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Projektünk bemutatása
A „Hét falu – egy hálózat” Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán (TÁMOP 5.1.3-09/2-20100015) című projekt 2011. november 1. és 2014. június 30.
között valósult meg a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” TÁMOP 5.1.3-as konstrukció
keretében. A hét települést érintő, közel hároméves, 168,5
millió forint költségvetésű projekt szakmai megvalósítója (a
konzorcium vezetője) a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa, konzorciumi partnere a Kárpátok Alapítvány – Magyarország volt.
Célok
Átfogó célunk volt, hogy a projektbe bevont hét településen
(Bükkszentmárton, Egerbakta, Hevesaranyos, Sirok,
Szajla, Szúcs, Terpes) komplex segítséget nyújtsunk a
mélyszegénységben élő emberek, családok számára,
csökkentsük gazdasági-társadalmi hátrányaikat, hozzájáruljunk kirekesztettségük, elszigeteltségük enyhítéséhez, a helyi
társadalom dinamizálásához, a települések fejlődéséhez. Ennek érdekében igyekeztünk kialakítani, erősíteni az egy településen élő, különböző társadalmi csoportok közötti együttműködéseket és aktivizálni a helyi lakosságot.

Konkrét célok
1. Szolgáltatások, kapcsolathálózatok revitalizálása innovatív
közösségi szolgáltató terek kialakításával.
2. Mélyszegénységben élők társadalmi mobilitásának, életminőségének javítása, érdekeik képviselete.
3. Helyi humán szakemberek erőforrásainak fejlesztése, laikus
(mélyszegénységben élő és roma emberek bevonásával)
segítői csoportok létrehozása, a két csoport együttműködésének megteremtése.
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4. Meglévő és új civil szervezetek kapacitásának fejlesztése,
bekapcsolása a helyi és a kistérségi közéletbe, a falu- és
társadalomfejlesztő csoportok munkájába.
Hosszú távú célok
1. A helyi közösség képessé váljon megszerezni azokat a forrásokat, amelyek által a közösségi szolgáltató terek fenntarthatók.
2. A laikus segítők „sorstárs segítőkként” beépüljenek a humán szolgáltató szervezetekbe.
3. A civil szervezetek és az önkormányzatok társadalomfejlesztő tevékenysége állandósuljon, ebben aktív partnerként vegyenek részt a mélyszegénységben élők.
4. Megszűnjön a roma lakosság térbeli-társadalmi kirekesztettsége, megszakadjon a mélyszegénység újratermelődésének folyamata.
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Szakmai irányok és tevékenységek
1. Közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése minden településen
Az önkormányzatok biztosítottak helyet a komplex közösségi
tereknek, a settlement típusú közösségi házaknak. Ezekben a többfunkciós házakban összpontosultak a különböző szolgáltatások és programelemek, a projekt tevékenységei. Napi 10 órában alap- és speciális (fejlesztő) szolgáltatásokat nyújtottunk a célcsoport tagjainak, illetve a falu
teljes lakosságának.
2. A mélyszegénységben élők helyzetének javítása minden településen
A mélyszegénységben élő családok helyzetének javítására
komplex eszközrendszert alkalmaztunk. Bevonásuk közösségi és terepmunkával történt, felmértük a családok társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetét, szociális-munkaerőpiaci kompetenciáit, szükségleteit, majd „szolgáltatási szerződést” kötöttünk velünk, és fejlesztési terveket készítettünk annak érdekében, hogy kis lépésekkel egyre előrébb jussunk. A
fejlesztési szakaszban az egyéni szociális munka módszerével
dolgoztunk (a folyamatért a „mentor” felelt), aminek során
együttműködtünk a helyi szakemberekkel. A fejlesztési tervekhez csoportos és közösségi tevékenységek kapcsolódtak: felzárkóztató és munkaerő-piaci képzések, munkapiaci készségek
fejlesztése, pályaismeret-bővítés, informatikai és kommunikációs
készségfejlesztés, háztartási/életvezetési praktikák, családi közösségi programok, kirándulások, közösségi akciók, valamint tanodai
foglalkozások, animált tevékenységek a gyerekek részére.
3. Helyi humánerőforrás fejlesztés minden települést
érintve
Helyi humán szakemberekből, településvezetőkből, laikus segítőkből létrehoztuk a szakmai műhelyt, amely havonta egyszer
tartott képzést, fórumot. A műhely tagjai három készségfejlesztő tréningen, két tanulmányúton vettek részt, illetve több
közösségi programot, akciót szerveztek.
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4. Helyi társadalomfejlesztés minden településen
Célunk volt a helyi civil szervezetek, egyéb informális közösségek, kistérségi szereplők aktivizálása, erőforrásaik feltérképezése, valamint közösségi tevékenységük dinamizálása,
együttműködésük erősítése, forrásteremtő kapacitásuk bővítése (képzésekkel, mentori segítségnyújtással). A helyi közéleti szereplők, szerveztek bevonásával megalakultak a civil
műhelyek, illetve a civil kerekasztalok. Mindezek keretében
