/magán/ mit érdemes tudni a hitelekről 

- Családi gazdálkodás, életvezetési foglakozások: gyakorlat orientált folyamatok, 
vetélkedő, lépcsőzetes program, mely során prezentálni kell az elsajátított ismereteket. 

Összesen: településenként 6 alkalom, max 12 fő (GYEB, ill. családsegítő javaslata alapján).  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 
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TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojekt során ilyen foglalkozások 
nem valósultak meg, de a térségben tapasztalható nagymértékű eladósodottság, az uzsora, az 
előretervezés hiánya indokolja jelen projekt tevékenységei közé bevonását. NEM RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

9/D Családi és sportnap 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X   X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok működtetése 
szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők 
számára kötelezően biztosítani kell a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel 
kapcsolatos foglalkozásokat. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Jelen tanulmány I.1.1 és I.2.1 fejezeteiben részletesen 
bemutatásra került statisztikai adatok és helyi információk révén, hogy milyen jellemzők igazolják 
a térségben található településeken élők egészségi állapotának gyengeségeit. Az I.2.5. fejezetben 
az országos stratégiák vonatkozó megállapításai is bemutatásra kerültek. A társadalmi 
összetartozás és a diszkriminációmentes helyi társadalom kialakításának egyik legegyszerűbb 
eszköze a közös sporttevékenységek biztosítása. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A Családi és Sportnapok minden mikrotérségben évente egy-egy 
alkalommal megrendezésre kerülnek. Cél, hogy ne a mikrotérség központjában, hanem a 
leginkább rászoruló településeken valósuljanak meg. A konkrét helyszínekről a projekt 
előkészítése során elkészített statisztikai adatok, valamint a menet közben vezetett és esetleg 
módosult adatok ismeretében a GYEB dönt minden év elején. Előnyt élveznek az aprófalvas 
települések és azok, ahol magas a roma lakosság aránya. A programok kialakítása úgy történik, 
hogy egyszerre nyújtson kikapcsolódást, és az egészséges életre való motivációt a felnőtteknek és 
gyermekeknek egyaránt. A tevékenység külső megvalósító révén valósul meg. A programok 
tematikáját, a szükséges elvárásokat a GYEB fogalmazza meg a beszerzési eljárásokat 
megelőzően, a projektidőszak első félévében. A rendezvények összesen évente 1-1 alkalommal 
kerülnek megvalósításra, a teljes projektidőszak alatt tehát összesen 28 alkalommal. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojekt során is valósultak meg 
hasonló programsorozatok, amelyeken leginkább kizárólag gyermekek vettek részt. Ezt kívánjuk 
jelen tevékenységek megvalósításával szélesebb körben megvalósítani a tapasztalatok 
felhasználásával. NEM RELEVÁNS  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

9/E Közösségi Ház 
működtetése 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (9) Közösségi-, gyermek-, és ifjúsági programok működtetése 
szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők 
számára kötelezően biztosítani kell a háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel 
kapcsolatos foglalkozásokat. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A tevékenység célja, hogy csökkentse a szegregált 
lakókörnyezetből fakadó hátrányokat a gyermekes családok körében; ideértve a társadalmi 
kirekesztettségből és az alacsony komfortfokozatú ingatlanokból fakadó hátrányokat egyaránt. A 
közösségi ház további célja, hogy szervezze az itt élők életminőségének javításához szükséges, de 
hiányzó szolgáltatásokat, valamint az is, hogy a közösségi szociális munka révén képessé tegye 
az itt élőket érdekeik artikulálására, helyzetük javítására. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Az egyes programok jellemzően ebben a Közösségi Házban 
kerülnek megvalósításra. A közösségi ház bázisa lesz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
családgondozóinak és a védőnőnek is, akik a közösségi házban is elérhetőek lesznek.A ház 
közvetítője és koordinálója lesz a lakosok részére felajánlott adományoknak közvetítésének 
(közösségi programok tematikájával összhangban).A közösségi ház mosási és tisztálkodási 
lehetőséget is biztosít. A tanítási időben a gyerekek részére szervezett programokon uzsonnát, míg 
a nyári időszakban napi egyszeri meleg étkezést biztosít. Bár a közösségi ház a legnagyobb 
szegregátum területén helyezkedik el, szolgáltatásai értelemszerűen az egész lakosság részére 
elérhetőek lesznek. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, közösségi ház vezető, közösségi ház munkatárs 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojektben létrehozott Közösségi 
Ház fenntartása és programokkal való megszervezése jelen projektben is biztosított, a működtetés 
folyamatos.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

10/A Bűnmegelőzési napok 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns 
magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése 
érdekében. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő 
programok, feladata, hogy radikálisan enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és 
mélyszegénység szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devienciák 
előfordulása. A prevenciós tevékenységek szükségességét az iskolázottsági és a 
foglalkoztatottsági mutatók támasztják alá. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Legfontosabb cél, hogy a tanulók konkrét, kézzel fogható, a 
gyakorlatban hasznosítható információkat kapjanak arról, hogy miként előzhetik meg azt, hogy 
áldozattá váljanak, hogyan ismerhetik fel a veszélyes helyzeteket, hogy cselekedhetnek egy adott 
szituációban. Ismereteket kapjanak arra vonatkozóan, hogy mi a bűncselekmény, hogyan zajlik 
Magyarországon a büntetőeljárás, mi a büntetőjogi életkori kategóriák szerepe, valamint, hogy 
hogyan kerülhetik el azt, hogy bűncselekményt kövessenek el. 3 alkalomból álló 
rendezvénysorozat mikrotérségenként.A Bűnmegelőzési napok a helyi általános iskolákban 
kerülnek megvalósításra. Három alkalmas prevenciós csomag minden mikrotérségben.  

1. teszt (összesen: 15 ált. isk) 

2. felvilágosító beszélgetés (összesen: 15 ált. isk) 

3. élmény-pedagógiai kontraszt kiállítás (összesen: 15 ált. isk.) 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Szendrőd, Szendrőlád, Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): a bűnmegelőzés több területét érintő 
programsorozat megvalósítása, amely komplexebb, mint az elődprojektben megvalósított 
prevenciós foglalkozások. NEM RELEVÁNS  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

10/B 
Innovatív családi 
problémakezelés – 
családi kisfilm 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns 
magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése 
érdekében. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A „hagyományos” családsegítés sokszor azért nem 
eredményes a mentális fejlesztésre, mert a hivatalos környezet, a jogszabályok alkotta gátak nem 
teszik lehetővé az eredményes beavatkozásokat. Nagyon hatásos, ha ismerős környezetben, 
ismerős, helyi amatőr szereplőkkel láthatnak olyan rövidfilmeket, amelyek révén hatékonyan 
tudnak védekezni azon veszélyekkel szemben, amelyeket a filmekben mutatunk be nekik. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A beavatkozás lényege annak a felismerése, hogy a rászoruló 
gyermekek szüleinek pozitív befolyásolása leginkább a közvetlen családi körben megbeszélt 
konfliktusok révén oldható meg. A „hagyományos” családsegítés sokszor azért nem eredményes 
a mentális fejlesztésre, mert a hivatalos környezet, a jogszabályok alkotta gátak nem teszik 
lehetővé az eredményes beavatkozásokat. Mikrotérségenként két-két db. speciális kisfilm kerül 
forgatásra, két témakörben:  

- Adósságspirál: az uzsora hatásai a családi életre   

- Tanulási nehézségek: a szülői felelősség kidomborítása.  

A kisfilmek alapötlete az, hogy az amatőr (és helyi lakos) szereplők bevonásával, ismerős, helyi 
környezetben forgatott filmek sokkal hatásosabban mutatják be vizuálisan is azt, hogy milyen 
hátrányok érhetik a gyermekeket a két problémakör kapcsán. Ezt követően a kisfilmeket a 
családsegítő munkatársai személyesen, az érintettek otthonában mutatnák be a családnak, és 
közösen beszélnék át a film tanulságait, illetve a konkrét és kapcsolódó családi problémákat. A 
módszer egyrészt „házhoz hozza” a megoldást, és a helyi vágóképekkel tarkított, helyi 
szereplőkkel megvalósított filmek emocionálisan is közelebb hozhatják a problémák megoldását. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység kísérleti jelleggel 
megvalósítva, NEM RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

10/C Börtönlátogatás 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X    X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns 
magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése 
érdekében. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A prevenciós tevékenység feladata, hogy a fiatalok 
ismereteket kapjanak arra vonatkozóan, hogy mi a bűncselekmény, hogyan zajlik 
Magyarországon a büntetőeljárás, mi a büntetőjogi életkori kategóriák szerepe, valamint, hogy 
hogyan kerülhetik el azt, hogy bűncselekményt kövessenek el. Nagyon hatásos, ha az adott 
környezetben, a börtönlátogatás során láthatják, hogy egy bűncselekmény elkövetésének mi a 
következménye. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A járás 14-18 évesei számára szervezett börtönlátogatás 
Miskolcra. Összesen 3 alkalom 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Szendrőd 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység kísérleti jelleggel 
megvalósítva, NEM RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

