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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Az Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a település feladatellátásához kapcsolódó különböző
területek esélyegyenlőségi szempontok szerinti vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó
feltételrendszer áttekintését.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló Ǌǈǈǋ. évi CXXV. törvény
Ǌǈǉǉ. december ǊǊ. napjától hatályos ǋǉ. §-a alapján a települési önkormányzatoknak ötévente, öt
évre szóló helyi esélyegyelőségi programot kell elfogadnia. A helyi esélyegyenlőségi program
időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve az
esetleges adódó új helyzetnek megfelelően módosítani kell.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló Ǌǈǈǋ. évi CXXV. törvény
64/A. §-a kimondja, hogy a Ǌǈǉǋ. július ǉ-jét követően meghirdetett pályázatokra vonatkozik az a
jogszabályi tétel, miszerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb
programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott pályázati úton odaítélt támogatásban csak
akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió és Magyarország egyik legfontosabb politikai célja.
Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők
számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása állami feladat.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló Ǌǈǈǋ. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló ǋǊǉ/Ǌǈǉǉ. ɭXII. ǊǏ.ɮ Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló Ǌ/ǊǈǉǊ. ɭVI. Ǎ.ɮ EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Szőkedencs Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A település bemutatása
A község a Kis-Balaton szomszédságában, a Kis-Balatontól a Dráváig húzódó erdőségbe ékelődő
un. zsák település. Községünk ǊǍkm-es körzetében található Nagykanizsa, Zalakaros, Marcali
valamint Keszthely.
Szőkedencs, Dencs nevét az 1332-1337 évi pápai tizedjegyzék említette először Dencs néven.
Amint azt az utóbbi évek ásatásai bizonyítják a vas, ill. a bronzkor embere is alkalmasnak találta eterületet az életre.
1444-ben Budauaridencs ɭBudaváridencsɮ néven fordult elő az oklevelekben és ekkor az óbudai
káptalan birtoka volt.
Az 1550 évi adólajstromban Varga-Dencs alakban volt említve, ekkor Thorkos Péter, Véssey László
és Sallér György, - Fazekas-Dencsnek pedig Nádasdy Tamás volt a földesura.
Az 1573-1574 évi török kincstári adólajstromba Várag-Dencs néven Ǎ házzal volt felvéve.
1582-1583-ban Véssey Józsa és Horváth Sándor birtoka volt.
1703 körül már csak puszta és a Festetics családé, 1726-ban pedig Véssey István birtoka.
1733-ban ismét jobbágyfalu és ekkortól a Vésseyeké és az övék volt az 1900-as évek elején isɤ ekkor
Véssey Ferencnek volt itt nagyobb birtoka és csinos kastélya, amely 1856-ban épült.
1893-ban a község háromnegyedrésze egy nagy tűzvészben elpusztult.
A település egykor nem a mai helyén, hanem a jelenlegi temető helyén állt, ahol egy közel
hétszázéves hársfa látható, melynek hatalmas törzse a ritkaságok közé tartozik.
A mostani község csak 1726 után települt a mai helyére.
A Ǌǈ. század elején Somogy vármegye Marcali járásához tartozott.
1910-ben ǐǍǎ magyar lakosa volt. Ebből ǍǏǉ római katolikus, Ǌǌ református, ǊǍǏ evangélikus volt.
Településünk lakói vendégszerető, dolgos, egyszerű emberek, akik tisztelik múltjukat,
történelmüket, hagyományaikat és mindent elkövetnek jövőjük fejlődése érdekében. Falunk
nevezetessége a temetőben található közel Ǐǈǈ éves fa, amely közép Európa legnagyobb hársfája.
Demográfiai adatokɣ
. szá ú tá lázat - Lakó épesség szá a az év végé
Év

Fő
(TS 0101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

249
258
253
245
233
242

Változás

103,6%
98,1%
96,8%
95,1%
103,9%

2017-ben Szőkedencs Község lakónépesség száma pedig 242 fő. Az elmúlt években az állandó
népesség szám tekintetében folyamatos ingadozás figyelhető meg.
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. . szá ú tá lázat - Álla dó épesség összetétele e ek és kor soportok szeri t a

Az álla dó épesség ől a
egfelelő kor soportú ők és
férfiak ará a %

Fő
Korcsoport

Férfiak
Álla dó épesség szá a férfiak TS
, ők TS
- évesek összes szá a TS
, ará ya TS
- éves férfiak TS
, ők TS
- éves férfiak TS
, ők TS
- éves férfiak TS
, ők TS
- éves férfiak TS
, ők TS
év feletti férfiak TS
, ők TS
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

128
6
5
82
9
26

Nők
148
7
7
69
13
52

-os év adatai

Összese
(TS 0301)
276
1
13
12
151
22
78

Férfiak

Nők

46,38%

53,62%

2,17%
1,81%
29,71%
3,26%
9,42%

2,54%
2,54%
25,00%
4,71%
18,84%

2016-ban Szőkedencs Község állandó népessége 276 fő volt. 2016-ban a településen az
összlakossághoz viszonyítva a nők aránya 7,24 %-kal nagyobb férfiakénál. A nők arányának
többsége minden korosztályban megfigyelhető.

A diagramokból megállapítható, hogy a településen élő nők és a férfiak között is a ǉǐ-ǍǑ évesek
aránya a legmagasabb.
. . szá ú tá lázat - 15-

éves g er ekek szá a

Fő

Változás

2001 2011

Fő

Korcsoport

éves g er ekek szá a
éves g er ekek szá a (TS 0501)
éves g er ekek szá a (TS 0502)
Összese
Forrás: TEIR - KSH, Népszá lálási adatok

Na
1
2
3

NA
1
1
2

#ÉRTÉK!
0
-1
-1
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A népszámlálási adatokból látszik, hogy a 16-ǉǏ évesek egyre kevesebben vannak a településen.
. szá ú tá lázat - Öregedési i de

Év

év feletti álla dó
lakosok szá a fő
(TS 0328)

2012

77

24

320,83%

2013
79
2014
82
2015
79
2016
78
2017
81
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

27
26
20
13
15

292,59%
315,38%
395,00%
600,00%
540,00%

0-

éves korú álla dó
lakosok szá a fő
(TS 0327)

Öregedési i de %

Az öregedési index jelzi, hogy 100 fő ǉǌ év alattira mennyi ǎǍ éven felüli fő jut. Az öregedési index
az elmúlt Ǎ évben nőt. Ez az index megmutatja a település népességére mi a jellemző, túlsúlyban
vannak a ǎǍ év felettiek, vagyis elöregedő a népességszerkezet.
Az elöregedő település fogalma nagyon sokszor megjelenik napjainkban és erre nagyon jó példa
Szőkedencs, ahol az idősödő lakossággal párhuzamosan a gyermekek száma évről évre csökken.
Ez a tényező a népesség folyamatos csökkenésére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor szembesülünk
azzal a problémával is, hogy a fiatalok számára csökkennek a lehetőségek, és az ő részükről
elvándorlás lesz a jellemző.
. szá ú tá lázat - Belföldi vá dorlások

Év

Álla dó jellegű
odavá dorlás
(TS 0601)

Elvá dorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Álla dó oda-, és
elvá dorlások
külö ségé ek
álla dó lakosra vetített
szá a
(TS 0602)

2012

4

6

-2

-2,6

10
8
8
15
NA

3
-1
-1
-13
#ÉRTÉK!

-2,6
-1,15
-2,96
-4,24

2013
13
2014
7
2015
7
2016
2
2017
NA
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Fentiekből és a táblából is látható, hogy Szőkedencs népességszámát tovább csökkentik az állandó
elvándorlások száma is. Látható, hogy az elvándorlások száma évről évre nő, és az
odavándorlások száma csökken.
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. szá ú tá lázat - Ter észetes szaporodás
Év

Élveszületések szá a
(TS 0701)

Halálozások szá a
(TS 0702)

Ter észetes
szaporodás fő

2012

2

15

-13

2
1
8
4
NA

-2
0
-8
-2
#ÉRTÉK!

2013
0
2014
1
2015
0
2016
2
2017
NA
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az élve születések száma csökken, így Szőkedencsen természetes fogyás mutatható ki.
A demográfia adatokból megállapítható, hogy a települést jellemzi a lakosság számának enyhe
fokozatos csökkenése egyrészt az elhalálozások magas száma miatt, másrészt az elvándorlás. A
természetes fogyás erőteljesebb hatása érvényesül a településen. Az idősödő lakosságra külön
figyelmet kell fordítani, a segítségnyújtás számukra kiemelkedő jelentőségű. Ugyanakkor nem
elhanyagolható az sem, hogy az elvándorlás miatt figyelni kell a fiatalokra, segítséget kellene
nyújtani nekik a munkahelyek létesítésében, elhelyezkedésben, hogy a település
lakosságszámának folyamatos csökkenése megállítható legyen. Ezzel összhangban a születések
számának növelésére ösztönző megoldások kidolgozása is indokolt lenne, ugyan ez nem
településszintű, hanem országos feladat.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség és a
szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű
csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi
társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken
jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz
annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív
szerepet játszanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is.
Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. Az
önkormányzat a demográfiai mutatók legalább stagnálása érdekében célokat és elveket fogalmaz
meg, maga számára elérhető feladatok meghatározásával.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Szőkedencs település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánjaɣ
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel ɭtankerülettelɮ.
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet ǉ. § ɭǊɮ bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi
területek mindegyikénɣ
- a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,
- a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében,
- akadálymentesítésben,
- a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
- a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
- más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló Ǌǈǈǋ. évi CXXV. törvény ɭtovábbiakbanɣ Ebktv.ɮ előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló ǋǊǉ/Ǌǈǉǉ. ɭXII.ǊǏ.ɮ Korm. rendelet „Ǌ. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló Ǌ/ǊǈǉǊ ɭVI.Ǎ.ɮ
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Ǌǈǉǉ. évi CLXXXIX. törvény ɭtovábbiakbanɣ
Mötv.ɮ
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ǉǑǑǋ. évi III. törvény ɭtovábbiakbanɣ
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló ǉǑǑǉ. évi IV. törvény
ɭtovábbiakbanɣ Flt.ɮ
 a nemzetiségek jogairól szóló Ǌǈǉǉ. évi CLXXIX. törvény ɭtovábbiakbanɣ nemzetiségi
törvényɮ
 az egészségügyről szóló ǉǑǑǏ. évi CLIV. törvény ɭtovábbiakbanɣ Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló ǉǑǑǏ. évi XXXI. törvény
ɭtovábbiakbanɣ Gyvt.ɮ
 a nemzeti köznevelésről szóló Ǌǈǉǉ. évi CXC. törvény ɭtovábbiakbanɣ Nkntv.ɮ
előírásaira.
Magyaország Alaptövénye XV. Cikk
ɭǉɮ A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
ɭǊɮ Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés,
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül biztosítja.
ɭǋɮ A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az
időseket és a fogyatékkal élőket.
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ǉ.Ǌ Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Ǌǈǉǌ. január ǉ-jétől a szociális ellátások rendszere átalakult, így a változások számos jogszabály
módosítással jártak együtt. A Magyar Közlöny Ǒǉ. számában jelent meg az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló Ǌǈǉǋ. évi LXXV. törvény ɭa továbbiakbanɣ
Tv.ɮ, amelynek Ǎ.§-a és ǎ.§-a értelmében a települési önkormányzatnak Ǌǈǉǋ. december 31-ig
rendeletében szabályoznia kellett az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
A helyi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozza, illetőleg egyedi ügyekben
szabadon igazgatja a feladat és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket.
Szőkedencs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a többször módosított települési
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/ǊǈǉǍ. ɭII.Ǌǎɮ számú önkormányzati
rendeletét.
A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy a településen olyan támogatási rendszer
működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások
enyhítésére szolgáljon. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.