összegyűjtöttük a fejlesztési elképzeléseket, megvalósításukra pedig szolgáltatásfejlesztési koncepciókat és stratégiákat
dolgoztunk ki közösen. A műhely tagjai tréningeken és tanulmányutakon vettek részt, helyi és az akcióterület egészét
érintő akciókat szerveztek és valósítottak meg.
„A kilenc „Hét falu” közösségi ház önkormányzati tulajdonban volt, a projekt
keretében felszerelték őket, kialakították az infrastrukturális hátteret, finanszírozták a működési költségeket. A házak folyamatos nyitva tartással (hétköznap
9–17 óra között) fogadták az ügyfeleket, de esténként és hétvégeken is helyet
adtak különböző programoknak. A settlementek alacsonyküszöbű szolgáltatásokat (elsősorban szociális ügyintézést, az információnyújtást és tanácsadást)
biztosítottak, az igénybevételnek nem voltak feltételei. A megvalósítók szerint a
settlement ház az a kiindulási pont volt, ahová a kapcsolatfelvétel, a terepmunka
során „bevitték” az embereket, s ha már „bent voltak”, megkezdődhetett velük
egyfajta szociális, közösségi munka. Olyan szabad térként értelmezték a közösségi házat, ahol vannak ugyan szervezett programok, de fontosabb, hogy oda bármikor, bárki bemehet. Példa erre a hevesaranyosi közösségi ház, ahová a közmunkások ebédszünetben bejártak pingpongozni, és az őket ellenőrző polgármester is csatlakozott néhány alkalommal. A gyerekeik iskola- vagy óvodabuszát
váró bükkszentmártoni szülők délutánonként a közösségi házban beszélgettek
legalább a gyerekek megérkezéséig. Minden találkozás, „belépés” lehetőséget
nyújtott a folyamatos kapcsolattartásra, a különböző problémák megbeszélésére.
A közösségi házakban különböző klubok, csoportok működtek (kézműves, ifjúsági
klub, praktika klubok), délutánonként a gyerekeket fogadták; ezek fontos eszközei voltak a projekt más tevékenységeibe történő bevonásnak is (pl. pályaorientációs tréningek, felzárkóztató és OKJ-s képzések, civil műhely). A közösségi
házaknak településenként közel azonos heti programot alakítottak ki (ezek egészültek ki egyedi, alkalmi programokkal).”
Forrás: Kósa Eszter, szerk. (2014) Áttekintés a
szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről, 26.o. www.melyszegenyseg.hu
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2. A hét falu – az akcióterület
Az akcióterület kiválasztása
A projektbe bevonható települések listáját a pályázati kiírás
tartalmazta, tehát egyrészről adott volt az a települési kör,
amelyből az akcióterületet létre lehetett hozni. Másrészt ezen
belül megfelelő szabadsággal rendelkeztünk ahhoz, hogy programunk céljaihoz, tevékenységeihez illeszkedő kistelepülésekkel vegyük fel a kapcsolatot, őket vonjuk be a megvalósításba.
Célunk volt, hogy olyan akcióterületet alakítsunk ki, amely méreténél fogva közlekedési szempontból összekapcsolható, szakmailag áttekinthető, illetve ahol együttműködések generálhatók. Élni kívántunk azzal a lehetőséggel is, hogy a térségből a
pályázati kiírás elsődleges listáján szereplő minél több települést vonjunk be a projektbe. Ennek érdekében a Pétervásárai
kistérségből felvettük a kapcsolatot Bükkszenterzsébet,
Szentdomonkos és Tarnalelesz községek önkormányzataival.
Ők nem vállalták az együttműködést, elsősorban egy akkor
futó projektjükre hivatkozva.
A kistérségből a kiegészítő listán lévő Sirok bevonása a projekt
szempontjából alapvető fontosságú: a SZETA Egri Alapítványa
(az önkormányzattal, cigány kisebbségi önkormányzattal,
SIROMA Egyesülettel konzorciumban) itt valósított meg
telepfelszámolási programot. A Bélapátfalvai kistérség elsődlegesen jogosult települései mind partnerek voltak a projektben,
a kiegészítő listán innen nem volt település.
Az Egri kistérségből Egerbakta és Kerecsend potenciális partnertelepülések. Bár Kerecsend a kistérség szintén leszakadó
települése, az akcióterülethez nem kapcsolható szervesen.
Egerbakta az Egri kistérség szélén, a Pétervásárai és Bélapátfalvai kistérségek határán fekszik, így természetes kapcsolatai
vannak az akcióterület településeivel. Szempont volt az is,
hogy a SZETA Egri Alapítványa itt komplex szociálismunkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtott egy projekt keretében
roma és nem roma tartós munkanélküliek számára.
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A bevont településeken mindenhol megkerestük a cigány kisebbségi önkormányzatokat is (ma már roma nemzetiségi
önkormányzatok), és végül öt településen kötöttünk velük
partnerségi megállapodást. A konzultációk eredményeként alakult ki az akcióterület, amelynek önkormányzatai,
kistérségi többcélú társulásai és az általuk közvetlenül vagy
közvetve (kistérségi társulás) fenntartott szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, közoktatási szolgáltatások szakemberei,
a CKÖ-k vezetői szakmai partnerként vettek részt a projekt
egyes tevékenységeiben.

