A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány
2008. évi közhasznúsági jelentése
1. Számviteli beszámoló
(mellékelve)
2. A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 2008-ben a központi költségvetésbıl
közvetlenül támogatásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2007. december 31.
2008. december 31.
Befektetett eszközök
0
175 000
Pénzkészlet
3 455 000
20 239 000
Készletek
1 671 000
522 000
Követelés
7 024 000
110 000
Aktív idıbeni elhatárolások
2 734 000
7 280 000
Összes vagyon
14 884 000
28 326 000
- eszközök: 1 db Del Laptop
- készletek: MOL 2007-ben adományozott monitorokból az eladás és felhasználás után maradt
monitorok értéke
- követelés: Pletser Ágnes által felvett elszámolási elıleg, amit nem fizetett vissza
- AIE:
o 51848 Ft kamat
o 3 911 889 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
o 2 000 000 SZMM 14384-2/2008-016SZFİ sz. szerzıdés
o
401 844 MEH VI-Sz/629/2/2008 sz. szerzıdés
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli
szolgáltatást nem nyújtott, nem pénzbeli szolgáltatásainak leírását a 7. pont tartalmazza.
5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitıl kapott és 2008. évben felhasznált támogatás mértéke
Támogató
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 48582/2008 sz. támogatási szerzıdés
Miniszterelnöki Hivatal VI-SZ435/2/2008 sz.
támogatási szerzıdés
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ
Nemzeti Civil Alap NCA-ORSz-08-1051
Nemzeti Civil Alap NCA-ÖNSZ-08-A-0201
Nemzeti Civil Alap NCA-NK-08-B-P-0302

A 2008-ben kapott és felhasznált támogatási összeg
28 215 459
7 868 152
5 997 005
268 875
2 345 022
1 651 704
712 095
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Nemzeti Civil Alap NCA-NK-08-D-P-041
Nemzeti Civil Alap NCA-ÖNSZ-08-B-0038
Nemzeti Civil Alap NCA-NK-08-E-P-0125

5 500
485 000
240 000
47 788 812

6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány vezetı tisztségviselıi 2008-ben juttatásban nem
részesültek.

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány a 2008. évben tevékenységét közhasznú
céljainak megfelelıen végezte.
7.1. Magyar Szegénységellenes Hálózat 2008. évi beszámolója

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 2006-ban azzal a céllal jött létre, hogy
hozzájáruljon a hazai szegénység csökkentéséhez. Az Alapítvány e cél elérésének elısegítése
érdekében támogatja a Magyar Szegénységellenes Hálózat tevékenységeit. A Hálózat 2004ben alakult 17 – szegénység csökkentése érdekében tevékenykedı – civil szervezet
összefogásaként. A Hálózathoz az eltelt évek során számos szervezet és magánszemély
csatlakozott – a szervezeti tagok létszáma jelenleg 94.
A 2008-as évre vonatkozóan az alábbi tevékenységeket tartjuk fontosnak megemlíteni:
A Szegénységben Élık 7. Európai Találkozóján résztvevı magyar delegáció tagjainak
kiválasztása és felkészítése
A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a Magyar Szegénységellenes Hálózat koordinálta
a 2008. májusában Brüsszelben megrendezett Szegénységben Élık 7. Európai Találkozóján
résztvevı magyar delegáció tagjainak kiválasztását és felkészítését. A kiválasztást megelızı
felkészítı folyamatban összesen 15 szegénységben élı ember vett részt. A képzés célja az
volt, hogy résztvevık képesek legyenek saját tapasztalataik, javaslataik döntéshozók felé
történı megfogalmazására. A képzés nagyban hozzájárult a négy fıs magyar delegáció
eredményes részvételéhez a Szegénységben Élık Európai Találkozóján. Az Európai
Találkozóról készített Jelentés elérhetı a Hálózat honlapján (www.hapn.hu).
A Hallasd a hangod! munkacsoport mőködtetése
A Szegénységben Élık Európai Találkozóit elıkészítı képzések bázisán indítottunk el
szegénységben élı emberek részvételével „Hallads a hangod!” címmel egy állandó
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munkacsoportot. A csoport legfontosabb célja, hogy kereteket biztosítson a szegénységben
élı emberek Hálózatba történı bekapcsolódására, valamint a szegénységben élık
részvételének lehetıségeirıl, támogatásáról történı közös gondolkodásra. A csoport tagjai az
év során kb. havi rendszerességgel találkoztak, és meghatározó szerepet játszottak a
Szegénységben Élık Harmadik Találkozójának vagy pl. az október 17-ei utcai akciónk
elıkészítésében. Az Európai Szegénységellenes Hálózat részvételrıl szóló kiadványában
szereplı magyar esettanulmány a csoport tagjainak közös munkája.

