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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 126/2018. (VI.21.) 
határozatával fogadta el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi 
Felzárkózási Stratégiáját és Akciótervét (a továbbiakban: Stratégia). Az említett dokumentum 
javaslatot tesz egy úgynevezett Közösségi Beavatkozási Terv megalkotására is, amely olyan 
kézzelfogható tevékenységeket fogalmaz meg elsősorban a Stratégia elsődleges 
célcsoportjának tagjai számára, amelyek jelentősen képesek növelni társadalmi felzárkózásuk 
esélyét.  
 
A jelen előterjesztés tárgyát képező Közösségi Beavatkozási Terv a júniusban elfogadott 
Stratégia szerves folytatása. Egyrészt meghatározza a közösség fogalmának különböző 
szintjeit és értelmezési lehetőségeit, másrészt pedig egyértelműsíti a szükséges és 
végrehajtandó tevékenységek, beavatkozások egyes szintjeit, intézményeit és szereplőit. Ezt 
követően pedig részletesen ismerteti a célcsoportban megvalósítani javasolt egyes konkrét 
beavatkozásokat és tevékenységeket. 
 
A Közösségi Beavatkozási Terv a társadalmi felzárkózási folyamatok és tevékenységek 
kiemelten fontos szereplői között nevesíti az érintett célcsoport tagjai mellett a köznevelési 
intézményeket, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszert, a helyi roma nemzetiségi 
önkormányzatot, valamint a többségi társadalmat is. A társadalmi felzárkózást olyan 
össztársadalmi folyamatként fogalmazza meg, amelyben elengedhetetlen az említett 
társadalmi aktorok kölcsönös megismerésen és bizalmon alapuló együttműködése. A sikeres 
társadalmi integrációhoz a dokumentum szerint szükséges továbbá az egyes szereplők saját 
felelősségének, lehetőségeinek és feladatainak tisztázása is. 
 
A Közösségi Beavatkozási Terv 8 szakmai műhelycsoport létrehozására tesz javaslatot. Ezek 
a következők: 

• Szenior (időskori) műhelycsoport  
• Háztartási praktitkák műhelycsoport - lányok 
• Háztartási praktikák műhelycsoport - fiúk 
• Egészségügy - általános ismeretek műhelycsoport 
• Egészségügy és gyermekvárás/gyermekáldás – terhes- és csecsemőgondozás 
• Családmegtartó és gyermeknevelő csoport 



• Karrier/Életút/Oktatás műhelycsoport 
• Együttélés műhelycsoport (kisebbség-többség viszonyát alakító csoport) 

 
Az egyes szakmai műhelycsoportok a társadalmi felzárkózásban érdekelt szereplők igényeire, 
az őket érintő valós problémákra és kihívásokra, valamint a város teljes lakossága számára 
fontos feladatokra és együttműködési lehetőségekre reflektálnak és fókuszálnak. Olyan 
konkrét, kézzelfogható változásokat eredményező tevékenységeket nevesítenek, amelyek 
magas szakmai színvonalú megvalósulása esetén a helyi társadalmi felzárkózási folyamatok 
hatékonnyá és sikeressé válhatnak.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését a határozat-
tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 
 
 
 
Kecskemét, 2018. október 29. 
 
                                                                                                                     Engert Jakabné 

           bizottsági elnök 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
          /2018. (XI.22.) határozata 
Közösségi Beavatkozási Terv Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiája és Akcióterve végrehajtásához 
 
A közgyűlés megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 924-18/2018. ügyszámú előterjesztését 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A közgyűlés az előterjesztés tárgyát képező dokumentumot a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, és felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy annak nyilvánosságra 
hozataláról gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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