A hét falu főbb jellemzői
Az akcióterülethez három kistérség (ma már járás) hét települése tartozott. Az Egri kistérség szélén fekvő 1500 fős
Egerbakta észak-nyugati irányban a kistérség utolsó települése, amely a másik két kistérség (Bélapátfalvai és
Pétervásárai) találkozásánál helyezkedik el. Az akcióterület
része Szajla, Terpes, Sirok községek (Pétervásárai kistérség, 36. leghátrányosabb helyzetű), valamint Hevesaranyos,
Bükkszentmárton, Szúcs (Bélapátfalvai kistérség, 50. legelmaradottabb). Egerbakta a 10 kilométerre lévő megyeszékhely, Eger vonzáskörzetében van, de nem tartozik a jómódú
falvak közé. Sirok a Pétervásárai kistérség dél-keleti csücskében, a recski mikro-térségben, Egerbaktától 10 kilométerre,
Eger
vonzáskörzetében
fekszik.
Szajla
és
Terpes
Pétervásárához kapcsolódnak.
Gazdasági szempontból a kistérség északi része Ózdhoz, déli
része Egerhez „húz”. Hevesaranyos és Szúcs a Bélapátfalvai kistérségen belül az egercsehi mikro-térségben vannak,
Bükkszentmárton a szilvásváradi mikro-térség része. Itt is
kétirányúak a gazdasági kapcsolatok (Ózd és Eger).
Egerbaktát és Sirokot a Pétervásárai kistérség déli részén
áthaladó 24. sz. főút köti össze Egerrel, illetve Gyöngyössel.
Utóbbin keresztül Sirokból mintegy 50 perc alatt érhető el az
M3-as autópálya. A megye másik, Egert és Ózdot összekötő
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25. sz. főútján érhető el Egercsehi és Szúcs. Így a kistérségek
közötti közlekedési kapcsolatok jónak mondhatók, a kistérségen belüli úthálózatok azonban már kevésbé. A kistérségeken
belül autóval 15-20 perc alatt elérhetők az akcióterület települései, de a közösségi közlekedés (autóbusz) a kistelepülések és
a kistérségi központok között ritka, igen körülményes.
Az akcióterület települései

A hét község lakosságának száma összesen 5512 fő; a
legnépesebb falu Sirok (1883 fő), a legkisebb lélekszámú
Terpes (224 fő) (KSH, 2011). A népszámlálás alapján a lakosság ötöde (1100 fő) vallotta magát cigánynak; helyi becslések szerint ennél nem sokkal magasabb, 25 százalék a roma népesség aránya az akcióterület egészén. Terpesen
40 százalék, Egerbaktán, Hevesaranyoson, Szajlán, Szúcson
30-35 százalék, Sirokban viszont csak 15 százalék a cigányok
aránya.
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A hét település lakónépességének száma, a roma népesség
száma és aránya
Település
Bükkszentmárton
Egerbakta
Hevesaranyos
Sirok
Szajla
Szúcs
Terpes
Összesen

Cigány népesség
Lakónépesség száma,
2011, fő
száma, 2011, fő aránya, %*
315
47
25
1483
317
30
627
219
35
1883
191
15
583
129
35
397
103
35
224
94
40
5512
1100
25

Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011 * Helyi becslések, 2014.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2014. májusi statisztikája szerint a lakosságszámnak megfelelően Sirokban és
Egerbaktán a legmagasabb a munkavégző korú (15-64 év
közötti) népesség száma; a hét településen összesen 3775 fő
tartozott ebbe a korcsoportba. A program helyszínén összesen 640 fő volt regisztrált álláskereső, akiknek negyede
(24%-a) tartós (legalább 1 éve regisztrált) munkanélküli, és
44 százalékuk részesült ellátásban (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben).
Az NFSZ számított relatív munkanélküliségi mutatója (a
nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség
%-ában) a hét közül hat településen kétszer-háromszor
magasabb (16-27%) az országos (7,4%) és a megyei
(9,1%) rátánál. Az egyetlen kivétel Sirok, ahol a mutató
értéke 8 százalék, ugyanakkor Szúcson 27 százalék,
Terpesen 26 százalék, Egerbaktán 22 százalék a munkanélküliek aránya.
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Munkanélküliségi ráta a hét településen, Heves megyében és az országban,
2014. május, %

Forrás: NFSZ, 2014.

