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Stratégiai környezet

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2020
gyermekjólét, oktatás, foglalkoztatás, képzés,  gazdasági 

integráció, egészségügy, területi hátrányok csökkentése, 

lakhatási hátrányok,  szemléletformálás, diszkriminációs 

hátrányok elleni küzdelem

Európai Roma Keretstratégia

Irányelvek, főbb területek: oktatás, foglalkoztatás, 

egészségügy, lakhatás

Európa 2020 Stratégia

„A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni.”

„20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának 

kitett lakosok számát.”



2015

2015-2017. évre szóló 
Intézkedési Terv 

elfogadása

2014

A Magyar Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási 
Stratégia frissítése

2019. 
05. 01.

Társadalmi felzárkózásért 
felelős szakterület 

területi megerősítése -
BM 2019

-től

Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság
Magyar Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia 2030
2021-2027 programozási 
időszak fejlesztései

2017-
2019

Programból szolgáltatás: 
- Biztos Kezdet 

Gyerekházak (2012-től)
- Roma Szakkollégiumok
- Tanoda programok

2011

A Magyar Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási 
Stratégia elfogadása

2010

Európai Unó Roma 
Keretstratégiája _ 
Magyarország javaslatára
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Aktívan a tudásért – általános 

iskolai végzettség megszerzése

Felsőoktatás

Köznevelés

Középiskola

Óvoda

 Esélyteremtő óvoda 

program 

GYEREMEKESÉLY PRGOGRAMOK  31 járásban 

0-25 éves gyermekek és fiatalok

Általános iskola

EGYMÁRA ÉPÜLŐ PROGRAMOK_ Lépcső a 

megoldás felé

Útravaló ösztöndíj program_ 

Út a középiskolába 

Foglalkoztatás

Nő az esély program. Roma 

nők a szociális gondozásban

Bari Shej: 

Roma lányok 

programja

Nemzetiségi 

ösztöndíj

Tanoda 

Útravaló ösztöndÍj_ Út a 

szakmához és Út az érettségihez

Roma Szakkollégium Út a diplomához 

ösztöndíjprogram



EFOP 1.4.2.

Térségi gyerekesély 

program

Közvetlen célcsoport:

A járás területén élő, rászoruló

gyermekek és fiatalok, valamint

családjuk.

Közvetett célcsoport:

A területen működő, a

gyermekekkel és családjukkal

foglalkozó intézmények,

szolgáltatások munkatársai, civil és

egyházi szervezetek, a helyi

közösségek vezetői és tagjai.

Tevékenységcsoportok

• A Gyerekesély Iroda, Gyerekesély Bizottság és a Krízisalap
működéséhez az adminisztratív és a szakmai háttér biztosítása

• Közösségi terek működésének megszervezése

• Közvetlenül a gyerekekre irányuló tevékenységek (szabadidős
programok szervezése, nyári táboroztatás, tanoda típusú programok,
szűrővizsgálatok, prevenciós és kortárssegítő tevékenységek, mentorálás)

• A járás területén működő szociális, gyermekjóléti,
egészségügyi, pedagógiai, kulturális célú szolgáltatások
fejlesztése (szakember- és szolgáltatás hiányok kompenzálása,
szupervízió, módszertani és motivációs képzések, szakmai műhelyek
biztos kezdet szemlélet terjesztése)

• Szülői motivációk erősítése



Egy fenntartható modell: 

Biztos Kezdet Gyerekház

2012-ben 42, 2020-ban már 

106 gyerekház működik hazai 

finanszírozásból, s jelenleg 85 

gyerekház uniós forrásból. 

A gyerekházakat évente több 

mint 2400 kisgyermek 

látogatja rendszeresen, 

szüleivel.

Esélyteremtő óvoda
Eredmények:

Óvodapedagógus képzése: 1143 fő részvételével valósult meg, 

valamennyi résztvevő tanúsítványt kapott.

Óvodapedagógusok alkalmazása: 1123 fő óvodapedagógus 

alkalmazása valósult meg (részmunkaidőben) szakmai 

feladatok ellátása érdekében. Anyanyelvi (vagy roma dajka) 

foglalkoztatásának támogatása: 65 fő roma dajka alkalmazása 

valósult meg.



