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Kontextus  

A jól-léti problematika a nagy agytrösztök tevékenységében jelen van a múlt század kilencvenes 

éveinek elejétől, szinte a berlini fal leomlása óta része a szakértői diskurzusoknak. A jól-léti 

problematika összekapcsolódott a jóléti rendszer lebontása, átalakítása célkitűzéseivel, és a 

nemzetközi fejlesztés diskurzusaival a bipoláris világrend fejlesztési modelljeinek megszűntével 

(segélyezés, katonai támogatás, a politikai rendszer ideológiai befolyásolása), és a segélyezés 

átalakulásával nemzetközi fejlesztéspolitikává. A képessé tevő állam és a befektető állam nézőpontok 

egyaránt a szociális jóléti rendszer filozófiája átalakítására törekedtek, mivel az új, munkaközpontú 

modellben, az egyén autonómiája, munkára való alkalmassága, a szociális beruházás állama 

szempontjából elengedhetetlenek. Másrészt a politika elszámoltathatósága, a jó állam törekvések, a 

tényalapú közpolitika fontos összetevőjévé vált az értékelési és mérési rendszer kialakítása. 

Szükségessé vált olyan mutatórendszer kialakítása, aminek alapján az állami és közszolgáltatások 

mérhetővé válnak, a köztisztviselői kar teljesítménye hozzákapcsolható az elszámoltathatósághoz. A 

neoliberális gazdaságpolitikák közepette a jól-léti mérési rendszer nemzeti konzultációs vitája, 

különösen fontossá vált a pártok számára, a lakosság politika iránti érdeklődése, részvétele 

megteremtésében. A jól-lét témaköre mind a kormányon levő, mind az ellenzéki pártok számára 

fontos témaállítási kérdés volt a választási kampányban, főleg az USA-ban és az Egyesült 

Királyságban. A német nagykoalíció a fenntartható fejlesztés programjában foglalkozott a témával, 

míg Sárközy elnök Franciaországban a válságra adott programként kérte fel a nemzetközi think tank 

csoportot. A kanadai, ausztrál, skandináv politikában a témakör nem váltott ki különösebb politikai 

vitát, mivel a jóléti modell erőteljesen jelen volt a mindenkori kormányzati politikában és 

technicizálták a kérdést.  

A brit politikában  Tony Blair stratégiai kutatócsoportja a „Behavioural Insight Team”, ágyazott meg a 

jól-léti politika közpolitikai szintre emelésének, a viselkedéstudományi közgazdasági iskola 

befolyásaként.1 

A nemzetközi intellektuális elit, leginkább Amartya Sen „alkalmassági” nézőpontja meghatározó voolt 

abban, hogy az egyén életminőségét azzal mérjék, mennyire alkalmas egy gazdagságot megtermető 

életvitel kialakítására, ami bekerült az ENSZ Humán fejlettségi indexe szempontjai közé. Sen 

nézőpontjában a kormány feladata a személyes felelősség alapján alakítani az egyének életét. 2 A 

kérdés az, hogy a jól-léti indikátorok milyen politikai nézőpontból miként értelmezhetők, miként hat 

a jóléti rendszerre a jól-léti diskurzusokhoz köthető pártpolitikai nézőpont, tekinthetjük- e a jóléti 

társadalomhoz képest új modellnek, vagy a jóléti társadalom új szakaszának a rendszert, vagy 

beszélhetünk-e arról, hogy a jól-léti rendszer a neoliberalizmus válasza a neoliberalizmus kiváltotta 

                                                           
1 http://suite101.com/article/nudging-how-the-coalition-plans-to-change-public-behaviour-a366088 
2 Sen, A. (1985): Commodities and Capabilities. Oxford: Oxford University Press. 
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társadalmi konfliktusok kezelésének, nem más, mint a jóléti rendszer megváltozott módon történő 

reprodukciója. 

Az angolszász országok jól-léti programjainak kutatásában fontos szempont az angolszász jól-léti 

rendszerek értelmezése és az ehhez kapcsolódó jóléti politika értelmezése. Ami miatt az angolszász 

országok izgalmas nézőpontot jelentenek és képviselnek, az állam felfogásával kapcsolatos liberális 

nézőpontok erőteljes jelenléte, valamint a jóléti állam individuális nézőpontjainak erőssége, szemben 

a kollektivista modellek és a kontinentális jóléti rendszerek elosztási központú nézőpontjaival. A jól-

léti modellek kialakulásában az amerikai és kanadai szakértők jelentős szerepet vállaltak. A kanadai 

politikában a szakértői elit már a nyolcvanas évektől jelentős eredményeket ért el a jól-léti tematika 

beemelésével a statisztikai mérési rendszer témái közé.  

Az országok jól-léti politikai a következő elemekből állhatnak össze. 

 Eurostat mérés és jelentés, annak az adatainak feldolgozása az adott országban. Esetleges 

viták arról, hogy mi legyen a nemzeti mérés része. föderatív tagállamokkal bíró rendszerek 

esetében ezek ún. közösségi jól-lét vagy közösségi egészség és jól-lét néven futhatnak. 

 WHO európai tagozata és az ún. Egészség és Jól-lét téma. A legtöbb országban a jól-lét az 

egészség és jól-lét témakörre korlátozódik. Kiemelt az egészség társadalmi feltételeinek a 

beemelése az egészség nézőpontjai közé. 

 A jól-lét megjelenhet a regionális helyi politika kérdéseiben, az önkormányzati reformok az 

adott országban, a nemzeti önkormányzati szövetségek és azok esetleges programjai. Az 

önkormányzatok demokratizálódása, részvétele. 

 Fenntartható településfejlesztési tervek, és azok jól-léti elemei, vagy esetleges települési 

egészség és jól-lét programok, egészséges városok nemzeti tagozatai, azok városi programjai. 

Közlekedési reformok, bejárás és jól-lét, infrastruktúra fejlesztés. 

 Munkahelyi egészség és jól-lét programok, számos helyen van köztisztviselők, 

közalkalmazottak részére kialakított jól-léti program, a multinacionális cégek és a KKV-k jól-

léti programjai is megjelentek. 

 A szociálpolitikában a gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek, fogyatékkal élők esetleg LGBT 

közösségek programjai is megjelenhetnek. 

 Egyes országokban az őslakosok, kisebbségek, migránsok jelenléte miatt megjelenhettek a 

közösségi és kulturális jól-léti politikák.  

 Az üzleti egészség, well-ness és fittness programok, a táplálkozás, iskolai étkeztetés, a 

testnevelés és fizikai jól-lét közpolitikai szintre emelése. 

 Környezeti és épített környezeti jól-lét, a klímaváltozás kérdéseinek elemzése és vizsgálata. 
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 Ha az adott ország erőteljesen bekapcsolódott a nemzetközi fejlesztésbe és segélyezésbe, 

akkor akadhatnak nemzetközi fejlesztés és jól-léti programok. 

 A jól-lét és gazdaság, a jól-lét politikai gazdaságtana, a szociális gazdaság, társadalmi 

innováció és jól-lét kapcsolatainak áttekintése. 

 Felsőoktatási szakként, egészségtudatos képzések a felnőtt képzésben, egészségi és jól-léti 

írástudás, egyéb képzések. 

 Kutató intézetek, tanácsadó cégek, pszichológiai tanácsadás és szolgáltatási tevékenység, 

üzleti jól-léti szolgáltatások megjelenése. 

 Egészség és jól-lét civil szervezetek kialakulása. 

 Közigazgatási reformok, közszolgáltatás és jól-lét összekapcsolódása. 

 Az adott ország szerepe a nemzetközi egészség és jól-léti diplomáciában. 

A jó állam modellje erőteljesen összekötött a hatékony és eredményes közpolitika modelljeivel, 

annak adatbázis alapú, kormányzati vezetői információs rendszere megteremtésével.  Mindez felveti 

az adott állam civilizációs ágyazottsága kérdéseit is, hiszen az eltérő civilizációkban eltérő 

életminőség modellek fejlődtek ki. A szervezeti jól-lét modelljei a minőségirányítási rendszerek is 

ezektől a civilizációs modellektől függnek: nagyon jól kimutatható a Baldrige-modellben az amerikai 

társadalmi jól-lét felfogás, az európai modell kettőssége: a CAF modell, mint a kontinentális állam 

modellje, az EFQM modell, mint az európai fejlesztő kapitalizmus modellje, az ázsiai ún. Asian Way of 

Life modellje.  

Kanadai jól-lét és jól-léti közpolitika 

A kanadai jól-léti mérések bevezetése 

A kanadai mérési modell tíz területet jelenít meg: tanulás, munka, lakás, családi élet, társadalmi 

részvétel, szabadidő, egészségügy, környezeti és pénzügyi biztonság kérdései (HRDSC).  A kanadai 

nézőpont erőteljesen hivatkozik az ENSZ 2011.évi július 13-iki felhívásában a jól-létet és boldogságot 

a fejlesztés holisztikus nézőpontjaként elemzi, és a boldogság és jól-lét érdekében folytatott 

fejlesztéspolitikát határozta meg a közpolitikai célok irányelveként. A kanadai jól-léti index mérése a 

kilencvenes évektől kezdődött 15 kanadai városban. A jól-léti mérések először az üzleti világra 

hatottak, ahol a márkanév részévé váltak. A kanadai jól-léti mozgalmak mögött a lakosság idősödése, 

a verseny fölerősödése, az ún. hármas alapokat kötelezővé teszi a cégek számára (a környezeti 

fenntarthatóság és a társadalmi/közösségi szempontokat a gazdasági mellé), összességében a 

fogyasztási szempontok figyelembe vételét a beszállítói kapcsolatokban. Az idősödés 

összekapcsolódik a fiatal generációk és az idősebb generációk problémáival: az idősgeneráció által 



7 
 

felhalmozott állami adósságok a fiatal generációk számára elérhetetlenné teszik az idősek által elért 

jól-létet. (Policy Horizons Canada: 2011.9.) A Re-defining Progress: the Well-being Objective (Well-

being Foresight Study) c. tanulmány a jól-létet a nemzetközi politikai gazdaságtan központi 

kérdéseként jelzi. kanada szempontjából kiemeltként kezeli a munkaerőhiány kérdését a baby-boom 

generáció nyugdíjba vonulásával, az USA mellett új kereskedelmi partnerek súlyának megjelenésével 

(Kína, az ázsiai értékek fölerősödése és hatása a kanadai társadalomra és kultúrára), a kanadai 

gazdaság nyitottságának növekedése, a belső fogyasztás arányainak megváltozása. További probléma 

a nemzetközi jól-lét kérdéskörében, hogy mit jelent Kanada számára a nemzetközi fejlesztés költsége, 

a szegény országok gyenge teljesítőképessége, az energiafogyasztás megváltozása, a tiszta energiák 

bevételcsökkentő szerepe, a források szűkössége, stb. Összességében mennyire hajlandó az idősebb 

generáció a fiatalabbak jövőjébe befektetni: adósság visszafizetés, oktatás, környezetvédelem)? 

Mennyire terheli meg Kanada versenyképességét, külföldi tőkevonzó képességét a lakosság 

jövedelmi szintjének kiegyenlítése, az egészségügyi rendszer megnyitása, az egészségi és 

foglalkoztatási standardok érvényesítése, a közjavak privatizálása? Képes lesz-e Kanada bevándorlók 

vonzására, megtartására? További kérdés az, ha a jól-lét a munkahelyi jól-léthez kapcsolódik, miként 

hat a kormányzatokban való bizalomra, a választási részvételre, a közösségi intézmények iránti 

elégedettségre? Végül is, figyelmeztet a tanulmány, a kormányzatok rendkívül lassan változó 

szervezetek, míg az üzleti és non-profit rektor rendkívül gyors adaptációra képes. Mindez párosul a 

nemzetállami állampolgárság visszaszorulásával, a globális állampolgársági identitás fölerősödésével. 

Másrészt a jól-léti témakör beemelése az állami politikába a „dadáskodó” állam rémképét idézi fel, 

amelyben az állam a családok, személyek autonómiáját is megsértheti pl. a közétkeztetésben a 

salátára való áttérés a sült krumpliról, csökkentheti az egyéni választást és autonómiát. Kanada 

jövője szempontjából a tanulmány szerzői úgy vélik, a jól-lét hasznos az állampolgárok számára, de 

újabb nyomás alá helyezheti az országot, csökkentheti nemzetközi reputációját, kereskedelmi 

pozícióit és nemzetközi befolyását.  

A kanadai kormányzat 2008 januárjától kezdte meg a jól-léti indikátorok kidolgozását és mérését. Az 

első évben a levegő minősége, az üvegházhatás, a víz minőség és közlekedés, a lakásbérlet, az 

őslakosok, a nők várható szülési életkora, a csecsemőhalandóság, a születéskori alacsony súly, a 

születéskor várható élettartam adatait kezdték mérni. 2009-ben a különböző betegségek okozta 

halálozások, a lakáskérdés, az életminőség standardjai, az oktatási eredmények, a fogyatékkal élők, a 

szakszervezetekben való aktivitás, a munkahelyi balesetek, a munkanélküliség arányai és időtartama, 

a sztrájkok és munkabeszüntetések, a heti átlagos munkaidő, a foglalkoztatási ráta adatai kerültek be 

a mérésekbe. 2010-ben a jövedelem megoszlása, a személyes csődök, az alacsony jövedelemből való 

megélhetés állandósága, gyakorisága, a nyugdíjasok jövedelmei, a családi jövedelmek mérése, a 

lakásigények, szükségletek, az albérletek lehetősége adott a jól-léti elemekről információkat. 2011-
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ben az idős lakosság aránya, a lakosság növekedési trendjei, az iskolai kimaradás, a munkahelyi 

képzések, az oktatási eredményesség mellett az erőszakos és a vagyon ellen elkövetett bűnözés 

áldozatainak adatai, a betegek elégedettsége jelentek meg új szempontokként. 2012-ben számos 

mérésismétlés mellett, a házasodási, a válási, a passzív és aktív szabadidős szokások, az össz 

szabadidő, a tanulói írástudás és számolás, a lakosság földrajzi sűrűsége, a számítógépek száma az 

iskolákban, hajléktalanság, a szülőkkel élő fiatalok aránya, az élettel való elégedettség, dohányzás, a 

mentális egészség, egészség, az orvosi vizitek száma, testnevelés, és testedzés kutatása történt meg.  

 

13. ábra: A kanadai humán tőke fejlesztés jól-léti információs modellje 

 

Forrás: http://www4.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp 

 

https://webmail.rkk.hu/owa/redir.aspx?C=155c3c39db2d42bd864ae9ae05b004b0&URL=http%3a%2f%2fwww4.hrsdc.gc.ca%2fh.4m.2%40-eng.jsp
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Ennek a modellnek egy összetett jólléti felfogása jelenik meg a kanadai nemzeti jól-léti modell 

hátterét mérő felfogásokban: 

 

A kanadai jól-lét kontextus tényezői: a lakosság nagysága, növekedése, földrajzi megoszlása, korfája, a lakosság 

öregedése, az őslakosok aránya, a bevándoroltak aránya, a fogyatékkal élők aránya, a családok és háztartások 

meogoszlása 

 A kanadai nemzeti jól-lét biztonsági tényezői:  

o biztonság:  

 státus: bűnözési ráta, vagyoni bűncselekmény áldozata, erőszakos bűncselekmény áldozata 

 életesemény: károkozás, rendőrségen bejelentett és nem jelentett ügyek 

 kulcshatás: a helyi rendőrség jelenléte érzékelése, a személyes biztonság érzete 

 A kanadai nemzeti jól-lét gazdasági tényezői:  

o pénzügyi biztonság 

 státus: életszínvonali standardok, családi jövedelem, nyugdíj, alacsony jövedelemmel járó események, 

állandó alacsony jövedelmi helyzet, pénzügyi nettó jóllét 

 életesemények: személyes pénzügyi csőd 

 Kulcshatás: jövedelem megoszlás 

o munkaviszonyok: 

 státusformálás: foglalkoztatás, heti keresetek, heti munkaidő,  

 életesemények: sztrájkok, bezárások, felszámolások, a munkanélküliség időtartama, rátája, a 

munkahelyi balesetek,  

 kulcshatás: szakszervezeti szervezettség) 

o és lakásviszonyok 

 státus: lakásigény és szükséglet 

 Kulcsesemények: lakáscsere, bérlet, vásárlás, eladás 

 Kulcsbefolyás: első lakás, lakbérek, hajléktalanszállók 

 A kanadai nemzeti jól-lét társadalmi tényezői:  

o a család 

 státus: csecsemőhalandóság 

 életesemény: házasság, az anya életkora az első szülés idején, válás, a szülőkkel élő felnőttek aránya 

 Kulcshatás: a családok közösségi támogatása 

o az egészség 

 Státus: születéskor várható élettartam, saját egészség, saját mentális egészség, alacsony születési 

súly 

 életesemény: betegségek következtében kialakult halálozási ráta 

 kulcshatás: dohányzás, függőség, fizikai tevékenység, rendszeres orvosi ellenőrzés, beteg 

elégedettség 

o társadalmi részvétel: 

 státus: politikai és társadalmi tevékenységekben való részvétel, jótékonyság, önkéntesség 

 kulcsesemények: tagság, vezetői szerep, részvételi aktivitás 
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 Kulcshatások: valahová tartozás, társadalmi hálózatok, bizalom másokban 

 A kanadai nemzeti jól-lét kulturális tényezői:  

o a tanulás  

 státus:  iskoláztatási mutatók, munkaerő-piaci képzés, felnőtt írástudás, számolási 

képesség,hallgatói-tanulói írástudás, számolási képesség, főiskolai képzésben részvétel, egyetemi 

képzésben részvétel,  

 életesemények: iskolaelhagyás, 

 kulcshatás: számítógépes iskolai ellátottság 

o a szabadidő  

 státus: a teljes szabadidő, az aktív szabadidő, a passzív szabadidő 

 életesemény: társadalmi kapcsolatokat építő, kognitív stimuláló, fizikai erőnlétfejlesztő 

 Kulcshatás: stressz csökkentés, mentális és fizikai egészség javítása 

 A kanadai nemzeti jól-lét környezeti tényezői:  

o környezet:  

 státus: levegő minőség, káros anyag kibocsátás, friss ivóvíz ellátottság 

 életesemény: a fizikai környezet hatása az egészségre, bejárás, lakótelepi lakás 

 kulcshatás: lakóhelyi miliő 
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A kanadai jól-léti mérések és a közpolitika kapcsolata 

A kanadai mérések a szociális és foglalkoztatási politika tervezési és fejlesztési céljait szolgálják.3 A 

kormányzati tevékenység várható eredményei: a képzett, adaptációra képes munkaerő és a hatékony 

munkaerőpiac, a biztonságos és produktív munkahelyek és kooperatív munkahelyi kapcsolatok, a 

jövedelem biztonság, az egyének és családok, közösségek jól-léte és lehetőségeinek elérése, a 

kanadaiak részére nyújtandó állampolgár központú szolgáltatások eredménye a meghatározott. A 

kanadai kormányzat politikai céljai 2008-tól éves stratégiai fejlesztési mutatókhoz igazodnak, és a 

célcsoportok változásait mérik: pl. a fogyatékkal lő személyek és családok száma, akik takarékszámlát 

nyitottak 42 678-ról egy év alatt 54 787 főre nőtt, a célszám 75 431 fő.4 A HRSDC, a Kanadai Humán 

Erőforrás és Képesség Fejlesztés csoport a felelős a jól-léti mérésekért, amely osztály 

rendszerszerűen évente értékelnek.  Az értékelés szempontjai a következők: a menedzsment 

elszámoltathatósága a közszolgálati értékek és etika, a vezetés,, az irányítás, az eredményesség,, a 

tervezés és irányítás szempontjából.  Az egység értékelése a vevőközpontúság, a belső auditok,az 

értékelés, a pénzügyi menedzsment és ellenőrzés, a biztonság menedzsment, az integrált 

kockázatmenedzsment, a humán erőforrás menedzsment, a közbeszerzés és 

információmenedzsment, az információtechnológia, az értékmenedzsment, befektetés tervezés és 

projektmenedzsment – tehát a közszolgálati minőség minden értéke alapján.  A kanadai 

társadalompolitikai célok között a 2013-2016 közötti fenntartható stratégiai terv határozza meg az 

alapvető célokat, amelyek lebontottak számtalan mutatóra.  

Összességében a jól-léti mutatórendszer bevezetése és mérése 2008 óta fokozatosan, periodikusan, 

visszatérő adatokkal, a közpolitikai célkitűzés alapjául szolgál, és az ún. tényalapú, 

teljesítményközpontú kormányzás és közelszámoltathatóság feladatainak megfelel. 

A kanadai jól-lét mérések és a nemzeti egészség –és szociálpolitika 

Hasonlóan a foglalkoztatás kérdéseihez, az egészség és a mentális egészség stratégia tervezése is 

rendszerszerű, beleértve a mentális egészség, az őslakosok egészsége, a fiatalok egészsége stb. 

kérdéseit. Toward recovery and wellbeing- a Framework for Mental Health Strategy for Canada5. A 

kanadai mentális egészségfejlesztés stratégia 6 kérdéscsoport mentén próbálja a kanadai 

                                                           
3 Program Alignment architecture 2013-2014. http://www.esdc.gc.ca/eng/publications/paa/2013_2014.shtml 
2014. április 28. 
4 http://www.esdc.gc.ca/eng/publications/rpp/2013_2014.section2.shtml#s_2.3 
 
5 Mental Health Comission of canada 2009. 
file:///C:/Users/Hervain%C3%A9%20Gy%C3%B6ngyv%C3%A9r/Downloads/FNIM_Toward_Recovery_and_Well
_Being_ENG_0.pdf 

http://www.esdc.gc.ca/eng/publications/paa/2013_2014.shtml%202014
http://www.esdc.gc.ca/eng/publications/paa/2013_2014.shtml%202014
http://www.esdc.gc.ca/eng/publications/rpp/2013_2014.section2.shtml#s_2.3
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állampolgárok, népcsoportok, főként az őslakosság mentális egészsége helyreállítása programjait 

megfogalmazni. 