„Vágóképek – rögzítve 2008” címmel monitoring Jelentés elkészítése
Tekintettel arra, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005. októberében a Hálózat által
megrendezett Szegénységben Élık Elsı Találkozóján jelentette be, hogy a kormányzat
Stratégiát dolgoz ki a gyermekszegénység csökkentésére, illetve, hogy a kidolgozás szakmai
vezetıjének Ferge Zsuzsát (a Hálózat alapító tagját) kéri fel, a Hálózat feladatának tartotta a
Program, majd az elkészült Nemzeti Stratégia kidolgozásában való részvételt, ahogyan
jelenleg a megvalósítás figyelemmel kísérését is. Ez utóbbi cél megvalósítása érdekében
2008. júniusa és októbere között strukturált interjúk segítségével mértük fel a Stratégia
megvalósításának, valamint egyéb kormányzati intézkedéseknek a szegénységben élı
családok helyzetére gyakorolt hatását. A tapasztalatokat összefoglaló „Vágóképek – rögzítve
2008” címő Jelentés a nyomdai megjelentetése áthúzódott a 2009-es évre. A Jelentés
letölthetı a www.hapn.hu honlapról.
Érdekképviselet
Állásfoglalások megjelentetése: a Hálózat az év során több alkalommal hozott nyilvánosságra
állásfoglalásokat és nyilatkozatokat, ezek az alábbiak voltak:
• A Szociális Szakmai Szövetség és a Magyar Szegénységellenes Hálózat állásfoglalása
a Törvényjavaslat egyes szociális tárgyú törvények módosításáról c. dokumentumhoz,
továbbá néhány, a szegényeket érintı hasonló tárgyú javaslathoz;
• A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyilatkozata a Szegénység Elleni Küzdelem
Világnapja alkalmából;
• „Nem ez az út a munkához!” A Magyar Szegénységellenes Hálózat állásfoglalása a
Szociális és Munkaügyi-, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Miniszterekhez a
Kormány részére benyújtani tervezett Út a munkához programhoz kapcsolódó egyes
törvényi és végrehajtási rendeleti szintő szabályozásról szóló elıterjesztés
újragondolása és módosítása érdekében.
Részvétel az egyeztetı fórumok munkájában: A Hálózat delegáltjai az év során folyamatosan
részt vett a különbözı egyeztetı és szakmai fórumok, így az Országos Szociálpolitikai

3

Tanács, a Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság, a „Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti
Stratégia Értékelı Bizottságának munkájában, ahol a szegénységben élık, a szociális
ellátások és szolgáltatások igénybevevıinek érdekeit képviselte.
Részvétel civil összefogásokban: A Hálózat tagja a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv
Nyilvánsságáért (CNNy) nevő informális együttmőködésben, amelynek célja a Stratégiai
Fejlesztési Dokumentumok tervezésének, valamint a megvalósítás nyilvánosságának
biztosítása.

A 2010 – A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve
elıkészítése
A Hálózat 2008 során prioritásként kezelte a 2010-es év elıkészítését, ennek érdekében
folyamatosan egyeztettünk a kormányzat érintett képviselıivel, egyrészt annak érdekében,
hogy az Év elıkészítése a civil társadalom bevonása mellett történjen meg, illetve, hogy az Év
programja lehetıséget biztosítson a civil szervezetek kapcsolódására. Az egyeztetések
eredményeként a 2009. év elején felállított Nemzeti Végrehajtó Testület munkájában egyetlen
nem-kormányzati szereplıként részt vesz a Hálózat delegáltja, valamint az év Programjának
elıkészítésében és a végrehajtás monitorozásában fontos szerepet kapó Konzultatív Testület
tagjainak felét a Hálózat delegáltjai alkotják. A Hálózat több hónapos elıkészítı munka, a
Hálózat tagjaival és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselıivel folytatott több
körös egyeztetések eredményeként 2009. év elejére tette le az asztalra saját javaslatát a 2010es év Programjára, valamint a megvalósítandó tevékenységekre. A kormányzati munka és a
tágabb egyeztetések a Hálózat javaslatát alapul véve indultak el 2009. elején.
Nyilvánosság
A Hálózat az év során fenntartotta és folyamatosan frissítette www.hapn.hu címen elérhetı
honlapját, amely a szegénység témában referencia portál kíván lenni.
Az év során a Hálózat egy sajtótájékoztatót szervezett – a Szociális Szakmai Szövetséggel, az
MTA GyENP Programirodával, valamint az Esélyt a Hátrányos Helyzető Gyerekeknek
Alapítvánnyal közösen – az Út a munkához programra vonatkozó elképzelésekkel
kapcsolatban. A sajtótájékoztató viszonylag erıs médiavisszhangot kapott.
A Hálózat 2008. október 17-én a Szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából utcai
figyelemfelhívó akciót szervezett a Vörösmarty téren. A rendezvényen felolvastuk a világnap
alkalmából a Hálózat által megfogalmazott nyilatkozatot, ezt követıen szegénységben élı
emberek osztottak ételt (zsíros kenyeret és teát)1. Az akció komoly médiaérdeklıdést váltott
ki, gyakorlatilag valamennyi országos televíziós csatorna (beleértve az RTL Klubot, Duna
TV-t stb.) híradójában számolt be róla.
1