Ǌ. Stratégiai környezet bemutatása
Ǌ.ǉ Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy- egy
szektor konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul
kapcsolódnak az esélyegyenlőség kérdésköréhez.
-

Szőkedencs Önkormányzat Gazdasági programja
Szőkedencs Önkormányzat Költségvetési koncepciója

Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is Ǌǈǉǋ. évtől átalakult. A
korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a
feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve
egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi
költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben
vett önkormányzati feladatok ɭigazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.ɮ teszik
ki.
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Ǌ.Ǌ A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása alapján, az abban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes
tevékenység érdekében a megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik, oldják meg és
hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreitɣ
- területfejlesztés,
- egészségügyi- és szociális ellátás,
- család-gyermek- és ifjúságvédelem,
- oktatás és nevelés,
- sport feladatok,
- pedagógiai szakszolgálati feladatok,
- közművelődés, közgyűjteményi tevékenység,
- szolgáltatás-szervezési feladatok,
- természet- és környezetvédelem,
- vízgazdálkodás,
- településüzemeltetési feladatok,
- közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- belső ellenőrzés,
- foglalkoztatás,
- gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom.
Társulási megállapodást kötöttünk továbbá az alábbi feladatok ellátásáraɣ
- Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra ɭMarcaliɮ,
- a Védőnői Szolgálat feladatainak ellátására,
- a fogorvosi szolgálat biztosítására ɭMarcaliɮ,
- a Pedagógiai Szakszolgálati Társulásra ɭMarcaliɮ,
- munka és tűzvédelmi feladatokra ɭKaposvárɮ
Marcali Város Önkormányzata a sikeres pályáztatást és szerződéskötést követően ǊǈǉǍ. május ǉ-től
kezdte el megvalósítani az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-ǊǈǉǍ. azonosítószámú, „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
című pályázatban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat. Az „Esélyt mindenkinek”
című projekt megvalósításához csatlakozott a járás összes ɭharminchatɮ települése, amelyet az
Együttműködési megállapodások hitelesítenek.

Ǌ.ǋ A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR ɭAz Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszerɮ adatbázisból, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal adataiból, a
Központi Statisztikai Hivatal adataiból valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze.
Azokat az adatokat, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, a népszámlálás adataiból
indultunk ki. Az országos adatbázisok némelyikében a ǊǈǉǏ. évi adatok még nem elérhetőek,
ezeket két év múlva a felülvizsgálat során pótolni kell.
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.A

él szegé ség e élők és a ro ák hel zete, esél eg e lősége

. Jövedel i és vagyoni helyzet
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő
akadályaiɣ az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák,
a társadalmi előítélet jelenléte.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló ǉǑǑǉ. évi IV. törvény ɭtovábbiakbanɣ Flt.ɮ és a Mötv-ben foglalt
feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket
kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve
nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

. . . szá ú tá lázat - Mu ka élküliségi ráta e ek szeri t
Év

év közötti álla dó épesség fő

Regisztrált

u ka élküli/

ilvá tartott álláskeresők szá a fő

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összese

(TS 0803)

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

182
182
185
188
185
191

9
13
13
9
7
9

10,0%
14,0%
14,0%
9,4%
7,3%
9,3%

11
16
20
15
16
11

12,0%
18,0%
21,7%
16,3%
18,0%
11,7%

20
29
33
24
23
20

11,0%
15,9%
17,8%
12,8%
12,4%
10,5%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, Ne

90
92
93
89
93
92
96
92
96
89
97
94
zeti Mu kaügyi Hivatal

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összese

A nemek szerinti megoszlásban, az aktív korú lakosság a férfiak és a nyilvántartott álláskeresők
között a nők vannak többségben. Az adatokból látható, hogy a településen az aktív korúaknak
átlagosan a 13,4 %-a nyilvántartott álláskereső.
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. . . szá ú tá lázat - Regisztrált

u ka élküliek/
2012

2013

2014

2015

2016

2017

22

30

33

26

24

19

Fő

1

1

1

1

2

2

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

4,5%
2
9,1%
2
9,1%
2
9,1%
3
13,6%
5
22,7%
3
13,6%
3
13,6%
1
4,5%
0
0,0%

3,3%
2
6,7%
1
3,3%
3
10,0%
4
13,3%
5
16,7%
5
16,7%
3
10,0%
3
10,0%
3
10,0%

3,0%
3
9,1%
2
6,1%
4
12,1%
3
9,1%
5
15,2%
4
12,1%
4
12,1%
3
9,1%
4
12,1%

3,8%
3
11,5%
2
7,7%
2
7,7%
2
7,7%
3
11,5%
3
11,5%
3
11,5%
4
15,4%
3
11,5%

8,3%
1
4,2%
1
4,2%
2
8,3%
3
12,5%
4
16,7%
3
12,5%
3
12,5%
2
8,3%
3
12,5%

10,5%
1
5,3%
2
10,5%
2
10,5%
2
10,5%
2
10,5%
2
10,5%
2
10,5%
1
5,3%
3
15,8%

Regisztrált u ka élküliek/
Fő
ilvá tartott álláskeresők szá a
összese
összese
év alatti (TS 1002)
-

év (TS 1003)

-

év (TS 1004)

-

év (TS 1005)

-

év (TS 1006)

-

év (TS 1007)

-

év (TS 1008)

-

év (TS 1009)

-

év (TS 1010)

év feletti (TS 1011)

ilvá tartott álláskeresők szá a kor soportok szeri t

Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaügyi Hivatal

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából látszik, hogy a ǋǍ-Ǎǌ év közöttiek
vannak többségben. A településen a Ǌǈ év alatti munkanélküliek száma viszonylag alacsony. Az 59
év feletti munkanélküliek száma csökkenő tendenciát mutat.
. . . szá ú tá la - A

Év

ap ál hossza ideje regisztrált u ka élküliek/
álláskeresők szá a és ará a e ek szeri t

ap ál hossza
ideje regisztrált
u ka élküliek
ará a (TS 1501)
%

apo túli ilvá tartott
álláskeresők szá a e ek
szerint
Férfi

2012
20,73%
2013
13,04%
2014
27,42%
2015
34,74%
2016
29,03%
2017
25,00%
Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaügyi
Hivatal

4
4
4
1
4
2

ilvá tartott

Nők és férfiak ará a, a
apo
túli ilvá tartott álláskeresőkö
elül

Nő

Összese

Férfiak

Nők

9
8
9
8
9
3

13
12
13
9
13
5

31,5%
33,3%
30,8%
11,1%
30,8%
40,0%

68,1%
66,7%
69,2%
88,9%
69,2%
60,0%

A vizsgált időszakban csökkent a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma. A 180
napnál régebben regisztrált munkanélküliek között a nők vannak nagyobb arányban.
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. . . szá ú tá lázat - Pál akezdő álláskeresők szá a és a - éves épesség szá a A tá lázat kitöltése és
ele zése op io ális.
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, Ne

N ilvá tartott pál akezdő álláskeresők szá a

évesek szá a

Férfi

Nő

Összese

Fő

Fő

Fő

19
17
36
18
16
34
18
16
34
18
20
38
17
18
35
NA
NA
#ÉRTÉK!
zeti Mu kaügyi Hivatal

férfi

Nő

Összese

Fő

%

Fő

%

Fő

%

0
0
0
1
0
NA

0,0%
0,0%
0,0%
5,6%
0,0%
#ÉRTÉK!

1
1
2
2
2
NA

5,9%
6,3%
12,5%
10,0%
11,1%
#ÉRTÉK!

1
1
2
3
2
#ÉRTÉK!

2,8%
2,9%
5,9%
7,9%
5,7%
#ÉRTÉK!

Pályakezdő álláskereső az a személy, aki a ǊǍ. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén ǋǈ.
életévét - be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az
illetékes kirendeltség által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési
támogatásra a tanulmányainak befejezését követőn nem szerzett jogosultságot.
A pályakezdő álláskeresők száma nagyon kevés a településen, Ǌǈǉ6-ban csak 2 fő volt
nyilvántartott pályakezdő.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Év

. . . szá ú tá lázat - Ala so
Legalá az általá os iskola .
évfol a át elvégzett éves és
időse
épesség, a egfelelő
korúak százaléká a
Férfi TS

Nő TS

%
%
2001
75,0%
65,8%
2011
86,7%
83,7%
Forrás: TeIR, KSH Népszá lálás

a iskolázott épesség
Iskolai végzettséggel
e re delkező éves és időse
épesség, a egfelelő korúak
százaléká a
Férfi

Nő

%
25,0%
13,3%

%
34,2%
16,3%

A népszámlálási adatokból jól látszik, hogy egyre kevesebb azon személyek száma, akik nem
rendelkeznek legalább ǐ általános iskolai végzettséggel. Illetve az is megfigyelhető, hogy a nők
körében jellemzőbb az alacsonyabb iskolai végzettség.
2001-es népszámlálási adatoknál figyelembe kell venni, hogy jelentős volt azoknak az időseknek a
száma, akik ǎ elemit végeztek, vagy még azt sem.
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. . . szá ú tá lázat - Regisztrált

u ka élküliek/

ilvá tartott álláskeresők szá a iskolai végzettség szeri t

Regisztrált u ka élküliek/ ilvá tartott álláskeresők egoszlása iskolai végzettség
Regisztrált
szerint
u ka élküliek
/ ilvá tartott
Év
álláskeresők
általá os ál
Általá os iskolai
általá os ál agasa iskolai
szá a összese
ala so a végzettség
végzettség (TS 0902)
végzettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
20
5
25,0%
9
45,0%
7
35,0%
2013
29
6
20,7%
12
41,4%
11
37,9%
2014
33
6
18,2%
14
42,4%
13
39,4%
2015
24
3
12,5%
11
45,8%
9
37,5%
2016
23
3
13,0%
9
39,1%
10
43,5%
2017
20
2
10,0%
7
35,0%
10
50,0%
Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaügyi Hivatal

