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A fejlesztéspolitika új ösvénye

Tudósítás egy, a kirekesztett közösségek támogatását célzó programról

Hunyd be a szemed és lélegezz, kilégzéskor pedig fújd ki a negatív érzelmeidet, amíg teljesen  
el nem lazulsz. Most képzeld el, hogy jelentős támogatással, mégis rugalmasan kezelt komplex  
fejlesztéseket valósítasz meg, hogy a közvetítő szervezet és a többi nyertes hozzád hasonló  
programokat megvalósító szakemberekből áll. Képzeld el, hogy a projektmegvalósításban ők  
a partnereid, akik megértenek, akik nap mint nap a terepen dolgoznak, akiktől tanulhatsz és  
akikkel nem csak az indikátorokról, hanem az érdemi kérdésekről és a felmerült dilemmákról  
is beszélhetsz. S most képzeld el, tényleg van ilyen.

A  Terepszemléletű  Támogatás  Kirekesztett  Közösségekben  című  program  2010–2011 
folyamán arra tesz kísérletet, hogy egy újszerű, a megszokott pályázati rendszerektől eltérő, 
partnerségre épülő és a helyi fejlesztési folyamatok eredményeire, következményeire reagálni 
képes rugalmas támogatási  rendszert dolgozzon ki és ajánlja ki a módszertant a fejlesztési 
források gazdáinak. Az Open Society Institute (OSI) Szükségalapjának támogatásával elindult 
programot a Tutor Alapítvány valósítja meg közvetítő szervezetként.  De miért  is volt erre 
szükség?

A humánerőforrás-fejlesztés és a társadalmi megújulás akadályai

Aki  belefogott  valaha  humán  fejlesztési  programokba,  szembesülhetett  azokkal  a 
diszfunkciókkal,  amik  nem  csupán  a  projektek  tervezését,  megvalósítását,  de 
elszámolhatóságát,  s  éppen  emiatt  magának  a  megvalósító  szervezeteknek  a  létét  is 
veszélyeztetik.

Magyarország Strukturális Alapokból támogatható fejlesztéspolitikai célkitűzéseit 2004–2006 
között a Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazta, majd a 2007–2013-as időszakban 22,4 milliárd 
eurós uniós támogatásának kereteit az Új Magyarország Fejlesztési Terv határozza meg. A 
tervek alapján létrejött  Operatív  programok mentén kialakított  prioritások,  intézkedések és 
eljárásrendek rögzítik a fejlesztésekre elérhető forrásokat1. A több konstrukcióban fellelhető 
anomáliák mellett a jelen témánkat érintő társadalmi megújulást leginkább szolgáló HEFOP 
majd TÁMOP programok elérését és hatékony felhasználását a gyakorlatban számos tényező 
nehezíti.

A  prioritások  egy-egy  részterület  fejlesztését  célozzák  néhány  kiegészítő  szolgáltatás 
bevonásával,  így  kevéssé,  vagy  egyáltalán  nem  alkalmasak  komplex  programok 
megvalósítására,  ugyanakkor kizárnak egyéb szükséges  fejlesztési  irányokat,  területeket  és 
költségnemeket. A lakhatást segítő költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó rezsi, vagy a 
közösségi terek fűtéskorszerűsítése plédául olyan tételek, amiket nem támogat a rendszer, más 
források pedig nem vonhatóak be az elvileg 100%-ban támogatott projekt ideje alatt. Ez az 
ellentmondás  nyilván  olyan  kreatív  megoldásokra  készteti  a  kedvezményezetteket,  ami 
veszélybe sodorhatja az egész projektet. 



Különösen kockázatos a projektek megvalósítása szempontjából a kiírástól, elvárásoktól való 
legapróbb  eltérés,  mert  az  programok  olyan  mértékű  ellenőrzése  zajlik,  mely  a  szakmai 
szempontokat  jobbára  figyelmen  kívül  hagyva,  az  adminisztrációra  koncentrálva  és  a 
legkisebb  hiba  miatt  az  átláthatóság  alapvető  szabályait  felrúgva,  a  határidők  több  havi 
csúszása mellett  szabálytalansági  eljárás alá  vonhatja a szervezetet,  veszélyeztetve  ezzel  a 
kifizetéseket, a program megvalósíthatóságát.

Bizonyos  esetekben  nagyobb  hangsúlyt  kapnak  az  esélyegyenlőségi  és  környezeti 
fenntarthatósági  szempontok,  mint  azt  a  projekt  volumene,  típusa  indokolná,  és  a  valódi, 
érdemi feladatok helyett  az ezeknek való megfelelés  emészti  fel  a megvalósítók energiáit. 
Miközben  ezek  valóban  fontos  szempontok,  be  kell  látni,  hogy  egy  roma  telepen 
megvalósított projektben számos fontosabb kérdés vár megoldásra, mint az, hogy hány kwh-
val csökken a szervezet energiafogyasztása. 

A projektek  tervezésekor  1-3  évre  előre  meghatározandó  számszerűsíthető  eredmények  – 
indikátorok  –  tervezése  bizonyos  közegekben  nagy  merészség  a  megvalósító  szervezetek 
részéről, egyszerűen azért, mert a közösségek fejlesztése időigényes és spontán folyamatokkal 
tarkított  munka.  Teljesülése  a  pályázat  eredményességének,  a  támogatás  folyósításának 
feltétele, ugyanakkor nem vesz figyelembe egyéb, a program során kialakult eredményeket, 
folyamatokat. 

A kiírások és eljárásrendek bonyolultsága és sajátos nyelvezete megköveteli plusz szakértők 
igénybevételét, és olyan szereplők bevonását a programokba, akikre vagy nem lenne szükség, 
vagy csak kisebb mértékben.  Emellett  olyan többlet  feladatokat  határoznak meg például  a 
nyilvánosság biztosításának vagy a szakértők bevonásának területén, melyek nélkül a projekt 
költséghatékonyabban valósulhatna meg. 