A kanadai szociális modellben 14 szociális tényezőt határoztak meg a kanadaiak egészsége 

feltételeként: az őslakos státusz, a társadalmi nem, a fogyatékkal élők lakáshelyzete, a fiatalok 

jövedelme és a jövedelmek elosztása, oktatás, faji jellemzők, foglalkoztatás és munkafeltételek, 

társadalmi kirekesztés, élelmiszerbiztonság, szociális biztonsági háló, egészségügyi szolgáltatások, 

munkanélküliség és munkabiztonság. Emellett a diéta és a testmozgás, a dohányzás és 

alkoholfogyasztás viselkedési tényezői kiemeltek.6 

A kanadai tartományok egy részében már 1985 óta mérik a jól-léti mutatókat. Különösen olyan 

tartományok esetében izgalmas, amelyek az elmúlt ötven évben látványos modernizációs folyamaton 

mentek át, pl. Québec. 

A kanadai szociálpolitika a jól-lét témaköréban az ún. érték (vagyon) központú jól-léti szociálpolitika 

kifejezést használja, amelynek alapjait a 2000-es évek közepén fektették le.7 A kanadai közpolitika és 

szociálpolitika a legtöbb szolgáltatást azon családoknak juttatja, amelyek vagyonnal bírnak.  Az 

átlagos kanadai családok 80 000 kanadai dollár vagyonnal bírnak, a szegények 50 %-a a kanadai 

személyi vagyon 6 %-át birtokolja, míg a legtehetősebb 10 % a javak 50 %-át. Az értékalapú 

szociálpolitika legfőbb jellemzője a vagyonosodás elősegítése pl. pénzügyi ismeretek oktatásával, 

takarékoskodási modellekkel, vállalkozásfejlesztéssel, képzési takarékkal. Jelenleg az 

értékközpontúság kiterjed a szociális tőke építésére, a gyermekek jövője építésére, gyermek 

takarékra, a nyugdíjasok részmunka programjára, összességében olyan programokra, amelyek nem a 

fogyasztást támogatják. 

A kanadai jól-léti mérések, jól-léti mozgalom, kutatóintézetek 

Helliwell, a kanadai jóléti politikai mozgalom jelentős közéleti személyisége, nézőpontjában a jóléti 

mérési befektetések megtérülése mérhető azzal, hogy a közpolitikai programok és projektek azokat 

érik el, akiknek szükségük van rá, amikor kisebb életkörülmény javítás jelentős változásokat hozhat a 

különböző lakossági csoportok jól-lé érzetébe. Különösen fontos elem, hogy az egyének társadalmi 

tőkéje és inkluzív kapcsolatainak alakulása, a közösségi jól-lét érzet jóval jelentősebb eredményeket 

hozhat, mint az egyszerű költség-haszon elemzések. A közösségi jól-lét és kapcsolatok fejlesztése 

kiemelt szerepet játszhat a sebezhető lakossági csoportok fejlesztésében. Helliwell kiemeli a jól-léti 

modellek és politikák hasznosságát a természeti katasztrófákat és egyéb más katasztrófákat követő 

                                                           
6 Raphael, D. (2009). Social Determinants of Health: Canadian Perspectives, 2nd edition.  

Toronto: Canadian Scholars’ Press. 
7 Robson, J., Nares P. (2006) (eds):Welth and well-being/Ownership and Opportunity:New Directions in Social 
Policy for Kanada. Social and Enterprise Development  Innovations. 65-66pp. 
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helyreállításban (Acet Indonézia), ami alapjában állítja új pályára a közösségek fejlődését. A szociális 

jól-lét érzet és a szubjektív jól-lét erőteljesen megváltoztatható a közösségi szolgáltatások 

fejlesztésével (egészségügy, rendőrség, büntetés végrehajtás, stb.) A jól-lét nézőpontú 

önkormányzatok esetében a családi kapcsolatok fejlesztése, az oktatás, az egészségügy, az idősödés, 

a munkahelyi jól-lét, kultúra és művészetek területe lehet a jól-léti fejlesztések fókuszpontjában. A 

nagyvárosi régiókban a jól-léti fejlesztések és politikák ún. jóléti koalíciók kialakításával (egyetemek, 

városi önkormányzat, alapítványok, üzleti befektetők, és civil szervezetek) menedzseltek. A 

környezeti és klímaváltozás kérdéseiben mindenekelőtt a szomszédsági kertek és parkfejlesztések, a 

közösségi kerületi kertművelési modellek ajánlottak. Helliwell szerint az infláció 1 %-os növekedése, 

1,6%-os munkanélküliség növekedést jelent az USA-ban, ami egyéb spillover hatásokkal 15 szeres 

hatással bír a foglalkoztatott csoportokra.8 

A kanadai üzleti kiválóság politika és a jól-léti rendszer 

A kanadai Szervezeti Kiválóság Hatósága 1992-ben jött létre, mint olyan szervezet, amelynek célja az 

olyan egészséges szervezetek létrehozása, amelyek képesek megtartani és vonzani a j munkaerőt. 

Emellett a minőségi programcélja a gazdasági és versenyképességi nyomások kivédése és a Minőség 

és egészséges munkahelyek kialakítása tanúsítványok, díjak, képzések, konzultációk partnerségi 

programok, tanácsadási szolgáltatások révén. 

Kiválóság, innováció és jól-lét standardok 

A modell 2012-ben fejlesztett: kulcselemei: vezetés és kormányzás, stratégia és tervezés, folyamat és 

projektmenedzsment, vevői tapasztalatok, partnerek és beszállítók, a munkatársak bevonása. 9 

 

 

 

                                                           
8 Helliwell, J.F.: How can subjective well-being Be improved? Canadian Institute for Advanced Research. Social 
Interaction, identity and Well-being program. 
9 A modell ábrája másolhatatlan 
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A munkahelyi jól-lét programjai egyrészt rendszerbe szervezettek a kanadai kiválósági díj 

keretrendszerben, másrészt a kanadai nemzeti standardok közé 2013-ben bekerült a munkahelyi 

mentális egészség és jól-lét standardja is. 

 

 

 

A modell célja a szervezeti teljesítmény magas szintű fenntarthatósága, a stratégia mentén való 

cselekvés, a tervezés, teljesítmény, mérés és a jó eredmény elérése, innovatív ötletek és megoldások 

megtalálása, a legalsó szintek teljesítménye növelése, a legjobb vevők és munkatársak megszerzése 

és megtartása, motivált munkatársakkal kialakított erős teamek kialakítása, a munkatársak fizikai és 

mentális egészségének javítása. A modellben vevői elégedettségen túl a vevők sikerességének 

elérése, a humán erőforrással való bánásmód, a munkatársak bátorítása, támogatása és képessé 

tételén túl a munkatársak és családjaik mentális és fizikai egészsége és jól-léte, a biztonságos 

munkakörnyezetben a hangsúlyozott elem. A folyamatmenedzsment nézőpontjában a prevenció 

alapú és nem a korrekciós nézőpont, a problémaelemzés és megoldás központúság jelentik az 

újdonságot. 

A szervezeti kiválóság, innováció és jól-lét a bronz(alapszintű), ezüst(haladó), arany(szerep modell) és 

platina (fenntartható világszínvonalú teljesítményű) szintekkel jegyezhető és díjazható. A szervezeti 

folyamatos kiválóság program (Progressive Excellence Program). Ez a tanusítványi sorozat a résztvevő 

szervezetek esetében alacsonyabb munkaerő hiányzást, alacsonyabb nem beválást, csökkent 

betegség szintet, kevesebb hiányzási költséget, kevesebb munkahelyi problémát, csökkentett 

elvándorlást, az operatív költségek csökkentését a produktivitás növelésével, stb. eredményezett. 

A kanadai egészséges munkahely kritérium a munkatársak munkahelyi jól-létét, a gyakorlati 

tapasztalatokat és a sikeres szervezeti eredményességet kapcsolta össze. 

  

A fenti ábra alapján a munkahelyi egészség és jól-lét hajtóerői a következők: az alapelvek elfogadása, 

a vezetés elkötelezettsége, az egészség tervezés és egészségprogramok indítása, a munkatársak 

bevonása, a folyamatmenedzsment és a kockázatok kezelése, és az egészség-és jól-lét eredmények 

megtervezése és elérése. A munkahelyi jól-lét elemei között a hagyományos foglalkoztatási egészség 

és munkahelyi biztonság mellett két új elem jelenik meg: egészségfejlesztés és életstílus alakítás, 
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valamint a munkahelyi kultúra fejlesztése és a támogató környezet kialakítása. a cél összességében az 

egészséges munkatársak egészséges munkahelyi környezetben való lehetőségeinek megteremtése. 

A munkahelyi mentális egészség standardja kifejlesztett összkanadai szinten.10 

A kanadai egészséges település és jól-lét mozgalom 

A jól-léti problematika, mint közösségi jól-lét fogalma, az egészséges közösség koncepció, az 

életminőség, a közösségi fenntarthatóság és közösségi kapacitás fogalomrendszere a múlt század 

kilencvenes éveiben alakult ki és vált a kanadai önkormányzatok programjává. Az egészséges 

közösség koncepció összekapcsolja az egészséges élethez kapcsolódó mozgalmakat, az életminőség 

indikátorainak kutatását, és a fenntartható fejlődés politikáját: azaz a helyi lakosság jól-létét és a 

fizikai környezet egészségességét. Az egészséges város egyszerre képes a fizikai és társadalmi 

környezet javítására, a közösség forrásainak fejlesztését, az egyén életfunkcióinak potenciálja 

fejlesztését, elismerve a kapcsolatokat az egyének viselkedése, a közösség ökorendszere és a jól-lét 

humán rendszerei között. Az indikátorok ebben a kontextusban az egészséges közösség felé történő 

előrehaladás értékelésére használtak.  

Az egészséges közösség kialakítását célzó közpolitikai modell 1986 óta ( Ottawa Charter for Health 

Promotion, WHO 1986) globális szintre emelkedett, és 2010 óta mint egészséges közösségfejlesztő 

közpolitikai program világszerte általánosan elfogadottá vált. A közpolitikai modell kulcseleme a 

hosszú távú egészséges közösségi működés elérése, a társadalmi –politikai-gazdasági- kulturális- 

környezeti kontextustól függően: a program középpontjában a „társadalmi vállalkozók, mint látható 

aktorok, és a gazdasági, civil és magánszereplők, mint láthatatlan aktorok” által kialakított stratégiák 

állnak.  Az egészséges közösség fejlesztésének stratégiai között a konszenzusos, a meggyőzéses és a 

konfliktusos stratégiák szerepelnek, a döntéshozatal, a végrehajtás eredményei a közpolitikai 

eredmények és hatások. Az egészséges közösség közpolitikai stratégiáit a partnerségi és társadalmi 

vállalkozói koalíciók cselekvési kereteit öt elem határozza meg:  

1. Társadalmi kontextus: a helyi közösség társadalmi normái, a domináns közösségi értékek, a 

lakosság szociális tőkéje, és a közösségfejlesztés. a szociális tőke a helyi politikai akciókhoz a 

közösségi kapacitás feltétele, ami összekapcsolódik az egészséges közösségi közpolitika 

ügyképviseletével. A közösségi kapacitás a formális és informális kapcsolatok egészét, a bizalom és 

kölcsönösség szintjét feltételezi a közösségi ügyek kezelésében és megoldásában. 

                                                           
10 http://shop.csa.ca/en/canada/occupational-health-and-safety-management/cancsa-z1003-13bnq-9700-
8032013/invt/z10032013/?utm_source=redirect&utm_medium=vanity&utm_content=folder&utm_campaign=
z1003#Download 
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2. Politikai kontextus: Az egészséges közösség közpolitikai programja erőteljesen politikai 

ideológiáktól függ, többnyire választási ciklusokhoz, költségvetési modellekhez kapcsolt és 

erőteljesen kiszolgáltatott a helyi domináns csoportok, politikai, gazdasági és civil kockázatviselők 

eszmerendszerének. 

3. Környezeti kontextus: A környezeti kontextus meghatározói az épített környezet, az emberi 

kapcsolatok, a közterek minősége, parkok, utcák, közlekedés, stb. tényezők, beleértve a 

klímaváltozás okozta új kihívásokat is. 

4. Gazdasági kontextus: az egészséges közösség fejlesztése függ a javak, a jövedelmek megtermelése, 

elosztása és a közpolitikai források megteremtése folyamataitól. A település társadalmi-gazdasági 

státusa, az elitcsoportok pénzügyi és anyagi forrásai, a közpolitikai irányultsága meghatározóak a 

döntéshozatalban. 

5. Kormányzási kontextus: az egészséges közpolitikai modellben az intézmények szerepén túl a 

lakossági részvétel, a közösségi mobilizáció és a szektorális politikák integrálása, a helyi politikai 

rendszer nyitottsága vagy zártsága, a helyi önkormányzati vezetők közösségi részvételi értékre való 

beállítottsága csakúgy változó tényező, mint a helyi civil szervezetek sikeressége. (Barr,2012:5) A 

konceptuális modell nem értékeli túl a közösségi részvétel szerepét, a változások elérésében a 

látható szereplők között az intézmények és a média,a láthatatlan szereplők között az akadémiai 

kutatók, tanácsadók, önkormányzati közigazgatási vezetők, mint politikai-társadalmi vállalkozók 

katalizátori szerepét hangsúlyozza.  

A jól-léti közpolitika, mint egészséges közösségpolitika három politikai áramlat integrálásából 

keletkezik. Első a probléma felismerése, és a közpolitikai akció időpontjának megválasztása, a látható 

és láthatatlan szereplők bevonása.  Második a politikai vállalkozók, mint a változások katalizátorai, 

megkezdik a tárgyalásokat, a koncepciók, eszmék kidolgozását, a különböző nézőpontok 

ütköztetését, a társadalmi vállalkozók felkészítését. Rendszerint több ügyképviseleti koalíció is 

kialakul, amelyek közül a kormányzati szereplők feladata a normakialakítás, a politikai akciók, az 

akciók hatása elemzése és kiszámítása. A másik koalíció többnyire az alternatív koncepciókat 

képviseli, és a konfliktusfeloldás a politikai brókerek feladata, hogy téma körül kialakult konfliktusok 

intenzitása csökkenjen. (Barr, 2012: 6).    

Az egészséges közösség nézőpont világszerte olyan helyi fejlesztési stratégiaként értelmezett, 

amelyben a közösségi egészség megerősítési folyamatokban elért. Az egészséges közösség 

meghatározói az egészség tágabb értelmezésében a társadalmi, gazdasági, környezeti, fizikai, 

pszichológiai, spirituális és kulturális aspektusai az egyén életének. Az egészséges közösség 
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nézőpontjában az értékalapú közösségfejlesztés, az egészségközpontú közpolitika, az állampolgárok 

bevontsága és részvétele, a politikai elkötelezettség, és a multiszektorális partnerség az alapvető 

elemek. 

A kanadai modell az elmúlt húsz évben számos sikert és kudarcot is mutatott. Az egészségfejlesztés 

egészét tekintve Kanada az első-három hely között mozgott. Kiemelkedő volt a különböző jóléti 

indexek használata az országban. 1990-től rendszeresen alkalmazták a globális indexeket a politikai 

folyamatok alakításához (HDI index –UNDP); HPI index (human poverty), amely pl. kimutatta az 

indián őslakosság szegénységében a 0,23 %-os eltérést a nemzeti átlaghoz képest, amelyet 1981-től 

2001-ig sikerült 0,11 %-os különbségre faragni és eljuttatni e közösséget Kazahsztán akkori fejlettségi 

szintjére (76.). A fenntartható gazdasági jól-lét indikátor alapján kimutatták, hogy a társadalmi jóllét a 

GDP növekedés ellenére nem változott, majd 2005-től a Bhután által 1970-ben bevezetett GNH – a 

nemzeti boldogság indexet, illetve a kanadai well-being index-et kezdték alkalmazni.  

A helyi jól-lét fejlesztésében azonban az egészséges város projektek és programok csak részleges 

eredményeket hoztak. A helyi gyakorlat eredményességét gátolták a fragmentált nézőpontok, a 

nemzeti jól-léti politika hiánya, az eltérő szintű kormányzatok politikájának integrálása hiánya, a 

közösségi kormányzási modellhez szükséges infrastruktúra (intézményi, jogi, kommunikációs 

technológiák), az egészség társadalmi feltételeit meghatározó indikátorok és mérések hiánya). A 

fentiek ellenére számos eredményes megoldás született, pl. az integrált egészségközpontok 

kialakításával, az önkéntes szektor beintegrálásával, a közösségi egészségi projektek projektszerű 

menedzsment rendszere kialakításával.  A legerőteljesebb problémát a társadalmi célok szűk 

értelmezését, a társadalmi egészségcélok, a társadalmi meghatározók mérését nem sikerült a 

nemzeti politikák és a helyi politikák részévé tenni. Az egészséges városok mozgalom a WHO 

modelljében globális fejlesztési mozgalmat jelent. A mozgalom sikerét korlátozza a források hiánya, 

az a tény, hogy a szervezet 5 millió lakosonként egy város programját képes fejleszteni. 

Kanada nagyvárosaiban többnyire az egészséges település, az élhető város programok a legfőbb 

jellemzők. Azonban számos településen kialakult egy komplex jól-léti nézőpont, a jól-lét és a helyi 

közösségipolitika összekapcsolásával. A közösségi jól-léti index része a kanadai modellnek és Guelph 

városa a nemzeti jól-léti indexre hivatkozta dolgozta a települési mérést és jelentési rendszert. Ennek 

alapján kialakult egy az összes településre vonatkoztatható modell:  
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 A közösségi jól-léti modell (CWI) kulcsszereplői: helyi lakosok, közösségi csoportok, 

vállalkozások, Guelph város önkormányzata és polgármesteri hivatala, települési 

intézmények 

 A jól-lét a szociális szolgáltató központ programjaként regisztrált 

 A polgármesteri tanácsadó csoport felállítása 

 Célcsoportok:klubok, iskolák, egyetem, kórházak, egyéb egészségügyi szolgáltatások, 

vállalkozások, képviselők, tisztviselők, turisták. 

 Konzultáció a jól-lét témakörében: azon családok amelyek gyermeket nevelünk, illetve 

amelyekben idős családtagot tartanak el. oktatási, kulturális intézmények, egészségügyi, 

üzleti, sport és rekreációs, környezetvédelmi csoportok, lakónegyedek, lakóhelyi egyesületek, 

bevándorlók, képviselők és tisztviselők. 
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 2007. A jól-lét központú önkormányzati vezetés melletti elkötelezettség 

 2012. vízió, prioritások megfogalmazása 

o Közösségi vitalitás megteremtése: az egyéni és közösségi jól-lét és személyes 

biztonság,és közösségi biztonság összessége; 

o A közösségi demokratikus közéleti tevékenység: az állampolgárok részvétele az 

önkormányzat és polgármesteri hivatal működtetésében, szavazási részvétel, 

bizottságok és testületek működtetésében  

o  Oktatás és írástudás:: iskolarendszer felnőttképzés, ifjúsági központok jól-léti 

tervezési tevékenysége, 

o A környezeti javak és szolgáltatások, a közlekedés, parkolás, bicikli utak, parkok, 

folyók és terek, csomópontok, szemét gyűjtés, közösségi térhasználat, 

kutyasétáltatás és kutyatartásból fakadó szennyezés eltávolítás 

o A lakosság egészségügyi státusa: fizikai mentális és szociális jól-lét, az egészségügyi 

szolgáltatások, a szenvedélybetegségek, az egészségjavító fizikai egészség 

szolgáltatások.  

o Szabadidő és kultúra: művészetek, rekreációs tevékenységek, sport, könyvtárak, 

fesztiválok, tényleges sportolási tevékenység, kulturális amatőr csoportok, sport és 

rekreációs egyesületek működtetése. 

o Az életszínvonal mutatói: jövedelem és gazdagság, szegénységi trendek, 

jövedelemingadozás, gazdasági biztonság ( munkahely, élelmiszer, lakás, szociális 

háló), élelmiszerbank, adók, lakossági eladósodás, pénzügyek, a munkahelyek 

minősége és egészségessége. 

 A lakosság megfelelő időbeosztása: munka, tanulás, önkéntes munka, bevásárlás, piaci 

időtöltés, bejárás 

 Megvalósítási stratégia 

 2012., a 2013.évi  mérés és jelentés: Guelph település lakosságának jól-léti profilja 

értékelése. 

