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MI AZ ESZA?
Az Európai Szociális Alap (ESZA) az Európai Unió legfőbb eszköze
az emberi tőkébe történő befektetések terén. Az ESZA – a
Római Szerződés által létrehozott – első uniós finanszírozási
eszköz, amely az elmúlt 60 év során emberek millióinak segített
az álláshoz jutásban. Az ESZA ezen túlmenően a hátrányos
helyzetű embereket is támogatja a társadalomba való
újbóli beilleszkedésben.

Az ESZA a következő négy fő kihívást kezeli:
• Foglalkoztatás: Az ESZA olyan projekteket finanszíroz Európa-szerte, amelyek különféle
hátterű és korosztályú személyeket támogatnak, növelve foglalkoztatási esélyüket.
A megfelelő támogatás biztosítása érdekében a prioritások szükség esetén változnak.
A 2008. évi pénzügyi válságot követően például a fiatalok kerültek az eszköz középpontjába.
• Társadalmi befogadás: Az ESZA küldetésének középpontjában áll továbbá a
szegénységben és a társadalmi kirekesztettségben élők életkörülményeinek javítása. Olyan
projektek is részesülnek finanszírozásban, amelyek a hátrányos helyzetű személyeket segítik
abban, hogy rosszul fizető állásaikból kilépjenek, miközben az alapvető szolgáltatásokhoz
való hozzáférésük javítását is célozzák.
• Oktatás: A jó oktatás a megfelelő munka megtalálásának és a munkaerőpiacra való
visszatérésnek az egyik alapfeltétele. Az ESZA által támogatott egész életen át tartó tanulás
és szakképzési rendszerek lehetőséget nyújtanak a karrier- és életkilátások javítására. Az
eszköz által nyújtott előnyökből a gyermekek is részesülnek, mivel a finanszírozás az iskolai
lemorzsolódás elleni küzdelemre is fordítható.
• Közszolgáltatások: A hatékonyabb közszolgáltatások révén a vállalkozások és
a magánszemélyek is csökkenthetik adminisztratív terheiket, és időt spórolhatnak. Az
ESZA-befektetések a közigazgatás és az igazságszolgáltatás megújítására is fordíthatók,
amelyek ezáltal átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé válnak a polgárok és vállalkozások
számára egyaránt.
Az ESZA-projektek olyan személyeket támogatnak, akik egyéb módon nem részesülnének
képzésben, illetve szereznének képesítést és jó állást. Az alap – méretének és hatáskörének
köszönhetően – jelentős befolyással bír a munkaerőpiacra és a társadalom egészére nézve.
Bizonyos országokban a munkaerőpiaci intézkedésekre fordított tényleges kiadások mintegy
90%-át az ESZA fedezi. Ez az alap az egyik olyan uniós eszköz, amelynek segítségével az EU
a foglalkoztatás növelésére, a szegénység csökkentésére és az oktatási eredmények javítására
irányuló célkitűzéseit EU-szerte megvalósítja.
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MIKÉNT MŰKÖDIK AZ ESZA?
Az ESZA a következő három alapelv alapján működik: partnerség,
megosztott irányítás és társfinanszírozás.

PA R T N E R S É G
Az uniós intézmények, az állami közigazgatási szervek, a szociális partnerek, a civil társadalom
és az ESZA által támogatott projekteket megvalósító számos helyi szervezet közösen
tevékenykedik azon, hogy az ESZA célkitűzéseit megvalósítsa. Az ESZA által támogatott
tevékenységek megvalósításában részt vevő valamennyi partnerrel való együttműködés
eredményeként a finanszírozás valóban oda kerül, ahol arra helyi szinten leginkább szükség van.

M E G O S Z T O T T I R Á N Y Í TÁ S
Az ESZA-finanszírozással kapcsolatos tevékenységek tervezésére és végrehajtására vonatkozó
felelősség megoszlik az EU, a nemzeti kormányok és a regionális közigazgatási szervek között.
A döntésekre és a programok iránti elkötelezettségre vonatkozó felelősségvállalás ily módon a
legalkalmasabb szinten történik.

TÁ R S F I N A N S Z Í R O Z Á S
Az ESZA által biztosított finanszírozás uniós, állami és magánforrásokból származik. Az uniós
hozzájárulás a teljes projektköltség 50–85%-a között mozog, kivételes esetekben 95% is lehet.
Az uniós finanszírozás mértéke a támogatásban részesülő régió gazdasági teljesítményétől
függ. Európa szegényebb részei magasabb szintű támogatásban részesülnek.

