EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ
(EFOP Plusz)
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Az EFOP Plusz forráskerete

Az EFOP Plusz célja

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz teljes
keretösszege 1 105,23 milliárd forint* hazai társfinanszírozással
együtt.

Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja,
hogy csökkentse a régiók fejlettségbeli különbségeit és
megteremtse a hosszú távú gazdasági növekedés feltételeit valamennyi tagállamában. A kitűzött cél, azaz a közösségi kohézió elérése érdekében az egyes régiók gazdasági konvergenciája mellett nélkülözhetetlen a szociális
és jólétbeli egyenlőtlenségek felszámolásának támogatása. Az EFOP Plusz célja a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon.

Az EFOP Plusz teljes forráskeretének 82,5%-a uniós forrás az
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával, míg 17,5%-a hazai forrás
Magyarország költségvetésének finanszírozásával.
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⁎

Az operatív program öt humán szakterület fejlesztéseit
foglalja magában (egészségügy, köznevelés, társadalmi
felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint családés ifjúságpolitika), így az Európai Unió által, a 2021-2027
közötti időszakra meghatározott szakpolitikai célkitűzések
közül a szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtéséhez kíván hozzájárulni a szociális jogok európai pillérében foglaltak figyelembevételével.

Az összeg 373,9 Ft/euró tervezési árfolyamon van feltüntetve
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Az EFOP Plusz prioritásai és keretösszegei*
Prioritási tengely

Tervezett forráskeret
(milliárd forint)

1. Egészségügyi fejlesztések

139,45

2. XXI. századi köznevelés

54,40

3. Pedagógus életpálya modell

433,34

4. Társadalmi felzárkózási fejlesztések

6. Rászoruló személyek támogatása

63,12

7. Család- és ifjúságügyi fejlesztések

32,29

8. Felzárkózó települések

ÖSSZESEN
⁎

54,08
53,89

Az EFOP Plusz prioritási
tengely struktúrája
Az operatív program prioritási tengely struktúrája támogatja az egyes szakterületek fókuszált, hatékony és átfogó
fejlesztését azáltal, hogy az egy ágazathoz tartozó beavatkozások ugyanazon a prioritási tengelyen jelennek meg. Azzal, hogy a humán területek majdnem teljes
vertikuma az EFOP Pluszban jelenik meg, lehetővé válik
olyan komplex, ágazatokon átívelő fejlesztések megvalósítása, melyek szinergikus hatásuk révén képesek
megtöbbszörözni a befektetett források értékét.

194,39

5. Szociális fejlesztések

Alap

70,44
9,83

1 105,23

Az összegek 373,9 Ft/euró tervezési árfolyamon vannak feltüntetve
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Az EFOP Plusz prioritási tengelyek bemutatása
1. Prioritás: Egészségügyi fejlesztések
Az egészségügyi szolgáltatások hatékony működtetése
Az egészségügyi szolgáltatások hatékony működtetéséhez elengedhetetlen az ágazati humánerőforrás megtartása,
a megfelelő létszámú és tudású utánpótlás biztosítása, melynek érdekében a pályaorientáció erősítésére, a szakmai fejlődés lehetőségeinek támogatására, a képzési és továbbképzési rendszer
fejlesztésére, valamint a munkafeltételek javítására is sor kerül.

2. Prioritás: XXI. századi köznevelés
A Kormány célja a korai iskolaelhagyás megelőzése,
az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztése,
a pedagógiai munkát végzők társadalmi és szakmai elismertségének javítása.