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából
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A korábban említettek mellett a Hálózat egy sajtónyilatkozatot adott ki az év során a
Szegénységben Élık 7. Európai Találkozója kapcsán.
Részvétel szakmai és egyéb rendezvényeken
A Hálózat 2008. november 12-13-án részt vett az elsı Szociális Expón, ahol saját standot
állított, illetve két workshopot szervezett, egyiket a 2010-es év elıkészítésérıl, másikat pedig
a részvételt segítı módszerek megismertetésérıl, a Hálózaton belüli közös munka
bemutatásáról.

Nemzetközi együttmőködés
A Hálózat az év során folyamatosan és intenzíven részt vett az Európai Szegénységellenes
Hálózat (European Anti Poverty Network – www.eapn.org) tevékenységeiben,
rendezvényein.
Az országos hálózatok között szorosabb együttmőködés keretében a hálózatigazgató részt vett
és elıadást tartott a Szlovák Szegénységellenes Hálózat konferenciáján Pozsonyban.
A nemzetközi tapasztalatok cseréjét elısegítendı az év során 9 fı számára egyhetes
tanulmányutat szerveztünk Belgiumba, ahol a szegénységben élık részvételének,
bevonásának lehetséges formáit tanulmányoztuk. A tanulmányút két legfontosabb témáját a
szegénységben élık önszervezıdésének segítése, valamint az ún. tapasztalati szakértık
képzésének és foglalkoztatásának lehetıségei alkották. A tanulmányút egyik közvetlen
eredményének tekinthetı, hogy a Hálózat keretein belül 2009 márciusában Szegeden
megkezdıdött egy – szegénységben élı emberekbıl álló – csoport mőködése.
A fenti tevékenységek megvalósítását a Hálózat mint „szervezet” folyamatos mőködése tett
lehetıvé. A szervezeti mőködéssel kapcsolatban fontosabb elemek:
• a Hálózat tagjai 2008. júniusában ültek össze egy informális „Közgyőlésre”
• a Hálózat koordinációs testülete az év során havi rendszerességgel ülésezett
• a Hálózaton belüli kommunikáció gördülékenységét elısegítendı egy-egy
levelezılistát hoztunk létre, egyiket a KT tagok, a másikat valamennyi Hálózat tag
közötti információcserére