10/D Szimfónia 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X   X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (10) Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns 
magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése 
érdekében. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A prevenciós tevékenységek szükségességét az iskolázottsági 
és a foglalkoztatottsági mutatók támasztják alá. A szülők alkohol- és drogproblémái gyakran 
vezetnek a gyerekek elhanyagolásához, ami sokszor a gyerekek védelembe vételéhez, sőt 
kiemeléséhez vezet. A Szimfónia program célja, hogy a szegénységben, nyomorban élő 
gyermeknek a csoportos zeneoktatás eszközével nyújtsunk támogatást. A csoportos zeneoktatás 
fejleszti a gyerekek értelmi és érzelmi készségeit, növeli az együttműködésre való képességüket, 
valamint biztonságot, és a valahová tartozás érzését nyújtja számukra. A program hosszú távú 
célja a résztvevő gyerekek iskolai lemorzsolódásának csökkentése, tanulási motivációjának, 
teljesítményének erősítése. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A Szimfónia deklaráltan szociális program, amely a zenét 
eszközként használja. Szociális program abból a szempontból, hogy közvetlen célcsoportjának 
tagjai számára olyan támogatást nyújt, melynek segítségével megbecsülést szerezhetnek a helyi 
társadalomban, erősíthetik a pozíciójukat az iskolában, s újabb és újabb célokat tűzhetnek maguk 
elé. A szociális munka eszközrendszerét használja, szociális/közösségi tevékenységei: egyéni 
esetkezelés, telepi munka, eset delegálás szakembereknek, ellátórendszer becsatornázás, 
családokkal folyamatos kapcsolat és látogatások, krízisintervenció, gyerekekkel segítő 
beszélgetések, csoportjátékok, iskolán kívüli programok szervezése (pl. fellépések) stb. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Szendrőlád 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, szimfónia zenetanárok 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojektben nem megvalósított 
tevékenység, NEM RELEVÁNS. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

11/A Szabadtéri hétvégi 
sportprogramok 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (11) Iskolai szünetekben és hétvégéken szervezett szabadidős és 
fejlesztő programok 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A társadalmi összetartozás és a diszkriminációmentes helyi 
társadalom kialakításának egyik legegyszerűbb eszköze a közös sporttevékenységek biztosítása.  

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Vegyes csapatok (szegregátumban élők/akcióterületen élők) 
kialakításával különböző sporttevékenységek megszervezése településenként évente 1-1 alkalom, 
összesen településenként 4, összesen 8 alkalommal. Várható tematika: 

- cél: a sport megszerettetése a gyerekekkel 

- előadások keretében (nem hosszú, pár órás) a különböző sportágak bemutatása 

- sportvetélkedők (csoportos, vagy egyéni) 

- sorversenyek 

- ügyességi játékok, versenyek 

- tárgyjutalom 

- előzetes regisztrációval 

- iskolaszünet előtt a pedagógusok (leginkább tesitanárok) hirdetik, toborozzák a 
gyerekeket. Plakát, szórólappal is elősegíteni a csapatok toborzását, gyerekek 
jelentkezését 

- pedagógusok bevonásával 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Szendrőd 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, szociális munkás 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojektben nem megvalósított 
tevékenység, a családok egészének megszólítása érdekében kupasorozatok szervezése. NEM 
RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

11/B Nyári napközis tábor 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (11) Iskolai szünetekben és hétvégéken szervezett szabadidős és 
fejlesztő programok 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Legfontosabb cél, a mélyszegénységben élő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek legalapvetőbb szükségletének az étkezésnek a biztosítása, 
kiegészítve fejlesztő, korrepetáló tevékenységgel egyetemben.  

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A tevékenység célja a nyáron „kallódó”, unatkozó általános 
iskolás diákok érdeklődésének sokoldalú kielégítése, szellemi fizikai adottságainak fejlesztése, 
valamint iskolai tudásuk szinten tartása, fejlesztése.A tevékenység napközbeni ellátással, 
gyermekek foglalkoztatásával valósulna meg a nyári szünetekben. A tevékenység helyszíne a 
helyi általános iskolák épülete. Nyaranta 6 alkalommal kerülne megtartásra a tábor, ezáltal 
biztosítva a szülők számára a gyermekek felügyeletét. A táborok során a gyermekek a helyben 
elérhető egyéb programokból (sportpálya, kastélylátogatás, helytörténeti ház, stb.) is ingyenesen 
részesülhetnek. Táborok várható tematikája: 

- kézműves tábor 

- „túlélő tábor” 

- „hagyományőrző tábor” 

A táborok gyermekmegőrzési jelleggel működnek. Jelentkezéseket a nyári szünet előtt, az 
iskolákban lehet megtenni, a döntési kritériumokat a GYEB határozza meg. A táborok egy 
gyermekre vetített napi költsége 18.000. Ft, ebben az étkezés, a helyiség biztosítása és a 
foglalkozások megszervezése is beletartozik. Alkalmanként (hetente) 20-20 gyermek vehet részt 
a programon. Összesen egy nyári szezonban tehát 140 fő, a négy év alatt pedig 560 gyermek 
táborozhat ingyenesen.  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojekt során is megvalósított, nagy 
népszerűségnek örvendő tevékenység, amelynek célcsoportja módosult a korábbi pályázathoz 
képest, illetve újabb települések és helyszínek kerülnek bevonásra. NEM RELEVÁNS.   
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

11/C Gyermektábor 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (11) Iskolai szünetekben és hétvégéken szervezett szabadidős és 
fejlesztő programok 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Az edelényi kistérségben a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek iskolai szünetekben való ellátása – táboroztatás, étkeztetés, korrepetálás stb. - a 
szabadidős tevékenységek megszervezése kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. A szabadidő 
hasznos eltöltése jelentősen hozzájárul a fiatalok műveltségi tőkéjének, látókörének bővítéséhez, 
a deviáns viselkedési formák csökkenéséhez, a tanulmányi előmenetel javulásához, a jobb 
egészségi állapotukhoz, később a munkaerőpiaci versenyképességük növekedéséhez. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A gyermektábor 39 fővel tervezett, így egyheti nyaralás 
biztosított. A költségek tartalmazzák a gyermekek utazását, szállását, a programokat és a teljes 
ellátás költségeit, nevelők és animátorok biztosításával együtt.  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, szociális munkás, fejlesztőpedagógusok 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA 
(TÁMOP): elődprojekt során is megvalósított, nagy népszerűségnek örvendő tevékenység, 
amelynek célcsoportja módosult a korábbi pályázathoz képest, illetve újabb települések és 
helyszínek kerülnek bevonásra, a táborok tematikája is megújult. NEM RELEVÁNS 

 

  



95  
  

MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

11/D Nyitott iskola 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (11) Iskolai szünetekben és hétvégéken szervezett szabadidős és 
fejlesztő programok. 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A kötelező tanórai kerteken kívüli színvonalas szabadidős – 
sport és kulturális – tevékenységek révén a szabadidő hasznos eltöltésének, az egészséges életmód 
alapelemeinek elsajátítása, a rendszeres mozgás, a sport, ember életében betöltött szerepének a 
megismerése, tudatos elfogadása, a halmozottan hátrányos helyzetű személyek, családok életébe 
való beépülését és felemelkedésükhöz való hozzájárulását segíti elő. A tevékenység megvalósítása 
során, fontos feladat a kreativitásfejlesztés, tehetséggondozás, iskolai, tanórán kívüli 
tevékenységek támogatása. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Havi egy alkalommal hétvégén az oktatási időszakban. (8 
hónappal számolva). Cél a jelenleg is működő rendszer megerősítése, az iskolaépületben található 
sport-, és játékeszközök rendszeres használatának biztosítása. Összesen 32 alkalom 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, fejlesztőpedagógusok, szakmai megbízott személy (megbízási 
díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység, az elődprojekt 
során nem történt hasonló programsorozatok szervezése. Biztosítani kívánjuk alehetőséget, hogy 
a gyermekek ne csak tanítási időben tudják szabadidejüket ellenőrzött körülmények között 
hasznosan eltölteni. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