A fejlesztés további célja, hogy a hátrányos helyzetű területek alapellátásának megerősítése által az egészségügyi ellátás színvonalában és hozzáférhetőségében tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkenjenek.
Az Egészségügyi prioritáson tervezett fejlesztési területek:
• az egészségi állapotban tapasztalható területi eltérések
csökkentése,
• az egészségügyi humánerőforrás-hiány kezelése, valamint
• az otthoni szakápolás megerősítése
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Pedagógus-továbbképzés megújítása
A beavatkozás keretében kiemelt cél egy új továbbképzési
rendszer kialakítása, új képzések kifejlesztése, valamint
a pedagóguspályán maradás ösztönzése. A továbbképzések fejlesztik a releváns kompetenciákat, különös tekintettel a
speciális integrációs módszertanok elsajátítását, a stresszkezelést, a bullying megelőzését, felismerését.
Tematikus komplex programok megvalósítása a tanulók
aktív tanulási szokásainak elsajátítása érdekében
A beavatkozás által nonformális keretek között végzett nevelés-oktatást kiegészítő tevékenységek valósulnak meg elsősorban azon intézményekben, ahol magas a hátrányos
helyzetű tanulók aránya. Az intézkedés az aktív, élményalapú tanulási módszerek eredményeképpen hozzájárul a tanulói
kompetenciák fejlesztéséhez, a tanulói motiváció személyes
kitörési pontjainak azonosításához, és ezen keresztül az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez.

A tanulói eredményesség javítása esélyteremtéssel és
a kulcskompetenciák fejlesztésével
A korábbi támogatási ciklusban megszerzett tapasztalatokra építve célunk az esélyteremtő intézkedések továbbvitele
kibővített intézményi körben (700 feladatellátási helyen), integrációs módszertanok alkalmazása, célzott pedagógiai-szakmai és módszertani támogatás biztosítása az adott
intézményekben. A beavatkozás alapvető eleme a méltányos
oktatáshoz történő hozzáférést erősítő, esélyteremtő, illetve deszegregációs célú oktatásszervezés támogatása.
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3. Prioritás: Pedagógus életpályamodell
A Kormány célja egy stabil és kiszámítható jövőkép biztosítása. Az intézkedések a köznevelésben dolgozó pedagógusok
munkájának szakmai és társadalmi elismertségéhez járulnak
hozzá, mely elősegítheti a pedagóguspálya vonzóbbá válását, a pedagógusok fenntartható utánpótlásának biztosítását, valamint a fiatal, illetve hiányterületeken (például matematika, természettudományos tárgyak) dolgozó pedagógusok
pályán maradását.

4. Prioritás: Társadalmi felzárkózási fejlesztések
Szegénység és társadalmi kirekesztődés
A szegénységnek és/vagy társadalmi kirekesztődésnek kitett
célcsoportok, valamint a roma népesség esetében a stratégiai
irányokat a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 jelöli ki.

A fejlesztések célja
Az anyagi és szociális deprivációval érintettség további mérséklése, fókuszáltan a hátrányos helyzetű gyermekekre – kiemelten romákra – a legkorábbi életkortól a szakmaszerzésig
biztosított, az életutat végigkísérő esélynövelő programokkal,
és szolgáltatásokkal.
A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek
(köztük az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, romák),
és a közfoglalkoztatási jogviszonnyal érintett személyek társadalmi, képzettségi és foglalkoztathatósági helyzetének javítása.
A területileg koncentrálódó társadalmi kihívások kezelése,
a szegregációs kockázatok csökkentése, a telepszerű lakókörnyezetben élők mobilitását erősítő intézkedések végrehajtása.
A beavatkozások célcsoport szempontjából minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításának szakmai támogatása.
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A kihívásokhoz kapcsolódóan a felzárkózási prioritás tengely beavatkozásai a következők:
A szegénységben élők arányának további csökkentése
Munkaerőpiaci esélyteremtés a hátrányos helyzetű emberek
(kiemelt figyelemmel a romákra, alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezőkre) képzésével, romák, roma nők képzésbe ágyazott foglalkoztatásával, az egyén szintjén összehangolt személyes segítség biztosításával, annak érdekében, hogy javuljon az
egyének nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélye.
Közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci integrációjának elősegítése a közfoglalkoztatási jogviszonnyal érintett személyek
képzésével és/vagy humán szolgáltatás biztosításával.
Társadalmi reintegráció a társadalmi kohéziót erősítő komplex bűnmegelőzési, valamint a fogvatartottak reintegrációját
támogató programmal.