A nyilvántartott munkanélküliek közül alacsony az aránya azoknak, akik csak ǐ általános iskolai
végzettséggel rendelkeznek. Az alacsony végzettséggel rendelkezők nehezebben találnak munkát,
kevesebb lehetőség van számukra.
c) közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló Ǌǈǉǉ. évi CVI. törvény meghatározza, hogy közfoglalkoztatottként melyek
azok a természetes személyek, akik foglalkoztathatók. A fent említett törvény taxatíve felsorolja
azt is, ki lehet közfoglalkoztató.
A közfoglalkoztatási támogatások típusaiɣ
- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása,
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása,
- országos közfoglalkoztatási program támogatása,
- start munkaprogram támogatása,
- közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás,
- vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ɭbérpótló juttatásbanɮ részesülő
személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás.
A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez
társadalombiztosítási- és a nyugellátásra ɭtáppénz, nyugdíjɮ. Ennek megfelelően - a munkabérhez
hasonlóan - a közfoglalkoztatási bér után is meg kell fizetni a munkáltatói terheket, valamint a
közfoglalkoztatott bruttó béréből is levonásra kerülnek az adó- és járulékterhek.
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3. . . szá ú tá lázat - Közfoglalkoztatás a résztvevők szá a
év

Közfoglalkoztatás a
résztvevők szá a
havi átlag

Közfoglalkoztatás a
résztvevők ará a a
település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatás a
résztvevő
ro ák/ igá ok
szá a

2013
2014
2015
2016
2017

26
17
28
26
10

14%
9%
14%
14%
5%

NA
NA
NA
NA
NA

Közfoglalkoztatás a
résztvevők ro ák
ará a az aktív korú
ro a/ igá
lakossághoz képest
NA
NA
NA
NA
NA

Forrás: Ö kor á yzat adatai
A közfoglalkoztatottak száma a település aktív korú lakosságához képest nagyon kevés, de a helyi
foglalkoztatásban nagy szerepe van. A roma lakosság foglalkoztatására vonatkozóan nem áll
kifejezetten pontos statisztika a rendelkezésre, hiszen ilyen nyilvántartással az önkormányzat nem
rendelkezhet.
Szőkedencsen évről évre több közfoglalkoztatási program indul a Ǌǈǉǐ. évben pl.ɣ , közterületek
gondozása, utak karbantartása, belvízelvezetés, mezőgazdasági startmunka ɭcsászárfa és
levendula ültetés, állattenyésztésɮ.
A közfoglalkoztatásban elvégzendő tevékenységek nagy része fizikai jellegű, különösebb
szakképesítést nem igényel, így alkalmasak arra, hogy jelentős számban vonjanak be alacsonyabb
iskolai végzettségűeket.
E tevékenységet az állami költségvetés teljes egészében finanszírozza, így a foglalkoztatással
kapcsolatban sem az önkormányzatnak, sem az intézményeknek többletköltsége nem jelentkezik.
Megfelelő állami támogatás mellett ez a program továbbra is jó szinten végezhető és folytathat. A
tevékenységben teljes az együttműködés az önkormányzati intézmények, a Hivatal, illetve a
Munkaügyi Központ között.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői ɭpl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.ɮ
. .

. szá ú tá lázat - A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esél é ek hel i pote iája:

Legközele i
centrum

elérhetőség
átlagos ideje
autóval
16 perc

autó usz járatpárok
vo at járatok átlagos
átlagos utazási
átlagos utazási idő
szá a u kaszá a
idő autó usszal
vonattal
munkanapokon
napokon
3
30 perc
0
0

Kerékpár úto való átlagos utazási idő
egközelíthetőség
kerékpáro
0

0

Megye-székhely

óra

perc

3

óra

perc

0

0

0

0

Főváros

óra

perc

1

óra

perc

0

0

0

0

(Forrás: autóbusz társaság, MÁV, önkormányzati adat)

Közlekedés tekintetében a legközelebbi centrum Marcali. A megyeszékhely Kaposvár valamint a
főváros autóbusszal való megközelítése nem megfelelő a munkavállalók számára. Vasúti
közlekedés nincs a településen.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településenɤ képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
3.2.12. szá ú tá lázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esél é ek hel i pote iálja - fiatalok
van/nincs
Fel őttképzési progra ok a települése

Felsorolás

van

közfoglalkoztatási programok

Fel őttképzési progra ok a
vo záskörzet e

van

közfoglalkoztatási progra ok TÁMOP 1.12. Decentralizált
programok a halmozottan hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért

Egyé
u kaerő-piaciszolgáltatások a
települése

van

foglalkoztatási és u kaerő-piaci
i for ációk yújtása

Egyé
u kaerő-pia iszolgáltatások a
vo záskörzet e

nincs

Helyi foglalkoztatási progra ok a
települése

van

közfoglalkoztatási progra ok

van

- TÁMOP 1.12. Decentralizált
programok a halmozottan hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért – START
kártya programok – vállalkozóvá
válási támogatás

Helyi foglalkoztatási programok a
vo záskörzet e

Erre a vizsgálatra vonatkozó pontos információk nem állnak rendelkezésre, de a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok nagyobb városokban tudnak olyan képzésben
részt venni, amely megkönnyíti a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésüket.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése ɭpl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
3.2.14. szá ú tá lázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esél é ek hel i pote iálja – fel őttek
u kerő-pia i i tegrá ióját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése
van/nincs
Fel őttképzési progra ok a települése

van

Fel őttképzési progra ok a
vonzáskörzet e

van

Egyé
u kaerő-pia iszolgáltatások a
települése

van

Felsorolás
közfoglalkoztatási progra ok
Ö kor á yzat
közfoglalkoztatási progra ok TÁMOP 1.12. Decentralizált
programok a halmozottan hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért
foglalkoztatási és u kaerő-piaci
i for ációk yújtása
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Egyé
u kaerő-pia iszolgáltatások a
vo záskörzet e

nincs

Helyi foglalkoztatási progra ok a
települése

van

közfoglalkoztatási progra ok
Ö kor á yzat

van

- TÁMOP 1.12. Decentralizált
programok a halmozottan hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért – START
kártya programok – vállalkozóvá
válási támogatás (Munkaügyi Központ)

Helyi foglalkoztatási progra ok a
vo záskörzet e

Az önkormányzat vezetősége törekszik arra, hogy a lakosság, a vállalkozások megismerjék
lehetőségeiket, ennek érdekében a munkaügyi központtól kapott tájékoztatókat mind szélesebb
körben igyekeznek megismertetni, sajnos azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy az érdeklődés
elenyésző. Helyi foglalkoztatást elősegítő program a közmunka program, mely a c) pontban került
részletesebb kifejtésre. Sajnos a munkalehetőség kevés a településen.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Az önkormányzatnak saját fenntartású intézménye nincs, így erre vonatkozóan nem rendelkezik
információval.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A helyi önkormányzat a Mötv. ǉǍ. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során –törvényben
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
feladatellátásba történő bevonását.
Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti
különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása
keretében, stb.
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen
helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében
nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy
természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű
feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A Ǌǋ. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény,
kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a
foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal
összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben ennek célja
valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési szabályok
meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása.
A jogi szabályozásnak megfelelően a településen nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés a
foglakoztatás területén, illetve konkrét, kimutatható adat nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan,
hogy ilyen történt. Helyi szinten a közfoglalkoztatottak között a romák aránya azért magasabb,
mert ők jogosultak többségben foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és az önkormányzat ezzel
is biztosítani szeretné a jobb helyi ellátásukat.
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ǋ.ǋ Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások

. . . szá ú tá lázat - Álláskeresési segél
-

Év
TS

év közötti álla dó
épesség szá a
és TS
összese

2012
182
2013
182
2014
185
2015
188
2016
185
2017
191
Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaügyi Hivatal

e részesülők szá a

Álláskeresési segél e
részesülők fő - (TS 1101)

0
2
4
3
3
3

Álláskeresési segél
részesülők %

e

0,0%
1,1%
2,2%
1,6%
1,6%
1,6%

Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, ha
a) rendelkezik a ǊǍ. § ɭǉɮ bekezdésének d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és
bɮ a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez
legfeljebb öt év hiányzik, és legalább ǌǍ napon át álláskeresési járadékban részesült és az
álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését
megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv - kereső
tevékenység miatt - megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett
jogosultságot,
cɮ az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott
megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és
dɮ rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
eɮ korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti
bányászjáradékban nem részesül.
A 15-ǎǌ év közötti állandó népességből ǊǈǉǊ-ǊǈǉǏ. évek között Ǌ-4 fő részesült álláskereséséi
segélyben.
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. . . szá ú tá lázat - Járadékra jogosult regisztrált
álláskeresők szá a
Regisztrált
Év

u ka élküliek/

ilvá tartott

u ka élküliek/ il-vá tartott álláskeresők
Álláskeresési járadékra
szá a
jogosultak (TS 1201)
(TS 1301)

Fő
2012
20
2013
29
2014
33
2015
24
2016
23
2017
20
Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaügyi Hivatal

Fő
2
4
1
1
2
1

%
10,0%
13,8%
3,0%
4,2%
8,7%
5,0%

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki:
aɮ álláskereső,
bɮ az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább ǋǎǈ nap - a ǊǏ. § ɭǉɮ bekezdésében
meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik,
cɮ munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
Az álláskeresési járadékra jogosultak száma elenyésző volt az álláskeresőkhöz képest. Sok ember
nem rendelkezett a megállapításhoz szükséges jogosultsággal. A vizsgált időszakban a járadékra 12 fő volt jogosult.
. . . szá ú tá lázat - Aktív korúak ellátása - Re dszeres szo iális segél e , egészségkárosodási és g er ekfelüg eleti
tá ogatás a , vala i t foglalkoztatást hel ettesítő tá ogatás a részesítettek szá a
Re dszeres szo iális segél e
részesített regisztrált u ka élküliek
szá a eg edévek átlaga - TS 1401

Év

(
. fe ruár -tól az ellátás
egszű ik, vagy külö válik EGYT-re
és FHT-ra
Fő

2012
8
2013
8
2014
12
2015
10
2016
8
2017
8
Forrás: TeIR, Ne zeti Mu kaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
g er ekfelüg eleti tá ogatás a
részesülők átlagos szá a
.
ár . -től érvé es ódszerta
szerint
(TS 5401)
Fő

0
0
0

-

évesek %-á a

4,40%
4,40%
6,49%
5,32%
4,32%
4,19%

Foglalkoztatást hel ettesítő
tá ogatás a részesítettek átlagos
havi szá a
. ár ius -től az
ellátásra való jogosultság
egváltozott
Fő

Mu ka élküliek %-á a

11
12
20
10
2
2

55,00%
41,38%
60,61%
41,67%
8,70%
10,00%

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott támogatás. Az aktív korúak ellátása két jogcímen vehető igénybe.
Egészségkárosodott személy és ǉǌ éven aluli kiskorú gyermeket nevelő olyan szülő részére, aki a
gyermek napközbeni elhelyezését nem tudja másképp biztosítani, - az aktív korúak ellátásán belül
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, illetve álláskereső
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kérelmezők esetén az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatás
állapítható meg.
A rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 12-8 fő között mozog ǊǈǉǊ-ǊǈǉǏ. évek
között.
ǋ.ǌ Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
. . . szá ú tá lázat - Lakásállo á