12/A Gyárlátogatások 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X   X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (12) Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő 
tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A hátrányos helyzetű diákok és iskolaelhagyók ebben a fiatal 
korban, segítséggel könnyebben irányíthatóak visszavezethetőek az oktatásba, mint később. A 
tevékenység megvalósításával segítségnyújtás történik a megfelelő szakma és képző intézmény 
kiválasztásában, azzal a céllal, hogy a megalapozott döntéshez tudjanak a résztvevők információt 
gyűjteni. Sok esetben a hátrányos helyzetű fiatalok, családjaik nem rendelkeznek az 
információszerzés lehetőségeivel. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A tevékenység keretében a 13-18 éves diákok (7. osztálytól) 
látogathatnak el a térség kisebb és nagyobb foglalkoztatóihoz. Összesen 10 helyszín, összesen 20 
turnus. (helyszínenként 2 db turnus). Kizárólag a vállalati, vállalkozási szféra látogatása történik, 
közszféra nem releváns. Az együttműködő partnereket a GYEB és a bevont szakemberek keresik 
fel. A látogatások során a Bosch, és a miskolci fodrászat is számításba jöhet.  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Szendrőd 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, fejlesztőpedagógusok, szakmai megbízott személy (megbízási 
díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojekt keretében is történtek hasonló 
gyárlátogatások, amelynek közsönhetően megismerhették a környék nagylétszámúfogllakoztatóit 
a célcsoport tagjai. Az ottani tapasztalatokat felhasználva kívánjuk megszervezni ezen újabb 
utazásokat. Innovatív elemként a járásban tevékenykedő vállalkozásokat, kis létszámú gazdasági 
szervezeteket is meg kívánjuk szólítani és bevonni a meglátogatandó cégek, illetve önerőből és 
támogatásból önfoglalkoztatóvá vált személyek körébe. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

12/B Munkaerő piaci 
felkészítő tréningek 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X X   X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (12) Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő 
tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Az Edelényi kistérség lakossága komoly foglalkoztatási 
nehézségekkel küzd. Az elhelyezkedési esélyeket rontja a romák felülreprezentáltsága a 
munkanélküliek között és az ebből eredő etnikai diszkrimináció. A munkanélküliségi ráta 
időszakos csökkenése nem valós gazdasági növekedésnek, hanem az aktív munkaerő-piaci 
eszközöknek és az idénymunkák idején megnövekvő, főleg mezőgazdasági jellegű munkaerő 
keresletnek tudható be. A nyilvántartott munkanélküliek több mint fele 35 év alatti, amely azt 
mutatja, hogy a legaktívabb korban lévő társadalmi csoportok nem tudnak elhelyezkedni.Jelentős 
probléma a generációkon átívelő munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabb 
generációnak már a szülője, de a nagyszülője sem dolgozott, így nem munkára szocializálódik. A 
munkaerő piaci felkészítő tréninggel, javulnak a hátrányos helyzetű, szegénységben élő fiatalok 
álláskeresési – ezen keresztül a szegénységből való kikerülésük – esélyei.  

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A tevékenység keretein belül Edelényben évente egy, összesen 4 
tréning kerülne megvalósításra. A tréningek összesen 8 alkalmasak, alkalmanként 2-3 óra 
időkeretben. Célcsoportja a fiatal (16-20 éves) korosztály. Álláskeresés egyéni, és csoportos 
mentorálása, melyben az álláskeresési források megismertetése, önéletrajz, motivációs levél, 
interjúra való felkészítés, kompetenciák fejlesztése, (pl felelősségvállalás, kommunikáció, 
önbizalom, önismeret, önmenedzselés,), továbbá próbainterjú, és annak kiértékelése, valósulna 
meg. Álláskeresési kompetencia-fejlesztő tréning, képzett munkaerő-piaci tanácsadókkal, 
kulcskompetencia fejlesztő tréning, egyéni személyiségfejlesztéssel, egyéni igényekhez igazodva. 
Munkaerő közvetítők meghívásával „mini állásbörze”, önéletrajzírás, nyomtatás a rendezvényen. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojektben is megvalósult hasonló 
programsorozat, de továbbra is nagy igény mutatkozik a tevékenység megszervezésére új alapokra 
helyezve. Jelenleg nem elérhető ilyen jellegű tanácsadás a térségben. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

13/A 

Önkéntes 
csoportszerveződés a 
gyermekszegénység 
ellen 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X   X X X X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (13) Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Alapvetés: a gyermekszegénység felszámolásában részt vevő 
intézmények munkáját alapvetően az önkéntes civil kezdeményezések segíthetik elő leginkább. A 
civil kezdeményezéseknek az érintettek köréből kell érkezni. Ezért ez a programpont a szülők 
közösségi felelősségét célozza meg. Indikátor célkitűzése, hogy minden mikrotérségben egy 
gyermekszegénység ellen küzdő civil szervezet működjön a jövőben. A civil szervezetekkel való 
együttműködések segítik a célcsoportok minél szélesebb körben való bevonását. Az általuk 
rendezett programok mindenki által elérhetőek, a tájékoztatásra nagy figyelmet szükséges 
fordítani. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Ez a programpont a szülők közösségi felelősségét célozza meg. 
Indikátor célkitűzése, hogy minden mikrotérségben egy gyermekszegénység ellen küzdő civil 
szervezet működjön a jövőben. Másodsorban a céljaik eléréséhez – a GYEB-hez benyújtott – 
pályázatuk alapján összesen 500.000 Ft-os keretet biztosítunk. Edelényben összesen 2, a 
mikrotérségenként pedig 1 civil szervezet egyszeri támogatására nyílik lehetőség.  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyermekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok, Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociálpedagógus, közösségi Ház vezető, közösségi Ház munkatárs  

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojekt során kisebb hangsúlyt 
kaptak a térségben működő civilszervezetek, ezt kívánjuk jelen tevékenység megvalósításával 
ellensúlyozni ezen új kezdeményezés megvalósításával. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

14/A Szakmai 
műhelyprogramok 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (14) Civil és Járási és települési szintű szakmai műhelyek 
működtetése a gyerekek és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatszerzés, 
tudásbővítés, továbbképzési és képzési tevékenységek megvalósítása céljából 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A kevés számú munkatárs jelentős leterheltség mellett 
dolgozik, ez a munkakörnyezet kevés lehetőséget hagy az innovációk, a jó gyakorlatok 
bevezetésére. Az edelényi kistérség szociális, gyerekjóléti és közoktatási intézményeiben 
dolgozók munkáját pozitívan befolyásolja, ha olyan, hasonló körülmények és feltételek között 
végzett jó gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg, amelyeket maguk is be tudnak építeni feladataik 
közé. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Szakmai műhelyprogram címszó egy komplex mikrotérségi 
együttműködést ölel fel. Mindegyik mikrotérségben megvalósításra kerül, célja a szakmaközi 
együttműködés kiterjesztése. Hasonlóan működik a jelzőrendszerhez, de annál sokkal szabadabb 
keretek közötti együttműködést biztosít. A GYEB munkáját előkészítő feladatokat láthat el, a 
szakmaközi csoporttal párhuzamosan működő szakterületi összejövetelek és közös munka. Lehet 
egy-egy jelenség, történés feldolgozásának is a terepe, így pl. a szakemberek beszélnek külső 
meghívott közreműködésével a korai gyermekvállalásról, vagy a drog- új pszichoaktív szerek 
problémájáról. Egy-egy településen is lehet úgymond esetmegbeszélést összehívni az érintett 
szakemberek meghívásával. Ezek az alkalmak mikrotérségenként negyedévente kerülnek 
megvalósításra. Tréning: agresszió és ügyfélkezelési tréning. Egy-egy alkalommal/mikrotérség. 
12 fő max, egész nap. Teljes ellátás biztosítása 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, bevont szakemberek, szakmai megbízott személy 
(megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojekt során is kerültek megvalósításra 
szakmai műhelyprogramok, de azok célcsoportjában nem a szociális szféra szakemberei álltak, 
így megállapítható a tevékenységek elkülönülése, NEM RELEVÁNS.  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

14/B OPEN SPACE 
konferencia 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (14) Civil és Járási és települési szintű szakmai műhelyek 
működtetése a gyerekek és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatszerzés, 
tudásbővítés, továbbképzési és képzési tevékenységek megvalósítása céljából 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A hasonló programokat megvalósító szakemberek közötti 
tapasztalatcsere erősíti a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben dolgozók mindennapi szakmai 
munkáját, az érintett kistérségekben az egymás közötti együttműködést és a közös fellépés 
lehetőségét. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Módszer: az Open Space az egyik leghatékonyabb és 
legeredményesebb módszer arra, hogy nagy létszámú csoportok problémákat vitassanak meg és 
cselekvési javaslatokat tegyenek.Hatás: válaszok megadása a jövőt érintő komplex, 
konfliktusokkal teli kérdésekre, valamint a változások gyorsaságának növelése. Cél: a szociális 
igazgatás változásainak nyomon követése, az eseti problémák megoldásainak jó gyakorlata. Cél, 
hogy az egymással nem, vagy kevéssé kommunikáló járási szociális szolgálatok munkatársai 
rendszeresen közösen meg tudják beszélni a krízishelyzetekből fakadó problémáikat. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, bevont szakemberek 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új, innovatív tevékenység megvalósítása, 
elődprojekt során nem került hasonló rendezvény lebonyolítására. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

