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4IM: Újra-gondolt irányítás és integrált 
szolgáltatások a régóta fennálló gondok 

kezelésére 
A 4IM célja egy cselekvési terv közös kidolgozása a hátrányos helyzetű városrészek integrációjának
előmozdítása érdekében, egymást kiegészítő, kétirányú megközelítés keretében:

 A helyi irányítási mechanizmusok, a helyi koordináció és széleskörűpartnerség fejlesztése a sikeres integrációs
folyamat megalapozásához.

 Új, integrált ellátási és szolgáltatásnyújtási modell kísérleti alkalmazása Miskolc két hátrányos helyzetű
városrészében, Bábonyibércen és Tetemváron élő rászoruló egyének és háztartások számára.

A kísérleti model terjesztésre kerül
 helyben
 a partnervárosban, Kassán
 európai szinten, az európai partnerszervezet közreműködésével.

Miskolc bekerül egy európai ‘vérkeringésbe’



Előzmények

A szociális problémák együtthatása sajátos területi megoszlást eredményez: mintegy 10 ezer
ember, többségük roma, 16 hátrányos helyzetű városrészben koncentrálódik.

A 2019-ben megválasztott városi önkormányzat új megközelítéssel indult, melynek eredményeként

Megalakult a Leszakadó Városrészek Felzárkóztatásáért Munkacsoport 2020-ban, és elfogadott és
megvalósított egy koncepciót és munkatervet, amely az alábbiakban valósult meg:
- Beazonosításra került a 16 ma létező leszakadó városrész
- Elkészült a 16 leszakadó városrész helyét és lehatározását tartalmazó városi térkép
- Összegyűjtött intézményi adatok alapján elkészült egy empirikus alapú összesítés az egyes leszakadó

városrészekben élő lakosok számáról, mely szerint valamivel több mint 10 ezer ember él ezeken a
területeken

- Egy, az intézmények, civil szervezetek, önkormányzati osztályok által kitöltött kérdőív alapján elkészült
egy helyzetelemző tanulmány a leszakadó városrészekben élők életkörülményeiről

- Megfogalmazódott és beadásra került a 4IM projekt-javaslat azt felismerve, hogy az
EU Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által kiírt pályázat
pontosan illeszkedik a Munkabizottság által megfogalmazott célkitűzésekhez



A megvalósuló intézkedések
 A társadalmi helyzet és a vonatkozó helyi szakmapolitika, szabályozás, szolgáltatások és intézmények
működésének, hatékonyságának felülvizsgálata

 Háztartás szintű felmérés Tetemváron és Bábonyibércen
 Közösségi coaching folyamat megvalósítása a célcsoport aktivizálása és bevonása céljából
 Közösségi munkacsoportok létrehozása Tetemváron és Bábonyibércen
 Városi szintű cselekvési terv létrehozása a leszakadó városrészek társadalmi (és területi) integrációjának
elősegítésére

 Az integrált szociális, foglalkoztatási szolgáltatási és pénzügyi támogatási modell felállítása és bevezetése
 A Bábonyibérc és Tetemvár városrészeken, legalább 300 egyén részvételével kipróbálásra kerül az új

szolgáltatáscsomag



A 4IM kísérleti integrált szolgáltatási modell

Társadalmi Innovációs Tanács

Társadalmi Innovációs Forrásközpont

Bábonyibérci
Szolgáltatópont Tetemvári Szolgáltatópont

Közösségi akciócsoport Közösségi akciócsoport



Tervezett eredmények
 A projekt az integrált szolgáltatásnyújtás bővíthető modelljét fogja kidolgozni és bevezetni, amely a 

szociális és foglalkoztatási szolgáltatások célzott összehangolását biztosítja
 A résztvevők több mint 80%-a: 

 Foglalkoztatásban, képzésben vagy egyéb aktiváló tevékenységben vesz részt, amennyiben a beavatkozás 
kezdetén a munkaerő-piaci részvételre késznek ítélték őket; vagy 

 Egyéb olyan szolgáltatás kerül közelebb a hozzájuk, amely segíti az integrációt
 Az új szolgáltatási rendszer kiterjeszthető lesz az egész városra, adoptálható Kassán és elterjeszthető 

más magyarországi és európai városokban
 A két kísérleti városrészben javulnak a gazdasági és életkörülmények, és a lakosok tudatára ébrednek

annak, hogy cselekedhetnek körülményeik javítása érdekében
 A szervezetközi és személyközi kapcsolatok megerősödnek, ami lehetővé teszi a partnerek számára, 

hogy a projekt befejezése után is folytassák a kialakított szemléletmód megvalósítását
 Miskolc beágyazódik a hasonló városi kezdeményezések hálózatába



Partnerek
 Konzorciumi partnerek:

 A Miskolc városa által vezetett konzorciumban további öt partner vesz részt:

 Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület (Miskolc)

 HÁRFA Alapítvány (Miskolc)

 Miskolci Egyetem

 Kassa város Szlovákiában

 Európai Innovációs Szövetség a Helyi Fejlesztésért (AEIDL) Brüsszelben.

 Együttműködő partnerek

 Dialóg Egyesület (Miskolc)

 Dr. Ámbédkár Ifjúsági Egyesület (Miskolc)

A projekt hivatalosan 2021 november végén kezdődött és 30 hónapig tart.
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A 4IM project-team szerkezete
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Cikk:
https://www.aeidl.eu/images/stories/p
df/miskolc-en.pdf
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