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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Csömend Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más
dokumentumait, 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.

A település bemutatása

Csömend község Somogy megyében, Marcali kistérségben, Kaposvártól északnyugatra Nikla és Marcali közt fekvő település. Csömend nevét az 1332-1337 évi pápai tizedjegyzék említette először, tehát már akkor is egyházas hely volt. Neve
az 1536 évi adólajstromban Chemend néven volt említve, Török Bálint és Fajszi Ferenc birtokaként.1726-ban még puszta
és a Lengyel és a Mérey családok birtoka volt, 1767-ben még Csák Imre és Sándor és Skublics Sándor özvegye: Zarka
Anna Mária bírtoka; később a Gyulai Gaal család lett a földesura.1856-ban gróf Széchenyi Pál, a 20. század elején pedig
gróf Széchenyi Andor Pál birtoka volt. A terület földművelésre kevésbé alkalmas a mocsaras és a kisebb homokhátak
rossz minőségű termőföldje miatt. A 20. század elejéig a Balaton mocsaras nyúlványa a Nagy-berek a falu határáig nyúlt.
A határában folyó Koroknai-vízfolyás mellett több vízimalom üzemelt az 1960-as évekig. Ezeket mára mind lebontották.

Gazdaság
A település mezőgazdasági jellegű. A térség természeti adottságaiból adódóan Csömenden jellemző gazdálkodási tevékenység a szántóföldi növénytermesztés, a kertgazdálkodás, kis mértékben jelen van az állattenyésztés is. A település
közigazgatási területe 866 ha. Ebből belterület 62 ha, külterület 804 ha. A külterület művelési ág szerinti megoszlása:
szántó 396 ha, erdő 224 ha, gyep, rét 140 ha, szőlő 0,8 ha. A fennmaradó terület kert és művelés alól kivett területet alkot.
A település talajviszonyaira elsősorban a homokos talaj jellemző.
2012 –ben a településen 16 regisztrált vállalkozás volt, amelyből 6 helyi egyéni vállalkozó. A regisztrált őstermelők száma 22 fő.
Környezeti állapot: A környezeti állapot jónak mondható, mivel jelentős levegőszennyező forrás nincs a községben. Felszíni és felszín alatti vízszennyezés sem jellemző.
Infrastrukturális adottságok: A betegellátást a községbe a Nikláról átjáró fiatal háziorvos végzi. A gyermekeket - a háziorvosi szolgálat közreműködésével - a védőnői szolgálat látja el.
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Hivatali ügyeiket a településen élők – 2013. január elsejétől – a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal NiklaCsömend Kirendeltségén intézhetik. A Kirendeltség székhelye Nikla Községben van. Hetente egy alkalommal a hivatali
ügysegédhez fordulhat a lakosság.
Kereskedelmi egységekből egy élelmiszerbolt áll rendelkezésre.
Csömend fekvésénél fogva a járásszékhely 15 perc alatt elérhető. A jó közlekedési lehetőséget biztosítja a gyakori buszközlekedés is. A település kül- és belterülete villamos áramvételi lehetőséggel el van látva. A belterület teljes egészén a
vezetékes vízhálózat, szennyvíz és a gáz közmű ki van építve. A település 6 utcájából valamennyi szilárd útburkolattal
van ellátva. A szilárd burkolatú utak összes hossza 6,1 km.
A település ivóvízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja, ami vezetéken keresztül Nikla határából jut el a településre. Az
ivóvízvezeték hálózat hossza: 5,3 km. Évente 2 alkalommal történik ivóvízhálózat fertőtlenítés. Ivóvízvezeték hálózatba
csatolt lakások száma: 132
A szennyvíz csatorna ellátottság 100 %-os. Az állandó fogyasztók között a csatornázottság 61 %-os.
A villamos energia ellátás a belterületen 100 %-os.
A hírközlő hálózat kiépített, a lakások 50 %-ában van telefon, a különböző mobil rendszerek is működnek. A községben 1
nyilvános távbeszélő állomás található.
A települési szilárd hulladék begyűjtésével, szállításával, hasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat a
Saubermacher Marcali Kft. látja el a településen. A begyűjtött hulladék elhelyezése, hasznosítása és ártalmatlanítása a
Marcali Hulladéklerakón kialakított lerakóhelyen történik.
A hulladék szállítását kéthetenként végzi a szolgáltató. A szolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítási akciót végez az
Önkormányzattal egyeztetett időpontban.

Demográfia
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
lakónépesség
2007 (fő)
2008 (fő)
Lakónépesség számának változása
(%)
2009 (fő)
Lakónépesség számának változása
(%)

-2,9 %

2010 (fő)

292 fő

Lakónépesség számának változása
(%)
2011 (fő)
Lakónépesség számának változása
(%)
2012 (fő)
Lakónépesség számának változása
(%)

311 fő
302 fő
299 fő
-1 %

-2,35 %
286 fő
-2,05 %
283 fő
-1%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Forrás: TeIR KSH-TSTAR

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A településen nagyobb számban élnek nők (54,9%), mint férfiak (45,1%). Létszámban az aktív korúak, tehát a 18- 59
évesek teszik ki a lakosság zömét (59 %). A 65 év felettieknél szintén a nők vannak többségben. A 65 év felettiek teszik
ki az összlétszám 15 %-át, amely azt jelzi, hogy idősügyi kérdéssel foglalkozni kell önkormányzati szinten.
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3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%)
2007
2008
2009
2010
2011

58
60
57
55
49

59
54
55
52
55

98,3
111,11
103,64
105,77
89,09

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Ez az index megmutatja, hogy az
adott település népességére mi a jellemző: fiatalos a népességszerkezet, vagy az elöregedés. A fentiekből kitűnik, hogy
jellemzően a 65 év felettiek vannak többségben (kivéve a 2011 évet). A településünk elöregedő, ezért az idősek fokozottabb ellátására van szükség.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A pozitív egyenleg esetén az odaköltözés, negatív esetben az elvándorlás jellemző. A településen az egyenleg 0 körül
marad kismértékű elvándorlás (-3 fő 2008-ban) és 1-2 fő körüli odavándorlás jellemző. A pozitív ráta a községben ingatlant vásárolt külföldieknek köszönhető. Ugyanakkor az elvándorlások száma feltételezhetően a térségben található megfelelő munkahelyek hiányának tudható be, ezért a fiatalok a nagyobb városokba költöznek. A lakásvásárlási program támogatásának megszüntetésével az üresen álló lakások eladhatatlanok. További elvándorlás prognosztizálható.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

2008
2009
2010
2011
2012

Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő)
4
4
0
3
8
-5
2
6
-4
3
10
-7
2
3
-1

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A számadatok jól tükrözik, hogy 2008 évet kivéve a halálozások száma évről évre meghaladja a születések számát. Ez
különösen jellemző 2011 évre, ahol 3 születésre 10 halálozás jutott.
Összegezve a fenti táblázatokból megállapítható, hogy:
 a lakónépesség száma 2007. évtől 2012. évig terjedő időszakban folyamatosan csökkent. A 2012.év végi lakónépesség, már csak a 90%-a a 2007 évinek;
 a lakónépességen belül magasabb a nők aránya;
 egyre erőteljesebben érezhető a népesség elöregedése

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 fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Csömend Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a falu működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely
áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során érvényesíti.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Csömend település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet,
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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
(tankerülettel).

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák be tudnak illeszkedni a társadalomba.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők kikerüljenek szorult helyzetükből.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges felnőtté válását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életvitelére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők és férfiak társadalmi egyenlősége elvének érvényre juttatását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők lehetőségeinek feltérképezésére.
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi
szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
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, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

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
2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló
321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati
politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a
gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a
képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez
kötheti. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy községünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely az
állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak.
Helyi rendeletünk:
Csömend Község Önkormányzatának 4/2011 (IV. 01.) sz. Önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
A középtávú stratégiából kiindulva az Önkormányzat saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget
előmozdító célokat, intézkedéseket az alábbiakkal összeegyeztetve:
Csömend Községi Önkormányzat Költségvetési koncepciója
Csömend Községi Önkormányzat Gazdasági programja
Csömend Községi Önkormányzat Településrendezési terve
Csömend Községi Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója
Csömend Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terve
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása



Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (Orvosi ügyelet, fogászat, pedagógiai szolgálat)
Mesztegnyői székhelyű Mikro körzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (gyermekjóléti feladatok ellátása,
családsegítés)

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások
áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TeIR adatbázisból, valamint a helyi önkormányzati nyilvántartásból, partnerek (szolgálatok, intézményvezetők, szervezetek) általi adatszolgáltatásból gyűjtöttük össze.
A hiányos adatok (2012. évi többségében) abból adódnak, hogy a TeIR adatbázisában csak 2011. éviek szerepelnek utolsó
kimutatásként ágazati bontásban. Több esetben nem állnak rendelkezésre kézzel fogható adatok. Nincsenek megfelelő
nyilvántartások, vagy csak hozzávetőlegesek (pl. a vidéken tanulmányokat folytató gyermekekről, a fogyatékkal élőkről
helyi szinten, valamint a kisebbségi - roma – lakosságról, és nem ismert a faluban élő összes munkanélküli száma sem,
csak a regisztráltaké).

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A mélyszegénység összetett
jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli
deficitekben mutatkoznak. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a
családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció
mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.

A településen élő roma származásúak számának és arányának tekintetében a valóságot pontosan tükröző adatok nem állnak rendelkezésre. A 2011 évi adatok szerint a településen 4 személy vallotta magát roma származásúnak.
Becslések szerint valójában a település lakósságának 24%-a lehet roma lakos.
A roma társadalmi beilleszkedése nagymértékben függ iskolázottsági szintjüktől. Az érintettek iskoláztatási hátrányainak
számos oka van: a cigány gyermekek családi szocializációja, a cigányság és a többségi társadalom – család által közvetített kulturális mintáinak különbözősége; nyelvi hátrányok; a roma népesség szociális helyzete; területi elhelyezkedése,
hátrányos megkülönböztetés. Körükben alacsony a szakképzésben résztvevők aránya, még elenyészőbb az érettségihez
kötött képzésben, valamint a felsőoktatásban résztvevők hányada.
Főként alacsony iskolázottságuknak és a társadalom előítéletességének köszönhetően alacsonyabb körükben a foglalkoztatottsági szint, és magasabb és tartósabb a munkanélküliség, mint a többségi társadalom esetében. A roma társadalom a
mindennapi élet során, hivatalos ügyintézés alkalmával – iskolázottsági, szocializációs, nyelvi hátrányaik következtében
is számos akadályba ütközik.
A cigány származású munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi központ
számos eszközzel és munkaerő-piaci programmal igyekszik elősegíteni. Az önkormányzat a közhasznú- és közcélú foglalkoztatás maximális kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket.
A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő lakótársunk (család) jelenleg nincs.
Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény körülmények között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.
Csömend Község Önkormányzata minden eszközével igyekszik a szegénységben élő és roma származású népesség esélyegyenlőségét biztosítani. A szociális, egészségügyi intézményekkel együttműködve törekszik életminőségük javítására, a
jobb lakhatási körülmények biztosítására, a testi-lelki egészségük megőrzése, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére.
Feladatának tekinti ezen célcsoportok élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci
(re)integrációjuk elősegítését, elsősorban közmunkaprogramokkal járultak hozzá szociális helyzetük javításához.
A foglalkoztatottságuk elősegítése szintén kiemelt feladat. Szakértői javaslatok szerint elsősorban az iskolázottságot, a
foglalkoztatottságot, a cigányság létbiztonságát erősítő, kirekesztettségét kölcsönös erőfeszítésekkel, fokozatosan gátló és
feloldó hosszú távú politikára van szükség.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek társadalmi és
kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi
állapot, a családok gyermekszáma.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. A jövedelmi viszonyokkal csak azoknál szembesülünk, akik valamilyen szociális ellátást igényelnek az önkormányzattól, hiszen ezeknek
az elbírálásánál, jogosultság megállapításánál egyik fő szempont ennek vizsgálata, hogy a családban mennyi az egy főre
jutó jövedelem. A pénzbeli szociális ellátásokra jogosultság megállapításánál a legtöbb esetben a minimál nyugdíj összege a mérvadó, amelynek jelenlegi összege 28.500 Ft. A mélyszegénységben élők, hogy nagy számban vannak jelen, az is
bizonyítja az elég magas segélyezési arány mellett, hogy kevés kérelmet (2-3 eset éves szinten) utasít el a hivatal magas
jövedelmi viszonyok miatt. A lakosság eladósodottságára utal az utóbbi időben megszaporodó szabálysértési bírság, amelyet közfoglalkoztatásban dolgoznak le.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek és a romák. A településen tapasztaltak szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 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.
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Regisztrált munkanélküliek száma a településen
Év

