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Társadalompolitikai kísérletek az EU-ban 

• Az EU évtizedek óta segíti a tagállamok társadalompolitikájának modernizációját és 
innovációját a szakmai együttműködések, kölcsönös tanulás, kommunikáció és 
legjobb gyakorlatok megosztása révén, a szakpolitika fókuszának és tartalmának 
javítása érdekében.  

• A szakpolitikai innovációk hatásainak mérésére kifejlesztett tudományos 
módszerek segíthetik az államok közötti tapasztalatcserét a társadalompolitika 
terén. 

• „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform” célja: 
- társadalmi innováció és a társadalompolitikai kísérletek támogatása 
-  válasz a szociálpolitikai kihívásokra (új szükségletek, szűkös források,  
érintettek bevonása a szakpolitikai döntéshozatalba).   

• A társadalompolitikai kísérletek kisléptékű projektek, amelyeket szakpolitikai 
innovációk (vagy reformok) hatásainak tesztelésére indítanak a szélesebb körben 
történő bevezetés előtt. Hatásos eszközök lehetnek arra, hogy az Európa 2020 
növekedési stratégia eléréséhez szükséges szerkezeti reformok végrehajtásában 
útmutatást adjanak. 
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Társadalompolitikai kísérletek finanszírozása 

• Az Európai Bizottság a PROGRESS programon keresztül támogatja a 
társadalompolitikai kísérleteket: 

– 2009-2013 között 17 millió euró 

– 41 projektet támogattak (főleg Olaszországban, Spanyolországban, 
Franciaországban és Angliában). 

 

• 2013-ban a 70 benyújtott pályázatból csak négy projektet finanszíroztak, 
mivel a többi nem felelt meg az elvárt minőségi követelményeknek. 

 

• A 2014/2017-es időszakban: PROGRESS a „Foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai programja (EaSI)”  része lesz. 

• A társadalompolitikai kísérletek támogatására közel 11 millió eurós keret 
áll rendelkezésre. 
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 Társadalmi innováció: SIP és ESZA 

A társadalmi innováció:  

• …a Szociális Beruházás Csomag (SIP) részeként az alábbi 
területeket foglalja magában: 
– Társadalmi befogadás, oktatási és gyermekjóléti beruházások, 

hajléktalanügy, szegénység, tevékeny időskor, szociális intézmények 

 

• …a szakpolitikai döntéshozatalba beépíthető és a társadalmi 
szükségletekhez szabható az Európai Szociális Alap (ESZA) 
forrásain keresztül. 
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Céljaink 

Erősségek: 
- Európa 2020: A szegénység és a társadalmi 

kirekesztés elleni európai platform; 
- Megpályázható PROGRESS kiírások; 
- A Bizottság „Társadalmi változás és 

innováció programja” (PSCI); 
- ESZA 2014-2020; 
- A foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI); 

- Meglévő módszertani útmutatók. 

Lehetőségek: 
- Számos multilaterális és bilaterális donor 

támogatja a randomizált fejlesztési 
programok hatásvizsgálatát mind nemzeti, 
mind nemzetközi szinten; 

- Az LSE, a J-Pal és a Nesta meghatározók 
ezen a területen. 

Gyengeségek: 
- Megfelelő kapacitásokkal rendelkező 

európai szakértői hálózat hiánya;  
- Tapasztalt kutatók iránti szükséglet 

növekedése;  
- Alacsony tudatosság a szakpolitikai 

döntéshozók körében a társadalompolitikai 
kísérleteket illetően. 

Veszélyek: 
- A jelenlegi gazdasági válság befolyásolhatja 

a társadalompolitikai kísérletek 
sikerességét; 

- Kellő tudás nélkül kivitelezett RKK 
projektek; 

- Hasonló kezdeményezések elvonják a 
figyelmet. 

SPARK – Budapest, 2014. február 19. 



Milyen stratégiát alakítottunk ki?  

