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• „a Cseh Kormány azon törekvésének eszköze, hogy támogassa a 
községeket a társadalmi integráció folyamatában“

• Célcsoportok – községek és egyéb intézmények

Mire vonatkozik a név
• „romák által lakott helységekben“ – mennyire legyen etnikai 

célzatú a tevékenység?
• 2008 Džamila Stehlíková
• Hatékonyabb párbeszéd a társadalmi inetgrációról



A kutatók által megfogalmazott 
szöveg

Végső változat

Habár a válaszadók elismerik, hogy 
nincs elég munkalehetőség a 
térségben, hozzáteszik, hogy „ha 
valaki akar, akkor tud is munkát 
szerezni” (pl. egy szociális munkás 
véleménye), és emiatt vitatják a 
munkanélküliség strukturális okait.
Szerintük a dolgozni nem akarók 
nagyon gyakran cigányok. Általában 
és a közvélemény szerint valaki azért 
munkanélküli, mert „nincsenek 
munkalehetőségek” a térségben, 
viszont egy cigány azért 
munkanélküli, mert „nem akar 
dolgozni”, és ezért egyén felelősség 
terheli őket munkanélküliségük 
miatt.

A munkanélküliség strukturális 
okai és az a tény, hogy a 
térségben „nincsenek 
munkalehetőségek” vitathatók 
a cigányok esetében azon 
állítás szerint, hogy nem 
akarnak dolgozni, és egyéni 
felelősség terheli őket 
munkanélküliségük miatt.

A cigányok által nagy számban lakott 
marginalizálódott 
lakókörnyezetekben

A marginalizálódott 
lakókörnyezetekben



Közvetítés a községek és a kormányzat 
között
• A túl erős kritikai hangvétel „nem előnyös“
• A kutatás politikai oldalai
• Motiváció az anyagiakon keresztül

• Stratégia a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemhez, 2011-
2015

• Párbeszéd az integrációról
• Szakértelem



Szervezeti felépítés:

Helyi tanácsadók: községek
Szakértők: minisztériumok, tanácsadók támogatása

Igazgató

Helyi 
Kezdeményezések 
Osztálya – helyi 

tanácsadók

Adminisztrációs és 
Koordinációs Osztály –

„szakértők“



A társadalmi integrációs kutatások 
problematikája
• Lineáris
• Gyakran „etnocentrikus“
• Az elégtelen életkörülmények „javítást“ igényelnek (a szervezet 

nézőpontja szerint)
• Visszhangtalan marad



Az Ügynökség működése

• 10 új helység, lakókörnyezet bevonása évente
• Versenyeztetés
• 3 éves folyamat

Főbb eszközök: helyi partnerség, helyzetértékelés, stratégiai terv és 
tanácsadás
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Elemzési fázis

• A helyi partnerség kialakítása
• Helyzetértékelés
• A stratégiai elképzelések fölvázolása
• A stratégiai terv jóváhagyása a község által



Példa a stratégiai tervre, lakhatási alcsoport

A célcsoportok 
szükségleteinek elemzése

1-es Prioritás
Biztonságos, elérhető és 
méltányos lakhatási 
körülmények

2-es prioritás
Különbségtétel a 
lakhatási ajánlatok 
tekintetében

3-as prioritás
A marginalizálódott 
közösségek megóvása az 
adósságoktól –
köztartozással 
rendelkezők számának 
csökkentése



A célok kifejtése

Az 1-es prioritás hosszú távú céljai:
1.1 26 lakás fejújítása a községekben
1.2 12 ház felújítása a községekben
1.3 A lebontandó használatlan lakások számának csökkentése
kiutalási idejük lerövidítésével
1.4 Minimum 5 házfelügyelői hely létesítése
1.5 A lebontott üres lakások számának csökkentése 15%-kal a 
2007-2009-es időszakhoz képest
1.6 Felújítandó lakások felkínálása – a felújítási költségek egy 
része lelakható, levonható a bérleti díjból

Az 1.1-es prioritás rövidtávú céljai:
• 1.1.1 – A rekonstrukciós projekt előkészítése
• 1.1.2 – A rekonstrukciós terv elfogadása és a kivitelező 

kiválasztása a község által
• 1.1.3 – A rekonstrukció megvalósítása



Megvalósítási fázis – projektek, 
beavatkozások

Projekt Stádium
Pénzügyi 
keret
(CZK)

A tevékenység 
típusa

Támogatott 
személyek 
száma

Betlehem Szociális 
Szolgáltatóház, Cheb

Megvalósítá
s alatt

19 999 303
(800 000 

EUR)

Szociális szolgáltatások 
helyszínének 

biztosítása
4 200

Golden Hill Szociális 
Szolgáltató Központ

Előkészítés 
alatt 18 600 000

Szociális szolgáltatások 
helyszínének 

biztosítása

Még nem 
meghatározott

Egyedi projekt, Cheb Megvalósítá
s alatt 23 465 376

Szociális terepmunka

820

Low-threshold club

Megelőzés

Krízis segítség

Tanácsadás

Munkaügyi és Tanácsadó 
Központ, Cheb

Megvalósítá
s alatt 5 711 543 Munkaügyi tanácsadás 

és átképzés 60



Dönts a karrieredről! Előkészítés 
alatt 3 120 706 Karrier tanácsadás 265

Klub szervezése előnytelen 
társadalmi és kulturális 
közegből származó 
óvodáskorú gyermekek és 
szüleik számára

Előkészítés 
alatt 2 574 765 Klub 15

Gyermeknevelés, oktatás Alapötlet
Nem 

meghatároz
ott

Nevelés Nem 
meghatározott

Hátrányos helyzetű 
gyermekek támogatása az 
iskolában: iskolai előkészítő, 
tanulók támogatása, szülők 
aktivizálása

Előkészítés 
alatt 2 571 259

1. Iskolai előkészítő, 2. 
Kooperáció az 
anyaiskolákkal és 
előkészítő 
osztályokkal, 3. 
Oktatási és hobbi 
tevékenységek iskolás 
gyermekek számára, 4. 
Szülő központ

139



Értékelés?

• Megvan a képesség a forrásszerzésre, projektek megvalósítására 
és szolgáltatások szervezésére

• Sikeresség a „kvantitatív indikátorok“ alapján

Hogyan mérhetők a „puha“ változások a szociálpolitikai eszközök 
esetében és az emberek életében?

Jövőkép?
Aktív szociálpolitika a községek szintjén is



• http://www.socialni-zaclenovani.cz/ (Cseh nyelven)

• http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-
proti-socialnimu-vylouceni/strategy-for-combating-social-
exclusion-for-the-period-2011-2015/details (A stratégia angol 
nyelven)
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