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BEVEZETÉS
ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
Miskolc Megyei Jogú Város sikeresen pályázott az ÁROP-1.A.3.-2014. „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban” című pályázati felhívásra. A pályázat célja az egy járáshoz tartozó települések,
helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a
járásszékhely település által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.

ÁROP-1.A.3.-2014 PÁLYÁZAT CÉLKITŰZÉSE
,Az Államreform Operatív Program pályázatainak (ÁROP 1.1.14 Partnerség erősítése,
ÁROP 1.A.5 Szervezetfejlesztés, ÁROP 1.1.18. Civil szervezetek működési környezetének
javítása) célkitűzései a folyamatok megújítását és a szervezetfejlesztést helyezik a középpontba, amelynek részét képezi a társadalmi felzárkózás érdekében eredményes, befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítása és fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás,
továbbá a közszolgáltatások minőségének javítása.
A térségi/járási szintű együttműködés javítja a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját, ésszerű költségfelhasználást tesz lehetővé, így jelentősen javulhat a
költséghatékonyság és a problémakezelés színvonala.
Az egy járáshoz tartozó települési önkormányzatok együttműködése:
 hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást (elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtása tekintetében), hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához;
 a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is
szakmai támogatáshoz juthatnak.
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Az elmúlt évek során az önkormányzatok egyre több új feladattal és egyre nagyobb kihívásokkal szembesültek:
 a világszintű gazdasági recesszió következtében visszaesett gazdasági teljesítményből
adódó foglalkoztatási problémák;
 a társadalmi konfliktusok megelőzésének, kezelésének fokozódó szükségessége;
 a lakosságmegtartás kihívásai;
 a humánszolgáltatások újraszervezésének új körülményei;
 az uniós fejlesztési források pályázásához és szakszerű, hosszú távon is hatékony felhasználásához szükséges új feladatkörök;
 bizonyos településméretek esetében (járás, kistérség) komplex szolgáltatások megszervezésének szükségessége akár az államigazgatás rendszerének közvetlen fenntartói szerepvállalásával, akár a civil szféra bevonásával;
 helyi stratégiai programok kidolgozásának egyre növekvő jelentősége (jogszabályi kötelezettség, fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés).
A felsorakoztatott kihívásokkal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátásának érdekében fontos a területi együttműködések ösztönzése, kialakítása.
A helyi szinten kidolgozandó és megvalósítandó stratégiai programok egyike a Helyi
Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban HEP), melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében minden települési
önkormányzat öt évre szólóan fogadott el, s melyet kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A program megléte többek között a hazai és uniós pályázatokon való
részvétel egyik feltétele. A helyi esélyegyenlőségi programban a 321/2011.(XII.27.) Kormányrendelet valamint a 2/2012. (VI.1.) EMMI rendelet szabályozásának megfelelő helyzetelemzést kellett készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, valamint intézkedési tervbe kellett foglalni
a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kellett a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók célkitűzéseinek
összhangjáról is.
Az együttműködésbe bevont települések mindegyike rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
A Járási Esélyteremtő Programterv hozzájárul a 2014-2020-as programozási időszak
operatív programjai keretében tervezett fejlesztések sikeres megvalósításához. A 2014-2020
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között tervezett felzárkózási/esélyegyenlőségi fejlesztések esetében kiemelt figyelmet kapnak
a Helyi Esélyegyenlőségi Programok intézkedési tervében rögzített mutatók pozitív irányú
változásai és az ezek érdekében végrehajtott programok támogatása. Társadalmi felzárkózási
célú fejlesztéseknél az önkormányzatok programjainak illeszkedniük kell a helyi esélyegyenlőségi programjuk intézkedési tervében foglaltak megvalósításához.
A Járási Esélyteremtő Programterv elkészítése által lehetőség nyílik az önkormányzatok
és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére a felzárkózás,
az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás területén.
A pályázat megvalósításával olyan modell jellegű együttműködési program jön létre,
amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódóan. Miskolc Megyei Jogú Város – mint járásszékhely - koordinációs tevékenységet lát el az együttműködő települések között.
Miskolc Megyei Város Önkormányzata rendelkezik hatályos Helyi Esélyegyenlőségi
Programmal, továbbá a járási szintű felzárkózási kerekasztal munkájában résztvevő önkormányzatok is rendelkeznek hatályos HEP-el. Miskolc Megyei Város Önkormányzata a járási
szintű együttműködések erősítése céljából a járásszékhelyhez tartozó összes önkormányzatot
tájékoztatta az együttműködés lehetőségéről, valamint biztosította a részvételi szándékot jelző
önkormányzatok bevonását a végrehajtás során.

AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
A projektben együttműködő partnerek négy területről kerültek bevonásra: a civil, az
egyházi, a gazdasági és a közigazgatási szférából. A szférák képviselete nélkül kevésbé tudtuk
volna biztosítani a megvalósuló párbeszédek során a sokszínűséget és az ebből kialakuló vélemények ütköztetése eredményeként is létrejövő, a teljes lakosságra és járási területre igaz
érvényű megoldások azonosítását, melyet az Esélyteremtő Programterv tartalmaz.
Az egyik fő kiválasztási szempont az esélyegyenlőség témaköréhez, illetve célcsoportokhoz való kötődés volt, mely által biztosítottá válik a hatékony tapasztalat-megosztás, valamint az is, hogy egymást tudják majd támogatni a folyamat során a partnerek. Bár a kiválasztási szempontok rangsorában utolsóként szerepel, mégis fontosak az előzetes együttműködések is, hiszen ezáltal már megismerhető az adott szervezet tevékenysége, a kapacitása,
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illetve kialakult már a szervezetek között egyfajta együttműködési jó gyakorlat is, mely
biztosítja az ennek a projektnek a során megvalósuló tevékenységekbe való hatékony bevonásukat is. Ennek okán tapasztalható az alábbiakban, hogy több bevonni kívánt szervezet a
múltbéli együttműködésüknek köszönhetően bevonásra került a projektbe.
Miskolc Város Önkormányzata által bevonni kívánt szervezetek között jelentős szerepe
van az alábbiaknak (a programokra ennél szélesebb körben kerülnek meghívásra szervezetek,
az alábbi szervezetek példaként vannak kiemelve együttműködési szándékra vonatkozóan):

Egyházi szervezetek


Református Egyház

Gazdasági társaságok


MiProdukt Kft.



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Civil szervezetek


Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum



Miskolci Nőknek Is Esélyt Alapítvány



Holdam Egyesület

Közigazgatási partnerek


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
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Járási önkormányzatok
1. Arnót

11. Ónod

2. Bőcs

12. Parasznya

3. Felsőzsolca

13. Radostyán

4. Gesztely

14. Sajóecseg

5. Harsány

15. Sajókápolna

6. Hernádkak

16. Sajókeresztúr

7. Hernádnémeti

17. Sajólászlófalva

8. Kistokaj

18. Sajópetri

9. Miskolc

19. Sajósenye

10. Onga

20. Szirmabesenyő

Egyházi együttműködő partnerek
A Református Egyház szerepe az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt, többek között például szeretetotthont is működtetnek (pl.: Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház, stb.); szeretetszolgálatok: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat,stb.)

Együttműködő civil szervezetek
A projekt megvalósításába számos civil szervezet bevonását terveztük, melyek profilja
teljes mértékben illeszkedik a projekt céljaihoz.
A civil szervezetek komoly szakmai tapasztalatokat és sikereket mondhatnak magukénak, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek számára nyújtott
munkaerő- piaci szolgáltatásokban, valamint a nők esélyegyenlőségéért való törekvéseikben
is. A célcsoport beható ismerete révén hozzájárulhatnak ezek a szervezetek a projekt során
meghatározott nők esélyegyenlőségéért való törekvések sikerességéhez.
Miskolc városában jelenleg nem elég erős a közös összefogás, hálózatosodás a női érdekek, esélyegyenlőség érvényesítésének témakörében, ezért mindenképpen szükségesnek
találtuk az ezen a területen aktív szervezetek bevonását is a projektbe. A nőket képviselő civil
szervezetek általánosan elsősorban saját programokat működtetnek a nőket helyi szinten
fokozottan érintő társadalmi problémák megoldására, így e problémák járási szintű vizsgálata
és a tapasztalataik egymással való megosztása után olyan megoldásokat remélünk, melyek az
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egész térségre kihatnak majd, valamint elősegítik ezeknek a szervezeteknek a hosszú távú
területi együttműködését is. Az alábbi civil szervezetek kiemelten foglalkoznak esélyegyenlőségi célcsoportok lehetőségeinek növelésével, azonban rajtuk kívül számos egyéb civil
szervezet is meghívást kapott az egyes programokra:


Miskolci Nőknek Is Esélyt Alapítvány



Holdam Egyesület



Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint B-A-Z Megyei Civil Információs
Centrum

Együttműködő települési önkormányzatok
Miskolc járásban összességében 39 település található, ebből 7 város és 32 község.
Mindezekből 20 településsel kötöttünk együttműködési megállapodást.
A kiválasztás során emellett nagy figyelmet szenteltünk annak, hogy minden (releváns) szervezet számára lehetőség nyíljon a projektbe való bekapcsolódásra, ezért a követelményeknek megfelelően minden önkormányzat értesítésére is sor kerül a lehetőséggel kapcsolatosan.
A 20 közigazgatási szervezet mindegyike rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal.

ELVÁRT EREDMÉNYEK
A fejlesztés eredményeként létrejön egy, a járáson belül felmerült, és a települések
együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó Esélyteremtő Programterv.
Olyan közös, több önkormányzat részvételével megvalósuló tevékenység zajlik, amelyek hozzájárulnak a területi együttműködésben résztvevő önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott fejlesztési lehetőségek és intézkedések megvalósításához.
Hozzájárul az esélyegyenlőség elvű, felzárkózást segítő közszolgáltatások fejlesztéséhez, összehangolásához.


Kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásokban.
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Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek
megvalósításának vonatkozásában



Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszéd- fóruma (járási szintű
felzárkózási kerekasztal).

Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése
A programterv eredményeként elindul a járási esélyegyenlőségi stratégia kidolgozásáért és
megvalósításáért felelős Helyi Akció Csoport megszervezése. A HACS feladata:
 Áttekinti a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását.
 Összehangolja a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket. Különös tekintettel:
o Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítésére
o Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetésére
o Kedvezőtlen szocio - demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok
helyben tartása, helyi tudástőke növelése)
o Közösségépítés és –megtartással kapcsolatos tevékenységekre, illetve az e folyamatokat támogató kapacitásfejlesztésre
o A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelésre

 Gondoskodik a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő
problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott – Esélyteremtő Programterv elkészítéséről.
 A HACS munkájában részt vevők területi együttműködésének eredményeként létrejött
felzárkózási,

egyenlő

esélyek

biztosítását

célzó

Esélyteremtő

Programterv

disszeminációjának megvalósítása.
A HACS munkájában részt vesznek:


a járás önkormányzatainak képviselői



az esélyegyenlőséi célcsoportokkal dolgozó főbb civil szervezetek képviselői
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állandó meghívottként részt vesz a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) területi igazgatóságának esélyegyenlőséggel foglalkozó szakértője



a helyi vidékfejlesztési programot megvalósító szervezet (LEADER Egyesület és
munkaszervezete) képviselői

A projekt hatásaként:
 A Helyi Esélyegyenlőségi Programok kapcsán hosszú távú együttműködés alakul ki az
egy járáshoz tartozó önkormányzatok körében.
 Sikeresebb felzárkózási, esélyegyenlőségi helyi fejlesztések valósulhatnak meg a
2014-2020 közötti programozási időszakban.
 Ezáltal javulhat az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének
hatékonysága, javul a közszolgáltatások minősége.
 Erősödik a társadalmi felzárkózás és az esélyegyenlőség céljai iránti elkötelezettség.
 Hosszabb távon javul a helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjainak helyzete.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


Magyarország Alaptörvénye



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény



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



A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.
5.) EMMI rendelete



A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet



A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény



A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXV. törvény és az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról szóló 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet



Települési önkormányzatok szociális tárgyú rendeletei
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MISKOLCI JÁRÁS RÖVID BMUTATÁSA
A Miskolci járás Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozó járás Magyarországon
2013-tól, székhelye Miskolc. Területe 972,80 km², népessége 249 961 fő (ezzel Magyarország
legnépesebb járása), népsűrűsége 257 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Hét város (Miskolc, Alsózsolca, Emőd, Felsőzsolca, Nyékládháza, Onga és Sajóbábony) és 32 község tartozik hozzá.
A Miskolci járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is mindvégig létezett, és székhelye az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta végig Miskolc volt.
A célcsoportok bemutatásához kapcsolódó fontosabb járási adatok (TEIR, KSH 2013)
Lakónépesség száma az év végén (fő)

242796

Állandó népesség száma (fő)

249961

Állandó népességből nők összesen (fő)

131140

Állandó népességből férfiak összesen (fő)

118821

Állandó népességből 0-2 évesek száma (fő)

6695

Állandó népességből 3 évesek száma (fő)

2322

Állandó népességből 0-14 évesek száma (fő)

36104

Állandó népességből 15-17 évesek száma (fő)

7842

Állandó népességből 18-59 évesek száma (fő)

147700

Állandó népességből 60-64 évesek száma (fő)

16660

Állandó népességből 65-X évesek száma (fő)

41655

Észak – Magyarország népességszáma drasztikus fogyásnak indult a rendszerváltozást
követően, 2011-ben csaknem kétszázezerrel volt kevesebb a lakossága, mint 1990-ben, de
2012-ben mintegy 6 ezer fővel nőtt.
A belföldi vándorlások mutatója a járásban kedvezőtlenül alakult, -570 fő, 3752 fő telepedett le a járásban, és 4322-en vándoroltak el. A természetes szaporodás mutatója -1068, a
Miskolci járásban 2013-ban 2192 gyermek született, és 3260 fő halálozott el.
Regisztrált munkanélküliek száma Miskolc járásban 2015. április hónapban 13297 fő
volt. A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek száma 3750 fő.
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A Miskolci járásban 70131 fő részesült nyugdíjban, rokkantsági ellátásban, vagy egyéb
társadalombiztosítási ellátásban a 2013-as évben.
A 65 év feletti állandó lakosok száma 41655 fő, a 0-14 éves korosztály 36104 fő volt.
Az öregedési index a 2013-as évben 115,4%.
A járás településeinek 94,9%-a rendelkezik óvodával, 79,5% általános iskolával,
23,1% középiskolával.