Férfi

Nő

Összesen

2008

15

18

33

2009

18

18

36

2010

17

21

38

2011

20

22

42

2012

20

18

38

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
nyilvántartott álláskeresők száma
(fő)
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
%
fő
%
fő
%
2008
115
110
225
18 15,6 15 13,6 33 14,7
2009
119
107
226
18 15,1 18 16,8 36 15,9
2010
119
106
225
21 17,7 17 16,0 38 16,9
2011
109
102
211
22 20,2 20 19,6 42 19,9
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. 38
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 év
közötti lakónépességhez viszonyítva

Álláskeresők száma (fő)
45

250
15-64 év közötti lakónépesség

40
35
30
25
20
15
10
5
0

200
150

15-64 év közötti
lakónépesség
nyilvántartott
álláskeresők száma

100
50
0
2008 2009 2010 2011 2012
Év

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Forrás: TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A regisztrált munkanélküliek száma magas, ezen belül is a nők százalékos aránya magasabb (2009 évet kivéve). Számuk
évről évre növekvő. A 2012 évben négy fővel csökkent a számuk, hosszú ideig tartós munkanélküli (nőknek) sikerült
Marcaliban elhelyezkedni. Több a községben a nem regisztrált munkanélküli is.
A Somogy Megyei Munkaügyi Központ Marcali Kirendeltsége a rendelkezésre álló eszközökkel segíti az álláskeresők
elhelyezkedését (munkaerő-piaciképzések, közhasznú foglalkoztatás, bértámogatás, vállalkozóvá válás támogatása).
A közmunka programok lehetőséget nyújtanak a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatására.
Ezen túlmenően a hátrányos helyzetűek elhelyezkedése nagyon nehéz, elsősorban a szakmával nem rendelkezők esetében,
2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010 2011 2012
nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%

33

36

38

42

38

0
0,0%
6
18,2%
2
6,1%
4
12,1%
7
21,2%
1
3,0%
6
18,2%
7
21,2%
0
0,0%
0
0,0%

3
8,3%
5
13,9%
2
5,6%
6
16,7%
4
11,1%
2
5,6%
6
16,7%
7
19,4%
1
2,8%
0
0,0%

3
7,9%
5
13,2%
3
7,9%
4
10,5%
3
7,9%
5
13,2%
7
18,4%
7
18,4%
1
2,6%
0
0,0%

1
2,4%
6
14,3%
4
9,5%
4
9,5%
5
11,9%
6
14,3%
5
11,9%
9
21,4%
2
4,8%
0
0,0%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A fenti táblázatból látható, hogy viszonylag magas a fiatal –pályakezdő- álláskeresők száma, valamint az 51-55 éves korosztályon belül tapasztalható munkanélküliség.
Közel másfél millió 50 és 59 év között ember él Magyarországon. Tavaly decemberben a nyilvántartott álláskeresők egyharmada, mintegy 150 ezer ember, 45 év feletti munkanélküli volt. A közvélemény egyik része szerint nem akarnak dolgozni, mások szerint nem is tudnának, vita van tehát arról is, hogy kényszerrel vagy lehetőségeket teremtve kell-e kezelni
a problémát, esetleg a kettővel együtt. “Korosztályi” jelenség az is, hogy a középgeneráció veszélyeztetett tagjai közül
sokan „menekültek” a havi fix juttatást jelentő rokkantnyugdíj, előrehozott vagy korengedményes nyugdíj rendszerébe.
Az ötven év felettiek a munkában töltött éveik jelentős részét még a szocializmusban dolgozták le, többségük egészen
más képességeket sajátított el, mint amelyek a piacgazdaságban sikeressé tehetnek egy munkavállalót. Az idősebb korosztályok foglalkoztathatóságának javítása, elhelyezkedésének elősegítése sok esetben komoly erőfeszítéseket kíván. Az 50
évnél idősebb munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele kedvezőtlenebb, mint a fiatalabb munkanélkülieké,
általában több mint fele egyáltalán nem rendelkezik szakképzettséggel. A munkáltatók ezért is nehezebben alkalmazzák
őket, képzésre pedig – hacsak nincs nagyon biztos álláslehetőségük – az idősebb munkanélküliek nem szívesen vállalkoznak.
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként
nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi
összesen
nő férfi összesen Nő
férfi összesen
2008
18
15
33
8 10
18
44,4% 66,7% 54,5%
2009
18
18
36
11 11
22
61,1% 61,1% 61,1%
2010
21
17
38
14 10
24
66,7% 58,8% 63,2%
2011
22
20
42
12 11
23
54,5% 55,0% 54,8%
2012
n.a.
n.a.
38
n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A fentiekből látható, hogy az utóbbi években a regisztrált munkanélküliekből jóval 50 % feletti a tartós munkanélküliek
száma. Ezek közül is elsősorban a nők aránya magasabb. A 18- 29 éves korosztálynál is ez a tendencia jellemző, a pályakezdők esetében is a nők tudnak nehezebben elhelyezkedni. A férfiak által tanult szakmák inkább piacképesek, ezekkel
könnyebben találnak munkalehetőséget. 2010-ben nem volt egy férfi pályakezdő sem (a hiányzó adatok nem elérhetők az
adatbázisban). A pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen kilátástalan, mert helyben nincs munkahely. Elsősorban
valamelyik Marcali üzemben találnak munkát.
A tartós munkanélküliek magas aránya miatt az Önkormányzatnak beavatkozásokat kell terveznie a tartós
munkanélküliség visszaszorítására.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év

2001
2011

15 éves és idősebb lakosság
száma összesen

15-X éves legalább általános isko- általános iskolai végzettséggel nem rendelkelát végzettek száma
zők 15-x évesek száma

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő
277
n.a

fő
153
n.a.

fő
124
n.a.

fő
107
n.a

fő
n.a
n.a

fő
n.a
n.a

Összesen
fő
3
n.a

%
n.a
n.a

nő
fő
n.a
n.a

férfi
%
n.a
n.a

fő
n.a
n.a

%
n.a
n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint a 15 és annál idősebb lakosság száma 107 fő, ebből 3 fő általános iskolai végzettséggel nem rendelkezett. Az adatok 2011 évivel való összehasonlítására nincs mód, mivel ezen adatok a program elkészítése során még nem voltak elérhetőek, helyi adatokkal pedig nem rendelkezünk.
Átlagban a regisztrált munkanélküliek 9-16 %-a 8 általános iskolánál alacsonyabb végzettségű, az utolsó években ez 10 %
körül alakult. Ugyanakkor az álláskeresők számához viszonyítva közel 60 % a csak 8 általánossal rendelkezők száma,
míg az ennél magasabb végzettségűek aránya 22-34 % között változott. Ezek a számadatok is mutatják, hogy ezen a területen szükséges a felzárkóztatás és szakképzés.
c) közfoglalkoztatás

Forrás: Önkormányzat adatai

A közfoglalkoztatás terén látszik, hogy a közfoglalkoztatottak 3 személy kivételével mind roma származásúak. A községben a legnagyobb foglalkoztatónak az Önkormányzat tekinthető. A grafikonon látható, hogy a 2012-es évben több embert
tudott foglalkoztatni az Önkormányzat, ugyanakkor ebből 4 fő csak 2 hónapig, 4 fő pedig 8 hónapig volt alkalmazásban.
Startmunka mintaprogramok adta lehetőség kihasználásával évről-évre kevesebb embert tud az Önkormányzat foglalkoztatni közfoglalkoztatás keretében. A korábbi közfoglalkoztatási rendszerben rövid időre, ám de több embernek, ezáltal
több háztartásnak tudtak részlegesen munkát biztosítani. A tavalyi és az idei programok létszáma alacsonyabb, viszont a
benne dolgozók hosszabb időtartamú foglalkozásban vesznek részt, ezáltal mondhatni hosszabb ideig biztosított az állandó pénzkeresetük. Problémát jelent még a közfoglalkoztatottak úgymond behatárolt munkaköre, hiszen csak a pályázatban leírtak szerint dolgozhatnak az adott célterületen. Téli időszakban – teendőik vonatkozásában - az alkalmazásuk még
körülményesebb, mint nyáron, és a tavalyi évben nem is indult a téli foglalkoztatás. A helyi foglalkoztatási probléma
áthidalására, a közfoglalkoztatás átmeneti megoldást jelent. Ugyanakkor szükséges, hogy minden évben biztosítva legyen
ennek lehetősége az Önkormányzat és a helyi munkanélküliek számára egyaránt.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális
munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási
programok stb.)
Egy kiskereskedelmi üzlet működik a településen, ahol egy fő helyi lakost alkalmaznak. Az állami szektorban dolgozó
falugondnok szintén helyben lakó. A településen élők jelentős része 8 km-re Marcaliba jár dolgozni. A munkahelyek elérését az autóbuszok járatsűrűsége nem akadályozza, akár a 3 műszakos munka is megoldható. A buszok átlagos menetideje 10 perc.
A lakosság egy része alkalmi munkákat vállal, elsősorban mezőgazdasági idénymunkákat: a növénytermesztési ágazatba
tartozó munkavégzést a szomszédos vagy közeli településeken.
Foglalkoztatási centrumként a megyeszékhely (Kaposvár) és a főváros az ingázás miatt nem jellemző.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen;
képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok, valamint az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen nincsenek.
A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzásközpontban:
- Garancia Képző Program (Munkaügy Marcali)
- START kártyaprogram (Munkaügy)
- Kezdő vállalkozók támogatása (Munkaügy)
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő - piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A Marcali Munkaügyi Kirendeltségen szakképzések, tanfolyamok várják az álláskeresőket évente több alkalommal. Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolája különféle felnőttképzéseket, iskolarendszerű
képzéseket, az egyes szakmákhoz megszerezhető gépkezelői jogosítványok képzését, és tanfolyam rendszerű képzéseket
szervez. Különösen népszerű volt a támogatott méhészképzés, amelyen településünkről is vettek részt. Helyi foglalkoztatási program a településen a Közmunka-program.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása
Önkormányzatnak saját fenntartású intézménye nincs.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Helyi szinten hátrányos megkülönböztetésről nem beszélhetünk, a közfoglalkoztatásnál romák magasabb arányban vannak jelen, mint a nem romák.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak
év
2008
2009
2010
2011
2012

fő

fő

%

33
36
38
42
38

5
2
4
2
4

15,2%
5,6%
10,5%
4,8%
10,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Segélyezettek száma (fő)

Álláskeresési járadékra jogosultak
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Forrás: Önkormányzati adatok

A nyilvántartott álláskeresők száma a 2011-ben megemelkedett a korábbiakhoz képest, 2012. évben viszont csökkent.
Közülük csak 5-15 %-a volt álláskeresési járadékra jogosult. Jelentős az ellátatlanok száma, akiknek nem volt jogosultsága a segély megállapításához.
A segélyben részesülők száma az aktívkorú lakosság kicsiny hányadát, alig 1 %-át teszi ki, 2012-ben ez nullára csökkent.
Rendszeres szociális segélyben mindössze 1 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (álláskeresési támogatás) 20 fő
részesült.

