5.b. Melléklet

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM VERTIKÁLIS CÉLJAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ ORSZÁGOS PROGRAMOK
A JÖVEDELMI SZEGÉNYSÉG KITERJEDTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE*
Országos programok
A program
Neve

Rövid leírása

Megvalósító/koordináló szerve

2004-2006

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV
(NCST) A TÁRSADALMI
ÖSSZETARTOZÁSÉRT

Falu-és tanyagondnoki hálózat
(NCST-ben)

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Idıtartama

Célja a hátrányos helyzető kistelepülések
szociális ellátásának biztosítása, az aprófalvak és
külterületi lakott helyek intézményhiányából
eredı hátrányainak enyhítése, a
közszolgáltatásokhoz és alapellátásokhoz való
hozzáférés biztosítása (szociális alapellátásokhoz
és egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás,
óvodás, iskolás gyermekek intézménybe
szállítása). („Jó gyakorlatként” szerepel a
Nemzeti Cselekvési Tervben.)

Egészségügyi, Szociális, Családügyi
és Esélyegyenlıségi Minisztérium,
Nemzeti Család-és Szociálpolitikai
Intézet

1991-tıl

2006. február
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Köztársasági Esélyegyenlıségi
Program (NCST-ben)

A program öt pillérre épülve kívánja javítani a
hátrányos helyzető egyének és csoportok esélyeit,
illetve segíti az „Esélyegyenlıség
elımozdításáról” szóló törvény végrehajtását. Az
öt fı pillér az akadálymentesítés, krízisközpontok
létrehozása, esélyegyenlıségi képzések, telepfelszámolás és információs hálózat kiépítése
(Országos Esélyegyenlıségi Hálózat – „Esélyek
Háza’”).A program megvalósítására 3 milliárd Ft
van.

Esélyegyenlıségi Kormányhivatal

2004.
januártól

Roma Integráció Évtizede Program
(NCST-ben)

A nemzetközi program célja, hogy felgyorsítsa a
romák társadalmi és gazdasági helyzetének
javulását, egyben hozzájáruljon a közvélemény
pozitív irányú átalakulásához. Ennek érdekében a
nemzeti roma stratégiák kialakítását, esetleges
összehangolását, akciótervek kidolgozását és
folyamatos ellenırzését, a romaügy iránti
nagyobb figyelmet és elkötelezettséget kívánja
elérni. A résztvevı országok (Horvátország,
Bulgária, Románia, Macedónia, Csehország,
Szerbia-Montenegró, Szlovákia, Magyarország)
a Roma Integráció Évtizede Program folyamán,
saját gazdaság és szociálpolitikájukkal
összhangban tervezik és valósítják meg roma
integrációs politikájukat.

Roma Integráció Évtizede Titkárság
(az ICSSZEM Roma Integrációs
Fıosztályán), illetve a nemzeti
kormányok, a Világbank és a Nyílt
Társadalom Intézet.

2005-2015

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
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SZÜLİK FOGLALKOZTATÁSA
Országos programok
A program
Neve

Rövid leírása

Megvalósító/koordináló
szerve

Idıtartama

HUMÁNERİFORRÁSFEJLESZTÉSI OPERATÍV
PROGRAM (HEFOP)

1.1. A munkanélküliség
megelızése és kezelése

Fiatalok munkaerı-piaci beilleszkedésének, a
munkanélküliek és az inaktívak munkaerı-piaci
reintegrációjának és tartós beilleszkedésének segítése, az
idısebb, 45 év feletti munkavállalók munkaerı-piaci
részvételének elımozdítása, illetve a munkanélküliség
tartóssá válásának megelızése.

Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal,
ESZA Kht.

20042006

1.2. Az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat fejlesztése

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások minıségének és hatékonyságának javítása,
illetve az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat korszerősítése”
címő PHARE projekt keretében megvalósult fejlesztések
folytatása.

Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal,
ESZA Kht.