A JÁRÁS TELEPÜLÉSEINEK BEMUTATÁSA
Miskolc Észak-Magyarország legnagyobb városa és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
székhelye. Budapest, Debrecen és Szeged után Magyarország negyedik legnépesebb városa.
A település 161 265 főt számlál 2014-ben, területe 236,66 km2. A város a Bükk hegység
keleti oldalán, a Szinva, Hejő és a Sajó völgyében, különböző természeti és gazdasági tájegységek találkozásánál épült.
Az Észak-Magyarországi Régió legnagyobb megyéjének legnépesebb városaként központi szerepet tölt be a térség közigazgatásában, gazdasági és kulturális életében.
Miskolc méretéből és elhelyezkedéséből adódóan is meghatározó szerepet tölt be a térség gazdaságában. A városban az 1960-as évektől a nehézipar volt a domináns ágazat, de
ennek szerepe és jelentősége az 1990-es évektől egyre kisebb. A számos helyi vállalkozás
mellett az utóbbi években több multinacionális nagyvállalat is megtelepedett Miskolcon,
amelyek mind a város lakóinak, mind a környékén élőknek számos munkahelyet biztosítanak.
Miskolc megyeszékhelyként kulturális központnak is számít, valamint kiemelkedő szerepe van az oktatásban: általános és középiskolákból közel 50 található a városban. A középiskolák kiemelt szerepet játszanak nem csak a miskolci, hanem a megyében máshol
élő fiatalok képzésében is.
A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre többrétű. Az önkormányzat önként
vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják
át, amelyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható műszaki – technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán szolgáltatásokkal való ellátása. 2013. január 1-jétől, a járások kialakításától az önkormányzatok szerepköre átalakult. A
járási hivatalok létrehozásával az önkormányzatok közigazgatásbeli feladatai csökkentek,
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azonban a településfejlesztésben, vállalkozásfejlesztésben és közösségformálásban játszott
szerepe nőtt.
A járáshoz tartozó szakigazgatási szervek:


Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala



Miskolci Járási Hivatal Járási Gyámhivatala



Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége



Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala



Miskolci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete



Miskolci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Kirendeltségek találhatóak Emődön és Felsőzsolcán.
A bevont települések főbb jellemzői:
Település

Rang

1

Miskolc

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Felsőzsolca
Onga
Szirmabesenyő
Arnót
Bőcs
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kistokaj
Ónod
Parasznya
Radostyán
Sajóecseg
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Sajósenye
Sajópetri

megyeszékhely,
megyei jogú város
város
város
nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község

Területe 2011
(ha)
23666
1625
3149
1575
1754
2432
2882
3653
1090
2876
976
1773
1676
810
794
1051
1640
662
847
928

Állandó népességszám
161265
6750
4775
4344
2544
2754
2798
2014
1632
3417
2121
2595
1166
591
1007
404
1505
419
446
1515

JÁRÁSI SZINTŰ CÉLOK, PROBLÉMATERÜLTEK
Észak-Magyarországon 604 település található, amelynek közel harmada 500 főnél kisebb lakosságú aprófalu, fele 500 és 2000 fő közötti népességgel bíró község, vagy kisváros.
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Az elaprózott településszerkezet összefüggésben áll a régió természetföldrajzi adottságaival;
aprófalvak a tagolt domborzattal jellemezhető térségekben (Nógrád megye, Borsod-AbaújZemplén megye északi és keleti részei) találhatóak nagyobb számban.
A Miskolci járásban található községeken belül kiemelkedik azoknak a csoportja, ahol
a népesség nem haladja meg az ezer főt (Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Sajósenye). Ezeket aprófalunak nevezik, méretük következtében nehéz a közszolgáltatások biztosítása és általában nagy a munkanélküliség. A rossz életkilátások miatt jellemző a fiatal és aktív korú lakosság elvándorlása, mely a helyi társadalom elöregedését gyorsítja.
A megoldani kívánt problématerületeket a teljes járásra tekintve vizsgáltuk meg, ezekre a tevékenységek során megoldásokat keresünk az együttműködő partnerekkel közösen. A
területeket a helyi esélyegyenlőségi programok segítségével is azonosítottuk, melyek egyértelműen mutatják azokat a csomópontokat, amelyeken a legtöbb probléma jelentkezik.
A bevont települések önkormányzatainak főbb, járási területet érintő általános céljai a következők:
 az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek biztosítása,
 diszkriminációmentesség,
 szegregációmentesség,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése,
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések.
Ezen célok megfogalmazására a helyi esélyegyenlőségi programok kialakítása során is
sor került minden települési önkormányzatnál, így ezek a törekvések a teljes járásra érvényesek.
A járási területet érintő esélyegyenlőségi problémák az alábbi fő célcsoportokat érintik a leginkább:


mélyszegénységben élők,



romák



gyermekek,



idősek,



nők,



fogyatékkal élők
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A JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉSE
(JEP HE) = SWOT ÉS A JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV
INTÉZKEDÉSI TERVE (JEP IT)
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése (A települési HEP-ekben rendelkezésre álló adatok, dokumentumok és a célcsoportok helyzete és esélyegyenlősége, Járási Szintű Felzárkózási Kerekasztalon elhangzott megbeszélések alapján).
A SWOT analízisek a járási önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak
szintetizálása, illetve a célcsoportokkal kapcsolatos szakmai fórumon elhangzottak alapján
készültek el.
Járási szintű problématérkép
Mélyszegénységben élők és/vagy
Romák
 Magas a munkanélküliség
 Nincs tényfeltáró
adat róluk
 Alacsony foglalkoztatottság
 Alacsony jövedelem, nem rendszeres jövedelmek
 Információhoz
való
hozzájutás
korlátozottsága
 Nyelvismeret hiánya
 Egészségügyi szűrővizsgálatokon
megjelentek alacsony száma
 A munkaerőpiacon lévő hátrányos
helyzet
 Magas számban
képviseltetik magukat az alacsony
iskolai végzettségűek

Gyermekek

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

A
gyermekek
HH-s,
HHH-s
helyzetére vonatkozó pontos adatok hiánya
 Alacsony születésszám
 Fiatalok elvándorlása
 Családok
alacsony jövedelme
 Nehéz
anyagi
körülmények között élő gyermekek
étkeztetési
problémái
 Rossz szociális
körülmények
 Munkavégzés,
egészségügyi
vagy egyéb ok
miatt akadályozott
szülők gyermekeinek nyári szünidőben
történő
napközben ellátásának hiánya több

 A munkanélküliség aránya a
nők
esetében
magas, munkalehetőség hiánya,
nehéz
anyagi helyzet
 Képzettség
hiánya
 Nők esélyeinek romlása a
munkaerőpiacon
 Esetleges bántalmazás elkerülésében történő
segítség nincs
 Nemekre érzékeny
adatgyűjtés hiánya
 A magányérzet kialakulásával nem csak az
anya
mentális
állapota
lehet
rosszabb,
de
családi konfliktusokhoz is ve-

 Az
idősek
élethosszig tartó
tanulásával, informatikai jártasságával kapcsolatban nem
állnak rendelkezésre adatok
 Egyedül létből
adódó mentális
problémák megléte
 Elmagányosodás
 Generációk
közötti szakadék
 Idősebb emberek nehezebben
férnek az információkhoz
 Az időskorúak
biztonságérzetének fenntartása,
 Az idős ember, mint erőforrás nincs kihasználva

 Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz
való hozzáférés
lehetőségei korlátozottak
 Az akadálymentes környezet nem teljes
körű
 Adatok hiánya
 Fogyatékkal
élők
részére
biztosítandó
speciális szolgáltatások hiánya
 Fogyatékkal
élők foglalkoztatásának hiánya
 A fogyatékkal
élők fogyatékossági csoportjainak, iskolai végzettségük megállapítása tekin-
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településen
 Kompetencia
mérés eredményei
 A család működését zavaró és
akadályozó okok
közül a családok
anyagi,
család
széteséséből,
a
nevelés, gondozás, törődés, szeretet
hiányából
adódó veszélyeztetettség
megemelkedett
 Szabadidő hasznos,
tartalmas
eltöltése
nem
mindenhol biztosított

zethet
 Családtervezés nehézsége
 A tartós munkanélküliség
aránya a nők
esetében magasabb
 Kiskorú
gyermekek elhelyezésének
problémája

 Nyugdíjban,
nyugdíjszerű
ellátásban részesülők
magas
aránya
 Az
idősek
ellátása
nem
egyénre szabott

tetében pontatlan,
hiányos
adatok
 Hiányos
az
adatgyűjtés
a
fogyatékkal élők
társadalmi
esélyegyenlőségét érintő, azt
befolyásoló foglalkoztatási
egészségügyi és
szociális területeken
 Közösségi
közlekedés hiányosságai
 A jelző és
tájékoztató berendezések száma minimális

1. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Járási szinten a problémák az alábbiakban sűríthetők össze:


A legtöbb településen nincsen pontos adat, információ a mélyszegénységben élők számáról, életkörülményeikről, problémáikról. (Kézzelfogható támpont számukra a HH-s és
HHH-s gyerekek száma, melyet a gyermekvédelmi törvény definiál, illetve a segélyezettek és tartós munkanélküliek száma.)



A mélyszegénységben élők tipikusan az alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség,
rossz lakhatási viszonyok, rossz egészségi- és mentális állapot, nem egészséges életmód,
motiváció vesztés ördögi körében élnek és mindezek áthagyományozódnak a következő
generációra. (Természetesen nem mindenkire érvényes az állítás, bizonyos háztartásokban a felsoroltak közül némely elem „hiányzik”.)



