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Az EU pénzügyi eszközeinek legjobb felhasználása a
kihívások fényében
A tagállamok többségében növekszik a gyerekszegénység
és a társadalmi kirekesztés.
Nyomás nehezedik a közpénzek felhasználására és a
közszolgáltatásokra, amelyeknek közvetlen hatásuk van a
gyerekekre.
A "Beruházások a gyermekek érdekében" ajánlás arra
hívja fel a figyelmet, hogy a tagállamok ragadják meg az
EU-s forrásokban rejlő lehetőségeket.
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Új lehetőségek az
Európai Strukturális és Befektetési Alapok felhasználásában
2014-2020
 Szakpolitikai célzás
 Egyértelműbb kapcsolat az Európa 2020 stratégiával és az ország
specifikus ajánlásokkal. Az öt európai strukturális és beruházási
alap (ESIF) egyikeként az ESZA a minimálisan garantált
részesedésén keresztül fogja biztosítani a humán tőkébe történő
befektetés kritikus tömegét összhangban az Európa 2020
célkitűzésekkel.
 Tematikus koncentráció
 A finanszírozás koncentrálása az eredmények elérése érdekében: A
finanszírozás kellően nagy kritikus tömegének biztosítása céljából
beavatkozásai során az ESZA korlátozott számú prioritásra fog
összpontosítani, hogy valódi, mérhető hatást érhessen el a
tagállamok előtt álló legfontosabb kihívások kezelése terén.
 Eredményorientált végrehajtás
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Új lehetőségek az
Európai Strukturális és Befektetési Alapok felhasználásában
2014-2020
 Az Alap legalább 20%-át a társadalmi befogadás céljára kell
biztosítani.
 Előfeltételek teljesítése: a beavatkozások megkezdése előtt
rendelkezni kell tényeken alapuló stratégiai keretekkel. Megfelelően
átgondolt stratégiák mentén biztosított jogszabályi háttér
szükséges. (pl. aktív befogadás, Roma felzárkózás,korai iskola
elhagyás témákban)
 Hangsúly a partnerekkel való együttműködésen (Európai
Magatartási Kódex, 2014 Január)
 Az ESZA végrehajtása során a nemzeti, regionális és helyi
szinteken szoros együttműködést kell biztosítani az egész
programciklus alatt a hatóságok, a szociális partnerek és a civil
társadalmat képviselő testületek között.
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Tematikus célkitűzések
1) 4 releváns célkitűzés a 11-ből
• Foglalkoztatás (8-as tematikus célkitűzés)
• Társadalmi befogadás (9-es tematikus célkitűzés)

• Jobb oktatás (10-es tematikus célkitűzés)
• Hatékonyabb közigazgatás (11-es tematikus célkitűzés)
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Foglalkoztatás (7 beruházási prioritás)
Az ESZA Unió-szerte támogatni fogja a szervezeteket olyan
projektek beindításában, amelyek célja az emberek, főleg a
munkanélküliek képzése és munkához jutásuk segítése.
A fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének segítése
valamennyi uniós országban az ESZA legfontosabb prioritása.
A nők munkaerő-piaci részvételének erősítése érdekében a munka
és a családi élet összehangolása céljából indított projektek
támogatása, kora gyermekkori ellátást biztosító intézmények
(bölcsőde, családi napközi, stb.) fejlesztése.
Az induló vállalkozások és a szerkezetátalakítással vagy a
szakképzett munkavállalók hiányával küzdő vállalatok
támogatására szolgáló kezdeményezések finanszírozására
ugyancsak sor kerül.
Social Europe