E
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Lakásállo á
d
(TS 4201)
187
187
188
188
187
187

ől elégtele
lakhatási
körül é eket
iztosító lakások
szá a
0
0
0
0
0
0

E

Bérlakás állo á
(db)
1
1
1
1
1
1

ől elégtele
lakhatási
körül é eket
iztosító lakások
szá a
0
0
0
0
0
0

Szo iális
lakásállo á
d
0
0
0
0
0
0

E

ől elégtele
lakhatási
körül é eket
iztosító lakások
szá a
0
0
0
0
0
0

Eg é lakás élra
hasz ált e
lakás élú i gatla ok
(db)
0
0
0
0
0
0

E

ől elégtele
lakhatási
körül é eket
iztosító lakások
szá a
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, ö kor á yzati adatok

A település lakásállománya viszonylag állandónak mondható a 2012-ǊǈǉǏ. években. Az
önkormányzat tulajdonában 1 db lakóház van.
a) bérlakás-állomány
Az Önkormányzatnak ǉ db bérlakása van, mely jelenleg is lakott.
b) szociális lakhatás
Az Önkormányzat nem rendelkezik szociális lakással.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Az Önkormányzatnak nincs lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlana.
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e) lakhatást segítő támogatások
. . . szá ú tá lázat - Lakásfe tartási és adósság sökke tési
tá ogatás a részesülők szá a
Év

Lakásfe tartási
tá ogatás a részesített
sze él ek szá a (TS 6001)

Adósság sökke tési
tá ogatás a részesítettek
szá a (TS 6101)

2012
2013
2014
2015

21
24
25
24

0
0
0
0

2016

23

0

2017

23

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma évről évre csökken. A lakásfenntartási
támogatás a szociálisan rászorultak részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
kiadásokhoz nyújtott támogatás, amely jövedelemtől és vagyontól függő ellátás.
Szőkedencsen a lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma elég magas, 2012-ǊǈǉǏ. években
21-25 fő.
f) eladósodottság
Az eladósodottságról nem rendelkezünk adatokkal.
g) lakhatás egyéb jellemzőiɣ külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
A külterületi lakások száma ǉ db. A község külterületén lévő lakók számára is elérhetők a
közszolgáltatások, közművek és a közösségi közlekedéshez való hozzáférés is lehetséges, éppúgy
mint a belterületen élők számára.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek, szegregátumok Szőkedencs területén nincsenek.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői ɭkiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.ɮ
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
ɭpl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
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ǋ.ǎ Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az ǉǑǑǏ. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik:
aɮ a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
bɮ a fogorvosi alapellátásról,
cɮ az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
dɮ a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

. . . szá ú tá lázat – Orvosi ellátás

Év

Fel őttek és g er ekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok szá a
(TS 4401)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Csak fel őttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások szá a
(TS 4301)

A házi g er ekorvosok által
ellátott szolgálatok szá a
(TS 4501)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

A betegellátást egy háziorvos végzi, akik a szomszédos településről Sávolyról jár át heti
rendszerességgel. A háziorvos számára a betegek ellátásához, helységet és eszközöket az
önkormányzat biztosít. A gyermekorvosi ellátásra és a szakorvosi ellátásokra Marcaliban,
Kaposváron és Nagykanizsán van lehetőség.
. . . szá ú tá lázat - Közg óg ellátási igazolvá
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére – egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványtɣ alanyi jogon, normatív
alapon, méltányossági alapon.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma a vizsgált időszakban változó, 4-12 fő.
Az ápolási díjban nem részesül senki a településen.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz ɭpl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhezɮ való hozzáférés
A védőnői szolgálat heti rendszerességgel érhető el Szőkedencsen.
A védőnői gondozás egy része a tanácsadások alkalmával és az óvodákban, az iskolákban történik
és az oktatás során is fontos szerepet kap.
A védőnő rendszeres egészségügyi vizsgálatokat végez az óvodában, amely kiterjed a hallás, látás,
lúdtalp, vérnyomás, testi fejlettség, általános tisztaság, fizikális állapot felmérésére. A kiszűrt
gyermekeket további szakorvosi vizsgálatokra javasolja.
Az általános iskolákban Ǌ., ǌ., ǎ. és ǐ. osztályában, a védőnő minden évben elvégzi az egészségügyi
szűrővizsgálatokat ɭtestsúly, testmagasság, vitálkapacitás, látás, hallás, színlátás, általános
egészségügyi állapotɮ, a háziorvos pedig az általános vizsgálatokat és a kiszűrt gyerekeket
gyógytestnevelésre utalja, a gyermekek elsősorban lúdtalp, gerincferdülés, elhízás és egyéb
csontrendszeri elváltozásban szenvedők. A gyógytestnevelés feladataɣ a gyermek, a tanuló
speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvos, vagy szakorvosi
szűrővizsgálat gyógy-, vagy könnyített testnevelésre utalja.
A nők részére szervezett szűrővizsgálatokɣ
A mammográfiai, méhnyakrák és tüdőszűrő vizsgálat kétévente a megyeszékhelyen, Kaposváron
kerül megszervezésre, a háziorvosok közreműködésével. A busszal történő beutazás az
Önkormányzat bevonásával történik.
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés ingyenes, a lakosság tájékoztatása a honlapon és a
hirdetőtáblákon történik.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz Marcaliban és Kaposváron van lehetőség.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Marcaliban ɭǐǏǈǈ Marcali, Petőfi S. u. ǉǌ.ɮ működik.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményének szolgáltatásaiɣ
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédia,
- korai fejlesztés,
- fejlesztő nevelés,
- gyógytestnevelés.
A felnőttek részére szintén biztosított a fizikoterápia és a gyógytorna szakellátás Marcaliban (8700
Marcali, Széchenyi u. ǉǏ-21.).
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A szociális étkeztetés keretében az időseknek igény szerint házhoz szállítja az önkormányzat az
ebédet. A községben jelenleg 21 fő veszi igénybe az étkeztetést, akik többségben egyedülálló idős
emberek. Az étel megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A gyerekek számára az iskolákban van lehetőség, különböző sport programokhoz ɭfutball,
kézilabda, kosárlabda, úszásɮ való hozzáféréshez. A település lakossága számára a szomszéd
település lakóival összefogva, lehetőség van bicikli túrákon való részvételre. A legkisebbek
számára a felújított játszótér ad lehetőset a szórakozásra.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások bárki számára igényelhetők a
településen. Az önkormányzat a szolgáltatásokat társulások útján biztosítja a lakosság részére.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés,
vagy az egyenlő bánásmód megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.
h) pozitív diszkrimináció ɭhátránykompenzáló juttatások, szolgáltatásokɮ a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével,
részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.
ǋ.Ǐ Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségeknek fontos, lényeges szerepe van az életminőség javításában. A közösségi
életszínterei sokrétűek, ilyenek a kultúrházban szervezett programok, könyvtár, a civil szervezet.
A kultúrház fontos szereppel bír a település életében, az intézmény a lakosság sokféle igényének
tesznek eleget, közönségmegtartó ereje nagy. Szerepe alapján a lakosság széles részének nyújt
egyrészt a kultúra, különösen a társas, közösségi művelődés, másrészt a kulturált társas együttlét
lehetőségét.
A településen egy civil szervezet működik, a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület. Az önkormányzatnak
kiemelten értékes a civil szervezet munkája, mivel a benne résztvevő emberek kedvtelésből
segítenek, tesznek hasznosat környezetüknek.
b) közösségi együttélés jellemzői ɭpl. etnikai konfliktusok és kezelésükɮ

25

Etnikai konfliktusok nem voltak a községünkben. A különböző nemzetiségűek számára
egyformán adottak a közszolgáltatások, a közösségi programok. Mindenki igyekszik az együttélés
normáit betartani és valamilyen szinten alkalmazkodni egymáshoz.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai ɭadományozás, önkéntes munka stb.ɮ
Az önkéntes munka leginkább a helyi civilszervezetre jellemző.
A rászorulók rendszeresen kapnak adományokat ɭruhák, bútorok, stb…ɮ a településen élő
külföldiektől.
ǋ.ǐ A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Szőkedencsen a Ǌǈǉǉ évi népszámlálási adatok alapján nem vallotta magát romának senki. Roma
Nemzetiségi Önkormányzat nem működik a településen.

ǋ.Ǒ Következtetésekɣ problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A munkanélküliek számának magas aránya.

Közfoglalkoztatás tovább folytatása, kibővítése
pályázatok igénybevételével.
A szakképzettség megszerzéséhez,
tanfolyamok szervezése a munkaügyi központ
és iskolák bevonásával.
Szemléletváltás, a megfelelő kör tájékoztatása,
felvilágosítása

A munkanélküliek 35 %- a csak ǐ általános
iskolai végzettséggel rendelkezik.
A hátrányos helyzetűek életvitel és szemlélet
béli elmaradottsága

ǌ. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

ǌ.ǉ. A gyermekek helyzetének általános jellemzői ɭpl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.ɮ
Szőkedencsen a gyermekek létszáma csökkenő tendenciát mutat. A születések száma az utóbbi
években nagyon kevés volt. A Ǌǈǉ6 évi adatok alapján a ǈ-Ǌ éves gyerekek száma 1 fő, ami a
lakosság 0,3%-át teszi ki. A településen élő családokra jellemző, hogy csak ǉ-2 gyermeket mernek
vállalni, főként anyagi okok miatt.
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
. . . szá ú tá lázat - Védele e vett és veszél eztetett kiskorú
g er ekek szá a
Védele e vett kiskorú
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
A településen védelembe vett vagy veszélyeztett kiskorú nem volt.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
. . . szá ú tá lázat - Re dszeres g er ekvédel i
kedvez é
e részesítettek évi átlagos szá a
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma folyamatosan csökken.
A kedvezményben részesült családokra jellemző, hogy a szülő, vagy a szülők munkanélküliek,
illetve nagycsaládosok vagy egyedülálló szülőként nevelik gyermeküket.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben állandó lakcímmel
rendelkező általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek részére minden évben támogatást
nyújt. Az általános iskolába járóknak az Önkormányzat fizeti a kötelező füzetcsomagot. Az
önkormányzat ezen önként vállalt támogatással segíti a helyi tanulókat.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Pontos adataink nincsenek az iskolai étkeztetésről. Elsősorban azok a gyermekek részesülnek
kedvezményes iskolai étkeztetésben, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek.

ǌ.Ǌ Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A községben szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs.

