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• A szegénységben élők arányának csökkentése, különös 
tekintettel a roma népességre

• Szegénység és kirekesztődés újratermelődésének 
megakadályozása

• Területi, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a 
társadalmi összetartozás erősítése

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
céljai



Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
beavatkozási irányai

Gyerek jóllét

Oktatási esélyteremtés, képzés

Foglalkoztatás, foglalkoztathatóság 

Egészségi állapot javítása, egészségmegőrzés

Lakhatási körülmények javítása

Területi felzárkózás 

Társadalmi együttélés erősítése, roma kultúra

Érintettek bevonása



Egyházak a felzárkózási stratégiában

Pasztoráció és missziós tevékenység –
cigánypasztoráció
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Forrás: TEF, 2020. január

Felzárkózási projektek az országban
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Aktívan a tudásért – általános 

iskolai végzettség megszerzése

Felsőoktatás

Köznevelés

Középiskola

16 év fölött

Óvoda

 Esélyteremtő 

óvoda program 

0-25 éves gyermekek és fiatalok

Gyermekesély programok 31 járásban



Projektből  szolgáltatás

Hiányterületekre célzás  fenntarthatóság

Biztos Kezdet Gyerekház

Tanoda

Roma Szakkollégium



110 gyerekház (2019) + 85 (EFOP) 
Évente 2500 kisgyermek 2020. tól 4000 kisgyermek és szülei
Hazai költségvetésből: 680 millió Ft
Uniós forrás: 5,5 milliárd Ft (EFOP-1.4.3)

Biztos Kezdet Gyerekházak

• A megelőzés kulcsa 
• Területileg céloz a rossz helyzetű településekre
• Koragyermekkorban (0-3 év) - azaz időben -

nyújt támogatást 



196 Tanoda országosan (2019) 
több mint 6000 tanuló
Hazai költségvetésből: 2,5 milliárd Ft
Uniós finanszírozás (már lezárt): közel 7 Mrd Ft

TANODA



Roma Szakkollégiumok 

Miskolc

Nyíregyháza Content Here

Szeged

Debrecen (2)

Budapest (2)

Pécs

Eger

Hajdúböszörmény

Kaposvár

2019. januárjától a teljes év hazai finanszírozása a költségvetésbe 
beépített módon.

• 9 településen 11 db 
Szakkollégium

• 325 diák bevonásával 
(évente 100 fő)

• A 8 év alatt közel 300 fő 
(294 fő) szerzett BA, 
vagy MA diplomát és 
90%-uk dolgozik

• Hazai költségvetés: 549 
millió Ft



Támogatott foglalkoztatásban részvevők száma: 1011 fő.  
Képzésben résztvevők eddigi száma: 1082 fő. 
A képzést sikeresen befejezők száma eddig 469 fő.
Uniós finanszírozás: 8,6 Mrd Ft (EFOP-1.1.2 és 1.1.3)

65 + 45 foglalkoztatási 
helyszín: gyermekotthon, 
idősotthon, óvoda, 
önkormányzat

Valódi foglalkoztatásba ágyazott képzés Nő az esély program



A gyerekeket differenciáltabban elérő, életúthoz 
igazított programok;

Még inkább az egyén élethelyzetéhez, munkaerő-
piaci igényekhez igazodó foglalkoztathatóságot segítő 
beavatkozások és szolgáltatások; 

Nagyobb hangsúly a területiségen

További fő fejlesztési hangsúlyok a 
felzárkózásban
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Társadalmi esélyteremtési főigazgatóság  (TEF)



Erősödő területi fókusz

2016 
Legnehezebb helyzetű 5 járásban

Jelenlét program
Karitatív szervezetek összefogásában

Összesen 84 településen, 

„Végtelen 
lehetőség”

2019  
Előzmény: Tiszabő, Tiszabura 
(2016-tól) 
300 település, 10 év
Első 30 település: 52 598 fő

Gyerekesély 
Programok

2010 óta folyamatosan 
Gyermekszegénység elleni küzdelem járási szinten
Összesen 31 járásban, 390 településen
Több mint 80 ezer embert ér el

Felzárkózó 
települések

A tervezésben a célzás  
„minél közelebb a problémához”



www.romagov.hu

Köszönöm a figyelmüket!

http://www.romagov.kormany.hu/