 

A társadalompolitikai kísérletek hiteles és preferált értékelési módszerként 
való elterjedéséhez az értékelési kultúra fejlődésére van szükség. Ennek 
elérésére munkánk négy lényeges, egymással összefüggő feltételen alapul: 

 

(1) A megfelelő célközönség beazonosítása 

 

(2) Szükségleteik és helyzetük elemzése 

 

(3) A leghatékonyabb megközelítési mód kiválasztása 

 

(4) Egy erőteljes üzenet elterjesztése 
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Hogyan tervezzük a változást elérni? 

• A fentiek eléréséhez és az értékelési kultúra megváltozásának 
előmozdításához folyamatos és integrált beavatkozásra van szükség. 

 

• A képzések és a tájékoztató szemináriumok önmagukban nem hoznak 
hosszú távú eredményeket. A szakmai tapasztalatcserék és a hálózatépítő 
tevékenységek – a személyre szabott tanácsadással és online 
oktatóanyagokkal együtt – létfontosságúak. 

  

• Céljaink elérése érdekében számos tevékenységet végzünk, amelyek a 
három szervezet erősségeit és tapasztalatait tükrözik. 
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      Képzés és tájékoztató szemináriumok 

• 10 félnapos tájékoztató szeminárium Európa-szerte 
– A társadalompolitikai kísérletek ötletének elterjesztése 

– További szolgáltatások a projekt keretében 

 

• 10 képzési alkalom Európa-szerte 
– A randomizált értékelések módszertana; 

– A társadalompolitikai kísérletek társadalmi haszna; 

– A jövőbeli pályázati anyagok számának és minőségének növelése. 
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 Tájékoztató szemináriumok - menetrend 

Város  Dátum 

Budapest, Magyarország Február 19. 

Koppenhága, Dánia Március 11. 

Varsó, Lengyelország Március 25. 

Madrid, Spanyolország Április 9. 

Brüsszel, Belgium Április 14. 

Pozsony, Szlovákia Május 12. 

Riga, Lettország Május 22. 

Bukarest, Románia  Június 10. 

Párizs, Franciaország Június 25. 
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Képzések - menetrend 

Város Dátum 

Budapest, Magyarország Április 1-2.  

Koppenhága, Dánia Április 7-8. 

Varsó, Lengyelország Május 5-6. 

Madrid, Spanyolország Május 26-27. 

Brüsszel, Belgium Május 15-16. 

Pozsony, Szlovákia Június 12-13. 

Riga, Lettország Május 16-17. 

Bukarest, Románia  Június 2-3. 
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Online anyagok 

• Útmutató kidolgozása társadalompolitikai kísérletekhez 
 

– Célcsoportjaink támogatása projektjeik során (a társadalompolitikai 
kísérletek támogatják az innovációt, szükségesek, etikusak és 
kivitelezhetők) 

– A társadalompolitikai kísérletek végrehajtásában érintett szakmai 
közösség létrehozása és megerősítése Európában 

– Az útmutató referencia legyen a társadalompolitikai kísérletet tervező 
szakpolitikai döntéshozók számára  

– Olyan anyagok kidolgozása, amelyek gyors információátadásra 
alkalmasak 

 

• Elektronikus oktatóanyagok kialakítása 
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Weboldal és a Hálózat 

• Társadalompolitikai kísérletek (SPE) weboldal 
 

– Információk nyújtása és a tudatosság növelése a Bizottság által 
nyújtott támogatásokról 

– Olyan digitális anyagok biztosítása, amelyek a társadalompolitikai 
kísérletek módszertanának elsődleges forrásává válhatnak 

 

• Társadalompolitikai kísérletek hálózat – SPARK 
 

– A stakeholderek beazonosítása és egy olyan európai szakértői közösség 
kialakítása, amely elkötelezett a társadalompolitikai kísérletek mellett. 

– Partnerkapcsolati lehetőségek és transznacionális csoportok 
létrehozása; 

– Ígéretes és jó gyakorlatok tapasztalatcseréjének előmozdítása; 
– A társadalompolitikai kísérleteket nem alkalmazó országok számának 

csökkentése; 
– A Bizottság, a projektcsapat és az egyéb stakeholderek közötti 

kommunikáció biztosítása. 
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