Társadalmi befogadás (6 beruházási prioritás)
Európa kötelezettséget vállalt arra, hogy visszaszorítja a társadalmi
kirekesztést, az ESZA pedig e cél elérésének egyik legfontosabb eszköze.
Az ESZA továbbra is folytatja azon sok ezer projekt finanszírozását,
amelyek segítik a nehézségekkel küzdő és a hátrányos csoportokból
származó embereket abban, hogy készségekre és állásra tegyenek szert
és ugyanolyan lehetőségeket kapjanak, mint mások.
- Aktív befogadás (
- Marginalizált közösségek integrációja (komplex megközelítés)
- Megfizethető, fenntartható és magas színvonalú
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása,
- Diszkrimináció elleni küzdelem és egyenlő esélyek biztosítása
-Szociális gazdaság
- Helyi közösségvezérelt fejlesztési stratégiák megvalósítása
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Oktatás (4 beruházási prioritás)
Az ESZA szerte az Unióban finanszírozza a oktatás és képzés
fejlesztésére szolgáló kezdeményezéseket, és gondoskodik arról,
hogy a fiatalok befejezzék tanulmányaikat és megszerezzék
azokat a készségeket, amelyekkel versenyképesebbé válhatnak a
munkaerőpiacon. Az iskolai lemorzsolódás csökkentése az
elsődleges fontosságú feladat a szakképzési és felsőoktatási
lehetőségek javítása mellett.
- Korai iskola elhagyás megelőzése, jó minőségű kora
gyermekkori, általános és középfokú oktatáshoz való
egyenlő esélyű hozzáférés
- Felsőfokú oktatáshoz történő egyenlő esélyű hozzáférés
- Részvétel az egész életen át tartó tanulásban
- Az iskola és a munka világa közötti átmenet erősítése, magas
színvonalú szakképzés
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Hatékonyabb közigazgatás (2 beruházási prioritás)
• Az ESZA segítséget nyújt a közigazgatási szerveknek és
közszolgáltatóknak, hogy működésük eredményesebbé és
hatékonyabbá váljon. E támogatás célja, hogy megfelelőbb
támogatást nyújtsanak az álláskeresőknek, a
munkavállalóknak és a polgároknak – például jobb
hozzáférést biztosítva a munkaügyi és egészségügyi
szolgáltatásokhoz.
• Az oktatási intézmények, a munkavállalói szervezetek, a
foglalkoztatással, társadalmi integrációval és
veszélyeztetett csoportokkal foglalkozó civil szervezetek,
valamint a munkaadói szervezetek kapacitásfejlesztése.
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1. Konkrétan mit lehet támogatni?
2. Néhány példa
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Szülők munkaerő-piacra történő belépésének
támogatása
Célzott támogatások, különösen egyedülálló szülők, második
keresők és szülői távollétről (GYES, GYED) visszatérők számára

Személyre szabott aktív munkaerő-piaci eszközök
Élethosszig tartó tanulás erősítése
Szociális gazdaság, társadalmi vállalkozások, önfoglalkoztatás
támogatása (vállalkozás indítási támogatások)
Rugalmas foglalkoztatási lehetőségek kiaknázása, támogatása
Kora gyermekkori ellátást biztosító intézmények (bölcsőde,
családi napközi, stb.)
Social Europe



• Young Mums will achieve (UK, supported by the ESF)
• http://www.fitnfunkids.co.uk/services/young-mums-willachieve-initiative/
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Kora gyermekkori fejlesztés: mind a
hozzáférés mind a minőség javítása
Hozzáférés szélesítése
• A lehetőségek bővítése, különösen a hátrányos helyzetű
térségekben
• A hátrányos helyzetű gyerekek előtt álló akadályok leküzdése
(célzott intézkedések, pénzügyi nehézségek leküzdésére nyújtott
tanácsadás, ingyenes közétkeztetés, szülők meggyőzése, mediáció
stb.)
Minőség javítása
• Szakmai továbbképzés a gondozói személyzetnek
• Korosztálynak megfelelő pedagógiai és fejlesztési programok
előkészítése
• Minőségbiztosítás jogi kereteinek szabályozása
• Integrált szolgáltatásfejlesztés (kora gyermekkori fejlesztés,
egészségügyi szolgáltatás, szociális szakmai támogatás, stb.)
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• Szociális innováció



• Mikro Bölcsőde "Les Castors" (Loire Atlantique, FR)
• http://anaf.asso.fr/micro-creche-les-castors/
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1. A strukturális alapokon túl: egyéb
releváns programok

Social Europe

A leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási
alap
€ 2,5 milliárd (2014-2020) nem pénzügyi, hanem
természetbeni segítséget biztosít, Magyarország
számára megközelítőleg 94 millió euró áll
rendelkezésre
A Bizottság eredeti javaslata szerint a gyerekek mint
fő célcsoport került kijelölésre
Lehetséges élelmiszereket, ruhaneműket, könyveket
és személyes használatra szolgáló alapvető
létfenntartási cikkeket biztosítani.
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Iskolai programok a mindennapos
zöldség, gyümölcs és
tejfogyasztás érdekében
Egészséges táplálkozási szokások elterjesztése: 20.3 millió
gyerek részesedett a programból (2011/12)
Az új javaslat előkészítés alatt áll
(DG AGRI kezdeményezés)
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milkscheme/index_en.htm
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További lehetőségek
Erasmus+ (DG EAC)
•Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport
programja
•http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/index_hu.htm

Szakpolitikák továbbfejlesztéséhez
•A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja
(EaSI) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
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Köszönöm a figyelmet!
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