3. Szegénység a hét településen – a célcsoport jellemzői
Az akcióterület népessége mintegy 5500 fő, mintegy harmaduk
mélyszegénységben él; az aktív korúak száma 1100-1200 fő.
Közülük 580 főt vontunk be közvetlen fejlesztést szolgáló tevékenységekbe. Számukat a pályázati kiírásnak megfelelően határoztuk meg a KSH területi statisztikai adatai, önkormányzatok nyilvántartásai, cigány kisebbségi önkormányzatok, családsegítő/gyermekjóléti szolgálatok helyismerete alapján. Szükségleteikről a helyszínen, projekttervező megbeszéléseken tájékozódtunk; a legfőbb probléma – nem meglepő módon – a
(tartós) munkanélküliség, majd a szakképzettség hiánya, az
eladósodás, az iskolai lemorzsolódás, a korai gyerekvállalás.
A pályázatban vállaltuk, hogy a mélyszegénységben élő potenciális célcsoport körében a projekt kezdeti szakaszában (2012ben) és a végén (2014-ben) kérdőíves adatfelvételt készítünk
1200-1200 fő megkérdezésével.
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A települések lakónépessége (2011) és a mintába került személyek száma
és megoszlása településenként (2014, 2012)
Település

Bükkszentmár
ton
Egerbakta
Hevesaranyos
Sirok
Szajla
Szúcs
Terpes
Összesen

Lakónépesség
(2011)*
számegma, oszlása,
fő
%
315
5,6
1483
627
1883
583
397
224
5512

Megkérdezettek
(2014)
számegma, fő oszlása,
%
97
8,0

26,9
11,4
34,2
10,6
7,2
4,1
100,0

298
171
261
160
143
87
1217

24,5
14,1
21,4
13,1
11,8
7,1
100,0

Megkérdezettek (2012)
számegma, oszlása,
fő
%
89
8,0
294
169
260
158
132
80
1182

25,0
14,0
22,0
13,0
11,0
7,0
100,0

* Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011.

A 2012-es felmérés eredményei
A „Hét falu - egy hálózat” program munkatársai több mint
1200 kérdőívet készítettek a potenciális célcsoportba tartozókkal. Ezek közül 1182 volt értékelhető, feldolgozható. A
személyi kérdőívet csak 18 éven felüliekkel vettük fel (egy
háztartásban több személlyel is), valamint külön blokk vonatkozott a háztartásokra (háztartásonként egy kérdőív, összesen 552 háztartás). Így egyrészt a 18 éven aluli gyerekekről
csak a háztartási kérdőívből vannak információink, másrészt
esetünkben az aktív korú népességet (a személyi kérdőívek
alapján) a 18-64 évesek jelentik (1123 fő).
Az 1182 megkérdezett személy 95 százaléka (1123 fő) aktív
korú (18-64 éves). A 18-64 év közötti állandó népesség adataival (2010) összevetve az látszik, hogy az akcióterület egészén a kérdőívvel az ilyen korú népesség 30 százalékát értük
el. Megközelítőleg ennyire becsültük a „valamilyen szempontból” szegények arányát a hét település teljes népességén be12

lül (1800-1900 fő, közülük aktív korú 1100-1200 fő). A lekérdezési arányok településenként jelentősen eltérnek (19-65%)
a falvak népességszámától, valamint az aktív korúak és a feltételezhetően rossz helyzetben lévők településen belüli arányától függően. Az összes megkérdezett (1182 fő) között
egerbaktaiak (25%) és sirokiak (22%) vannak a legnagyobb
arányban. Bükkszentmárton és Terpes községekben él a válaszadók legkisebb része (8 és 7%-a).
A pályázati útmutatóban szereplő mélyszegénység definíció
szerint azok a személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik a
következő négy kritériumból legalább kettőnek megfelelnek:
(1) legalább három éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt
legfeljebb közfoglalkoztatásban vettek részt; (2) legfeljebb az
iskola 9-10. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek; (3) aktív korú inaktívak; (4) kettőnél több gyermeket nevelnek.
Adatfelvételünk eredménye alapján a tartós (legalább 3
éve) munkanélküliek aránya 22 százalék, a legfeljebb 10
osztályos végzettségűek aránya 67 százalék. A megkérdezett személyek 70 százaléka aktív korú inaktív, kettőnél
több gyereket a válaszadók 15 százaléka nevel. Az 1182 fő tizedére (12%) a mélyszegénység meghatározott mutatói közül
egyik sem teljesül. A definíció szerint még nem mélyszegénynek számító kategóriába (a 4 kritérium közül 1 fennállása) a
megkérdezettek 27 százaléka tartozik. A pályázati kiírás
meghatározása szerint képzett változó alapján a megkérdezett személyek 61 százaléka mélyszegénységben
élő. A mintában a cigány népesség felülreprezentált (arányuk
65%), ezzel együtt a mélyszegények 80 százaléka roma, miközben a cigányok háromnegyede (75%), a nem cigányok harmada (34%) mélyszegénységben élő a használt lehatárolás
alapján.
A háztartások létszáma és a háztartás összes jövedelme alapján számított egy főre jutó jövedelem átlaga 35 ezer forint, a
13

mediánjövedelem mindössze 28 500 forint volt. A bevallott
jövedelmek alapján a háztartások 84 százaléka relatív
jövedelmi szegénységben élt. (A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2010-ben az összes magyarországi háztartás 12%-a, a gyerek nélküli háztartások 7%-a, a gyerekes
háztartások 17%-a volt relatív jövedelmi szegény. 1) Egy
másik, alacsonyabb küszöbbel számolva a háztartások
fele (51%) szegény. (Olyan háztartásban él, ahol az egy
főre jutó jövedelem nem magasabb a nyugdíjminimumnál, 2
8500 forintnál.) Ezt az egyszerűség kedvéért „abszolút szegénységnek” neveztük.