7.2. Szécsényi Gyermekesély Program 2008 évi beszámolója

Bevezetés, elızmények
A Szécsényi Gyerekesély Programot 2006 augusztusában indítottuk,
Gyermekszegénység elleni nemzeti program (GYENP) alkalmazási kísérletét.
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Magyarországon a gyerekszegénység az elmúlt 15-17 év súlyos problémája. A rendszerváltás
idején még nem a gyerekek voltak a legveszélyeztetettebb életkori csoport, megközelítıleg
25%-uk volt az alsó jövedelmi kvintilisben található. Az ezredfordulóra ez az arány 40%-ra
növekedett. Természetesen az adatok forrása minden esetben a háztartások jövedelme, így
helyesebb a gyermekes háztartások szegénységérıl és a 0-18 éves gyerekeket nevelı
háztartások szegénységi kockázatáról szólni. A gyerekes háztartások körében a szegénységi
ráta jelenleg csaknem másfélszerese a teljes népességre jellemzı adatoknak és megközelítıleg
kétszerese a nem gyerekes háztartásokénak.
Az EUROSTAT adatai szerint Magyarország a gyerekszegénység mértékét tekintve a
„középmezıny” kedvezıtlenebb részén helyezkedik el az EU-27-ek között. Egy 2007-ben
napvilágot látott UNICEF jelentés alapján viszont 21 fejlett ország közül, az anyagi
szegénységet tekintve jóval drámaibb a helyzet, a 20. helyen állunk. Az adatok csak látszólag
mondanak ellent egymásnak, hiszen az UNICEF tanulmány egyrészt régebbi adatokkal
dolgozott, másrészt az e kategóriába sorolásnál a jövedelem mellett a foglalkoztatott nélküli
háztartásokban élı gyerekek arányát, valamint a gyerekek által megélt deprivációkat is
figyelembe vette.
Az Unióban egységesen használt ún. relatív szegénységi ráta alatt élık arányában
Magyarországon 2001 és 2007 között viszonylag kis elmozdulásokat tapasztalhatunk. A
népesség egészében a relatív szegénység aránya 11-13% között mozgott, a gyermekes
családok körében ez az érték magasabb (13-20%) a gyermekszegénység mértéke 2001 és
2005 között valamelyest csökkent, 2005 és 2007 között azonban újra emelkedett.
A családok helyzetének romlása egyrészt nem független az ország általános helyzetétıl: 2005
és 2007 között a gazdasági növekedés visszaesett és a reáljövedelmek csökkentek. A családok
anyagi helyzetét meghatározó tényezık között lényeges tételt jelentı családtámogatási
rendszer elemei, az elmúlt két évben elsısorban a legrosszabb helyzető csoportok végletes
leszakadását lassították. A gyermekek szegénységének kialakulásában jelentıs szerepe van a
foglalkoztatás alacsony szintjének: a foglalkoztatott nélküli háztartásokban élı gyermekek
száma 2005 óta ismét emelkedett (12,6%-ról 14,3%-ra).
A gyermekek szegénységének csökkentése, a szegénység újratermelıdésének megtörése, és a
súlyos társadalmi kirekesztettség kialakulásának megelızése érdekében a kormány felkérte
Ferge Zsuzsát a gyermekszegénység elleni nemzeti program kidolgozására. Ennek nyomán
jött létre a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetén belül az a
kutatócsoport, amely elkészítette a gyerekszegénység visszaszorítására szolgáló ún. Rövid
Programot 2006-ban és elıkészítette azt az anyagot, melynek alapján megszületett a 2007.
májusában elfogadott Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia 2007-2032
országgyőlési határozat.
Mindezzel párhuzamosan a kutatócsoport kormányzati és szociális miniszteri felkérésre a
Program és a Stratégia gyakorlati alkalmazási kísérletét is elkezdte – az akkor még leghátrányosabb helyzető kistérségek egyikében, a Szécsényi kistérségben, Szécsényi
Gyerekesély Program néven.
A Szécsényi kistérség az Észak-Magyarországi régióban található. Nógrád megye legkisebb
statisztikai-területfejlesztési térsége, amely a legújabb besorolás szerint nincs az ország
lakosságának 10 százalékát kitevı 33 leghátrányosabb kistérség között, de fejlettségi
sorrendben a 35 leghátrányosabb helyzető. Így a további 14 leghátrányosabb helyzető
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kistérséghez tartozik, amelyekben a mutatók alacsonyabbak az összes kistérség komplex
mutatóinak átlagánál, és amelyekben az ország lakónépességének 15 százaléka él. A kistérség
- foglalkoztatási, gazdasági, szociális, infrastrukturális és társadalmi indikátorok alapján
kialakított - komplex mutatójának értéke 2,19 pont, amely jóval az átlag alatt marad (2,90
pont), ugyanakkor mindössze 0,2 ponttal magasabb, mint a 33 leghátrányosabb kistérség sorát
záró Lengyeltóti kistérség (2,17 pont).
A Szécsényi Gyerekesély Program megvalósításának finanszírozásának alapját a kezdeti
elképzelések szerint a Norvég Alap és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finnaszírozási
Mechanizmusai elnevezéső alapra benyújtott hároméves projekt és pályázat képezte volna,
amit a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány a Szécsényi Kistérség Többcélú
Társulással konzorciumban nyújtott be. A pályázat értékelése és a támogatási szerzıdés
elıkészítése annyira elhúzódott, hogy a mai napig nem történt meg a támogatási szerzıdés
aláírása. A kistérségi önkormányzatokkal, ágazati szereplıkkel történı közös tervezési,
stratégia kialakítási szakaszt követıen a program megvalósítása a finanszírozás nehézségei
ellenére elkezdıdött.
A kísérletet jelen pillanatban a MeH-MTA stratégiai kutatási program keretében mőködı
Gyerekprogram Iroda valósítja meg a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány
(MSZHA) segítségével. Ez az alkalmazási kísérlet, valamint tapasztalatai szolgálnak a
tervezett további „Szécsény-típusú modellkísérletek”, a Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti
Stratégiához kapcsolódó kormányzati cselekvési tervben (1092/2007. (XI.29) Korm hat.)
megjelenı, valamint a TÁMOP keretében tervezett kistérségi komplex gyerekesély
programok megalapozására.

A Szécsényi Gyerekesély Program tevékenységeinek vázlata
Az alkalmazási kísérlet a Nemzeti Program által megjelölt beavatkozási területek
mindegyikén elkezdte tevékenységeit. A kistérség önkormányzatainak többcélú társulásával
valamint az egyes önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, közmővelıdési
intézményekkel együttmőködési megállapodások sorát kötöttük meg. Az együttmőködések
részben közös intézményfenntartás (Biztos Kezdet Gyerekházak, Teleházak stb.), részben a
közösen végrehajtott szolgáltatásfejlesztések, stratégiai tervezések mentén alakultak.
A program megvalósulását nagyban elısegítette a 2007. június 1-jén indult munkaerı-piaci
program, a MEH által, 2008 nyarán nyújtott hat millió forint összegő támogatása, valamint a
2008. szeptemberében folytatódó munkaerıpiaci program támogatása (ÉM Regionális
Munkaügyi Központ), melynek keretében 20 fı, késıbb 25 fı regisztrált álláskeresı személy
foglalkoztatása vált lehetségessé. A program tevékenységi körei bıvültek a 2008 ıszén
megítélt Szociális- és Munkaügyi Minisztérium által nyújtott támogatás révén: további
munkaerıpiaci szolgáltatások (öt településen), adósságkezelési szolgáltatás bevezetése,
teleprehabilitáció elıkészítése, pályázatíró-projektmenedzser alkalmazása további források
megszerzése céljából.
A program tevékenységeit az alábbi tábla foglalja össze:
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Ssz.

