A TÁMOP 5.2.3. térségi gyerekesély program számokban
Összesített statisztika az online monitoring rendszer adatai alapján
ATÁMOP 5.2.3 térségi gyerekesély program 23 kistérségéből jelenleg 16 szolgáltat
adatokat havi rendszerességgel az MTA online monitoring felületén:
További 2 kistérség részéről még éppen csak elkezdődött az adatfeltöltés, így ott az adatok
még nagyon hiányosak, míg az 5 első körös kistérség adatai – a kiemelt program megszakított
működése miatt – szintén hiányosak, részben más struktúrájúak és csak offline állnak
rendelkezésre.
Az MTA online monitoring rendszerébe 2015 novemberéig feltöltött adatok szerint
(Biztos Kezdet Gyerekházak nélkül):
 A 16 kistérségben összesen 80.371-en fordultak meg a program által nyújtott
szolgáltatások valamelyikén. A fő célcsoportot jelentő 0-17 évesek ebből 54.446 főt
tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy a térségi gyerekesély program a 16 kistérség
gyerekeinek több mint felét érte el.
 A gyerekek (0-17 évesek) korcsoportos megoszlása alapján a programban résztvevők
közül 8% a 0-2 évesek, 13% az óvodáskorúak,52% az általánosiskolás-korúak, és 27%
a 14-17 évesek aránya (1. ábra).
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A térségi gyerekesély program kiemelten fontos indikátora, hogy a hátrányos helyzetű
gyerekeket milyen arányban érik el az egyes szolgáltatások.
 A monitoring adatok alapján az elért gyerekek mintegy 63%-a hátrányos helyzetű,
ebből 25% a HH és mintegy 38% a HHH gyerekek aránya. (2. ábra) Ha figyelembe
vesszük, hogy ezekben a kistérségekben a hátrányos helyzetű gyerekek aránya 60%,
melyek közül a HH kategóriába 31%-uk, a HHH-ba 29%-uk tartozik, akkor jól látható,
hogy a helyi programok összességében jól célzottak: az átlagosnál nagyobb arányban
érik el a rossz körülmények között élőket, különösen pedig a leghátrányosabb
helyzetűeket.
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Az egyes térségi programokszámos oktatási, szociális, egészségügyi és közösségi
szolgáltatást biztosítanak. A legtöbb embert a közösségi házak és az egészségügyi
szűrések érték el (3. ábra).
 A közösségi házak, állandó funkciójukat tekintve, helyet és közösséget biztosítanak a
gyermekek, fiatalok és a szülők számára. Olyan alapvető komfort- és egyéb
szolgáltatásokat nyújtanak, mint a mosás, tisztálkodás lehetősége, a közérdekű
információk elérése, továbbá IT pontok működtetésével az internet-hozzáférés
mindenki számára. Emellett a legtöbb helyen a gyermekek alternatív napközbeni
ellátását, korrepetálást, szabadidős-, sport- és kulturális programokat is biztosítanak.
Sok településen a közösségi ház az egyetlen szolgáltatást nyújtó intézmény.
 A program számos gyerekeknek szóló szolgáltatása közül kiemelendők az
egészségügyi szűrések, a gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok,
pszichológusok által végzett fejlesztések, a felzárkóztató foglalkozások, az óvodai ill.
iskolai szociális munka, valamint a nyári programok (nyári napközi, táborok).
 Kifejezetten a szülőknek szóló szolgáltatások pl. a szülőklub, a különböző életmódéletvezetési-, gyermeknevelési tanácsadások, valamint a helyi gazdálkodás
elterjesztését segítő programok.
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A térségi gyerekesély program a 16 kistérségben eddig 2207 fő hosszabb-rövidebb ideig tartó
foglalkoztatását tette lehetővé. Ez nem elhanyagolható szám, különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy a célterületét jelentő településeken igen kevés a munkalehetőség és
kiemelkedően magas a munkanélküliség.
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