3.4 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.

Összes lakásállomány (db)

132
131,8
131,6
131,4
131,2

131
130,8
130,6
130,4
2008

2009

2010

2011
Összes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ebből elégtelen körülményű

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A helyi lakásállomány csak egy alkalommal 2009 –ben nőtt (lakóház építésével), azóta száma változatlan. Több mint tíz
évre leállt az állami lakásépítés, a jövedelmek nem követték a többszörösére növő építési árakat és közműdíjakat, mindez
azokban az években, amikor számtalan családfenntartó vált munkanélkülivé. Részben megszűntek a támogatások. Nincs
hitel, vagy ha van, akkor drága, a bizonytalan gazdasági légkör, stb., egyszerűen nem éri meg építkezni a magas költségek
miatt.
A Csömendi lakosok nagyrészt saját tulajdonú családi házakban élnek. A 132 házból kb. 9 üresen áll. A lakók kihalnak,
az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a többségük értékesíteni szeretné. Ez szinte lehetetlen,
annak ellenére, hogy az ingatlan árak nagyon alacsonyak.
a) bérlakás-állomány
Településünkön bérlakás nincs.
b) szociális lakhatás
Településünkön nincs.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Településen szociális és lakhatási követelményeknek meg nem felelőnek minősíthető lakás nincs.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Az elmúlt években, nem került az önkormányzat szociális bizottsága elé veszélyeztetett lakhatási helyzet problémája.
Hajléktalan személy nincs falunkban.

e) lakhatást segítő támogatások

Forrás: TeiR,, Önkormányzati adatok

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.
A juttatásban részesülők száma a 2008 évhez képest megháromszorozódott (5-ről 15 főre), ennek oka részben, hogy a
jogszabályok változásának köszönhetően kedvezőbbé vált a hozzájutás. A nyugdíjak reálértéken maradása mellett a rezsi
díjak emelkedésével több személy vált jogosulttá. Az Önkormányzat az igénylés folyamatáról, a jogosultság feltételeiről
széleskörű tájékoztatást nyújtott a lakosság felé. Többen éltek az igénylés lehetőségével.
f) eladósodottság
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős,
vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. Tudomásunk szerint a településen több családot is érint.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Községünk egész területén minden lehetőség adva van a lakhatáshoz a közműszolgáltatások terén: ivóvíz-, gáz-,
szennyvíz-, telefonhálózat. A közösségi közlekedéshez való hozzáférés mindenki számára biztosított.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek, szegregátumok nincsenek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapellátást az 1997. évi CLIV. törvény szabályozza. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
 A védőnői ellátásról,
 A háziorvosi ellátásról,
 Az iskola-egészségügyi ellátásáról,
 Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról.
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
Az önkormányzat megállapodás és társulás keretében látja el a háziorvosi, fogászati ellátást, védőnői szolgálatot és az
orvosi ügyeletet.

Védőnői Szolgálat
A települési önkormányzat által a háziorvossal kötött megállapodás alapján a körzeti védőnői szolgálat célja – az egészségügyi alapellátás részeként – a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0–6 éves korú gyermek
él.
A Védőnői Szolgálat feladatai:
 Nővédelem,
 Várandós anyák gondozása,
 Gyermekágyas anyák gondozása,
 0–6 éves korú gyermekek gondozása,
 Családgondozás.
Csömend község területén egy védőnő teljesít szolgálatot. Összesen 17 gyermek (0-5 éves) tartozik a gondozásába. Kettő
család esetében van szükség fokozottabb odafigyelésre. Szociálisan hátrányos helyzet és a belső problémák együttesen
fordulnak elő ezen családok esetében.
Háziorvosi alapellátás

év
2008
2009
2010
2011
2012

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyerCsak felnőttek részére szer- Házi gyermekorvosok
mekek részére tervezett háziorvosi szolgálta- által ellátott szolgálatok
vezett háziorvosi
tások száma
száma
szolgálatok száma
10294
n.a.
n.a.
11259
n.a.
n.a.
11013
n.a.
n.a.
11353
n.a.
n.a.
12192
n.a.
n.a.

Forrás: Helyi adat

Csömenden egy vállalkozó háziorvos biztosítja a háziorvosi szolgáltatást az Árpád utca 2 sz. alatti rendelőben. A település mellett ellátja Nikla, Táska községek betegeit is. A fenti tábla adatai ezért a három település betegforgalmát tükrözi.
Külön a településre vonatkozó kimutatással nem rendelkezünk. Személyi feltételek: jogszabályi előírásoknak megfelelőek.
A rendelők felszereltsége jónak mondható, az előírásoknak, rendeleteknek megfelelő. Ugyanakkor az épület akadálymentesítése nem megoldott, és szükség lenne az orvosi rendelő internettel való ellátására. A leggyakrabban előforduló betegségek: a magas vérnyomás, keringési zavarok, diabetes, szívbetegségek, daganatos és a mozgásszervi betegségek.
A leggyakoribb halálozási okok: szívbetegség, magas vérnyomás, keringési zavarok, daganatos megbetegedések.
Szenvedélybetegek száma alacsonynak mondható.
A szakellátások Marcaliban, Kaposváron érhetők el.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
A szűrőprogramokhoz hozzáférés csak a körzetközpontokban, úgy Marcaliban, vagy Kaposváron érhetők el a szakintézményeknél (kórház, tüdőgondozó stb.) Nőknek mammográf szűrés két évente, egy alkalommal a háziorvosi szolgálat által
szervezve. A megjelentek száma mindig elég magas. Prevenciós programok iskolaszinten be vannak iktatva, de a lakosság részére nincsenek.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Helyileg nincs
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A településen nincs közétkeztetés

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen szervezett programok nincsenek. A faluban kiépített sportpálya sincs, de egy füves terület rendelkezésre áll,
ahol a gyermekek néha szabadidejüket töltik (pld. foci).
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Szociális alapszolgáltatások, amelyet önkormányzatunk is biztosít a rászorultaknak: családsegítés. Ezeket társulás útján
nyújtja.
Szociális ellátórendszer
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelező feladatként előírja a szociális támogatási rendszer biztosítását.
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a
tagjaiként viselt felelősségén túl - az állam és a helyi önkormányzatok feladata.
Az alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A pénzbeli és természetbeni juttatások mellett önkormányzatunk a szociális szolgáltatások terén eleget tesz törvényi kötelezettségének.
A Csömend önkormányzata ellátási szerződést kötött a Mesztegnyői székhelyű Mikro körzeti Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény szervezetével.
Kötelezően ellátandó szociális, gyermekvédelmi szolgáltatási forma Csömend községben
 gyermekjóléti szolgálat
 családsegítés
Csömend Önkormányzata biztosítja és a 4/2011 (IV. 01.) sz. rendeletében szabályozza a jogszabályban meghatározott
rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás), valamint az eseti segélyeket (átmeneti segély, temetési
támogatás).
A szociális támogatások iránti igény évről-évre folyamatosan nő, azonban a szociális támogatásra fordítható összeg öszszességében csökkent. Az alábbi táblázatból látható, hogy 2011-ben 87-ről 231 főre nőtt a természetben nyújtott átmeneti
segély. Szinte valamennyi támogatási formánál emelkedett a támogatottak száma. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni az arra rászorulókat.

Segélyek kifizetése az elmúlt három évben
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zolvány

Átmeneti segély

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 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.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száév
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
csökkentését célzó hozzájárulás. Nálunk az ebben részesültek száma a táblázat adatai szerint 15-20 fő között mozog. Ez a
számadat is jelzi a szociálisan rászorultak magas számát.

Ápolási díjban részesülők száma
(fő)
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0
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg személy otthoni ápolását ellátó hozzátartozó számára biztosított anyagi hozzájárulás gondozás címén. Az igénybevevők száma 1-3 fő között változott.
Önkormányzatunkat esetenként a Katolikus Caritas Marcali Szervezete támogatja. Ők segítették hozzá a falut élelmiszeradományhoz évi két-két alkalommal, amely helyben került kiosztásra. Összesen 33 család részesült belőle. A Caritas támogatása révén az idei évben vetőmagot is kaptak a rászorult családok. A program célja az öngondoskodás, a várható
termés a családok mindennapi étkezését segíti.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Életminőségünk, egészségi állapotunk döntő mértékben meghatározza életkilátásainkat, jövőnket, egyéni, családi és közösségi szinten egyaránt. A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a közös utcában lakók, a munkahelyek, intézmények, a templomok, a civil szervezetek.
Ahhoz hogy javuljon egy adott közösségben élő emberek életminősége/egészségi állapota, a környezet és fejlődés, illetve
a gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kell kezelnünk. Községünkben szinte alig van lehetőség a tartalmas és igényes művelődésre, kikapcsolódásra, programok, szervezés hiányában.
Évente kerül megrendezésre a falunap. Ezen a helyi közösség tagjai részt vesznek, együtt szórakoznak. Nyári hónapokban
egy alkalommal az aktív korúak „ország megismerő” kirándulásra mennek. Évek óta június végén 4-5 napos külföldi
kiránduláson vehetnek rész. Előbbi szinte ingyenes (minimális térítés ellenében), utóbbi a csömendi lakosság számára
kedvező áron kerül meghirdetésre.
Az egyetlen civil szervezet a Nyugdíjasok klub. Az Önkormányzat rendszeres tájékoztatással, pénzbeli támogatással és
folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai konfliktusok nem voltak községünkben. Roma és magyar nemzetiségű számára egyformán adottak a közszolgáltatások, és azok igénybevétele. Mindenki igyekszik az együttélés normáit betartani, és valamilyen szinten alkalmazkodni egymáshoz.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A közösségi munka, képes fokozni a közösségek megtartó erejét, képes erősíteni, és gyakorlattá szervezni az emberek
közötti szolidaritást. Számos önkéntes munkájával és adományokkal, azok közvetítésével enyhíti a hátrányos helyzetű
családok mindennapjait. A szolidaritás és felelősség szinte mindenhol jelen van. Ez önkéntes munkában nyilvánul meg,
elsősorban a templom és a temető rendbetétele, gondozása körül, valamint településen gazdálkodó vállalkozók természetbeni, és pénzbeli felajánlásaiban.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a
települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségi önkormányzat nincs.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
magas munkanélküliség
alacsony iskolai végzettség és szakképzettség hiánya a munkanélküliek esetében
munkaerő piaci kompetenciák hiánya
életvezetési problémák
kevés a karitatív, önkéntes tevékenység
(adományok gyűjtése a mélyszegénységben élőknek)
hivatalos ügyek intézésének nehézségei

fejlesztési lehetőségek
Téli foglalkozatás, közfoglalkoztatás bővítése
felzárkóztató, szakképzést adó képzések szervezése, különösen a hiányszakmákra való képzés partnerek bevonásával, térségi tanfolyamok szervezése ,
gyermekeket és fiatalokat támogató programok, képzések szervezése
képzés, támogatás nyújtása a pályázatok, önéletrajzok készítésében
felvilágosító előadások szervezése
karitatív, önkéntes tevékenység aktivizálása, pályázati lehetőségek, partnerek
bevonása,

az eladósodás felbukkanása

figyelemfelhívás, tájékoztatás a lakásfenntartási támogatás igénybevételének
lehetőségéről az önkormányzatnál (közművek kikapcsolása elkerülése érdekében),
figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen nyomon követhető különböző
hitelek felvétele ügyében
roma lakosság bevonása az önkormányzati döntések véleményezésébe, civil
szervezet alakításának ösztönzése

nincs roma érdekképviselet

a Polgármesteri Hivatalban történő segítségadás, tanácsadás, hivatalos papírok kitöltésében segédkezés,
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Általánosságban elmondható, hogy a 18 éves alatti lakosság száma folyamatosan kis mértékben csökkent. A legnagyobb
arányt a 6-14 éves korosztály jelenti (45-57%). A születések száma az utóbbi években nagyon alacsony volt. Ez is elsősorban a roma családok körében volt jellemző. Ennek oka a létbizonytalanság, megélhetési gondok, munkahely féltés. A
munkaképes és tenni képes fiatal lakosság elvándorlása következtében az elmaradott aprófalvakban nő a kilátástalanság,
a jövőkép-nélküliség. Gyermekeink az iskola végeztével munkahely után költöznek. Célként kell kitűznünk fiatalok helyben tartását.
gyermekek száma
0-2 év
3-5 év
6-14 év
15-17 év
18 év

18 év alattiak száma a népességben
2008
2009
fő
8
10
fő
12
11
fő
34
34
fő
11
11
fő
9
2

2010
10
8
34
9
6

2011
8
9
38
8
3

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A helyi ellátórendszer különböző támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermekek nevelésében, ezek
nyújtásával védelmet biztosít. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A
megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális hálózaton keresztül valósul meg, és az egyes ágazatok
együttműködésén alapul. A preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes részterületeken a
foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A szegénységben élő, a fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál
sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint
fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, hogy a veszélyeztetettség
okai között kimagaslóan a szociális helyzet, a család szétesése, nevelés, gondozás hiánya, lakhatási körülmények, egészségtelen életmód, a gyermek mentális állapota, és bántalmazás a meghatározó. Településünkön ez elsősorban a roma
családokban fordul elő. Nyilvántartott adattal erre vonatkozóan nem rendelkezünk.