Alprogram,
tevékenység

Tevékenység leírása

Korai
képességfejlıdés
biztosítása a Biztos
Kezdet program
keretében
Gyerekházak
mőködtetése

Gyerekházak mőködtetése
0-4 éves gyermekek korai
fejlesztésének , szüleik
kompetenciafejlesztésének segítése
Helyszín: Rimóc, Varsány,
Magyargéc, Endrefalva

IKT fejlesztése

Digitális írástudás fejlesztése, ITkompetenciák fejlesztése,
közösségi-ifjúsági terek
informatikai fejlesztése
Helyszín: Szécsény, Piliny,
Szécésnyfelfalu, Rimóc, Varsány

Ifjúságfejlesztés

Ifjúsági-közösségi terek fejlesztése
Ifjúsági pályázatok, projektek
generálása
Helyszín: összes kistérségi
önkormányzat

Gyermekegészségügy

Orvos-védını együttes programok,
komplex gyerekegészségügyi
felmérés
Helyszín: összes település

5.

Közoktatás fejlesztése

Deszegregáció elısegítése, az
iskolák minıségi fejlesztése,
fenntartói oktatáspolitikai
tervezésben való közremőködés,
tervezés

6.

Szociális és
gyerekjóléti
ellátórendszer

Szakmai, módszertani segítség
Szolgáltatásfejlesztési koncepció
megalapozása

1.

2.

3.

4.
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Eredmények
Négy helyszínen (Varsány, Rimóc,
Magyargéc, Endrefalva) kezdetben négy fı,
késıbb 10 fı alkalmazottal:
- helyszínenként rendszeresen naponta
átlagosan 8-10 gyermek (3-4 szülı) látogatja a
házakat
- speciális fejlesztések (ringató tanfolyam,
labdaterápia, folyamatos szőrések és
állapotfelmérések)
- szülık részére informatikai tanfolyamok és
munkaerı-piaci tanácsadás, felzárkóztató
képzésbe és szakképzésbe irányítás
- pályázati tevékenység (TÁMOP 5.2.2.)
- A kistérség 13 településébıl 11 településen
mőködı e-hozzáférést biztosító helyszín
három IT-mentor alkalmazásával és önkéntes
segítıi hálózat mőködtetésével (négy fı)
- három településen folyamatos IT
tanfolyamok 10-12 fıs turnusokkal
- több mint harminc számítógép elhelyezése a
közösségi terekbe, back-office rendszer
elıkészítése, pályázati tanácsadás, kistérségi
honlap szerkesztése és karbantartása, eközszolgáltatások fejlesztése,
- folymatos pályázati tevékenység (KIHOP,
MENET)
A program hatására 5 településen újra nyílt
ifjúsági klub, 11 településen mőködö ifjúsági
közösségi terek, négy kistérségi ifjúsági
találkozó, három projektlátogatás
- két ifjúsági animátor foglalkoztatása a helyi
önszervezıdı közösségek segítése céljából
- két ifjúsági pályázat benyújtása (IFJ-GY-09)
Kistérségi hatókörő komplex survey típusú
adatfelvétel általános gyermekegészségügyi
állapotfelmérés, gyerekétkeztetés
rendszerének felmérése, egészség napok
iskolánként.
- Részvétel a kistérségi
közoktatásfejlesztésben, esélyegyenlıségi
tervek elkészítésében
- pedagógus szakmai mőhelyek rendszeres
mőködtetése
- Öt fı iskolai koordinátor foglalkoztatása a
kistérség iskoláiban és óvodáiban a szülı és
iskola kapcsolattartásának erısítése érdekében
- nyári táborok, nyári napközis táborok
szervezése,
- 2 tanodai helyszín felszerelése és
mőködtetése
-tantestületi módszertani képzések, tréningek
szervezése és finanszírozása
- három szociális munkás alkalmazása az
alábbi feladatokra:
- Folyamatos szupervízió biztosítása a

Ssz.

7.