A 2014-es adatfelvétel tapasztalatai
A 2014-es adatfelvétel során összesen 1217 fő került a mintába. Közülük 995 fővel az első körben (2012) is készült kérdőív, így a 2014-es (egyéni) minta 82 százalékban
megegyezik az első felméréssel. Az első mintavételben a
megkérdezettek településenkénti száma arányos volt a falvak
lakosságának számával és a „mélyszegénységben élők” becsült létszámával. A 2014-es adatfelvétel is ezt a módszert
követte, így a válaszadók településenkénti száma és aránya
közel azonos a két mintában. Továbbá a megkérdezett személyek lakóhely szerinti megoszlása tükrözi az akcióterület
lakónépességének települések közötti megoszlását.
A 2014-es adatfelvételben a megkérdezettek közel kétharmada (64,5%, 779 fő) vallotta magát romának. Ez azt is jelenti, hogy a potenciális célcsoportba tartozók egyharmada, akik szintén szegények, nem cigányok. A 2014ben mért roma arány pontosan megegyezik a 2012-es eredménnyel; akkor a válaszadók 64,6%-a volt cigány.
A háztartások átlagos havi nettó jövedelme – a kérdezettek
válaszai alapján – 116 700 forint volt. Ez – a háztartástagok
1. Forrás: KSH, Eurostat
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létszámával számolva – havi 42 500 forint egy főre jutó jövedelmet jelent. A 2014-es adatfelvételben a háztartások 40
százalékában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a
nyugdíjminimum összegét (28500 Ft) éri el, így a 616
háztartás közül 245 „abszolút szegénynek” mondható. A
háztartások alsó ötödében (18%) az egy főre jutó jövedelem
20 ezer forint alatt marad, és a minta felső ötödben lépi át a
60 ezer forintot. (Országosan az egy főre jutó átlagos jövedelem 83 000 Ft volt 2012-ben.2)
A háztartások nélkülözését jelzi: felüknél (45%) előfordult,
hogy nem jut pénz élelmiszerre és a lakással kapcsolatos kiadások, a rezsi fedezésére. Gyógyszerre a háztartások több
mint harmadának (37,3%) „néha nem jut pénze”. Azoknak a
háztartásoknak az aránya, amelyeknek soha nem jut ezekre a
kiadásokra, 3-4 százalék. A megkérdezett családok negyedében (26,3%) néha előfordul, hogy nem jut pénz a gyerekek
óvodai, iskolai költségeire, és 5 százalék azoknak az aránya,
akiknél soha nincs pénz erre.

2.KSH Stadat. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc006b.html
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4. Eredmények és tanulságok
Általánosságban
„A TÁMOP 5.1.3-as program (és az esetleges későbbi hasonló konst-

rukciók) szempontjából lényeges kérdés, hogy a projektek a
„közösségi megközelítésekhez” sorolt eszközeikkel tudtak-e javítani a
szegény, kirekesztett közösségek helyzetén. Nyilvánvaló, hogy a
strukturális problémákat (a munkanélküliséget, a mélyszegénységet,
a területi egyenlőtlenségeket) nem képesek kezelni, a szegénységben
élők jövedelmi helyzetére nem (vagy csak minimálisan) hatnak. (…) Az
eredmények csak kis léptékekben „mutathatók ki”, és nem is nagyon
mérhető az, hogy hova jutottak el a projektek. „Teljesítményüket”
nagymértékben befolyásolta a helyi fogadókészség és a tágabb társadalmi-gazdasági környezet is. Ráadásul a projektek olyan folyamatokat próbáltak megalapozni, elindítani, amelyek csak hosszabb távon
hozhatnak jelentős eredményeket. Ezzel együtt az látszik, hogy
amennyiben a projektek a szegénységben élőknek – az ebben a fejezetben felvázolt tevékenységeiken keresztül – képesek új külső erőforrásokat felkínálni, a társadalmi hátrányok halmozódását enyhíteni,
az egész kisközösségeket mobilizálni, a településeken belüli törésvonalakat, az elszigeteltséget oldani, akkor fontos lépéseket tettek meg.
Persze sok a dilemma és a nehézség, de úgy tűnik, ezek a célok – különböző módokon és mértékben – megvalósultak.”
(Kósa Eszter, szerk. (2014) Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről, 28.o.)
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Mi történt a falvakban? Mi történt az emberekkel?
A projekt eredményeit 2014-es felmérésünkkel tudtuk valamennyire „mérni”, illetve azt megnézni, hogy szolgáltatásaink,
programjaink mennyire voltak sikeresek, népszerűek a lakosság, elsősorban a mélyszegénységben élő célcsoport körében.
A potenciális célcsoportba tartozók túlnyomó többsége minden
településen részt vett valamilyen közösségi programon, eseményen.
A projekt ismertsége 2014-ben igen magas volt: a válaszadók 94 százaléka hallott már a „Hét falu – egy hálózat”
programról. A megkérdezettek negyede hetente többször,
további 15 százaléka hetente, 17 százaléka havonta találkozott
a program szakmai megvalósítóival. A „Hét falu” közösségi házakba a mintába kerültek 15 százaléka hetente többször, további tizede hetente, 16 százalékuk pedig legalább havonta
bejárt (ez összesen több száz embert jelent).
A 18-64 évesek kétharmada kapcsolatba került a programmal, részt vett valamelyik (egy vagy több) programelemben; ez összesen 730 főt jelent. A résztvevők értékelése szerint tizedüknek semmiben, közel kétharmaduknak néhány dologban, negyedüknek sok mindenben
segített a program. További 4 százalékuk mondta azt, hogy
a program „megváltoztatta az életét”.
A 18 éven aluli gyereket nevelő családok kétharmadában a gyerekek kapcsolatba kerültek a projekt egy vagy
több tevékenységével; ez 218 családot jelent. Fontos,
hogy a gyerekes háztartások egyaránt tizedében a gyerekek
több (négy, illetve hat) projektelemben is érintettek voltak. A
legmagasabb azoknak az aránya (17,6%), akiknek gyerekeik
két különböző programban/szolgáltatásban vettek részt.
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A „Hét falu – egy hálózat” program szolgáltatásaiban, programjaiban résztvevők aránya, száma és a tevékenységek értékelése, 1864 évesek
Értékelés
Részvételi
arány, %
(100%=
11331137)
18,2