A helyi egyetem kutatásaival segíti a jóléti nézőpontok fejlesztését: pl. összehasonlító 

tanulmányokat folytattak a legfőbb települési jól-léti kérdések egyike, a lakossági részvétel 

témakörében. Elemezték az ausztrál települések (Melburne, Viktória, Onkaparinga, Mosman, 

Gueensland ) közösségi részvételi modelljét, a brit (Leeds, Yorkshire, Manchester,Newcastle Tyne 

and Wear, Teignbridge, Devon, Thurrock, Essex) közösségi konzultációs modelljeit, az USA 

(Burlington, Philadelphia, Portland, Santa Rosa, Seattle közösségi részvételei tervezési, 
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megvalósítási és értékelési rendszereit. Az egyetem Research Shop elnevezésű kutatási központja 

számos jól-léti kutatási programban vesz részt, önkéntes unkát szervezve.11 

Kanada és a bevándorlók  jól-léte 

A kanadai társadalom számos nagyvárosa és települése jelentős bevándorló csoportokkal bír. A 

bevándorlással kapcsolatos kutatások között nagyon jelentősek az etnikai közösségi kutatások, külön 

mérik a migránsok jól-létét, és speciális egészségügyi és integrációs szolgáltatások jelentek meg a 

migránsok részére. 12 

A kanadai őslakosság és a közösségi jól-lét 

A kanadai jól-léti mérések egyik jellemzője, hogy városonként mérik az etnikai és őslakos kisebbségek 

jól-létét. Külön egészségi és szociálpolitikai programok alakultak ki az őslakosság jól-léti 

programjaira.13 Az őslakosság jól-léte 1981-2006 között jelentősen megnőtt és csökkent a különbség 

köztük és a nem őslakosok között.14 

 

                                                           
11 http://www.theresearchshop.ca/ 
12International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 18; October 2013  
84  
  
Ethnic Identity and Psycho-Social Well-being among New Canadian Migrants Kon K. Madut, PhD Taos Institute 
30 Montana Way Ottawa, ON K2J 4M5 Cana 
 http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_18_October_2013/10.pdf 
13 http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1345831790207/1345831913077 
14 http://www.naho.ca/publications/ 
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A jól-lét a kanadai pártpolitikák napirendjében 

Az amerikai és kanadai jól-léti kutatások egyik érdekes eredménye, hogy a szélső jobboldali 

csoportok előretörését a lakosság különböző csoportjaiban a szociális körülmények, a nehézségek és 

diszkrimináció összefüggésével magyarázták a szociológusok. A kanadai jól-lét kutatások 

meghökkentő eredménye, hogy az autoriter attitűd és a szubjektív jól-lét érzet kapcsolata erős. A 

kanadai egyetemi hallgatók körében végzett kutatás szerint a konzervatív ideológiák magasabb 

pozitív pszichológiai állapotot eredményeznek. Minél inkább autoriter vonások felé vonzódott valaki, 

annál nagyobb volt a szubjektív jól-lét érzete, mivel nagyobb fenyegetettség tudattal bírt, annál 

inkább értékelte a társadalmi hierarchia szükségességét, erősségét, igényelte a kaotikus környezet 

feletti ellenőrzési képességet. 15 

Kanada érintettsége a klímaváltozás hatásaiban és jól-lét kérdései 

A jól-léttel összefüggő klímaváltozási kérdések ( rendkívüli hőség és extrém hideg napok, szárazság és 

áradások, erős nyári intenzív viharok, az északon élő lakosság problémái, a kereskedelmi 

agrártermelés megjelenése az új fagymentes területeken, az erdős zóna felhúzódása az északi 

térségek felé ) a kanadai egészségügyi politika állandó napirendi kérdései.16 

A kanadai jól-léti politikák főként tartományi szintre szervezettek. Ilyen pl. Ontario állam idősügyi jól-

léti programja.17 kiemelkedik a kanadai egészségi írástudás mozgalom.18 

                                                           
15 MacInnis, C.C., Busseri, M.A., Choma, B.L. & Hodson, G. (2013). The happy cyclist: Examining the association 
between generalized authoritarianism and subjective well-being. Personality and Individual  Differences, 
55, 789-793. 
16 CLIMATE CHANGE AND HEALTH & WELL-BEING  First Annual Climate Change and Health & Well-

being National Policy and Planning Conference September 5-7, 2001.Canmore, Alberta Climate 

Change and Health Office Safe Environments Programme Healthy Environments and Consumer 

Safety Branch http://publications.gc.ca/collections/Collection/H46-2-01-260E. 2014. május 1. 

17 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&ved=0CGsQFjAHOBQ&url=http%3A%2
F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Fen%2Fcommon%2Fministry%2Fpublications%2Freports%2Fseniors_strategy%2
Fdocs%2Fseniors_strategy.pdf&ei=PauLU7DkOM6a1AWhjICgCA&usg=AFQjCNG9H_MXI0tTnfA5wdZT4fmXl6vZ
wQ&bvm=bv.67720277,d.d2k 
18 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&ved=0CGkQFjAHOB4&url=http%3A%2
F%2Fwww.cpha.ca%2Fuploads%2Fportals%2Fh-
l%2Freport_e.pdf&ei=Rq2LU9rBGaWK0AXcuYGICA&usg=AFQjCNHUbnwh2o-
L_kCNqBUrxwmIJs7ZPQ&bvm=bv.67720277,d.d2k 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/H46-2-01-260E
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Az Egyesült Államok és a jól-léti közpolitika 

Az amerikai jól-lét mozgalom 

A well-being az agytrösztök tevékenységében 

A nemzetközi agytrösztök tevékenységében  már erőteljesen megjelent a well-being témakör 

kutatása. A Brookings Intézet (Washington D.c.) kiadványaiban a kereső 2459 találatot adott ki a well-

being kulcskifejezésre. A találatok között 44 könyv, 40 szakértő, 54 rendezvény, 642 hozzászólás volt. 

A témakörökben vezet  a szociálpolitika (314), a közgazdaságtan (262), a lehetőségek és jól-lét (216), 

nemzetközi kapcsolatok (109), összesen kb. 200 összefüggésben értelmezett a kutatott kifejezés. A 

Cato Intézet 665 dokumentuma, közvetetten 1000 kapcsolódás érinti a témát,19 A London School of 

Economics Wellbeing Research  Centre 20 3751 találatot adott, a tanszékek dokumentumaiban a 

találatok száma 5000 feletti. A Deakin Egyetem Mentális egészség és jól-lét kutató központja 6886 

találatot adott.21 Az egyetem elfogadta az ún.wellbeing kiáltványt. is.22 A Phillips Center of Health and 

Wellbeing23 az idősödéssel, az élhető városokkal, az anya és gyermekgondozással, a technológiai 

innovációk jóllétre gyakorolt hatásával foglalkozik. Számos más szervezet is hatékony mukát végez, 

kialakultak a wellbeing- tnik tank szerveetek is. (Wellbeing Wales24, Smith Intézet25 ,New Economics 

Foundation26, Minnesota Wellbeing Think Tanks27, Thai28, Griffith29, New Castle30, Brunel Centre Sport 

Health Wellbeing31,  Bath Wellbeing In Public Policy Msc32, Wellington Cowell33, Eu űrstratégia 

wellbeing34 Michigen Informed Public Policy35 Az amerikai ügyvédi kamara36 rendkívül erőteljesen 

ráállt a wellbing témakör szabályozására és a családjogi, stb. kérdéseinek alkalmazott használatára. 

                                                           
19 http://www.brookings.edu/search?start=1&q=well-being 
20 http://cep.lse.ac.uk/_new/research/wellbeing/default.asp 
21 http://www.deakin.edu.au/health/cmhwbr/ 
22 http://www.wellbeingmanifesto.net/wellbieng_manifesto.pdf 
23 http://www.philips-thecenter.org/livable-cities/ 
 
24 http://www.wellbeingwales.org/resources/wellbeing-manifesto 
25 http://www.smith-institute.org.uk/health-and-wellbeing 
http://www.smith-institute.org.uk/publications.html?category_id=10 
26 http://www.neweconomics.org/ 
27 http://www.linkedin.com/groups/MN-Wellbeing-Think-Tank-4043039/about 
28 http://p2pfoundation.net/School_for_Wellbeing_Studies_and_Research 
http://www.schoolforwellbeing.org/category?cid=1 
29 http://www.griffith.edu.au/business-government/centre-work-organisation-wellbeing 
30 http://www.newcastle.edu.au/institute/research-institute-for-social-inclusion-and-wellbeing/ 
31 http://www.brunel.ac.uk/sse/sport-sciences/research/bcshaw 
32  
33 http://www.jacobs-university.de/cowell/projects 
34 http://www.esoa.net/upload/files/policy/EU_space_strategy_key_messages_010910.pdf 
35 http://www.mpipp.org/ 
36 http://www.americanbar.org/aba.html 

http://www.deakin.edu.au/health/cmhwbr/
http://www.philips-thecenter.org/livable-cities/
http://www.smith-institute.org.uk/health-and-wellbeing
http://p2pfoundation.net/School_for_Wellbeing_Studies_and_Research
http://www.schoolforwellbeing.org/category?cid=1
http://www.jacobs-university.de/cowell/projects
http://www.esoa.net/upload/files/policy/EU_space_strategy_key_messages_010910.pdf
http://www.mpipp.org/
http://www.americanbar.org/aba.html
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Az amerikai építészek a technika, az építészet, az új műszaki találmányok jól-léti célú alkalmazásaival 

foglalkoznak.37 

Az amerikai jól-léti mozgalom legfőbb szakmai irányítói a Gallup kutató Intézet és a Healtways 

tanácsadó cég. A két szervezet több, mint tíz éve méri a az amerikai és a világ különböző országainak 

jól-létét, és jelenleg a világ legjelentősebb adatbázisával jelentkezik. Az USA lakosságából évente 2 

millió főt kérdeznek meg. 

A 2013.évi mérések hasznos adatokat szolgáltatnak a lakosság egészségügyi hozzáférése, viselkedése, 

az elhízás, valamint a munkahelyi környezet rosszabbodása tárgyában. A mérések fontos része a 

személyek szakmák és foglalkozások szerinti jól-léte mérése. A leginkább jól-létről nyilatkozók az 

orvosok, az üzleti tulajdonosok, az értelmiségi szakmák, a menedzserek, mezőgazdászok csoportjai, a 

közepes jól-létről a kereskedők és a hivatalnokok, míg legrosszabb jól-léte a bányászoknak, a 

szolgáltatásban dolgozóknak, a közlekedésben foglalkoztatott személyeknek és az iparban 

foglalkoztatottaknak van. 

                                                           
37 http://www.aia.org/searchresults/index.htm?Ntt=well-
being&Nty=1&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&Ntk=Main_Search 

http://www.aia.org/searchresults/index.htm?Ntt=well-being&Nty=1&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&Ntk=Main_Search
http://www.aia.org/searchresults/index.htm?Ntt=well-being&Nty=1&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&Ntk=Main_Search
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Kimutatják, hogy melyik államban milyen a lakosság jól-léte, de lebontják képviselői kongresszusi 

választókörzetre is. A jól-lét szempontjából egy-egy évben jelentős változások is bekövetkezhetnek, 

az idei évben például Észak-Dakota és Dél-Dakota ugrott az első helyre, Összességében az északi-

közép-nyugati térségek taláhatók az első helyeken, még az egykori Dél a legkevésbé jól-létű térségek 

közé tartozik.38  

                                                           
38 
http://info.healthways.com/wbi2013?portalId=162029&hsFormKey=9c5cba9d99486caa122ba4d0265cff9a&su
bmissionGuid=2ad8997d-f7c9-4a8e-8892-1d056c6dcd3f#form13606840770827 
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A Healtway üzleti tanácsadó szervezet lakossági jól-lét javító programok készítésével és 

tanácsadásával foglalkozik. amellett, hogy komplex szolgáltatásokat nyújtanak (krónikus betegeknek, 

egészségi kockázattal élőknek, személyre szabott programokat ajánlanak. A QuitNet™, a dohányzók 

számára, a Prime Fitness 9000 fitness centrenek, és az elhízottaknak készült, a SilverSneaker™ az 

időseknek, a Gyógyászati Fizikai Jól-lét menedzsment a gyógyásati terápiás szolgáltatásoknak, 

kórházaknak, foglalkoztatóknak ajánlott, a Healtway WholeHealthLiving™ az alternatív gyógyászati 

szolgáltatást nyújtja. Medicare/Senior-Specific Support a beteg időseknek, a Healtwys for Hospitals™ 

a kórházak részére nyújt diabetes és egyéb más krónikus betegségekre megoldásokat,  A 

Betegközpontú Egészségügyi Otthon bentlakásosok és közösségi ellátásban részesülők számára kínál 

programokat.  

A pénzügyi jól-létre vonatkozóan is vannak ajánlásaik, ám kiemelekedő az ehhez kapcsolódó 

tanfolyamok sora:39 2013-ban a Haltways kizárólagos szerződést között a legjobb amerikai pénzügyi 

tanácsadóval, , aki 6 millió hallgatós rádióműsort vezet, és működteti a Financial Peace University® és  

CORE™ Financial Wellness, felnőttképzési programokat. 

 

                                                           
39 http://www.daveramsey.com/fpu/preview/ 

http://www.daveramsey.com/fpu
http://www.daveramsey.com/financial-wellness/solutions/
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A  Társadalmi Haladás  Index 

A Társadalmi Haladás Index amerikai non-profit szervezet, amely a világ minden részén méri a 

társadalmi jól-létet.  A társadalmi haladás index a gazdasági teljesítménytől függetlenül a következő 

kérdésre kívánnak választ kapni: 

 Mennyire képes az adott ország az alapvető szükségletek biztosítására? 

 Képes-e az ország az egyének és közösségek részére fenntartható jól-létet biztosítani? 

 Mennyire nyílik lehetősége az állampolgároknak, hogy teljes potenciáljukat megvalósítsák? 

Alapvető humán szükségletek:  

Táplálkozás és egészségügyi ellátás: alultápláltság, élelemhiány, a női elhalálozás aránya a szülést 

követően, halvaszületés arány, csecsemő elhalálozási arányok, fertőző betegségek okozta halálozási 

ráta. 

Közegészségügy: vezetékes ivóvíz, falusi, városi vízellátás minősége, megfelelő közegészségügy 

Lakáskörülmények: a megengedhető lakosok elérhetősége, villanyvilágítás, az elktromos ellátás 

minősége, a lakás levegője szennyezettsége, az abból fakadó halálokok 

Személyes biztonság: öngyilkossági ráta, az erőszakos bűnelkövetés aránya, a bűnözési 

fenyegetettség érzete, politikai terror, közlekedési halálozási arány.  

Az oktatáshoz való hozzáférés: felnőtt írástudás, általános képzésben való részvétel, alsó és felső 

középfokú képzési arányok, társadalmi nemi arányok a képzésben. 

Információ és kommunikáció joga: mobil telefon elfizetés, internet használat, a sajtószabadság index 

Egészségi jól-lét: várható élettartam, nem-fertőző betegségek 30-és 70 éves életkorban, elhízottság 

aránya, levegőszennyezettségből bekövetkező halálozási ráta, öngyilkossági ráta. 

Ökorendszer és fenntarthatóság: üveghatású gázok kibocsátása, vízfogyasztás a források 

százalékában, bidiversitás és habitát. 

Személyes jogok: politikai jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog, a mobilitási 

szabadság, a magántulajdonhoz való jog. 

Egyéni szabadság és választási lehetőség: az életmód megválasztás szabadsága, vallásszabadság, 

modern rabszolgaság, emberkereskedelem, gyermekházasság, a fogamzásgátláshoz való hozzáférés 

megfelelősége, a korrupció szintje. 

Tolerancia és inkluzió: a nőkkel való bánásmód és nők iránti tisztelet, bevándorlók iránti tolerancia, 

homoszexuálisok iránti tolerancia, kisebbségekkel szembeni tolerancia és erőszak szintje, vallási 

tolerancia, közösségi biztonsági háló. 
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Az oktatási rendszer fejlettsége: a felsőoktatásban résztvevők átlagos éve, a nők iskolai éveinek 

száma, az oktatási rendszer egyenlőtlensége, a felsőoktatási világ rangsorba bekerült egyetemek 

száma.40 

USA teljesítménye Csehország Magyarország 

teljesítménye 

Szlovákia 

teljesítménye 

Társadalmi Fejlettség 

Index 82.77 (16.) 

Alapvető emberi 

szükségletek 89.82 

(23.) 

 

A jól-lét alapjai 75.96 

(36.) 

 

Az egyéni lehetőségek 

82.54 (5.) 

GDP (PPP) $ 45,336  

(2.) 

Társadalmi Fejlettség 

Index 80.41 (23.) 

Alapvető emberi 

szükségletek 91.77 

(17.) 

 

A jól-lét alapjai 83.26 

(13.) 

 

Az egyéni lehetőségek 

66.21 (29.) 

GDP (PPP) $ 23,815 

(27.) 

 

Társadalmi Fejlettség 

Index 73.87 (32.) 

Alapvető emberi 

szükségletek 86.24 

(33.) 

 

A jól-lét alapjai 71.91 

(50.) 

 

Az egyéni lehetőségek  

63.46 (32.) 

GDP (PPP) $ 17,033 

(35.) 

Társadalmi Fejlettség 

Index 

78.93 (24.) 

Alapvető emberi 

szükségletek 90.49 

(21.) 

A jól-lét alapjai 83.25 

(14.) 

 

Az egyéni lehetőségek 

63.04 (35.) 

GDP (PPP) $ 21,175 

(29.) 

 

A jól-léti mérések bevezetése 

Az USA Központi Statisztikai Hivatala külön méri a gazdasági jól-létet, a hozzá kapcsolódó 

szegénységet, 2010-ben és 2011-ben mért adatok nem térnek ki a szubjektív jól-léte. 

A jól-léti mérések politikai gazdaságtana 

A jól-léti mérések és a jól-lét gazdaságtana jelenleg nem a fő közgazdasági áramlat része. A  Daly & 

Cobb’s Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW)- a Fenntartható gazdasági Jól-léti Index a 

szociális jól-lét pénzügyi mérését mutatja: a magánjavak és szolgáltatások piaci fogyasztása, az 

egyenlőtlenségek társadalmi költsége, a nem piaci értékesítésű termékek (családi munkavégzés, 

családi, személyi gondozás, önkéntes munka), környezeti degradáció, védelmi kiadások (pl. 

környezeti ártalmak), nettó tőkebefektetés, természeti erőforrások megújítása. 

                                                           
40 Performance in Comparison http://www.socialprogressimperative.org/data/spi/countries 
http://www.socialprogressimperative.org/ 
Social Progress Index  Basic Human Needs  Foundations of Wellbeing  
Opportunity  78.9390.4983.2563.04 Census Data in ComparisonPopulation (2011) 5,410,267 (97th) 

http://www.socialprogressimperative.org/data/spi/countries
http://www.socialprogressimperative.org/
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A jól-lét és közegészségügy 

Az új 2009.évi Megengedhető egészségügy reformmal 3.1 millió amerikai gyermek kapott 

egészségbiztosítási lehetőséget a szülők munkahelyi biztosítása révén, mivel 26 éves koráig 

biztosított maradhat. 3 millió nyugdíjas 50 % áron jut hozzá a gyógyszerekhez. A törvény a 

kisvállalkozásokat támogatja abban, hogy az alkalmazottak. A törvény keményen szabályozza az 

egészségbiztosítást, tiltja a nők magasabb biztosítási díját, és a befizetés 80 %át kötelesek 

egészségjavításra költeni, igazolni kell nyilvános számításukkal, ha felemelik a díjakat. Tilos a 

biztosításból kirekeszteni azokat a személyeket, akik krónikus betegek, vagy gyermekként krónikus 

betegséggel küszködtek. Az új modellben a személy nem betgség esetén kell, hogy orvoshogy mnjen, 

hanem egészség tervet és szolgáltatásokat kötelező igénybe vennie. Az ellátás érdekében a lakosság 

nem a kezelési költségeket fizeti, hanem választhat a szolgáltatók között, melyik mennyiért képes 

számára az egészséget biztosítani. Az Obama adminisztráció a gyermek egészségügyi programmal a 

túlsúlyosság csökkentését, a preventív szolgáltatásokat erősíti.  

A kisvállalkozások 25 alkalmazotti létszám alatt évi 50 000 dollárnál kevesebb fizetés esetén 

adótámogatást kapnak (360 000 cég 3,5 millió fő), kötelezően megversenyeztetik az egészségügyi 

szolgáltatókat, hogy a KKV-k számára jobb lehetőségeket adjanak. 

A jól-léti politika külön foglalkozik az LGBT közösségek egészségével és jól-létével. Létrehozták az idős 

LGBT lakosok (4 millió fő) szolgáltatásait, a nemzeti AIDS stratégia 25 %-al kívánja csökkenteni a 

betegek számát 2015-re, a prevencióra és nyilvántartásra 30 millió, a gyógyításra évi 42  millió dollárt 

szántak. Speciális 13,3 millió forintnyi támogatást adtak az LGBT közösségek által örökbefogadott 

gyerekeknek, a program segíti az LGBT gyermekek megfelelő viselkedését, speciális LGBT szolgáltató 

központok felállítását, külön LGBT tankönyvek készítését a megfelelő szakmákban, 2011-től mérik az 

LGBT személyek jól-létét is. A mentális egészség és jól-lét megteremtése a szociálpolitika célja: pozitív 

gyermekkori fejlődés, erőszakmentes családi környezet, társadalmi és közösségi kapcsolatok az életút 

folyamatában, a mentális egészség támogatása, korai feltárás, szükségletelemzés és minőségi 

szolgáltatások révén.  

A jól-lét és külpolitika- jól-léti diplomácia 

A jól-léti politika az USa külpolitikai tevékenységében kiterjed a nemzetközi konfliktus utáni 

helyreállítás, a nemzetközi fejlesztés és a Jól-lét és egészség diplomáciai tevékenységekre. Az előbbi 

kettő téma a nemzetközi kapcsolatok témakörébe tartozik, ám a jól-léti diplomácia a belső jól-lét és 

egészség kérdése is. A külföldön kitörő járványok kihatnak az amerikaiak életére, ezért az 
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életfeltételek javítása a külföldi amerikaiak esetében is szükséges. Az USA globális health és jóllét 

stratégiájának része a WHO ezirányú programjainak a támogatása is.41 

A jól-lét és az egészséges munkahely 

Az USA szakemberi állnak a globális munkahelyi jól-léti programok mögött. 42Az USA legerőteljesebb 

jól-léti program fejlesztései az ún. Egészséges munkahely törvény 2009-ben történő elfogadásával 

indultak. A 12 millió foglalkoztató és a 135 milliós munkaerő program célja az egészségi kockázatok 

csökkentése, az életminőség javítása volt, mivel a munkahely kiemelkedő szerepet játszik az egyén 

életében. Az egészség az üzleti világ számára fontos, mivel csökkenti az egészségi költségeket, 

csökkenti a kiesett munkaidő okozta károkat, csökkenti a hiányzást és növeli a produktivitást.  