Számos  szervezet  kiváló  szakmai  stábbal,  programmal  és  beépültséggel  rendelkezik  a 
fejlesztendő  területen,  ám mégsem  tud  pályázni,  mert  nyertes  pályázat  esetén  a  források 
elhúzódó lehívása miatt a projekttámogatás legalább 20-30%-ával kellene rendelkeznie ahhoz, 
hogy  a  szervezet  és  a  projekt  csődje  nélkül  végigvihesse  a  programot.  A  támogatott 
szervezetek saját forrás híján gyakran kényszerülnek költséges – szintén nem finanszírozott – 
bankhitelhez folyamodni. 

A helyzetet nehezíti az, hogy a támogatást közvetítő és a projektmegvalósítók között nincs 
lehetőség érdemi párbeszédre. A bírálati fázisban a benyújtott papírok áttekintésekor csak egy 
jó  pályázatírón,  és  nem  a  valódi  tereptapasztalaton  múlik  a  támogatás  elnyerése,  míg  a 
megvalósítás  fázisában  ismét  csak  az  számít,  ami  papírral  alátámasztható,  a  sokszor 
ellentmondó, értelmezhetetlen vagy életszerűtlen útmutatókban szerepel.

Az évek során felhalmozott tapasztalatok, a méltatlanul hosszú ideig húzódó és átláthatatlan 
eljárások, a csődbe ment civil szervezetek, megszűnt szolgáltatások, programelemek már arra 
ösztönöztek  csaknem  200  civil  szervezetet,  hogy  tiltakozzanak,  és  mielőbbi  méltóbb 
eljárásrendet követeljenek2. 

Kezdeményezések a pályázati rendszer finomítására

A pályázati  források  elosztásának  diszfunkcióit  enyhítő  korrekciós  elemek  közt  kell  szót 
ejteni  a  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek  (LHH)  felzárkóztatási  programjáról.  A 
program  komplex  fejlesztéseket  finanszíroz  az  LHH  33  kistérségében,  mintegy  100 
milliárd forint értékben, melynek egynegyede humán fejlesztéseket szolgálhat. A program a 



leghátrányosabb  térségekbe  koncentrálta  a  forrásokat,  és  sok  esetben  nagyobb  figyelmet 
tudott  tanúsítani  az  érintett  szükségletei  iránt,  mint  a  hagyományos  támogatási  rendszer, 
ugyanakkor egyes kistérségekben elmondható az is, a folyamatokra a kistérségi civil és roma 
szervezeteknek  meglehetősen  kis  ráhatása  volt,  a  támogatások  sok  esetben  kistérségi 
tervezések során, a helyi  hatalmai viszonyok eredményeként nem feltétlenül a legrosszabb 
helyzetű  településekre  kerültek.  A  humán  fejlesztési  komplex  projektek  összetettségének 
érvényesülését  nehezítette  az,  hogy  a  tervezés  után  az  operatív  programok  mentén 
felszeletelve  kellett  lepályázni  a  projektjét  akár  több  pályázattal  a  zsűrin  átjutott 
szervezeteknek.  Míg jelenleg is  van olyan pályázat,  ami  nem került  kiírásra,  addig a már 
nyertes  szervezetek  a  fent  vázolt  körülmények  között,  eljárásrend  szerint  valósítják  meg 
projektjeiket.

Az  LHH  források  és  egyéb  források  elérését  támogató  OSI  programban  az  Autonómia 
Alapítvány  a  roma  integrációs  projektek  fejlesztését  segíti,  míg  megjelentek  további 
programspecifikus  kiemelt  projektek,  mint  a  Gyermekesély  program  kiterjesztését  és 
megvalósítását segítő (TÁMOP 5.2.1) program vagy a hajléktalanok foglalkoztatását segítő 
projektek  szakmai  támogatását  végző  (TÁMOP  5.3.2)  projektek.  Az  uniós  támogatási 
rendszerbe  integrált  támogató  programok  ugyan  elősegítetik  a  megvalósító  szervezetek 
bevonását,  szakmai  támogatásukat,  de  maguk  is  a  pályázati  rendszer  részeként  működve 
ugyanolyan kiszolgáltatottá váltak a közvetítő szervezet bizonytalanságának, bürokráciájának, 
mint a segítettek.

Jó  példát  az  uniós  rendszert  elkerülő  Norvég  Civil  Támogatási  Alap  működése  hozott  a 
fejlesztési  források  rendszerében.  Az  Ökotárs  Alapítvány,  az  Autonómia  Alapítvány,  a 
Demokratikus  Jogok Fejlesztéséért  Alapítvány és  a  Kárpátok  Alapítvány –  Magyarország 
által  menedzselt  program számos  ponton  eltér  a  Terepszemléletű  Támogatás  Kirekesztett 
Közösségekben  programtól,  rugalmassága  és  szakmai  szempontokat  előtérbe  helyező 
szemlélete mégis hasonló.

A  magyar  fejlesztéspolitikai  rendszer  rugalmatlansága,  a  különféle  pályázatok 
specializáltsága,  széttagoltsága  és  gúzsba  kötően  körülményes  eljárásrendje  jelenlegi 
formájában  sok  esetben  nem  alkalmas  helyi  igényekre  épülő,  azokhoz  folyamatosan 
alkalmazkodó komplex közösségi programok hatékony támogatására, ezért támogatja az OSI 
Szükségalapja az alternatív támogatási formák kidolgozását.