Résztvevők
száma,
fő

nagyon
hasznos,
jó, %

közepes,
%

értelmetlen,
haszontalan, %

Összes
értékelő száma, fő
(100%)

207

39,4

58,1

2,5

160

48,6
4,8
47,9

552
55
543

75,5
40,0
73,9

23,2
60,0
25,8

1,3
0,0
0,3

383
40
383

18,0

204

45,0

52,3

2,6

151

Civil műhely/
kerekasztal

8,9

101

31,7

65,9

2,4

82

Szakmai műhely

5,7
21,6

65
245

43,6
51,1

54,5
48,4

1,9
0,5

55
188

64,2*

730**

-

-

-

-

Szolgáltatás,
program típusa

Egyéni
együttműködési
szerződés
Ügyfélfogadás
Jogi tanácsadás
Közösségi
program
Képzések, tréningek, klubok,
tanfolyamok

Kirándulás,
tanulmányút
Összes
programelem

*Az egy vagy több szolgáltatásban résztvevők aránya. ** Az egy vagy több
szolgáltatásban résztvevők száma (a több programelemben is résztvevők
egyszer vannak számolva.)
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„Összességében segített-e valamit a Hét falu program önnek
és családjának?”, résztvevők között
Mennyiben segített a projekt?

Résztvevők
(összesen 730 fő)*
megoszlása,
válaszadók
%
száma, fő
9,4
68

Semmiben
Néhány dologban

61,0

442

Sok mindenben

26,1

189

3,6

26

100,0

725

Megváltoztatta az éltemet
Összesen
*(5 fő nem válaszolt erre a kérdésre)

A „Hét falu – egy hálózat” projekt tehát a különböző
szolgáltatásokban, programokban résztvevők tizedének
– saját megítélésük szerint – semmiben nem tudott segítséget nyújtani. Ugyanakkor a résztvevők közel 90 százaléka azt mondta, hogy valamilyen mértékben hasznos
volt számára a program. (A roma résztvevők körében nem
sokkal, de kedvezőbbek a megítélések, mint a nem cigány
résztvevők között.)
A helyi szakemberek bevonása és véleménye
Számos tevékenységünk, programelemünk a helyi szakembereket célozta meg különböző formákban. Ez mind projektünk
sikeressége, mind a későbbi fenntarthatóság szempontjából
kiemelkedően fontos volt. Helyi együttműködések, a helyben
élők és dolgozók elköteleződése, aktivitása és felkészültsége
nélkül szinte lehetetlen tartós eredményeket elérni. Éppen
ezért sok-sok programba, szakmai műhelyekbe, képzésekbe, tanulmányutakba igyekeztünk bevonni a helyi
szakembereket és a települések vezetőit, akik közül töb19