Egy hatékonyabb ESZA
Az alap irányítása a projekteket kezelő szervezetekre háruló bürokratikus terhek csökkentése
érdekében folyamatos egyszerűsítésen megy keresztül. A visszatérítési rendszer jelenleg
leginkább az eredményekre összpontosít. Azoknak a projekteknek, amelyek ezt a megközelítést
alkalmazzák, már nem kell elszámolniuk minden egyes elköltött euróval. Ehelyett valamely
fellépés értékét a költségek különféle típusaira és a mérhető eredményekre (például egy
adott tanfolyamon sikeresen végzett személyek száma) vonatkozó kritériumok alapján
tudják kiszámítani. A fokozatosan bevezetésre kerülő új rendszer kevesebb hibalehetőséget
rejt magában.
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Partnerség
Közös döntéshozatal
Európai Bizottság
Civil társadalom
Tagállamok
Szociális partnerek

Megosztott irányítás
Európai Bizottság

Tagállamok

programozás
prioritások elfogadása, költségvetések
megállapítása, fellépések
meghatározása (hétéves ciklus)
végrehajtás nyomon követése

tervezett fellépések megvalósítása

kiadások megtérítése

konkrét projektek kiválasztása

elszámoltatható a költségvetésről

kifizetés a projektszervezőknek

Társfinanszírozás
EU hozzájárulása
50% > 95%
Nemzeti társfinanszírozás
(+ magánforrások bizonyos
esetekben)
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A 2007–2013 KÖZÖTTI
FINANSZÍROZÁSI IDŐSZAK EDDIGI
EREDMÉNYEI
Teljes
ESZA‑költségvetés

115

Európai Unió
76 milliárd EUR

76
millió nő

99

millió ESZA-résztvevőt1
vettek nyilvántartásba,
többek között2:

Nemzeti kormányok
35 milliárd EUR

35

51,3
Közel

milliárd EUR

30

millió
munkanélküli
személy,
beleértve
9 millió tartósan
munkanélküli
személyt is

1. Egy személy egynél több tevékenységben
is részt vehet.
2. Bizonyos kategóriák között átfedés van,
a fiatalok például munkanélküliek is
lehetnek.
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4

30,1
millió
fiatal

Magánforrások
4 milliárd EUR

6

millió
idősebb
személy

29

Mintegy

millió személy
azzal a céllal vett
részt a projektekben,
hogy foglalkoztatási
kilátásai javuljanak

9,2

millió személy szerzett állást

8,7

Hozzávetőleg

8,7 millió
személy

szerzett további képesítéseket az ESZA oktatásra és
képzésre irányuló támogatásának köszönhetően

Az ESZA...

104 000

470 000

vállalkozást támogatott
a bővülésben

szervezetet, vállalkozást,
hálózatot és induló
vállalkozást részesített
támogatásban

24 000

új vállalkozás
létrejöttéhez járult
hozzá
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AZ EMBEREK
FOGLALKOZTATÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA
Az ESZA olyan projekteket finanszíroz EU-szerte, amelyek
a foglalkoztatás növelésére irányulnak. A tevékenységek
között szerepel többek között a képzés, az átképzés és a
karrier-tanácsadás.
Különös figyelmet szentelnek azoknak a csoportoknak, amelyek számára a leginkább nehézséget
okoz a munkakeresés, például a tartósan munkanélkülieknek vagy a fiataloknak. A projektek
magukban foglalhatnak szakmai gyakorlattal egybekötött készségfejlesztést is. Számos
kezdeményezés felvértezi a munkakeresőket azokkal a készségekkel, amelyekre szükségük
van ahhoz, hogy a gazdaság növekvő ágazataiban állást találjanak. Karrier-tanácsadási
szolgáltatások is rendelkezésre állnak, segítséget lehet kapni többek között az önéletrajzírással,
a pályázatokkal és az interjúkkal kapcsolatban. Az ESZA az új migránsok számára tartott
nyelvtanfolyamokhoz hasonló alapvető képzési tevékenységekhez is nyújt támogatást.
Európában a népesség elöregedése miatt az embereknek hosszabb ideig kell munkában
maradniuk. Az ESZA-projektek ezt a jelenséget az idősebb munkavállalók számára nyújtott
átképzési lehetőségekkel kezelik. Olyan vállalkozások számára is rendelkezésre áll támogatás,
amelyek részmunkaidős álláshelyeket, rugalmas munkaidőt és alkalmas munkaterületeket
biztosítanak. Ezek a lehetőségek számos különböző csoportnak – többek között a
fogyatékossággal élő személyeknek és a szülési szabadságról visszatérő anyáknak – segítenek
abban, hogy munkához jussanak.
Az ESZA által finanszírozott kezdeményezések megkönnyítik az önálló vállalkozást is.
A tanfolyamok témái kiterjedhetnek például a könyvelés és a munkajog területére. Az életképes
üzleti tervek kidolgozásában pedig tanácsadási szolgáltatások segítenek a vállalkozóknak.
Ezen túlmenően egyes ESZA-projektek az induló vállalkozások számára biztosítanak
finanszírozást. Azok az új vállalkozások, amelyek a hagyományos hitelezők révén nem képesek
finanszírozáshoz jutni, az ESZA által támogatott rendszereken keresztül alacsonyabb összegű
hitelhez juthatnak.

