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A település irányítása során célokat állítanak fel, programokat, 
stratégiákat készítenek, döntéseket hoznak. A koncepciók és stratégiák 
készítése egyfajta „mesterséggé” vált, amely jelentős mozgásteret adhat 
számos szférának, így célzottan a szociálpolitikai szakemberek számára is 
a döntéselőkészítési folyamatba törtnő bekapcsolódás során.  

A tanulmány a szociálpolitikai stratégiaalkotás elméleti és gyakorlati 
eszközeinek oktatási tapasztalataival és módszereivel ismertet meg, 
hiszen a stratégiai tervezés több BA és MA szak hálótervében szerepel 
már. Ugyanakkor bemutatom azokat a sajátosságokat, amelyekkel a 
hallgatók szembesültek az önkormányzati tervezési folyamat során.  

 
Az érem oldalai 
 
A tanulmányomban azt a két oldalt szeretném bemutatni, amelyben 
egyrészt a települési (keresleti) igény, másrészt a képzésekben megjelenő 
kínálat mutatkozik meg. A vizsgálati módszertant ehhez mérten is 
kétféleképpen alakítottam: egyrészt vizsgáltam a települések stratégiai 
készítési módszertanát, másrészt a szociálpolitikai tervezések oktatási 
módszertanait.  

 
„Kereslet” – avagy a települések tervezési kötelmei 
 
A közösségi és települési tervezések módszereinek ismerete és használata 
egyre több szakterületen vált szükségessé, hiszen korábban csak az üzleti 
szférában volt jelen, majd onnan a területi (regionális, majd a lokális, 
települési) színtérre került át - ekkor terveket a települések elsősorban a 
gazdasági, a településfejlesztés terén készítettek jogszabályok által 
meghatározott és megkövetelt módon. Ezek a tervezések lassan ugyan, 
de egyre inkább beépülnek a közösségi (helyi társadalmak, civil 
szervezetek), valamint a szociális szektor működtetésének követelményei 
közé is. A szociális ágazatban az intézmények, a különböző (jellemzően 
civil) szervezetek, de a települési önkormányzatok számára is hasznos 
volt a különböző koncepciók, valamint stratégiai, operatív tervek 
elkészítése. Adódott mindez abból a felismerésből, hogy mind a szociális 
ellátó intézmények, mind az önkormányzatok különböző szakfeladatainak 
ellátása jelentős tervezést, valamint a tervek figyelemmel való kísérését 
igényelik.  
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Az önkormányzatok legfontosabb feladatuknak tartják az adott település 
működőképességének, fejlődésének biztosítását, a helyi lakosság 
életminőségének további javítását, és ezért az önkormányzati 
együttműködések keretében növelni kívánják az igénybe vehető 
szolgáltatások számát, fokozni azok működési színvonalát.  

Általános volt az önkormányzatok körében, hogy a munkahelylétesítés 
elérése érdekében fenn kívánják tartani a település nyitottságát. Olyan 
irányú fejlesztéseket kívánnak támogatni, amelyek megvalósulásával 
növekszik a helyben foglalkoztatottak száma. Fontosnak tartják, hogy a 
helyben nyújtott szolgáltatásokban lehetőleg helyi munkaerőt 
foglalkoztassanak, és feladatuknak tekintik, hogy elősegítsék azon 
vállalkozások, szolgáltatások letelepedését, amelyek az értékeik 
védelmével összeegyeztethetők. Ezek a jellemzők általánosan elfogadott 
értékként jelentek meg a települések szociálpolitikai tervekben.  

A települések számára kötelezően előírott a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programok készítése, emellett jellemzően a Bűnmegelőzési és az Ifjúsági 
Cselekvési tervek jelentették az esélyegyenlőségi tervek készítési körét. 
Ezekben szempontként az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség, a 
közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve, a 
diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, valamint a 
foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a 
lakhatás területének kezelése jelent meg. Az ifjúsági valamint a 
bűnmegelőzési koncepcióknál ezek jellemzően a korcsoportos speciális 
igényekkel egészülnek ki.  