2008
2009
2010
2011
2012

4.1.1. számú táblázat -Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
18 év alattiak
Megszűntetett esetek
Védelembe vett 18
Veszélyeztetett kiskorú
száma a népesszáma a 18 év alatti
év alattiak száma
gyermekek száma
ségben
védelembe vettek közül
65
0
0
0
66
0
0
0
61
0
0
0
63
0
0
0
63
3
0
3

Forrás: TeIR, önkormányzati adatok

A védelembe vett gyermek 2012-ig nem volt, 2012-ben 3 fő került megfigyelés alá. Ez csak egy családot érintett. Védelembevétel oka: szülői elhanyagoltság a gondozás, nevelés terén, gyermek magatartásbeli problémája, iskolai hiányzás. A
veszélyeztetettek gyermekek száma ez a három fő. A veszélyeztetettségi okok: lakhatási körülmények, szülő nevelésbeli
problémái voltak.
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg. Fontos, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem miatt esnek el
a jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy
egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a
legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik.

Rendszeres kedvezmények
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 38-43 fő között változott. Kiegészítő gyermekvédelmi
támogatásban nem részesült senki.
A településen nincs tartósan beteg, fogyatékos gyermek.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az önkormányzat külön helyi juttatásban nem részesített egy gyermeket sem. Ugyanakkor minden évben szervez részükre egy napos ingyenes kirándulást, amelyen az egész kicsi gyermekek 14-éves korig vesznek részt. Ezen kívül évente
Mikulás csomag osztására kerül sor. Ezek 2010-től a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban nyilvánulnak meg.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult
a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
 a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
 gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
 akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, pénzbeli támogatást folyósít. A
pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő (k) önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
Ingyenes étke- Ingyenes étkezés- 50 százalékos mértékű
Ingyenes tanÓvodáztatási tá- Nyári étkeztetészésben résztve- ben résztvevők kedvezményes étkezésre könyv-ellátásban
év
mogatásban része- ben részesülők
vők száma óvo- száma iskola 1-8. jogosultak száma 1-13. részesülők szásülők száma
száma
da
évfolyam
évfolyam
ma
2008

6

6

0

6

2

0

2009

6

6

0

6

1

0

2010

7

8

0

8

5

0

2011

4

8

0

8

4

0

2012

4

11

0

11

3

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A helyzetelemzés alapját szolgáló adatokat a TeIR nem tartalmazza, mivel saját iskolával, óvodával nem rendelkezünk. A
szükséges létszámot több iskola és óvoda adataiból kellett összegyűjteni, ezért azok csak hozzávetőlegesek (pl. a vidéken
tanulmányokat folytató gyermekekről). A fenti táblázat csak a Niklára járók adatait tartalmazza. Ebből látható, hogy a
Niklára járó iskolások száma nőtt, ugyanakkor az óvodai létszám kevesebb lett. Valamennyi roma család gyermeke, akik
többsége óvodáztatási támogatásban részesült. Minden iskolás jogosult az ingyenes étkezésre és tankönyv ellátásra.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Településünkön ilyen gyermek nincs.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Községünkben szegregált lakókörnyezet nincs.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hatályos jogi szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatást az
adott fenntartó a gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az
adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A
gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek
szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.
Településünkön óvoda, családi napközi, bölcsőde nincs. Gyermekeink Niklára és Marcaliba járnak óvodába.

Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a
gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg
főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az
étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma Marcali

tanév

Általános iskola 1-4 évfolyamon
tanulók száma

Általános iskola 5-8 évfolyamon általános iskolások napközis tanulók
tanulók száma
száma
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

11

13

24

18

75

2011/2012

11

16

27

22

82

2012/2013

6

14

20

15

75

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma Nikla

tanév

Általános iskola 1-4 évfolyamon
tanulók száma

Általános iskola 5-8 évfolyamon általános iskolások napközis tanulók
tanulók száma
száma
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

4

4

8

6

75

2011/2012

4

4

8

5

63

2012/2013

6

5

11

7

64

Forrás: intézményi adatok

A Marcaliba járó tanulók esetében az alsó osztályokban kötelező az iskolai napközi, tanulószobai foglalkozás. Ez a
2012/2013 tanévben 6 gyermeket érintett. A tanulószobai foglalkozásokat a tanulók 63-81 %-a veszi igénybe (nagyobb
arányban, a marcali iskolákban). Gyermekek napközbeni felügyelete csak a fenti intézmények nyitvatartási ideje alatt
működik.
a)

védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2008

1

9

2009

1

12

2010

1

12

2011

1

12

2012

1

9

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A védőnő által ellátott települések száma négy, Csömend mellett Nikla, Táska és Alsókölked.
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Egy védődő elegendő a feladat ellátásra. A védőnői szolgáltatáshoz minden gyermek hozzájut községünkben. Napi rendszerességgel Niklán, a védőnői rendelő épületében kialakított védőnői szobában látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a
kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi
állapotát, körülményeit. A védőnői feladatellátás körébe 0-6 éves korosztályig folyik területi gondozás. Mivel az általános
iskolás gyermekek 14 éves korukig tanulnak, ezért a védőnő az ő körükben is ellátja az iskolai gondozást. A Marcaliba
járó gyermekek gondozása a helyi illetékességgel bíró védőnői feladat ellátásába tartozik.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű háziorvosi szolgálat látja el.
Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet.
A szülők gyermekeiket szakorvoshoz vagy Kaposvárra hordják.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra)
vonatkozó adatok
A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, ha nincs pontos helyi nyilvántartás az 5 éven
aluli óvodáskorú gyermekekről, a speciális fejlesztésre szoruló gyermekek óvodáskor előtti adatairól.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről (összesen: 42 fő) nyilvántartás az önkormányzatnál van
vezetve.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgálat munkáját az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról),
illetve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamit a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) alapján végzi munkáját.
Az önkormányzat az alapellátást társulási keretek között biztosítja Mesztegnyői székhelyű Mikro körzeti Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény. Ezen feladatokat egy családgondozó látja el a hivatalban, heti egy alkalommal. A jelzőrendszeren keresztül érkezett vagy az önként jelentkezett kliensek, családok részére nyújtanak szolgáltatást, közreműködnek a
védelembe vétel előkészítésében, folyamatában, felülvizsgálatában.
e) gyermekvédelem
A jelzőrendszer - iskola, óvoda, rendőrség, védőnő - által észlelt leggyakoribb veszélyeztető tényezők:
 Anyagi problémák (alacsony jövedelem, munkanélküliség, nehéz megélhetési körülmények)
 Érzelmi illetve fizikai elhanyagolás
 Válások
 Kettős nevelés
 Szülői hanyagság, nemtörődömség
 Kellő gondoskodás, odafigyelés hiánya
 Rossz erkölcsi magatartás
 Anyagi, erkölcsi, szociális jellegű veszélyeztetés
 Szórakozóhelyek, játéktermek látogatása, alkoholizálás
 Oktatási rendszerből kikerült, de még kiskorú gyermekek „semmittevése”
Nálunk az esetek nagyobb része az igazolatlan hiányzásokról szólt a tavalyi évben, és a szülők magatartásbeli, nevelésbeli
hiányosságairól.
A gyermekek védelmét szolgálják a
- pénzbeli és természetbeni ellátások
- gyermekjóléti alapellátások
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Helyben, önkormányzati szinten csak az alábbiak biztosítottak krízishelyzet esetén:
- szociális alapszolgáltatások.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton, részben intézményhálózaton keresztül. Az
óvodában, általános iskolánkban zajló szűrőprogramok rendszeresek. A vizsgálatok mellett úszás program (Marcali iskolák) segíti a gyermekek egészséges fejlődését.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő gyermekek közül
otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő óvodás és általános iskolás gyermekek térítésmentesen, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak.
Ingyenes étkezésben a Niklára járó gyermekek 100 %-a részesül (ld. fentebb 4.1.3. számú tábla). Valamennyi szociálisan
rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermek étkezési lehetősége biztosított volt az intézményekben. A törvény
által meghatározott ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, és nagycsaládos
gyermekek kapnak (valamennyi Niklára járó gyermek). Nyári gyermekétkeztetést- 2011 évet kivéve, 22 fő -nem biztosítottunk.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási,
önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei.
Nem volt ilyen eset.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2012. évben 43 gyermek részesült. Óvodáztatási támogatás 3 gyermeknek
lett megállapítva.
4.4 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
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
3-6 éves korú gyerme- óvodába beírt gyermeév
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4
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A táblázat a Niklára járó óvodások számát tartalmazza. Marcaliba 2012–ben további 7 gyermek járt, ezek közül 5 fő hátrányos helyzetű.
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma (2011 év)
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A más településre eljáró gyermekeink 65 %-a Marcaliba jár iskolába. 20 főből 15 a Noszlopy Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolához, 5 fő a Mikszáth úti iskolába.
A táblázatból látható, hogy valamennyi Niklán tanuló vagy óvodás halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Míg a
Marcaliba járóknak csak fele hátrányos helyzetű. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását minden
köznevelési intézmény vállalja. A marcali iskolában 1 gyermek volt az elmúlt évben.