ben tagjai lettek a létrehozott és/vagy megerősített civil
szervezeteknek is.
A szakmai műhelyek és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek eredményességét és az ezekkel való elégedettséget kimeneti és bemeneti méréssel (kérdőíves felméréssel)
vizsgáltuk. A szakmai műhelyek előzményét az adta, hogy a
projekt tervezésekor a szakmai megvalósítók (a pályázatot
benyújtók)
szükségletfelmérést
végeztek
humánszakemberek körében (amelyek részét képezték a pályázati
anyagnak). A szakemberekkel folyatatott csoportos megbeszélések során számos jelzés érkezett arról, hogy a szakemberek és a szakmák között nincs megfelelő együttműködés,
konzultáció, pedig erre szükség lenne. A szükségletekre válaszként került be a „Hét falu – egy hálózat” projekt tevékenységei közé a rendszeres szakmai műhelyek megszervezése, megvalósítása: „A pályázat írása során is felmerült a
szakemberek körében, hogy jó lenne, ha időről időre összejöhetnénk, és megbeszélhetnénk a dolgokat. Ez volt az ok,
amiért beépítettük a projektbe a humán szakembereknek
szóló rendszeres találkozásokat, szakmai továbbképzéseket,
tréningeket, tanulmányutakat és jó gyakorlat látogatásokat” (szakmai vezető).
A szakmai műhelyek eredményének tekinthető, hogy a program-sorozat folyamatosan, az igényekre válaszolva tudott
működni az akcióterületen. Összesen 33 alkalommal került
sor a szakmai műhelyek valamilyen programjára (havi találkozók, képzések, tréningek, jó gyakorlat látogatások). Bár az
előzetes elképzeléskehez képest némileg alakítani kellett a
tematikán, a legfontosabb célkitűzéseket sikerült elérni: a
humán szakemberek körében, illetve a szakemberek, döntéshozók és laikus segítők, önkéntesek (szegénység által érintettek) között elindult a közös gondolkodás, számos közös
ötlet és együttműködési pont fogalmazódott meg. Ezek többnyire a helyben tapasztalható problémákra és azok kezelési
módjaira vonatkoztak. A helyben dolgozó, leterhelt, saját
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szakmai nehézségeiket megvitatni nem tudó szakemberek számára olyan fórumot sikerült teremteni, amely egyszerre
adott lehetőséget a problémák megbeszélésére és a lehetséges kiutak felvázolására. A szakmai műhelyek tulajdonképpen olyan szupervíziót jelentettek számukra, amelyet –
kistelepülésen dolgozó szakemberként – nem kapnak meg. A
képzések és tanulmányutak népszerűek voltak mind a hét
érintett településen, és az ezekről szóló visszajelzések többnyire kedvezőek. Fontos, hogy a tanulmányutak szegénységben
élő és szakember résztvevői számos ötletet és talán „tenni
akarást” is „szereztek” a jó gyakorlat látogatásokon, amelyek
során működő kezdeményezéseket tekintettünk meg.

A közös gondolkodásnak, szakmai együttműködéseknek olyan
„kézzel fogható” eredményei voltak, mint a „Hét falu” fesztivál megtervezése és lebonyolítása, a helyi szakemberek részvétele nyári táborokban, helyi civil szervezetek létrehozása, vagy
fejlesztése, illetve a települési szintű és az akcióterület egészére vonatkozó szolgáltatásfejlesztési tervek, koncepciók.
A szakmai műhelyeken és kapcsolódó programelemekben résztvevő helyi
szakemberek véleménye, fő

Miben segített…

Új ismeretek szerzésében
Új gyakorlati készségek
kialakulásában
Új kapcsolatok létesítésében
Napi munkavégzésben
Más kultúrák megismerésében