A F O G L A L KO Z TAT H ATÓ S Á G J AV Í TÁ S A M I L L I Ó K S Z Á M Á R A
A spanyolországi Karitász szervezet az ESZA-val együttműködésben egymilliónál is több
magánszemély munkakeresési esélyeit javította. Széles körben, különböző hátterű és
körülményű személyek részesültek támogatásban:
• Granadában a projektben részt vevő alkalmazottak elkísérték az álláskeresőket a potenciális
munkáltatókkal történő személyes találkozókra. Ez a személyre szabott találkozókra irányuló
megközelítés egyedi megállapodásokhoz vezetett a vállalkozásokkal, amelyek folyamatos
szakképzést és egyéb munkahelyi képzési lehetőséget biztosítottak a résztvevők számára.
• Menorcán az újrafeldolgozási ágazatban hoztak létre munkalehetőségeket. Társadalmilag
kirekesztett emberek és olyan személyek is részt vettek a projektekben, akik nehézségekbe
ütköztek a munkahelyre történő beilleszkedés során. Gyakorlati képzést biztosítottak
számukra, amelynek során szociális és kommunikációs készségeik fejlesztésére is
figyelmet fordítottak.
http://europa.eu/!Pu93nU
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N Ő I VÁ L L A L KO Z Ó K TÁ M O G ATÁ S A
Lengyelország Lublin városában a „The Initiative is a
Woman” elnevezésű projekt női vállalkozók százainak
segített a bennük rejlő lehetőségek megvalósításában.
340 nő számára álltak rendelkezésre üzleti tervek
elkészítését segítő workshopok, személyes tanácsadás
és szakértői segítség; a résztvevők közül 240 nő pedig
létre is hozta saját vállalkozását. Minden sikeres
pályázó 3000 EUR értékű támogatást kapott az
induló szakaszhoz.
A kedvezményezettek között voltak varrónők, kozmetikusok és ügyvédek is. Az édesanyák
részvételének lehetővé tétele érdekében gyermekfelügyeletet is biztosítottak.
http://europa.eu/!XW68qK

A TA R T Ó S A N M U N K A N É L K Ü L I E K TÁ M O G ATÁ S A
Ausztria Graz városában hat foglalkoztatást támogató szervezet fogott össze azzal a
céllal, hogy a tartósan munkanélküli személyek, valamint a menedékkérők és a bevándorlók
számára segítséget nyújtson. Első körben több mint 60 személy számára biztosítottak
szakmai gyakorlatot különféle területeken, például asztalos- vagy kerékpárjavító-műhelyben.
A résztvevők a szakmai gyakorlat eredményes befejezését követően tizenkét hónapra szóló
álláslehetőséget kaptak, amely hozzásegítette őket magabiztosságuk kialakulásához és a
munka világának megismeréséhez. Ügyintézők segítettek minden egyes résztvevőt az új
munkakörnyezetben való boldoguláshoz szükséges szociális és mentális alkalmazkodás során.
http://europa.eu/!Kr49tm

2007–2013 között
9 milliónál több ember
talált munkát az általuk
választott ESZA-projekt
elvégzését követően.
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MEGFELELŐBB OKTATÁS
BIZTOSÍTÁSA
Az ESZA által finanszírozott programok tanulási lehetőségeket
biztosítanak minden korosztálynak Európában – emellett pedig
segítenek az oktatási rendszerek fejlesztésében.
A fiataloknak a jó munkalehetőségek megszerzéséhez el kell végezniük tanulmányaikat
és képesítést kell szerezniük. Az ESZA által finanszírozott fellépések többek között az
iskolaelhagyási arányok csökkentését is célozzák. A tanfolyamok második lehetőséget
biztosítanak azon fiatalok számára, akik korán abbahagyták az iskolát.
Az ESZA-projektek PhD-hallgatók tanulmányait is támogatják. Létfontosságúak ezek a
befektetések az egyéni karrierépítés, illetve az európai gazdaság tekintetében is.
Az oktatási rendszerek fejlesztése céljából az ESZA számos kezdeményezést finanszíroz, többek
között a következőket:
• tanfolyamok oktatók és ifjúságsegítők számára;
• új oktatási stratégiák és irányítási gyakorlatok kidolgozása;
• új informatikai rendszerek az iskolák, a felsőfokú intézmények és az oktatás területén
tevékenykedő hivatalok számára.
Az ESZA lényegében összehozza az oktatás és a foglalkoztatás világát. Az egymástól
való tanulás, valamint a szakértői felülvizsgálatok eredményei lehetővé teszik az oktatási
létesítmények számára, hogy a gazdasági igények függvényében felülvizsgálják képesítési
rendszereiket. A vállalkozásokkal történő szorosabb kapcsolat kialakítása révén a projektek
résztvevői számára új szakmai gyakorlati lehetőségek állhatnak rendelkezésre.
A gazdaság folyamatos változáson megy keresztül, a munkavállalóknak alkalmazkodniuk
kell ezekhez a változásokhoz, ha a munkaerőpiacon továbbra is versenyképesek szeretnének
maradni. Az ESZA-projektek befektetnek különféle képzési és élethosszig tartó tanulási
programokba is, amelyek segítségével minden korosztály naprakésszé teheti készségeit és
ismereteit. Az általános készségek – például a nyelvtudás és a számítástechnikai ismeretek –
fejlesztésén van a hangsúly.