 A törvény a munkahely jól-léti költségeinek 50 %-át megtéríti, amennyiben akkreditált 

wellness programot működtet az adóévben. Ebbe beletartoznak a csoportos 

egészségprogramok, egészségbiztosítás 100-200 dollár/munkavállaló esetében (200 dollár 

200 fő alatt). A minősített wellness programot szakértő kell, hogy irányítsa, mérésekre 

alapuljon, a preventív programokhoz kapcsolódjon. 

 Az „egészségi írástudás” a munkatársak egészségi kulturális kompetenciáinak kialakítását 

tanúsítványhoz kötötte. 

 Az egészséges munkahely program elemei: 

o Egészség érzékenység, egészségi információszolgáltatás, különösen az 

egészségkockázattal bíró egyének esetében. 

o Egészségügyi szűrések, az egészségi problémák feltárása, megfelelő intézkedések 

meghozatala. 

o A munkatársak bevonása munkahelyi értékelés, tervezés, megvalósítás, értékelés, 

javítás programokba, a munkahelyi egészségi bizottságok révén. 

o A munkatársak részére életstílus, életvitel szemináriumok, on-line programok, 

önsegítő tananyagok, technikai támogatás, problémamegoldó képességek 

fejlesztése. Viselkedést megváltoztató technikai  tanácsadás: dohányzás, 

túlsúlyosság, stressz menedzsment, testedzés, táplálkozás, drogfogyasztás, 

depresszió, mentális egészség (aggódás) esetében előírt. 

 Támogató környezet kialakítása a munkahelyen:  

o munkahelyi dohányzás szabályozása,  

                                                           
41 http://www.globalhealth.gov/global-programs-and-initiatives/global-health-initiative/index.html 
42 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=0CDkQFjAAOCg&url=http%3A%2
F%2Fwww3.weforum.org%2Fdocs%2FWEF_HE_WorkplaceWellnessAlliance_Report_2013.pdf&ei=QK6LU46AN
OSU7QbNpYC4Dw&usg=AFQjCNH9XIBmLJKEGBXwAQgPI6T-UNmd6Q&bvm=bv.67720277,d.d2k 
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o megfelelő étkezési lehetőség biztosítása,  

o a stressz minimalizálása, pozitív mentális légkör kialakítása,  

o lift helyett lépcsőhasználat 

o munkahelyi testgyakorlatok munkaidő előtt, alatt, után. 

 A részvétel ösztönzése: a HR szolgáltatásokba beépített kafatéria elemként, a munkaidőben 

való wellness programok időkereteinek kialakításával. 

 A program kiterjed azokra, akiknek van egészségbiztosítása, és azokra is, akik 

részmunkaidőben dolgoznak.43 

 munkahelyi jóléti esettanulmányok ajánlottak.44 

Az USA migrációs politikája, a bevándorlók és a jól-lét  

Az USA esetében a migráció és az illegális migráció rendkívül komoly társadalmi problémák forrása. 

Az amerikai migráns ügyekkel foglalkozó tanulmányok közül azonban kiemelendő az, amely a 

migránsok gyermekeinek jól-létével foglalkozik. Kiemelt téma a 20 éven át, vagy hosszabb ideje 

bevándorolt latino, főként mexikói lakosság gyermekeinek problémája, akik úgy élik 

mindennapjaikat, hogy mit sem tudnak szüleikről, hogy hol foglalkoztatják őket illegálisan, 

mindennap ki vannak téve letartóztatásnak, és a letartóztatás esetén nem jelentik, hogy gyermekeik 

vannak, akik abszolút bizonytalanságnak kitettek. Kb. 5 millióra teszik az engedély nélkül Amerikában 

tartozkodó gyermekek számát, akik egy-egy munkahelyi letartóztatási razzia után eltűnnek az 

iskolarendszerből. A tanulmány hangsúlyozza a bevándoroltak gyermekeinek rossz egészségi 

állapotát, amely a 2008.évi egészségi törvény után különösen súlyos következményekhez vezetett. 

A migráció egészségügyi következménye leginkább a második és harmadik generáció esetében 

mutathatók ki, a megnőtt depresszió, öngyilkosság, drogfogyasztás formájában.45SA 2009.évi 

megengedhető ellátást mindenkinek törvény a bevándorlást követő első 5 évben nem engedi a 

bevándorlók hozzáférését az egészségbiztosítási szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor az 50 fő 

foglalkoztatás felett a cégeket kötelezik az egészségbiztosításra a bevándorlók foglalkoztatása 

                                                           
43 S.803 -- Healthy Workforce Act of 2009 (Introduced in Senate - IS). http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/query/z?c111:S.803: 
44 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=0CFkQFjAEOCg&url=http%3A%2F
%2Fwww.dol.gov%2Febsa%2Fpdf%2Fworkplacewellnessstudysummary.pdf&ei=QK6LU46ANOSU7QbNpYC4Dw
&usg=AFQjCNG7Js8NRtaanvnX7FThmR5Ve6LjPg&bvm=bv.67720277,d.d2k 
45 Androff, D. K.; Ayon, C.; Becerra, D.; Gurrola, M.; Salas, L.; Krysik, J.; Gerdes, K.; SEGA.(2011): Immigrant 
Children’s Well-being:  The Impact of Policy Shifts. mmunities. Journal of Sociology & Social Welfare;Mar2011, 

Vol. 38 Issue 1, p77 
http://www.law.asu.edu/Portals/25/Files/Facutly%20Scholarship/Androff_US%20immigration%20and%20child
ren.pdf  
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esetében is, valamint a szegénység szint 133 %-ig kereső egyszülős családok esetében minimális 

ellátást hozzáférhetővé tesznek a gyermek 26-éves koráig. Ez több millió ember életét alakíthatja át. 

Az egészségügyi ellátórendszerben új követelmény a kulturálisan kompetens gyógyászat, ami 

megköveteli az alkalmazottak speciális felkészítését, a rendelők tömegközlekedési eszközzel való 

elérhetését, a munkaidőn kívüli nyitvatartással. Mindez tolmácsszolgáltatással összekapcsolt. A 

gyermek jól-léti programok hangsúlya a túlsúlyosságra és az asztmára, a mentális egészségre 

(drogfogyasztás és öngyilkosság) esik.46 

Az Egyesült Államok politikai pártjainak jól-lét diskurzusai 

Obama politikai nézőpontját az ún. közpolitikai nézőpont jellemzi, azaz a politika tudományos 

nézőpontja, a tudományos tények, objektív adatok és szakértői tanácsadás igénybevétele. Ezért a 

legtöbb programját a szakértő intézetektől rendelte meg, kifejezetten kérve a leghatékonyabb és 

leginkább költségtakarékos nézőpontokat. Ha valami tipikusan nevezhető tényalapú kormányzásnak, 

akkor az az Obama kurzus. Egészségügyi reformja az egész rendszer komplex nézőpontját és 

teljesítményét érintette, energiaprogramja a környezet és klímaváltozáshoz kapcsolódott, az 

oktatásban a kaotikus rendezetlenséget és az oktatási rendszer teljesítménye hanyatlását egy átfogó 

rendszer újjáépítésével kívánta elérni. Minden közpolitikai téma mellé kinevezett egy tudományos 

tanácsadót „cárt”t, akinek feladata a minisztériumok közötti koordináció volt. Az új „cárok” 

kinevezését nem vitte parlamenti bizottságok elé, amit kritikusai az amerikai alkotmányos rend 

szétverésének tekintenek. 47 A politikai elemzők a modellt és rendszert az ún. tákolmány-kráciának 

nevezik, mivel rendkívül komplex és átláthatatlan rendszereket eredményezett, bizánci stílusú 

felsőoktatással, az un. Obamacare rendszerrel,stb.48 

Az amerikai jól-lét mérések, ahogy az Obama kormányzat egyéb tevékenysége is kemény konzervatív 

politikai filozófiai kritikák tárgya. A jól-léti tudományosság filozófiai kritikája az ún. új gnoszticizmus 

címkével leírt. A jól-lét, mint új gnoszticizmus, olyan kulturális vírus, amely az anyagi lehetőségek 

adta realitásokon túl keresik a társadalmi javakat. A „boldogság hajszolása” a gnosztikusok körében 

                                                           
46Krista M. Perreira  
and India J. Ornelas(2011): The Physical and Psychological Well-Being  of Immigrant Children. Vol. L. 21 / NO. 1 
/ SPRING 2011http://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/21_01_09.pdf 
47WILLIAM SCHAMBRA: Obama and the Policy Approach 

 http://www.nationalaffairs.com/publications/detail/obama-and-the-policy-approach 
48  Teles, Steven M. Kludgeocracy in America. Nationa Affairs. From issue number 17 . fall 2013 
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azt jelenti, hogy a valóságot le kell győzni, visszaverni. A keresztény konzervatív kritika alapján az új 

gnoszticizmus a baloldali totalitárius filozófiák új modellje, amelyet vissza kell verni. 49 

A jól-léti közpolitika az Egyesült Királyságban. 

A brit agytrösztök és a  Jól-lét mozgalom 

A jól-lét mozgalom legjelentősebb érdekcsoportja a NEF, a New Economic Foundation. Az innováció 

és jól-lét kapcsolata az innováció modelljével összekapcsolt: 

Inputok: befektetés, munkahelyi jól-lét, egyéb anyagi források) 

Képessé tevő elemek: eszköz, felszerelés, képességek; szervezeti kultúra; kreativitás 

Az innováció folyamata:  

Az innováció eredményei: profit, jól-lét, egyéb eredmények(pl. környezeti) 

Az innováció esetében a jól-lét bemeneti tényező, tehát azok a munkahelyek, amelyeken a 

munkatársak munkával kapcsolatos jól-léte nem biztosított, nem képesek ezt a feltételt biztosítani. A 

kreativitás, mint képessé tevő elem összefog a gondolkodási stílusokkal, a személy pszichológiai 

forrásaival, a pozitív emóciókkal. Különösen kiemelt Csíkszentmihályi flow elmélete, a visszajelzések, 

az innovatív problémamegoldó technikák használata. A team-tagok pozitív interakciói, a köztük levő 

konnektivitás, megteremti a team-alapú produktivitást. A jól-lét, mint kimenet függ a szervezet 

természetétől, a termék-szolgáltatás minőségétől, a megnőtt megtérüléstől, a szolgáltatást és 

terméket használók nagyobb elégedettségétől. 

Az innováció egész folyamatában mérhető a jól-lét és innováció kapcsolata: a well-being a munkában, 

a jól-léti haszon, a társadalom fejlődéséhez való hozzájárulás. Ezért e nézőpont az innovációs 

indexben megjelenített teljesítményeket is a jól-lét részének tekinti.50 A New Economic Foundation 

kutatásai alapján az innovációnak nincs közvetlen jóléti hatása, kivéve a társadalmi innováció 

kontextusában, ami a szubjektív jól-létet növelheti, amennyiben összekapcsolódik a fenntarthatósági 

                                                           

49 GEORGE WEIGEL  Reality and Public Policy. National affairs. Nr.15.2013 

 

 
50 Miller, R., Marks, N., Michaelson, J.(2008): Innovation and well-being: final report. NEF. 
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57vtgayzqvctvN89c7LZfP6QNA1jKRnj-Qol/62.InnovationandWellbeingMilleretal.pdf 
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mutatókkal.51  A társadalmi innováció közjó, amely alkalmas a társadalmi problémák kezelésére, a 

szegénység, a környezetszennyezés. A szociális innováció az új szociális gazdaság eleme, ami az új 

társadalmi mozgalmak és kapcsolatok révén keletkezik, az állam, a piac, a közösségek és a 

háztartások összeolvadó határai révén. a szociális innováció több, mint a harmadik szektor, a cégek 

társadalmi felelőssége, közjó, amely a piac által elhanyagolt, és az állam által meg nem oldott vagy 

rosszul szervezett tevékenységet jellemezte. A szociális innováció mozgalom, amely új nézőpont 

alapján járul hozzá a jóléthez, amelynek lényege az állam és a piac korlátainak megértése.52 

A jól-léti mérések bevezetése 
A jól-léti mérések bevezetése 2010-ben kezdődött meg, amikor a miniszterelnök, James Cameron 

elindította Jól-léti programját. A brit statisztikai hivatal szakmai vitában alakította ki a 38 mérési 

témát. 2012-ben történt meg az első jelentés publikálása. 

A kormányzat 2010-ben felállított egy kormányközi jól-léti bizottságot, amelynek feladata a 

minisztériumi programok jól-létközpontú kialakítása és összehangolása volt. 

A jól-lét és közegészségügy 
Az első mérések eredményeit már felhasználták az egészségügy irányítása, az új egészségügyi fehér 

könyv, az új közegészségügyi rendszer tervezésénél. Anglia Közegészségügyi Szervezete gyűjti a jól-

léti adatokat, tájékoztat,mi az, ami javítja a jól-létet, segíti a közegészségügyben a jól-léti kapacitások 

kiépítését, integrálja a jól-léti tematikát az egészségjavító programokba.  

 Létrehozták az önkormányzati jól-léti testületeket, és kialakították a nemzeti egészségügyi és 

jól-léti mutatószám keretrendszert, amelyben a jól-léti célokat határozzák meg.  

 2012-ben 212 millió fontot költöttek a közösségi jól-léti tanfolyamokra, amelyeken 4000 

hallgatót képeztek felnőttképzésben, és mérték a felnőttképzés jól-lét fokozó hatását.  

 A kabinet bevezette a munkahelyi jól-léti programot a köztisztviselők foglalkoztatásában, 

kialakította a lakónegyed szintű jól-léti térképrendszert, és az önkormányzatok számára 

elérhetővé tette, kialakított egy ifjúsági civil programot, amely a résztvevők számára jelentős 

jól-léti javulást eredményezett, átalakította a közlekedési járatokat, bevezette a jól-léti 

szolgáltatásokat az egészségügyi minisztériumban. 

 Alkohol stratégia elfogadása 

                                                           
51 Dolan, P., Metcalfe, R., Powdthavee,N., Beale, A., Pritchard, D.(2008): 
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 Helyi egészségi és jól-léti bizottságok létrehozása,  

 Helyi egészségi és jól-léti stratégia,  

 Közegészségi jól-léti eredmény keretrendszer,  

 Munkahelyi egészségi –jól-léti hálózatok,  

 minisztériumi jól-léti program,  

 ifjúsági jól-léti program, 

 Mentális egészségi stratégia elfogadása, és a megvalósítás keretrendszere kialakítása. 

 Gyermek és ifjúsági egészség stratégia és eredmény meghatározási fórum. 

 Felnőtt szociális jól-léti kimeneti keretrendszer. 

A skót egészség és jól-lét is külön stratégiát kapott.53 

A jól-lét és szociálpolitika 
A jól-lét és szociálpolitika tárgyában Walesben új törvényt fogadtak el, amely definiálja a személyek 

jól-létét: fizikai, mentális, emocionális jól-lét, védelem a bántalmazástól és az elhanyagolástól, 

oktatás, képzés, rekreáció, otthoni, családi és személyes kapcsolatok, a társadalom számára 

hasznosság, a jogok és jogosultságok biztosítása, társadalmi és gazdasági jól-lét, a gyermekek fizikai, 

intellektuális, érzelmi, szociális és viselkedési fejlődése, a mindennapi életvitel ellenőrzése képessége, 

munkában való részvétel. (Social Services and Wellbeing Wales Bill)54 

A jól-lét és az egészséges munkahely 
Az intézkedések között kell megemlíteni azt, hogy a rugalmas munkaidő kérése lehetőségét minden 

területre kiterjesztették. 

EBC- Minden Vállalkozás Számít: jól-léti program a vállalkozások alkalmazottai számára. 

Egészséges települések és jól-lét  
A kormányzat minden adatot elérhetővé tett az önkormányzatok számára, és az önkormányzatok 

megkezdték a jól-léti bizottságok működtetését.55 A közösségi jólét meghatározása és mérése 

általánossá vált, és a mindössze egy év óta működő bizottságok tevékenységének eredménye még 

nem látszik. 

                                                           
53 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CDAQFjAAOBQ&url=http%3A%
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54 http://www.etswales.org.uk/resource/Wales-Bill-2013.pdf 
55 http://opendatacommunities.org/wellbeing/map 
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Pártpolitika és jól-lét 
Jól-lét alapú nemzetközi fejlesztéspolitika 2015-től. 

Jól-lét központú közlekedésberuházási program indítása 

A pártpolitikai küzdelem részévé mindenekelőtt az Egyesült Királyságban vált a jól-léti kérdés. A 

konzervatív politikusok közül David Cameron már 2006-ban kilépett a jól-léti napirend állítással a 

választók elé.56 A párt programadó beszédében az „általános jól-létet” a  fenntarthatósági közpolitika 

középpontjába helyezte. Kifejtette, hogy az általános jól-lét nem mérhető a piaci eredményekkel, 

pénzzel, a jól-lét a táj szépségét, a kultúra minőségét, a kapcsolatok erősségét jelenti. Napjaink 

legfőbb politikai kihívásának a társadalom jól-lét érzete javítását tekinti. A gazdasági növekedés 

mellett társadalmi, szociális és zöld növekedésre is szükség van. Az új politikai napirend része a 

munkahelyi kapcsolatok etikussá alakítása, a család támogatása, a közösségek fejlesztése, a lakóhely 

életminősége javítása. A konzervatívok azért álltak a jól-léti politika élére, mert a munkahely, a 

család, a közösség és környezet témákat összekapcsolja. Kiegyensúlyozza az egyén életében a 

munkával, a családdal, a közösséggel töltött időt, gyorsítja a folyamatokat, munkamegtakarítást 

eredményez. A megfelelő időkihasználás a jól-lét kulcskérdése: pl. a brit közlekedési rendszer 

másodosztályú, ami rontja a versenyképességet, károsítja a környezetet, kihat a családok és a 

közöségek életére. a közlekedés javítása, tehát egyszerre jól-léti, versenyképességi, családfejlesztő, 

közösségfejlesztő tényező. Az idő mellett a jól-lét másik kulcsszava az ellenőrzés: a szülő ellenőrzi a 

család életét, az egészséget, a családtagok gondozását, az egyén ellenőrzi a cég fejlődésében saját 

karrierje előrehaladását, mindazt, ami számít. Az általános jól-lét a társadalmi boldogság alapja, 

amihez jó életszínvonalra és standardokra van szükség. Nem nagylelkű jólétre, hanem megfelelő 

jóléti szolgáltatásokra, annak közvetlen ellenőrzésére, és részvételre. Az a nemzet képes magas szintű 

társadalmi tőke kialakítására, ahol magas a közvetlen demokrácia, erősek a helyi önkormányzatok, és 

mély tradíciói vannak az önkéntes munkának. Mindez azt jelenti a politika többet jelent, mint 

kormányzati politika. A politikai vita, a konzultáció képes a nemzetet megváltoztatni. Az egészség 

nem azonos a nemzeti egészségügyi rendszerrel, hanem fontos része az egészséges életmód. A 

közegészségügy legfontosabb problémája a dohányzás, az alkohol, az elhízás, a drog, az egészséges 

szexualitás. Mindez megosztott felelősséget jelent. A kormánynak a politikának a feladata mellett az 

egyén, a család, a vállalkozások, a szociális vállalkozások és közösségek felelőssége is 

meghatározható. Az új jól-léti politika lényege az emberekre támaszkodás, bizalom az emberekben, 

és a felelőssség megosztása. Kiemelt a szerepe a helyi kormányzatoknak, a helyi részvétel 

                                                           
56 David Cameron: General Well-Being speech Rt Hon David Cameron, Thursday, July 20 2006. 
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fejlesztésének és a helyi ellenőrzésnek. Meg kell szüntetni e regionális hatalmi szinteket, a hatalmat 

vissza kell adni helyi szintre. Erős ellenőrzés alá kell vonni a civil szektort, a szociális vállalkozásokat és 

a közösségi csoportokat, az önkéntes munkát szerződéssel kell szabályozni, csökkenteni kell a szektor 

bizonytalansági elemeit. Aktív politikára van szükség, közvetlen demokráciára. A konzervatívok a 

nyolcvanas években megtanították, hogyan kell GDP-t növelni: befektetést ösztönözni, adót 

csökkenteni, privatizálni. Lebontani a korlátokat. Átalakították a nemzeti kultúrát, helyreállították a 

nemzet önbizalmát, önbecsülését. Most a feladat ugyanez, csak a GWP (általános jól-lét) áll a 

középpontban. Ösztönözni kell a társadalmi és a zöld növekedést, úgy, mint a gazdaságit. Le kell 

bontani a jól-lét útjába álló akadályokat, arra kell a hangsúlyt fektetni, ami tényleg számít. Meg kell 

változtatni a nemzeti kultúrát: az emberek tartsák ellenőrzésük alatt saját életüket, a közösség életét, 

amivel növelhetik az általános jól-létet.57 

A koalíciós kormány döntését követően - a Nemzeti statisztikai Hivatal megbízása a kormányzat által 

a jól-léti adatgyűjtési és mérési rendszer kidolgozására- David Cameron miniszterelnökként a jól-lét 

témakörében önálló nyilatkozatot tett 2010. november 25-én. Utalt arra, hogy a téma nemcsak 

ellenzékben, de kormányzati pozícióban is a konzervatívok szívügye, a mérési rendszer kialakításával 

nemcsak a gazdaság növekedését, de az életminőség javulását is mérhetővé teszik. Válaszolt a 

kritikákra (a kormányzatnak nem dolga az emberek életébe beavatkozni, a gazdaság fontosabb lenne 

válság idején, ráadásul a rendszer nincs kidolgozva, ha nem megfelelő, akkor kár egyáltalán erre 

költeni. A gazdaságpolitika a helyén van: munkahelyeket teremtettek, ellenőrzés alatt tartják az 

adósságspirált, a kamatszázalékot, a jelzáloghitelek kamatait. Csökkentik a vállalkozások indítása 

korlátait, a nyereségadót, támogatják a vállalkozókat, a regionális fejlesztést. Ha a városok úgy 

néznek ki a vandalizmus és bűnözés, a zavargások után, mintha földrengés rázta volna meg az 

országot, akkor nő a GDP, mert megrendelést kap az építőipar. ha sok a beteg, akkor nő a GDP, mert 

termelnek a gyógyszergyárak, nő az orvosi szolgáltatás. A bevándorlókra szüksége volt a 

gazdaságnak, ami hatott a növekedésre, de nem gondolta senki végig, milyen terhet ró a 

közszolgáltatásokra és a milyen akadályát jelenti a társadalmi kohézió kialakításának. legyen szabad a 

média, de miként hat a gyermekkori fejlődésre. Kell az olcsó szesz, de milyen következménye van a 

jogrendre és jól-létre? A gazdasági jól-lét nem végcél. Mit tehet a kormány az emberekért? A 

postahivatalok bezárása az idős falusiak magányérzetét fokozza.  
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Cameron hivatkozik Stiglitzre, Amartya Senre,Lord Layard, Helliwell, Huppert és más szakértőkre58, 

abban, hogy a kormányzatok szerepe az emberek életének megjavítása a szó tág értelmezésében.A 

programot az ún. Big Society (szemben a labourista nagy kormányzattal) témakörbe helyezve 

erősítette meg. (Nagy társadalom pártprogram és kormányprogram: A helyi közösségek 

megerősítése: lokalizmus, devolúció; önkéntesség, új szerep a helyi közöségekben; a hatalom 

súlypontja a helyi önkormányzatokra kerül, a szövetkezetek, a kölcsönös segítségnyújtás, a 

jótékonyság és a szociális vállalkozások támogatása; és a nyitott, átlátható kormányzat, a rendszeres 

adatszolgáltatás). A nagy társadalom és a jól-léti közpolitikai program a szakértők részéről a brit jóléti 