20042006

1.3. A nık munkaerı-piaci
részvételének támogatása, a
munka és a családi élet
összeegyeztetése

A nık munkaerı-piaci részvételének elımozdítása a képzés
és a vállalkozóvá válás támogatásával. A program támogatja
azon gondozási szolgáltatásokat, amelyek megkönnyítik a
kisgyermekes nık képzését és munkavállalását.

Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
Irányító Hatóság, ESZA
Kht., Foglalkoztatási
Hivatal

20042006

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
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•

1.3.1. A nık munkába
állásának, munkaerı-piaci
részvételének segítése

2.3. A hátrányos helyzető
emberek, köztük a romák
foglalkoztathatóságának
javítása
•
•

2.3.1. Hátrányos helyzető
emberek alternatív munkaerıpiaci képzése és foglalkoztatása
2.3.2 Alternatív Foglalkoztatási
Szolgáltatások

3.5. A felnıttképzés
rendszerének fejlesztése
•

•

3.5.4. A felnıttképzés
hozzáférésének javítása a
rendelkezésre álló
közmővelıdési
intézményrendszer bevonásával
3.5.3. „Lépj egyet elıre” projekt

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

A munkaerı-piacról kirekesztıdött emberek integrációjának
elısegítése, a leghátrányosabb helyzető emberek, köztük a
romák, a (16-25 éves) képzetlen fiatalok, a korai
iskolaelhagyók, az idısebb munkavállalók, a fogyatékos
emberek, a szenvedélybetegek, a fogvatartottak, az alacsony
iskolai végzettségőek, a hátrányos helyzető régiókban élık
munkaerı-piaci integrációjának elımozdítása.

Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal,
ESZA Kht.

20042006

A hátrányos helyzető emberek, köztük az alacsony
képzettségő dolgozók, az idısebb munkavállalók, a
fogyatékos emberek, a nık, az elmaradott régiókban élık
képzéshez való hozzáférésének megkönnyítése érdekében
támogatja az ezen célcsoportok különleges igényeihez
igazított tananyagok és képzési módszerek kidolgozását.

Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal,
ESZA Kht.

20042006

„Lépj egyet elıre”: A munkavállalók képzettségi
színvonalának emelése, szakmai ismereteinek növelése.
Körülbelül 10 12 ezer fı képzése a program keretében.

2006. február
5.b. Melléklet
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Újra Dolgozom Program

A tartós munkanélküliek, alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezı munkanélküliek, roma lakosság, pályakezdı
munkanélküliek, csökkent munkaképességőek munkaerıpiaci integrációja.

Országos Foglalkoztatási
Közalaptvány

A romák foglalkoztatását vállaló
kisvállalkozások fejlıdését,
megerısödését elısegítı kísérleti
támogatási program
(ROMAVF/2005/2)

Cél a romák munkaerı-piaci helyzetének javítása,
képzettségük és foglalkoztathatóságuk fejlesztése, 32
hónapos pályázati programok megvalósításával

Országos Foglalkoztatási
Közalaptvány

2006.
február
28. (a
pályázatok
beérkezés
ének
határideje)

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti
kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzető
emberek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a
fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció,
az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a
befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát
vállalni nem tudók képzését, munkához jutását,
foglalkoztatását segítik elı.

Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány EQUAL
Programirodája,
Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi
Minisztériumban mőködı
Irányító Hatóság

20042006

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
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Közhasznú foglalkoztatás (NCSTben)

Cél a leghátrányosabb helyzető munkaerı-piaci csoportok
foglalkoztatása.

Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium

Közcélú munkavégzés támogatása
(NCST-ben)

Hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci integrációja.

Belügyminisztérium

Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása,
hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci integrációja.