ǌ.ǋ A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői ɭpl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszokɮ
. . . szá ú tá lázat – Védő ői álláshel ek szá a
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, ö kor á yzati adatgyűjtés

A védőnői ellátást társulás keretében biztosítja az Önkormányzat. A településre a szomszédos
településről, Sávolyról átjáró védőnő biztosítja a szolgáltatást. A védőnői szolgáltatáshoz minden
család hozzájut községünkben. A védőnő rendszeres családlátogatásaik során, a várandós
kismamák és kis gyermekes anyukák részére nyújtanak segítséget a problémáik megoldásában.
Szőkedencsen a 0-ǋ éves korú gyermekek száma a nagyon kevés, Ǌǈǉ7-ben csak 1 fő.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői ɭpl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok számaɮ
Szőkedencsen házi gyermekorvosi ellátás nincs. A gyermek-egészségügyi feladatokat is a
háziorvos látja el. A szülők gyermekeiket szakorvoshoz Marcaliba vagy Kaposvárra vihetik el.
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c) 0–Ǐ éves korúak speciális ɭegészségügyi-szociális-oktatásiɮ ellátási igényeire ɭpl. korai
fejlesztésre, rehabilitációraɮ vonatkozó adatok
A kisgyermekek részére az egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatásokat társulási keretek
között biztosítja az Önkormányzat. A gyermekjóléti alapszolgáltatások közül a házi
gyermekfelügyelet, a bölcsődei ellátás és a családi napközi ellátás nem megoldott helyben.
Azoknak a családoknak, akik szeretnék gyermeküket bölcsődébe beíratni, erre Marcaliban van
lehetőségük, melyet az önkormányzat a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül biztosít.
Az óvodai ellátást Sávolyon veszik igénybe a gyerekek. Az óvodában lehetőség van korai
fejlesztésre, rehabilitációra.
A korai fejlesztés és gondozás szabályozása a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
szóló, 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján történik. A tevékenység a rehabilitáció részeként az
eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített programja, amely komplex diagnosztikai
vizsgálatot, gyógypedagógiai oktatást és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában.
Korai fejlesztés esetén inkább habilitációról beszélünk, ami - eltérő fejlődésmenet esetén – a
fejlődés útjára való ráhelyezést jelent. az óvodai nevelés egészül ki mindazokkal a habilitációs,
rehabilitációs célú foglalkozásokkal, melyeket addig a korai fejlesztés biztosított.
Az óvodáskort megelőző fejlesztő tevékenységɣ ǈ-ǎ éves korú, különböző fokban megkésett vagy
eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex ellátása, ahol a képességeket nem fejlesztjük, hanem
előnyös feltételek megteremtésével kibontakoztatjuk és elősegítjük azt, hogy funkcióéretté
váljanak.
Az ellátásba való bekapcsolódást az országos hatáskörű szakértői bizottságok, illetve az illetékes
tanulási képességét vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapozza meg.
Vizsgálatra jelentkezhet a szülő írásban, illetve felterjesztheti a gyermeket ɭa szülő
beleegyezésével, szülői aláírással, írásbanɮɣ orvos, védőnő, konduktor, gyógytornász, stb. A
szakértői bizottságnak kell megtalálnia azt a formát, amely igazodik a gyermek adottságaihoz,
lehetőségeihez valamint az ellátás megszervezésének lakóhelyi feltételeihez. A korai fejlesztésben
való részvétel biztosítása a szülő számára nem kötelezettség, hanem jog.
d) gyermekjóléti alapellátás
Az Önkormányzat az alapellátást társulási keretek között biztosítja a Marcali Gyermekjóléti
Társulással. Szőkedencsre heti egy alkalommal egy családgondozó jár. Az iskolai jelzések vagy a
családok jelentkezése alapján nyújtanak segítséget, közreműködnek a védelembe vétel
előkészítésében,
folyamatában,
felülvizsgálatában.
A
családgondozó
nemcsak
az
önkormányzatnál, hanem közvetlenül a családoknál igyekszik segítséget nyújtani.
Családlátogatások alkalmával közvetlen kapcsolat építhető ki, mely sokban segíti a rászoruló
családokat a helyes életvitel kialakításában és fenntartásában.
e) gyermekvédelem
A gyermekek védelmét szolgálják a
- a pénzbeli és természetbeli ellátásokɤ
- gyermekjóléti alapellátások.
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A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll ɭiskola, óvóda,
védőnő, orvos, rendőrség, stb.ɮ, akik egymást kölcsönösen tájékoztatják a felmerülő problémákról.
A gyermekjóléti központ kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk. A veszélyeztetettség
jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer
működésének minősége. Az eset nagyobb része az igazolatlan iskolai hiányzásokról szólt.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzet esetén az Önkormányzat szociális alapszolgáltatásokat, étkeztetést és házi
segítségnyújtást tudja biztosítani.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A gyermekek egészségfejlesztése, sport, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférése
az intézményhálózaton keresztül biztosított. Az óvodában, általános iskolában rendszeresen
szerveznek programokat a gyermekek számára.
h) gyermekétkeztetés ɭintézményi, hétvégi, szünideiɮ ingyenes tankönyv
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz.
Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek
térítésmentesen, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.
j) pozitív diszkrimináció ɭhátránykompenzáló juttatások, szolgáltatásokɮ az ellátórendszerek
keretein belül
Pozitív diszkrimináció az ellátórendszer keretein belül nem volt.
ǌ.ǌ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A településen nem működik óvoda és általános iskola, így az intézmények ellátottságairól és
személyi feltételeiről nincsenek pontos adataink.
A gyermekek jellemző Balatonszentgyörgyre és Sávolyra járnak óvodába és iskolába.
A településről eljáró gyermekek számára mindegyik óvodában és iskolában minden adott a
megfelelő színvonalú neveléshez, mindenkinek biztosítani tudják az óvodai férőhelyet, a
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fejlődésben elmaradottak és akadályozottak integrálódását, míg a lelkiismereti szabadsághoz való
jog értelmében szülői kérésre biztosított a hitoktatás.
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai
fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás
keretében szervezik meg. Az óvodákban és az iskolákban lehetőség van csoportos, kiscsoportos és
egyéni fejlesztésre is, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat segítségével. A sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, tanulókkal a kistérségben a megyei fenntartású Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, mint speciális intézmény foglalkozik szervezeti keretek
között. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében kiemelkedő jelentőséggel bír a sajátos
nevelési igény korai felismerése, valamint a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremté
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.ɮ

ɭpl.

iskolára/óvodára

jutó

A település gyermekei által érintett oktatási és nevelési intézmények mindegyikében
foglalkoztatnak gyógypedagógiai végzettségű személyt. A logopédiai ellátást kistérségi
feladatellátással utazó logopédus végzi.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Az intézményekben hátrányos megkülönböztetés, szegregáció nem fordult elő, a gyermekek
integrált oktatásban vesznek részt.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A tanulók iskolai eredményességére és az oktatás hatékonyságára vonatkozó adatok nem állnak
rendelkezésre.
e) pozitív diszkrimináció ɭhátránykompenzáló juttatások, szolgáltatásokɮ
Pozitív diszkrimináció nem volt.
ǌ.Ǎ Következtetésekɣ problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A nyári szünidőben nem biztosított a
gyermekek napközbeni felügyelete.

Iskolai szünetek - főképp a hosszú nyári szünet
- lefedettségére nyári napközis foglalkoztatás
vagy napközis tábor szervezése.
Helyi programok szervezése a gyermek részére
az Önkormányzat lehetőségeihez mérten
Az oktatás-nevelés minden szintjén, óvodától a
középiskoláig egészségvédelmi programok
megvalósításának ösztönzése

A helyi sport és szabadidős foglalkozások
hiánya a gyermekek számára.
Az egészségvédelem, egészségtudatos életvitel
hiánya, a megelőzésre vonatkozó ismeretek
hiánya
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Ǎ. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Ǎ.ǉ A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
. . . szá ú tá lázat - Foglalkoztatás és u ka élküliség a ők köré e
Év

Mu kavállalási korúak szá a

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
90
92
2013
93
89
2014
93
92
2015
96
92
2016
96
89
2017
97
94
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak
Férfiak

Nők

81
73
72
77
73
83

81
80
80
87
89
88

Mu ka élküliek
Férfiak
(TS 0801)
11
16
20
15
16
11

Nők
(TS 0802)
9
13
13
9
7
9

A foglalkoztatottak között a nők száma magasabb a férfiakétól. A regisztrált munkanélküliek
között viszont a nők vannak kevesebben. A nők foglalkoztatottsága Ǌǈ12 és Ǌǈǉ7 közötti
időszakban növekedett.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Foglalkozást segítő és képzési programokat az helyi Önkormányzat nem szervez. A Munkaügyi
Hivatal által szervezett képzési programokon résztvevő nők számáról nincs adat.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A ǐ általános iskolai végzettséggel nem rendelkező száma a Ǌǈǉǉ évi népszámlálási adatok alapján
Ǎ fő, ebből Ǌ fő nő. Az ő számukra az elhelyezkedési esélyek nagyon korlátozottak, a helyi
közmunkaprogram adhat csak lehetőséget.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén ɭpl. bérkülönbség)
A nők hátrányos megkülönböztetésére a foglalkoztatás területén nem rendelkezünk adatokkal.
Ǎ.Ǌ A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások ɭpl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiányɤ közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások helyileg nem
elérhetőek. Családbarát munkahelyek nincsenek a településen.
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Ǎ.ǋ Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
. . szá ú tá lázat - Családtervezés, a a- és g er ekgo dozás területe
Védő ők szá a
Átlagos g er ekszá
- év közötti
Év
g er ekek szá a
védő ő ké t
(TS 3201)
2012

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

2

2

0
1
0
2
1

0
1
0
2
1

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik megɣ tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában.
Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó
nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására
alapvetően az iskolában kerül sor.
A védőnői szolgáltatáshoz minden várandós kismama és gyermek hozzájut.
5.ǌ A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. Családon belüli erőszakról nincs helyi
adat.
Ǎ.Ǎ Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások ɭpl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Az Önkormányzat nem tart fenn saját intézményt, mely menedékként szolgálhat a krízishelyzetbe
került nő és gyermekei számára. A legközelebb elérhető otthon Kaposváron található.
Ǎ.ǎ A nők szerepe a helyi közéletben
A nők a helyi közéletben, a képviselő-testületi munkában csekély számban vesznek részt, hiszen
jelenleg nincs nő a testületben. A helyi Hivatal jegyzője nő, az alkalmazottak Ǐǋ % nő. A helyi civil
szervezetben, a polgárőrök között is képviseltetik magukat a nők.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint a ǌǍ év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma.
A községben nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.
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Ǎ.ǐ Következtetésekɣ problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Munkanélküli nők száma magas,
melynek hátterében a megfelelő iskolai
végzettség hiánya, a szakképzetlenség
áll, mindez a munkaerő-piacon való
mobilitást akadályozza.
Kevesen vesznek részt szűrővizsgálatokon, a
lakosság egészségügyi állapota rossz.

A foglalkoztatási esélyek növelése, az
elsődleges munkaerő-piacon való
elhelyezkedés érdekében, képzések segítségével

A tartósan munkanélküliek körében magas a
nők aránya.

Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós
programok szervezése a helyi orvosi szolgálat
segítségével.
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, valamint a
munkaerőpiacra történő visszatérést segítő
programok szervezése a munkaügyi központ
segítségével.