15/A Szupervizió 
S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (15) A projekt szakmai megvalósítói szükség esetén az 
együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A szupervízió alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő 
foglalkozásúak – köztük a szociális alapellátás területén személyes gondoskodást végző 
szakemberek – hivatás-gondozásában, saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében és 
munkájának minőség-biztosításában. A szakmaközi hálózatos gondolkodás érdekében fontos, 
hogy minden érintett szakember saját álláspontját, szakterületét képviselve tudjon a közös célért 
együttműködni. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A szupervízió egy olyan szakmai támogató rendszer, amely 
egyrészt segíti a program céljainak megfelelő megvalósulás teljesülését azáltal, hogy 
folyamatában nyomon követi a program alakulását és lehetőséget ad a megvalósító szakemberek 
közös értelmezésének. Másrészt a szupervízió segít a munkához tartozó nehézségek, problémák 
közös megoldásának a megkeresésében. Harmadrészt a szupervízió személyes támogatást nyújt 
azoknak az érzelmi terheknek a feldolgozásában, amelyet a szakemberek élnek át a 
kirekesztettségben, szegénységben élőkkel folyó munka közben. Negyedrészt a szupervízió teszi 
lehetővé, hogy a komplex programban dolgozó szakemberek együtt lássák a komplex program 
elemeit és ezen keresztül a program hatékonysága, szinergiája növekedjék. Célja elősegíteni a 
szakmai kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek tisztázását, a munkahelyi 
hatékonyságot. Elősegíti a konfliktus- és agressziókezelés eredményesebbé tételét, a 
változásokhoz való alkalmazkodás, a rugalmas helyzetértékelés módszerének megismerését és 
használatát. Helyi szakemberek számára évente 2-3 napos szakmai műhely/workshop/tréning, 
mely lehetőséget adna kiszakadni a mindennapi munkából, ugyanakkor a kollégák közötti 
együttműködést is erősítené. A hat jelentkező településről érkeznek a szakemberek. Évente 2, 
összesen 8 alkalom. Hosszú hétvége, külső helyszínen minden esetben. 15 fő/alkalom 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Boldva, 
Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, bevont szakemberek 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): elődprojektben is lebonyolított tevékenység, 
amelynek fontossága vitathatatlan. A bevonandó szakemberek teljes mértékben elkülönülnek a 
korábbi szupervízió megvalósítóitól. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

15/B Relaxációs szoba 
kialakítása 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (15) A projekt szakmai megvalósítói szükség esetén az 
együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA:  

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Relaxációs szoba kialakítása, a két nagy, térségi központ 
munkatársai számára 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Szendrő 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: szociális szolgálatok 
munkatársai 

 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új tevékenység, a szememberek igényeinek 
feltérképezését követően került betervezésre a burnout jelenség megelőzése érdekében, 
elődprojekt során nem volt lehetőség hasonló beruházásmegvalósítására. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

15/C 

Hálózatos 
együttműködést 
támogató csapatépítő 
programok 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (15) A projekt szakmai megvalósítói szükség esetén az 
együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Cél a hasonló programokat megvalósító szakemberek közötti 
tapasztalatcsere erősítse a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben dolgozók mindennapi 
szakmai munkáját, az érintett kistérségekben az egymás közötti együttműködést és a közös 
fellépés lehetőségét. A tevékenység kapcsolódik a projekt hosszú távú és közvetlen céljaihoz is: 
elősegíti a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolását és fejlesztését. 
Közreműködik a helyi szükségleteken alapuló térségi gyermekjóléti, oktatási, ifjúsági, közösségi, 
kultúra, sport szolgáltatások fejlesztésének megalapozásában, és abban is, hogy hatékonyabbá 
váljon az intézmények közötti munkamegosztás.  

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Csapatépítő tréning. Hosszú hétvége, mikrotérségenként összesen 
15 fő részére. Együttműködő partnerek bevonásával. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Bódvaszilas, Szendrőd, Szendrőlád, Borsodszirák, 
Boldva, Perkupa 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: külső megvalósító, 
projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, 
szakterületi koordinátorok, a GYEB tagjai, szociális munkás külső megvalósító, bevont 
szakemberek 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): új tevékenység, a szememberek igényeinek 
feltérképezését követően került betervezésre a burnout jelenség megelőzése érdekében, 
elődprojekt során nem volt lehetőség hasonló beruházásmegvalósítására. NEM RELEVÁNS 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

16/A Szülői támogató 
csoport 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (16) Szülők számára – különösen óvodás kor alatti gyermekekkel 
– gyermeknevelést támogató motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A leghátrányosabb településeken, a magas szegénységi 
kockázatban élő családok számára a kora gyerekkorban elérhető preventív foglalkozások a 
későbbi iskolai sikerekhez járulhatnak hozzá. A gazdasági, kulturális, vagy egyéb okokból 
hátrányos helyzetben élő, elsősorban óvodás kor alatti gyerekek a lehető legkorábbi 
életszakaszban fognak segítséget kapni a készségeik és képességeik kibontakoztatásához. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A program megvalósítása során a résztvevők ismeretek szereznek 
és gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert a gyerekfejlődés, kora gyerekkor jelentőségéről. 
Lehetőségük nyílik élményszerű együttlétre a gyerekeikkel és ezzel egyidőben személyes 
problémáikra is választ kaphatnak a megfelelő szakemberektől. Saját élményen keresztül bővítik 
tudásukat.Szülői támogató csoport = Baba-Mama klub (inc. Baba-Mama torna) 

- berendezett Baba-Mama szoba, ahol a gyermekek lefoglalása mellett beszélgetés zajlik a 
gyermekápolásról, anyaságról és a kapcsolódó tapasztalatokról 

- 4 turnus lenne a projekt teljes időszaka alatt mind a két helyszínen, turnusonként 20-20 
alkalom 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyerekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Borsodszirák 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, védőnő, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojektben megvalósított Baba-
mama klub tapasztalatait felhasználva kerül sor a tevékenység újjászervezésére elkülönülten a 
korábbi támogatócsoport működésétől. NEM RELEVÁNS  
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

17/A 
„Biztos kezdet” – 
motivációs 
foglalkozások 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X X  X  X X  

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (17) A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a 
szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében kapcsolódó szolgáltatásokban (előadások, 
csoportok, foglalkozások). 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a 
szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében kapcsolódó szolgáltatásokban. A biztos kezdet 
szemlélet minél szélesebb körben történő megerősítése. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: Évente hat alkalommal (összesen 24 alkalommal), a Biztos 
Kezdet szemlélet motivációs foglalkozások a szakemberek és szülők vonatkozásában: előadások, 
foglalkozások. 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 1 / Rászoruló gyerekek, Célcsoport 2 / 
Rászoruló családok 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Edelény, Borsodszirák 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, védőnő, szakmai megbízott személy (megbízási díjjal) 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojektben kialakított Biztos Kezdet 
szemlélet terjesztése, továbbfejlesztésea jövőben is kiemelt feladatként szerepel a projekt gazda 
céljai között a fenntartási kötelezettségeknek megfelelően. Ennek érdekében kerülnek 
foglalkozások megvalósításra két mikrokörzetben. 
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MEGNEVEZÉS 
CÉL 

SPECIFIKUS 
CÉLOK CÉLCSOPORTOK 

18/A Szakemberek 
foglalkoztatása 

S/1 S/2 S/3 S/4 CCS/1 CCS/2 CCS/3 

X    X   X 

 

TEVÉKENYSÉGCSOPORT: (18) A járás területén hiányzó, vagy nem megfelelő mértékben 
rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése 

TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA: Cél a járás területén hiányzó, vagy nem megfelelő mértékben 
rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése Az eredményes 
szociális munka sokszor a kiegészítő jellegű szolgáltatások hiányán múlik. A tervezett 
tevékenység ezeket kívánja technikai jellegű szolgáltatásokkal biztosítani. 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA: A projekt keretében alkalmazott szociális szakemberek 
foglalkoztatása, támogatását biztosító szolgáltatás. 