állam lebontását és a jóléti intézményrendszer masszív privatizálását jelenti, amelyben a szociális 

szolgáltatások lebontása, az önkéntes munka bevezetése a szakemberek elbocsátását eredményezi.59 

A konzervatívok jól-léti közpolitikája a konzervatív tradíció kommunitárius irányzatát erősíti, (Disraeli 

Oakeshott, Burke). A neoliberális konzervatív gondolkodásban is van helye, mivel lehetővé teszi a 

piac vadhajtásainak korrekcióját. A kommunitárius irányzatban a jól-lét megfogható és nem 

megfogható elemei tradíciótól, kontextustól és helytől függenek. Ezen elemek jól-lét erősítő hatását 

a közigazgatás és közszolgáltatások reformjával, a technikai bürokratikus és a viselkedési tényezőkkel 

kívánta megjavítani. A társadalom nem osztálykonfliktusokban megosztott, hanem eltérő csoportok 

érdekütközésiben jelennek meg a konfliktusok, ami a jó közigazgatással csökkenthető. A jól-léti 

politika lehetővé teszi, hogy a konzervatívok eldönthessék, miként történjen a jóléti források 

elosztása.60 

A liberális programjába 1974-be került be az életminőség fejezet és a boldogság. Az elért és nem 

korlátozott növekedés nem növelte az emberi boldogságot, széttépte a társadalom szöveteit, 

megnőtt a bűnözés, a mentális betegségek aránya,a drogfogyasztás, a válások száma. Egész 

közösségek újrafejlesztése szükségesés, pl. az autópályák és repülőterek mentén élők esetében.  

Elvetik a korábbi kormányok szűk GNP-re korlátozódó politikáját: (univerzális jog a kiegyensúlyozott 

minimum jövedelem, a jólét egyenlőbb elosztása, minimum bér és adójóváírás formájában; 

munkaadó-munkavállaló partnersége, decentralizált kormányzat, devolúció, a döntéshozatal 

visszaadása az emberekhez közeli kormányzati szintre, a közösségi részvétel erősítése az 

egészségügy, oktatás és az általános jólét területén, a politikai és gazdasági monopóliumok 

megtörése, környezetvédelem). 1974-ben a brit liberálisok az ellenőrzött gazdasági növekedés 

álláspontját képviselték, a természeti források magánhasználata helyett a jobb közszolgáltatásokat 

támogatták, a foglalkoztatás szabályozását, a munkahelyi biztonságot. 

                                                           
58 A konzervatív liberális koalíció által felkért nemzetközi közértelmiségek, akik a jól-lét tudomány neves 
képviselői. 
59 http://www.vahs.org.uk/2012/04/coalition-gosling/ 
60 Cooper J.O. ( 2011) Well-being – a conservative issue. The practical Politics of Well-being. NEF. 21-26.pp. 
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A 2010-es prártprogram kevésbé összefogott volt, inkább részletező. Addig, amíg a 2010.évi Liberális 

Kiáltvány61 a jóléti államot nem említi, a jól-léti programról nem szól, a szociális rendszer leépítését 

célozta meg, a szociális inkluzíót a kreatív gazdaság és kultúra résznél jeleníti meg, a szociális 

programban az önkéntesség és a szociális vállalkozások viszik a napirendet, a 2011.évi 

pártkonferencián már teljesen átírták a pártprogramot: A politika új célja: az életminőség címmel: 

 Az egyén érje el a lehető legjobb életminőséget. Ezt az egyén azzal éri el, hogy kezébe veszi a 

döntést saját sorsát illetően, és a közpolitika feladata, hogy támogassa ebben. 

 Az életminőség vagy jól-lét mérését támogatja, mert hatalmat ad az egyén és a politika 

alakítói kezébe. 

 A gazdasági prosperitás alapja a növekvő életminőségnek, de a korlátai is kimutathatók, 

beleértve a pénzügyi válságokat is.  

 A liberálisok mindig hittek abban, hogy az egyének megerősítése a legjobb módja az életük 

megjavításának, most a kutatások is azt bizonyítják, hogy a személyes ellenőrzés a jól-lét 

kulcseleme.  

 A liberálisok ebben önálló véleményen vannak, mert az információ és oktatás ami ezt 

leginkább segíti. 

  A nagy szervezetek, mint a kormány erőteljes hatással vannak az életminőségre, ezért a 

kormány elszámoltatható legyen. A döntéshozatalra való felkészítés az életminőséget 

maximalizálja. 

 Létre kell hozni egy Nemzeti Jól-léti Intézetet, amely gyűjti a tényeket, elérhetővé teszi az 

adatokat, elősegíti a jó gyakorlatok terjedését, és a kormányzati politika sikere érdekében 

adatokat ad számára, elemzi a hatásokat.  (Hasonlóan a brit Nemzeti Adóügyi Intézethez). 

 A jól-léti index létrehozásával mérni lehet a nagy szervezetek teljesítményét, azt mely 

területen milyen a jóléti eredményesség. Erre a brit Nemzeti Statisztikai Hivatalt 

megfelelőnek tartják. 

 Az EU és az OECD szerepét a jól-léti adatgyűjtésben hasznosnak látják. 

 A lakosság jól-léti informálása alapvető a megfelelő döntéshozatalhoz életminőségüket 

illetően, amit ki kell egészíteni az egészségre neveléssel és a jól-létre való oktatással. 

 Az egészség és jól-léti oktatás az iskolákban és az egyetemeken fel kell, hogy készítse a 

fiatalokat az életminőséget érintő döntésekre, a képzés a tanterv része kell, hogy legyen. 

 Az emocionális intelligencia és a rugalmassá tevő képességek a fenti módon erősítendők. a 

kormányközponti célja legyen az életminőség támogatása. 

 Ki kell alakítani a kormányzati politikákra vonatkozóan az életminőséget biztosító kereteket. 

                                                           
61 http://www.libdems.org.uk/our_manifesto.aspx 
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 Minden új politikai program egészüljön ki a jól-léti hatások elemzésével, mielőtt elfogadásra 

kerül. 

 Támogatják az Egészségügyi Jól-léti Bizottság létrehozását, hogy alakítson ki egy egészségügyi 

és jólléti stratégiát, hogy  a helyi szolgáltatásokba és helyi politikaalakításba bekerüljenek az 

életminőségi mutatók és tényezők. 

 A miniszterelnöki hivatalon belül létesüljön egy kis egység, amely a kormány Jól-léti Biztosát 

támogatja és kiszolgálja a Képviselőház Jól-léti Audit Bizottságát. Az EU szintjén ugyanezt meg 

kell tenni, a Bizottság Jól-léti Biztosa poszt és iroda kialakításával. 

 Az éves költségvetési tervezés része kell, hogy legyen a jól-léti költséghely. 

 A közszolgáltatások elszámoltathatósága, a helyi szolgáltatások integrációja (joined up!), a 

használóknak való visszajelzések rendszerré válása. 

 A kormány támogatja a CBT terápia kiterjesztését, a mentális szolgáltatások fejlesztését, 

beleértve a gyermekszolgáltatásokat is. 

 A munkahelyek feladata a foglalkoztatottak jól-léte maximalizálása, beleértve a legrosszabbul 

fizetett állásokat is. Be kell vezetni a munkavállalók elégedettsége mérését. 

 Ki kell terjeszteni ezeket a rugalmas munkaviszony alapján foglalkoztatottatokra is. Hisznek 

az információk erejében.  

 2014-től a 9000 fő fellett foglalkoztatók éves elégedettségi jelentést kell, hogy készítsenek 

(50 %-a a foglalkoztatottaknak), kitérve a szezonális jellegű foglalkoztatottakra is 

 A jelentést a Nemzeti Jól-léti Hivatal dolgozza fel. 

 A munkahelyek ellenőrzése javítja az életminőséget, amit a liberálisok támogatnak. 

 A kormány kezdeményezi a nem megfelelő pénzügyi vezetők diszkvalifikálása mellett a jól-

léti feladatokat nem megfelelően ellátó vezetők alkalmatlanná nyilvánítását is. 

 Fokozni kell a munkába való visszatérés támogatását, a munkanélküliek jól-léte növelését. 

 A sport, a fizikai tevékenység, a művészet, az önkéntes munka jól-lét fokozó tényezőként 

támogatandó. A felnőttképzés gazdasági hasznot hoz, támogatandó. 

 A 3-5-éve korú gyermekek támogatása, befektetés a gyermek jól-léti szolgáltatásokba döntő 

a későbbi életminőség szempontjából, csakúgy, mint a tanácsadási szolgáltatások. 

 A családjogi ügyekben a bíróság családbarát szerepe erősítendő. 

 Támogatandók a gondozást végzők. 

 A várostervezés, területrendezés fejlessze a nyitott tereket, javítsa a környezetet, mert jól-lét 

növelő hatású. 

 A helyi közterek eladása előtt kötelező népszavazást tartani. 
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 A helyi közösségeket támogatni kell civil díjrendszerrel, mérni kell az önkéntes munkát 

(időbank létrehozása).62  

A fenti program szinte teljesen megegyezik az 1974. évi programmal, azonban annál részletesebb, 

hiszen a liberálisok hatalmon vannak, részét képezik a koalíciónak. Mindenestre elgondolkodtató, 

hogy a jól-léti problematika főbb kérdései: a munkahelyi viszonyok szabályozása, a gyermek, az 

egészségügyi szolgáltatások, a decentralizált kormányzat és a közszolgáltatások mennyire evidens 

elemei a jól-léti problematikának. 

A Labour Párt programja, a 3. út lényegében a jól-léti politikát készítette elő. A jól-léti tematika a brit 

Labour Párt politikájához illeszkedik legkevésbé, mivel a jóléti állam szolgáltatásaihoz igyekeztek hűek 

maradni. A labour a szubjektív jólét kérdésében 2007-ben végzett egy felmérést. 

Ed  Miliband a párt vezetője az ENSz Boldogság jelentését értékelve, a globális boldogságindexet 

elemezve kifejtette, az országot kell átalakítani skandináv módra. Aki amerikai álmot akar, menjen 

Finnországba. A svéd adók magasak, a milliárdosok fele külföldön él, de a svéd társadalmi békét 

megőrizték. A skandinávok nem harcoltak a Szovjetunióval, nem költöttek birodalomra, elkerülték az 

EU legrosszabb időszakát, nacionalisták voltak a bevándorlókkal szemben, nem a svédek csinálták 

meg a Facebook-ot, nem  a dánok jártak a Holdon, nem a finnek csináltak filmipart, nem a norvégok 

működtetnek nemzetközösséget. Egyik ország sem nagyhatalom, és egyikre sem jellemző az amerikai 

idealizmus. Ezért nincs Finn Álom. A skandinávok a biztonságot választották a jólét helyett és a 

skandináv társadalombiztosítás a bölcsőtől a sírig tart.63 

A Labour Párt számára a jóléti program nem megkérdőjelezhető. Hosszú távon nem várható 

gazdasági növekedés, sem a munkanélküliség csökkenése. A jól-lét kérdést a közjavakkal kapcsolják 

össze, ami a szociáldemokrácia hagyományos célja. Az egyén jól-léte önmagában nem 

megvalósítható, az egyén környezete figyelembe vétele nélkül.  A skandináv modell igazolja a 

társadalmi jólét érzet magas foka csak a társadalmi jóléttel együtt képzelhető el.64 

A közösségi jól-léti hatalom modellje az Egyesült Királyságban 
Az Egyesült Királyság az erősen centralizált országok közé tartozott és tartozik, amelyben az 

önkormányzatok cselekvési tere rendkívül korlátozott volt. A fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység 

korlátozott volt, 1967-ben a vállalkozásoktól a szociális szolgáltatásokig minden a központi 

kormányzatok ellenőrzése alatt volt. Az 1972.évi reformok ellenére a helyi önkormányzatok jogköre a 

                                                           
62 New Pourpose of politics: Quality of Life. 
http://www.libdems.org.uk/siteFiles/resources/docs/conference/102%20-%20Quality%20of%20Life.pdf 
63 http://blogs.telegraph.co.uk/news/timstanley/100160294/ed-miliband-and-the-left-need-to-drop-this-
fantasy-that-scandinavia-is-heaven-on-earth/ 
64 Well-being: The challenge for Labour Michael Jacobs. ( 2011)In.:  The practical Politics of Well-being. NEF. 8-
15.pp. 
 

http://blogs.telegraph.co.uk/news/timstanley/100160294/ed-miliband-and-the-left-need-to-drop-this-fantasy-that-scandinavia-is-heaven-on-earth/
http://blogs.telegraph.co.uk/news/timstanley/100160294/ed-miliband-and-the-left-need-to-drop-this-fantasy-that-scandinavia-is-heaven-on-earth/
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2000.évi angliai és walesi helyi önkormányzati törvényig korlátozott maradt. A 2000.évi helyi 

önkormányzati törvény (a 2003.évi skóciai önkormányzati törvény) a helyhatóságokat ún. „jól-léti 

hatalommal”, jól-léti erővel ruházta fel, amivel megszerezték a jogot területük gazdasági, társadalmi 

és környezeti jól-léte fejlesztéséhez. A törvény nem terjedt ki minden helyhatóságra, még 2008-ban 

is korlátozták főként a gazdasági és környezeti célokra, és nem igazán akadt példa arra, hogy a 

fenntarthatósági elvek mentén kiegyensúlyozottan alkalmazzák. A jól-léti hatalom alkalmazása a 

jogászoknak adott hatalmat annak eldöntésére, hogy melyik önkormányzatot bátorítsák vagy tartsák 

vissza a fejlesztési jog alkalmazásától.  A 2009.évi helyi demokráciáról, fejlesztésről és építkezésekről 

szóló törvény további bizonytalanságokat eredményezett. A 2010.évi Local Government Bill már 

teljes kompetenciát adott az önkormányzatoknak. 

A reformok célja az volt, hogy helyhatóságok közszolgáltatási kapacitása növekedjen, legyenek 

képesek saját közösségeik érdekeinek képviseletére, növekedjen autonómiájuk a közösségi 

tervezésben. A fenti hatalom révén az önkormányzatok az önkormányzatok jogot szereztek a 

gazdasági szervezetekkel és a civil szektorral közös vállalkozások indítására, közös gazdasági és egyéb 

szervezetek létrehozására. A jól-léti hatalom elég széles jogkört jelentett, arra, hogy támogassanak 

bármely személyt, szervezetet, aki partnerségre lépett az önkormányzattal korlátozás nélkül. Miután 

a hatalmi jogkör eléggé szélesre sikeredett, a jól-léti hatalom jogát feltételhez kötötték: feltétel volt, 

hogy az önkormányzat jól-menedzselt, hatékonyan működő szervezet volt, legyen kellő számú 

választott képviselője, a képviselők és önkormányzati tisztviselők megfelelő képzésen vegyenek részt, 

bizonyított legyen a lakossággal való rendszeres kapcsolattartás. A jogosultságot az ún. Minőségi 

falusi és városi önkormányzat státus megszerzésével érhették el,továbbá kötelező volt elkészíteniük a 

fenntartható fejlesztési stratégiát, amelyre csak a jól-léti hatalom joga révén lettek volna majd 

jogosultak! A fenntartható közösségi stratégia a helyi terület hosszú távú gazdasági, társadalmi és 

környezeti jól-létet fejlesztő irányok együttese, amely 10-20 éves időszakot ölel át. ( DCLG: 2009) 

A 2006.évi Erős és fejlődő közösségek c. Fehér Könyv fogalmazta meg a stratégiák főbb 

követelményeit (az erős és fejlődő közösség, a felelős szolgáltatások és erős közösségek,a hatékony, 

elszámoltatható és felelős önkormányzat, erős város, stratégiai régió, az önkormányzat, mint 

stratégiaformáló és térségformáló tényező, a teljesítményértékelés keretrendszere, a helyi 

szolgáltatások hatékonysága, a közösségi  kohézió). A programok közé a közösségi biztonság, az 

egészség és jól-lét, a sebezhető lakossági csoportok, a gyermekek, fiatalok, családok, a 

gazdaságfejlesztés és lakáspolitika, tervezés, klímaváltozás és a harmadik szektor fejlesztése kerültek.  

Az önkormányzati fehér könyv a jól-lét tematikát, mint „egészség és jól-lét”, azaz szektorális 

tematikaként kezelte, amelynek célja a nemzeti egészségügyi politika és a helyi szolgáltatások 

koordinálása volt. A partnerség az idősekért projektek mellett, a veszélyek között az elhízás és 
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túlsúlyosság, a betegségek miatti munkaképtelenség, a mentális problémák növekedésére utalt a 

dokumentum. Felhívta az önkormányzatokat arra, hogy a lakosságot vonják be az egészség és jól-lét 

kérdéskör tárgyalásába, legyen látható az önkormányzat egészség-és jól-lét politikai szerepköre, 

rendszeresen tárgyalják a gyermek túlsúlyosságot, a dohányzás és az egészségügyi egyenlőtlenség 

témákat. Az önkormányzat hozzon létre és vezessen egészségfejlesztő bizottságokat. A nemzeti 

közegészségügy, az önkormányzat és más szervezetek hozzanak létre közös bizottságokat, 

költségvetést, annak érdekében, hogy integrálják az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat, 

keressék még a kirekesztés, a munkanélküliség és sebezhetőség megelőzhetősége módjait. Új elem 

még, hogy a szociális és egészségszektor teljesítmény értékelési és jelentési rendszerét integrálják. 

Településenként kell, meghatározni az egészségi és szociális jól-léti célokat. Fehér könyv: 2006:13-20) 

A jól-léti hatalommal felruházott önkormányzatok esetében a területi jól-lét, a társadalmi, szociális 

jól-lét, a környezeti jól-lét témakörébe tartózónak tekintették a kulturális jól-lét kérdéseit is. A fenti 

célokra az önkormányzatok pénzügyi alapokat hozhattak létre, segélyt adhattak bárkinek, 

magánszeméllyel szerződéses viszonyt létesíthettek, együttműködhettek, javára tevékenykedhettek. 