Magyar Terület-és
Regionális Fejlesztési
Hivatal, Regionális
Fejlesztés Operatív
Program Irányító Hatóság

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM (ROP)

3.2. Helyi foglalkoztatási
kezdeményezések
támogatása

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

20042006

2006. február
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JOBB, EGYENLİBB FELTÉTELEK A KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK KIBONTÁSÁRA, A SZEGREGÁCIÓ CSÖKKENTÉSE
Országos programok
A program
Neve

Rövid leírása

Megvalósító/koordináló/
közremőködı szerve

Idıtatrama

A hátrányos helyzető, különösen a roma, illetve a
sajátos nevelési igényő tanulók
esélyegyenlıségének biztosítása, sikeres
munkaerı-piaci integrációjuk alapjainak
megteremtése: iskolai kudarcok és a
lemorzsolódás megelızése, integrált oktatási
gyakorlatok kialakítása, szegregáció
megszüntetése a közoktatási rendszerben.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság,
Oktatási Minisztérium Alapkezelı
Igazgatósága

2004-2006

HUMÁNERİFORRÁSFEJLESZTÉSI OPERATÍV
PROGRAM (HEFOP)

2.1. Hátrányos helyzető tanulók
esélyegyenlıségének
biztosítása az oktatásban
•

•

2.1.2 Intézményi együttmőködés
a sajátos nevelési igényő tanulók
integrált nevelésének
támogatására a közoktatás
területén
2.1.3. Intézményi
együttmőködés a hátrányos
helyzető tanulók integrációs
felkészítésének támogatására a
közoktatás területén

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
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•

2.1.4. Modell értékő tanoda
típusú (extrakurrikuláris)
tevékenységek támogatása a
hátrányos helyzető tanulók
iskolai sikerességének érdekében

3.1. Az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges
készségek és kompetenciák
fejlesztésének támogatása
•

3.1.2 Térségi Iskola-és
Óvodafejlesztı Központok
megalapítása a kompetenciaalapú tanítási-tanulási
programok elterjesztése
érdekében

3.2. A szakképzés tartalmi,
módszertani és szerkezeti
fejlesztése
•

3.2.2. Térségi Integrált
Szakképzı Központok
létrehozása

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Az egész élten át tartó tanuláshoz szükséges
készségek, kompetenciák és képességek
oktatásának támogatása, az elsajátítás
folyamatának elımozdítása, illetve azon iskolák
támogatása, amelyek az ilyen jellegő
programokhoz szükséges pedagógiai és
módszertani feltételek mentén mőködnek.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság, ESZA
Kht, Oktatási Minisztérium
Alapkezelı Igazgatósága

2004-2006

A szakoktatási és képzési rendszer fejlesztése
annak érdekében, hogy megfeleljen a munkaerıpiac igényeinek, illetve, hogy felkészítse a
fiatalokat az egész élten át tartó tanulásra, a
képzés és a munkaerı-piac közötti
együttmőködés megteremtése, erısítése.(16
Térségi Integrált Szakképzı Központ)

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal, ESZA Kht.,
Oktatási Minisztérium Alapkezelı
Igazgatósága

2004-2006

2006. február
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4.1. Az oktatás és képzés
infrastruktúrájának
fejlesztése
•

4.1.1. Térségi Integrált
Szakképzı Központok
infrastrukturális feltételeinek
javítása

Az oktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésének támogatása. A már meglévı
intézmények bázisán létrejövı 16 integrált
szakképzı központ célja, hogy biztosítsa a
regionális és helyi szintő szakképzési kínálat
hatékonyabb koordinációját.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal, ESZA Kht,
Oktatási Minisztérium Alapkezelı
Igazgatósága

2004-2006

Az óvodai és az alapfokú nevelési-oktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztésén
keresztül az oktatás minıségében meglévı
különbségek csökkentése a hátrányos helyzető
kistérségekben, különös tekintettel azokra a
településekre, ahol magas a hátrányos helyzető és
a roma lakosság aránya. További cél az óvodai
férıhelyek bıvítése, az esélyegyenlıség
biztosítása, az integrált nevelés-oktatás
elısegítése.

Magyar Terület-és Regionális
Fejlesztési Hivatal, Regionális
Fejlesztés Operatív Program Irányító
Hatóság

2004-2006

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM (ROP)

2.3. Óvodák és alapfokú
nevelési-oktatási
intézmények
infrastrukturális fejlesztése

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
5.b. Melléklet
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Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Kollégiumi Program

A kollégiumi program célja, hogy egy
Oktatási Minisztérium, „Arany János
középiskolai kollégiumok által alkalmazható
Programiroda”
pedagógiai eszközrendszer segítségével
biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél nagyobb
arányban tanulhassanak érettségit adó
középiskolában a legszegényebb, legképzetlenebb
szülık gyermekei.