A terepszemléletű konstrukció alapvető célja

A Terepszemléletű Támogatás Kirekesztett Közösségekben című támogatási konstrukcióban a 
cél egy újszerű, a megszokott pályázati rendszerektől eltérő, együttműködésre, partnerségre 
épülő  és  a  helyi  fejlesztési  folyamatok  eredményeire,  következményeire  reagálni  képes 
rugalmas támogatási rendszer kidolgozása. A konstrukció egyrészt lehetővé teszi a támogatott 
modellprogramok  számára  a  tapasztalatcserét,  a  közösség  legégetőbb  szükségleteinek 
megfelelő folyamatos (újra)tervezést,  másrészt – a támogatás szükség szerinti átütemezése, 
átcsoportosítása  mellett  –  a  támogatott  célcsoport  érdekében  lehetőséget  nyújt  és  egyben  
ösztönöz újabb pénzügyi és más, helyben elérhető erőforrások bevonására. Különösen fontos 
ez  az  évtizedek  óta  fennálló,  és  a  válság  következtében  kialakult  kritikus 
problémahelyzetekben élő, kirekesztett csoportok esetén.

Az  egész  program,  illetve  a  helyi  projektek  egyik  fő  célja,  hogy  az  újszerű  támogatás-
módszertani  megközelítésből,  pénzügyi  struktúrából  adódó  lehetőségeket,  hatásokat  leírja, 



megismerhetővé, adaptálhatóvá tegye. A programnak válaszolnia kell arra a kérdésre, valós 
alternatíva-e  ez  a  típusú  megközelítés,  illetve  mire,  mennyiben  más  típusú  fejlesztésre, 
fejlődésre ad lehetőséget.

A  fenti  kérdés  megválaszolásához  a  jelen  állapot 
rögzítése  elengedhetetlen,  hiszen  erről  az  alapról 
indulva lehet dokumentálni a beinduló változásokat, így 
lehet  megállapítani,  milyen  folyamatok  indultak  el  a 
deszegregáció, a társadalmi befogadás, a helyi identitás 
formálódása, illetve a részvétel területén.

A  folyamatosan  strukturált  dokumentáció  és  reflexió 
arra is lehetőséget kell, hogy adjon, hogy mikor, melyik 
fázisban,  hol  kezd  egy  adott  közösség  saját 
folyamatokat, saját kezdeményezéseket beindítani.

Összefoglalva,  a  program  és  a  projektek  célja  –  a 
programban részt vevő helyi közösségek fejlesztésén túl 
–  egy  újszerű,  alternatív  fejlesztési  program, 
megközelítés,  módszer  kipróbálása;  az  eredmények,  a 
módszertan,  a  folyamatok   dokumentálása, 
adaptálhatóvá tétele.

Tipikus társadalmi, települési és közösségi 
diszfunkciók a projekthelyszíneken

Az  újfajta,  terepszemléletű  támogatási  rendszerbe 
bevont,  kiválasztott  programok  közös  tulajdonsága, 
hogy  jelen  pillanatban  nincsenek,  nem  léteznek  az 
egyes  helyi  társadalmi  problémákra  megfelelő  állami, 
társadalmi válaszok, mégis a különböző helyzetben levő 
településeken,  közösségekben  a  tervezett  konstrukció 
révén  a  sajátosságaikhoz  igazodó  reális  célokat 
tűzhetnek ki maguk elé.

Az  olyan  településeken,  ahol  folyamatosak  a 
konfliktusok a helyi falusi közösség és az égető telepi 
gondokkal  küzdő  csoportok  között,  olyan  programok 
szervezésére  van  szükség,  mely  kommunikációt, 
párbeszédet  indít,  együttműködésre  sarkall,  és 
megbékélést eredményez a széttartó közösségekben.

Nagyobb települések általános tendenciája, hogy a jobb 
módú  közösség  kiszorítja  a  problémás  lakosságot  a 
telepekre.  A  jól  szituált  kisvárosok  korszaknyi 
lemaradással bíró szegregátumaiból esélytelen a kitörés. 
Fő  cél  lehet  az  arra  képes  lakosok  megerősítésével 
lehetőséget  teremteni  a  kilépésre,  míg  a  telepen 
rekedtek  számára  az  alapvető  létfenntartás  segítése,  a 
felzárkóztatás,  a  családi  kohézió  erősítése,  a  humán 

Ózdon  a  Hétes-telepen  és  Hétes  
völgyben  maximum  450  ember,  80  
család  él,  az  itt  lakók  közel  fele  
gyerek.  Az  átlagéletkor  50–55  év  
közötti,  a  telepen  nagyon  sok  az  
újszülött.  A  fiatalkorú  (12–17  éves)  
szülők száma kimagasló. A népesség  
17 nagyobb házban oszlik el. 

A  telep  elhanyagolt,  szemetes,  a  
lakások  sérültek,  romosak,  beáznak.  
Vizet a lakók egyetlen kútról cipelnek  
kannákban a telep közepéről, áramuk  
a  szolgáltató  jóindulatán  múlik,  
mérőórák  nincsenek.  Néhány  közös  
„budit”  használnak,  amit  nem 
szippantanak, a szemétszállítás nincs  
megoldva.  A szociális állapotuk és a  
kilátástalanság törvényen kívül helyezi  
az itt lakókat. A többség rendszertelen  
munkából, gyűjtögetésből, kukázásból,  
vasazásból és segélyekből tartja fenn  
magát. 

A  családok  illegális  eszközökhöz  
nyúlnak  az  életben  maradás  
érdekében,  sok  a  deviáns  szülő.  A  
mostoha  körülmények  miatt  a  
gyerekek  betegeskednek,  
lemaradoznak  az  iskolában,  
ruházatuk,  ellátásuk,  tisztaságuk  
sokszor  a  szülők  igyekezete  ellenére  
sem  üti  meg  azt  a  szintet,  amit  a  
többségi  környezet  elvár.  Ezért  
megbélyegzik  őket,  ami  negatív  
identitáshoz,  az  önértékelésük  
csökkenéséhez,  alulmotiváltsághoz,  
tanult tehetetlenséghez vezet.

Családok  mentén  szervezett  
kisközösségek alkotják  a Hétes-telepi  
közösséget.  „Gettótörvények”  
uralkodnak, gyakran erőszakkal oldják  
meg  a  konfliktusokat,  gyakoriak  az  
egymás  közötti  kommunikációban  a  
szélsőséges indulatreakciók.