ǎ. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

ǎ.ǉ Az időskorú népesség főbb jellemzői ɭpl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
. . . szá ú tá lázat – N ugdíj a , ellátás a , járadék a és eg é jára dóság a részesülők szá a
N ugdíj a , ellátás a ,
N ugdíj a , ellátás a ,
járadék a és eg é
járadék a és eg é
Év
Összes ugdíjas
jára dóság a részesülő férfiak
jára dóság a részesülő ők
szá a (TS 5201)
szá a (TS 5301)
2012
34
61
95
2013
32
60
92
2014
33
57
90
2015
33
57
90
2016
31
56
87
30
55
85
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Szőkedencsen a 2016 évi demográfiai mutatók szerint a ǎǍ év felettiek száma 78 fő, ez az állandó
népesség 28,2 %-át teszi ki. A településen jellemző, hogy az idős emberek ameddig csak el tudják
látni magukat, még a megözvegyülés után sem költöznek össze gyermekeikkel, unokáikkal,
hanem megpróbálnak önállóan élni. Ennek ellenére a családi kapcsolatoknak nagy jelentősége van
az idős emberek életében. A feleslegesség tudata, a bizonytalanságérzet akkor is fizikai-lelki
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hanyatlást idézhet elő, ha az idős emberek viszonylag kiegyensúlyozott anyagi lehetőségek között
élnek.
ǎ.Ǌ Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatására a településen nincs pontos adat.
A lakosság körében nem jellemző, hogy élnének a nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés
lehetőségével.
b) tevékeny időskor ɭpl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településenɮ
Az időskorúak részére szervezett tanfolyamok és egyéb foglalkoztatásukat támogató programok a
településen nincsenek.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
. . . szá ú tá lázat - Hátrá

Év

Regisztrált
u ka élküliek
szá a

os

egkülö

öztetés a foglalkoztatás teré

év feletti regisztrált u ka élküliek szá a
TS
és TS

Tartós
u ka élküliek
szá a

Fő
Fő
%
Fő
20
1
5%
0
2012
29
6
21%
0
2013
33
7
21%
13
2014
24
7
29%
9
2015
23
5
22%
13
2016
20
4
20%
5
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés,
TeIR
Az ǍǍ év feletti regisztrált munkanélküliek száma nagyon alacsony a településen 4 fő. Az ǍǍ év
felettiek munkaerő-piaci elhelyezkedésük szinte lehetetlen, ezért ezek az emberek amíg el nem érik
a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt, addig munkanélküliek maradnak.

ǎ.ǋ A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatásokhoz a község minden állampolgára részére
biztosított. Az időskorúak nappali ellátására létrehozott intézmény nem működik a településen.
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. . . szá ú tá lázat - Időskorúak járadéká a részesítettek átlagos
szá a
Év

Időskorúak járadéká a részesítettek évi átlagos szá a
fő (TS 5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2
2
2
2
2
2

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Időskorúak járadéka a jövedelemmel nem rendelkező időskorú ɭǎǊ év felettiɮ személyek részére
nyújtott támogatás. Ǌǈǉ7-ban az ellátásban 2 fő részesült a településen.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek részére a kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyben nem
biztosított. A legközelebbi mozi Nagykanizsán van. Színházbaɣ Kaposvárra, Zalaegerszegre,
Veszprémbe, Keszthelyre, illetőleg Budapestre utazhatnak az érdeklődők. A vallásgyakorlás a
helyi templomban biztosított. A településen nem szerveznek rendszeres programokat.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságára vonatkozó adataink nincsenek.
ǎ.ǌ Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A lakosság és főként az egyedül élő idős emberek közbiztonságának javítása érdekében jött létre a
helyi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, melyet az Önkormányzat évente anyagi támogatásban
részesít.
ǎ.Ǎ Következtetésekɣ problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az idősek elmagányosodása, elzárkózás a
közösségi élettől.
A településen működő civil szervezet
támogatása.

Az idősek részére szervezett közösségi
programok.
Az Önkormányzat erejéhez mérten továbbra is
támogatja a civil szervezetet, anyagi és más
eszközökkel.
Programok szervezése partnerekkel, ennek
koordinálására megfelelő személy kiválasztása

Egészségmegőrző programok hiánya
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Ǐ. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Ǐ.ǉ A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésre, amelye alapján pontos képet
lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek
a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet,
valamint a sport és a szórakozás területén is.
. . szá ú tá lázat - Megváltozott

Év

u kaképességű sze él ek szo iális ellátásai a részesülők szá a
e e ké t

Megváltozott u kaképességű sze él ek
szo iális ellátásai a részesülők szá a férfiak (TS 6201)

2012
2013
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2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Megváltozott u kaképességű sze él ek
szo iális ellátásai a részesülők szá a - ők
(TS 6301)

7
6
7
7
7
7

8
9
9
7
7
7

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma Ǌǈǉ2-2016-ig csökkent.
Az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban ɭátmeneti járadék, rendszeres szociális
járadék, rokkantsági járadékɮ részesülők adatai is ezt a tendenciát mutatják. Ǌǈǉǎ-ben a
megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek aránya az összlakossághoz
képest 5 %.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága ɭpl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatásɮ
A fogyatékkal élők helyi munkavállalására nincs lehetőség a településen. Az Önkormányzat
közfoglalkoztatás keretében nem foglalkoztat fogyatékos személyt.
A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű
nyugdíj, járadék és segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges
társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve
fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén megjelenő hátrányos megkülönböztetésre nincs adat a településen.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
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A fogyatékos személyek ellátására Önkormányzati, egyházi vagy civil szervezet által fenntartott
intézmények, programok nincsenek a községben.
Ǐ.Ǌ Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Községünkben a fogyatékkal élők jogosultságuk esetén minden pénzbeli és természetbeni ellátást
megkapnak. Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat igénybevevők között vannak
fogyatékos személyek is, nyilvántartott adattal az
alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők ɭ4 főɮ,
az időskorúak járadékában (2 főɮ,
súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában ɭ0 főɮ,
súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén ɭ0 főɮ,
részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk.
A nem kifejezetten fogyatékosokat célzó támogatások esetében nincs adat arról, hogy hányan
vesznek igénybe egy-egy ellátási formát. Ez nem is nyilvántartható, mivel nincs szerepe az ellátás
odaítélésében.
Ǐ.ǋ A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési Önkormányzat tulajdonában lévő középületekɣ
- Önkormányzati Hivatalɣ nincs akadály mentesítve.;
- Orvosi rendelőɣ rámpával ellátottɤ
- Kultúrházɣ rámpával ellátottɤ
Az önkormányzat folyamatosan, tervezetten újítja fel épületeit, mely alkalmakkor figyelembe
veszik az akadálymentesítés szempontjait.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Az akadálymentesítés elmaradást mutat. Azonban ezt a helyzetet folyamatosan törekszünk
javítani. Az Önkormányzat anyagi helyzetéhez és a pályázati lehetőségeihez mérten, mindent
megtesz a jogszabályban előírt akadálymentesítési kötelezettségének.
Az önkormányzat által működtetett honlap jelenleg nem rendelkezik a vakok és gyengén látók
számára megfelelő verzióval, ezért a honlap nem tekinthető infókommunikációs szempontból
akadálymentesítettnek.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A helyi munkáltatók
rendelkezünk.

épületeinek

akadálymentesítettségére

vonatkozó

adatokkal

nem

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A helyi buszmegállók, járdák és parkolók akadálymentesítettsége nem megoldott.
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások ɭpl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.ɮ
Fogyatékos személyek számára speciális közlekedési megoldás vagy fogyatékosok nappali
intézménye nincs a községben.
f) pozitív diszkrimináció ɭhátránykompenzáló juttatások, szolgáltatásokɮ
Pozitív diszkriminációról nincs tudomásunk a településen.
Ǐ.ǌ Következtetésekɣ problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Hiányzó akadálymentesítettség

Pályázatok útján és önerőből az
akadálymentesítettség megvalósítása.
Az önkormányzati dolgozók részéről
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos ügyekben

Hivatalos ügyek intézésének nehézsége

ǐ. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–Ǐ. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése ɭpl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.ɮ
A településen működő civil szervezet, a Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, amely a
lakosság és főként az egyedül élő idős emberek közbiztonságának javítása érdekében jött létre.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
A helyi civil szervezettel partnerségi megállapodása van az Önkormányzattal.
A somogysámsoni Katolikus Plébániával rendszeres kapcsolata van az Önkormányzatnak.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az Önkormányzat tagja a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak, Védőnői Szolgálati
Társulásnak, Fogászati Társulásnak, Hétvégi Központi Ügyeleti Társulásnak, Önkormányzatok
Gyermekjóléti Társulásának. Mindemellett szoros kapcsolatot tart a környező településekkel.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nemzetiségi önkormányzat nincs.
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a bűnmegelőzésben nyújtanak segítséget.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A for-profit szereplők részvételére nincsenek adataink.

Ǒ. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek ɭállami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.ɮ bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
A feltárt problémák kapcsán érintetteket első körben az adat és információgyűjtésbe vontuk be. A
helyi civil szervezeteknek és a célcsoportok a képviselőinek, HEP fórum keretében kértük
véleményét, tapasztalatait, változtatási javaslatait. Az általuk javasoltakat figyelembe véve
elkészített HEP-et, a település weboldalán nyilvánosságra bocsátjuk.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt civilszervezetek,
valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen tárgyalja és fogadja el
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
A HEP a település honlapján is elérhető lesz, a képviselő-testületi döntést követően.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

ǉ. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
1. A munkanélküliek számának
magas aránya.

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

2. A munkanélküliek 35 %-a csak 8
általános iskolai végzettséggel
rendelkezik.
3. A hátrányos helyzetűek életvitel
és szemlélet béli elmaradottsága
1. A nyári szünidőben nem
biztosított a gyermekek
napközbeni felügyelete.