A Z I S K O L Á S O K TÁ M O G ATÁ S A A TA N U L M Á N YA I K
F O LY TATÁ S Á B A N
Puglia olaszországi régióban, ahol az iskolai lemorzsolódás aránya már hosszú ideje a
legmagasabbak között van, intézkedéseket hoztak ennek megfékezésére. A „Diritti a scuola” a
korai beavatkozásra összpontosít, az általános iskolásokat és a középfokú tanulmányok első két
évéig jutó kamaszokat szólítja meg.
A projekt fő tevékenységeinek célja az általános iskolákban a nyelvek és a tudományok
tanulásának, középfokon pedig az olasz és a matematika oktatásának a fejlesztése. A projekt
részét képezték továbbá a tanulók és családjaik számára nyújtott tanácsadási, pályaválasztási
és mediátori szolgáltatások is. További erőfeszítések révén ezeket a szolgáltatásokat elérhetővé
tették a szegényebb és a migráns családokból származó tanulók számára. A projekt eredményei
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már tapasztalhatók is Puglia régióban: az iskolai lemorzsolódás aránya a 2004-es 30,3%-ról
2011-re 19,5%-ra csökkent.
http://europa.eu/!Hd93HM

A G Ö R Ö G I S KO L Á K D I G I TÁ L I S S Á VÁ L Á S A
A görög iskolák az ESZA-finanszírozásnak köszönhetően digitális megújuláson mentek keresztül.
Az általános és középiskolák interaktív oktatási alkalmazásokat kaptak, amelyeket a tanárok, a
tanulók és a szélesebb oktatási közösség is használhat.
Egy weboldal gondoskodik a digitalizált tankönyvek, videók és kísérletek elvégzésére szolgáló
eszközök biztosításáról. A projekt emellett az iskolai oktatás számára központi online
szolgáltatást hozott létre a digitális tartalmak összegyűjtésére, rendezésére, keresésére és
megosztására. A weboldal havonta mintegy 50 000 látogatót számlál.
http://europa.eu/!HF76JH

A R E N D S Z E R KO R S Z E R Ű S Í T É S E
Románia 104 egyetemén egy korszerű
informatikai rendszer forradalmasítja a PhD-k
és a tudományos publikációk feldolgozását és
értékelését. A rendszer számos adminisztratív
feladatot automatizált, illetve lehetővé tette
a papíralapú dokumentumok digitalizálását.
Az új platform a következőket tartalmazza:
adatbázis-kezelő rendszer, indexelő és kereső
modul, valamint egy kommunikációs és
publikációs portál. Ezenkívül egy elektronikus
alkalmazás segíti az esetleges plágiumok
felderítését a PhD-dolgozatokban.
Ezek a változtatások nemcsak a munkafolyamatokat javították, hanem európai normáknak
megfelelő oktatási rendszereket is eredményeztek.
http://europa.eu/!kc43Qy

A 2007 és 2013 közötti oktatási és képzési
programokban 25,9 millió személy
vett részt, többek között: 10,3 millió fiatal
(15–24 éves korú).
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FIATALOK PÁLYAKEZDÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA
Az ifjúsági munkanélküliség igencsak magas számos uniós
országban. Az EU és tagországai eltökéltek abban, hogy ezt a
helyzetet kezelni kell. Az ESZA – a fiatalokat a munka világára
felkészítő legfőbb uniós eszközként – kulcsfontosságú szerepet tölt
be ezen a területen.
Az alap által finanszírozott projektek biztosítják a fiatalok számára a munkavállaláshoz
szükséges képzést, készségeket és magabiztosságot. A projektek tanulószerződéses gyakorlati
képzéseket, szakmai gyakorlatokat és gyakornoki munkákat kínálnak. Az ESZA támogatásában
részesülő állásbörzék lehetőséget teremtenek arra, hogy a fiatalok kapcsolatba léphessenek
különböző vállalkozásokkal és potenciális munkáltatókkal. Emellett az ESZA által támogatott
munkaerőcsere-programok révén arra is lehetőségük nyílik, hogy belekóstoljanak a munka
világába valamely másik országban.
Az ESZA hozzájárul az oktatás és a foglalkoztatás közötti szakadék áthidalásához. A projektek
bevonják a munkáltatókat a kurzusok megtervezésébe, ily módon a képzések jobban
illeszkednek a vállalkozások igényeihez. Az ESZA olyan képzéseket is finanszíroz, amelyek
esélyt adnak a fiatalok számára önálló vállalkozás indítására. Sőt, nemcsak a vállalkozás
elindításához, hanem akár annak sikerre viteléhez is igényelhető támogatás.

A fiatalok pályakezdését támogató extra segítség
Az uniós tagállamok kormányai létrehozták az ifjúsági garanciát a 25 év alatti, nem
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok támogatására. A program jó
minőségű foglalkoztatási, továbbképzési, tanulószerződéses gyakorlati képzési vagy szakmai
gyakorlati ajánlatot garantál az iskola elhagyását vagy a munkanélkülivé válást követő
négy hónapon belül. Az ESZA és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) támogatja
a programot azokban a régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség a legmagasabb. Ezek az
intézkedések eddig több mint 1,4 millió fiatalnak segítettek.