8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya
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Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

A 8. évfolyamot eredményesen elvégzettek száma 100 %. (2,4,5 fő)
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A marcali és a niklai iskolákban a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások rendelkezésre állnak.
pl.: gyógypedagógus, gyógy-testnevelő, konduktor, logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. Ezeken gyermekeink rendszeresen részt vesznek.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes
intézményeken belüli szegregációs
Nincs tudomásunk az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációról.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
Ilyen jellegű felmérés nem volt.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, a gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor
fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok együtt működnek és egymást segítik. Az egyes
szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások un. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.
Egyre elterjedtebb, hogy az önkormányzatok, vagy maguk a köznevelési, gyermekjóléti intézmények adománygyűjtési
programokat szerveznek, vagy részt vesznek adomány kiosztásában. Különösen jellemző ez a niklai intézményekben,
amelyek „Jó az Úr” "Bölcsesség kezdete" Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola (Bodrog) tagintézményeként működnek.
Az odajáró gyermekek gyakran ajándékokat, adományokat, felajánlásokat kapnak.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

rossz családi minta átörökítés
vidékre járó iskolások utazási problémái (a járatok túlzsúfoltsága, a távolság, a gyermekek felügyeletének hiánya)
egészséges életmódra nevelés hiánya
helyi sportrendezvények hiánya
rendszeres étkezéshez jutás

felvilágosítás
felügyelet biztosítása az utazás során
egészségfejlesztési, sport, szabadidős tevékenységek
szervezése, iskolai oktatás
helyi partnerekkel megbeszélés, megfelelő személy kiválasztása ennek koordinálására
EU-s élelmiszer segélycsomagokra pályázás, segélycsomagok osztása, nyári étkeztetés megszervezése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A munkavállalóknak nemétől függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő bért kapjon. A két nemet az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlő bánásmód is megilleti. Az egyenlő bánásmód elve garantálja
a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes életet.
Szükséges a női esélyegyenlőség érdekében nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát munkahelyek létrehozása a család és a munkahely összeegyeztetésének biztosítása érdekében, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, a 0-3 éves korosztály napközbeni felügyeletének biztosításával (bölcsőde, családi napközi). A szociális biztonsági rendszerek megfelelő kialakítása (betegség, rokkantság, időskor, üzemi baleset vagy foglalkoztatási betegség esetén, munkanélküliség elleni védelem), szülői szabadság biztosítása, a terhes nők, a gyermekágyas és
szoptatós anyák munkahelyi biztonságának javítása.
Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők
munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit.
Önkormányzatunk minden évben megemlékezést tart nőnapja alkalmából, ahol minden lányt, asszonyt virággal és műsorral köszönt.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma
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Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

A demográfiai és egyéb adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg:
 a település összlakosságszámának 55 %-a nő (179 fő);
 a női lakosok 35 %-a 18-64 éves, tehát az aktív korúak
 aktív korú nők 11 %-a regisztrált munkanélküli (22 fő)
 ápolási díjban részesülő nők aránya 1 % (2 fő)
 65 év feletti nők száma a női lakosság 16 %-a (29 fő)
 a nyugdíjban részesülő nők száma: 52 fő
A népesség nemek szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. A
lakosságszámot tekintve a nők 10 %-kal vannak többen, mint a férfiak.
A női regisztrált munkanélküliek száma is szinte minden évben magasabb a férfiakénál.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
 a 45 év felettiek a változó képzettségi követelmények,
 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Képzési programok helyileg nem voltak. A Marcaliban induló esteleges tanfolyamokra bejutáshoz a megfelelő közlekedés mindenki számára elérhető. A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési programokban.
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség
miatt lehet így. Nők számára helyben csak az Önkormányzat tud munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A munkavállalóknak nemétől függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő bért kapjon. A két nemet az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlő bánásmód is megilleti. Az egyenlő bánásmód elve garantálja
a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes életet.
Szükséges a női esélyegyenlőség érdekében nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát munkahelyek létrehozása a család és a munkahely összeegyeztetésének biztosítása érdekében, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, a 0-3 éves korosztály napközbeni felügyeletének biztosításával (bölcsőde, családi napközi). A szociális biztonsági rendszerek megfelelő kialakítása (betegség, rokkantság, időskor, üzemi baleset vagy foglalkoztatási betegség esetén, munkanélküliség elleni védelem), szülői szabadság biztosítása, a terhes nők, a gyermekágyas és
szoptatós anyák munkahelyi biztonságának javítása.
Célszerű lenne a munkáltatók részvételével worksshopok szervezése, ahol a dolgozok részére a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos tájékozottságot bővítik, ezáltal felhívva a lakosság figyelmét jogaikra és kötelezettségeikre.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi,
óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások
stb.)
Munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások helyileg nincsenek. A községben családbarát
munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre azért nincs példa, mert sem munkahely sem munkalehetőség nincs.
A településen bölcsőde napközi otthonos óvoda nem működik. A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy
a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. Településünkre jellemző, hogy GYES után az anya, mivel Marcaliban talált állást magának, gyermekét is a munkahelye szerinti település óvodájába, iskolájába íratja.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama gyakorlati és lelki segítése
is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, gyermek/házi orvossal.
Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.
Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A táblázat nem a valós adatot mutatja, mivel a Marcaliba járó gyermekek gondozását az adott iskolákban más-más védőnő látja el.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy nem fordulhat elő,
azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél róla. Ha súlyosabb eset előfordulna, azt már
nem lehetne eltitkolni. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos bántalmazás hamar kiderül. A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet tenni. A gyermekvédelmi,
szociális szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több
esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért.
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Önkormányzatnak a területén anyaotthon nincs. Legközelebb, 50 km-es körzeten belül, Kaposváron található.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A település közéletében a férfiak aktivitása magasabb, mint a nőké. A helyi képviselő testületben egy női képviselő van.
Más a helyzet az egyházközségi képviselő testületben, ahol csak egy férfi képviselteti magát. Itt meghatározó a nők szerepe.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem igényelnek.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
elhelyezkedési nehézség munkahely hiányában
térségi munkahelyteremtés partnerek bevonásával
nők részvételének hiánya a közéletben (pl. képviselőtes- aktivitás fórumokon a nagyobb részvételre (pl. helyi választátületben)
sok alkalmával)
munkanélküliek tekintetében elhelyezkedést meghiúsító képzési programokhoz juttatás, felzárkóztató oktatás, szaktanszakképzetlenség, alacsony iskolai végzettség, alapkép- folyamok biztosítása partnerek bevonásával, az igénylők
zettség hiánya
számának felmérésével
egészségügyi problémák magas száma
egészségügyi szűrések, szűrővizsgálatok szervezése,
elszigetelődés megszüntetése
a település közösségi életébe történő bevonás, közösségi
munkára való ösztönzés a feleslegesség érzetének megszüntetésére (Nyugdíjas Klub)
munkahelyi diszkrimináció
munkáltatók által szervezett worksshopok

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Az utóbbi évtizedek demográfiai folyamatainak egyik lényeges jellegzetessége, hogy a nemek aránya fokozatosan a nők
felé tolódott el. Fontos körülmény, hogy a nők várható átlagos élettartama hosszabb, halandósága alacsonyabb, mint a
férfiaké. Ennek következtében nőtöbblet a 40 évesnél-idősebbeknél alakul ki, és a kor előrehaladtával növekszik.
A falu népességének összetételében az időskorúak aránya,- az országos átlagnak megfelelően- emelkedő tendenciát mutat.
A nyugdíjban részesülők között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Csömenden a lakosság összlétszámát
viszonyítva elfogadhatónak mondható az időskorúak szociális segélyezése. Községünkben a demográfiai mutatók szerint
a 65 év felettiek száma 49 fő, ez az állandó népesség 15 %-át teszi ki. A korösszetételt tekintve a nők körében az időskorúak hányada magasabb, mint a férfiaknál. A nők 18 %-kal vannak többen a férfiaknál.
A népesség öregedésével együtt a háztartások korösszetétele is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. Egyre több
olyan háztartás van, amelyben idős személyek (is), de főleg amelyekben csak idős emberek élnek.
Minél idősebb személyről van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egy-személyes háztartást tartson fenn
Falunkban 17 egyedül élő idős ember van. Törekednünk kell, hogy elszigeteltségükben segítséget nyújtsunk, közös programok szervezésével.
Minél idősebbekről van szó, annál kevésbé tudnak változtatni anyagi helyzetükön, így szinte rá is kényszerülnek a takarékoskodásra, ami egyre nehezebb az állandó árnövekedések miatt.
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
 növekszik az átlagéletkor,
 magasabb a középkorúak halandósága,
 nők hosszabb élettartama
60 év fölött igen látványosan növekszik a háztartás, család ellátására fordított idő is (bár ez csak a nők körében), és mindkét nem esetében a háztartási vagy ház körüli munka. Egy másik nagyon jelentős változás természetesen a szabadidős
tevékenységek megnövekedése. Ezek között legkiemelkedőbb elfoglaltság a televíziózás: a 60 év feletti korosztály átlagosan több mint 3,5 órát tölt naponta a képernyő előtt.
Az aktivitást igénylő tevékenységek helyét fokozatosan a passzívabb, otthonhoz kötődő, kisebb szellemi-fizikai aktivitást
igénylő munka- és szabadidő-töltés foglalja el. Ebben a folyamatban nagy szerepe van az egészség romlásának is.
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Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő. Az idült nem fertőző betegségek, mint daganatos betegségek, szív-és érrendszeri kórképek, anyagcsere betegségek nemcsak korai halálozást, hanem jelentős életminőség romlást, rokkantságot is előidéznek. Különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
év

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő
férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásokban részesülők száma kismértékben változott. Egy fő, aki nem jogosult ilyen ellátásra, nem szerzett nyugdíjra jogosultságot (2012. évi adatok nem elérhetőek).
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

65 év feletti lakosság száma
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nappali ellátásban
részesülő időskorúak száma
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0
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
év
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Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen alacsonyak. Annak a személynek,
aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt. A településen a regisztrált munkanélküliek száma 2011. évben 42 fő, ebből 2 fő 50
év feletti.
Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés lehetőségével.
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel, az egészségesek szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon nincs, kivétel, ha speciális tudással rendelkeznek.
Önkormányzatunk, idősbarát önkormányzat, kiemelten kezeli az időseket.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására sincs lehetőség. A tevékeny
időskor, pl. élethosszig tartó tanulás sem jellemző.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket.
Önkormányzatunknál ilyen esetről nincs tudomásunk.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a szociális alapszolgáltatásokat. Az önkormányzat szociális rendelete alapján megállapított szociális étkeztetésre nincs igény.
Az idősellátásban civil szervezet községünkben nem működik, és szakosított ellátás sem biztosított, ez csak megyén belül
adott, ha szükség van rá.
Időskorúak járadéka a jövedelemmel nem rendelkező időskorú (62 év feletti) személyek részére nyújtott támogatás. Ebben az ellátásban nem részesült senki. A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a
legközelebbi szakrendelő Marcaliban, illetve a távolabbi Kaposváron van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak lehetősége van a falugondnoki szolgálat segítségét igénybe venni. A háziorvos által felírt gyógyszerek kiváltása a falugondnoki szolgálat által történik. A településen négy idős ember rendelkezik házi riasztó készülékkel.
Az önkormányzat intézménye nem akadálymentesített.
Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Csömend Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a művelődéshez való állampolgári jogok biztosítását.
A községben működik a Községi Könyvtár, Közösségi Ház és a Művelődési Ház. Az épület korszerű, befogadóképessége
80-100 fő. A könyvtárban internet elérési lehetőség nincs. A teljes esélyegyenlőség megteremtéséhez szükség van az épület akadálymentesítésére.
c) idősek informatikai jártassága
A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság. Internettel is csak néhány háztartás rendelkezik. Az önkormányzat épületében sem áll rendelkezésre, mivel a helyi adottságok nem megfelelőek a rácsatlakoztatásra.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, vagy egyházi eseményeken. Ugyanakkor szép
számmal vannak olyan idősek, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról, vagy nem is
akarnak részt venni a különféle programokon.
A településen a nyugdíjas élet mozgatója a Nyugdíjas Klub, ami 2003-ban a környező falvak példájára szerveződött, bár
az idősek közel fele csak a klub tagja.
Jó kapcsolatot ápolnak más települések egyesületeivel. Munkájukra mindig lehet számítani a településen megszervezésre
kerülő rendezvények bonyolításában, vendéglátásban. A Somogy megyei Nyugdíjas Szövetség központként funkcionál,
ami a Somogy megyei nyugdíjas klubokat összefogja. Több központi programot is szerveznek, melyeken a Csömendi
Őszirózsa Nyugdíjas-klub 2005 óta vesz részt. Minden évben rendeznek nyugdíjas gálát, ahova a részvevő nyugdíjasklubok felkészülnek egy műsorral és bemutatják azt. A Marcali Mozgáskorlátozott Egyesület programjain is gyakran részt
vesznek. Nemrég kölcsönös megállapodást kötöttek a Honvédségi Nyugállománnyal, hogy elmennek egymás rendezvényeire. Nyárra már közös programot is terveznek, öttusa vetélkedővel, ebéddel és sok mulatsággal Csömenden, ahol megfelelő nagyságú szabad tér áll rendelkezésükre. Nemrég a klub férfi tagjai kártyaversenyen is részt vettek.
A pénzhiány azonban nagy problémát okoz. Évente egyszer szerveznek egy közös kirándulást, amely általában városnézésből és utána fürdőzésből áll. A tagoknak egyik kedvelt programja volt a szintén évente tartott reumakúra. Sajnos az a
drága utazási költségek miatt már nem tudnak minden évben elmenni, a támogatás hiánya és a lecsökkent bevételek miatt
kevesebb programon tudnak részt venni. Emellett kötelezettsége is van a klubnak, mivel a megyei nyugdíjas szövetségnek
is tagdíjat kell fizetni.
Problémát jelent az is, hogy a klub nem rendelkezik külön helyiséggel. A tagok is nagyon vágynak egy önálló helyiségre,
ahol kiállíthatják a megnyert díjakat és dokumentumokat is, akkor minden héten összejönnének és elhívhatnák a nem
klubtagokat is.
A tagok a problémák ellenére, rendkívül élvezik a fellépéseket, vetélkedőket és mindig rendkívül jó hangulatban térnek
haza a próbákról. Ők számítanak a falu megbízható magvának, az asszonyok mindig készen állnak, ha süteményt kell
sütni valamilyen rendezvényre, s a férfitagok is segítenek, ahol tudnak.
Az önkormányzat évente az idősek napja alkalmából műsorral, vacsorával, zenés táncos szórakozással látja vendégül a
település időseit.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
egészségmegőrző programok hiánya
egyedül élők elszigeteltsége