- Szociális munkás: Szendrő 

- Szociális asszisztens 1: Szendrő 

- Szociálpedagógus: Borsodszirák 

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA: Célcsoport 3 / Humán szolgáltató intézmények 

A megvalósítás tervezett helyszíne: Szendrő, Borsodszirák 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK: projektmenedzser, 
szakmai vezető, szakmai asszisztensek, mikrotérségi koordinátorok, szakterületi koordinátorok, a 
GYEB tagjai, szociális munkás, szociális asszisztens, szociálpedagógus 

TEVÉKENYSÉG LEHATÁROLÁSA (TÁMOP): az elődprojektben is csak részben sikerült a 
fellépő szakemberhiányt enyhíteni, amely jelen pályázatra is jellemző. Továbbfoglalkoztatásuk 
sem tudott megvalósulni a rendelkezésre álló források szűkösségének köszönhetően. A térségi 
szintű előkészítő munka során hangsúlyt fektettünk arra, hogy az egymás mellett működő szociális 
és gyermekjóléti szolgáltatók használják egymás kapacitásait, felhasználják egymás tapasztalatait, 
ezzel minimalizálva a párhuzamosságot. Ezen igények kölcsönös egyeztetését követően került sor 
az ismertetett szakemberek bevonására, akik személyükben és feladatkörükben elkülönülnek a 
korábban ellátott hatáskörüktől. NEM RELEVÁNS 
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A járás területén található összes önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Stratégiával. 
Ezek mellett az ÁROP-1.A.3. konstrukció keretein belül Térségi Esélyegyenlőségi Programterv 
készült (hivatalos elnevezése: Járási Esélyteremtő Programterv), amely a járás településeinek 
HEP-jei alapján, komplex közösségi tervezés révén készült el. A tervezett fejlesztések és a járás 
telelpüléseinek Helyi Esélyegyenlőségi Programterveinek kompatibilitását annak alapján 
viszgáltuk meg, hogy az egyes települések Helyi Esélyegyenlőségi Programterveiben foglalt 
intézkedési tervek mennyire állnak összhangban jelen projekt tevékenységeivel (II.3. fejezet). A 
koherenciavizsgálat érdekében két tényezőt kellett szinkronba hoznunk: 

- A helyi esélyegyenlőségi programtervek eltérő színvonalon készültek el. Hiába a 
jogszabályi háttér, az egyes településeken a dokumentumot elkészítő szakember 
rendelkezésére álló adatok hiánya, vagy egyéb okok miatt a munka színvonala több 
esetben is kérdőjeleket hagy maga után. Nem minden HEP-ben található meg az előírások 
szerinti intézkedési terv, így meglehetősen nehéz olyan módon szinkronizálni a 
rendelkezésre álló dokumentumokban szereplő, helyben javasolt megoldásokat, hogy azok 
koherens, összefüggő rendszert képezzenek. Ilyen esetekben a HEP-ben „előforduló” 
megállapításokat és célkitűzéseket is figyelembe vettük az elemzés során.  

- A II.3. fejezetben bemutatott tevékenységeket csoportokra bontottuk, mégpedig a 
projekthez kapcsolódó szakterületi fejlesztésekre vonatkozóan, illetve a projekt specifikus 
céljainak megfelelően. Így összesen négy szakterületi fejlesztési igény és négy specifikus 
cél került a vizsgálat fókuszába, ennek megfelelően tekintettük át a járás 45 településének 
helyi esélyegyenlőségi programját. 

A vizsgálat menete a következő volt: a 4-4 megállapítást oszlopokba rendeztük, és amennyiben 
valamelyik települé helyi esélyegyenlőségi programjában szerepelt ehhez kapcsolódó kitétel, 
akkor „x” jellel jelöltük az összefoglaló táblázatban.  

A vizsgálat terjedelme miatt nincs lehetőségünk arra, hogy az összes település helyi 
esélyegyenlőségi programját külön-külön elemezzük, ezért hatákonyabb megoldásnak 
mutatkozott a táblázatos összefoglaló.  A települések helyi esélyegyenlőségi programjai 
elérhetőek a Türr István Képző és Kutatóintézet honlapján, így a táblázat adatai ellenőrizhetőek.  

Mindezek alapján az összegző táblázatunk a következőképpen néz ki: 
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HEP MEGÁLLAPÍTÁSOK SZAKTERÜLETI 
KATEGÓRIÁK 

PROJEKT SPECIFIKUS 
CÉLJAI 

CSOPORT TELEPÜLÉS 
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Edelényi 
mikrotérség 

Edelény 10.030 x x x x x x x x 
Szakácsi 209  x  x  x   
Abod 229 x x  x  x   

Bódvaszilasi 
mikrotérség 

Bódvaszilas 981 x x  x x x x x 
Tornanádaska 740 x x  x x x  x 
Tornaszentandrás 176      x   
Bódvalenke 230  x   x x   
Komjáti 213  x x  x x   
Szin 824 x x x  x x x x 
Szinpetri 237  x      x 
Tornaszentjakab 228 x  x  x  x  
Becskeháza 32     x    
Tornakápolna 21      x  x 

Perkupai 
mikrotérség 

Hídvégardó 601 x x   x x  x 
Bódvarákó 97   x     x 
Szögliget 649  x  x x x   
Perkupa 917 x x x x x x x x 
Égerszög 62  x   x    
Szőlősardó 121 x       x 
Teresztenye 26     x    
Tornabarakony 29     x   x 
Varbóc 64  x  x   x  

Szendrői 
mikrotérség 

Szalonna 1.059 x x x x x x x x 
Martonyi 462  x x   x x x 
Meszes 197 x  x  x    
Rakaca 998 x x x x x x x x 
Rakacaszend 400 x x x  x x x x 
Viszló 71  x   x   x 
Debréte 29     x x   
Szuhogy 1.173 x x x x x x x x 
Szendrő 4.240 x x x x x x x x 
Galvács 98     x x   

Szendrőládi 
mikrotérség 

Szendrőlád 2.068 x x x x x x x x 
Balajt 503  x  x x x  x 
Ládbesenyő 285 x    x x   

Boldvai 
mikrotérség 

Boldva 2.464 x x x x x x x x 
Ziliz 376 x   x x x   

Borsodsziráki 
mikrotérség 

Borsodszirák 1.233 x x x x x x x x 
Lak 681 x x x x x x x x 
Hangács 584 x   x x x  x 
Nyomár 333  x x   x   
Damak 256 x x  x x   x 
Tomor 241 x x  x x  x x 
Hegymeg 130  x  x  x   
Irota 76     x   x 
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A Gyerekesély Iroda kapcsolódási pontjai 

Edelény Város Önkormányzata a pályázat elnyerése esetén a Támogatási Szerződés aláírását 
követően létrehozza és működteti a Gyerekesély Irodát, amely biztosítja a Gyerekesély Bizottság 
működésének (a bizottsággal való együttműködésnek) és a program helyi megvalósításának 
adminisztratív és szakmai háttérét. Az Irodát az önkormányzat munkaszervezetén belül, 
szakmailag önálló egységként hozza létre, elkülönülten az elődprojekt során üzemeltetett 
Gyerekesély Irodától, amely jelenleg a fenntartási kötelezettségeknek megfelelően működik. A 
Gyerekesély Iroda fogja biztosítani a Gyerekesély Bizottság működését, ügyvitelének komplex 
hátterét. Biztosítja a program helyi megvalósításának és a szakterületi koordinátorok munkájának 
komplex adminisztratív és szakmai hátterét. A Gyerekesély Iroda feladata lesz az iroda 
felszerelése irodai és infokommunikációs eszközökkel, a munkatársak kiválasztása és felvétele, 
az egyes projekt tevékenységek megvalósítása és a program működtetése: 

- A célcsoport bevonása 

- Képzések, táborok, foglalkozások szervezése 

- Az esetleges közbeszerzési eljárások és beszerzések lebonyolítása (külső szakértő 
közreműködésével) 

- Az egyes projekt tevékenységekhez / programokhoz szükséges anyagok, eszközök 
beszerzése 

- Tapasztalatcserék megszervezése és az azokon való részvétel biztosítása 

- A szakmai megvalósítók munkájának koordinálása 

- A tájékoztatás és nyilvánosságának biztosítása 

- Könyvvizsgálat, kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentések összeállítása és 
benyújtása stb. 

A projekt szervezeti struktúrájának középpontjában a projektmenedzser és a szakmai vezető áll, 
aki a vezetője is a munkaszervezetnek. A projektmenedzsment nem csak szervezetileg, 
székhelyében is az Edelény, Bányász út 2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épületbe 
kerülne, amely a következők miatt indokolt: 

• a projekt pénzügyi, operatív adminisztratív teendőit az önkormányzaton keresztül 
szükséges lebonyolítani  

• a kistérség valamennyi településéről tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. 

• tárgyalótermében helyt tud adni a Gyerekesély Bizottság működésének, a képzések, 
csoportos megbeszélések számára 

• átalakítás nem szükséges a menedzsment elhelyezéséhez, az irodákban az infrastrukturális 
háttér teljes körűen rendelkezésre áll a napi ügyintézési, ügyviteli feladatokhoz, illetve 
dokumentáció kezeléséhez, és irattározásához. 
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5. FORRÁSTÉRKÉP  
  

5.1 Bevezetés  
  
Források teremtése alatt nem csak a leggyakrabban külső, elsősorban pénzbeli erőforrások 
megszerzését értjük, hanem a megszerzésre irányuló tevékenységek összességét. Továbbá a 
programok megvalósításához szükséges már meglévő erőforrásokat is mozgósítani. A 
forrásteremtés sikerességét elősegíti, ha tervszerűen végzik és beépül a szervezet mindennapi 
működésébe – akár eleinte anyagi ráfordítást igényelve a későbbi siker érdekében.  
  
