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Az elmúlt évek társadalmi és gazdasági változásai új kihívások elé állítják a szociális és
gyermekvédelmi ellátórendszert. A felmerülő problémák egyre komplexebbek, amelyekre a most
működő ellátórendszer nem mindig tud maradéktalanul és kellő hatékonysággal válaszokat adni.
Jelentősek a szerkezeti és területi egyenlőtlenségek az ellátórendszer kiépítettségében,
hozzáférhetőségében. Az említett területi, társadalmi, gazdasági és egyéb tényezők által generált
egyenlőtlenségek és az ebből adódó szükségletkülönbségek feltérképezése indokolt tehát, ami
elősegíti a hatékony és minden igényt kielégítő szolgáltató rendszer kialakítását.
A kiemelt projekt célja éppen ezért egy hatékony, rugalmas, mérhető és ellenőrizhető, minden arra
rászoruló egyén szükségleteit hosszú távon kielégítő szolgáltatási rendszer kialakítása és
működtetése volt.
Az előző projektidőszakban megkezdődtek a különböző, fent említett problémacsoportokra reagáló
fejlesztések előkészítései.
A 2012-14-es projektidőszak kibővítette célrendszerét oly módon, hogy a többi szolgáltatási
területre is elkészüljenek az egységes szabályozó anyagok, melyek alapjául szolgáltak az egységes
fogyasztóvédelmi és szakmai ellenőrzési keretek kidolgozásának is.
A cél a szolgáltatások tartalmának egységessé tétele volt, valamint hogy közép- és hosszú
távon javítani kell a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok hozzáférését az eddiginél jobb
minőségű és hatékonyabb szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz. A fejlesztés alapvető
célkitűzése a hatékony, fenntartható, átlátható és megfelelően szabályozott keretek között működő
szociális ágazat megteremtése volt.
Mindemellett a projekt mind az igénybevevői, mind a szolgáltatói oldal szükségletét és korlátait
igyekezett felmérni, illetve összhangba hozni. A tervezett kutatásokkal az egyének valódi problémái
konkretizálódtak, s kerültek összehasonlításra a jelenlegi szolgáltatási struktúra lehetőségeivel.
A program közvetlen célcsoportjai a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokban, ellátásokban
dolgozó szakemberek voltak, az azokat fenntartó szervezetek munkatársai, az ágazati irányításban
és az ellátások munkáját ellenőrző hatóságokban dolgozók. Másrészt, a program célcsoportjai közé
tartoztak a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői is, azaz a valamilyen szociális
és gyermekvédelmi alap- és szakellátást igénybevevők, köztük a gyermekvédelem bentlakásos
intézményeiben élő fiatal felnőttek és gyermekek, valamint a magas kockázatú társadalmi
csoportok tagjai. Ezen utóbbi csoportokat a projekt kiemelten kezelte, különös hangsúlyt fektetve a
roma lakosság, az egészségkárosodott, fogyatékos személyek, a gyermekek, a hátrányos helyzetű
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szenvedélybetegséggel küzdők és a hajléktalanok helyzetére.
A projektről részletes információ található a www.modernizacio.hu honlapon.
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