fejlesztési lehetőségek

programok szervezése partnerekkel, civil szervezetekkel
egyedül élők helyzetének feltérképezése, közös programok szervezése, nyugdíjas klubba szervezésük, iskolások bevonása segítésükbe
védett korúak magas munkanélkülisége
munkaerő piacra bejutást elősegítő képzések a térségben, alkalmi
munkalehetőségek felkutatása a térségben, erről az érintetek tájékoztatása
Az idős emberek gyakran válnak bűncselekmény Térfigyelő kamerák felszerelése, segélyhívók kihelyezése, rendőri
áldozatává (pl. kisállat, terménylopások, betöréses szervek bevonásával hatékonyabb ellenőrzés
lopás)

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékkal élő emberek a munkavállalók egyik leghátrányosabb, legsérülékenyebb csoportja. Munkaerő-piaci helyzetük lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos tagjaié. Nehezen találnak munkahelyet, illetve ha valaki már
gazdaságilag aktív korában válik fogyatékossá, kicsi az esélye annak, hogy újból foglalkoztatják. A munkaerőpiacon való
részvétellel (normál vagy védett munkahelyen) pénzbeli és nem pénzbeli járandóságokhoz lehet hozzájutni, ami pozitív
hatással van a résztvevők egészségére. A munka elősegíti a személyiség fejlődését, meghatározott státuszt és elismertséget biztosít. Lehetővé teszi a társadalmi kapcsolatok kialakulását és a társadalomba való beilleszkedést.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük
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.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, mivel nincs foglalkoztató sem.
A közfoglalkoztatásban fogyatékos személy nem került foglalkozatásra.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs foglalkoztató, így a hátrányos megkülönböztetés sem jellemző.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon, gondozóház. Erre
jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon, környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott. Helyi szinten csak szolgáltatásokkal (falugondnoki szolgálattal) tudunk a fogyatékosok rendelkezésére állni, és
életvitelüket megkönnyíteni. Fogyatékosok önálló életvitelét támogató helyi intézményekkel, programokkal nem rendelkezünk.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A lehetséges kedvezmények, ellátások igénylése nemcsak az önkormányzathoz kötődnek. Így az adatgyűjtés korlátozott.
Vannak olyan természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötöttek.
A táblázat kitöltésénél helyi adatgyűjtés (személyes ismeretség), önkormányzatnál rendelkezésre álló (nem teljes) adatok
álltak csak rendelkezésre.
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 2011. évben jelentősen megemelkedett községünkben (5-ről 14 főre). Egészségkárosodott személy szociális segélyben nem részesült.
Közgyógyellátásban elég nagy számban (2012-ben 20 fő) részesülnek helyileg fogyatékosok, amely elsősorban alanyi
jogon van számukra megállapítva. Parkolási igazolvánnyal is jó pár mozgásszervi fogyatékos rendelkezik.
A településen minden megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személy ellátásban részesül.
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatal, orvosi rendelő akadálymentesítése nem megoldott. Településünkön egy kerekes székes személy él.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A nyugdíjas klub tagjainak egy része a Marcali Mozgáskorlátozott Egyesületnek is tagja, amelynek célja, hogy segítséget
biztosítson sérült sorstársaiknak az élet minden területén.
A professzionális segítés színhelyei az intézmények, melyekben megfelelően képzett szakembereket alkalmaznak:
Napsugár Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Óvoda és Szociális Szolgáltató Központ, ahol fogyatékos gyerekek fejlesztését, nappali ellátását végzik Kaposváron."Önálló Élet" Segítő és Szolgáltató Központ, mely a megye területén
fogyatékos felnőtteknek nyújt sokféle szolgáltatást, pl.: életviteli támogatást, otthoni szakápolást, segédeszköz ellátás. A
Fészek Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon célja: fogyatékos fiatalok önálló életét biztosító lakás, munka és
életlehetőségek komplex megteremtése Nagyatádon, valamint szociális szolgáltatások biztosítása a város vonzáskörzetében. Közösségük minden évben különféle rendezvényeket tart, melyet az aktuális megemlékezésen túl rendszeresen kulturális programok színesítenek. Minden program nagyon vonzó és népszerű a tagság körében, mellyel képes az otthonukból több alkalommal is kimozgatni - talán az átlagnál is zárkózottabb – sorstársaikat. A közösségteremtést jól szolgálja
rehabilitációs eszközökkel felszerelt tornatermük és rendszeres fürdő-strandlátogatásuk is.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Munkahelyekről helyileg nem beszélhetünk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A település főutcái, járdái állapota megfelel, a közösségi közlekedés elérése biztosított, akadálymentes.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nem adott.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A helyi önkormányzat számos alkalommal kinyilváníthatja azt, hogy számára fontosak a településen élő fogyatékos
személyek. Ilyen alkalmak lehetnek a fogyatékos személyek részére rendezett pl. egészségügyi szűrések a támogató
szolgálat segitségével, különféle akciók szervezése.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

információkhoz való hozzáférés a pénzbeli
és természetbeni juttatásokról, szolgáltatásokról
élhető, színes élet kilátásának hiánya
hivatalos ügyek intézésének nehézsége

fogyatékosok feltérképezése helyben, pályázatok figyelése, információkhoz hozzásegítése önkormányzati szinten, kapcsolódó térségi civil szervezetek, családsegítő szolgálat által
programok szervezése
az önkormányzati dolgozók részéről segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos
ügyeik intézésben (nyomtatványok beszerzése, kitöltése)
települési honlap működtetése

fontos ismeretekhez jutás nehézsége
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések
feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi
megállapodások száma stb.)
A helyi önkormányzatnak, a községben működő kisvállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Csömend a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek. A település működő civilszervezet csak a Nyugdíjas Klub, amely tagjainak egy
része csatlakozott a Marcali Mozgáskorlátozott Egyesülethez.
A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, ezért nemzetiségi önkormányzat sincs, továbbá más nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Önkormányzat és az egyház kapcsolata jónak mondható. Az Önkormányzat részt vesz az egyházi összejöveteleken,
programokon. Támogatást nyújt a hívők eljutásában az egyházkerületi rendezvényekre. Lehetőségeihez mérten
anyagilag is hozzájárul támogatásukhoz.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás, Marcali Környéki Fogászati Társulás, Mesztegnyői székhelyű Mikro körzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, Védőnői Szolgálat, Marcali Ügyeleti Társulás, Katasztrófavédelem, Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Társulás, Települési Önkormányzatok Szövetsége, Vadgazdálkodási Társulás
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Ilyen jellegű tevékenység nincs.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nyugdíjas Klub képviseli a helyi időseket
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Adatok nincsenek.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a)

a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok,
egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei
és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a községben szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési
szakemberek. Módszere a kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportoknál jelentkező problémák feltárására,
a programtervezet véleményezésére koncentrálódva. A tervezet az Önkormányzat hivatali épületében, közintézményeknél, közszolgáltatóknál mindenki számára közzétételre került, így állampolgárok is véleményt mondhattak. Az
elfogadott dokumentum mindenki számára hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben
élők













Gyermekek





problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
magas munkanélküliség
alacsony iskolai végzettség és szakképzettség hiánya a munkanélküliek esetében
munkaerő piaci kompetenciák hiánya
életvezetési problémák
kevés a karitatív, önkéntes tevékenység
(adományok gyűjtése a mélyszegénységben élőknek)
hivatalos ügyek intézésének nehézségei
az eladósodás felbukkanása
nincs roma érdekképviselet

rossz családi minta átörökítés
vidékre járó iskolások utazási problémái
(a járatok túlzsúfoltsága, a távolság, a
gyermekek felügyeletének hiánya)
egészséges életmódra nevelés hiánya
helyi sportrendezvények hiánya
rendszeres étkezéshez jutás

















egészségmegőrző programok hiánya





egyedül élők elszigeteltsége





védett korúak magas munkanélkülisége


Idősek


Az idős emberek gyakran válnak bűncselekmény áldozatává (pl. kisállat,
terménylopások, betöréses lopás,)



fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
téli foglalkoztatás, közfoglalkoztatás
bővítése
felzárkóztató, szakképzést adó képzések
szervezése
képzés, támogatás nyújtása a pályázatokhoz
felvilágosító előadások szervezése
karitatív, önkéntes tevékenység aktivizálása
a Polgármesteri Hivatalban történő segítségadás
figyelemfelhívás, tájékoztatás
roma lakosság bevonása a z önkormányzati döntések véleményezésébe,
civil szervezet alakításának ösztönzése
felvilágosítás
felügyelet biztosítása az utazás során
egészségfejlesztési, sport, szabadidős
tevékenységek szervezése, iskolai oktatás
helyi partnerekkel megbeszélés, megfelelő személy kiválasztása ennek koordinálására
EU-s élelmiszer segélycsomagokra pályázás, segélycsomagok osztása, nyári
étkeztetés megszervezése
programok szervezése partnerekkel, civil szervezetekkel
egyedül élők helyzetének feltérképezése, közös programok szervezése, nyugdíjas klubba szervezésük, iskolások bevonása segítésükbe
munkaerő piacra bejutást elősegítő képzések a térségben, alkalmi munkalehetőségek felkutatása a térségben, erről az
érintetek tájékoztatása
Térfigyelő kamerák felszerelése, segélyhívók kihelyezése, rendőri szervek
bevonásával hatékonyabb ellenőrzés
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Nők





elhelyezkedési nehézség munkahely
hiányában
nők részvételének hiánya a közéletben
(pl. képviselőtestületben)
munkanélküliek tekintetében elhelyezkedést meghiúsító szakképzetlenség, alacsony iskolai végzettség,
alapképzettség hiánya
egészségügyi problémák magas száma
elszigetelődés megszüntetése
munkahelyi diszkrimináció











Fogyatékkal
élők





információkhoz való hozzáférés a pénzbeli és természetbeni juttatásokról, szolgáltatásokról
élhető, színes élet kilátásának hiánya
hivatalos ügyek intézésének nehézsége
fontos ismeretekhez jutás nehézsége








térségi munkahelyteremtés partnerek
bevonásával
aktiválás fórumokon a nagyobb részvételre (pl. helyi választások alkalmával)
képzési programokhoz juttatás, felzárkóztató oktatás, szaktanfolyamok biztosítása partnerek bevonásával, az igénylők számának felmérésével
egészségügyi szűrések, szűrővizsgálatok
szervezése
a település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való ösztönzés a feleslegesség érzetének megszüntetésére (Nyugdíjas Klub)
munkáltatók által szervezett Works
shopok
fogyatékosok feltérképezése helyben,
pályázatok figyelése, információkhoz
hozzásegítése önkormányzati szinten,
kapcsolódó térségi civil szervezetek,
családsegítő szolgálat által
programok szervezése
az önkormányzati dolgozók részéről segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos
ügyeik intézésben (nyomtatványok beszerzése, kitöltése)
Települési honlap működtetése

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
1.
2.
3.
Romák
és/vagy mélyszegénységben élők

4.
5.
6.
7.
8.