Alprogram,
tevékenység
fejlesztése

Foglalkoztatás
elısegítése

Tevékenység leírása

Eredmények
szociális területen dolgozó kistérségi
szakemberek részére,
- esetmegbeszélések, módszertani innováció
elısegítése,
- jelzırendszeres megbeszélések generálása,
módszertani segítése,
- Magyargéc, Petıfi utcai teleprehabilitáció
elıkészítése,
- adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének
elıkészítése
- pályázati tevékenység (CSSFfoglalkoztatás/2008-8222 jelő pályázat)

20, késıbb 25 fı rész és fıállású
álláskeresı foglalkoztatása egyéves
munkaerıpiaci program keretében

- a program tevékenységeinek közvetlen
szereplıinek (gyerekházi dolgozók, iskolai
koordinátorok, IT mentorok, ifjúságsegítık)
munkaerıpiaci szolgáltatásai
- szociális szövetkezet megalakítása,
- egy fı munkaerıpiaci tanácsadó révén öt
településen kompetencia felmérések, egyéni
fejlesztési tervek, tanácsadás, képzés 120 fı
részére,
- folyamatos pályázati tevékenység
(TÁMOP5.3.1., MPA-2009-1)

A program koordinációja
A Biztos Kezdet Gyerekházak munkatársai (10 fı), az iskolai koordinátorok (5 fı), ITmentorok (3 fı), ifjúsági animátorok (2 fı), a szociális alterület alkalmazottjai (3 szociális
munkás, 1 munkaerı-piaci tanácsadó), a pályázatíró-projektmenedzser és a kistérségi
koordinátorok (2 fı) a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány alkalmazottai, az
Alapítvány a munkaerı-piaci program kedvezményezettje és lebonyolítója. A program
megvalósításának kistérségi koordinálását, a munkaügyi és pénzügyi, számviteli
adminisztráció egy részét a helyi koordinációs iroda látja el. Az iroda biztosítja a program és a
helyi döntéshozók, ágazatok folyamatos párbeszédét, a program nyilvánosságát, a helyi
civilekkel való együttmőködést, részt vesznek az országos program tevékenységében,
alkalmazottjai tagjai a GYEP-en belüli szakértıi csapatnak, és tevékeny részesei a program
stratégiai tervezési munkálatainak.
Az iroda a letéteményese a program kommunikációs, marketing tevékenységének. Állandó
kapcsolatban állunk a helyi, regionális és országos sajtóval, az elmúlt évben mindkét szociális
miniszter látogatást tett a kistérségben, továbbá fogadtunk EP képviselıket, MEH államtitkárt
és 2009 tavaszán országos konferenciát szerveztünk, melynek központi témája a program
eddigi mőködése és jövıje.

Biztos Kezdet
A Biztos Kezdet gyerekházak szolgáltatásait a gyermekek szüleikkel együtt veszik igénybe.
Az intézmények biztosítják a gyermekek korai képességgondozását, a korai fejlesztéshez
kapcsolódó speciális szolgáltatásokat, valamint a szülıi kompetenciák elsajátítására is
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lehetıséget nyújtanak, és támogatást biztosítanak a szülıi munkavállalás elısegítéséhez. A
gyerekházakban dolgozó munkatársak részt vettek a helyi munkaügyi kirendeltség munkaerıpiaci tanácsadó tréningjén, valamint felkészítést kaptak a szociális és munkaügyi ellátások
szabályairól, feltételeirıl, az igénybevétel módjainak közvetítési lehetıségeirıl. A
gyerekházakban számítógép és internet elérés biztosítja az álláskeresés, állásközvetítés
lehetıségét. Jelenleg folyamatban van a gyerekházak foglalkoztatási információs pontokká
történı minısítése és a szolgáltatások bıvítése. Munkatársaink a szülık munkaügyi
nyilvántartási rendszerben történı regisztrálásában folyamatos segítséget nyújtanak. A Biztos
Kezdet filozófiájának alappontja az egyes szakmák összehangolt együttmőködése a
gyermekes családok felé nyújtott személyes szolgáltatások minıségének fejlesztése
érdekében, ennek megfelelıen a gyerekházban a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat
munkatársának folyamatos jelenlétére törekszünk.
A három településen (Rimóc, Varsány, Magyargéc) mőködı gyerekházi szolgáltatásokat
évente több mint 250 család veszi igénybe.
A TÁMOP 5.2.2. keretre három támogatási igény nyújtottunk be három gyerekházi helyszín
(Rimóc, Varsány, Magyargéc) hosszú távú fenntartásának biztosítása érdekében: kettıt a
települési önkormányzat nevében, egyet pedig az Alapítvány nevében. A pályázat szakmai
elıkészítését, megírását a programiroda bonyolította.

