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A programhoz kapcsolódó honlapok, linkek

a projekt honlapja, angol nyelven
www.innosi.eu

tájékoztatás a program előrehaladásáról

az Esély Közalapítvány honlapján
http://eselyfk.hu/minden-mas/innosi

felhasználói „user voice” videók
www.communityreporter.net/innosi

a Debreceni Egyetem honlapja a programról
http://www1.szociologia.unideb.hu/tart/INNOSI/Welcome.html

Szervezetünk - Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Esély Szociális Közalapítványa -
az impact partneri tevékenységeket
látja el a projektben. Feladatunk a 
projektmunka során felhalmozódott
tudás és kutatási eredmények
„mobilizálása”, terjesztése. 

További információért keresse
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Esély Szociális Közalapítványát!
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató
vnilona@eselyfk.hu, 06 20 932 7648
Szabó Beáta projektkoordinátor
szabo.bea@eselyfk.hu, 06 56 513 456

A 20 esettanulmány az alábbi témákra fókuszál
(néhány projekt több kategóriába is besorolható):
     - foglalkoztatásban lévők fejlesztése (2)
     - migránsok és más kisebbségi
       csoportok integrációja (4)
     - idősekről való gondoskodás, idősek „erősítése” (5)
     - oktatás: korai gyermekkori nevelés, iskolai 
       lemorzsolódás megelőzése,
       oktatásba való visszatérés (5)
     - foglalkoztatás (7)

Esettanulmányok

A résztvevő egyetemek országonként 2-2
olyan innovatív programot kutatnak és írnak le
esettanulmány formájában, melyeknek egyik
fő célja a társadalmi beruházás. 
Magyarországon a Debreceni Egyetem a
Tanoda programot és a szociális földprogramokat
választotta a kutatás és az esettanulmányok tárgyául.

Forrás: Synthesis of the case studies - INNOSI projektdokumentum



A szociális beruházás
az emberekbe való beruházást jelenti. Olyan
szakpolitikákat jelent, amelyek az emberek
képességeinek, erőforrásainak erősítését, illetve a
foglalkoztatásban és társadalomban való részvételük
támogatását célozzák. Kulcspolitikai területek:
oktatás, minőségi gyermekvédelem, egészségügy,
képzés, munkakeresés támogatása és rehabilitáció. 

A szöveg eredeti angol nyelvű forrása:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044

Az INNOSI projekt
konzorciumban valósul meg 10 európai egyetem
stratégiai partnerségével a Horizon 2020
program keretében. A konzorciumot a
Manchester Metropolitan University (Anglia)
vezeti, ehhez csatlakozott további 9 ország –
Hollandia, Finnország, Spanyolország,
Magyarország, Svédország, Lengyelország,
Németország, Olaszország és Görögország – 
1-1 vidéki egyeteme. Az INNOSI program fő kérdése,
hogy hogyan lehet olyan erős társadalmi/
szociális beruházást célzó stratégiákat tervezni,
melyek a 2008-as gazdasági krízist követően
felmerülő társadalmi-gazdasági
kihívásokra válaszolni tudnak.

 

Forrás: http://innosi.eu/about-innosi

- a közpénzek hatékonyabb és eredményesebb
elköltése a fenntartható és megfelelő szociális
védelem nyújtása érdekében (juttatások és
szolgáltatások adminisztrációjának egyszerűsítése,
ellátások célzottabbá és feltételessé tétele)

- megfelelő beruházásokkal javítani az emberek
képességeit, készségeit a munkaerőpiaci esélyek
növelése és a társadalmi (re)integráció érdekében
(oktatás, képzés támogatása, óvodák, bölcsődék
létrehozása, álláskeresési tanácsadás, rehabilitáció)

- a szociális rendszer tudjon reagálni az emberek
kritikus pillanataiban felmerülő szükségleteire
(a problémák orvoslása helyett az emberek
felkészítése az élet kockázataira; gyermekeket
és atalokat célzó beruházások)

Forrás: Lakossági összefoglaló - 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=hu&moreDocuments=yes

ESETTANULMÁNYOK
országonként 2-2 innovatív
program bemutatása

DELPHI MÓDSZER
a szakértőkkel való konzultációhoz

BACKCASTING MÓDSZER
a jövőből a jelenbe visszatervezés módszere

„USER VOICE” VIDEÓK
az adott programokban résztvevő
kedvezményezettek, családok beszámolói 
a programokban való részvételről 

EREDMÉNYEK DISSZEMINÁCIÓJA
a program eredményeinek terjesztése

A Szociális Beruházási Csomag
(Social Investment Package) több dokumentum
együttese. Javasolt intézkedései:

Az INNOSI program eszközei
a projektcélok eléréséhez