2004/2005
tanévben
került
bevezetésre

Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Tehetséggondozó
Program

A tehetséggondozó program célja, hogy segítse a
hátrányos helyzető, nyolcadik osztályos tanulókat
abban, hogy gimnáziumokban tanulhassanak
tovább.(Pályázati program települési és
kisebbségi önkormányzatok számára.)

A
pályázatok
elbírálása
utáni
eredményhirdetés:
2006.
február 6.
(ebben az
évben)

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Oktatási Minisztérium, „Arany János
Programiroda”

2006. február
5.b. Melléklet
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„Utolsó Padból Program”

Célja a nem fogyatékos gyermekek fogyatékossá
minısítésének megakadályozása, illetve, hogy
ezek a gyermekek igényeiknek megfelelı
fejlesztésben részesüljenek az Országos
Integrációs Oktatási Hálózat szolgáltatásai által.
Átmeneti normatíva biztosításával kívánja elérni
a nem fogyatékos gyermekek normál tagozatba
való visszahelyezését.

Oktatási Minisztérium, Országos
Oktatási Integrációs Hálózat

2003.
szeptembertıl

Útravaló Ösztöndíj Program

A hátrányos helyzető tanulók iskolai
elırejutásának támogatása pályázati úton.

Oktatási Minisztérium

2005

„Szemünk fénye” iskolavilágításai
és főtéskorszerősítési program

Az iskolák korszerősítése, a tantermek
kényelmének növelése, a gyermekek tanulási
feltételeinek javítása.

Oktatási Minisztérium

Tanulmányi ösztöndíj pályázat
roma tanulók/hallgatók részére

A pályázat által elnyerhetı ösztöndíj célja, hogy
hozzájáruljon a roma tanulók tanulmányi
sikerességét. (általános iskolai tanulók,
középfokú oktatásban tanulók ösztöndíja, Czinka
Panna ösztöndíj, illetve támogatja még a
felsıfokú és külföldi tanulmányokat is.)

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlıségi Minisztérium,
Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2005/2006
tanév
(folyamatos)

2006. február
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Roma Program Támogatási
Hálózat

Célja, hogy szakmai és mőködési önállósággal
országosan vezetı szerepet töltsön be az oktatás
területén a romákat érintı, romák által
mőködtetett regionális, térségi, vagy helyi
projektfejlesztések technikai támogatásában. A
Támogatási Hálózat elsıdleges feladata a HEFOP
2.1 intézkedés roma vonatkozású pályázatainak
támogatása, kiemelten a HEFOP 2.1.4 (tanoda)
pályázati kiírás pályázóinak történı technikai
segítségnyújtás.

Az Oktatási Minisztérium Hátrányos
Helyzető és Roma Gyermekek
Integrációjáért Felelıs Miniszteri
Biztos Hivatala

Brunszvik Teréz óvodai
számítógépes program

Hátrányos helyzető települések óvodáinak
ellátása speciális, a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelı számítógépekkel. (269
település kapott ilyet.)

Informatikai és Hírközlési
Minisztérium

Világ – Nyelv Program „Elıre
Fuss” alprogramja

Célja a nyelvtudás fejlesztésének támogatása.
Nyolc alprogramja közül az Elıre fuss a
hátrányos helyzető diákok sajátos igényeinek
megfelelı nyelvoktatási programok létrehozását
és kísérleti oktatási projektek megvalósítását
támogatja. 2005-ben a szociálisan hátrányos
helyzető, valamint a sajátos nevelési igényő
tanulók felzárkóztatására körülbelül tízmillió
forint támogatást kaptak a pályázó intézmények.