Gyermekek

2. A helyi sport és szabadidős
foglalkozások
hiánya
a
gyermekek számára.
3. Az
egészségvédelem,
egészségtudatos életvitel hiánya,
a
megelőzésre
vonatkozó
ismeretek hiánya

Idősek

1. Az idősek elmagányosodása,
elzárkózás a közösségi élettől.
2. A településen működő civil
szervezet támogatása.
3. Egészségmegőrző
programok
hiánya

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
1. Közfoglalkoztatás
továbbfolytatása, kibővítése
pályázatok igénybevételével.
2. Tanfolyamok szervezése a
munkaügyi központ és iskolák
bevonásával.
3. Szemléletváltás, a megfelelő kör
tájékoztatása, felvilágosítása
1. Iskolai szünetek - főképp a
hosszú nyári szünet lefedettségére nyári napközis
foglalkoztatás vagy napközis
tábor szervezése.
2. Helyi programok szervezése a
gyermek
részére
az
Önkormányzat lehetőségeihez
mérten
3. Az
oktatás-nevelés
minden
szintjén,
óvodától
a
középiskoláig egészségvédelmi
programok
megvalósításának
ösztönzése
1. Az idősek részére szervezett
közösségi programok.
2. Az
Önkormányzat erejéhez
mérten továbbra is támogatja a
civil szervezetet, anyagi és más
eszközökkel.
3. Programok
szervezése
partnerekkel,
ennek
koordinálására
megfelelő
személy kiválasztása
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Nők

1. Munkanélküli nők száma magas,
melynek hátterében a megfelelő
iskolai végzettség hiánya, a
szakképzetlenség áll, mindez a
munkaerő-piacon
való
mobilitást akadályozza.
2. Kevesen
vesznek
részt
szűrővizsgálatokon, a lakosság
egészségügyi állapota rossz.
3. A
tartósan
munkanélküliek
körében magas a nők aránya

Fogyatékkal
élők

1. Hiányzó akadálymentesítettség
2. Hivatalos ügyek intézésének
nehézsége

1. A
foglalkoztatási
esélyek
növelése,
az
elsődleges
munkaerő-piacon
való
elhelyezkedés
érdekében,
képzések segítségével
2. Egészségügyi szűrővizsgálatok
és
prevenciós
programok
szervezése a helyi orvosi
szolgálat segítségével.
3. Közfoglalkoztatás
tovább
folytatása,
valamint
a
munkaerőpiacra
történő
visszatérést segítő programok
szervezése
a
munkaügyi
központ segítségével.
1. Pályázatok útján és önerőből az
akadálymentesítettség
megvalósítása.
2. Az önkormányzati dolgozók
részéről
segítségnyújtás,
tanácsadás hivatalos ügyekben

A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
Célcsoport
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1.
Közfoglalkoztatás tovább
folytatása, kibővítése pályázatok
igénybevételével.
Romák
2.
A szakképzettség
és/vagy
megszerzéséhez, tanfolyamok
mélyszegényszervezése a munkaügyi központ és
ségben élők
iskolák bevonásával.
3.
Szemléletváltás, a megfelelő kör
tájékoztatása, felvilágosítása
1. A nyári szünidőben nem
biztosított a gyermekek
napközbeni felügyelete.
2. Az oktatás-nevelés minden
szintjén, óvodától a középiskoláig
Gyermekek
egészségvédelmi
programok
megvalósításának ösztönzése
3. Helyi programok szervezése a
gyermek részére az Önkormányzat
lehetőségeihez mérten

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
ǉ. Helyi Önkormányzat
Munkaügyi Központ
Ǌ. Helyi Önkormányzat
Munkaügyi Központ
Iskolák
ǋ. Helyi Önkormányzat
Családsegítő Szolgálat
1. Önkormányzat
Családsegítő Szolgálat
Oktatási Intézmények
2. Önkormányzat
Családsegítő Szolgálat
Oktatási Intézmények
Háziorvosi Szolgálat
3. Önkormányzat
Civil Szervezetek
42

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

1.
Az idősek részére szervezett
ǉ. Önkormányzat
közösségi programok.
Civil Szervezetek
2.
Az Önkormányzat erejéhez
2. Önkormányzat
mérten továbbra is támogatja a civil
Civil Szervezetek
szervezeteket, anyagi és más
ǋ. Önkormányzat
eszközökkel.
Háziorvosi Szolgálat
3.
Egészségmegőrző
programok
szervezése
partnerekkel,
ennek
koordinálására
megfelelő
személy
kiválasztása
1. A
foglalkoztatási
esélyek
növelése,
az
elsődleges
munkaerő-piacon
való
elhelyezkedés
érdekében,
képzések segítségével
ǉ. Önkormányzat
Munkaügyi Központ
2. Egészségügyi szűrővizsgálatok
Ǌ. Önkormányzat
és
prevenciós
programok
Háziorvosi Szolgálat
szervezése a helyi orvosi
ǋ. Ökormányzat
szolgálat segítségével.
Munkaügyi Központ
3.Közfoglalkoztatás
továbbfolytatása,
valamint
a
munkaerőpiacra történő visszatérést
segítő
programok
szervezése
a
munkaügyi központ segítségével.
1. Pályázatok útján és önerőből az
akadálymentesítettség
ǉ. Önkormányzat
megvalósítása.
Kivizetelezők
2. Az önkormányzati dolgozók részéről
ǉ. Önkormányzat
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos
ügyekben

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége megvalósul.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzete jövőképet illetően javuló tendenciát
mutasson.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szocializációját, a fejlődésükhöz szükséges eszközök és
lehetőségek megteremtését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek ellátására, a róluk való gondoskodásra mindent szem előtt
tartva.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a közéletben való aktív részvételt, és esélyteremtést a
munkaerőpiacon.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, élethelyzetünk javítására.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címeɣ
Feltárt probléma
ɭkiinduló
értékekkelɮ
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
ɭa beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Közfoglalkoztatás tovább folytatása, kibővítése pályázatok igénybevételével.

A munkanélküliek számának magas aránya.

Közfoglalkoztatási programokkal javítsuk a munkanélküliek helyzetét.
Közfoglalkoztatási programok felkutatása.
A közfoglalkoztatási programok propagálása és elindítása.
A folyamatosság biztosítása, a munkanélküliség felszámolása.

Legalább évente egy ǎ vagy ǐ órás foglalkoztatási program.
Költségvetésben biztosítani kell az önrészt.
Pályázat benyújtása a Munkaügyi Központhoz.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Munkaügyi Központ, munkanélküliek.

Partnerek

Önkormányzat, Munkaügyi Központ, munkanélküliek.

Határidőɭkɮ
pontokba szedve

Pályázati kiírás szerint, folyamatos.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávonɮ,
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Éves statisztikai mutatók. Megvalósulás esetén folyamatosan.

Együttműködés hiánya, érdektelenség. Pályázatok hiánya.

Önkormányzati költségvetés, pályázati források
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Intézkedés címeɣ
Feltárt probléma
ɭkiinduló
értékekkelɮ
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
ɭa beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Helyi programok szervezése a gyermekek részére.
A helyi sport és szabadidős foglalkozások hiánya a gyermekek számára.

Minél több gyermek bevonása a foglakozásokba.
A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése.

Igények, érdeklődők felmérése a gyermekek körében.
Felmérni a programok költségvetési vonzatát.
Kapcsolatfelvétel programok szervezőivel.

Résztvevők és
felelős

Gyermekek, Polgármester

Partnerek

Iskolák, Gyermekjóléti Szolgálat,

Határidőɭkɮ
pontokba szedve

Kapcsolatfelvétel az érintett partnerekkel, folyamatos.
Adatgyűjtés, igényfelmérés, folyamatos.
Együttműködés az igények alapján folyamatos.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
ɭrövid, közép és
hosszútávonɮ,
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

A programokon résztvevő gyermekek száma.
Sport és szabadidős programok száma.

Forrás és pályázati hiány.
Önkormányzati költségvetés, pályázati források.
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Intézkedés címeɣ
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
ɭa beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az idősek részére közösségi program szervezése.
Az idősek elmagányosodása, elzárkózás a közösségi élettől.

Magány felszámolása. Idősek életminőségének javítása. Ezek
megakadályozása érdekében változatos, az idősek igényeit kielégítő
kulturális szabadidős programok folyamatos szervezése.

Aktivitást megőrző, szabadidős, ismeretterjesztő programok folyamatos
szervezése, lebonyolítása.

Résztvevők és
felelős

Idősek, Önkormányzat.

Partnerek

Idősek, Önkormányzat.

Határidőɭkɮ
pontokba szedve

A programok szervezése folyamatos.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
ɭrövid, közép és
hosszútávonɮ,
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Programok, események száma, résztvevők száma.

Érdeklődés hiánya, forrás és pályázati hiány.
Önkormányzati költségvetés, pályázati források.
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Intézkedés címeɣ
Feltárt probléma
ɭkiinduló
értékekkelɮ
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
ɭa beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós programok szervezése a
helyi orvosi szolgálat segítségével.
Kevesen vesznek részt szűrővizsgálatokon, a lakosság egészségügyi
állapota rossz.

Rendszeres egészségügyi szűrések szervezése. Prevenciós szemlélet
erősítése tájékoztató kiadványokkal, előadásokkal.
Minél több nő bevonása a szűrőprogramokba. A nők egészségének
megőrzése.
Igények, érdeklődők felmérése a nők körében.
Felmérni a szűrőprogramok költségvetési vonzatát.
Kapcsolatfelvétel programok szervezőivel, háziorvosi
kórházakkal.

Résztvevők és
felelős

Lakosság, Önkormányzat.

Partnerek

Háziorvosi szolgálat, Kórházak, Vöröskereszt

Határidő(k)
pontokba szedve

Együttműködés az igények alapján folyamatos.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
ɭrövid, közép és
hosszútávonɮ,
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

szolgálattal,

A szervezett szűrőprogramok száma.
A programokon résztvevők száma.

Érdeklődés hiánya, forrás hiány.
Önkormányzati költségvetés.
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Intézkedés címeɣ
Feltárt probléma
ɭkiinduló
értékekkelɮ
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
ɭa beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidőɭkɮ
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
ɭrövid, közép és
hosszútávonɮ,
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Pályázatok útján és önerőből az akadálymentesítettség megvalósítása.
Hiányzó akadálymentesítettség.

Akadálymentes önkormányzati intézmények számának növekedése.
Az akadálymentesítés által az épületek használhatóságának javulása.
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulása.

Pályázatok figyelése, a kiírt pályázatok tervezési programjainak valamint
műszaki
tervdokumentációinak eredményes elkészítése.
A pályázat megvalósítása során együttműködés a kivitelezővel.
Önkormányzat, Kivitelező
Pályázat kiírók, beruházók, kivitelezők,
A pályázatok kiírásától és az elnyert pályázatoktól függően folyamatosan.

Akadálymentes önkormányzati intézmények számának növekedése.
Az akadálymentesítés által az épületek használhatóságának javulása,
lehetővé téve, hogy az emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és
gazdasági tevékenységekben, amelyek kiszolgálására az épített környezet
létesült.

Forrás és pályázati hiány.