M U N K A H E LY T E R E M T É S Ö S Z TÖ N Z É S E S Z LOVÁ K I Á B A N
Szlovákiában több mint 12 000 ember szerzett munkát az ESZA által támogatott rendszernek
köszönhetően, amely a magánszektorban működő szervezetek számára munkahelyteremtési
céllal nyújtott pénzügyi támogatást.
A „Promoting Job Creation” kezdeményezés a legtöbb esetben 95%-os hozzájárulást nyújtott
valamely munkavállaló egyéves foglalkoztatásának költségeihez – azzal a feltétellel, hogy a
foglalkoztatás időtartama további hat hónappal meghosszabbítható. A munkahelyek számos
gazdasági ágazaton belül – többek között a közlekedés, a szolgáltatások és a közigazgatás területén
– álltak rendelkezésre. Az új munkák körülbelül 60%-át 24 év alatti álláskeresők szerezték meg.
http://europa.eu/!rt89KY
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A M U N K AVÁ L L A L Á S M E G E R Ő S Í T É S E D Á N I Á B A N
Dániában fiatal, képesítés nélküli munkanélküliek számára nyújtottak a foglalkoztatási esélyek
növelését célzó szakmai szolgáltatásokat. A munkaközvetítő központok alkalmazottai mintegy
1400 15–30 év közötti személyt irányítottak a „Youth Initiative North Denmark” elnevezésű
projekthez. A projekt által biztosított támogatás többek között pályaorientációra, mentorálásra
és szakmai gyakorlatokra terjedt ki. A szakképzések olyan létfontosságú területeket öleltek
fel, mint a dán nyelv, a matematika és a társadalomtudományok. A projekt csapata emellett
életvezetési tanácsadást is nyújtott többek között a személyes kommunikáció és a pénzügy
területén. A célcsoport mintegy 68%-a kezdte újra tanulmányait vagy talált munkát.
A fennmaradó 32% pedig más lehetőségeket talált, például önkormányzati projektek keretében
szerzett munkát.
http://europa.eu/!hy66Cw

S Z A K K É P Z É S F I ATA L S PA N YO LO K S Z Á M Á R A
A spanyolországi Bilbaóban 2000-nél is több tartósan
munkanélküli fiatal kapott esélyt arra, hogy a „SendotuPeñascal” projekt révén szakképzésben vehessen részt.
Különféle szakmák, például lakatos- és asztalosmesterség,
építkezés és főzés területén sajátíthattak el szakmai
készségeket a projektben részt vevők. Az induló képzés
workshopok keretében történt, majd ezt követően valamennyi
résztvevő személyre szabott fejlődési terv keretében
sajátíthatta el az adott készségeket. A fiatalok a képzés
befejezését követően szakmai gyakorlati lehetőséget
kaptak helyi vállalkozásoknál vagy a projekten belüli
integrációs vállalatoknál.
http://europa.eu/!fU93nu

2007 és 2013 között 7,3 millió fiatal vett részt
a foglalkoztatási esélyek javítását célzó, ESZA által
támogatott kezdeményezésekben. Csaknem 1,6 millió
személy jutott munkához az ESZA-programokban
történő részvételt követő három hónap és két év közötti
időtartamon belül.

13

A TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS
TÁMOGATÁSA
Az ESZA által támogatott kezdeményezések hátrányos helyzetű
emberek számára is nyújtanak segítséget a munkakereséshez
és a szegénységből való kitöréshez. A projektek a marginalizált
csoportok – migránsok, etnikai kisebbségek és alacsony keresetűek
– támogatását célozzák.
Legtöbb esetben a cél az, hogy a célcsoport tagjait felkészítsék az esetleges munkavállalásra.
A projektek például egyéni tanácsadást nyújtanak, amelynek során azonosítják az érintett
álláskereső képességeit, motivációit és szükségleteit. Ezt követően pedig életbe léphet a
személyre szabott képzési csomag, amelynek része lehet egy felügyelet alatt zajló szakmai
gyakorlat és segítségnyújtás az állásajánlatokra történő jelentkezéshez. A projektcsapat
a munkáltatóval együttműködésben gyakran az állás betöltését követően is segíti
a munkavállalót.
A szociális vállalkozások elsősorban a közösség támogatására törekszenek, nem pedig
a profitszerzésre. A szociális vállalkozások is részesülhetnek az ESZA támogatásában,
mivel támogatott környezetben, képességeikhez mérten kínálnak álláslehetőségeket
az álláskeresők számára. Az alap forrásaiból szerzett támogatás révén a marginalizált
csoportok olyan készségeket és eszközöket szerezhetnek, amelyek révén saját közösségi
projekteket kezdeményezhetnek.
Az ESZA által támogatott kezdeményezések a legsérülékenyebb személyek számára is
nyújtanak támogatást, például a kábítószer- és az alkoholfogyasztás, a hajléktalanság és az
adósság problémájának kezelése révén.
A romákhoz hasonló elszigetelt csoportok is részesülhetnek támogatásban, amely biztosítja
számukra a legtöbb európai számára természetesnek tűnő, alapvető szolgáltatásokhoz –
például az egészségügyhöz és az oktatáshoz – való hozzáférést.

