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Alapvető cél
A humán tőke növelése és a társadalmi környezet javítása az
alábbi alapelvek mentén:
1. Egy-egy településen jelentkező társadalmi problémák specifikus
kezelése, a társadalmi felzárkózás segítése
2. A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi
összetartás erősítése , közösségfejlesztés
3. Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi
fejlesztések
4. A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére

Alapvető cél
5. A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes
munkavállalók
6. A humán intézményekben és szolgáltatásokban dolgozók
számának és kapacitásának növelése
7. A humán szolgáltatások infrastrukturális feltételinek javítása
8. Fiatalok felnőtté válását és helyben tartását segítő szolgáltatások
fejlesztése, biztosítása- Otthonteremtés segítése

EFOP- Fejlesztési területek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése
A humán tőke új innovációs fejlesztése
Társadalmi tőkét eredményező karrierek fejlesztése
Roma közösségek szociális életképességi és versenyképességi
programjai
21. századi vállalkozói kultúra fejlesztése
Társadalmi és szociális innovációs programok
Szociális szolgáltatások szakmai támogatása
Múltból fakadó jövő- helyi identitás alakítása
Munkaerőpiaci szolgáltatások modernizációja

Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése
• A fiatalokkal foglalkozó szakmai civil, önkormányzati, állami, egyházi,
szolgáltatók, szakemberek módszertani támogatására, szakmai találkozók,
műhelymunkák, jó gyakorlatok közreadása, módszertani kiadványok
készítése,
• Járási szinten alacsonyküszöbű ifjúsági szolgáltató és tanácsadó pont(ok)
létrehozása Ifjúsági közösségek és közösségi terek fejlesztése
• Közösségi terekhez (IKSZT, Faluház, művelődési ház stb.) kapcsolódó felkereső
ifjúságsegítés
• Tanácsadó szolgáltatások fiatalok és családjaik számára (EVS, önkéntes
munka, továbbtanulás, addiktológiai problémák, életvezetés, családon belüli
erőszak, párkapcsolat, szexualitás, foglalkoztatás stb)
• Egyéni és csoportos ifjúsági kompetencia-fejlesztő programok megvalósítása
Szabadidős, korosztályi programok rendezvények, programok, nyári táborok
• Kortárs-segítők, ifjúsági korosztályi animátorok képzése
• Fiatalok otthonteremtésének támogatása

EFOP 1.2.11, EFOP 153, TOP 531, TOP512, EFOP 392

A humán tőke új innovációs fejlesztése
• Iskolai szociális munka programok: 1. A korai fejlesztésre való
képesség kialakítása az óvodai és tanítói közösségekben - óvónő
és tanító továbbképzés, 2. Vállalkozói készségfejlesztés és
innovációs képességek fejlesztése a közoktatásban, tanár
továbbképzés, módszertani tananyagok,
• A több generációs vállalkozói családok képzése – agrár vállalkozó
családok közös programja
• Kisvállalkozói munkaerőfejlesztés programok, szociális gazdaság
szakmai képzések
• Szociális életképesség fejlesztés felnőtteknek programok
• Térségi Szabadegyetem(ek)
• Kutató tanár programok a várostérségek pedagógusainak
felkészítése

Társadalmi tőkét eredményező karrierek
• Tehetségprogramok, ösztöndíjrendszerek
• A pályaorientáció kooperatív lehetőségeinek bővítése
• Az életpályára való felkészítés és munkaerő-közvetítés programjainak
fejlesztése (iskolaszövetkezetek, foglalkoztatási és szociális
szövetkezetek)
• Oktatási klaszterek fejlesztése és működtetése társadalmi tőke építő
projektek révén
• A lemorzsolódás okainak vizsgálata, csökkentése
• Felnőtt kompetencia-fejlesztő programok, nyitott tanulási központok

Roma közösségek szociális életképességi és
versenyképességi programjai
• Kulturális, nyelvi, spirituális roma identitásfejlesztő programok
• Roma vállalkozóképzés és kereskedelmi életpálya program
• Roma fiatalok magyar nyelvi vállalkozói kommunikációs tréning,
életpálya tanácsadás
• Roma fiatal lányok és nők szociális gazdaság fejlesztési programja
• Roma családi napközi felkészítő program
• Roma művészeti alkotó tábor