Aki  erre  a  telepre  kerül,  az  
végállomásra  érkezett.  A  sorsukról  a  
gyerekek is így gondolkodnak.***



szolgáltatások  elérésének  segítése,  a  gyermekfejlesztő  programok  biztosítása,  annak 
érdekében, hogy legalább a következő generációnál esélyes legyen a kilépés.

A hitelválság nyomán számos széthulló panelházi lakóközösséget találunk, ahol gyakran egy 
„falunyi”  kirekesztődött  lakos  él,  az  állami  segítségnyújtás  esélye  nélkül,  saját  tulajdonú 
lakásokban.  Itt  a  cél  a  lakosok  segítése  mellett  a  szociális  szolgáltatások  elérésének 
biztosítása,  valódi  lakóközösség kialakítása  és  a  ház 
bekapcsolása a település életébe.

Noha  mobilitás  fontos  antiszegregációs  tényező  lehet,  a 
vidéki telepekről a fővárosba érkezők Budapesten szintén a 
gettókban  telepednek  le.  Ebben  a  folyamatban  – 
segítséggel  – a  helyi  és a  befogadó közösség is  képessé 
válhat a tervezett  „elengedésre”,  ill.  a  „befogadásra”.  A 
vidéki  telepek  kontra  főváros  viszonylatban  fontos  a 
megtartásra  nem  képes  telepi  közösség  támogatása, 
valamint a helyiek városba menekülése kapcsán a tudatos 
tervezés,  a  szociális  védőháló  hiánya  nélküli  élet 
kilátástalanságának enyhítése. 

A fenti élethelyzetek, települési és közösségi nehézségek, 
konfliktusok olyan tipikus problémákat hordoznak, melyek 
már most is jelen vannak Magyarországon, eszkalálódásuk, 
sokasodásuk  várható  az  elkövetkezendő  években, 
évtizedekben,  ezért  elengedhetetlen,  hogy  használható 
támogatási, megoldási modellek jöjjenek létre.

A problémahelyzetek további dimenziói, a 
terepprogramba kapcsolódás feltételei

A település- és közösségfejlesztési projektek áttekintése és 
azok  kiválasztása  több  szempont  mentén  történt, 
alapvetően  a  támogatandó  területek  problémahelyzetei 
kerültek meghatározásra
• a szegénység mértéke magas, jelentős 

egyenlőtlenségek a településen
• a munkanélküliség helyi viszonylatban jelentős
• a roma lakosság mértéke nagy, a többség-kisebbség 

viszonya konfliktusos
• a szociális, humán szolgáltatások nem működnek, 

vagy nem megfelelő mértékben működnek
• a helyi döntéshozók viszonya ambivalens a 

leszakadó közösséggel
• a helyi szereplők önerőből nem képesek a 

hátrányok enyhítésére

Mivel  az  NFT,  az  ÚMFT  és  hazai  fejlesztési  források 
célozták  ezen  közösségek  problémáinak  megoldását, 
várható volt, hogy a bevonandó projektek ezek egy részét 
is elérték már. Egyes SZMM, OFA támogatások, HEFOP 

Sajókaza  az  egyik  legnagyobb  azon  
hazai  települések  sorában,  amelyek  
lassanként  roma többségűvé válnak. A  
sajókazai  a  falusi  roma  közösségek  
közül  is  kitűnik  a  tömeges  nyomor  
mélységei miatt. A falu lakossága 3300  
fő,  ennek  több  mint  harmada  roma,  
közülük cigánytelepi körülmények között  
él kb. 1000 fő. Többségük egy sok száz  
fős  évszázados  bányászkolónia  
épületeiben  (Sólyom  telep),  illetve  
mellettük  néhány sor  CS-lakásban,  kb.  
80  fő  egy  tradicionális  oláh  cigány  
telepen  (Alvég,  avagy  Petőfi  u.)  és  
további  legalább  100  fő  néhány  
leromlott  falusi  utcában  lakik.  A  telepi  
népesség  közel  fele  gyermekkorú,  s  a  
gyermekek  arányának  drámai  
növekedése  az  utolsó  egy-két  évben  
érte el a lehetséges maximumot.

A  településen  minden  negyedik  aktív  
korú  felnőtt  munkanélküli,  s  
ugyanennyien  valamilyen  szociális  
ellátásból  élnek.  A  munkanélküli  és  
inaktív népesség a falu cigányok lakta,  
szegregált  területein  koncentrálódik.  
Míg  a  Sólyom  telep  romhalmaz,  
sártenger,  szemétdomb  képét  nyújtja,  
az  Alvégen  árvíz  pusztít,  addig  a  falu  
központjában  épülnek  az  utak,  járdák,  
közművek, épül a szép új szökőkút.

A  kirekesztett  tömegek  nem  jelennek  
meg  a  közösségi  szervezetekben,  a  
három keresztény felekezet gyülekezeti  
életében nem találkozunk romákkal.  A  
művelődési  ház  programjai  évtizedek  
óta nem célozzák a cigány lakosságot.  
Az  önkormányzatban  egyetlen  telepi  
lakos,  egyetlen  cigány  sem  foglal  
helyet.

Kisebbségi  önkormányzat  nem  volt  a  
programba lépéskor,  ma már a projekt  
egyik munkatársa annak vezetője.***



konstrukciók és a TÁMOP 1-es, 2-es és 5-ös számú prioritásai mentén végzett áttekintésből 
láthatóak  azon  szervezetek/projektek,  melyek  képesek  voltak  több  konstrukció  előnyeit 
ötvözve komplex programokat megvalósítani és azokat hosszú távon fenntartani. Ugyanakkor 
olyan projekteket is áttekintettek, melyek nem voltak képesek elérni a fejlesztési forrásokat, 
önerőből,  szponzori  támogatással,  önkéntességgel  vettek  részt  a  kirekesztett  közösségek 
integrálásában. 