A törvény hatályba lépését követően Egészségügyi és Jól-léti Bizottságok működtetése indult, 

amelynek hangsúlyos eleme a hatékony és közösségi vezetésű egészségügyi és jól-léti politika 

megteremtése volt. Az EJB-től stratégiai szükségletelemzést, politika alakítást, szakmai, klinikai és 

demokratikus legitimitást, hatékony vezetést, integrált szolgáltatás tervezést, javaslatot az oktatás, a 

lakás, a közlekedés, a foglalkoztatás, a környezet politikára a közös Egészségi és Jól-léti stratégián 

belül, szektorközi döntéshozatali rendszert vártak el. Azon személyekre is kiterjedt a figyelem, 

amelyek nem jogosultak ellátásokra. A modell részét képezi az integrált adatszolgáltatási rendszer, a 

rendszeres kutatások, a monitoring adatok rendszeres értékelése. A fentiek alapján 

részönkormányzatokra lebontott egészségi és jól-léti profilok megrajzolása történt, mint pl. Sheffield 

Brightside részönkormányzata esetében.65 

A brit önkormányzatok Egészségi és jól-léti Bizottságainak felállítása, a stratégiák kialakítása jelentős 

változást eredményezett. Önmagában az a tény, hogy az önkormányzat vezető szerepet tölt be a 

bizottságban, az egészségügyi és szociális szolgáltatások lokalizását teszi lehetővé. Az adatgyűjtéssel a 

területi egészség és jól-lét olyan adatsora jelent meg, amelyek láthatóvá teszik a lakónegyedek 

közötti nagy különbségeket. Azzal, hogy ezek láthatóvá váltak, a stratégiák lebonthatók lettek 

lakónegyed szintű politikákra. Önmagában a nézőpont kialakítása is politikai változást 

eredményezett. Megnőtt a szervezetek nyitottsága, az átláthatóság, az ellenőrizhetőség, a részvétel 

aránya, javult a fenntarthatóság, a kiegyenlítés. Megnőtt a településekre vonatkozó ismeretek és 

                                                           
65 https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/health/director-of-public-health-report-2013/health-and-
wellbeing-across-sheffield/neighbourhoods-health-and-wellbeing-profiles.html.  2014. március 7. 

https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/health/director-of-public-health-report-2013/health-and-wellbeing-across-sheffield/neighbourhoods-health-and-wellbeing-profiles.html.%20%202014
https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/health/director-of-public-health-report-2013/health-and-wellbeing-across-sheffield/neighbourhoods-health-and-wellbeing-profiles.html.%20%202014
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tudás mélysége, értelmezhetővé vált a szakértői, a specializált tudás, a településrészek profilja 

alapján kiszámíthatóbbá váltak a folyamatok és trendek. A modell révén láthatóvá váltak a 

kisebbségek által lakott negyedek, a kisebbségek jól-léte, egészségi állapota és szociális háttere. A 

rendszeres mérésekkel a hatások vagy a hatások nem elégséges volta is mérhetővé válik. A 

társadalmi hatások ugyanakkor nem rövid időtávban jelentkeznek (10 -20 év), ám egyes intézkedések 

eredményei mérhetőek rövidebb távon is (pl. fizikai kultúra programok, tinédzserkori terhesség 

megelőzés, testsúlyfelesleg megállás, stb.).66 

A modell fontossá vált, és nem szűnt meg a konzervatív kormányzatok alatt sem, sőt attól függően, 

hogy az önkormányzatok mióta működtetnek egészségi és jól-léti bizottságokat más-más ajánlásokat 

fogalmaztak meg számukra 2013-ban. Az új, a megszilárdult, a fejlett és példaértékű bizottságok 

társadalmi innovációs szerepköre más- és más. Legfőbb funkciójuk a helyi narratíva alakítása, a 

partnerség a célkialakításban, döntéshozatalban és vezetésben, az érdekeltek bevonásában, a 

hatékonyság és eredményesség biztosítása, a folyamatok minősége fejlesztése, az eredmények 

bemutatása, az innovációk megosztása és az akadályok feltárása.67 Az önkormányzatok cselekvési 

lehetőségeit bővítette a 2007.évi törvény és a Közösségi bevonást érintő 2007.évi törvény, a 2009.évi 

kötelező közösségi bevonási törvény, a 2010.évi közegészségügyi fehér könyv, a helyi partnerségek 

szabályozása, a szolgáltatások kiterjesztése a teljes önkormányzati területre, és a költségvetés 

eszerinti kialakítása. Az új stratégiai tervezési modellben a jól-lét tematika átfogó tervezési 

koncepcióvá vált, a források másféle elosztását tette szükségessé, a helyi önkormányzat hatalmi és 

szerkezeti mechanizmusát megújította. Az önkormányzati vezetők számára egyértelművé vált, hogy 

programjaik csak akkor kaphatnak támogatást, ha a magán, a közösségi és a civil szektor egyaránt 

támogatja azokat. A speciális programok között szerepel pl. a liverpooli jól-léti év 2010-ben, 

amelynek programjai közt a település cégeire és intézményeire kötelezővé tett munkahelyi jól-léti 

charta, a gyermekkori asztma, a keringési problémák és az infarktus kezelése, az egészséginformációs 

szolgáltatások, az egészséges otthon tervek voltak hangsúlyosak. (Michelson, 2013:16) A New 

Economic Foundation alapítvány által készített tanulmány a jól-lét tematikát kiemeli az egészségi és 

szociális dimenzióból, és a fenntarthatóság keretrendszerébe helyezi. 

Írország és Észak-Írország és a jól-léti közpolitika 
 

                                                           
66 http://www.wales.nhs.uk/sites3/documents/522/improvinghealthenglish.pdf 2014. március 7. 
67 
http://www.local.gov.uk/documents/10180/11493/Health+and+wellbeing+system+improvement+programnm
e+development+tool+-+September+2013/e1acf67f-6be8-4a99-90b5-45ecec4d11e9 2014-03-07 

http://www.wales.nhs.uk/sites3/documents/522/improvinghealthenglish.pdf%202014
http://www.local.gov.uk/documents/10180/11493/Health+and+wellbeing+system+improvement+programnme+development+tool+-+September+2013/e1acf67f-6be8-4a99-90b5-45ecec4d11e9
http://www.local.gov.uk/documents/10180/11493/Health+and+wellbeing+system+improvement+programnme+development+tool+-+September+2013/e1acf67f-6be8-4a99-90b5-45ecec4d11e9
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Az ír jól-léti közpolitikai nézőpontok 
Az ír Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanács (NESC) 2009-ben fogadta el az ún. Jól-léti ügyek: Írország 

társadalma Jelentést, amelyben a személyek fizikai és mentális állapotához kötötte a jól-létet. Az ír 

társadalomban a jól-lét függ a pénzügyi és személyes biztonságtól, az értelemmel teli és megfelelően 

értékelt és díjazott munkától, a támogató személyes kapcsolatoktól, az erős és inkluzív 

közösségektől, a jó egészségtől, az egészséges és vonzó környezettől, a demokrácia értékeitől és a 

társadalmi igazságosságtól. 

 A jelentés megkülönbözteti az egyéni és kollektív jól-létet. Az egyéni jól-lét az emocionális 

tapasztalatoktól, az élettel való elégedettségtől, az életminőségtől, az egyén pszichológiai és 

társadalmi jól-léte egyéni aspektusaitól függ. A kollektív jól-lét a közjavakon alapul, az egyenlőség, 

igazságosság, szabadság, demokrácia, az életút garanciái, a generációk közötti kapcsolatok 

függvénye. Miután az egyéni és kollektív faktorok nagy variációt mutatnak, ezért az egyén jól-léte az 

egyéni reflexiók és társadalmi interakciók kontextusában értelmezhetők.  A közpolitika feladata, hogy 

lehetővé tegye az egyének és közösségek perspektíváinak sokféleségét, hogy biztosítsa a jól-léthez 

kapcsolódó közjavakat: 

 adjon megfelelő szabadságot ahhoz, hogy minden személy szabadon dönthessen arról, 

milyen számára a jó élet eszméje, 

 biztosítsa a rendet és egységes legyen az egyéni és közjavak védelme, 

 képes legyen az egyéni szükségletek alapján közösségi és magánjavakhoz juttatni a 

személyeket. 

A NESC jelentés nézőpontja szerint a fejlesztő jóléti állam alkalmas e követelmények telesítésére, az 

egyéni jó élet megvalósítására. A program hatékony nemzeti stratégia révén, multidiszciplináris 

megközelítésben és tudástranszfer révén képes e cél elérésére. A tudományos kutatások célja az 

egyének, mindenki jól-léte elősegítése, a tudomány és a közpolitika új terek, dialógusok révén képes 

akciók kezdeményezésére. Az Ír Nemzeti jól-léti Index kialakítása mellett megkezdődött a megfelelő 

szoftverfejlesztés (Collective Intelligence, Whitaker Institute for Innovation and Societal Change, 

Health, Aging and Lifespan Development kutatócsoport). 

A NESC jelentés hangsúlyos megállapításai a jól-léti politka témakörében 

A fejlesztő jól-léti állam Írországban a szolgáltatások, a jövedelem támogatás és az aktivista 

beavatkozások révén támogatta az egyének jól-létét.  A fejlesztő jól-léti állam az egyént 

állampolgárokként, de különböző szükségletű, képességű és környezetű polgárokként ismeri el. a 

személyre szabott univerzalizmus elve alapján oktatást és egészségi szolgáltatásokat mindenkinek, 

egyéb szolgáltatásokat szükségletek szerint nyújt. Ezért a cél, hogy a GNP sima növekedése helyett, a 

GNP/fő fenntartható növekedése, a jövedelem növekedése helyett a jövedelmek jobb elosztása, az 

abszolút munkahelynövekedés helyett a foglalkoztatási ráta és a részvételi ráta felé, a célzott 

programok esetében a hátrányos csoportoknak rugalmas, személyközpontú és személyre szabott 

közprogramokat, a jövedelem növelés helyett a jövedelem és ajobb, elérhetőbb, megengedhető 

minőségi szolgáltatások felé, a fejlesztők szempontú fejlesztéstől a tervezett és fenntartható 

közösségek felé, a lakásügyektől a foglalkoztatási ráta felé, a legfittebb túléli nézőponttól az 

egalitárius társadalom felé kívánja a kormány a jól-léti politikát fejleszteni. 
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Az ún. jól-léti teszt bevezetésével (alkalmasság, személyes ügynökség, célképzés, társadalmi 

interakciók, közjavak, fenntarthatóság), megkapják a személyek és közösségek egészségi állapotát. A 

2009.évi jelentés alapján a közpolitikai prioritások a következők Írországban68: 

 a  munkanélküliség kezelése sokféle és intenzív intézkedésekkel 

 a nyugdíjreform megvalósítása 

 az intézményrendszer átalakítása, kiszámíthatóvá tétele 

 kisgyermekkori gondozás és oktatás, 

 élethosszig tartó tanulás, 

 A független életvitel támogatása gondozással 

 A munkavégzés és egyéb tevékenységek támogatása, főként a gondozásé 

 fenntartható, intgrált közösségek fejlesztése,  

 jobb egészség elérése a nehéz gazdasági és társadalmi körülmények közepette. 

A célok összhangban vannak a 2016 felé c. szociális partnerségi programmal, amelyben a közösségi 

jól-lét a helyi kultúra és szabadidő fejlesztése, gyermek jól-léti indikátorok felállítása az idősek, a 

munkavállalók jól-léte hangsúlyos.69 

A jól-lét az ír szakértői közösségek értelmezésében 

A szakértői csoportok a jól-lét témaköreit az alábbi közpolitikai kérdések esetében vizsgálják: 

A: Oktatás 
Az ír fiatalok személyiség fejlődése és kritikus életképességeinek kialakítása lehetővé tétele 
A fiatalok jól-létre oktatása 
Mindenki számára legyen meg az élethosszig tartó tanulás lehetősége és annak támogatása 
A gyermekek jövőjének kilátásainak javítása nyitottabb és inkluzívabb tanulmányi rendszer révén 
Az emberek jól-létre való érzékenysége fejlesztése, mi a jól-lét, miért fontos, hogyan segíthetjük elő elérését. 
A mentális ügyekben meglévő előítéletek csökkentése, az egészséges mentális attitűd kialakítása az oktatás 
egész folyamatávan 
A jól-lét alapjainak kialakításához a depriváció csökkentése az oktatásban és az oktatás révén 
Az ír oktatás erősségeinek azonosítása, és nyilvánvalóvá tétele 
A szubjektív jól-lét érzéshez kapcsolódó dialógusokba való közvetlen bevonása az oktatóknak és tanároknak 
Az oktatás fontosságának megértetése az életút teljes szakaszában 
Más személyekhez és a természethez való kötődés kialakítása tapasztalatok révén 

 

 

_  

B: Vállalkozás és foglalkoztatás – jól-lét 
Az ír munkavállalók megfelelően javadalmazott és kiteljesítést adó foglalkoztatási lehetőségekhez és 
feltételekhez juttatása 

                                                           
68Well-being Matters. A Social Report for Ireland Volume I.Published by the National Economic and 
Social Council. https://www.google.hu/search?q=democracy+well-being+ireland&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-
a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=B4yLU7DUMIzc8gexioCoDg#channel=fflb&q=democracy+well-
being+ireland&rls=org.mozilla:en-US:official&start=10 
69 Towards 2016. Ten-Year Framework Social Partnership Agreement 2006-2015. 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fwww.taoiseach.gov.ie%2Fattached_files%2FPdf%2520files%2FTowards2016PartnershipAg
reement.pdf&ei=s5eLU_YBx5vRBdW2gOAD&usg=AFQjCNGZ1zEXDlMl8DfiR58kP1lGE6vFiQ&bvm=bv.
67720277,d.d2k 
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Az üzleti világ jól-létet támogató etikai alapelveinek kialakítása 
Átlátható üzleti értékek kialakítása, amely az eredményekhez kapcsolódó fair hozzájárulást  díjazza 
Más országok tapasztalaiból való tanulás és arra való építés 
Írország legyen a vállalkozások viteléhez vonzó telephelyi célpont 
Segítse elő a vállalkozások és innovációk dinamizmusa kialakítását 
Csökkenjenek a vállalkozások indításának kockázatai szociális támogatások révén, ha az üzlet elbukik 
Az ország gazdasági potenciáljának realizálása jobb álláslehetőségek révén 
A fiatalok értelmes és tartalmos munkához juttatása 
A munkahelyi jól-léti programok a produktivitás növelésével adjanak komparatív előnyöket Írország számára 
A vállalkozások és a társadalom kapcsolatának megfelelő és fair alapokra helyzése 
A kisvállalkozások esetében strukturált start up támogatások nyújtása, védelem a multikkal szemben a 
vállalkozások megszilárdítására 
Az ír vállalkozások sikeressége biztosítása a hozzáadott hosszú távú értékek és fenntarthatóság alapján  

 
 

C. Közösség 
Minden állampolgárnak legyen joga és szabadsága közössége pozitív megváltoztatására 
Segítse elő az egyének belső értékeinek stimulálását: autonómia, kompetencia, másokkal való kapcsolatok 
Járuljunk hozzá, hogy a gazdasági, kulturális változások megítélésében külső szemmel is tudjanak 
értékítéletet mondani 
A lakosság közösségi kötődése és bevonása erősítése 
Erős, ellenálló, biztonságos és támogató közösségek kialakítása, amelyek felelősek saját cselekedetükért és 
azok másokra való hatásáért 
Az egyének legyenek képesek a helyi közösség negatív és pozitív aspektusainak értékelésére, dönteni abban, 
hogy a változások, változtatások milyen hatással bírnak a közösség egészsére 
A lakóhelyi természeti értékek fejlesztése 
A lakosság képessé tétele a közösségi jól-lét elérésére 
Személyes felelősségvállalásra oktatás, másokra és a környezetre gyakorolt hatások kiszámítása 
Esztétikus, szép lakóhelyek kialkítása 
Az ember okozta környezeti kárelemek csökkentése 
Annak elérése, hogy a fizikai és mentális egészség prioritást kapjon a helyi politikában 
A zöld környezet növelésével a jövő generációk egészsége elősegítése 
Olyan információs tájékoztató modellek kialakítása,amely a politikusok és az állampolgárok a jól-lét 
feladatait a tényadatú ismeretekre és összefüggésekre alapozhatják 
 
 

D Egészség 
Az egészséggel kapcsolatos döntések vállalhatók legyenek, ne okozzanak dilemmákat 
Írországban mindenki hozzáférjen az egészségügyi ellátáshoz 
Érjük el, hogy hosszú és egészséges életet éljünk 
Érezzük kompetensnek magunkat életcéljaink, kapcsolataink kialakításában 
érjük el, hogy minden személy legyen képes legjobb egészsége megvalósítására 
Segítsük az egyéneket a testedzés, fizikai tevékenység támogatása révén a jól-lét és egészség megtartásában 
E célok elérése érdekében több közösségi és helyi kezdeményezés indítása 
Az embereknek gyermekkoruktól legyen lehetősége a pszichológiai egészséggel való megismerkedésre 
Alakítsunk ki egyéni, csoportos, kontextusnak és forrásainknak megfelelő fizikai gyakorlatokat, 
tevékenységeket 
Csökkentsük az alkohol jelenlétét a társadalomban 
Erősítsük az érték alapú életvitelt 
Fizikai környezetünket aktív életstílusnak megfelelően alakítsuk ki 
Tudatosítsuk a választási lehtőségeket (diéta, testedzés) 
Csökkentsük az egészségi egyenlótlenségeket 
  

E. Demokrácia 
Neveljük és képezzük az embereket arra, hogy felismerjék a demokrácia szükségleteket és a demokrácia 
fontosságát 
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A sebezhető csoportok véleménynyilvánítása biztosítása 
Erősítsük a demokráciát új technológiák révén 
Akadályozzuk meg, hogy hatalmi érdekek aláássák a demokráciát 
A demokratikus kollektív döntéshozatalban való részvétel legyen az emberi élet fontos része, és nem egy 
távollevő elit kiváltsága 
Javuljon a döntéshozatali folyamatok átláthatósága 
Kutassuk ki, hogy a fogyatékkal élők esetében milyen véleménynyilvánítási formák a legfontosabbak 
számukra 
Érjük el, hogy a politikai vezetők a hétköznapi nyelvhasználat formájában kommunikáljanak az 
állampolgárokkal 
Vezessék be a társadalmi nemi kvótát a választásokon 
Ünnepeljük a demokráciát 
Oktassuk politikára a fiatalokat értelmes és inkluzív módokon 
keltsük fel az érdeklődést a helyi és nemzeti politika iránt 
 

F.Környezet 
A környezeti kérdések sokrétű és életfontosságú jellege elismerése 
Szép és élvezhető lakó-és munkahelyi környezet kialakítása 
A nem egészséges és lepusztult környezet ökológiai helyreállítása és társadalmi integrációja megteremtése 
Az épített és természeti környezet értékeinek megvédése és megőrzése a jövő generációk részére 
A városokban és városkörnyékeken a tiszta zöld környezet elérhetővé tétele 
A városi és vidéki tájképi környezet sugallja a „Zöld Sziget” érzetet 
Növeljük a környezeti fenntarthatóság fontossága érzetét 
Határozzuk meg, mit jelent a környezet elfogadható minősége 
Ismerjék meg az állampolgárok az alternatív lehetőségeket és azok elfogadáshoz járuljunk hozzá (közösségi 
közlekedés, lakások, diétás lehetőségek ,stb.) 

 
 

G. Fenntarthatóság 

A tervezésben a fenntarthatóság érvényre juttatása 
Írország egyedi jellege érzete erősítése – a nyelvi, a művészeti és a kuturális örökség területén 
Fenntartható fogyasztás és alternatív fogyasztási szokások kialakítása 
Fenntartható tengeri ökorendszer kialakítása 
Friss, helyi árukhoz való hozzáférés 
Energiatakarékos lakások 
Az autófüggőség csökkentése, közösségi közlekedés, sétálóutcák, járdák fejlesztése 
Írország fenntarthatósági programja a természeti erőforrások hosszú távú értéknövelését 
biztosítsa 
A hulladékok értelmes felhasználása és szeméttelepek fejlesztése 
Fenntartható viselkedés a fogyasztás központú viselkedéssel szemben 

 
 

H Kormányzás 
A kormányzatok a politikai változások és változtatások előtt tekintsék át a kutatások eredményeit 
A vezetés és kormányzás közösségi részvétellel történjen 
A választott kpviselők és tisztviselők elszámoltathatósága 
A választók közössége és ne más külső csoportok érdekeit képviseljék a politikusok 
Az ún. silo-kultúra helyett ( a kormányzati osztályok nem osztják meg az információkat, nem figyelnek a 
kapcsolatokra) az ún. egyeztetett tényalapú, joint up kormányzás megvalósítása 
a politikai célok tükrözzék az állampolgárok legfőbb törekvéseit, és ne a GDP-vel legyenek elfoglalva 
Támogassák az egyének jól-létét, tegyék lehetővé, hogy választhassanak, és ne azt kelljen tenniük, amit a 
politikusok gondolnak, hogy a jól-létükhöz fontos 
Alakítsák ki az emberek életét érintő kérdésekben a döntéshozatali lehetőségeket 
Legyen lehetősége a polgároknak, hogy a média kampányokkal szemben alternatív nézőpontokat is 
kialakíthassanak 
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Tegyék lehetővé, hogy minőségben hozzájáruljanak a jól-léti politikák kialakításához és megvalósításához 
A köz-és szociális szolgáltatások folyamatosan javítsák szolgáltatásaikat, reagáljanak a szükségletekre és az 
emberek igényeire 
Alakítsák ki a politikai döntéshozatal központi és fair alapelveit 
Bontsák le  jól-léti politika akadályait jobb információkkal és alulról-felfelé történő döntéshozattallal 

 
 

I. Életstílus 
A munka és szabadidő egyensúlya helyreállítása, ennek megértetése  
A gyermekgondozás, a szülési szabadság, és kisgyermeknevelés feltételeinek javítása 
A lakossági dohányzás csökkentése 
Az alkoholfogyasztás csökkentése 
Az aktív utazás normává tétele 
A szülők egészsége biztosítása az életkurzus folyamatában 
Pozitív mentális egészség elősegítése 
Nemzeti egészséges étkezési tanácsadás, nemzeti testmozgási tanácsadás és útmutatók 
Az életstílus környezeti hatásainak figyelembe vétele 
Az egyén hozzáférhessen a szabadidős és kulturális lehetőségekhez jelentős kiadások nélkül 
Alakítsák ki a biztonságos és egészséges, szociális és életképesség fejlesztő ingyenes játszóhelyek 
infrastruktúráját 
A szabadidő és a kulturális tevékenység élvezete lehetőségeinek megteremtése 
Az élő természet használatának maximalizálása 
 

J. Egyenlőség 
Az egyenlő lehetőségek egyenlőtlensége az induláskor – elismerése a politikai célok mgfogalmazásakor 
Csökkentsük a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket 
Az egyének személyes empátiáinak kialakítása korai gyermekkortól 
A közösség minden tagját egyenlően értékeljék 
Minden épület elérhető legyen a képzés minden szakaszában és szintjén 
Minden diák egyenlő lehetősége megteremtése 
Egyenlő lehetőségek megteremtése 
Az ír társadalom egyenlőtlenségeinek csökkentése 
A szintek közötti különbségek csökkentése 
Az egyenlőséget érintő hazai és külföldi lehetőségek oktatása 
Képezzenek arra, hogy az egyének és csoportok milyen akciói alkalmasak az egyenlőtlenség csökkentésére 
Tegyen különbséget a lehetőség és a kimeneti egyenlőségek között 
Az emberek oktatása az egyenlőségek fontossága megértetésére 
Nyilvános viták támogatása az egyenlőtlenségekről 
Az információszolgáltatást a közügyeket és képzéseket illetően küön jogszabály rendezze 
Képesség az egyenlőtlenségek feltárására és megállapítására 
Az egyén flkészítése arra, hogy megértse, hogy milyen pozíciója van a társadalomban 
A szolgáltatásokhoz és forrásokhoz való hozzáférés egyenlősége biztosítása 

 

Az ír oktatás és a jól-léti politika 
Mentális egészség program Írországban 

Az ír iskolákban mentális egészség programokat vezettek be, hogy a viselkedésben és az 

önkontrollban, a szociális és emocionális készségekben, a tanulási képességekben és a tanulási 

eredményességben, a szociális környezetben való problémamegoldó képességekben eredményeket 

érjenek el. A program a WHO Ottawai Kartája Iskolai Egészséget Támogató Iskolák modelljére épít: 

Iskolai egészségpolitika egészséges élelmiszer, iskolai verekedés és erőszak csökkentés, egészséges 

fizikai környezet ( design, elhelyezkedés, eszközök, fény, testnevelésre alkalmas terek, tanulószobák 
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éttermek)kialakítása. A megfelelő társadalmi környezet (szülők, , tanulók közösségek egészségi 

kompetenciáinak és cselekvési akcióinak segítése, saját és közösségi jól-léti kompetenciák kialakítása, 

rendszeres partnerség iskola, szülői és helyi csoportok, egyének között, iskolai egészségi 

szolgáltatások, mentális egészségi tanácsadás, tanulók szociális és emocionális képessége fejlesztés, 

az intellektuális fejlődés korlátainak csökkentése, a tanulói interakciók  és tanulás javítása a program 

része.70 ( A program MindMatters néven fut Ausztráliában, Firends for life címen ausztráliában, Új 

Zélandon, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban, Finnországban, 

Hollandiában, az USA-ban, Mexikóban, Norvégiában, Portugáliában, SEAL címen –szociális, 

emocionális aspektusai a tanulásnak az Egysült Királyságban, Caring School Community USA, 

Mentally healthy Schools Új-Zéland, SHE Network 43 európai országban). 