Oktatási Minisztérium

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2005.
áprilistól

2006. február
5.b. Melléklet
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SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Országos programok
A program
Neve

Biztos Kezdet Program

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Rövid leírása

A kiemelt program célja, hogy a szociális és
egészségügyi ellátás szereplıit összefogva
nyújtson komplex segítséget halmozottan
hátrányos helyzető, kisgyermekes szülıknek és
családoknak. Személyre szabottan igyekszik
összehangolni az elérhetı szociális támogatásokat
és szolgáltatásokat. A hat éven aluli gyermekeket
és szüleiket egyaránt célozza a modellprogram,
amely Vásárosnaményban, Ózdon, Mórahalmon,
Csurgón és Budapest VIII. kerületében indult
elsıként, 400 családot és 700 hat éven aluli
gyermeket elérve.

Megvalósító/koordináló szerve

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlıségi Minisztérium

Idıtartama
2004.
januártól

2006. február
5.b. Melléklet
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HUMÁNERİFFORRÁSFEJLESZTÉSI OPERATÍV
PROGRAM (HEFOP)

4.2. A társadalmi befogadást
támogató szolgáltatások
infrastruktúrájának
fejlesztése

Célja a nappali szociális gondozást nyújtó
szolgáltatások fejlesztése, a szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtése a
szolgáltatások minıségének és a hátrányos
helyzető emberek társadalmi befogadására
irányuló eszköztök hatékonyságának javítása
érdekében. Az intézkedés elsı komponense a
napközbeni gyermekgondozási szolgáltatások
létrehozását (3 évesnél fiatalabb gyermekek
bölcsıdei ellátása), fejlesztését támogatja, a
második komponens a hajléktalanok és
fogyatékos emberek nappali gondozását ellátó
szolgáltatásokat.

2.2. A társadalmi befogadás
elısegítése a szociális
területen dolgozó
szakemberek képzésével

A szociális területen dolgozó szakemberek
készségeinek és együttmőködési hálózataik
fejlesztése. Ennek a szociális és gyermekvédelmi
területen dolgozó szakemberek képzése, a család
és munkahely összeegyeztetését szolgáló
intézmények, szervezetek létrehozása, illetve a
szociális és gyermekvédelmi területen mőködı
szervezetek együttmőködésének fejlesztése.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal, ESZA Kht.,
Strukturális Alapok Programiroda

2004-2006

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal, ESZA Kht.,
Strukturális Alapok Programiroda

2004-2006

2006. február
5.b. Melléklet
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SZOLID Projekt „A Szociális
Törvény Lehetséges Megújítása és
a Szociális Igazgatás
Demokratikus, Távlatos
Fejlesztése”

Cél a szolidaritási elven biztosított ellátásokat és
szolgáltatásokat szabályozó törvény megújítása

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlıségi Minisztérium

Országos Fogyatékosügyi Program

Célja a fogyatékos állapot kialakulásának és
rosszabbodásának megelızése, a fogyatékos
személyek társadalmi kirekesztıdésének
csökkentése, a fogyatékos emberek és családjuk
életminıségének javítása, a társadalom életében
való aktív részvételük elımozdítása.

Országos Fogyatékosügyi Tanács,
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlıségi Minisztérium
(közremőködı intézmények – többek
között – Nemzeti Család-és
Szociálpolitikai Intézet, Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet, Országos
Közoktatási Intézet, Foglalkoztatási
Hivatal)

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006-2009
(középtávú
intézkedési terv)

2006. február
5.b. Melléklet
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LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA
Országos programok
A program
Neve

Rövid leírása

Megvalósító/koordináló szerve

A roma telepeken élık lakhatási és
szociális integrációs
modellprogramja

A telepeken és telepszerő lakókörnyezetben élık
társadalmi integrációja, telepek felszámolása,
illetve rehabilitációja. A lakhatási részprogram
célja az elkülönült telepeken élık
lakáskörülményeinek javítása, lakhatási
integrációjuk elımozdítása. A szociális integráció
részprogram a társadalmi beilleszkedést próbálja
elısegíteni (szociális integráció, egészségügy,
oktatás színvonalának emelése).(Meghívásos
pályázat keretében az elsı körben 40 – 4000 fı
alatti – kistelepülést hívtak meg, végül 9 település
részesült támogatásban, amelyeknek
összlakossága 11. 415 fı, ebbıl telepen él 4. 492
fı. Támogatási keret: 680 millió Ft.)