Mivel  a  támogatási  konstrukció  modellértéke  okán 
fontos az, hogy eltérő problémákkal, megoldásokkal, 
tapasztalattal  rendelkezzenek a programgazdák,  mint 
pl.
• régóta működő nagy civil szervezet, újonnan 

alakult kis civil szervezet
• állandó alkalmazotti gárdával és jobbára 

önkéntesekkel dolgozók
• uniós támogatási rendszerben tapasztalatlanok, 

és tapasztalattal rendelkezők
• az önkormányzattal jó, vagy konfliktusos 

kapcsolatban levő programok
• kistelepülések szegregált telepei, nagyvárosok 

leszakadt lakótelepei
• szociális, település- és közösségfejlesztési, 

oktatási vagy kulturális fókuszú programok,
ezért az előzetes kiválasztásban ezeket a szempontokat 
érvényesítette a program.

Az elsődleges kiválasztás után egyeztetés folyt a 
potenciálisan támogatható projektek gazdáival, a helyi 
partnerekre vonatkozó közös szempontok kerültek 
meghatározásra
• legyen jelen, rendelkezzen a célterületen 

tapasztalattal, megvalósított programokkal
• képes legyen helyi víziók, programok 

kidolgozására, megvalósítására
• legyen nyitott a plusz források bevonására, a 

programok áttervezésére
• vegyen részt a közös projektmunkában, 

folyamatbírálatban
• vállalja romák bevonását a projektmunkába
• tegye lehetővé gyakornokok fogadását, 

támogatását
• vállalja a beszámolási, elszámolási feltételeket

Az  egyéni  egyeztetés  végeztével  a  bevonandó 
szervezetek  közös  konzultációján  a  szervezetek 
megismerkedtek  egymás  programjaival, 
elköteleződtek a programban való részvételre.

A fenti folyamat végén a Terepszemléletű Támogatás 
Kirekesztett  Közösségekben  című  program 
megvalósításába  támogatottként  meghívásos 

A ’Tabán’ szegény/cigány telepet Monor  
centrumától  gyalogosan 5-10 percnyire  
találjuk,  a  kertvárosi  településrészbe  
zárványként ékelődve. Egykor romák és  
magyarok  által  egyaránt  lakott  füves,  
fás,  ligetes  terület  volt  itt.  A  település  
egyetlen szegregátumában 300 fő körüli  
az alacsony státuszú népesség száma  
(142 fő felnőtt, 168 fő gyermek). 

A  teljes  felnőtt  lakosság  átlagéletkora  
32 év, a 18 év alattiak átlagos életkora  
7  év.  A  telepen  élő  teljes  népesség  
átlagéletkora 20 év – a Tabán tehát egy  
jellemzően  fiatal  felnőttek  lakta  
szegénytelep,  ahol  sok  gyermek  él.  A  
gyermekek szinte mindegyike hátrányos  
vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A  
telepen  elő  összes  tanköteles  korú  
gyermekből  32  fő  (26%)  sajátos  
nevelési  igenyű.  A  14–18  éves  
korosztályban alig van továbbtanuló. 

A telepen élő aktív korú népességben a  
munkaerő-piaci részvétel kb. 10-15%-ra  
tehető  (betanított  és  segédmunka),  
további  10%  a  közmunkaprogramban  
vesz részt. A telep felnőtt népessége a  
munka világához elsősorban fekete- és  
idénymunkákon keresztül kapcsolódik. 

Szervezett,  érdekérvényesítésre  
alkalmas  közösségekkel  a  telep  nem 
rendelkezik,  önerőből  ilyen  
szerveződéseket létrehozni nem képes.

Az  itt  élő  családok  szinte  mindegyike  
elsődleges  célként  fogalmazza  meg  a  
telepről  történő  kitörést,  új  lakóhely  
találását. 

A telep lakóinak a tágabb környezethez  
való  viszonyát  hiányok  és  konfliktusok  
jellemezik.***



pályázattal  és  projektenként  maximum  65  millió  forintos  támogatási  kerettel  bevont 
projektek/ szervezetek kerültek:
• Dzsaj Bhím Közösség – Gimnázium és Asszonygyülekezet, Sajókaza
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – „Tabán” Integrációs Program, Monor
• Van Helyed” Alapítvány – „Cseppben a tenger“ Alkotásközpontú integrációs modell, 

Ózd 
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Vertikális Közösség-rehabilitáció, 

Veszprém

A  projektek  alapvető  értéke  a 
diszkriminációmentesség, az egyenlőség elősegítése, a 
helyi értékekre építő fejlesztés megvalósítása, s eltérő 
mértékben  megvalósuló,  mégis  közös  érték  a  helyi 
szűk  és  tágabb  közösség  bevonása  a  programokba, 
döntéshozatalba, a plusz források bevonása, valamint a 
fenntarthatóság biztosítása.

A program szervezeti keretei

A támogatási  modell  az  uniós  támogatások  eljárásai 
közül az ún. közvetett támogatási rendszerhez hasonlít. 
A támogató szerepét az OSI Szükségalap, a közvetítő 
szervezet szerepét a Tutor Alapítvány, a projektgazdák 
szerepét a helyi projektek vezetői látják el. 

A  támogatási  modell  a  horizontális  együttműködés 
erősítése, a helyi projektek közötti tapasztalatcsere és 
együttműködés  maximálása  érdekében  a  közvetett 
támogatástól  is  eltér  abban,  hogy  a  helyi  projektek 
feletti kontrollt részben a többi helyi  projekt vezetője 
látja  el.  Ennek  érdekében  a  Tutor  Alapítvány 
munkatársai,  a  helyi  projektek  vezetői  és  az  OSI 
szakmai monitora Irányító Testületet (IT) hozott létre. 