Nagyon
segített

Segített

Kevésbé

Egyáltalán
nem

Öszszese
n

15

15

1

0

31

15

14

2

0

31

13
11

14
13

4
4

0
3

31
31

12

16

3

0

31
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„Rendkívül hasznos volt mindhárom intézmény meglátogatása. Egy
számunkra eddig ismeretlen világba nyerhettünk az intézménylátogatások alkalmával betekintést. A csoport minden tagja érdekesnek
találta a projektszemléletű tanítási elvet, és azt, hogy milyen nagy
szabadsággal rendelkeznek az ott tanuló gyerekek. A Romani Platni
működésének megismerése egy olyan lehetőség, amely akár a hét
település egyikén is megvalósítható lenne.” (feljegyzés)
„Családdinamikai képzésünket elsősorban szociális területen dolgozó szakemberek körében hirdettük meg, valamint pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak is megajánlottuk képzés-sorozatunkat.
Másodlagos szempontunk volt, hogy a munkakörük által megkövetelt kreditpont-rendszerben pontokat szerezhessenek. Elsődleges
szempont viszont az volt, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amiket a munkájuk során hasznosan tudnak használni, vagy beépíteni a
napi munkavégzésbe.” (feljegyzés)
„Új célként az fogalmazódott meg, hogy a helyi közösségeket készítsék fel a helyi közösségi programok megvalósítására, illetve arra, hogy pénz nélkül is tudjanak érdekes, mozgósító programokat
szervezni. A jelenlévők többsége elmondta, hogy nagyon sok ismerettel, módszerrel, technikával gazdagodott, és ezeket ki is próbálhatta lakóhelyén. Különösen hasznosnak ítélték meg a mesefoglalkozás és a non-stop vetélkedő módszerét. Azt is hangsúlyozták,
hogy fontos volt számukra a jó társaság, a jó hangulat, sok új ismerősre tettek szert, és ezekre a kapcsolatokra a jövőben is számítanak. Elmondták, hogy szívesen vesznek részt továbbra is ilyen jellegű foglalkozásokon.” (feljegyzés)
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Tanulságok, dilemmák és a folytatás lehetőségei
A „Hét falu – egy hálózat” projekt számunkra is jelentős tanulási folyamat volt. Egyfelől olyan szakmai eszközöket, módszereket alkalmaztunk, amelyekkel korábban sikerült mélyszegénységben élő, főként cigány közösségeket dinamizálnunk,
társadalmi integrációjukat elősegítenünk. Ilyen volt az egri Béke-telep, a szomolyai és a siroki telepfelszámolási program
vagy éppen egerbaktai programunk. Másfelől viszont számos
újdonságot és jelentős kihívást hordozott ez a projekt. Alapítványunk ekkora volumenű, uniós projektet korábban nem valósított meg, munkatársaink száma megtöbbszöröződött, és a
települések egy részén ismeretlenül kezdtük meg az emberek
elérését, a szegények érdeklődésének felkeltését, különböző
tevékenységekbe történő bevonásukat.
A projekt zárása után talán mondhatjuk azt, hogy értünk el
eredményeket, a settlement házak minden településen működnek, népszerűek, számos szegényt és nem szegényt sikerült
elérnünk, intenzív kapcsolatot kialakítanunk velük, a települések vezetőivel és szakembereivel. De a nehézségeket, a
problémákat sem hallgathatjuk el: az együttműködések
nem mindig könnyűek, az önkormányzatok érdekei gyakran
ellentétesek céljainkkal, illetve sokszor nehéz kimozdítani a
helyben dolgozó vezetőket és szakembereket mindennapi rutinjukból. És persze könnyen lehet, hogy gyakran mi sem a
megfelelő utakat, módokat választottuk.
„Például {X településen} olyan megállapodás van, hogy csak akkor
mennek ki a kistérségi gyermekjólétiből, hogyha telefonál a polgármester, hogy baj van valamelyik családdal. (…) A kimaradás fő oka
tehát a minimális szintűre redukált szolgáltatás. A családsegítők egykét órára mennek ki a településekre (még működnek, mert települési
társulási körben működtetik a szolgáltatót).” (szakmai vezető, „Hét
falu – egy hálózat” Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán)
Forrás: Kósa Eszter, szerk. (2014) Áttekintés a szegénységben élők
társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről, 31.o.
www.melyszegenyseg.hu
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„Van olyan település, amely könnyebben dinamizálható, valamelyik
nehezebben, de nyilván, amelyik nehezebben, oda nagyobb hangsúlyt kell fektetni, több dolgot kell oda bevinni, jobban be kell dolgozni, de – itt azt mondom – hogy pont ezeknek a településeknek
van a leginkább szükségük segítségre. (…) Ha úgy veszem, nem 7
településünk van, hanem 10, mert Szúcsnak ott van Bagó–lyuk, az
külön probléma, mert teljesen gettó, Siroknak ott van Kőkútja, akkor Szajlának ott van Ó-Szajlája.” (Interjú dr. Farkas Zsuzsannával, a
projekt szakmai vezetőjével. Az interjút Sain Mátyás készítette.)
Programunk fontos eleme volt olyan helyi civil szervezetek létrehozása vagy megerősítése, fejlesztése, amelyek később, a projekt után is képesek a helyben megalapozott folyamatok továbbvitelére, a település dinamizálására, a
„Hét falu” közösségi házak működtetésére, nem csak a szegények, de a helyi középosztály ügyeinek képviseletére is.
Világosnak tűnik, hogy ezeket a szervezeteket még közel
sem lehet elengedni, további támogatásukra, folyamatos
„kísérésükre” van szükség, amelyhez elengedhetetlenek külső erőforrások. Ez egyrészt dilemma, hiszen ehhez rengeteg
energiára és persze valamennyi pénzre is szükség van, másrészt ezek a szervezetek és a közösségi házak jelentették,
jelentik a „Hét falu – egy hálózat” projekt továbbélésének
legfőbb elemeit és lehetőségeit.
Nem véletlen, hogy a SZETA Egri Alapítványa már jóval a
projekt zárása előtt a fejlesztések fenntarthatóságában gondolkodott. Ennek érdekében pályáztunk a Norvég Civil Támogatási Alaphoz (NCTA) azzal, hogy a létrehozott settlement
házak és civil szervezetek hálózatát tovább kívánjuk vinni és
bővíteni. Az NCTA által támogatott „Észak-Magyarországi
Settlement Hálózat” című programunk jelenleg is működik, a
folytatás 2016 tavaszáig biztosított. A munkának tehát közel
sincs vége…
A „Hét falu – egy hálózat” Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség
határán c. projekt részleteiről számos információt talál a www.szetaeger.hu
weboldalunk „Hét falu – egy hálózat” menüpontjában.
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Közösségi szolgáltató terek létrehozása
és működtetése

Bükkszentmárton

Sirok

Szajla

Szajla

Terpes
Hevesaranyos

Egerbakta

Szúcs
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A Közösségi Házak belső megjelenése
egységesen lett kialakítva. Azonos
bútorzattal /székek, asztalok, polcok/
és azonos felszereléssel /számítógépek,
nyomtató, telefon, varrógép, csocsóasztal, pingpongasztal, trambulin, fejlesztő játékok és eszközök/ várják a
szolgáltatásainkat igénybevevő lakosságot.
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Közösségi programok
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Partnerségi
Tanács
működtetése
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Praktika
klubok
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Tanodák
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Táborok
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Pályaorientáció
Munkaerőpiaci képzések
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Képzések
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Jó gyakorlat
látogatások
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Civil Kerekasztalok
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Szakmai Műhely
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