Önkormányzati költségvetés és pályázati forrás.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
ǋ. melléklet a Ǌ/ǊǈǉǊ. ɭVI. Ǎ.ɮ EMMI rendelethez
A

I tézkedés
sorszá a

B

C

D

E

F

A helyzetele zés
A élkitűzés
Az i tézkedés í e,
következtetései e
Az i tézkedéssel elér i összha gja egyé
Az i tézkedés tartalma
eg evezése
feltárt esélyegye lőségi
kívá t él
stratégiai
pro lé a eg evezése
dokumentumokkal

élyszegé ység e élők és a ro ák esélyegye lősége
Közfoglalkoztatási
programokkal
javítsuk a
munkanélküliek
helyzetét.
Közfoglalkoztatási
Közfoglalkoztatás
programok
tovább folytatása, A munkanélküliek
Helyi
felkutatása. A
1
kibővítése
számának magas
költségvetési
közfoglalkoztatási
pályázatok
aránya.
koncepció
programok
igénybevételével.
propagálása és
elindítása. A
folyamatosság
biztosítása, a
munkanélküliség
felszámolása.
A
Munkaügyi
Központ
által
szervezett képzések
A szakképzettség
felkutatása
és
megszerzéséhez,
szervezése.
A munkanélküliek 43
tanfolyamok
Magasabb
Helyi
%- a csak 8 általános
2
szervezése a
iskolázottság elérése költségvetési
iskolai végzettséggel
munkaügyi központ
a
munkanélküliek koncepció
rendelkezik.
és iskolák
között.
bevonásával.
A munkanélküliek
elhelyezkedési
lehetőségeik
javulása.
II. A gyer ekek esélyegye lősége
A helyi sport és
A gyermeke
Helyi programok
Helyi
szabadidős
szabadidejének
1
szervezése a
költségvetési
foglalkozások hiánya hasznos eltöltése,
gyermekek részére
koncepció
a gyermekek számára minél több gyermek

G

Az i tézkedés
felelőse

H
Az i tézkedés
egvalósításá ak
határideje

I
Az i tézkedés
ered é yességét
érő i dikátor ok

J
Az i tézkedés
egvalósításához
Az i tézkedés
szükséges
ered é yei ek
erőforrások
fe tarthatósága
hu á , pé zügyi,
technikai)

I. A

Legalább évente egy 6
vagy
8
órás
foglalkoztatási
program.
Költségvetésben
Önkormányzat folyamatos
biztosítani kell az
önrészt.
Pályázat
benyújtása
a
Munkaügyi
Központhoz.

Helyi/vonzáskörzetben
lévő
felnőttképzési
programok
feltérképezése.
Önkormányzat
Az érdeklődők
számának felmérése a
lakosság körében.

Éves statisztikai
mutatók.
Megvalósulás
esetén
folyamatosan.

Önkormányzati
költségvetés,
pályázati
források

Fenntartható

Kapcsolatfelvétel
az
érintett
partnerekkel.
A
beiskolázottak
Önkormányzati
Adatgyűjtés,
száma.
költségvetés,
igényfelmérés. Képzések száma.
pályázati
Együttműködés Valójában hányan
források.
az igények
végzik el az iskolát.
alapján
folyamatos.

Fenntartható

Az programokon Önkormányzati
résztvevők száma. költségvetés.
Humán.

Fenntartható

Sport és szabadidős Önkormányzat
Folyamatos
programok szervezése.

A

I tézkedés
sorszá a

B

C

D

E

F

A helyzetele zés
A élkitűzés
Az i tézkedés í e,
következtetései e
Az i tézkedéssel elér i összha gja egyé
Az i tézkedés tartalma
eg evezése
feltárt esélyegye lőségi
kívá t él
stratégiai
pro lé a eg evezése
dokumentumokkal

bevonása a
foglalkozásokba.
Az oktatás-nevelés
Már fiatal korban
minden szintjén, Az egészségvédelem fontos az egészség
óvodától a
egészségtudatos
megőrzésére és a
középiskoláig
életvitel hiánya, a
betegségek
Költségvetési
2
egészségvédelmi megelőzésre
megelőzésére,
koncepció
programok
vonatkozó ismeretek valamint
az
megvalósításának hiánya.
egészségtudatos
ösztönzése
életvitel fontosságára
III. A ők esélyegye lősége
A munkanélküli nők
A foglalkoztatási száma magas,
esélyek növelése, melynek hátterében a
A munkanélküli nők
az
elődleges megfelelő iskolai
továbbtanulásra való Helyi
munkaerő-piacon végzettség hiánya, a
1
ösztönzése, a jobb költségvetési
való elhelyezkedés szakképzetlenség áll,
elhelyezkedési
koncepció
érdekében,
mindez a munkaerőesélyek érdekében.
képzések
pianon való
segítésével.
mobilitást
akadályozza.
Rendszeres
egészségügyi
Egészségügyi
szűrések szervezése.
Kevesen
vesznek
szűrővizsgálatok és
Prevenciós szemlélet
részt
prevenciós
erősítése tájékoztató Helyi
szűrővizsgálatokon, a
2
programok
kiadványokkal,
költségvetési
lakosság
szervezése a helyi
előadásokkal. Minél koncepció
egészségügyi állapota
orvosi szolgálat
több nő bevonása a
rossz.
segítségével.
szűrőprogramokba.
A nők egészségének
megőrzése.
IV. Az idősek esélyegye lősége
Magány
Az idősek
felszámolása. Idősek
Az idősek részére
Helyi
elmagányosodása,
életminőségének
1
közösségi program
költségvetési
elzárkózás a
javítása. Ezek
szervezése.
koncepció
közösségi élettől.
megakadályozása
érdekében

G

Az i tézkedés
felelőse

H
Az i tézkedés
egvalósításá ak
határideje

Igények, érdeklődők
felmérése
a
gyermekek körében.
Felmérni a programok
Önkormányzat Folyamatos.
költségvetési vonzatát.
Kapcsolatfelvétel
programok
szervezőivel.

Helyi/vonzáskörzetben
lévő
felnőttképzési
programok
feltérképezése.
Önkormányzat Folyamatos
Az érdeklődők
számának felmérése a
lakosság körében.

Igények, érdeklődők
felmérése. Felmérni a
szűrőprogramok
költségvetési vonzatát.
Kapcsolatfelvétel
Önkormányzat
programok
szervezőivel,
háziorvosi szolgálattal,
kórházakkal.

I
Az i tézkedés
ered é yességét
érő i dikátor ok

A
programokon
résztvevő
Önkormányzati
gyermekek száma. költségvetés.
Programok száma.

Csökken
az
álláskeresők,
a
tartós
Önkormányzati
munkanélküliek
költségvetés,
száma,
nő
a
pályázati
munkanélküliek
források.
elhelyezkedési
aránya.

Kapcsolatfelvétel
az
érintett
partnerekkel.
A szervezett
Adatgyűjtés,
szűrőprogramok
igényfelmérés. száma. A
Együttműködés programokon
az igények
résztvevők száma.
alapján
folyamatos.

Aktivitást megőrző,
szabadidős,
ismeretterjesztő
Önkormányzat folyamatos
programok folyamatos
szervezése,
lebonyolítása.

J
Az i tézkedés
egvalósításához
Az i tézkedés
szükséges
ered é yei ek
erőforrások
fe tarthatósága
hu á , pé zügyi,
technikai)

Fenntartható

Fenntartható

Önkormányzati
költségvetés,
pályázati
források.

Fenntartható

Önkormányzati
Programok,
költségvetés,
események száma,
pályázati
résztvevők száma.
források.

Fenntartható
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A

I tézkedés
sorszá a

2

B

C

D

E

F

A helyzetele zés
A élkitűzés
Az i tézkedés í e,
következtetései e
Az i tézkedéssel elér i összha gja egyé
Az i tézkedés tartalma
eg evezése
feltárt esélyegye lőségi
kívá t él
stratégiai
pro lé a eg evezése
dokumentumokkal

A településen élők
között magas az
Egészségmegőrző idősek aránya. Az
programok hiánya idősek egészségi
állapota rossz
tendenciát mutat.

változatos, az idősek
igényeit kielégítő
kulturális szabadidős
programok
folyamatos
szervezése.
Az
időskori
betekségek
számának
csökkenése
az
egészséges életmód Helyi
betartásával. Az idős költségvetési
betegek
koncepció
életkörülményeik
változtatásában
könnyebbé tehetik
mindennapjaikat

G

Az i tézkedés
felelőse

H
Az i tézkedés
egvalósításá ak
határideje

Egészségmegőrző,
szűrőprogramokhoz
partnerekkel
kapcsolatfelvétel. A
Önkormányzat
programok
és Házi Orvosi Folyamatos
népszerűsítése a
szolgálat
lakosság körében.
Programok megtartása
éves szinten
folyamatosan.

V. A fogyatékkal élők esélyegye lősége

1

Akadálymentes
önkormányzati
ingatlanok számának
növekedése. Az
Pályázatok útján és
akadálymentesítés
Helyi
önerőből az
Hiányzó
által az épületek
költségvetési
akadálymentesítés akadálymentesítettség használhatóságának
koncepció
megvalósítása.
javulása. A
közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű
hozzáférés
megvalósulása.

Pályázatok figyelése, a
kiírt pályázatok
tervezési
programjainak,
valamint műszaki
tervdokumentációinak Önkormányzat Folyamatos
eredményes
elkészítése. A pályázat
megvalósítása során
együttműködés a
kivitelezővel.

I
Az i tézkedés
ered é yességét
érő i dikátor ok

Résztvevők száma
Programok,
szűrések
folyamatossága

J
Az i tézkedés
egvalósításához
Az i tézkedés
szükséges
ered é yei ek
erőforrások
fe tarthatósága
hu á , pé zügyi,
technikai)

Önkormányzati
költségvetés,
pályázati
források.

Fenntartható

Akadálymentes
önkormányzati
intézmények
számának
növekedése. Az
akadálymentesítés
által az épületek
használhatóságának
javulása, lehetővé
téve, hogy az
Önkormányzati
emberek részt
költségvetés és Fenntartható
vegyenek azokban a pályázati forrás.
társadalmi és
gazdasági
tevékenységekben,
amelyek
kiszolgálására az
épített környezet
létesült.
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A

I tézkedés
sorszá a

2

B

C

D

E

F

A helyzetele zés
A élkitűzés
Az i tézkedés í e,
következtetései e
Az i tézkedéssel elér i összha gja egyé
Az i tézkedés tartalma
eg evezése
feltárt esélyegye lőségi
kívá t él
stratégiai
pro lé a eg evezése
dokumentumokkal

Az önkormányzati
dolgozók részéről
segítségnyújtás,
tanácsadás
hivatalos
ügyekben.

A fogyatékkal élők
hivatalos ügyeinek
intézésének
nehézsége.

A fogyatékkal élők
ügyintézésének
Helyi
megkönnyítése és
költségvetési
fokozott figyelmet koncepció
adni neki.

G

Az i tézkedés
felelőse

H
Az i tézkedés
egvalósításá ak
határideje

Fogyatékosoknak az
őket érintő
információkhoz,
szociális ellátásokhoz, Önkormányzat Folyamatos.
szolgáltatásokhoz
hozzájuttatása.

I
Az i tézkedés
ered é yességét
érő i dikátor ok

Fogyatékkal élők
elégedettsége

J
Az i tézkedés
egvalósításához
Az i tézkedés
szükséges
ered é yei ek
erőforrások
fe tarthatósága
hu á , pé zügyi,
technikai)

Önkormányzati
költségvetés.

Fenntartható
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen ɭminimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Ro ák/ élyszegé ység e
élők esélyegye lőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegye lőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegye lőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fóru

Idősek esélyegye lőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, ö kor á yzat,
képviselője, part erek
képviselője

Gyerekek esélyegye lőségével
foglalkozó
munkacsoport
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi
partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősekɣ
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelősségeɣ
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálásaɮ,
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló,
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. ɭLd. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.ɮ
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum ǋǈ napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított ǋǈ napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelősɭökɮ meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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