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlıségi Minisztérium Roma
Integrációs Fıosztály

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Idıtartama
2005.
június2006.
június

2006. február
5.b. Melléklet
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REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM (ROP)

2.1. Hátrányos helyzető régiók
és kistérségek
elérhetıségének javítása

Térségi infrastruktúra és települési környezet
fejlesztése, az országos közúthálózatba tartozó
mellékutak fejlesztése.

Magyar Terület-és Regionális
Fejlesztési Hivatal, Regionális
Fejlesztés Operatív Program Irányító
Hatóság

2004-2006

2.2. Városi települések
rehabilitációja

Térségi infrastruktúra és települési környezet
fejlesztése, város-rehabilitáció.

Magyar Terület-és Regionális
Fejlesztési Hivatal, Regionális
Fejlesztés Operatív Program Irányító
Hatóság

2004-2006

Rövid, közép és hosszú távú lakáspolitikai
intézkedéseket tartalmaz, amelyeknek célja az
építés és befektetés ösztönzése, a bérlakásállomány növelése, a lakáshoz jutás és a szociális
támogatások rendszerének kiterjesztése, illetve a
rászorultak számára a piac mőködésével
összhangban lévı, igazságos, arányos és
fenntartható támogatási rendszer mőködtetése. (A
program harmadik pillére a lakhatás és szociális
támogatás témakörre fókuszál.)

Miniszterelnöki Hivatal

2003-tól
(15-20
éves
idıszak)

Otthon Európában Nemzeti
Lakásprogram

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
5.b. Melléklet
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A települések
szennyvízelvezetésének programja
2003 –tól (NCST-ben)

Célja, hogy 2015-re 83 százalékos legyen a
csatornázottsági arány.

2000-2015

EGÉSZSÉGESEBB GYERMEKKOR BIZTOSÍTÁSA
Országos programok
A program
Neve

Rövid leírása

Megvalósító/koordináló szerve

Idıtatama

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal, ESZA Kht,
Oktatási Minisztérium, Ifjúsági,
Szociális, Családügyi és
Esélyegyenlıségi Minisztérium

2004-2006

HUMÁNERİFORRÁSFEJLESZTÉSI OPERATÍV
PROGRAM (HEFOP)

4.3. Az egészségügyi
infrastruktúra fejlesztése az
elmaradott régiókban

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Célja – többek között - az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése.

2006. február
5.b. Melléklet
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Célja –többek között – az egészségügyi
információ gyors és regionális szintő
rendelkezésre állásához szükséges informatikai
infrastruktúra megteremtése.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Irányító Hatóság,
Foglalkoztatási Hivatal, ESZA Kht,
Oktatási Minisztérium, Ifjúsági,
Szociális, Családügyi és
Esélyegyenlıségi Minisztérium

2004-2006

„Közös Kincsünk a Gyermek”
Nemzeti Csecsemı-és
Gyermekegészségügyi Program

A 100 lépés program keretén belül kidolgozott
nemzeti program, amelynek célja, hogy
Magyarországon több és egészségesebb gyermek
szülessen.

Egészségügyi Minisztérium

2005-tıl

Iskolatej program

FVM rendelet alapján a közoktatásban résztvevı
általános iskolák 1.-8. osztályos tanulói számára
biztosított iskolatej után a fenntartók
támogatásban részesülhetnek.

Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatala

Nemzeti Népegészségügyi Program
(Egészség Évtizedének Johan Béla
Programja)

Nemzeti program a népegészségügyi helyzet
javítására. A program 19 alprogramon (többek
között „Esélyegyenlıség az egészségért” és
„Egészséges ifjúság”) keresztül kívánja
megvalósítani a kitőzött célokat.

Egészségügyi Minisztérium,
Népegészségügyi Kormánymegbízott,
Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság

4.4. Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az
elmaradott régiókban

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2003-tól
(egy
évtizedes
program)

2006. február
5.b. Melléklet