Tanári egészség és jól-léti programok Észak-Írországban 

A tanárok egészsége és jól-léte kialakításában: 

 ún. oktatói jól-léti szakemberek képzése, akik ismerek az oktatás világát, a stressz csökkentés 
módszereit, a moderáció technikáit.  A személyzeti jól-léti szakemberek ismerik a megfelelő 
támogató intézményeket, a professzionális segítségadás rendszerit. 

 Külsős tanácsadó szolgáltatások és telefonos gondozás kialakítása. 

 Rugalmas munkahét: munkahely megosztás (4+4 óra/ 2 fő), karrier szünetelési rendszer, stb. 

 Bürokratikus terhek csökkentése 

 Egészség program a tanárok részére is az iskolai program részeként, 

 Csökkentett foglalkoztatás a nyugdíj előtti 5 évben, 

 a hallgatói fegyelmezésre a tanárok felkészítése 

 elektronikus adminisztrációs technológia a terhekk csökkentésére 

 a tanárok tanulók általi bántalmazása kezelése 

 egészségi és jól-léti iskolai munkahelyi auditok 

 személyiség fejlesztési programok indítása 

 a tanárok felkészítése arra, hogy felismerjék a mentális problémákkal küzdő hallgatók 
tüneteit, 

 a veszélyes környéken történő közlekedés, családlátogatás ügyeinek kezelésére felkészítés, 
stb. tartozik a stratégiába.71 

 

 

 

                                                           
70  

Spotlight, Well-Being: promoting mental health in schools .No. 2, 2012. 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.oireachtas.ie%2Fparliament%2Fmedia%2Fhousesoftheoireachtas%2Flibraryresearch
%2Fspotlights%2FspotWellbeing280212_101701.pdf&ei=7XuLU963AcWY1AXV-
oHoAQ&usg=AFQjCNGz7pYiCNQujkRpInbOSQmNiOIWZg&bvm=bv.67720277,d.d2k 
71 Tnc 2011/1 A Strategy for Teacher Health and Wellbeing in Northern Ireland. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%

3A%2F%2Fwww.deni.gov.uk%2Fmicrosoft_word_tnc_20111_thaw_strategy_document.pdf&ei=IXLU

5quIOHK0QX114GwAQ&usg=AFQjCNHYhYdYs0xMuif2Mpy2eZpzH8EG_A&bvm=bv.67720277,d.d2k 
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Vállalkozás és foglalkoztatás és Jól-lét Írországban 

Közösségi Jól-lét Észak-Írországban 
Az egészséges város program Derry városában 2009-ben indult. Célja a szülők, gondozók és fiatalok 

sportolási és egészségi programjainak támogatása. A programhoz kapcsolódik közösségi kertek 

létesítése a túlsúlyosság és egészségtelen étkezés ellen, a mentális egészség és az emocionális jól-lét 

erősítése a szomszédság és környezet javítása révén. A programokhoz alapvető oktatás, fórumok, 

egészségi állapotfelmérés, és egészséges tevékenységek kapcsolódnak. A közösségi kert program a 

fizikai és mentális egészségi problémákkal küzdők részére terápia jellegű, és az idősebb, fogyatékkal 

élő, sebezhető csoportok esetében a fizikai tevékenység biztosítása a cél. Feladat a szociális kohézió 

erősítése a természeti erőforráshoz való hozzáférés biztosítása: a regió közösségi 

sportlehetőségeinek kutatása és feltárása, 5 közösségi kert kialakítása, kockázatviselői fórum 

kialakítása, az elosztás megtervezése, közösségi mentorok képzése, a célcsoportok kertészeti 

ismeretekre oktatása, közösségi koordinátorok képzése. Derry négy körzetében a lakónegyed 

megújítása önkéntesség és aktív állampolgárság révén, amellyel a fiatal korai iskolaelhagyók, 

munkanélküliek, fogyatékosok, nők  részére helyi coachok és önkéntesek akkreditált állampolgársági 

képzéseket tartottak. Testnevelési programokat szerveztek tanulási nehézséggel bíróknak, kiegészítv 

táplálkozási és életstílus programmal. A helyi taxitársaságok alkalmazottainak 6 hónapos 

fogyóversenyt szerveztek. Közösségi trénerek, edzők és coachok képzése az alulreprezntált 

csoportokból, edzői hálózatok kialakítása.72 

Egészség és jól-lét közpolitikája Írországban 
A fenti szakértői jól-léti definícókkal szemben az egészségügyi törvény az egészség és jól-lét kérdését 

a következő módon definiálja. Az egészség azt jelenti, hogy mindenki képes teljes fizikai mentális és 

szociális jól-léte élvezése elérésére. Az egészséges ember képes a társadalom, a hely, amelyen él, 

lakik, dolgozik, játszik egészségéhez és minőségéhez hozzájárulni. Az egészség több, mint a betegség 

hiánya vagy a fogyatékmentesség, egyéni egészség, az ország egészségessége, ami kihat a lakosok 

megélt tapasztalatainak minőségére. Az egészség a mindennapi élet fontos forrása, közjó és érték a 

humán fejlődés nézőpontjából. A jól-lét az egészség integrált eleme, a különböző faktorok 

összhatását tükrözi, amelyek révén azok kihatnak az egyén életminőségére egész élete során. A jól-

lét a pozitív  mentális egészség koncepciója, amelyben a személy realizálja saját képességeit, 

megbirkózik a normál stressz folyamatokkal, produktív és eredményes munkára képes, és képes 

közösségéhe egészségéhez hozzájárulni. Összességében nem azzal foglalkozik, mi a rossz az emberek 

életében, hanem mi teszi az emberek életét boldoggá. 

Az ír társadalom főbb egészségi problémái:  

                                                           
72 http://www.derrycity.gov.uk/SportsDevelopment/Community-Health-and-Well-Being-%281%29 
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 a túlsúlyosság és kövérség, amellyel a lakosság egynegyede, az alacsony státusú 

csoportokban élők 60%-a küszködik. A nemdohányzók rákbetegsége, a szívbetegség és a 

diabetesz legfőbb okozója.  

 Az ír lakosság negyede mentális problémákkal bír, magas a fiatalok, főként a fiatal fiúk 

öngyilkossági aránya, az idősek depressziója, az alacsony státusú csoportok depressziója. 

 A dohányzás. 

 Az alkoholfogyasztás Európában a legmagasabb, ami az alkohol okozta rákbetegségek, 

szívbetegségek okozta halálokokat jelenti. A kövérség egyik okozója, az öngyilkosságok fele 

alkoholizmussal összefüggő, és gyakran drogfogyasztással párosul. 

A stratégia az egészségfejlesztés irányítását, a partnerségek kialakítását, a csoportok, egyének 

közösségek megerősítését, egészségügyi reformot  és kutatási programok indítását célozta meg. A 

program része az indikátorok meghatározása, az egészségi státus rendszeres mérése.73 

Az orvosok egészsége 

Az orvosok egészsége a brit, kanadai és ausztrál modell alapján kimunkált komplex képzési és 

karrierfejlesztési keretrendszer.74 

A mentális egészség fejlesztés programjai Észak-Írországban 

A mentális egészség fejlesztése a „ Flourishing Society. Aspirations for Emotional Health and 

Wellbeing in Northern Ireland”75  elnevezésű programban összefogottak. A 2008-ban elfogadott 

dokumentum 2010-ig tervezte a mentális programok fejlesztését. a program az életkurzusra 

koncentrál, a korai gyermekkor, az iskolai mentális jól-léti program, a foglalkoztatást támogató 

program, a mentális egészségi képzések, a közösségi bevonás, a kutatások és mérések és a 

megvalósítás mikéntjére koncentrál. Ez kiegészült a szolgáltatási keretrendszerrel, amely 60 pontos 

standardokban határozta meg a szolgáltatási követelményeket.76 

                                                           
73 HealTHy IRelanD – a fRaMeWoRk foR IMpRoVeD HealTH anD WellbeInG. 
http://www.dohc.ie/issues/healthy_ireland/ 
http://www.safefood.eu/Childhood-Obesity/Welcome.aspx 
 
74 http://www.rcpi.ie/article.php?locID=1.11.828.829 
 
75  
 A Flourishing Society. Aspirations for Emotional Health and Wellbeing in Northern Ireland. 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.niamhwellbeing.org%2FSiteDocuments%2Fcompass_flourishing.pdf&ei=4p-
LU5uMHNSM7AankoHACQ&usg=AFQjCNF3OnaNJt2GooMAz3MZlE--
cnjkbQ&bvm=bv.67720277,d.ZGU 
76 Service Framework For Mental Health And Wellbeing. www.dhsspsni.gov.uk 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFEQFjAD&url=http%3
A%2F%2Fwww.scie.org.uk%2Fpublications%2Fguides%2Fguide30%2Ffiles%2Fnorthern_ireland_men
tal_health_and_wellbeing_service_framework.pdf&ei=up2LU6bcE-
ny7Ab20YCwDQ&usg=AFQjCNFc2PWSfMPnOBb_Zzc1F5UahrcQgQ&bvm=bv.67720277,d.ZGU 

http://www.dohc.ie/issues/healthy_ireland/
http://www.safefood.eu/Childhood-Obesity/Welcome.aspx
http://www.rcpi.ie/article.php?locID=1.11.828.829
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Az egészséges munkahely és jó-lét témaköre Írországban 
Az egészséges munkahely és a mentális egészség programok fontos szerepet játszanak. Az ír 
munkaadói egyesület, az IBEC kiadott egy tájékoztatót a témakörben a csoportvezetők számára.77 
Mental health and wellbeing:A line manager’s guide 2012-ben kiadott segédanyag. Angliában 2013-
ben adtaki hasonló segédanyagot.78 
A munkahelyi egészségi és jól-léti stratégia szakértői jelentés és válasz a jelentésre, a kérdéskör egyik 
legfontosabb dokumnetuma.79 Integrated Employee Wellbeing & Welfare Strategy 2009-14 közötti 
időszakra szól. A stratégia főbb hangsúlyai: a munkahelyi jelenlét programja: a munka méltósága és 
jogi keretei, a stresszpolitika megelőzés és menedzsment, az egyedül állók támogatása, rehabilitációs 
politika, a szerződéses partnerségek menedzselése, a mozgás és kézimunka biztonsága, az alkohol és 
droghasználat kezelése. A munkahelyi jóléti kérdések közé tartozik a foglalkoztatás szabályozása, a 
családbarát politika, a betegszabadság, a nyugdíjazás; a munkahelyi egészségi és jól-léti programok 
közéa foglalkozási egészség, a munkatársak támogatása, az egészségfejlesztés, az egészség és 
munkavédelem. 

Az ausztrál és új-zélandi jól-léti modell és rendszer 

A Jól-lét mozgalom 
Kapcsolatok, állóképesség, felelelősség a jelszava az ausztráliai non-profit hálózatnak, amelynek a 

neve Wellbeing Ausztrália. A cél az egyének és csoportok, közösségek és az oktatásban 

tevékenykedők összefogása a jól-lét érdekében. 

                                                           
77 Mental health and wellbeing: A line manager’s guide. 2012. 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3
A%2F%2Firishpsychiatry.ie%2FLibraries%2FExternal_Affairs%2FIBEC_and_SeeChange_Mental_Health
_and_Well_Being_A_Line_Manager_s_Guide.sflb.ashx&ei=uqGLU__8L4zN7AbjsYGgDg&usg=AFQjCN
GkImLLPy3iiwl5TQ-Yo-kGg1Qp7w&bvm=bv.67720277,d.ZGU 
78 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fi
rishpsychiatry.ie%2FLibraries%2FExternal_Affairs%2FIBEC_and_SeeChange_Mental_Health_and_Well_Being_A
_Line_Manager_s_Guide.sflb.ashx&ei=uqGLU__8L4zN7AbjsYGgDg&usg=AFQjCNGkImLLPy3iiwl5TQ-Yo-
kGg1Qp7w&bvm=bv.67720277,d.ZGU 
https://www.google.hu/search?q=Mental+health+and+wellbeing%3A+A+line+manager%E2%80%99s+guide&ie
=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-
a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=uKGLU5nPGKTc8ger4IGwDg 
 
79 Workplace Health and Well-Being Strategy. Report of Expert Group. 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.hsa.ie%2Feng%2FPublications_and_Forms%2FPublications%2FOccupational_Health%
2FWorkplace_Health_and_Well-
Being_Strategy.pdf&ei=DqOLU72LPOWf0QXA1YDADg&usg=AFQjCNHNrBFYGPqjwt5UpKXw9jogiKW5
Cw&bvm=bv.67720277,d.d2k 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEAQFjAB&url=http%3
A%2F%2Fwww.hsa.ie%2Feng%2FPublications_and_Forms%2FPublications%2FOccupational_Health%
2FWellbeing_Response.pdf&ei=DqOLU72LPOWf0QXA1YDADg&usg=AFQjCNH2dTW3v0QrT6r5-
8FYm9cIJWQ_Kw&bvm=bv.67720277,d.d2k 
 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Firishpsychiatry.ie%2FLibraries%2FExternal_Affairs%2FIBEC_and_SeeChange_Mental_Health_and_Well_Being_A_Line_Manager_s_Guide.sflb.ashx&ei=uqGLU__8L4zN7AbjsYGgDg&usg=AFQjCNGkImLLPy3iiwl5TQ-Yo-kGg1Qp7w&bvm=bv.67720277,d.ZGU
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Firishpsychiatry.ie%2FLibraries%2FExternal_Affairs%2FIBEC_and_SeeChange_Mental_Health_and_Well_Being_A_Line_Manager_s_Guide.sflb.ashx&ei=uqGLU__8L4zN7AbjsYGgDg&usg=AFQjCNGkImLLPy3iiwl5TQ-Yo-kGg1Qp7w&bvm=bv.67720277,d.ZGU
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Firishpsychiatry.ie%2FLibraries%2FExternal_Affairs%2FIBEC_and_SeeChange_Mental_Health_and_Well_Being_A_Line_Manager_s_Guide.sflb.ashx&ei=uqGLU__8L4zN7AbjsYGgDg&usg=AFQjCNGkImLLPy3iiwl5TQ-Yo-kGg1Qp7w&bvm=bv.67720277,d.ZGU
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Firishpsychiatry.ie%2FLibraries%2FExternal_Affairs%2FIBEC_and_SeeChange_Mental_Health_and_Well_Being_A_Line_Manager_s_Guide.sflb.ashx&ei=uqGLU__8L4zN7AbjsYGgDg&usg=AFQjCNGkImLLPy3iiwl5TQ-Yo-kGg1Qp7w&bvm=bv.67720277,d.ZGU
https://www.google.hu/search?q=Mental+health+and+wellbeing%3A+A+line+manager%E2%80%99s+guide&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=uKGLU5nPGKTc8ger4IGwDg
https://www.google.hu/search?q=Mental+health+and+wellbeing%3A+A+line+manager%E2%80%99s+guide&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=uKGLU5nPGKTc8ger4IGwDg
https://www.google.hu/search?q=Mental+health+and+wellbeing%3A+A+line+manager%E2%80%99s+guide&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=uKGLU5nPGKTc8ger4IGwDg
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A jól-léti mérések bevezetése 

Az ausztrál kormányzat 2001-től indította be a jól-léti mérésket, és a 4. mérés tekinthető igazi jól-léti 

mérésnek, ami a munkára és szabadidőre vonatkozott. 2003-ban a személyes pénzügyeket, majd a 

Bali robanntások, az iraqi háború hatásait, a munka hatását, az ausztrálok kapcsolati értékeit, 2004-

ben az államok fővárosainak jól-létét, a háziállat tulajdonlás hatását, a testsúly és egészség, a 

személyes pénzügyi eladósodottság, a munkahelyi biztonság, a városi és vidéki élet, 2005-ben a 

házigondozás, a szövetségi fővárosiak jól-létét, az ausztrálok személyes kapcsolatait, kutatták, majd 

összegezték.  2006-ban a jövedelem biztonságossága,a jelzálog és lakástulajdonlás, 2007-ben a 

leginkább és legkevésbé jól-létben élők csoportjait,  a munka a jól-lét és a boldogság kapcsolatát, az 

ápolók egészségét és jól-létét, a jobb élet feltételeinek változásait rögzítették.  2008-ban a lakáshitel 

kamatok emelését, azt, mi teszi boldoggá az embereket, a nikotin és alkohol hatását, a városi és falusi 

lakónegyedeket, a pénz, az adósság és a magány kapcsolatát, a rendkívüli nagy kiterjedésű 

bozóttüzek és áradások hatásait mérték. 2009-ben a szerencsejáték, a csokoládé és a sertés 

influenza, az egészségügyi döntéshozatal, a pénzügyi tanácsadás és vagyonkezelés és ellenőrzés, a 

gyermekek és a lakónegyedek jól-léti összefüggéseit kutatták. 2010-ben a tartós és a gyakran változó 

képviselői körzetekben élők jól-létét, a fővárosiak jól-létét, a klímaváltozás hatásait, 2011-ben az 

internet és a személyes kapcsolatok alakulását mérték.  2011-ben ismételten nézték az áradás és a 

bozóttüzek hatásait, a krónikus betegségben élők jól-létét, a mennyiségi és minőségi alvást, a 

házasélet hatásait, az anyával és anyóssal élés (2012), a közösségi média, a személyiség sikerei és a 

munka összefüggéseit (2013).  

A jól-léti mérések politikai gazdaságtana 
Ausztrália központ bankja a gazdasági jól-lét és fenntarthatóság szempontjából fogalmazta meg a 

„kincstár jól-léti programját”: ezek között a termékek és szolgáltatások elérhető szintje, a jó egészség 

és környezet, szabadidő, a nem megfogható személyes társadalmi tevékenységek, politikai részvétel, 
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szabadság és jogrend; az értelemmel teli életmód és társadalmi részvétel, megfelelő tőkeállomány: 

humán, fizikai, társadalmi, természeti, kulturális, a nem teljes képességekkel élők kockázatainak 

csökkentése, a megélhetési költségek, a komplexitás költségeinek csökkentése, átlátható korányzás 

és a választási lehetőségek bővítése.80 

A jól-lét és az egészséges munkahely 

Az egészség és  jól-lét programok (WHP) Ausztráliában az elmúlt 10 évben bevezetett munkahelyi 

egészségvédő programok, amelyek célja a munkaerő produktivitása és teljesítménye növelése. 

Európában e programokat az EU 2007.évi Munkahelyi egészségfejlesztési nyilatkozata alapján 

szervezik. Az ausztrál modellben a munkahelyi programok az alábbi stílusúak: 

 életstílus programok: testedzés és általános fitness: joga, tajchi, relaxáció masszázsterápia), 

kövérség és túlsúlycsökkentés, stressz, táplálkozás, az idősödés hatása, munkahely szabadidő 

egyensúly, dohányzás, alkohol, drogfogyasztás csökkentése, egészséges főzés,, alternatív és 

holisztikus gyógyászat, szülőképzés, egészséginformációk, személyes egészségügyek kezelése 

(depresszió, rák). Rendszeresek a felmérések, kockázat felmérések, tanácsadás,tea - 

gyümölcsárusítás, kiváló kávé biztosítása, stb. 