A szegénység újratermelődésének
a megakadályozása
Gyermekes családok szegénységének csökkentése a gyermek legkorábbi életkorától a szülők és a gyermekekkel, családokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek bevonását is
biztosító esélynövelő és preventív szolgáltatásokkal, a teljes
gyerek-életutat átfogó intézkedésekkel, területi szinten is. (pl.
Biztos Kezdet Gyerekházak)
Oktatási esélyteremtés a gyerekek iskolai előrehaladását növelő, szociálizációs hátrányaikat, iskolai lemorzsolódásukat
csökkentő iskolarendszeren kívüli programokkal, az iskolai
végzettség növelését támogató szolgáltatásokkal, speciális
kollégiumokkal, az óvodák, iskolák esélyteremtő funkcióinak
megerősítésével. (pl. Tanodák)
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A területi, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi összetartozás erősítése
Szegregált élethelyzetek oldása telepszerű életkörülmények
között élők integrációjának, mobilitásának segítésével, a szegregációjuk csökentésével az egyéni életút több kulcsterületére
kiterjedő, komplex programokkal, valamint lakhatási körülményeik javításával.
Társadalmi felzárkózást megerősítő szakpolitikai fejlesztések a többszörös hátrányokkal bíró személyek, romák megfelelő szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzájutásának
erősítésével; a felzárkózási projektek eredményes megvalósításához nyújtott szakmai támogatással, hiánypótló, a célcsoportokra irányuló kutatásokkal; határon túli és nemzetközi
együttműködésekkel, a partnerségi háló szélesítésével.
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5. Prioritás: Szociális fejlesztések
A szociális fejlesztések a következő tématerületeket célozzák:
• Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokkal történő
felkészítése a munkavállalásra.
• Fogyatékos és sajátos nevelési igényű fiatalok munkatapasztalat szerzésének támogatása, munkakompetenciák
fejlesztése
• Önálló életvitel támogatása – az önálló életvitelt és önrendelkezést segítő hiánypótló szolgáltatások biztosítása,
fejlesztése
• Önálló életvitel támogatása – szükségletekhez, igényekhez
igazodó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer fejlesztése,
egyenlő esélyű hozzáférést biztosító, közösségi alapú szolgáltatások támogatása
• Önálló életvezetésre minimális támogatással képes hajléktalan személyek számára az intézménytől független helyszínen található lakásokban külső férőhelyek kialakítása,

továbbá a hajléktalan célcsoport számára kísérő intézkedések
biztosítása, mint pl. pszichiáter, addiktológus.
• A gyermekek családban való nevelése érdekében
azon családok támogatása, akik családi funkcióikban
megerősítésre szorulnak.
• A családjukból kiemelt gyermekek családba történő
hazagondozásának fejlesztése, fizikai és mentálhigiénés
jóllétének fenntartása, önálló életvitelre való alkalmassághoz szükséges kompetenciák fejlesztése (különös tekintettel
az életpálya kialakítására, beleértve a piacképes szakmaszerzést), a gyermekkereskedelem, gyermekbántalmazás megelőzését, visszaszorítását, kezelését célzó tevékenységek.
• A szociális ágazat humánerőforrását érintő beavatkozások (fizikai és mentális jóllétet fenntartó foglalkozások, képzések,
továbbképzések, ösztöndíj, munkahelyi beilleszkedést segítő
szolgáltatás, lakhatási támogatás biztosítása)
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6. Prioritás: Rászoruló személyek támogatása
Szegénység és anyagi nélkülözés
A szegénységi mutatók további csökkentése érdekében az intézkedések célja az anyagi depriváció csökkentése, a célcsoporttagok méltóságteljes életvitelhez szükséges igényeinek kielégítése,
és a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségeik enyhítése. Az anyagi depriváció csökkentése érdekében a közvetlen intézkedések (élelmiszercsomagok osztása, meleg étel és alapvető
anyagi javak javak – pl. utalványok, ruházat, higiéniai termékek,
iskolai és óvodai felszerelések – biztosítása) mellett és ezek hatását erősítve a prevenciós, edukációs és szükséglet alapú kísérő
szolgáltatások biztosítása is tervezett.