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
téli foglalkoztatás, közfoglalkoztatás
bővítése
felzárkóztató, szakképzést adó képzések szervezése
képzés, támogatás nyújtása a pályázatokhoz
felvilágosító előadások szervezése
karitatív, önkéntes tevékenység aktivizálása
a Polgármesteri Hivatalban történő
segítségadás
figyelemfelhívás, tájékoztatás
roma lakosság bevonása a döntésekbe,
civil szervezet alakításának ösztönzése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Munkaügyi Központ Marcali
Községi Önkormányzat
Munkaügyi Központ Marcali
TKKI
Községi Önkormányzat
Községi Önkormányzat
Községi Önkormányzat
Helyi partnerek
Községi Önkormányzat
Községi Önkormányzat
Partner bankok
Községi Önkormányzat

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

1. felvilágosítás
2. felügyelet biztosítása az utazás során
3. egészségfejlesztési, sport, szabadidős
tevékenységek szervezése, iskolai oktatás
4. helyi partnerekkel megbeszélés, megfelelő személy kiválasztása ennek koordinálására
5. EU-s élelmiszer segélycsomagokra
pályázás, segélycsomagok osztása

1. programok szervezése partnerekkel,
civil szervezetekkel
2. egyedül élők helyzetének feltérképezése, közös programok szervezése,
nyugdíjas klubba szervezésük, iskolások bevonása segítésükbe
3. munkaerő piacra bejutást elősegítő
képzések a térségben, alkalmi munkalehetőségek felkutatása a térségben,
erről az érintetek tájékoztatása
4. Térfigyelő kamerák felszerelése, segélyhívók kihelyezése, rendőri szervek bevonásával hatékonyabb ellenőrzés
1. térségi munkahelyteremtés partnerek
bevonásával
2. aktiválás fórumokon a nagyobb részvételre (pl. helyi választások alkalmával)
3. képzési programokhoz juttatás, felzárkóztató oktatás, szaktanfolyamok
biztosítása partnerek bevonásával, az
igénylők számának felmérésével
4. egészségügyi szűrések, szűrővizsgálatok szervezése
5. a település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való ösztönzés a feleslegesség érzetének megszüntetésére (Nyugdíjas Klub)
6. munkáltatók által szervezett Works
shopok
1. fogyatékosok feltérképezése helyben,
pályázatok figyelése, információkhoz
hozzásegítése önkormányzati szinten,
kapcsolódó térségi civil szervezetek,
családsegítő szolgálat által
2. programok szervezése
3. az önkormányzati dolgozók részéről
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos
ügyeik intézésben (nyomtatványok
beszerzése, kitöltése)
4. Települési honlap működtetése

1. Községi Önkormányzat
Noszlopy Ált. és Alapf. Műv. Iskola
Marcali
Nikla Iskola
2. Községi Önkormányzat
Volán Központ Marcal
3. Noszlopy Ált. és Alapf. Műv. Iskola
Marcali
Nikla Iskola
4. Helyi partnerek
Községi Önkormányzat
5. Községi Önkormányzat
1. Nyugdíjas Klub
Háziorvosi szolgálat
2. Nyugdíjas Klub
Községi Önkormányzat
Helyi iskolások
3. Községi Önkormányzat
Munkaügyi Központ Marcali
4. Községi Önkormányzat
Rendőrség Marcali
Helyi Önkormányzat
Térségi partnerek

1. Munkaügyi Központ Marcali
Térségi partnerek
2. Községi Önkormányzat
3. Munkaügyi Központ Marcali
Községi Önkormányzat
4. Háziorvosi Szolgálat
5. Nyugdíjas Klub
Községi Önkormányzat
6. Községi Önkormányzat
Munkáltatók a térségben

1. Községi Önkormányzat
Családsegítő Szolgálat
Civil Szervezetek
2. Községi Önkormányzat
Civil Szervezetek
3. Községi Önkormányzat
4. Községi Önkormányzat
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Esély a munkára

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élő családok körében jellemző munkaerő piaci kompetenciák hiánya

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban

R: Felmérni a munkaerő piaci kompetenciákat. Az érintetteket újra a munkaerő
piacra segíteni.
K: Személyek bevonása, amelyek elsősorban az önkormányzat, Munkaügyi Hivatal dolgozói. Általuk segítség nyújtás egyes pályázatok elkészítéséhez.
H: A segítség révén elhelyezkedett személyek nyomon követése.
 Felmérés
Tevékenységek
 Partnerek bevonása
(a beavatkozás tartalma)
 Támogatás nyújtás a piaci kompetenciák megszerzésében, munkaerő pipontokba szedve
acra bejutást elősegítő tréningek szervezése
 Eredmények kiértékelése
Résztvevők és
felelős




Érintettek
Önkormányzat

Partnerek





szociális munkás
önkormányzat dolgozói
Munkaügyi hivatal

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 4-6 hónap
K: 1 év
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumenR: Érintettek száma.
táltsága, forrása
K: Felelősök beszámoltatása, résztvevők elégedettsége, elhelyezkedési esélyei.
(rövid, közép és hosszúH: Következtetés levonása, arányosítás.
távon), valamint fenntarthatósága
Kockázatok és csökken motiváltság hiánya
tésük eszközei
 tapasztalatcsere, jó gyakorlatok bemutatása
Szükséges erőforrások

Emberi erőforrás
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Intézkedés címe:

Van esély a gyógyulásra

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen jelen van a szenvedélybetegség, főként a hátrányos helyzetűek között

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban

R: Felmérni a településen mennyi embert érint. Felelősök, határidők, partnerek
kijelölése. Egészség prevenció, illetve rehabilitáció támogatása a szenvedélybetegek és családtagjaik körében.
K: Konkrét programok, előadók, támogatások felkutatása
H: Segítséget kapjanak az érintettek. Sikeresen integrálódjanak, a családokban
valósuljon meg a prevenció, közösségi támogatás.
1. Felmérés, résztvevők bevonása
2. Szervezés, partnerek felkutatása.
3. Megvalósuló programok
4. Eredmények kiértékelése

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős




Érintettek, családtagjaik
Önkormányzat

Partnerek

védőnő, háziorvos, rendőrség, lehetséges munkáltatók, pszichológus

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 6 hónap
K: 6 hó -1 év
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutaR: Érintettek száma, megvalósult programok.
tók és annak dokuK: Felelősök beszámoltatása, érintettek elégedettsége, javaslatai.
mentáltsága, forrása
H: Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata. Visszaesők nyomon követése, segítése.
(rövid, közép és hoszVisszaesők 25 %-a nem esik vissza.
szútávon), valamint
fenntarthatósága
 Az érintett családtagjainak visszahúzó ereje. Pénzügyi forráshiány. ÉrinKockázatok
és csökkentésük esztettek érdektelensége.
közei
 Tájékoztatók, információk közreadása, egymás ösztönzése
Szükséges erőforrások Emberi erőforrás, Önkormányzat saját forrása
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Intézkedés címe:

Gyermekek egészséges jövőjéért

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egészséges életre nevelés hiánya. Egészségtelen táplálkozás, higiénia, rendszeres
mozgás, sport programok hiánya.

R: Felmérni a településen azon családok körét (66 fő óvodás, iskoláskorú gyerCélok mek) amelyek a programba bevonhatók.
Általános megfogalK: 1. Egészségnap, vetélkedő szervezése szülőkkel együtt.
mazás és rövid-, kö2. Felvilágosító előadások, nevelési programok szervezése a védőnő,
zép- és hosszú távú
szakemberek, oktatási intézmények bevonásával.
időegységekre bontás3. Gyógytestnevelés tartásának fontossága iskolák körében.
ban
H: Családokban valósuljon meg az egészséges életre nevelés. A középtávú program által elért szemlélet váltás megőrzése.
1. Felmérés.
Tevékenységek
2. Oktatási intézmények, védőnő, partnerek bevonása, felkutatása.
(a beavatkozás tartal- 3. Megvalósuló programok.
ma) pontokba szedve 4. Eredmények kiértékelése, hosszú távú fenntartás.
Résztvevők és
felelős




Érintettek, családtagjaik, oktatási intézmények, óvodák
Önkormányzat

Partnerek

oktatási intézmények, óvodák, védőnő, háziorvos, szakemberek,

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 6 hónap
K: 1 év
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hoszszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

R: Érintettek száma, megvalósult programok.
K: Felelősök beszámoltatása, partnerek, résztvevők javaslatai elégedettsége.
H: További személyek (családtagok) bevonása a programba. Rendszeres testmozgás. Előadások, szórólapok közrebocsátása.



Az érintett családtagjainak visszahúzó ereje. Pénzügyi forráshiány. Érintettek érdektelensége.
Tájékoztatók, információk közreadása, egymás ösztönzése.

Szükséges erőforrások Emberi erőforrás, Önkormányzat saját forrása
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Intézkedés címe:

Fontos vagy a társadalomnak

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élő családok zömében a gyermekekre negatív értékrendet
képviselő családi minták kerülnek átörökítésre

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

R: Felmérni a településen azon családok körét, akiknél a probléma fellelhető.
K: Partnerek bevonása, amelyek elsősorban az oktatási intézmények. Általuk az
érintett gyermekek nevelési programjainak átalakítása.
H: A középtávú program által elért szemléletváltás megőrzése, folyamatos fenntartása.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve






Felmérés
Oktatási intézmények bevonása
Megvalósítás
Hosszú távú fenntartás

Résztvevők és
felelős




Érintettek és az oktatási intézmények dolgozói,
Önkormányzat

Partnerek

Oktatási intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 1-2 hónap
K: 1 év
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hoszszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

R: Érintettek száma.
K: Felelősök beszámoltatása, partnerek, résztvevők javaslatai elégedettsége.
H: Következtetés levonása, arányosítás.

Az érintett családtagjainak visszahúzó ereje

Szükséges erőforrások Emberi erőforrás

47

Intézkedés címe:

Nem vagy egyedül

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok az egyedül élő, elszigetelt, idős ember.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

R: Felmérni településen azon személyek körét, akik egyedül élnek, vagy elzárkóztak a társadalom elől.
K: Partnerek bevonása. Általuk, az idősek bevonása különféle programokba.
H: A középtávú program által elért szemléletváltás megőrzése, folyamatos fenntartása, az idősek részére újabb programok szervezése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve






Felmérés
Partnerek keresése, programok szervezése
Megvalósuló programok
További ösztönzés az aktivitást igénylő tevékenységek felé

Résztvevők és
felelős




Idősek
Nyugdíjas klub

Partnerek

Önkormányzat, Nyugdíjas klub, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 2013 év vége
K: 1 év
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hoszszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és csökkentésük eszközei

R: Érintettek száma
K: Résztvevő idősek elégedettsége
H: Aktív, nagyobb szellemi-fizikai aktivitást igénylő munka- és szabadidő-töltés.
Ezáltal az egészség romlásának csökkenése.

Beszűkült gondolkodás, rossz egészségügyi állapot.
Egymás ösztönzése.

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi erőforrás, Önkormányzat saját forrása.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Védelem az időseknek
Az idős emberek gyakran válnak bűncselekmény áldozatává (pl. kisállat, terménylopások, betöréses lopás).

