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A „jó gyakorlatok” 
kiválasztásának köre

A társadalmi integráció 
területei

• Oktatás

• Egészségügy

• Szociális terület

• Munkaerőpiac, 
foglalkoztatás

A vizsgált tevékenységek 
forrásai

• Jó gyakorlatokból épített 
adatbázis

• Jó gyakorlatok 
dokumentációja

• Háttérelemzés öt 
településen

• Három településen 
átfogó beválásvizsgálat



A TÁMOP projektek fókuszai

Egyéni fejlesztés 
tervek, 

kompetenciafejlesztés

Mentálhigiénés-, 
pszicho-szociális 

támogatás

Nem formális, 
informális tanulás

Képzés, oktatás, 
tréning

Közösségfejlesztés, 
közösségi programok

Érdekképviselet

Egészségügyi 
alapvizsgálatok, 

szűrések helyben 
történő elérése

Lakhatás, 
lakásfunkciók javítása

Gyakorlati képzés, 
műhelymunka

Munkaerő-piaci (re-) 
integrációt elősegítő 

szolgáltatások

Önfoglalkoztatóvá 
válás támogatása

Mentorálás, 
családtámogatás, 

tanácsadás, 
szupervízori 

segítségnyújtás

A TÁMOP-5.3.6 55 telepprogramja és a TÁMOP-5.3.11 6 elnéptelenedő falvak 

programja az alábbi területekre fókuszált.



Megvalósult programok

Közösségépítés, 
integrációs 
programok 

megvalósítása

Kedvezményezettek 
képzése 

Hálózati 
együttműködés 

kiépítése 

Kutatási 
kiadványok, 
útmutatók

Jó gyakorlat 
szoftver kialakítása 

és működtetése

Hagyományos és 
az új tanulási 

formák 

Szociális 
munkatársak 

szakértői 
támogatása

Kedvezményezettek 
szupervízióval való 

támogatása

Workshopok, 
konferenciák, 

fórumok szervezése

Szemléletformáló 
módszertani filmek 

készítése

Az 55 programban megvalósult fejlesztések: 
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Szakmai 
támogatás

Települési, terepi munka 
támogatása

Pályázatok 
előkészítésének és 

elkészítésének segítése

Felzárkózási Módszertár

Egységes társadalmi 
felzárkózási módszertan 

továbbépítése

Példatár

Jó gyakorlatok 
terjesztése

Illeszkedés a helyi humán 
közszolgáltatások 

rendszeréhez

A felzárkóztatási programok támogatását 
célzó munka célja



Szakpolitikai 
szereplők

Szakemberek, 
közreműködők, 

érintettek

Helyi 
döntéshozók, 

pályázók, 
megvalósítók

Közösség

CsaládEgyén

Módszertani fejlesztő 

munka

A fejlesztő munka 

közvetlen és 

közvetett hatókörei



Jó
gyakorlat

Innováció

Fenntartható 
eredmény

Multiplikálható 
példa

A jó gyakorlat fogalmi 

megközelítésének 

tényezői



Jó 
gyakorlat

Sikeres, bevált

Fenntartható, 
fejleszthető

Elismert 
szolgáltatás

Mérhető, 
értékelhető

Jól célzott 
felzárkóztatási 
beavatkozás

Újdonság a 
célzott 

közösség 
számára

Megismételhető, 
multiplikálható

Beazonosítható 
tulajdonos és 
dokumentált 

jellemzők
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FELZÁRKÓZÁSI 

PÉLDATÁR

Komplex jó gyakorlatok
települési, térségi szintű, mintaértékű 

programok, projektek, beavatkozási 

modellek, összefüggő, a települési 

humán közszolgáltatások 

rendszeréhez adaptálható 

intézkedésegyüttesek

Példaértékű operatív 

beavatkozási eszközök
tevékenységek, elemi megoldások, 

amelyek egy-egy komplex települési, 

közösségi beavatkozás, projekt, 

pályázati portfólió tervezése során 

adaptálhatók

Strukturált, szűrt adatok, 

eszközök, példák, 

kapcsolatok

B
e

a
v
a

tk
o

z
á

s
 

ta
rt

a
lm

a

A
z
 e

s
z
k
ö

z
 

je
lle

g
e

S
z
o

c
iá

lis
 

s
z
in

t

A felzárkózási példatár felhasználási 

lehetőségei



Túrmenti önkormányzatok felzárkózási 
műhelysorozata

Nábrád Túristvándi Szatmárcseke Panyola

Olcsvaapáti Kölcse Fülesd Kérsemjén

Nagyar Sonkád



A helyszíni bejárások fő 
tapasztalatai a túr mentén

Az elszigeteltség alapvető oka a szegénység, a gazdasági, 
gazdálkodási lehetőségek hiánya.

A közmunka nélkülözhetetlen segítség a megélhetésben, de nem 
megoldás a szegénységből való kilábaláshoz.

A települések vezetői és a közösségek véleményformálói a helyi 
gazdaságfejlesztésben látják a fő kitörési pontot.

A helyi gazdaságfejlesztéshez az együttműködés fejlesztésére is 
szükség van települések, intézmények, a lakossági csoportok és a 

munkavállalók között.

Nélkülözhetetlen a munkavállalói-foglalkoztatási, a vállalkozói-
gazdálkodói, a közösségi és családi kulcskompetenciák fejlesztése.
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