A K I S Z O LG Á LTAT OT T S Z E M É LY E K F O G L A L KO Z TATÁ S A
Egy szlovéniai szociális vállalkozás a társadalmilag
kirekesztett személyek számára biztosított munkát, és
emellett a környezetvédelemhez is hozzájárult. A „Work
Factory” szociális vállalkozás használt ruhákat gyűjtött össze
és válogatott szét, majd ezt követően újraforgalmazás céljából
megjavította és átalakította őket. A Factory csapatának tagjait
hátrányos helyzetű fiatalok, képesítéssel nem rendelkező
és tartósan munkanélküli személyek alkották. A projekt
a résztvevők számára biztosította az elengedhetetlenül
szükséges szakmai gyakorlatot, és lehetőséget nyújtott új
barátságok kialakítására is. A ruhákat a projekt ljubljanai
boltjában és egyéb outletekben értékesítették országszerte.
http://europa.eu/!fW96MY
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K ÁV É Z Ó A Z E L S Z I G E T E LŐ D É S E L L E N
Csehország Slaný városában olyan kávézót nyitottak, amely a szellemi fogyatékkal élők
számára nyújt lehetőséget arra, hogy belekóstoljanak a munka világába. Enyhétől középsúlyos
fogyatékossággal élő 28 személy számára biztosítottak a kávézóban munkalehetőséget
pultosként vagy pincérként. A négyórás részmunkaidőben dolgozó alkalmazottakat kisegítők
segítették munkájukban. Pszichológus is rendelkezésre állt, amennyiben a segítségére
volt szükség.
A résztvevők munkához való alkalmazkodási ideje eltérő volt, azonban valamennyien gyorsan
elsajátították a kávézóban elvégzendő feladatokhoz szükséges készségeket, és ügyesen
boldogultak az ügyfelekkel való kommunikációval is. Amikor a kávézó kétéves működést
követően bezárt, a projekt csapata majdnem mindegyik résztvevő számára talált állást.
http://europa.eu/!nB84Nh

R O M A G Y E R M E K E K K E L TÖ R T É N Ő E G Y Ü T T M Ű KÖ D É S
Az ESZA Magyarországon olyan projektet támogatott, amely a roma és más hátrányos
helyzetű gyermekek számára biztosított megfelelő iskoláztatást. A „Tanoda” kezdeményezés
középpontjában az iskolai lemorzsolódási arányok csökkentése, valamint a roma gyermekek
egyenlő tanulási esélyeinek biztosítása állt − alap- és középfokon egyaránt. A projekt
mentorálási szolgáltatásokat kínált, és a gyermekek szükségleteihez igazított, egyéni fejlődési
terveket dolgozott ki. A „Tanoda” néhány esetben oktatási célú kiegészítő eszközökkel is ellátta
az iskolákat.
http://europa.eu/!Md73cj

2007 és 2013 között az ESZA-projektek
5,1 millió migránsnak, 3,9 millió
etnikai kisebbséghez tartozó
személynek, valamint 5,3 millió
fogyatékossággal élőnek segítettek.
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JOBB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Az ESZA-források az állami szektor szervezetei által végzett
munka hatékonyságának támogatására, az adminisztratív terhek
csökkentésére, valamint a szolgáltatások elérhetőségének
javítására is felhasználhatók. A projektek e területeken a
nemzeti kormányokkal, a regionális szervekkel és a helyi
önkormányzatokkal együttműködésben valósulnak meg.
Az ESZA-befektetések a pénzügyi ellenőrzések javítását célzó, új irányítási rendszerekkel
vértezik fel a közigazgatási szerveket; e-kormányzati szolgáltatások bevezetését támogatják,
ami hozzájárul ahhoz, hogy az állami szektor a lehető legtöbbet kihozzon az ikt-forradalomból;
a képzési rendszerek révén pedig naprakészen tartják a köztisztviselők készségeit. Emellett
nagy hangsúly kerül az Európa legszegényebb régióit szolgáló állami szervek megerősítésének
támogatására is.
Az állami szektor vállalkozásbarát jellegének megerősítése támogathatja a gazdaságot
és a munkahelyteremtést. Lengyelország 92 jogi aktus egyszerűsítéséhez használta fel az
ESZA-finanszírozást. Intézkedéseket vezetett be az adminisztratív költségek mérésére és az
értékelési folyamatok javítására. A változtatások 16%-kal csökkentették az adminisztratív
terheket. 16 000 köztisztviselőt részesítettek képzésben; a képzések célja a vállalkozásbarát
megközelítés elsajátítása volt. Ily módon a vállalkozások bejegyzése is felgyorsult.
Portugália a szociális partnerek szerepének megerősítésére használta fel az ESZA-támogatást.
Az egyik projekt a portugál ipari szövetség kibővítésére szolgált. A kezdeményezés a szövetség
tagjainak erőteljesebb fellépést és hangsúlyosabb szerepet biztosított hazai berkeken belül és
külföldön egyaránt.
A nyilvános konzultációk is nagyobb beleszólási lehetőséget biztosítanak a lakosság számára a
közszolgáltatások működtetése tekintetében. Az ESZA támogatja ezt a területet is.