Célok Általános megfogalR: Fokozott figyelem az idősebb korosztály felé.
mazás és rövid-, köK: Partnerek, rendőri szervek bevonásával hatékonyabb ellenőrzés.
zép- és hosszútávú
H: Térfigyelő kamerák felszerelése, segélyhívók kihelyezése.
időegységekre bontásban
 Partnerek keresése, lakosság, gyermekek bevonása a programba.
Tevékenységek
(a beavatkozás tartal Településen megforduló idegenek figyelemmel kisérése.
ma) pontokba szedve
 Térfigyelő kamerák, segélyhívók beszerzése, felszerelése
Résztvevők és
felelős




Lakók, idősek
Önkormányzat

Partnerek

Önkormányzat, lakók, rendvédelmi szervek

Határidő(k) pontokba
szedve

R: folyamatos
K: 2013 év vége
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hoszszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Bűncselekmények számának csökkenése
R: Kevesebb lopás.
K: Betörések megszűnése, termény lopások csökkenése.
H: Falu lakosságának biztonsága.

Pénzügyi forráshiány, lakosság érdektelensége.

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, emberi erőforrás.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Vissza az iskolapadba
A munkanélküli nők tekintetében elhelyezkedést meghiúsító szakképzetlenség,
alacsony iskolai végzettség, alapképzettség hiánya.
R: Csökkenteni a szakképzetlen nők számát, ezáltal növelni a foglalkoztatottak
számát.
K: A képzésbe vontak legalább 70 %-a szerezzen bizonyítványt.
H: A képzésbe vontak 90 %-a szerezzen bizonyítványt, a képzettek 20 %-ának
további képzése.







Felmérés a településen, hogy mennyien vennének részt képzéseken
Képző helyek keresése
Képzés
Eredmények ellenőrzése
Felnőtt Képzési Intézet, Szociális munkával foglalkozók, Önkormányzati
dolgozók
Önkormányzat

Partnerek

Felnőtt Képzési Intézet, Munkaügyi Hivatal

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 2013 év vége
K: 2015. 09. 01.
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hoszszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Bizonyítványok
R: 6 személy képzésbe vonása
K: 3 személy szerezzen bizonyítványt
H: 5 személy szerezzen bizonyítványt
Fennáll a lemorzsolódás veszélye.
A képzés időpontjának rugalmas meghatározása. Motiváció fenntartása. Sikeres
befejezés után a további tanulás biztosítása.

Szükséges erőforrások Munkaerő piaci képzések, pályázati lehetőségek.
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Intézkedés címe:

Nőnek lenni egészséges

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen magas a nőket érintő egészségügyi problémák száma.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

R: Felmérni a településen, mennyi nő körében szükséges a rendszeres vizsgálat.
Ennek tudatosítása, felvilágosító előadások.
K: Egészségügyi szűrések, szűrővizsgálatok szervezése, rendszeressé tétele.
H: Rendszeres mozgás, további vizsgálatok szervezése.
1. Felmérés, résztvevők bevonása.
2. Előadás szervezése, háziorvos, szakember bevonásával.
3. Szűrések fontosságának tudatosítása.
4. Eredményesség kiértékelése.



Érintettek
Önkormányzat

Partnerek

szakemberek, háziorvos

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 2-4 hónap
K: 6 hó -1 év
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hoszszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Rendszeres testmozgás, szórólapok közreadása.
R: Érintettek száma, megvalósult szűrések.
K: Folyamatos vizsgálatok.
H: Betegségek, halálozási szám csökkentése.



Érintettek érdektelensége, időhiány
Tájékoztatók, információk közreadása, egymás ösztönzése

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi erőforrás, Önkormányzat saját forrása.
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Intézkedés címe:

Nem vagy egyedül

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idős fogyatékkal élők körében nehézkes az információkhoz, a pénzbeli és
természetbeni juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

R: Felmérni a településen azon személyek körét akik fogyatékkal élnek.
K: Partnerek bevonása. Általuk az idősek tájékoztatása a különféle támogatásokról. Nyomtatványok kitöltésében segítség nyújtás.
H: A pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, sikeres pályázatok.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve






Felmérés
Partnerek keresése
Pályázatok beadása
Eredmények értékelése

Résztvevők és
felelős




Rokkantak
Önkormányzat

Partnerek

Önkormányzat, önkormányzati dolgozók, civil szervezetek.

Határidő(k) pontokba
szedve

R: 2013 év vége
K: 1-2 év
H: 2018.07.09.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hoszszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Megvalósuló pályázatok, juttatásokhoz hozzáférők száma.
R: Érintettek száma.
K: Résztvevők elégedettsége.
H: További pályázat figyelés, és támogatásokhoz segítés.
Pénzügyi, pályázati források hiánya.

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, Önkormányzat saját forrása.

Fentebb megnevezett problémák közül összesen 9 intézkedés lett részletesen kidolgozva. A továbbiakat a felülvizsgálat
során tervezzük kifejteni.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés sorszáma

Az intézkedés
címe, megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
R: Felmérni a
munkaerő piaci
kompetenciákat.
Az érintetteket
újra a munkaerő
piacra segíteni.
K: Személyek
A mélyszegény- bevonása, ameségben élő
lyek elsősorban
családok köréaz önkormány1
Esély a munkára ben jellemző
zat, Munkaügyi
munkaerő piaci Hivatal dolgokompetenciák
zói. Általuk
hiánya.
segítség nyújtás
egyes pályázatok elkészítéséhez. H: A segítség révén elhelyezkedett személyek nyomon
követése.

2

Van esély a
gyógyulásra

A településen
jelen van a
szenvedélybetegség, főként a
hátrányos helyzetűek között.

Segítséget kapjanak az érintettek. Sikeresen
integrálódjanak,
a családokban
valósuljon meg
a prevenció,
közösségi támogatás.

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

Felmérés Partnerek bevonása
Támogatás
nyújtás a piaci
kompetenciák
megszerzésében,
Önkormányzat
munkaerő piacra
bejutást elősegítő tréningek
szervezése
Eredmények
kiértékelése

1. Felmérés,
résztvevők
bevonása
2. Szervezés,
partnerek felkutatása.
3. Megvalósuló
programok
4. Eredmények
kiértékelése

Önkormányzat

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2018.07.09.

Érintettek száma. Résztvevők
elégedettsége,
elhelyezkedési
esélyei.

Emberi erőforrás

2018.07.09.

Visszaesők 25
%-a nem esik
vissza.

Emberi erőforrás, Önkormányzat saját
forrása

Tájékoztatók,
információk
közreadása,
egymás ösztönzése

53

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

Gyermekek
egészséges
jövőjéért

Egészséges
életre nevelés
hiánya. Egészségtelen táplálkozás, higiénia,
rendszeres
mozgás, sport
programok
hiánya.

Családokban
valósuljon meg
az egészséges
életre nevelés.

1. Felmérés.
2.Oktatási intézmények,
védőnő, partnerek bevonása,
felkutatása.
3. Megvalósuló
programok.
4. Eredmények
kiértékelése,
hosszú távú
fenntartás.

Fontos vagy a
társadalomnak

A mélyszegénységben élő
családok zömében a gyermekekre negatív
értékrendet
képviselő családi minták kerülnek átörökítésre

A középtávú
program által
elért szemléletváltás megőrzése, folyamatos
fenntartása.

·Felmérés
·Oktatási intézmények bevonáÖnkormányzat
sa ·Megvalósítás
·Hosszú távú
fenntartás

Önkormányzat

2018.07.09.

Emberi erőforÉrintettek szárás, Önkorma, megvalósult
mányzat saját
programok.
forrása

Tájékoztatók,
információk
közreadása,
egymás ösztönzése.

2018.07.09.

Érintettek száma. Felelősök
beszámoltatása,
partnerek, résztvevők javaslatai
elégedettsége.

Emberi erőforrás

Folyamatos
oktatás.

2018.07.09.

Bizonyítványok

A képzés időpontjának rugalmas meghaMunkaerő piaci tározása. Motiképzések, pályá- váció fenntartázati lehetőségek. sa. Sikeres
befejezés után a
további tanulás
biztosítása.

2018.07.09.

Rendszeres
testmozgás,
szórólapok
közreadása.
Megvalósult
szűrések. Betegségek, halálozási
szám csökkenése.

Emberi, anyagi
erőforrás, Önkormányzat
saját forrása.

III. A nők esélyegyenlősége

1

2

Vissza az iskolapadba

Nőnek lenni
egészséges

A munkanélküli
nők
elhelyezkedését
meghiúsító
5 személy szeszakképzetlenrezzen bizonyítség, alacsony
ványt.
iskolai végzettség, alapképzettség hiánya.

A településen
magas a nőket
érintő egészségügyi problémák
száma.

A nők körében
szükséges a
rendszeres
vizsgálat. Ennek
tudatosítása,
felvilágosító
előadások.
Egészségügyi
szűrések, szűrővizsgálatok.
Rendszeres
mozgás.

·Felmérés a
településen,
hogy mennyien
vennének részt
képzéseken
·Képző helyek
keresése
·Képzés
·Eredmények
ellenőrzése
1. Felmérés,
résztvevők
bevonása.
2.Előadás szervezése, háziorvos, szakember
bevonásával.
3.Szűrések
fontosságának
tudatosítása.
4.Eredmény
kiértékelése.

Önkormányzat

Önkormányzat

Tájékoztatók,
információk
közreadása,
egymás ösztönzése.
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IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

2

Sok az egyedül
Nem vagy egyeélő, elszigetelt,
dül
idős ember.

Védelem az
időseknek

Az idősek bevonása különféle
programokba. A
középtávú program által elért
szemléletváltás
megőrzése,
folyamatos
fenntartása, az
idősek részére
újabb programok szervezése.

Fokozott figyelem. Partnerek,
Az idős emberek
rendőri szervek
gyakran válnak
bevonásával
bűncselekmény
hatékonyabb
áldozatává (pl.
ellenőrzés.
kisállat, terTérfigyelő
ménylopások,
kamerák felszebetöréses lopás).
relése, segélyhívók kihelyezése.

Nyugdíjas klub

2018.07.09.

Érintettek száma. Résztvevő
idősek elégedettsége. Aktív,
nagyobb szellemi-fizikai aktivitást igénylő
munka- és szabadidő-töltés.
Ezáltal az egészség romlásának
csökkenése.

·Partnerek keresése, lakosság,
gyermekek
bevonása a
programba.
·Településen
megforduló
Önkormányzat
idegenek figyelemmel kisérése.
·Térfigyelő
kamerák, segélyhívók beszerzése, felszerelése.

2018.07.09.

Bűncselekmények számának
csökkenése.

Pályázati forrás,
emberi erőforrás.

Fokozott település védelem.

2018.07.09.

Megvalósuló
pályázatok,
juttatásokhoz
hozzáférők
száma.

Pályázati forrás,
Önkormányzat
saját forrása.

További pályázat figyelés, és
támogatásokhoz
segítés.

·Felmérés
·Partnerek keresése, programok
szervezése
·Megvalósuló
programok
·További ösztönzés az aktivitást igénylő
tevékenységek
felé

Emberi, anyagi
erőforrás, Önkormányzat
saját forrása.

Egymás ösztönzése.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Az idős fogyatékkal élők
körében nehézkes az informáNem vagy egye- ciókhoz, a pénzdül
beli és természetbeni juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz való
hozzáférés.

Az idősek tájékoztatása a
különféle támogatásokról.
Nyomtatványok
kitöltésében
segítség nyújtás.
A pályázati
lehetőségek
folyamatos
figyelése, sikeres pályázatok.

·Felmérés
·Partnerek keresése ·Pályázatok
Önkormányzat
beadása
·Eredmények
értékelése
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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 képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

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 a 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 felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 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 felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
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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. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

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 30 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 30 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 felelős(ök) 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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4. Elfogadás módja és dátuma
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
2
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
3
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
4
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