A forrásteremtés nem merülhet ki egyszerű pénzgyűjtésben, hanem a rendelkezésre álló egyéb 
kapacitások számbavételére és összehangolt kihasználására is szükség van.  
  
Külső források eléréséhez javasolt kompetenciával bíró felelősök kiválasztása, akik ütemezett 
módon vesznek részt a feladat elvégzésében.  
  

5.2 Forráslehetőségek  
  

5.2.1 Belső erőforrások  
  

• A Gyerekesély program keretében működő Gyerekesély Iroda munkatársai  
• A Gyerekesély program keretében megvalósuló tevékenységek  
• Meglévő emberi erőforrások hatékonyabb kihasználása a szakképzett emberek 

helyzetbe hozása, térségbe vonzása, a lakosság képzettségi szintjének emelése, a 
szakemberek továbbképzése és az önkéntesség növelésével  

• Az intézményi ellátórendszer tagjai közötti együttműködés növelése, feladatok 
összehangolása  

• Kistérségben működő civil és egyházi szervezetek szerepvállalásának növelése  
• Helyi vállalkozásokkal együttműködés kialakítása  
• Környezeti adottságok kihasználása  
• Helyi gazdasági erőforrások eltérképezése, és az azokra való építkezés  
• Települési infrastruktúra cél szerint működtetése  
• Kihasználatlan ingatlanok (önkormányzati, közösségi, vagy magántulajdonú) 

felhasználása közösségi terek létrehozására  
  

5.2.2 Külső erőforrások  
  

• Hazai és európai uniós pályázati források  
• Állami támogatások, normatívák  
• Adományok  
• Vállalati felelősségvállalás rendszerén keresztül hozzáférhető juttatások  
• Magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-a,   
• Civil- és egyházi támogatások  
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5.3 Pénzbeli forráslehetőségek  
  
A következő 3 évben elérhető pénzbeli forráslehetőségeket a Gyerekesély Stratégia beavatkozási 
területeire összpontosítva, prioritásonként gyűjtöttük össze.  
  
Az Európai Unió a 2014-2020 finanszírozási időszakára az Operatív Programok tervezetei 
érhetőek el egyelőre, így ezeket tüntettük föl az aktuális forrástérképen:  
  

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)   
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)   
• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  
• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)  
• Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP)  
• Vidékfejlesztési Program (VP)   

  
A tevékenységekhez az alábbi szervezetektől számítunk tervezhető forrásra:  

• Belügyminisztérium (BM)  
• Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)  
• Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)  
• Nemzeti Civil Alap (NEA)  
• Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)  
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 I.  A kistérségben élő családok jövedelmi helyzetének javítása  
  
Támogatandó intézkedés    

Támogatható tevékenységek  
  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

Térségi döntéshozók 
és potentátok 
folyamatos lobbi  
tevékenysége a 
területi 
kiegyenlítődést célzó  
szabályzók alakításához  

Térségi együttműködés erősítése, érdekérvényesítő 
szervezetek, formális csoportok létrehozása. Fórumok, 
kerekasztalok létrehozása. Nyilvánosság folyamatos 
biztosítása. Felmérések, elemzések, tanulmányok 
elkészítése.  

a térség teljes lakossága, 
települési önkormányzatok, 
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, vállalkozások.  

Önkormányzati társulások, civil 
szervezetek  

  

térségen belüli 
gazdaságfejlesztési 
stratégiák kialakítása, 
összehangolása  

A térség egészére érvényes, komplex, átfogó, a 
gazdaságfejlesztést fókuszba állító gazdaságfejlesztési 
stratégia elkészítése.  

a térség teljes lakossága, 
települési önkormányzatok, 
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, vállalkozások  

Önkormányzati társulások, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

  

az új munkahelyeket 
létrehozó beruházások 
számára alkalmai ipari 
területek, vállalkozói 
zónák kialakítása  

Az új munkahelyek létrehozását biztosító munkaadók 
számára a beruházáshoz, telephely kialakításához és a 
tevékenység végzéséhez szükséges infrastrukturális 
háttér létrehozása.  

a térség teljes lakossága, 
települési önkormányzatok, 
vállalkozások, civil 
szervezetek, szövetkezetek  

települési önkormányzatok, 
vállalkozások, civil szervezetek, 
szövetkezetek  

TOP, GINOP  

a munkaerő-piac 
folyamatait figyelemmel 
kísérő forprofit és 
nonprofit  
szervezetek  
létrehozása, 
együttműködésük  
harmonizálása a járási  
munkaügyi 
kirendeltséggel  

A helyi, megyei, regionális, országos és nemzetközi 
trendek folyamatos monitorozását végző és a 
munkaerő-piaci igényekre választ adó szervezeti háttér 
kialakítása. A szervezet közös adatbázist tart fönn a 
járási munkaügyi kirendeltséggel, segít a 
munkahelyek felkutatásával és a rendelkezésre álló 
munkaerőképzésbe vagy munkaerő-piacra való 
irányításában. E mellett szükség szerint személyre 
szabott tanácsadást nyújt.  

a térség munkaképes korú  
lakossága, települési 
önkormányzatok,  
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

települési önkormányzatok, 
vállalkozások, civil szervezetek, 
szövetkezetek  

EFOP  
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Támogatandó intézkedés    
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

A közösségi közlekedés 
kedvezőbb  
feltételeinek 
megteremtése, 
elsősorban a kistérség 
északi részén és a belső-
csereháti területen  

A munkavállalást segítő, a munkaerő-piaci  
központokba való eljutást segítő, alternatív közösségi 
közlekedési mód megtervezése, a közlekedési 
rendszerek létrehozása, üzemeltetése.  

a térség (jellemzően az északi  
terület) lakossága, települési 
önkormányzatok,  
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

települési önkormányzatok, 
önkormányzati társulások, 
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

TOP, IKOP,  
GINOP  

térségen belüli 
munkaerő-piaci-, 
szolgáltatási igények 
felmérése, az 
ellátásukat szolgáló 
alternatív 
munkaszervezési 
folyamatok és az 
azoknak keretet szabó 
szabályzók 
kidolgozása 
(részmunka, 
munkaerő-közvetítés, 
speciális esetekben a 
járulékterhek 
mérséklése)  

A térségen belül jelenleg meglévő munkaerő túlkínálat 
és a párhuzamosan fennálló kielégítetlen igények 
folyamatos, naprakész adatait nyilvántartó szervezet 
létrehozása, amely a rendelkezésre álló információk 
alapján, operatív módon hangolja össze a kereslet-
kínált oldalt. Ez történhet munkaerő közvetítéssel, 
vagy saját munkavállaló/alvállalkozó delegálásával.  
A tevékenység célja a több, részmunka elvégzésének 
összehangolása így a munkát végző személy méltó 
jövedelemhez juttatása.  
A tevékenység megkívánja, a rentábilis jövedelmek 
realizálása érdekében a részmunkára vonatkozó 
szabályzók, járulékfizetési előírások felülvizsgálatát, 
szükség esetén módosítását.  

a térség teljes lakossága, 
települési önkormányzatok, 
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

települési önkormányzatok, 
önkormányzati társulások, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

EFOP  

alternatív munkaerőpiaci 
szolgáltatások térségi 
programokon belüli 
tesztelése  

A foglalkoztatási helyzetből fakadó problémák 
lehetséges megoldását kínáló megoldások kipróbálása.  
Mintaprogramok, jó gyakorlatok kialakítása.  

a térség teljes lakossága, 
települési önkormányzatok, 
civil szervezetek,  
vállalkozások, szövetkezetek  

települési önkormányzatok, 
önkormányzati társulások, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

EFOP, GINOP  

8 általános iskolai 
végzettség 
megszerzését lehetővé 
tevő felnőttképzés 
beindítása  

A munkaerő-piacra történő belépést segítő alapképzés 
elvégzése a közoktatásból kikerülő, de 8 általános 
végzettséget nem szerző személyek számára.  

