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3. emeleti rendezvénytér

Kérjük, regisztráljon az alábbi linken:
https://forms.gle/pV6M9kkfEGY21x41A

A konferencia programja
11.00–12.10

13.00–13.15

Köszöntő
Polgár András, a Kiútprogram Közhasznú
Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke,
a Polgár Alapítvány az Esélyekért alapítója

Szünet
13.15–14.15

Romboló szegénységpolitika és a civilek
Ferge Zsuzsa szociológus, egyetemi tanár
videó-előadás

A közösségi alapú programtervezés
lehetőségei
Gáspár Máté és Rácz Béla,
Polgár Alapítvány az Esélyekért

Hálót és halat a tóba!
A Kiútprogram – innovatív foglalkoztatási
program szegényeknek
Molnár György, a Kiútprogram
igazgatóságának tagja, az MTA KRTK KTI
tudományos főmunkatársa

Pódiumbeszélgetés az újságírókkal és
a közönséggel
Résztvevők: Felcsuti Péter és
Polgár András, a Kiútprogram
igazgatóságának tagjai, valamint felkért
szakemberek – moderál: Molnár György

Jó gyakorlatok és szakpolitikai tanulságok a
befogadó szemléletű vállalkozásfejlesztésben
Reszkető Petra, a Budapest Intézet
ügyvezető partnere

14.15–15.00

12.10–13.00
Van-e kiút a mélyszegénységből?
A Kiútprogram ügyfeleinek és
terepmunkásainak bemutatkozása
Moderál: dr. Schütt Margit, a Kiútprogram
igazgatóságának tagja

Ünnepeljünk együtt!
A Kiútprogramot köszönti: Erdős Virág
Kiutas szabolcsi töltött káposzta és
egyéb finomságok
A rendezvény ideje alatt Szarka Zoltán fotóit
állítjuk ki.

A Kiútprogramról
A Kiútprogram Magyarország egyetlen olyan
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezete, amely a
szociális mikrohitelezés eszközét – is – használja.
Célja a leghátrányosabb helyzetűek gazdasági és társadalmi
integrációjának elősegítése. Az ország északkeleti
településein, nyomorban vagy szinte nyomorban élőknek
létrehozott foglalkoztatási program, amely a kis összegű,
fedezet nélküli hitelek mellett mentorálással (tudás- és
kapcsolati tőkével) segíti az ügyfeleket abban, hogy
mikrovállalkozóvá, többnyire uborka-őstermelővé váljanak.
2018-ban új programot indítottunk: a Nagyecsed
térségében élő álláskeresőket felkészítjük az álláskeresésre,

és összekötjük a betanított munkásokat kereső üzemekkel,
majd támogatást nyújtunk a foglalkoztatottság megtartásában.
A zömében roma ügyfelek által önmaguk számára generált
bevételt tekintve, de a program egész költségvetését nézve
is a Kiútprogram olcsóbb és hatékonyabb, mint a kormányzat
által finanszírozott közmunkaprogram. A Kiútprogram –
mind módszertana, mind gyakorlati megvalósulása okán
– a nemzetközi társadalmi innovációs kezdeményezések
frontvonalában van, a Világbank jó gyakorlatként ajánlja.