A mélyszegénységben élők egy része roma származású (a pontos arányok nem ismertek),
akik sok esetben szegregációban élnek (ha nem is telepeken, de bizonyos utcákban nagyobb arányban, illetve utcák végén).
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SWOT-analízis
Az analízis a járási önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak szintetizálása,
illetve a mélyszegények és romák célcsoporttal kapcsolatos szakmai fórumon elhangzottak
alapján készült el.
ERŐSSÉGEK
Civil, önkormányzati és állami kezdeményezések:
 Tanodák (Ónod, Hernádkak, Gesztely,
Felsőzsolca, Bőcs, Hernádnémeti, Miskolc)
 TKKI – Újra tanulok! c. kiemelt projekt
 Biztos Kezdet Ház (Miskolc, Hernádnémeti)
 Komplex telepes program (Felsőzsolca,
Miskolc)
 Természeti adottságok, folyók, földterületek
 Egyes településeken erős, aktív közösségek (pl. Sajókápolna)
 Egyes településeken a közmunka értékteremtő, produktív módon való kihasználása (pl. Szirmabesenyő)
-

-

-

-

LEHETŐSÉGEK
Közoktatás fejlesztés, gyerekek korai
fejlesztése, mentor és ösztöndíj programok, nyári képességmegőrző és fejlesztő
programok gyerekeknek
Közösségek fejlesztése
Komplex lakhatást, életmódformálást,
képzést és foglalkoztatást felölelő, a
fenntartható fejlődés jegyében zajló
programok
Önfenntartás, több lábon állás ösztönzése, kertek, természet adta lehetőségek
kihasználása
Közösségi vállalkozások létrehozása
Szociális szövetkezeteket és közösségi
vállalkozásokat kiszolgáló vállalkozás
létrehozása, mely járási szinten támogatja e vállalkozásokat













GYENGESÉGEK
információ hiány a célcsoport pontos
nagyságáról
munkanélküliség
alacsony iskolai végzettség
rossz lakhatási körülmények
rossz egészségügyi és mentális állapot
családtervezés hiánya
anyagi nehézségek, különösképp tüzelő
hiány, adósság, visszaélések
egészségtelen, elégtelen táplálkozás
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
fiatalok, vállalkozó kedvűek elvándorlása

-

VESZÉLYEK
Az érintett társadalmi réteg végérvényesen leszakad
Társadalmi konfliktusok nőnek
Áldozattá, bűnelkövetővé válás
Egyes települések szegregációja, mások elöregedése
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Problémafa

Mélyszegénységben élők életminősége, kilátásai a jobb
életre nagyon alacsonyak

Munkanélküliség

Rossz lakáskörülmények

Rossz egészségi állapot

Kevés anyagi forrás
Abszolút munkanélküliség

Alacsony iskolai végzettség, munkatapasztalat hiány, motiváció
hiány

Vállalkozói ötletek, kockázatvállalás és tőke
hiánya

Szenvedélybetegségek, depresszió,
családon belüli erőszak előfordulása

Nem megfelelő gazdálkodási
szokások

Ismeretek hiánya
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Célfa
Mélyszegénységben élők életminőségének javítása

Helyi munkalehetőségek
körének bővítése a fenntartható fejlődés elveit
figyelembe véve

Helyi munkalehetőségek
körének bővítése az érintettek kompetenciafejlesztésével komplexen megvalósítva

Minél magasabb iskolai
végzettség elérése munkatapasztalat szerzése,
motiváció kialakítása

Lakáskörülmények
javulása (szigetelt házak, vízhez, áramhoz
hozzáférés, tiszta, nem
szemetes,
higiénikus
lakókörnyezet, stb.)

Javuljon az egészségi állapot

Anyagi forrás keresése – pályázatok, civil szervezetek bevonásával
Orientáció az egészséges életmódra
Megfelelő gazdálkodási szokások
kialakítása

Közoktatás fejlesztés, korai fejlesztés, támogató programok a nevelés
eredményessége érdekében