J O B B S Z O LG Á LTATÁ S O K A H ÁT R Á N YO S H E LY Z E T Ű
S Z E M É LY E K S Z Á M Á R A
A belga szövetségi állami szervek olyan személyeket foglalkoztatnak, akik maguk is megélték
a szegénységet, ily módon kívánják megvalósítani, hogy a szolgáltatások hatékonyabban
reagáljanak a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjainak szükségleteire.
Az „Experts by Experience” projekt célja, hogy javítson a segítségkérés során a szegénységben
élő személyekkel szemben tanúsított bánásmódon. A 28 szakértő amellett, hogy útmutatást
nyújt a szolgáltatások igénybe vevőinek a „rendszer” alkalmazásához, segít a kiszolgáltatott
személyek szükségleteinek és elvárásainak megfelelő új ajánlatok kidolgozásában. Az ESZAnak köszönhetően sor került négy koordinátor kinevezésére is, akik a projekt fejlesztéséért,
tevékenységeinek szervezéséért és a szakértők munkájának felügyeletéért felelnek.
http://europa.eu/!Gn97TM
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K Ö Z E L E B B A P O LG Á R O K H O Z
A Litvánia déli részén fekvő város, Alytus önkormányzata gyökeres változtatásokat végzett
munkagyakorlatán. Egy szigorú önértékelés során bebizonyosodott, hogy bizonyos területek
javításra szorulnak, a javítást pedig a meglévő bevált gyakorlatokra kell építeni. Külső értékelők
és egy munkacsoport azonosította az önkormányzat tevékenységeit érintő 25 gyorsan
elvégezhető feladatot és további 25 nagyszabású javítási feladatot – beleértve az egyablakos
szolgáltatás bevezetését is.
A változások eredményeképpen a polgárok immár egy helyen tájékozódhatnak, szerezhetik be
a formanyomtatványokat és nyújthatják be kérelmeiket. Egyúttal egy új informatikai rendszer is
bevezetésre került, amely időt és pénzt spórol meg az önkormányzatnak.
http://europa.eu/!Ct47Tb

A M I G R Á N S O K B E I L L E S Z K E D É S É N E K TÁ M O G ATÁ S A
Egy ESZA által támogatott projektnek köszönhetően a
portugáliai migráns közösségek számos létfontosságú
szolgáltatáshoz egy helyen férhetnek hozzá. A nemzeti
bevándorlási támogató központokat (CNAI) 2004-ben
hozták létre; a központok az egyablakos megközelítés
alkalmazásával segítik a bevándorlókat olyan ügyekben,
mint például a jogi státusz, foglalkoztatási kilátások,
oktatási lehetőségek és családegyesítés.
Ezek a központok SOS-segélyvonalat is működtetnek,
amely 13 különböző nyelven nyújt segítséget a migránsok
számára. Emellett egy külön fordítási szolgáltatás 60 különféle nyelven biztosít alapvető
támogatást. A támogató központokban tevékenykedő interkulturális mediátorok biztosítják a
migránsok, a közszolgáltatások és a polgári társadalom közötti kapcsolatot.
A központ mintegy 360 000 megkeresést kezel évente. A felhasználók többségében
Brazíliából, a Zöld-foki Köztársaságból, a Bissau-Guineai Köztársaságból, Angolából és
Ukrajnából származnak.
http://europa.eu/!cB38Ym

Ciprusban, Görögországban, Magyarországon,
Máltán és Romániában nemrégiben több mint
157 000 állami alkalmazott szerzett új
képesítéseket az ESZA által finanszírozott
képzési rendszereken keresztül.
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MI AZ, AMI A 2014–2020
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN ÚJNAK
MONDHATÓ?

Az EU megerősítette a 2014–2020 közötti időtartamra vonatkozó ESZA-t. Ebben az időszakban
még több célzott támogatás irányul a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedésre és a
társadalmi befogadásra:
• Az ESZA 2014 és 2020 között 125 milliárd EUR-t biztosít az emberek
életminőségének javítására.
• Az ESZA költségvetésének legalább 20%-át a társadalom peremére szorult személyek
foglalkoztatásának és szegénységből való kitörésének támogatására kell fordítani.
• A férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása és a megkülönböztetés elleni küzdelem az
ESZA által támogatott valamennyi projekt központi eleme.
• Az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelmet az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és
az ifjúsági garancia is támogatja (lásd a 4. fejezetet).
• Az alap továbbra is ösztönzi a szociális innovációt, amely új lehetőségeket tár fel a szociális,
oktatási és foglalkoztatási igények kielégítése terén.
• További támogatás áll rendelkezésre a szociális vállalkozások számára, amelyek a többi
vállalkozáshoz hasonlóan árukat és szolgáltatásokat értékesítenek, a nyereséget azonban a
helyi közösség támogatására fordítják.
• Az EU, az állami szervek, a szociális partnerek és a polgári társadalom közötti – nemzeti,
regionális és helyi szintű – fokozottabb együttműködés ösztönzése is kiemelt fontosságú.
Az ESZA-projektek irányításának egyszerűsítésére irányuló erőfeszítések továbbra
is folytatódnak, ily módon a projektek még inkább eredményorientáltá válhatnak.
A kedvezményezetteket érintő adminisztratív feladatok is egyszerűbbé válnak. Az ESZA
kiegészíti továbbá a munkahelyteremtést és a gazdaság élénkítését támogató, jelenlegi uniós
beruházási tervet.
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A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A 2014 és 2020 közötti általános célkitűzések a következők 3:
• Több mint 7,4 millió munkanélküli résztvevő foglalkoztatásának biztosítása, és további
2,2 millió személy támogatása valamely ESZA-projekt megvalósítását követően hat
hónapos időtartamig.
• Több mint 8,9 millió személy számára új képesítés biztosítása.
Az ESZA várhatóan legalább:
• 9,9 millió alacsony képzettségű személy;
• 7,5 millió hátrányos helyzetű személy;
• 6,2 millió fiatal; és
• 7,2 millió foglalkoztatott személy részére nyújt támogatást, beleértve az önálló
vállalkozókat és az iskolákhoz vagy az állami foglalkoztatási szolgálatokhoz hasonló
szervezetekben foglalkoztatott alkalmazottakat.