21. századi vállalkozói kultúra fejlesztése
• A mezőgazdasági idénymunkások jól-lét programja, az ehhez
kapcsolódó ifjúsági és oktatási programok kialakítása
• A falusi, kisvárosi mezőgazdasági, kereskedő, ipari szolgáltató
vállalkozások tulajdonosai gyermekeinek felkészítése a
vállalkozás átvételére
• Vállalkozó-, tulajdonos családok nemzetközi kapcsolatépítési
programjainak kialakítása
• Vállalkozáson belüli generációs együttműködések,
tudástranszfer segítése, fejlesztése
• Falusi és kisvárosi KKV-k minőségfejlesztő programja, piacra
jutatást segítő szolgáltatások biztosítása
• Tranzitfoglalkoztatási programok, társadalmi vállalkozások
fejlesztése
• Munkavállalói kompetenciák fejlesztése

Társadalmi és szociális innovációs programok
• Szociális szakellátási intézmények szolgáltatási programjainak
minőségfejlesztése: új szolgáltatásdinamikai modellek alapján
• Szociális gazdasági és szociális innovációs képzés
• Idősödő lakosság társadalmi vállalkozásfejlesztése
• Önkéntesség és társadalmi részvétel támogatása, fejlesztése
• A szociális tőke fejlesztése kulturális és idegen nyelvi programok révén
• Közösségi rendezvények, programok, helyi identitás fejlesztése
• Civil információs és tanácsadó szolgáltatások

Szociális szolgáltatások szakmai támogatása
• Települési/járási szociális térképek készítése
• Gyakorlatok, módszerek, eszközök, összegyűjtése és feldolgozása
• Szakmai támogató, segítő szolgáltatásokat nyújtó hálózat
kiépítése,
• Szupervízió és más szakmai támogató szolgáltatások biztosítása
(coaching, kiégést megelőző vagy a szociális, gyermekjóléti
vagy gyermekvédelmi ismereteket, szolgáltatás módszertanát
bővítő szakmai szemináriumok, esetkonferenciák,
kerekasztalok)
• Szociális szakma népszerűsítése a pályaválasztás előtt állók
körében
• Szociális szolgáltató szervezetek, intézmények eszközparkjának
fejlesztése

Munkaerőpiaci szolgáltatások modernizációja
• Munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek szolgáltatási kapacitásának
bővítése
• Szolgáltatási standardok kialakítása,
• Jó gyakorlatok, modellértékű programok összegyűjtése,
• Innovatív, komplex foglalkoztatási programok
• Munkahelyi jól-léti szolgáltatásfejlesztések
• Tehetséggondozás és vezetői utánpótlás fejlesztés közepes
szervezetekben
• Közép és nagyvállalati társadalmi felelősségvállalás

Múltból fakadó jövő
• Várostérségi családtörténet és családfa kutatások, apáról
fiúra szálló szakmák, generációkon átnyúló szaktudás tárak
készítése
• Épített örökség felleltározása, kapcsolódó adatbázisok
összeállítása, műemléki topográfiák készítése és
közreadása, hasznosítása
• Kreatív múzem pedagógiai foglalkozások szervezése
• Falusi vállalkozások cégtörténetének készítése
• Falusi közösségi terek kreatív környezetté alakítása: kreatív
játék-tér
• Közösségi média fejlesztési program

Civil fókusz
• EFOP-1.2.9-17- Nők a családban és a munkahelyen
• EFOP-1.1.7-17- Hátrányos helyzetű személyek
munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi
eszközökkel
• EFOP- 1.8.11-17- Az egészségtudatos fogyasztóvá válás
helyi szintű elősegítése
• EFOP-1.3.9-17- Iskolaközpontú helyi együttműködések
támogatása
• EFOP-1.3.8-17- Önkéntesség személyre szabva

Konstrukció választásának szempontjai
Projektnagyság - 50 millió Ft
Keretösszeg - 4 MRD +
Konzorcium vs egyedül,
Időszak 24-36 hó,
Indikátor és műszaki szakmai eredmények

Köszönöm a figyelmet!