 Szervezeti kultúra programok indultak: a munka tartalma és kontextusa, a munka 

értelmessége, jellemzője, minősége, helye, a munkaidő rugalmassága, a munkafolyamatok 

ismétlődő jellege, továbbképzés és karrierépítés témáiban. A munkahelyi kultúra: erkölcs, 

motiváció, elégedettség, munkahelyi befogadás,  menedzsment attitűd, viselkedés, stílus, 

munkahelyi vitatkozás, bántalmazás, pszichológiai bántalmazás, a menedzserek és a 

felügyelők képzése, jutalmazás, elismerés, munkahelyi balesetek kezelése, a főnök és 

beosztott viszony, a munkahelyi konfliktusok.81 

Munkahelyi és egészségi jól-léti programok Új-zélandon 

A munkahelyi82 

                                                           

80 Parkinson, M. Sustainable wellbeing - An economic future for Australia 

http://www.treasury.gov.au/PublicationsAndMedia/Speeches/2011/Sustainable-wellbeing 
81 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CEgQFjABOAo&url=http%3A%2
F%2Fwww.dpac.tas.gov.au%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0006%2F123855%2FMinisterial_Direction_23_
Guidelines.pdf&ei=3qaLU4v_HdCf0wWjhYG4Dg&usg=AFQjCNFM352XGnDKGMEanACe7RQCcSHEOQ&bvm=bv.
67720277,d.d2k 
82 http://www.dol.govt.nz/whss/snapshot08-09/page03.asp. 
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Az egészség és jól-lét területi, közösségi programjai  

Viktória állam modellje 

Ausztráliában a közösségi jól-lét mérése az új évezred első évtizedében megindult, és nemzetközi 

szinten is kiemelkedően jó az ún. CIV modell, azaz a Viktória Közösségi indikátorok modell. A modell 

egyszerre volt felülről és alulról szervezett, és az önkormányzatok, más szereplők bevonásával széles 
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konzultációs folyamatban alakult ki. Az önkormányzatok jelzése alapján a következő 

tevékenységekhez kívánták az adatokat alkalmazni. alkalmasak legyenek a cselekvési prioritások 

felállítására; alkalmasak legyenek a közösségi szükségletekre szabott szociálpolitikák kialakítására, 

jelezzék a társadalmi tervezés problémáit és réseit, alkalmasak legyenek preventív intézkedések 

meghozatalára, lehessen általuk változásokat tervezni, segítsék az ügyképviseletet, a közösségi jól-lét 

komplex tényezőire mutassanak rá; tegyék lehetővé a hatékony forrásfelhasználást; legyenek a 

költségvetési számok az adatokkal alátámaszthatók. 

Közösségi jól-léti mérési keretrendszer nem csupán a mérés kedvéért kialakított mérési rendszer, 

hanem olyan indikátorrendszer, amely a holisztikus közösségi jól-lét elérését, a döntések és a 

cselekvések hatását méri. A fenti indikátorokkal szemben alkalmasak a közösségi mérések esetében 

az objektív és szubjektív mérések, az érzet és a realitás, a közösségi prioritások és célok, 

összességében az önkormányzati szükségleteknek megfelelő mérésekre. Fontos szempont, hogy ne 

legyen túl sok adat, és az információk más mérések révén könnyen kinyerhetők legyenek. Másrészt 

olyasmit is mérjenek, ami jelenleg nem probléma. 

Ausztrália első közegészség és jól-lét terve 2011-15 közötti időszakra szól, és a 2008.évi közegészségi 

és jól-léti törvény alapján született meg.  Emellett az állam egészségügyi prioritásainak és a 

családtörvénynek a programjaira is épített. A közegészségi és jól-léti tervezési keretrendszer kiemelt 

eleme az állampolgárok egészségügyi írástudása megteremtése, annak a képességnek megszerzése, 

hogy megőrizzék egészségüket, képesek legyenek olyan döntések meghozatalára, amelyek javítják 

egészségi állapotukat, csökkentik a betegség kockázatait. A program önkormányzati és közösségi 

egészségterveket tartalmaz, képes a szegény, sebezhető csoportok egészségszükségleteinek 

felmérésére, az intervenciók megtervezésére. A terv része az egészségügyi rendszer átalakítása a jövő 

szükségleteinek megfelelően, prevenciós szervezet létrehozása. A terv összehangolt a dohányzási, az 

élelmiszert érintő, a gyermek jól-lét és biztonság, a radioaktív anyagok, az ivóvíz, a droghasználat stb. 

témákat érintő törvényekkel, de a közlekedés, a környezet, a buszbiztonság, az oktatás, stb. 

prevenciós törvényekkel is. A terv szükségletelemzésre épít, meghatározza a kulcsadatokat, az 

egészségfejlesztés és egészségvédelem, az egészségi beavatkozások rendszerét. Az egészség és jól-lét 

meghatározói között az egyéni, a társadalmi, a kulturális, a gazdasági és környezeti tényezőket érinti.  

 Egyéni tényezők: a genetikai örökség, a kisgyermekkori élettapasztalatok, az életkor, a nem, 

az etnikai hovatartozás, az életvitel és az egészséggel kapcsolatos viselkedés. 

 A társadalmi és környezeti faktorok között a foglalkozás és lakáskörülmények, iskoláztatás és 

oktatás, társadalmi kapcsolatok, a munka és szabadidő feltételei, a lakás állapota, a 

szomszédság és környezet szerepelnek. 
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 Az életstílusból fakadó kockázatok között az ülő életmód, a nem otthon evés elterjedése 

(energiában gazdag ételek, nagyobb adagok, több zsiradék és só), a közösségi élet 

visszaszorulása (sport és rekreációs klubokba járás csökkenése, szervezett fizikai tevékenység 

csökkenése, az önkéntes munka hiánya, az internet magáncélokra használata) a leginkább 

hangsúlyosak. A megnőtt nemzetközi mobilitás egészségi kockázatai, az élelmiszerek 

csökkenő biztonságossága, az időjárásnak és klímaváltozásnak kitettség, a digitális média 

által terjesztett egészséginformációk ellenőrizetlen jellege, az új biomedikai beavatkozások és 

technológiák elterjedése említett a Viktória állambeli közösségi tervezés esetében.  

Az önkormányzatok négyévente értékelik az egészség és jól-lét fejlesztési programokat és fogadnak el 

újakat. A kormányzati és önkormányzati szereplők mellett a helyi közösség környezeti és 

részönkormányzati programokat, klubokat, sport, vallási, művészeti, önkéntes munka, stb. 

szervezetek működtetését végzi. 

A törvény kitér a kutató közösségekre is, amelyek feladata az adatgyűjtés, értékelés, és a 

beavatkozások hatása értékelése. A tagállami és egyéb állami szintű kutatószervezetek mellett új 

elem a prevenciós kutatási partnerségek megjelenése, pl. szexuális egészség, baleseti kezelés, 

balesetkutatás, mentális egészség és közösségi jól-lét kutatás, a rák társadalmi összetevőinek 

kutatása, stb. Az ausztrál modellben a nemzeti, a tagállami, a regionális és a szubregionális tervezés 

összehangolt. A rendszer kitüntetett eleme a Közösségi Prevenciós Modell: a helyi jól-léti prevenciós 

rendszer lényege a közösségi akciók és hálózatok kialakítása, az ehhez szükséges források és 

munkaerő megteremtése, helyi partnerségek létrehozása, közösségi szintű tervezett intervenciók 

rendszere, a média bevonása, városi programok fejlesztése, új közösségi innovációs modellek és 

közösségi marketing kialakítása. Ehhez mérni kell a preventív egészségügyi beavatkozások 

eredményességét és hatását, kötelező egészséges iskolai, kórházi, munkahelyi menzák létrehozása, 

közösségi marketing modellek (SV DH: 2011) 

Maroondah település egy százezer fős kisváros, Melbourne agglomerációjához tartozik és három 

település összeolvadása révén jött létre. A kisváros közösségi jól-léti terve elkészült a 2013-17-es 

időszakra. Kötelező volt elkészíteni a választásokat követ egy éven belül. A terv az önkormányzati 

stratégiai határozatta, és a hosszú távú 4 éves pénzügyi tervvel együtt érvényes. A terv behatárolja a 

közösségi jól-lét fogalmát: a közösség boldogsági,, tartalmas és fejlődő képes állapota; fizikai, 

társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális feltételeknek megfelelő egyén és kollektív funkciók; 

kapcsoltság, társadalmi infrastruktúra az egészséges és értelmes életvitel képessége, a helyi 

közösségi részvétel, annak képessége, hogy egészséges közösséget legyen képes kialakítani, ehhez a 

kapacitásokat kifejleszteni. A programban az önkormányzat szerepe kiemelt, és kb. 10-12 szervezeti 
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egység és civil szervezet volt bevonva a tervezésbe. A fejlesztési tervet közösségi profilalakítással, az 

adatok értékelésével kezdték, majd konzultációval folytatták és a prioritások alapján megkezdték a 

stratégiai fejlesztést. A projekt láthatólag kötelező ujjgyakorlat volt, elkészült 4 prioritás mentén a 

cselekvési terv, és láthatólag nem tettek hozzá indikátorokat. Ám számos település rendkívül konkrét 

és részletes tervet állított össze felelősökkel és forrásokkal, az önkormányzat konkrét szerepköre 

meghatározásával. 

A 150 000 fős Whitehorse település jól-léti terve 5 stratégiai irányt 15 akciót határozott meg, 

rendkívül összeszedett és jól látható, könnyen értelmezhető módon. Egészséges, életerős, inkluzív és 

sokrétű közösség, lakható és fenntartható város, a környezet és a városi terek fejlesztése, 

stratégiaközpontú vezetés, nyitott és elérhető önkormányzat, egészséges helyi gazdaság 

címszavakkal. Az életkori váltásoknak megfelelő egészségi prioritások, kulturálisan megfelelő 

preventív és egészségvédő egészségügyi szolgáltatások, társadalmi nemi eltérések kiegyenlítése, 

közösségi tevékenységek, olyan kulturális környezet, amely képes értékelni a bevándorló 

közösségeket is 8 kínai, indiai, maláj), stb. Viktória egészségügyi minisztériuma kiadott a tervezéshez 

ajánlatot is, ám láthatólag a közös elméleti és bevezető kereteken túl nem adott meg kötelező 

szempontokat. Különösen gazdag és érthető, a lakosság számára vonzó Rockingham város jól-léti 

terve.  

Új-Zéland önkormányzatai alapvetően közösségi nézőpontból foglalkoznak a jól-lét és egészség 

kérdésével. A jól kialakult stratégiai és operatív tervezési modellben a társadalmi inklúzió 

célkitűzéseit tervezéssel, programokkal, projektekkel színezik az aktív állampolgárság jegyében. A 

lakás, energia, lakásbérlet kérdésekben ismeretterjesztő programok is beléptek a programok közé. Új 

Zéland önkormányzatai megfelelő jártassággal, kellő színességgel, és nem túlzottan mély 

bürokráciával viszik a programokat. 

Adalaide  modell 

Adalaide 2010-ben készítette el Egészség és jól-lét a kormányzás minden szintjén c. programját a 

WHO közreműködésével. A dokumentum megállapítja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti 

fejlődés elérése a kormányzati szintek politikájában integrált válaszokat igényel, ami nehezen 

megvalósítható a hatalmi szintek kiegyensúlyozatlan volta miatt.  A program globális szinten 

szervezett, célja, hogy integráljon minden politikát az egészségpolitika egésze alatt: gazdaság és 

foglalkoztatás, biztonság és igazságszolgáltatás, oktatás és óvoda, mezőgazdaság és élelmezés, 

infrastruktúra és tervezés, közlekedés, környezet és fenntarthatóság, lakás és lakossági 

szolgáltatások, földhasználat és kultúra.  A vertikális integráció mellett a hangsúly a szektorális 

politikák egészségcéloknak való alárendelésében rejlik. Az egészség és jól-lét a kormányzás minden 
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szintjén c. programot ellenzői gyakorta egészség-imperializmus programként kritizálják. A program 

szereplői között Dél-Ausztrália, Észak Karélia, British Columbia, Franciaország, Thaiföld, az USA egyes 

tagállamai a legfontosabb szereplők. 

A jól-lét az új-zélandi helyi önkormányzati törvény szerint négy fő alkotóelemből áll: a közösség 

társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti jól-létből. (2002.évi helyi önkormányzatokról szóló 

törvény) Külön meghatározták a maori lakosság jól-lét értelmezését, amely kultúra központú volt: az 

egyének külső és belső világa minden aspektusa, az egészség egyenlő a fizikai, pszichikai, a családi és 

spirituális jól-lét egyensúlyával, az egyén közvetlen és külső környezetében. 

A jól-lét koncepcióban az egészség, a boldogság, a kulturális tőke és a prosperitás jelentését is 

célszerű pontosítani. A kulturális tőke közösségi érték, amibe beletartozik a munkaerő képessége is. A 

kultúrák megkülönböztethetők felemelkedő, érett és statikus kultúrák kategóriái szerint. 

A kultúra és a jól-lét oly módon értékeltek az új –zélandi modellben, hogy a társadalmi, a gazdasági és 

a környezeti kulturális elemeket is beemelték. 

A kisebbségi kultúra kérdéseiben a szakirodalom az őslakos kultúrát hajlamos külön kezelni, mivel az 

őslakos társadalmak esetében a spiritualitás, az életmód elválaszthatatlanok egymástól. A 

tapasztalatok szerint a kulturális életbe való bekapcsolódás, az enkulturáció segít kezelni az idősek 

körében a történelmi veszteség és a diszkrimináció okozta traumák következményeit,a felnőttkori 

alkoholizmus és a serdülő kori öngyilkosság kérdéseit. 

Új-Zéland esetében a regionális önkormányzat feladata a kulturális jól-lét elősegítése, amelybe 

beletartozik a regionális identitások, értékek, diverzitás megértése, értelmezése, a kulturális 

örökségvédelem, a regionális parkok menedzselése, regionális rendezvényszervezés és a közösségi 

közlekedés szervezése.  Wellington stratégia Wellington pozitív imázsa, a városok vitalitása 

megteremtése, a városi terek vonzereje növelése és a közösségi értékek megőrzése, a tolerancia 

kialakítása, a gazdasági növkedés megteremtésével együtt. 

A helyi önkormányzati kulturális jól-léthez kapcsolódó tevékenységek a művészeti és a kulturális 

önkifejezéshez kapcsolódó tevékenységek, a természeti környezettel kapcsolatos tevékenységek, 

könyvtárak, archívumok, múzeumok működtetése, a közösségi élet diverziitásához kapcsolódó 

ünnepségek szervezése, sport, rekreációs és közösségi események szervezése és biztosítása, a városi 

és falusi terek, és tájképek megőrzése önkormányzati feladat. 

Ugyanakkor a kulturális jól-lét fontos kritériuma a városfejlesztés, a kreatív iparágak, a turizmus és a 

rekreációs lehetőségek fejlesztése, a gazdaságfejlesztés és a szabadidős iparágak (sport s wellness) 

fejlesztése, a partnerségi, innovációs és részvételi lehetőségek megteremtése, a kulturális hatások 
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egyénekre, csoportokra, közösségekre való hatása megtervezése,  a vitalitási képesség, az egészség 

és az inkluzió kereteinek kialakítása.  

A kulturális jól-lét fejlesztése erőteljesen kapcsolódik a kulturális indikátorokhoz: 

a hagyományos statisztikai indexekhez, a jóléti és életminőségi indexhez, a szociális jelentésekhez, de 

beletartozik a turizmus indikátorai, a történelmi emlékhelyekhez kapcsolódó indikátorok, a kulturális 

kreatív iparágak és művészeti adatok, a kultúrában foglalkoztatottak arányai, speciális kisebbségi jól-

léti modellek például. Ilyen modell a maorik jól-lét koncepciója: az alkalmassági vagy képességi 

nézőpontok, amelyekben a jól-lét az, ha az emberek oly módon képesek életüket irányítani, hogy 

aszerint éljék életüket, ami számukra fontos, olyan életet realizálhassanak, amit szeretnének. A jól-lét 

megkülönböztethető a fejlődéstől, ami a lehetőségek kiterjesztését szolgája, míg a kultúra a fejlődés 

eredményének és hatásának okozója és eredője.  (Wereta 2002). 

A kulturális jól-lét kiemelt alkotóeleme a spirituális jól-lét. A spirituális jól-lét nemzeti koncepciói 

kevéssé kidolgozottak: a spirituális jól-lét fontos eleme a természeti környezet és annak szépsége, 

mint spirituális érték, a zenei művek hallgatása, a költészet remekei, egy séta, történelmi helyek 

látogatása, képtárak, a mediáció, az imádság sora, amely segít a stressztől való megszabadulásban. a 

közösségi ünnep, a felhők vonulásának szemlélése, stb., ami nem átadható, az idős emberekkel való 

beszélgetés, generációk tapasztalata. összességében a kulturális jól-lét a fizikai, szellemi, érzelmi és 

spirituális jól-lét összessége, a közösséghez való tartozás, az életmód és a kommunikációs stílus. A 

fejlődés és fejlesztés tanulmányok nem képesek megmagyarázni, miért nő egyes térségekben a 

szegénység, miért eredménytelenek a fejlesztések, miért nő a különbség a fejlett és fejletlen régiók 

között. Napjainkban a kultúra új tényezővé lépett elő, amelynek fontos szerepe van egy adott térség 

fejlesztésében. A spiritualizmus és a jólét kapcsolatában mára már elfogadott tézis, hogy az erős 

meggyőződés, hiedelemrendszer és spiritualitás, az egyént a a család, közösség, a társadalom értékes 

elemévé teszi, segít a megbirkózásban, értékalapot képez, amely a viselkedést támogatja, a valahová 

és a helyhez való tartozást erősíti, részét jelenti a stressz leküzdésének, alkalmassá tesz a 

krízishelyzetek leküzdésében és erősíti a személy állóképességét. 

A kulturális jól-lét fejlesztési modellek az UNESCO 2001-ben elfogadott kulturális emberi jogi 

alapelveire építettek, valamint az önkormányzati törvényben meghatározott helyi kultúrát fejlesztő 

kötelezettségekre. A modellek a közösségek mentális egészségében a kultúra vitalitást teremtő 

jellegére helyezték a hangsúlyt, illetve az egyén fejlődésében az identitás kialakítására és 

megszilárdítására. 

A kulturális jól-léti tervezés lépései az ausztrál modellből lebontva: 
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1. A település kulturális mutatóinak elemzése: megfelelő kulturális jól-léti index megválasztása 

alapján 

2. A település kulturális jól-létéhez szükséges mutatók meghatározása tíz év múlva, lebontva a 

részletes adatokra. 

3. Az elvárt adatokból kulturális fejlesztési programok lebontása: 

a. A város kulturális intézményrendszere fejlesztése 

b. A város kulturális egyesületeinek fejlesztése, szervezetfejlesztés, tervezés, 

támogatás. 

c. A városi alkotó művészeti csoportok és a közösségi kulturális csoportok teljesítménye 

megtervezése, az ehhez szükséges fejlesztések lebontása: képzések, rendezvények, 

kommunikációs, kiállítási terek stb. tervezése. 

d. A város kulturális tájképe felmérése (utcák, terek, ligetek, stb. esztétikai szempontú 

fejlesztése, közösségekhez kapcsolása, a fenntarthatóság modelljeinek kialakítása. 

e. A városi kulturális jól-léti ökorendszer elemei: 

i. művészeti alkotóműhelyek, az önkifejezés rendszerei és elemei, 

ii. történeti örökség, 

iii. közösségi csoportok 

iv. etnikai-kulturális közösségek, 

v. kulturális egyesületek, 

vi. sport és rekreációs lehetőségek 

vii. a magas kultúrába tartozó művészeti, közgyűjteményi, történeti portfólió 

elemek, 

viii. a közösségi kultúrába tartozó elemek katasztere felállítása, 

ix. a városi kreatív iparágak definiálása, katasztere,  

x. városi turizmus terei, interaktív modelljei meghatározása, 

xi. városi sétaterek és parkok történeti örökségének, hagyományainak feltárása 

xii. a gyermekek és fiatalok képzése, a közösségi kultúra integrálása 

xiii. a városi kulturális kapacitás és kompetencia fejlesztésének főbb állomásainak 

meghatározása. 

xiv. A regionális és helyi identitás, a nemzeti identitás programjainak és a 

részvételiség lehetőségeinek megteremtése. 

4. A helyi kulturális jól-léti partnerségek kialakítása 

5. A helyi kulturális jól-léti programok forrásainak meghatározása, 

6. A kulturális jól-lét irányítási rendszereinek kialakítása, a beszámolás, mérés, értékelés 

szempontjainak és módszereinek kialakításával együtt. 
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Hollandia 

A Jól-lét mozgalom 
A jól-léti mozgalom a holland szociológiai társaság nemzetközi tevékenységében is megjelenik, a 

szociálpolitika és a jól-lét, az egész well-being mozgalom történetébe ágyazottan. Hollandia 

decentralizált ország, a szociálpolitika a provincia (regionális szint) illetve a helyi önkormányzatok 

feladata. Az un. urban audit projektek ill. a nemzet szociális állapota mérések helyi szinten 

szerveződtek. Hollandiában az ún. élethelyzet vizsgálatok felelnek meg a jól-léti méréseknek. Az 

élethelyzet mérések és a szükségletekkel bíró családok kapcsolatát a közszolgáltatás fejlesztése 

szempontjából használták. A jól-léti állam szempontjából öt tényezőt fogalmaztak meg: 

individualizmus, informalitás, konzultatív jelleg, intenzifikáció és internacionalizálódás.  A jól-léti 

gondoskodó állam helyett a szabályozó állam modellt választották, amely nem annyira gondokodik, 

mint inkább megteremti a lehetőségét a gondoskodásnak.  A holland modellben a jól-létet a 

szociálpolitika komponensének tekintették, csak a legszegényebbekre koncentráltak, a szociális 

készségfejlesztésben hangsúlyos volt az önerőre támaszkodás.  A jól-léti modellfelfogásban kemény 

kritika éri az ún. alkalmassági nézőpontot, mivel az Amartya Sen által képviselt modell-ben nem 

terjed ki a közösségi jól-lét nézőpontjaira. Különösen fontosak a jól-lét nézőpontjában az 

átkulturálódás és az első kultúra elsajátításának valamint a társadalmi marginalizációnak kapcsolatai, 

kérdései.83 

OECD wellbeing jelentés84 

                                                           
83 Jeroen Boelhouwer Wellbeing in the Netherlands. The scp life situation index since 1974 
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