8 általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkező 
személyek, általános iskolák, 
képző szervezetek, 
vállalkozások  

iskolafenntartók, képző szervezetek  EFOP, GINOP  
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Támogatandó intézkedés    
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

piaci igényekre rapid 
módon reagáló 
szakképző 
intézmények 
kialakítása, 
szakképzések 
összehangolása, 
szakképzési stratégia 
kialakítása  

A versenyképes munkaerő elérést célzó szakképzési 
rendszer és kapacitás kialakítását, működtetése  

piacképes végzettséget szerezni 
kívánó lakosság, vállalkozások, 
szakképzéssel foglalkozó 
szervezetek  

szakképzéssel foglalkozó szervezetek  GINOP  

közfoglalkoztatás 
térségi összehangolása, 
piactorzító hatásuk 
csökkentése  

A térségi közfoglalkoztatási helyzetképet feltáró 
kutatás elvégzése, a közfoglalkoztatás összehangolását 
célzó stratégia és cselekvési rendszer elkészítése. A 
fenntartható és folyamatos együttműködés kereteinek 
kialakítás a közfoglalkoztatásban részt vevő térségi 
szereplők között.  

közfoglalkoztatásban részt 
vevő személyek, 
közfoglalkoztatást lebonyolító 
szervezetek, települési 
önkormányzatok,  
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, szövetkezetek  

önkormányzati társulások, civil 
szervezetek, vállalkozások, 
szövetkezetek  

BM  

szociális szövetkezetek 
létrehozásának 
segítése  

A hátrányos helyzetűek jövedelemtermelő 
tevékenységét segítő szervezeti forma létrehozásának 
segítése képzéssel, innovációk adaptálhatóságával, 
folyamatsegítéssel, alakulási és működési 
támogatással.  

a térségben élő hátrányos 
helyzetű személyek, települési 
önkormányzatok,  
államigazgatási szervek, civil 
szervezetek, szövetkezetek  

szociális szövetkezetek  EFOP, OFA  

integrátor szervezetek 
kialakítása a 
közfoglalkoztatás és a 
szociális szövetkezet 
szektorokban előállított 
termékek értékesítése 
céljából  

A térségben megtermelt termékek piacra jutását segítő 
szervezetek, hálózatok létrejöttének segítése   

a térség lakossága, 
vállalkozások, települési 
önkormányzatok, szövetkezetek  

vállalkozások, szövetkezetek, civil 
szervezetek  

GINOP, VP  
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helyben megtermelt 
javak hozzáadott 
értékének növelése, 
feldolgozóipar 
fejlesztése, térségi brand 
építése  

A helyben megtermelt javak térségen belüli 
feldolgozása, magasabb szintű előállítása, piacra 
juttatása.  

a térség lakossága, 
vállalkozások, civil 
szervezetek, települési 
önkormányzatok  

vállalkozások, civil szervezetek, 
települési önkormányzatok  

GINOP, VP  

  
II.  Szegregációmentes oktatás, nevelés, korai fejlesztés biztosítása  
  

Támogatandó 
intézkedés  

  
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

rendszeres  szűrések 
megvalósítása  
  

 A gyermekek korosztálynak megfelelő szűréseinek 
elvégzése, a legszélesebb körben, éves 
rendszerességgel. A szűrésekhez szükséges 
kapacitások megteremtése humánerőforrás, 
infrastruktúra ész eszközök biztosításával.  

a térség gyerekkorú lakossága 
és családjaik, pedagógiai 
szakszolgálat és tanácsadó 
munkatársai, BK gyerekházak 
és fenntartóik, óvodák és 
fenntartóik, általános iskolák 
és fenntartóik, védőnők  

intézmények és fenntartóik  EFOP  

a korai képességgondozás 
és fejlesztés biztosítása a 
korosztállyal érintett 
településeken  
  

 Biztos kezdet házak, fejlesztő helyszínek, gyermek szülő 
klubok kialakítása és működtetése  szakszerű óvodai 
képességgondozás, iskolai előkészítés biztosítása az 
intézményekben időben megkezdett gyógypedagógiai 
fejlesztés valamennyi érintett gyermek számára  
  

a térség gyerekkorú lakossága és 
családjaik, pedagógiai  

 szakszolgálat és tanácsadó 
munkatársai, BK gyerekházak 
és fenntartóik, óvodák és 
fenntartóik, általános iskolák 
és fenntartóik, védőnők  

intézmények és fenntartóik  EFOP, NRSZH  
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Támogatandó 
intézkedés  

  
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

A kisgyermekkori 
nevelés, fejlesztés 
kapacitásainak fejlesztése 
és együttműködéseinek 
biztosítása  
  

 fejlesztő szakemberek biztosítása  
 módszertani műhely kialakítása és működtetése  
fejlesztésben résztvevők számára módszertani  
pedagógiai műhelyek működtetése a szakmai megújulás, 
a modern, alternatív pedagógiai módszerek megismerése, 
a pedagógusok szemléletformálódásának elősegítése 
érdekében, az intézményvezetők munkájának 
támogatására  
  

a térség gyerekkorú lakossága  
 és családjaik, pedagógiai  
szakszolgálat és tanácsadó  
munkatársai, BK gyerekházak és 
fenntartóik, óvodák és  
 fenntartóik, általános iskolák  
és fenntartóik, védőnők, civil 
szervezetek, továbbképzést 
biztosító oktatási intézmények  

intézmények és fenntartóik, civil 
szervezetek, továbbképzést biztosító 
oktatási intézmények, egyházak  

EFOP  

tehetséggondozás 
rendszerének tágítása, 
fejlesztése  és 
hatékonyságának 
növelése 
  

iskolán kívüli, készségfejlesztő foglalkozásokkal  
 személyiségfejlesztő,  közösségformáló 
 foglalkozásokkal, programokkal, táborokkal  
 tudatos és újraformált pályaválasztási tanácsadással  
  

a térség gyerekkorú lakossága  
 és családjaik, általános iskolák  
és fenntartóik, védőnők, civil 
szervezetek, továbbképzést 
biztosító oktatási intézmények, 
egyházak  

intézmények és fenntartóik, civil 
szervezetek, továbbképzést biztosító 
oktatási intézmények, egyházak  

EFOP  

A hátrányos helyzetű 
gyermekek oktatási 
rendszerből való 
lemorzsolódásának  
csökkentése  
  

 Családok támogatása: hátrányos helyzetű szülők  
motiválása és a velük való együttműködés javítása  
 A hátrányos helyzetű gyermekek középfokú oktatásban 
való részvételének megkönnyítése (utazás, tanulási 
eszközök támogatása, mentori rendszer kialakítása)  
Képzettséggel nem rendelkező szülők képzésbe, 
kompetenciafejlesztésbe való bevonása, munkához 
segítése.  
  

 oktatási rendszerből kimaradt  
hátrányos helyzetű tanulók és  

 családjaik, oktatási  
intézmények és munkatársaik, 
szakképző intézmények és  

 munkatársaik, szociális  
szolgáltató intézmények és  
munkatársaik, civil 
szervezetek, gyakorlati helyet 
biztosító vállalkozások  

oktatási intézmények és fenntartóik, 
szociális szolgáltatást nyújtó 
intézmények és fenntartóik, civil 
szervezetek, továbbképzést biztosító 
oktatási intézmények, egyházak  

EFOP  
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III.  A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése  
  
  

Támogatandó 
intézkedés  

  
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

A szolgáltatások 
minőségének és a 
szolgáltatók 
együttműködésének 
fejlesztése  
  

 Kistérségi  Szociális  Kerekasztal 
 létrehozása  és  működtetése  
Integrált kistérségi oktatási és szociális adatbázis 
létrehozása  
Önkéntes segítői rendszer kialakítása a kistérségben  
Szociális minőségügyi rendszer bevezetése  
Jegyzői kerekasztal létrehozása  
A szociális szolgáltatások nyújtásában résztvevő 
szakemberek és civilek folyamatos képzése és a speciális, 
korosztályonként eltérő feladatokra való felkészítése  
A családsegítők bekapcsolása az iskola rendszerébe, 
hogy a jelzőrendszer működése gyorsabb és biztosabb 
legyen.  
  

a térség lakossága, döntéshozók, 
szociális  

 szakemberek, oktatási 
szakemberek, pedagógusok, 
potenciális önkéntesek, 
jegyzők, civil szervezetek, 
oktatási intézmények, szociális  

 intézmények  

  

   

önkormányzati társulások, 
önkormányzatok, civil szervezetek, 
oktatási intézmények, szociális 
intézmények  

EFOP, 
NEA  

Családsegítő szolgálat 
kapacitásnövelése a 
szociális 
rendszerreagáló- 
képességének javítása,   

A szociális szolgáltató intézményekhez delegált 
családsegítő rendszer személyi és infrastrukturális 
kapacitásainak növelése a személyre, családra szabott, 
szolgáltatások biztosítása, a hatékonyabb 
munkavégzés és gyorsabb ügyintézés érdekében  

hátrányos helyzetű lakosok, 
szociális szolgáltatók dolgozói, 
védőnők, szociális szolgáltató 
intézmények, települési 
önkormányzatok  

szociális szolgáltató intézmények, 
intézményfenntartók  

TOP, EFOP,  
NRSZH  
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A szakmai szolgáltatások 
körének bővítése, 
elérhetőségének javítása 
és színvonalának 
növelése érdekében  
  