További információk az ESZA-ról:
http://ec.europa.eu/esf

3. Forrás: A partnerségi megállapodásokat és az ESZA operatív programjait érintő tárgyalások eredményének elemzése a
2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében, zárójelentés: EU28 Elemzés, Fondazione G. Brodolini, a CEPS és a COWI
támogatásával.
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ESZA-KÖLTSÉGVETÉS UNIÓS
ORSZÁGONKÉNT, 2014–2020
A költségvetés számadatai magukban foglalják az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést
(IFK-t) is.
ÖSSZES
Uniós hozzájárulás
Nemzeti hozzájárulás

1,03 milliárd EUR
515,4 millió EUR
515,4 millió EUR

1,6 milliárd EUR

690,5 millió EUR  

818,5 millió EUR
774,3 millió EUR

9,3 milliárd EUR
5,1 milliárd EUR
4,2 milliárd EUR

587 millió EUR
103,6 millió EUR

399,2 millió EUR
206,6 millió EUR
192,6 millió EUR

1,15 milliárd EUR
610 millió EUR
542,4 millió EUR

780 millió EUR
667,6 millió EUR
112,7 millió EUR

1 milliárd EUR

1,4 milliárd EUR

507 millió EUR
517 millió EUR

1,2 milliárd EUR
199 millió EUR

4,23 milliárd EUR
2,3 milliárd
EUR

12,6 milliárd
EUR

1 milliárd EUR
1,3 milliárd EUR

40 millió EUR
20 millió EUR
20 millió EUR

10,8 milliárd
EUR

7,5 milliárd EUR
5,1 milliárd EUR

15,8 milliárd
EUR

3,44 milliárd EUR
789 millió EUR

13,4 milliárd EUR
2,3 milliárd EUR

2,7 milliárd EUR
2,2 milliárd EUR  
437,5 millió EUR

5,7 milliárd EUR

6,3 milliárd EUR
4,5 milliárd EUR

4,9 milliárd EUR
837,7 millió EUR

11,8 milliárd
EUR

5,8 milliárd EUR
4,76 milliárd EUR
991 millió EUR

1,84 milliárd EUR
1,58 milliárd EUR
266,2 millió EUR

8,5 milliárd EUR
3,2 milliárd EUR

4,9 milliárd EUR
9,3 milliárd EUR
7,7 milliárd EUR
1,57 milliárd EUR

3,9 milliárd EUR
1,1 milliárd EUR

875,7 millió EUR
442 millió EUR
433,7 millió EUR

905 millió EUR

132,4 millió EUR
105,9 millió EUR
26,5 millió EUR

726 millió EUR
179 millió EUR

19,1 milliárd EUR 1,84 milliárd EUR  
11 milliárd EUR
8,1 milliárd EUR

1,57 milliárd EUR
267,5 millió EUR  

163,3 millió
EUR

140,5 millió EUR
22,8 millió EUR

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?
Ingyenes kiadványok:
• egy példány:
az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),
• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm),
nem uniós országokban a küldöttségektől
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm),
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm)
vagy a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU
egész területéről) (*).
(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül,
telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:
• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).

KE-04-16-807-EN-N

Ez az ismertető bemutatja, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) miként nyújt támogatást
azoknak a személyeknek, akik egyéb módon nem részesülnének képzésben, illetve szereznének
képesítést és jó állást. Az alap – méretének és hatáskörének köszönhetően – jelentős
befolyással bír a munkaerőpiacra és a társadalom egészére nézve. Bizonyos országokban a
munkaerőpiaci intézkedésekre fordított tényleges kiadások 90%-át az ESZA fedezi. Az alap az
EU-n belüli foglalkoztatás növelését, a szegénység csökkentését és az oktatási eredmények
javítását célzó legfőbb uniós eszköz.
A publikáció kifejti az ESZA működését, bemutatja a 2007–2013 közötti finanszírozási időszak
során elért eredményeket és néhány valós példát sorol fel arra, hogy az alap milyen módon nyújt
segítséget évente több millió polgárnak.
www.ec.europa.eu/esf
Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető lesz az EU összes hivatalos nyelvén.

Letöltheti kiadványainkat, vagy feliratkozhat ingyenesen az alábbi címen:
http://ec.europa.eu/social/publications
Amennyiben szeretne rendszeresen értesülni a Foglalkoztatás, a Szociális
Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságát érintő legfrissebb hírekről,
iratkozzon fel Social Europe című elektronikus hírlevelünkre az alábbi címen:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

