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A PROGRAM JAVASLATAINAK KAPCSOLATA
AZ NFT-BEN SZEREPLİ INTÉZKEDÉSEKKEL

GYEP kitőzött cél
A jövedelmi szegénység
kiterjedtségének
csökkentése.

A jövedelmi szegénység
mélységének csökkentése.

Munkanélküli családok
helyzetének javítása.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Normatív és fejlesztési javaslatok
a Stratégiában
Készüljön törvény a családi pótlék évi
minimum egyszeri indexálásáról, a
svájci indexálás formulája szerint.
Kerüljön bevezetésre a családi pótlék
átlagos bérnövekedésnél 10
százalékkal magasabb emelése a 3
és több gyermekeseknél, valamint a
gyermeküket egyedül nevelıknél.
A rendszeres szociális segély 2006.
évi bevezetése utáni folyamatos
monitorozás, esetleges korrekciók és
folyamatos szintemelés szükséges.
Ha lehetséges, bevezetendı az
álláskeresési ellátások
gyerekszámmal való korrekciója.
Az eltartott gyermekkel rendelkezı
szülık számára magasabb
bérpótlási rátával kell meghatározni
az álláskeresési járadékot és segélyt,
valamint annak alsó, ill. felsı határát.

Kapcsolódó NFT II. intézkedések

Felelıs tárca

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs
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Az átlagos munkanélküliségi rátát
legalább kétszeresen meghaladó
településeken célszerő 50
százalékkal meghosszabbítani az
álláskeresési járadék és segély
idıtartamát.
Komplex „pszicho-szociális”
megerısítés szükséges, különösen a
tartós munkanélküliek, vagy a
Munkába
munkaerıpiacra soha be nem került
lépésre/visszatérésre
fiatalok
felkészítés.
számára.
A valódi munkaerıpiaci igényekre
alapozva betanító vagy OKJ-s
szakmai végzettséghez kell juttatni a
szakképzetlen vagy elavult
szakmával
rendelkezı pályakezdıket és
munkanélkülieket.
A munkaerı-piaci visszailleszkedést
segítı programok idejére
valamilyen formában biztosítani kell a
kisgyermekek (fıleg a 3 évesnél
fiatalabbak) napközbeni ellátását.
Olcsóbbá kell
tenni a célzott csoportok
Munkahelyek,
munkafeltételek biztosítása. foglalkoztatását.
Az alacsony bérő munkák adózási
terheit jelentısen csökkenteni kell.
Szociális gazdasághoz tartozó
kezdeményezések intenzív
támogatása szükséges.
Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nincs
Sérülékeny társadalmi csoportok
integrálása (motiváció,
képezhetıvé/foglalkoztathatóvá tevı
programok, önálló életvitelre
felkészítı programok.) Humán Esza
OP

Valószínőleg Humán Esza OP-ban
Regionális OP-k, valamint: Humán
Erfa OP: Otthon-közeli, családközeli
szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások fejlesztése +
bölcsıdei infrastruktúra fejlesztés

ICSSZEM és
FMM

OM, FMM

Régiók és
ICSSZEM

Nincs

Nincs
Szociális gazdaság típusú helyi
foglalkoztatás Humán Esza OP,
ROP-ban: szociális gazdaság
fejlesztés helyi foglalkoztatással

FMM + régiók
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Településenként,
kistérségenként, megyénként meg
kell alakulniuk azoknak a
csoportoknak, amelyek a
lehetıségeket felmérik, megoldási
javaslatokat dolgoznak ki, s
érdekeltek
azok megvalósításában.
Az alkalmi munkavállalási (AM)
könyvvel történı munkavállalást
sokkal szélesebb körővé lehetne
tenni, ha ezt a sajátos piacot egy új,
alkalmasint non-profit szereplı
megszervezné.
Növelendı azon munkahelyek
száma, amelyek
összeegyeztethetık a gyermekek
nevelésével.
A távmunka,
illetve az infokommunikációs
lehetıségeket ki kell használni.

Jobb, egyenlıbb feltételek a
készségek és képességek Bölcsıdei, óvodai ellátó rendszer
kibontására.
fejlesztése.