 
„Kínálat” – avagy a Szociálpedagógia (MA) szak kötelmei 
 
„A Szociálpedagógia MA képzés kiemelt célja, hogy olyan szakemberek 
kerüljenek a szociális szektorba, akik széleskörű ismeretekkel 
rendelkeznek a társadalomról, annak működéséről, és a működésének 
esetleges zavarairól, a társadalom és a társadalmi csoportok speciális 
igényeiről, gyermekvédelemről, fejlesztési lehetőségekről, a települések 
szociális feladatairól.” 
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15185.pdf) 
 
„A szak Képzési és Kimeneti Követelményei ( elsősorban a gyermek- és 
ifjúsági korosztály, valamint a családok, és közösségek társadalmi 
beilleszkedéseinek segítését, a hátrányos helyzetűek és a szociális 
ellátásra szorulók támogatását helyezi a középpontba. Ahhoz, hogy 
végzett hallgatók feladataikat el tudják látni, nemcsak elméleti 
felkészültséggel kell, hogy rendelkezzenek, hanem mindezt fel kell, hogy 
ismerjék a környezetükben, megfelelő helyzetelemzéssel rendelkezzenek, 
valamint ismerjék a lehetséges megoldás(ok)nak stratégia lépéseit.” 
(Szociálpedagógia KKK, valamint Szociálpedagógia MA indítási kérelmének 
kompetenciái) 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15185.pdf 
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A tantárgy belső tartalmának a kidolgozásakor központi elem volt 
azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyeket a fentebb említett 
KKK is megkövetel. Ilyen értelemben az elméleti tudás bővítése, 
képességek, attítűdök, valamint a szakmai tudás fejlesztése, valamint a 
gyakorlatorientáltság kapott prioritást.  

A tantárgy tervezése során szem előtt tartott (és a KKK alapján 
megkövetelt) kompetenciák fontossága az oktatás során igazolódtak. Mind 
a szociális ágazat, mind az önkormányzatok számára prioritássá vált, 
hogy az irányításban, a döntések meghozatalában olyan szakemberek 
vegyenek részt, akik a szociálpolitikai tervezések lépéseit értik, és 
képesek is arra. Mindezek alapján a tantárgy belső tartalmát (Települési 
szociálpolitikai tervezések), valamint módszertanát ennek értelmében 
állítottam össze.  

 
„És az érem harmadik oldala” – a megvalósulás tapasztalatai 
 
„A tantárgy képzési céljai közé tartozott, hogy a hallgatók képesek 
legyenek meghatározni e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 
feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az 
egyenlő bánásmód érdekében, valamint a célok megvalósításának 
lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.” 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15185.pdf 
 

Ezért alapvető célunk az oktatás során, hogy a helyzetelemzésre építve 
olyan beavatkozások részletes tervezését tanítsuk meg, amelyek 
tényleges elmozdulásokat eredményezhetnek a koncepciók, stratégiák 
által meghatározott célcsoportok szociális helyzetét illetően. Minden 
tervnek része volt a kommunikációs terv kidolgozása is. Ezeket azért 
emeltük be a tantárgy tartalmába, mert fontosnak éreztük egyrészt a 
koncepció által meghatározott célcsoportokkal a folyamatos 
kapcsolattartást, valamint a tágabb társadalmi környezet számára is 
jelentős érzékenyítési lehetőségét is.  

Maga a tantárgy nemcsak a területi és a közösségi tervezés folyamatát, 
szintjeit és módszereit mutatja be, hanem a programozás folyamatának, 
dokumentumainak készítését is.  

Hangsúlyt helyeztem arra, hogy a stratégiaalkotás elméleti háttere 
mellett a gyakorlati eszközeivel és módszereivel ismerkedjünk meg, 
hiszen az prioritást élvez a közösségi, intézményi, mind a települési 
döntéshozatali folyamatban. A szemeszter során a területi és a közösségi 
tervezés folyamatát, szintjeit és módszereit elemezzük, hozzákapcsolva a 
programozás folyamatát, dokumentumainak kötelező tartalmi elemeit.  

A célként meghatározott együttműködési, együtt-döntési, azaz a 
közösségi döntéshozatali módszerek elsajátítása éppúgy beépültek 
tantárgyba, mint a tervezési dokumentációk „töltésének” szakmai 
ismeretei is. Ezért jellemzően csoportos munkamódszert alkalmaztunk, 
folyamatos elemezési és oktatói moderálás mellett.  
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Fontos volt, hogy a programalkotást és -végrehajthatóságot a tervezés 
során már vegyék figyelembe, ezért a tervezési folyamat során a 
különböző monitoringpontokat állítottunk fel, ahol az ellenőrzés-értékelés, 
és akár a kockázatkezelés is megvalósulhat. A tantárgy csupán érintette a 
kockázatmenedzsment témakörét, inkább csak rámutatva a lehetséges 
veszélyekre (kudarcokra), ahol egyfajta jelzéssel élhetnek a gyakorlatban.  

