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EFOP 1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok 

Monitoring-jelentés 

 

Az EFOP 1.4.2 térségi gyermekprogramok monitoringozási folyamata 2017 második felében 

vette kezdetét, a járások zöme azonban 2018 folyamán látott hozzá az adatok feltöltéséhez. A 

térségi programok jelentős mértékű átdolgozása, valamint a személyi változások okozta 

nehézségek miatt több járásban csupán 2019-ben indult el az online felület használata. 

 

A projekt 31 járásából valamennyi rendelkezik kész monitoring-felülettel, s néhány kivétellel 

mind rendszeresen szolgáltat adatokat. Azokban a járásokban, ahol az adatszolgáltatás 

rendszertelen, esetleg nem teljes körű néhány nemrég kezdte el a rendszer használatát, vagy 

jelentős változásokon ment keresztül a szakmai stáb, amely megnehezítette az OMR töltését.  

Feltehetőleg körükben is hamarosan elérhetővé válnak a statisztikák. 

 
 

A program kezdete óta az online monitoring rendszerbe felvitt adatok alapján: 

 

 31 járásban összesen 90.431-en fordultak meg a program által nyújtott szolgáltatások 

valamelyikén. A célterületen élő gyermekek és fiatalok (25 éven aluliak) ebből 

70.250 főt tesznek ki, melyből a 18 éven aluliak száma 64.358 fő. 

 Korcsoportos megoszlás alapján a programban résztvevők közül 4 % a 0-2 évesek1, 

14% az óvodáskorúak, 41% az általánosiskolás-korúak, 12% a 14-17 évesek, 7% a 18- 

24 évesek aránya, s a 25 éven felüli résztvevők aránya 22%. (1. tábla) 

 

 

1.  Korcsoportos megoszlás 

Korcsoport 

0-2 éves 4.032 fő 

3-5 éves 12.441 fő 

6-13 éves 36.704 fő 

14-17 éves 11.181 fő 

18-24 éves 5.892 fő 

 20.118 fő 

25+  

 

 

 

 
 

1 A 0-2 évesek alacsony száma a nem BK-házas szolgáltatásokra vonatkoztatva értendő, a Biztos Kezdet 
Gyerekházak monitorozása külön rendszerben működik. 
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 A szolgáltatásokat igénybe vevő rászoruló fiatalok száma meghaladja a 40 ezret, ami azt 

jelenti, hogy a program által elért 25 éven aluliak 61%-a részesül rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben. (2. tábla) 

 
2.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

RGYK 

Részesül 40.569 fő 

Nem részesül 15.469 fő 

Nem ismert 9.977 fő 

 

 

 

 
3.  Részvétel  a főbb szolgáltatástípusokban (felnőttek és gyerekek) 

 
 
 

A helyi projektek által működtetett szolgáltatások igénybe vételét tekintve a közösségi házak 

érték el eddig a legtöbb résztvevőt (17.625 fő). 

Hasonló magas látogatottság figyelhető meg a fejlesztőpedagógiai, pszichológiai 

szolgáltatások esetén is, amelyekben a projekt több mint 4 éve alatt eddig összesen 16.304 fő 

fordult meg. A különféle prevenciós programok 16.100 főt, a nem közösségi házként működő, 

de közösségi funkciókat is ellátó szolgáltatások (ifipontok, játszóházak, közösségi terek) 

pedig emellett még további 14.473 főt értek el. A nyári napköziknek hasonló magas számú 

volt az igénybevevői köre (14.566 fő), a sportolási lehetőséget, szabadidős- és kulturális 

programokat biztosító tevékenységeket 12.669 fő vette igénybe a 31 járásban. 

Népszerűnek bizonyultak továbbá a felnőtteket, kisgyermekes szülőket célzó szülőklubok is,  

melyeken 10.601 fő vett részt ezidáig. 
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Budapest, 2022. december 12.  

   Gelencsér Petra 