Információs Társadalom fejlesztése
Információs társadalmi pontjainkban (e-pontok, teleházak, közösségi internet hozzáférési
helyszínek) IT-mentoraink az e-szolgáltatások egész tárházával várják a kistérség lakosait:
információkeresés, világháló-használata, informatikai tanfolyamok megszervezése,
elektronikus könyvtár, virtuális jelenlét, irodai szolgáltatások (fénymásolás, iratszerkesztés),
e-ügyintézés, álláskeresés-állásközvetítés stb. tartoznak a szolgáltatásaink körébe.
Az alterület további fejlesztése érdekében jelentıs pályázati tevékenységgel próbáljuk a
forrásokat bıvíteni (KIHOP, MENET). A gyerekházak és a tanodák egyben IT helyszínek is.
A KIHOP jelő pályázatok kedvezı bírálatba részesültek, így a tevékenységek bıvítésére, az
állandó – munkaidın túli és hétvégi – nyitva tartásra, IKT eszközök bıvítésére további 6
millió forint összegő támogatás áll rendelkezésre 2009 év folyamán.
Ifjúságfejlesztés
Egy sikeres ifjúsági pályázatnak köszönhetıen a Szécsényi kistérségben több helyen
megnyíltak vagy újranyíltak az ifjúsági klubok, ifjúsági közösségi terek (felújítva és kisebb
berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszerelve). Jelenleg nyitjuk meg a Szécsényi
Mővelıdési Központban a kistérségi ifjúsági tanácsadói és információs irodát. Két ifjúsági
animátorunk az ifjúsági önszervezıdı közösségek létrehozása, mőködtetése és pályázati úton
történı forrásszerzésénél bábáskodik, életvezetési és pályaválasztási tanácsadást nyújt a
kistérség tíz településén. A program együttmőködési megállapodást kötött a Salgótarjáni
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával, ifjúsági animátoraink kistérségi szintő ifjúsági
találkozókat szerveznek, települési szintő szabadidıs programokat bonyolítanak, segítenek a
magas iskolai lemorzsolódási arányok javításában és folyamatos mentorai a „csellengı”
fiatalok csoportjainak. Három településen alakult ifjúsági egyesület a program
mentorálásával, szakmai segítségével.
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Gyerekegészségügy
A gyerekegészségügyi terület kiemelt feladatai közé tartozik a közétkeztetés tartalmi
(egészséges táplálkozás) és formai (az étkezés körülményei) fejlesztése, valamint a helyi
gazdasággal való összekapcsolása. A táplálkozással kapcsolatos programok a szülıket,
gyerekeket az intézményeken kívül is célozzák. Az alprogramban hangsúlyos szerepet kap a
kistérségben jelenleg megoldatlan fogászati szőréshez és fogászati kezeléshez való hozzájutás
javítása. Ugyancsak hangsúlyos terület a serdülıkori gyerekvállalással kapcsolatos munka,
amely az ismert, elsısorban ismeretterjesztı megoldások mellett új, az érintett korosztály
megszólítását jobban, hatékonyabban segítı módszerek alkalmazását kísérli meg.
Az egészségügyi program célkitőzései közé tartozik a helyi települési jó-gyakorlatok
kistérségi terjesztése, valamint a helyi, elsısorban iskolai egészség- és környezettudatos
magatartásra nevelési kezdeményezések, programok támogatása. Képzésekkel segítjük a
problématerületek iránti figyelem, érzékenység kialakulását a szakemberek és segítık
körében. Erıforrásaink segítségével kísérletet teszünk az egészségügyi ellátórendszer
hatékonyságának növelésére.
Közoktatás fejlesztése
A munkaerı-piaci program keretében alkalmazott öt iskolai koordinátor tíz településen lát el
feladatokat. Elsısorban az óvodába, illetve iskolába járó hátrányos helyzető vagy egyéb
okból külön figyelmet igénylı gyerekkel foglalkoznak. Tevékenységük elsıdleges célja, hogy
javítsák a szülı – óvoda, iskola közötti viszonyt, hozzásegítsék a gyerekeket a rendszeres
óvoda- és iskolalátogatáshoz. Emellett részt vesznek a gyerekek nyári programjaiban (tábor,
napközis tábor) és segítik a tanórán kívüli foglalkozásokat (napközi stb.).
Programunk támogat iskolai szabadidıs foglalkozásokat, mint pl. táncmővészeti oktatás,
zenemővészeti oktatás, a célcsoport ebben az esetben is a hátrányos heylzető, szegénységben
élı gyerekek.
Programunk komplex iskolafejlesztési stratégiák elkészítésével és szakmai módszertani
továbbképzésekkel segíti a kistérségi iskolák munkáját. A szakmai módszertani
továbbképzéseket adaptációs program, folyamatos utánkövetés, szakmai mőhelyek
életrehívása követi minden fejlesztésben érintett intézmény esetében.
Két helyszínen (Nagylóc, Nógrádszakál) tanodát indítottunk a felsıtagozatos gyerekek sikeres
tanulmányi elımenetele segítése, a középiskolai lemorzsolódás csökkentése céljából. A
program szakmai segítésével a Szécsény-Nagylóc-Nógrádszakál iskolafenntartó társulás 63
milllió Ft összegő támogatás nyert a TÁMOP-ból kompetencialapú oktatás bevezetésének
elısegítésére. 2008 évben egy (50 fıs), 2009 évben 2 (50 fıs) nyári bentlakásos tábort
szervezünk hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók részére.
Szociális és gyerekjóléti alapellátások fejlesztése
2008 ıszétıl három szociális munkás alkalmazásával az alterületen jelentıs
(rész)eredményeket sikerült elérnünk. Az alterületen belül három településen folyik az
adósságkezelési szolgáltatás bevezetése (adósságállomány felmérése, közüzemi
szolgáltatókkal való megállapodások megkötése, rendelettervezetek elıkészítése, egyeztetése,
szükséges képzettség megszerzése). Továbbá elindítottunk egy teleprehabilitációs programot
Magyargéc településen (mélyinterjúk sorozat az érintettekkel, döntéshozókkal, a
szolgáltatások, intézmények képviselıivel és civilekkel, részletes helyzetelemzı tanulmány,
épületek mőszaki felmérése, tulajdonjogi viszonyok rendezése, személyi okmányok
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ügyintézése, teleprehabilitációs pályázat elıkészítése, intenzív egyéni és csoportos szociális
munka, valamint közösségfejlesztési programok).
Emellett rendszeres esetmegbeszélı és jelzırendszeres megbeszéléseket tartunk a kistérségi
ellátórendszer dolgozóinak, szupervízióval segítjük a munkát.
Foglalkoztatás elısegítése
Programunk alappillére a foglalkoztatás elısegítése, növelése. Koncepciónk szerint a piaci
vállalkozások mellett nagy szükség van a szociális gazdaság közösségi modelljeinek
alkalmazására. Ezek szükségszerően üzleti szemlélettel mőködı, de nem a profit
maximálásra, hanem a helyi szükséglet-kielégítésre törekvı gazdasági egységek. Jelenleg
folynak az elıkészületei egy kistérségi szintő szociális szövetkezet megalakításának,
mőködtetésének (tagok toborzása, üzleti tervek kidolgozása, új hitel terméktípusok
kidolgozása).
Megalakult egy kistérségi szociális szövetkezet eMulticoop Szociális Szövetkezet néven,
amely három munkahelyteremtı beruházás támogatására nyújtott be pályázatot a Munkaügyi
Kirendeltségen keresztül az SZMM által kiírt pályázati felhívásra (MPA-2009-1).
A munkaerıpiaci tanácsadónk segíti a munkaügyi regisztrációt, egyéni kulcskompetencia
méréseket végez, egyéni fejlesztési terveket állít össze tartós munkanélküliek számára,
álláskeresı klubokat generál, vállalkozói fórumokat szervez. Részt veszünk a foglalkoztatási
tervek elıkészítésében, a szociális kerekasztalok munkájában, az Út a munkához program
minél sikeresebb bonyolításában. A foglalkoztatással kapcsolatos összetett tervezési és
végrehajtási tevékenységek hatékonyabbá tétele érdekében még egy szakképzett fı
alkalmazását tervezzük.