7. Prioritás: Család- és ifjúságügyi

fejlesztések

Munka és magánélet összeegyeztetése
Az EFOP Plusz keretében megvalósuló család- és
ifjúságügyi fejlesztések jelentős mértékben járulnak hozzá
a munka és a családi élet összeegyeztetését ösztönző
intézkedésekhez.
Az országos területi lefedettséget biztosító komplex bölcsődefejlesztés a tagállami források összehangolásával valósul meg. A bölcsődei ellátás fejlesztésével párhuzamosan az EFOP Plusz keretében biztosítjuk
a szükségletek szerinti szakemberállomány jelenlétét is.
A kapcsolati erőszak, a nők és gyerekek elleni erőszak elleni fellépéssel célunk csökkenteni a családon belül elkövetett
erőszakos cselekmények számát, megelőzni az áldozattá válást, illetve hatékonyan fellépni az áldozatsegítés terén.
Az élettartam folyamatos növekedése miatt szükséges az aktív
és egészséges idősödés előmozdítása.
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Az időskori aktivitás fenntartása és bővítése hozzájárul a hos�szabb munkaerőpiaci aktivitáshoz, a hozzátartozók munkaerőpiaci lemorzsolódásának megakadályozásához, segítve ezzel
a háztartásokat, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszert érintő terhek csökkentését is.
A család-és ifjúságügyi prioritás öt nagy tématerület köré
tervezi a fejlesztéseket:
• A nők foglalkoztatási rátájának növelése, elsősorban a kisgyermekes nők foglalkoztatási esélyeinek növelésével.
• A gyermekgondozáshoz való hozzáférés előmozdítása
ösztönző intézkedésekkel, a bölcsődei ellátások fejlesztésével
és a szakemberállomány növelésével.
• A 0-7 éves kora gyermekkori gondozást igénylők szükségletalapú ellátása.
• A kapcsolati erőszak elleni küzdelmet segítő ellátórendszer fejlesztése.
• Az időskori aktivitás fenntartása, bővítése, az ellátórendszerre
nehezedő terhek csökkentésével.

8. Prioritás: Társadalmi innováció -

Felzárkózó települések

Társadalmi kihívások komplex kezelése
A felzárkózó településeket egyszerre jellemzi az infrastrukturális
elmaradottság, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályozottsága, a rossz lakhatási körülmények, a munkaerőpiachoz való hozzáférés nehézségei, összefüggésben az ott
élők hátrányos képzettségi, jövedelmi viszonyaival.
Magyarországon a területileg (leginkább észak-keleti, dél-nyugati országrészekre) koncentrálódó társadalmi kihívások kezelésére komplex, a helyi sajátosságokon alapuló válaszok
szükségesek.
A 2019-ben elindított Felzárkózó települések program kiterjesztése valósul meg a prioritás fejlesztéseivel a 1057/2021.
(II.19.) Korm.határozatban kijelölt települések bevonásával.
A program alapja az elszegényedett kistelepüléseken, helyben
végzett állandó és intenzív szociális munka.
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A további programelemek erre alapozva, a helyi szükségleteket beazonosító diagnózis mentén valósulnak meg. A beavatkozások egy időben, egymásra épülve, összehangolt (humán és
ezekhez kapcsolódó infrastrukturális) tevékenységekkel segítik
a legkorábbi életkortól a településeken élők helyzetének
javulását, a település fejlesztését.
A program keretében a településeken ún. Jelenlét Pontok
kerülnek működtetésre, amelyek a lehető legszélesebb eszközrendszerrel fókuszálnak a gyermekekre és fiatalokra, a fogantatástól megoldást kínálva a kora- és kisgyermekkori, az iskoláskori, foglalkoztatási, valamint a szociális, egészségügyi
és kisebb mértékű lakhatási beavatkozásokon keresztül.
Az EFOP Plusz keretében a program működésének, koordinációjának, szociális, közösségfejlesztési, gyerekkori támogatással, valamint egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos elemei valósulnak meg.
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