 Családi mentorálás kiterjesztése a középfokú oktatásban  
résztvevő családok számára, a tanulási célú pénzügyi  
támogatás lehetőségével.  
 A szabadidő szervezésének feladatát ellátható 
szakemberek és kapacitások biztosítása a hátrányos 
helyzetű településeken;  
Napközbeni ellátások elérhetőségének biztosítása illetve 
javítása a településeken (Biztos kezdet gyermekházak 
létrehozása és működtetése; családi napközik 
létrejöttének támogatása);  
Nyári étkeztetés, nyári napközbeni ellátás biztosítása; 
baba-mama klub, szülői klub stb. létrehozása, 
működtetése  

 szolgáltatással érintett  
települések lakossága (térségi 
szint), szociális szakemberek,  
 szociális szolgáltatást nyújtó  
intézmények, települési 
önkormányzatok, korai  
 fejlesztéssel foglalkozó  
 szervezetek és munkatársaik,   
  

települési önkormányzatok és 
intézményei, szociális szolgáltatást 
végző intézmények, óvodák és 
intézményfenntartók, civil szervezetek, 
egyházak  

EFOP, NRSZH  
  

 
Támogatandó 
intézkedés  

  
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

Közösségi színterek és 
színtérprogramok  
fejlesztése  
  

 Közösségi házak fejlesztése, kialakítása a gyermekek és 
szüleik közös színtérben zajló, párhuzamos fejlesztése 
érdekében;  
ifjúsági ház, ifjúsági klubok kialakítása és működtetése  

 térségben élő fiatalok és  
családtagjaik, települési  
önkormányzatok, civil 
szervezetek  

települési önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak  

TOP, EFOP,  
NEA, VP  

a fiatalok sikeres  
felnőtté válási 
jövőképének 
formálása és életpálya 
lehetőségek 
megismertetése, 
tudatos kijelölése 
érdekében;  

Önismereti, prevenciós és pályaorientációs 
foglalkozások tartás a térségben élő fiatalok számára.  

térségben élő fiatalok és 
családjaik, oktatási 
intézmények, szociális 
szolgáltatást nyújtó 
intézmények, civil szervezetek, 
rendvédelmi szervek, 
képzéssel, tanácsadással 
foglalkozó vállalkozások, 
egyházak  

civil szervezetek, oktatási intézmények, 
szociális szolgáltatást nyújtó 
intézmények, egyházak  

EFOP  
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alacsony küszöbű 
szolgáltatások, fiatalokat 
célzó programok 
bevezetése főként a 
szegregátumokban;  
  

 A szabadidő irányított eltöltése a felzárkóztatás és a  
tehetség kibontakozás, tehetséggondozás hatékonyan  
végezhető alacsonyküszöbű szolgáltatások keretei  
között. A szolgáltatások alkalmasak pozitív minták  
átadására, motivációra, rövidtávú pozitív 
visszacsatolások megadására. A tevékenység 
keretében tanoda jellegű foglalkozások, klubok, 
ifjúsági pontok létrehozására nyílik lehetőség.  

hátrányos helyzetű fiatalok és 
családjaik, szegregátumokban 
élők, települési 
önkormányzatok, szociális 
szolgáltatást nyújtó 
intézmények és munkatársaik, 
oktatási intézmények és 
munkatársaik, civil 
szervezetek  

települési önkormányzatok és 
intézményeik, civil szervezetek, 
egyházak  

TOP, EFOP,  
NEA  

a külső környezet 
változásaihoz való 
alkalmazkodást  segítő 
közösségfejlesztés  
  

 Közösségfejlesztési folyamatok elindítása (folytatása),  
melyek segítik a közösség erőforrásainak feltárását,  
alkalmazását, illetve lehetőséget nyújtanak a  
közösségen kívülre mutató információs csatornák és 
egyéb kapcsolati tőke kialakítására, amely a jövőben 
jó eséllyel javít az érintett közösségek életminőségén.  

térség lakossága, 
közösségfejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek és 
szakemberek, települési 
önkormányzatok, civil 
szervezetek, szociális 
szolgáltató intézmények és 
munkatársaik, civil 
szervezetek, egyházak  

települési önkormányzatok és társulásaik, 
civil szervezetek, egyházak  

EFOP  

Támogatandó 
intézkedés  

  
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

önkéntesség elterjesztése, 
a közösség tagjainak 
ellenszolgáltatás nélküli 
segítése, támogatása 
elterjesztése  
  

 a helyi lakosságot és civil szervezeteket aktivizáló,  
együttműködést javító, közösségfejlesztő programokkal  
adósságkezelési szolgáltatás, tanácsadás családok  
számára;  
életvezetési tanácsadás, család mentorálás;  
Az önkárosító magatartásformákkal kapcsolatos 
programok szervezése (felvilágosítás, megelőzés, 
gondozás)  
  

 térség lakossága szociális  
szolgáltatást nyújtó  

 intézmények és munkatársaik,  
civil szervezetek, települési  
önkormányzatok,  

 közösségfejlesztő  
szakemberek, egészségügyi 
szakemberek (orvosok, 
asszisztensek, védőnők, EFI 
iroda munkatársai), egyházak  

civil szervezetek, települési 
önkormányzatok, egyházak  

EFOP, NEA  

  
  

IV.  Egészségesebb gyermekkor biztosítása  
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Támogatandó intézkedés    
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztése a 
hiánnyal érintett 
helyszíneken  
  

Egészségügyi szolgáltatásoknak helyet biztosító  
épületek kialakítása, felújítása. Egészségügyi  
ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.  

a térség lakossága, települési 
önkormányzatok, egészségügyi 
vállalkozások  

települési önkormányzatok, egészségügyi 
vállalkozások  

TOP, KEHOP  

egészségügyi humán  
kapacitások 
biztosítása és 
fejlesztése  

Egészségügyi szolgáltatások ellátásához szükséges 
humán kapacitások finanszírozása (háziorvosok, 
gyermekorvosok, szakorvosok, asszisztensek, 
védőnők)  

a térség lakossága, települési 
önkormányzatok, egészségügyi 
vállalkozások  

települési önkormányzatok, egészségügyi 
vállalkozások  

EMMI, EFOP  

szakellátások körének 
bővítése  és 
elérhetőségének javítása  
  

 A térségben jelen lévő szakellátás kínálatának  bővítése, 
mozgó szakorvosi szolgálat beindítása.  

a térség lakossága, települési 
önkormányzatok, egészségügyi 
vállalkozások  

települési önkormányzatok, egészségügyi 
vállalkozások  

EMMI, EFOP  

Támogatandó 
intézkedés  

  
Támogatható tevékenységek  

  
Célcsoport  

  
Lehetséges kedvezményezettek  

  
Pénzügyi forrás 
(ahol releváns)  

alapellátások  
elérhetőség biztosítása 
(utazás vs. helybeli 
ellátás  

Az alapellátáshoz való hozzájutás területi és szociális 
alapon valósegítése.  
Az egészségügyi szolgáltatás szervezése mobil, 
időszakos helyben történő ellátás biztosítása céljából.  

a térség lakossága, települési 
önkormányzatok, 
egészségügyi vállalkozások  

települési önkormányzatok, egészségügyi 
vállalkozások  

EMMI, EFOP,  
TOP  

védőnői  hálózat 
szolgáltatásainak  
fejlesztése  
  

 védőnői hálózat humán és infrastrukturális  
erőforrásainak bővítése, a működést segítő 
szolgáltatások (képzés, szupervízió) biztosítása  

a kistérség gyermekkorú 
lakossága, területi védőnők, 
szociális szolgáltató 
intézmények, ANTSZ,  

szociális szolgáltató intézmények,  
ANTSZ, települési önkormányzatok  

TOP, EFOP,  
EMMI  

kistérségi 
egészségfejlesztési iroda 
létrehozása (EFI)  
  

  

szűrési programok tervezése és lebonyolítása  
 egészségi állapot kockázatbecslés és tanácsadás  
minimál intervenció elterjesztése az alapellátásban  
  

a kistérség lakossága, 
egészségügyi vállalkozások, 
települési önkormányzatok és 
társulásaik, területi védőnők, 
szociális szolgáltató  
intézmények, ANTSZ  

települési önkormányzatok és társulásaik, 
egészségügyi vállalkozások  

EFOP  
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települési  
egészségfejlesztés  és 
egészségmegőrzés 
fejlesztése  
  

gyermekek és családok mozgáskultúrájának gazdagítása  
 egészséges  életmóddal,  higiénével, 
 táplálkozással, betegségek  megelőzésével 
 kapcsolatos  ismeretek növelése; 
fiatalok családtervezési és fogamzásgátlási ismereteinek 
bővítése fiatal szülők családtervezési és vezetési 
ismereteinek bővítése  
A családok családi életre neveléssel, gyermekneveléssel 
kapcsolatok ismereteinek bővítése  

a kistérség lakossága,  
 egészségügyi vállalkozások,  
települési önkormányzatok és  
társulásaik, területi védőnők,  

 szociális szolgáltató  
intézmények, ANTSZ, civil  
szervezetek  

egészségügyi vállalkozások, települési 
önkormányzatok és társulásaik, területi 
védőnők, szociális szolgáltató 
intézmények, ANTSZ, civil szervezetek  

EFOP  
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