Az  ülések  havi  menetrendjét és  változó  helyszíneit 
negyedévre,  félévre  előre  határozza  meg  az  IT. 
Alapvető  elvárás  az,  hogy  valamennyi  projektnek 
legalább egy képviselője vegyen részt az üléseken. Az 
IT üléseket – az első próbálkozások után – a program 
megszilárdulásáig egyelőre teljes egészében nem nyitja 
meg  a  program  további  szakmai  partnerek  előtt, 
azonban az  ülések  adott  témájába  lehetséges  további 
helyi szakértők, résztvevők bekapcsolódása.

Az ülésekre a projekthelyszíneken kerül sor, ahol első 
napirendi pontként a terepen tesz látogatást az IT, az 
így  szerzett  tapasztalatok  birtokában  beszélik  meg  a 
helyi  projekt  kérdéseit,  majd  a  további  programok 
állását. 

Veszprém  történelmi  város  és  
Magyarország  egyik  leggazdagabb  
városa,  ahol  a  munkanélküliség  is  
valamennyivel  enyhébb,  mint  az 
országos  átlag.  A  lakosság  kb.  
egynegyede van súlyosan eladósodva.  
Az  önkormányzati  bérlakás-rendszer  
kapcsán  komoly  várólista  kezd  
kialakulni,  de  a  lakosság  60%-a  
biztonságos  körülmények  között  él.  A  
Házgyári  u.  1.  („Pokoli  torony”)  10  
emeletes háza a város szégyenfoltja, s  
szinte  az  egyetlen  magára  hagyott,  
szegregált  településrész,  mely  
közösségi rehabilitációért kiált.

A közösség jelenlegi  létszáma kb. 118  
fő. Ebből   férfi: 51 fő, nő: 40 fő, gyerek:  
27 fő.

Jellemző  az  általános  iskolai  
végzettség,  illetve  az  idősebb 
korosztálynál a szakmunkásiskola. Akik  
a  rendszerváltás  előtt  szereztek  
szakmát  ma  többnyire  
rokkantnyugdíjból,  járulékból,  
munkanélküli-ellátásból  élnek.  A  
rendszeres  munkajövedelemmel  
rendelkező  lakók  száma  csekély,  
alkalmi munkavállalás jellemző. 

A lakások mérete  16  és 34 m2 között  
mozog. Nem egyedi,  hogy egy kisebb,  
17  m2-es  lakásban  több  generáció  él  
együtt,  zsúfoltan,  egészségtelen  
körülmények közt. A gyerekek többnyire  
a folyosón játszanak, élettérként a ház  
közös  részeit  használják,  ami  a  többi  
lakó  rosszallását  váltja  ki  és  
konfliktusokat  generál  a  családok  
közt.***



A havi rendszerességű IT üléseken a program, projektek aktuális állásának áttekintésén túl az 
elvégzett munkát érintő témák általános szempontjainak és helyi tapasztalatainak feldolgozása 
is megtörténik (pl. oktatás,  adósságkezelés,  foglalkoztatás).  Döntő jelentőségű a szűk körű 
közös megbeszélések, egyeztetések szerepe, amik lehetőséget adnak a közösségi folyamatok, 
problémák, kezelési módok, szakmai dilemmák, elakadások őszinte megtárgyalására, ami a 
feldolgozással újabb utakat nyithat.

Az IT fő feladatai közé tartozik, hogy értékelje a helyi  projektjavaslatokat, elfogadja vagy 
elutasítsa  azokat,  döntést  terjesszen fel  jóváhagyásra  az  OSI  Szükségalaphoz,  áttekintse  a 
helyi projektek negyedéves beszámolóit, kiegészítéseket kérjen, elfogadja/elutasítsa azokat. A 
helyi projektjavaslatok módosítására vonatkozó tervek áttekintése, elfogadása vagy elutasítása 
szintén a hatáskörébe tartozik,  amennyiben a módosítás  meghaladja a költségvetés 10%-át 
(addig  projektszintű  a  döntés),  de  nem  haladja  meg  annak  40%-át  (attól  a  támogató 
hatásköre). Ezzel a szabályozással nagyfokú rugalmassággal kezelhetőek a projektek.

Az üléseken alapérték a projektgazdák meghallgatása, tisztelete, a konszenzusra törekvés, ám 
szükséges volt tisztázni a  döntéshozatal módszertanát. Az IT döntése alapján a projektek, a 
menedzsmenttagok és az OSI szakértő(k) 1-1 szavazattal rendelkeznek, így a 9 szavazatból 5 
szükséges az IT döntéséhez. 

Szavazati arányok:

- 4 szavazat: programmegvalósítók – programvezető, koordinátor, módszertani felelős, 
közvetítő szervezet vezetője

- 4 szavazat: projektmegvalósítók – Ózd, Sajókaza, Monor, Veszprém
- 1 szavazat: támogató képviselője – OSI szakértő

Így biztosítható az, hogy sem a projektek, sem a program nem vihet át kizárólagos döntést, 
védve ezzel a konszenzuskeresés értékét is.

A program rugalmasságának biztosítására új eljárást kellett kidolgozni, mert a havi IT ülések 
ritmusa mellett is szükség lehet köztes döntéshozatalra. Ez esetben  elektronikus szavazási 
rend szerint a program levelezőlistáján írásban benyújtott kérdésekben 7 pozitív elektronikus 
szavazat  kell  az  előterjesztés  elfogadásához.  Az  első  tapasztalatok  biztatóak,  a  szereplők 
aktívan  részt  vesznek  az  elektronikus  szavazásban,  és  a  „táv-döntéshozatal”  során  sem 
sikkadnak el a szakmai szempontok.

A program működési sajátosságai



A  projektek  folyamatkövetése a  kezdeti  időszakban  intenzív  programjelenléttel,  az  átlag 
kétheti  koordinátori  látogatásokkal,  havi találkozókkal,  kibővített  ülésekkel,  és a  program- 
levelezőlista  révén  valósul  meg,  ezek  a  tapasztalatok  alapján  alakíthatók, 
„finomhangolhatók”.  Egyelőre  elmondható,  hogy  ilyen  gyakori  személyes  és  közösségi 
támogatási háttér, nyomonkövetés, ellenőrzés nem jellemző más ismert programokban.