A szak specialitásából adódóan elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program készítése állt a középpontban – mint a települések számára 
kötelezően elkészítendő dokumentum. Ennek lépéseit, változó formai 
követelményeit dolgoztuk fel előbb egy képzelt településen, majd egy 
konkrét, hallgatók által ismert településen.  

Fontosnak tartottam a helyzetvizsgálat területeivel, módszereivel 
(SWOT és a PEST analízis és a portfólió elemzés oktatási módszertanával), 
emellett a szereplők, környezet, lehetőségek összefüggéseivel is, amelyek 
oktatásának módszertanának komplex, összetett – azonban a hallgatók 
számára megfelelő alapot jelent a gyakorlat során.  

A hallgatók elsajátították a helyzetvizsgálat területeit, módszereit, a 
tervezés tervezésének folyamatának szervezését, emellett a megismerték 
a szereplők, környezet, lehetőségek összefüggéseit is. Pályázatokhoz 
stratégiákat, végrehajtási terveket, valamint logikai keretmátrixot 
készítettünk. A koncepciók, a stratégiai tervek mellett fontos része volt a 
tananyagnak az operatív tervezési folyamat , és a végrehajtási tervek 
készítése, és a kommunikációs tervek megalkotása is.  

A hallgatók az elképzelt település, intézmény vagy civil szervezet után 
konkrét, valós egység terveit készítették el csoportos munkaformában. A 
tapasztalatok azt mutatták, és ez a hallgatók számára egy pozitív 
megerősítést adott az a tapasztalat, hogy az elemzett települések, 
szervezetek stb. megvédendőnek, javítandónak tekintik a célcsoportjuk 
életkörülményeit, a helyi közösségek aktivitását, és ennek érdekében 
szívesen vették a hallgatók jelenlétét, tenni akarásukat. Nem egyszer az 
elkészült dokumentációk önálló életre keltek, és a szervezetek vagy teljes 
formátumukban, vagy átalakítva, de beépítették a döntési folyamataikba 
azokat.  

A stratégiaalkotást megkönnyítette, hogy a települések mindent 
megtettek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb adatot, információt 
szolgáltassák a hallgatók számára – bár maguk a települések jelezték 
ilyenkor a saját adatelérési nehézségeiket.  

A hallgatók érdeklődéssel fogadták a feladatot, hiszen olyan immár 
módszertanon túlmutató paradigmát kaptak, amely a gyakorlatban segíti 
őket a munkájuk hatékonyabb végzésében. Minden tervezési folyamat, 
eszköz, lépés megismertetése, gyakorlása kiscsoportban történt. A 
tervezési folyamathoz szükséges szakmai ismereteken túl a csoportos 
döntéshozatali módszerek gyakorlása is cél volt, a hatékonyabb döntések 
meghozatala érdekében.  

Leginkább a SWOT-elemzések készítésének gyakorlatát sajátították el 
nagyobb sikerrel, a portfólió és a PEST-elemzések már nagyobb kihívást 
jelentettek. A Logframe-elemzések során foglalták össze a az összes 
tervezési ismereteket. Fontosnak tartottuk a projekt indentifikáció 
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meghatározását – azaz azt a leglényegesebb problémát, amelyet a 
szervezet/intézmény önmagának elemzési területként meghatároz. Több-
kevesebb nehézséget okozott a probléma- és a célelemzés, hiszen a 
rendszer és annak környezetének elkülönítése az egyik legnagyobb és 
legnehezebb része a tervezésnek. A logikai keretmátrix kidolgozásában 
ezek után már könnyebb volt a beavatkozási logikák sorának a 
bemutatása, az indikátorok és forrásaik feltárása, a különböző 
előfeltevések meghatározása. 

Azokon a fórumokon, amelyeken a tervek készítése kapcsán a hallgatók 
is részt vehettek (pl. szociálpolitikai kerekasztal ) megtapasztalták, hogy a 
szakemberek nemcsak kliséként használják a megfelelő képviseletet, 
hanem a helyi lakosság ténylegesen hozzáfér a szociális szolgáltatások 
átfogó és gazdag rendszeréhez. 