8. Az Alapítvány támogatói és támogatások 2008-ben:

MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES ALAPÍTVÁNY
2008.év
2008-ban kapott támogatás 2009. évi felhasználásra
összege, Ft
marad, Ft

Bevételi forrás megnevezése

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 4858-2/2008 sz. támogatási szerzıdés
Miniszterelnöki Hivatal VI-SZ435/2/2008 sz. támogatási szerzıdés
Polgár Alapítvány
Sulinova szerzıdés alapján
Adomány Szomor Éva közvetítésével
MTA KTI szerzıdés
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Nemzeti Civil Alap NCA-ORSz-08-1051
Nemzeti Civil Alap NCA-ÖNSZ-08-A-0201
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28 215 459
10 682 500
6 000 000
300 000
2 166 667
320 000
700 000
268 875
4 000 000
2 450 000

0
2 814 348
2 995
0
0
0
0
0
1 654 978
798 296

Nemzeti Civil Alap NCA-NK-08-B-P-0302
Nemzeti Civil Alap NCA-NK-08-D-P-041
Nemzeti Civil Alap NCA-ÖNSZ-08-B-0038
Nemzeti Civil Alap NCA-NK-08-E-P-0125

1 000 000
1 000 000
485 000
240 000
9 109 723
2 253 151
45 322
673 333
69 910 030

Levi Srauss Foundation
EAPN
Regionális Családsegítı
Zsivora György Fıiskola
Záró egyenleg :

287 905
994 500
0
0
9 109 723
0
0
0
15 662 745

Az Alapítvány 2008-es mőködése során több, mint 59 millió forintot használt fel céljai elérése
érdekében.
Az Alapítvány átlagos statisztikai létszáma 2008. évben 22,83 fı volt.

E Jelentés Márton Izabella, Dr Simon Mihály és Kegyes Zsuzsanna munkája alapján készült.

Budapest, 2009. május 10.

Deák Ágnes
kuratóriumi elnök
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