A program és  a  projektek  kommunikációja  folyamatos,  a  program-levelezőlista  20  taggal 
rendelkezik,  havonta  átlagosan  100  levélváltás  történik  a  program kereteiről,  a  projektek 
állásáról, valamint az aktuális szakmai információkról, pályázati lehetőségekről.

A belső kommunikációs rendszerek (levlista, egyéb mélek, helyszíni látogatások, IT ülések) a 
fentiekben már megjelentek, emellett jellemző a program és projektmegvalósítók közti egyéb 
elektronikus  levelezés,  a  telefonos  egyeztetés  a  koordinátor  és  programvezető  részéről  a 
projektekkel. A projekt döntően elektronikusan kommunikál (ez alól kivétel a szerződés, ami 
természetesen papíralapú). 

A program külső kommunikációjának  egyik eleme a Tutor Alapítvány honlapján elérhető 2 
havi  hírlevél, (http://www.tutoralapitvany.hu/?q=node/375),  és  készül  a  program  saját 
honlapja, mely folyamatában képes hírt adni a program állásáról.

Az átlagosan kétheti rendszerességű  koordinátori látogatások alkalmával mód van alaposan 
megismerni a megvalósításban részt vevő szakembereket,  az értékrendeket éppúgy,  mint a 
helyi közösség sajátosságait, figyelemmel kísérni, segíteni a projekt megvalósulását. Ennek az 
informálódó, támogató, mediáló, ellenőrző szerepnek a kényes egyensúlya nagyban függ a 
helyi szereplők és a közvetítő szervezet munkatársának habitusán, és számos kérdést vet fel. 
A hagyományos támogatási rendszerekben a közvetítő szervezet pénzügyi ellenőri szerepben, 
vagy monitoring-, elvileg szakmai támogatói, gyakorlatban menedzsment-ellenőri szerepben 
jelenik meg a projektekben. Ez alkalommal a helyszíni találkozásokkor lehetőség van arra, 
hogy ennél mélyebb, szakmai alapokon nyugvó eszmecsere folyjék a közvetítő és a támogató 
között.  A  gyakori  találkozások  alkalmával  szembesülhetünk  a  megtorpanásokkal,  az 
óhatatlanul jelentkező belső konfliktusokkal. Dilemma lehet az ilyen esetekben, hogy dolga-e 
a  programnak  beavatkozni  az  adott  fázisban,  vagy  ez  még  a  projekt  belügye,  ha  pedig 
közbelép,  azt  melyik  szerepéből  fakadóan  tegye.  A  program  előrehaladásával  ezekre  a 
kérdésekre választ kell hogy tudjon adni a stáb.

A támogatott projektek különböző felkészültséggel láttak neki 2010 nyarán a telepi munkának. 
A projektek közös munkája, szoros együttműködése új szempontokat ismertet meg, új utakat, 
lehetőségeket teremt a szereplők számára. Ahogyan a projektmegvalósítók korábban egymás 
tapasztalataira építve, egymás meglátásait figyelembe véve alakították projektterveiket, úgy a 
megvalósítás  során is  nyitottan fogadták a kérdéseket,  hallgatták egymás  történeteit,  adtak 
partnereik véleményére.

http://www.tutoralapitvany.hu/?q=node/375


A program alapja a „nem 4x1 hanem 1x4 program” elve, így az együttműködések ösztönzése 
az  egyik  fő  feladat.  Adott  projektidőszakban  a  Dzsaj  Blím  közösség  volt  az,  amely  a 
legszélesebb  együttműködéseket  generálta,  bármely  program  volt  is  a  kezdeményező.  A 
sajókazaiak  Monoron  tettek  látogatást,  nyújtottak  oktatási  témában  segítséget  a  Tabán 
programnak, bemutatkoztak Hétesen a táborban, és máltai ruhaadományt osztottak a telepen. 
A  következő  időszakban  pedig  közös  pályázat  benyújtásán  gondolkodnak  egy  ifjúsági 
TÁMOP  programra  Ózddal,  aminek  elkészítésében  segítséget  nyújt  a  konstrukcióban 
korábban nyertes monori csapat.

Dilemmák és lehetőségek

Az IT ülésének kinyitásával  betekintést  nyertek  a programba a kirekesztett  közösségekkel 
különböző szinten foglalkozó szakemberek (NFÜ, Autonómia Alapítvány).  Baric Ádám, aki 
az  NFÜ  munkatársaként  a  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  (TÁMOP)  azon 
konstrukcióiért  felelős,  amelyek  a  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségeinek  fejlesztését 
célozzák (TÁMOP 511, 513), kollégáinak is beszámolt a programról. Tapasztalatai hordoznak 
tanulságokat, ezért álljon itt beszámolójának összefoglalója: „… a program megvalósításának 
módja számos olyan, az európai uniós támogatásokhoz képest újszerű elemet tartalmaz, amely 
ugyan  fokozott  pénzügyi  kockázatot  hordoz,  ugyanakkor  megteremti  az  igazi  lehetőségét 
valóban hatásos, hasznos projektek gyors megvalósításának. És míg a támogatások jelentős 
részénél  talán  vállalhatatlanul  magas  ez  a  kockázat,  addig  a  hasonló  programoknál  a 
projektgazdák kis száma, ismertsége és elkötelezettsége okán kialakuló bizalom alkalmasabb 
lehet  a  kockázat  csökkentésére,  mint  bármilyen  adminisztratív  szabályok.  Ilyen  elem  a 
projektek  kiválasztása,  ami  nem  nyílt  pályázaton  alapul,  hanem  a  meglévő  ismeretek  és 
többszöri  iteráció  alapján  történt;  a  projekttervek  rugalmassága;  a  projektgazdák 
együttműködése;  vagy  egész  konkrétan  a  számos  tevékenységhez  szükséges  gépkocsi 
beszerzésének lehetővé tétele.  Ezeken túl olyan elemek is azonosíthatóak, amelyek tágabb 
körben alkalmazhatók: például a támogatható tevékenységek körének tágra nyitása, a helyi 
igényekhez  való  igazíthatósága,  vagy  éppen  a  költségvetés  sorainak  beavatkozási  típusok 
(oktatás, foglalkoztatás, stb.), és nem költségtípusok szerinti meghatározása.”