BARI SHEJ - NAGYLÁNY - FÁTĂ MÁRÉ

• önismereti és pályaorientációs foglalkozások

• egyéni és családi mentorálás

• áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása

• családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése

• csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel 

• sikeres roma nők bemutatása

• 10-18 éves általános és középiskolás – elsősorban roma – lányok

• A bevont lányok családja

• Korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok
A roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

TANODA –
Iskolán kívüli komplex fejlesztés

Az uniós pályázatok lezárását

követően a Tanoda programot

hazai költségvetési forrásokból

finanszírozzuk, a 2019. évi

költségvetésben erre a célra 2507

millió Ft támogatás került

megállapításra. 196 nyertes

pályázó, 185 szerződés.



Kollégium Plusz modellprogram

Gondoskodó Kollégium

Az aktuális 2019/2020 tanévben több mint 250 tanulót ér el a

program. A gyermekek háromnegyede 11-15 éves korú, a

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

aránya több mint 80%. A kollégiumi nevelők becslése szerint

a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek mintegy 65 %-a gyermekvédelmi szakellátásba

kerülne, ha nem kapna kollégiumi elhelyezést.

10 – 16 éves általános iskolás - hátrányos és halmozottan

hátrányos helyzetű - kollégiumi elhelyezésben részesülő,

valamint a kollégiumban externátusi ellátást igénybe vevő

tanulók



Útravaló 

ösztöndíjprogram
Az ösztöndíjprogram jogszabályi alapját és

kereteit az Útravaló Ösztöndíjprogramról

szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet

biztosítja.

Út a középiskolába, Út a 

szakmához, Út az érettségihez

9.000-20.000 forint tanulmányi 

ösztöndíj/hónap (7-15 ezer 

forint/hónap helyett)

Mentori díj 11.000 forint/hónap 

(7000 forint/hónap helyett)

Út a diplomához – félévente 

150.000 Ft / 400.000 Ft

Több mint tízezer tanuló részesül

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi

alprogramjainak célja a hátrányos/ halmozottan

hátrányos helyzetű tanulók középiskolába

kerülésének, középiskolai sikerességének,

szakmához jutásának, továbbá felsőoktatási

intézménybe való bekerülésének és

bennmaradásának a támogatása.



Egyházi együttműködés - Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 

2011-től a történelmi egyházakkal kötött megállapodás alapján:

Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Miskolc

Egyetemi szakkollégiumok:

Eger, Kaposvár, Hajdúböszörmény

A szakkollégiumok célja, hogy

szakmailag jól felkészült cigány

értelmiségi réteg tudjon közéleti

szerepet vállalni a jövőben.

Roma 

szakkollégiumok

KAPOSVÁR

2011 óta 258 fő szerzett 

diplomát (BA vagy MA) a 

roma szakkollégiumokban!

350 hallgató TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

TEHETSÉGGONDOZÁS

KÖZÖSSÉG

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS



EFOP 1.4.3. „Jó kis helyek”
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Aktívan a tudásért – általános 

iskolai végzettség megszerzése

Felsőoktatás

Köznevelés

Középiskola

Óvoda

 Esélyteremtő óvoda 

program 

GYEREMEKESÉLY PRGOGRAMOK  31 járásban 

0-25 éves gyermekek és fiatalok

Általános iskola

EGYMÁRA ÉPÜLŐ PROGRAMOK_ Lépcső a 

megoldás felé

Útravaló ösztöndíj program_ 

Út a középiskolába 

Foglalkoztatás

Nő az esély program. Roma 

nők a szociális gondozásban

Bari Shej: 

Roma lányok 

programja

Nemzetiségi 

ösztöndíj

Tanoda 

Útravaló ösztöndÍj_ Út a 

szakmához és Út az érettségihez

Roma Szakkollégium Út a diplomához 

ösztöndíjprogram



Félidőnél 

járunk

• 2022. január -2023. szeptember közötti 
projektzárások

• Szakmai fórumok (pl. régiós műhely)

• Együttműködések – hálózatosodás

• Készül az új MNTFS2030

• 21-27 uniós tervezés időszak előtt



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

www.romagov.hu

BELÜGYMINISZTÉRIUM