Iskolai szegregáció csökkentése.
Korai fejlesztés.
Integrációs normatíva jobb célzása.
Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Helyi közösségek erısítése közösségi részvétel és társadalmi
tervezés Humán Esza OP+ROP
innovatív

ICSSZEM +
régiók

Nincs
Nemek közötti esélyegyenlıség
érvényesítése a foglalkoztatásban
Humán Esza OP

Minden ROP foglalkozik vele
ROP-ok és Humán ERFA OP:
Sérülékeny társalami csoportok
nappali szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése
Iskolai lemorzsolódás csökkentése,
tanulási esélyek növelése iskolán
belüli programokkal - különös
tekintettel a roma és
folyatékossággal élı gyermekek
integrált oktatására Humán Esza OP
Biztos Kezdet Humán ESZA OP
Nincs

FMM

Régiók

ICSSZEM és
régiók

OM
ICSSZEM
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Szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása.

Gyermekek napközbeni ellátásának
integrált intézményei

Iskolákban szociális és
gyermekvédelmi szakemberek
foglalkoztatása.

Társadalmi bőnmegelızés.
Iskola fejlesztés: helyben.

Integrált oktatás (SNI és HH).
Útravaló program.

Sport és szabadidı.

Korai lemorzsolódás
megakadályozása.
Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Kistérségi Közösségi Központok (K3)
integrált mikrotérségi szociális és
egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó
intézmények kialakítása Humán Erfa
OP, ROP-ok
K3 és Regionális OP-k 1.2 otthonközeli, családközeli szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások
fejlesztése Humán Erfa OP
Pedagógusok képzése,
továbbképzése az esélyegyenlıség,
az ágazaton belüli és ágazatok
közötti integráció érdekében Humán
Esza OP
Folyamatban esetleg: régiók a
komplex térség/település
fejlesztésben
ROP-ok: általános iskolák
infrastrukturális fejlesztése
Iskolai lemorzsolódás csökkentése,
tanulási esélyek növelése iskolán
belüli programokkal - különös
tekintettel a roma és
folyatékossággal élı gyermekek
integrált oktatására Humán Esza OP
Nincs
ROP-ok, valamint: Beruházás a
jövıbe: ifjúsági programok, deviancia
csökkentés Humán Esza OP
Iskolai lemorzsolódás csökkentése,
tanulási esélyek növelése iskolán
belüli programokkal - különös
tekintettel a roma és
folyatékossággal élı gyermekek
integrált oktatására

ICSSZEM és
régiók

ICSSZEM és
Régiók

OM

Régiók
Régiók

OM

Régiók és
ICSSZEM

OM
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Ingyenes étkezés és tankönyv.
Szakképzés modernizációja.

Szociális és
gyermekvédelmi
szolgáltatások.

Gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz
való jobb hozzáférés.

Gyermekekkel foglalkozó
szakemberek képzése.
Lakáskörülmények javítása. Víz és áram.
Telepfelszámolás.
Hajléktalanság megelızés.
Magáncsıd intézménye.

Egészséges gyerekkor.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nincs
ROP-ok: Térségi Szakképzési
Innovációs Központok
ROP-ok és Humán ERFA OP:
Sérülékeny társalami csoportok
nappali szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése.
Pedagógusok képzése,
továbbképzése az esélyegyenlıség,
az ágazaton belüli és ágazatok
közötti integráció érdekében Humán
Esza OP.
ROP-ok: integrált térségfejl.,
településrészrész rehabilitáció .
ROP-ok: Komplex térségi és
települési fejlesztések.
Sérülékeny társadalmi csoportok
integrálása. Humán Esza OP.
Nincs
Központi területi program. Az
Országos Területfejlesztési
Hivatalhoz (a lakáshivatal) tartozik.

Szociális bérlakás építés.
Egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása.
K3, Humán ERFA OP
Egészséges életmód oktatása,
Táplálkozás javítása.
Humán Esza OP.

Régiók

ICSSZEM

OM
Régiók
Régiók/ICSSZEM
lebonyolít
ICSSZEM

OTH lakáshivatal
ICSSZEM és
EÜM
EÜM
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