Első tapasztalatok

A program során a négy támogatott projektben olyan komplex program került kidolgozásra, 
amely  egyaránt  tartalmaz beruházási  (ERFA  jellegű) és  nem-beruházási  (ESZA 
jellegű) költségeket, valamint az oktatási, a foglalkoztatási, a lakhatási, az egészségügyi és a 
közlekedési helyzet javítását célzó projektelemeket. Ugyanakkor ezek többsége nem éri el azt 
a méretet, amiért önálló projektet is érdemes lenne indítani (annak minden adminisztrációs 
terhével).  Tehát  a  projektelemek  többsége  nem  valósulhatna  meg  az  EU-források 
gyakorlatából ismert bürokratikus szabályok alkalmazása esetén.



A projektek szinte mindegyikében visszaköszönő közös elemek (pl. közösségi tér, rágcsáló- 
és  csótányirtás,  együttműködő  szakmai  partnerek  és  önkéntesek  bevonása,  közös 
kirándulások,  táborok),  vagy  további  lényeges  szempontok  (oktatás  támogatása,  érettségi 
elérése,  foglalkoztatás  elősegítése)  kapcsán  felmerült  valamiféle  közös  minimum 
meghatározásának lehetősége, ami egyúttal nem jelentheti a projektek uniformizálódását. A 
projektmegvalósítás  során  több  programban  a  felmerült  igények  és  lehetőségek  mentén 
megjelentek új elemek (pl. Sajókaza – Petőfi-telep, Monor – Bűnmegelőzési Iroda).

A szociális,  település-  és  közösségfejlesztési,  oktatási  vagy  kulturális  fókuszú  programok 
eltérő alapnézőpontja meghatározó a szolgáltatásfejlesztésben, még ha a tapasztalatok átadása, 
új  szolgáltatások  beépülése,  így  a  projektek  hasonlósága  várható  is  bizonyos  eszközök 
szintjén, érdemes megvizsgálni az eredményeket a különböző hangsúlyeltolódások mentén.

További feladat kell,  hogy legyen az eltérő településtípusokban, különböző közösségekben 
felmerült  közös  problémákról,  hasonló  vagy  eltérő  megoldásokról  szerzett  tapasztalatok  
összegyűjtése, módszertanok,  ötletek  cseréje,  az  összegezhető  tudás  felmutatása  a  helyi 
döntéshozók,  állami  szervek,  szolgáltatók  felé.  Az első  körben  az  oktatási  szegregáció,  a 
kriminalizáció,  a  közmunka  és  az  adósságkezelés  területén  meglévő  problémák  mentén, 
melyek  feldolgozásához,  a  megoldási  módok  kidolgozásához  közösen  adhat  a  program 
muníciót a közösségeknek és a döntéshozóknak.

Összefoglalás

A  Tutor  Alapítvány  a  Terepszemléletű  Támogatás  Kirekesztett  Közösségekben  című 
programban a hazai uniós támogatáspolitika ellensúlyaként hozott létre egy új, a támogató, a 
közvetítő  és  a  támogatott  horizontális  kapcsolatára  épülő,  rugalmas  tervezési  és  döntési 
keretekkel, szabadon bevonható plusz forrásokkal bíró rendszert, mely hatékonyan segítheti 
elő a szegregált közösségek komplex fejlesztését.

A program első fél  éve,  a projektek első negyedéve alapján előzetesen elmondható,  hogy 
jelentős projekttámogatással,  kis számú projekttel  és eltérő fókuszú (pl.  oktatás,  lakhatás), 
együttműködő projektgazdákkal működtethető egy partnerségre épülő rendszer. A projektek 
képesek kihasználni  a  rendszer  rugalmasságát  a  beavatkozási  területek  sokszínűségével,  a 
költségek  meghatározásával  és  áttervezésével.  A  program  és  a  projektek  résztvevői 
kölcsönösen kontrollálni tudják egymás tevékenységét, és képesek hatékonyan felhasználni a 
terepmunka során egymás tapasztalatait.

A  rendszer  további  kidolgozása,  monitorozása,  az  újszerű  támogatás-módszertani 
megközelítésből, pénzügyi struktúrából adódó lehetőségek, hatások leírása, megismerhetővé, 
adaptálhatóvá  tétele  a  program  további  feladata.  A  programnak  2011  végére,  másfél  év 
tapasztalata  alapján  válaszolnia  kell  arra  a  kérdésre,  hogy  milyen  közösségek  esetén  és 
hogyan működtethető egy szakmai párbeszéden, alapvető bizalmon, ugyanakkor következetes 



számonkérésen  alapuló  támogatási  rendszer,  valamint  ez  hogyan  adaptálható  a 
fejlesztéspolitikai rendszerbe.

* A szerző szocálpolitikus, szociális munkás, a Tutor Alapítvány munkatársa.

** A szerző szociális munkás, a Tutor Alapítvány munkatársa.

*** A projekthelyszínek, fejlesztendő közösségek rövid leírása a tere programhoz benyújtott 
pályázatok alapján készült.



1Jegyzetek

 http://www.nfu.hu/elemzesek_ertekelesek 

2 http://papirorszag.wordpress.com/

http://papirorszag.wordpress.com/
http://www.nfu.hu/elemzesek_ertekelesek