Vállalkozói ötletek, kockázatvállalás és tőke bevonása
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Ajánlott intézkedések – Mélyszegénység, romák
Ajánlott intézkedés sorszáma: 1
Ajánlott intézkedés címe
Mélyszegénységben élők, hátrányos helyzetűek és romák elsődleges és másodlagos munkaerő-piacra való belépésének elősegítése, szociális foglalkoztatás és értékteremtő közmunka
programok bővítése, lakhatási körülmények fejlesztése
Feltárt probléma:
Abszolút munkanélküliség, azaz kevesebb munkahely van a járásban, mint ahány álláskereső. A közfoglalkoztatásban kevés az olyan kezdeményezés, amely idővel fenntarthatóvá válhat. Munkaerő-piaci diszkrimináció. Széles rétegek számára egyetlen lehetőség a közmunka
világa, a fiatalok tanulási és elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésre való motivációja alacsony és csökkenő. A motiváltabbak, jobb szakmával rendelkezők elvándorlása. Egyes
településeken a tömegközlekedés menetrendje vagy a bérlet drágasága miatt munkát vállalni
más településen nem tudnak.
Intézkedéssel elérni kívánt cél:
Munkahelyek létesülése, értékteremtő közmunka körének bővülése, szociális foglalkoztatás
kiépülése, másodlagos hasznok a lakhatás, fenntartható fejlődés területén. Tanulási és munkahely keresési motiváció erősödése a mélyszegénységben élők körében. Közösségi vállalkozások
Tevékenységek (intézkedés tartalma) pontokba szedve:
1) A mélyszegénységből és romák köréből a stabil munkahellyel rendelkező dolgozók
számának növelése, különösen az alábbi területeken: bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, az egészségügyben, a szociális szférában, közművelődési intézményekben, a médiában, valamint a rendőrség és a városi rendészet soraiban.
2) Közösségi vállalkozások, szociális szövetkezet. Egy járási szinten működő, az előbbieket kiszolgáló fejlesztő, információs ás tanácsadó szervezet (bérszámfejtés, piackutatás,
marketing, mentorálás, stb. funkciókkal).
3) Külterjes mezőgazdálkodás, illetve erdőgazdálkodás folytatása.
4) Kis léptékű, gazdaszemléletű, támogatott foglalkoztatás, például:
a. a brikettálás különböző formái
b. alternatív építési, fűtési, meleg víz készítési megoldások bemutató/ gyártó telep
c. gyógynövénytermesztés
d. virágkötészet, szárazvirág
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e. mag, palánta, tenyészállat kihelyezés háztáji gazdaságokba
f. félrideg állattartás
g. baromfikeltető program
h. hulladék újrahasznosítás
i. közösségi közlekedés
5) A szociális foglalkoztatás keretében termelt, előállított termékek értékesítése helyi, önkormányzati támogatású boltokban, piacon, rendezvényeken.
6) A helyiek munkájára alapozott lakhatás fejlesztési programok, melyekben párhuzamosan
megvalósul az építőipari szakmák tanulása, a lakáskörülmények javulása, foglalkoztatás,
közösségfejlesztés.
Az intézkedés eredményességi mutatói – indikátorok:
Indikátorok:


működő közösségi vállalkozások, szociális szövetkezetek száma



megvalósított lakhatás fejlesztési programok száma, felújított épületek száma, alkalmazott emberek száma



kis léptékű, gazdaszemléletű, támogatott foglalkoztatási programok száma, bevontak
száma



területek nagysága, melyeken erdő és mezőgazdálkodás folyik

Ajánlott intézkedés sorszáma: 2
Az ajánlott intézkedés címe:
Komplex program a mélyszegénységben – szegregált körülmények között élők egészségügyi
és járványügyi helyzetének javítása érdekében
Feltárt probléma:


A mélyszegénységben – szegregált körülmények között élő emberek egészségi állapota,
járványügyi helyzete katasztrofális. Ismét terjedőben van a TBC, rühesség, tetű, ótvar,
stb. a gyermekek körében. A mélyszegénységben élők születéskor várható élettartama 810 évvel marad el az átlagtól, magas a csecsemőhalandóság, magasak – a megelőzhető –
halálozás mutatói.



A szegregátumokban élők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése nem biztosított
megfelelően.



Egyre terjed a droghasználat.
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Családtervezés hiánya.

Intézkedéssel elérni kívánt cél:


mélyszegénységben élők életkörülményeinek javítása, egészségüggyel, szolgáltatókkal
való kapcsolatuk javítása, egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb és kiszámíthatóbb
hozzáférés biztosítása



egészségügyi és járványügyi mutatók javítása



egészségtudatosabb életmód feltételeinek megteremtése

Tevékenységek (intézkedések tartalma) pontokba szedve:
1) Egészségügyi szűrések a védőnői szolgálat, a szociális ellátórendszer, valamint ahol lehetséges, a területen napi szinten jelen lévő civil szervezetek bevonásával.
2) A légúti megbetegedésben szenvedő gyerekek számára sókamrák kialakítása ajánlott a
jellemzően szegény családokból származó óvodásokat, diákokat kiszolgáló nevelési intézményekben.
3) A legnehezebb körülmények között élők számára a közösségi mosodához való hozzáférést célszerű biztosítani.
4) Drogprevenció - Ennek keretében:
a. elterelő programok
b. kortárs és sorstárs segítő képzések, programok
c. pedagógusok és a szociális területeken dolgozók napra kész információkkal ellátása,
d. alacsonyküszöbű, ill. ártalomcsökkentő célzattal működő programokat működtető
civil szervezetek támogatása pl. ingatlanokkal, egyéb eszközökkel
e. civil és egyházi civil szervezetekkel való együttműködés
f. megkereső szolgáltatások
g. iskolai prevenciós tevékenység összehangolása
5) Ki kell dolgozni a hátrányos helyzetű emberek, különösen gyermekek és fiatalok tömegsport és versenysportban való részvételének támogatási rendszerét.
6) Komplex óvodai és iskolai egészség prevenciós program kidolgozása és folyamatos működtetése az óvodákban/iskolákban
7) Közösségi akciók támogatása az egészséges életmód egyéni készségeinek fejlesztése érdekében
Intézkedés eredményességi mutatói – indikátorok:


közösségi mosodák, sókamrák számának növekedése



tömegsportban és versenysportban részt vevő gyerekek számának növekedése
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kidolgozott és megvalósított programok száma, résztvevők száma, bevont intézmények
száma



szűrések száma – résztvevők számának emelkedése



közösségi akciók száma

Ajánlott intézkedés sorszáma: 3
Intézkedés címe:
Közösségi alapú szolgáltatásszervezés mélyszegénységben élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása érdekében
Feltárt probléma:


A gyermekszegénység csökkentése szempontjából kiemelt fontosságú a kulturális tőkéhez való hozzáférés jobb biztosítása már kora gyermekkorban. A HH és HHH-s gyermekek között magas az igazolatlanul mulasztók aránya, magatartási problémák, beilleszkedési nehézségek miatt magántanulóvá válás, valamint az iskolai lemorzsolódás.



Az okok tekintetében diszfunkcionálisan működő iskolarendszer, a szelekciós mechanizmusok jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy képzettség nélkül kerülnek ki az iskolapadból és így a munkaerő-piacon esélytelenül indulnak.



Az elmúlt évtizedben az állami fenntartású iskolák egy részében jelentősen megváltozott
a gyermekek családi hátterének társadalmi összetétele. Esetükben a hagyományos pedagógiai módszerek alacsony hatásfokúak, ennek ellenére nem tapasztalható nyitottság az
alternatív pedagógiai programok iránt.



Az oktatási intézmények különösen a HH-s és HHH-s gyermekeket magas számban oktató nevelő iskolák (óvodák) gyermekvédelmi tevékenysége megerősítésre szorul (az oktatási intézmények egy része nem, ill. csak részlegesen tesz eleget a Gyvt. 17.§. (1)-(2)
bek-ben meghatározott – veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszeri kötelezettségeinek, az iskolában – a gyermekvédelmi felelősi státuszok megszüntetésével- nincs kompetens ember, aki a gyermekvédelmi feladatokat összefogja.

Intézkedéssel elérni kívánt cél:


Mélyszegénységben, szegregált körülmények között élő gyermekek, fiatalok társadalmi
beilleszkedési, mobilitási esélyeinek javítása, elérhető és összehangolt humán szolgáltatások, csökkenő lemorzsolódás, javuló iskolai teljesítmények.

Tevékenységek, intézkedések tartalma:
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1) Közösségi alapú szolgáltatások szervezése, infrastruktúra fejlesztés
a. Biztos Kezdet Gyermekházak
b. Tanoda, ill. „Második Esély” programok
c. szülői kompetenciákat fejlesztő, erősítő közösségi programok
2) Szakmaközi együttműködés új alapokra helyezése, összehangolt szolgáltatásszervezés
keretfeltételeinek biztosítása, szakmaközi egyeztető fórum létrehozása
3) Önkormányzati eszközökkel szükséges támogatni a prevenciót, családi háttérrel való
együttműködést segítő iskolai programokat és a nehezen kezelhető gyerekek sport,
művészet, egyéb kulturális tevékenységen keresztüli fejlesztését. (Sportegyesületeken
belüli sportolás, szabadidős sporttevékenységek, kirándulások, képzőművészeti ágak,
dráma, zene, tánc, színházpedagógia, múzeumpedagógia, zoopedagógia, mesepedagógia)
4) Önkormányzati eszközökkel kell segíteni a HH-s és HHH-s fiatalok munkatapasztalat
szerzését (önkormányzati intézményeken belül ún. „védett” szakmai gyakorlati fogadóhelyek kialakítása)
5) Ki kell alakítani a diák önkéntes munka, iskolai közösségi szolgálat mentorált és koordinált rendszerét
6) A munkaerő-piaci sikerességet objektíven feltáró hatékony pályaorientációs tanácsadó
rendszer kialakítása
7) A hátrányos helyzetű, szegény, illetve roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok célzott
szemléleti és módszertani segítése, pedagógiai eszközrendszerük kiszélesítés érdekében.
8) A szociális jelzőrendszer felélesztése, egy-egy területhez tartozó jelzőrendszeri tagok
számára szakmai továbbképzés jellegű, tapasztalatcserére fókuszáló megbeszélések és
informálisabb csapatépítő alkalmak megszervezése
9) Az iskolákban a szociális szakemberek, az iskolai szociális munkások rendszeres, gyakori jelenléte.
10) Ösztöndíj és mentor programok a tehetséges tanulók támogatására
Intézkedés eredményességi mutatói:


Biztos Kezdet Gyerekházak, tanodák, második esély típusú programok száma



összehangolt és jó minőségű humánszolgáltatásokkal elért gyermekek száma



iskolai teljesítmények javulása



továbbtanulás mutatói javulnak a mélyszegélységben élők körében



csökken az iskolai lemorzsolódás



javul az alkalmazott oktatási-nevelési módszer hatásfoka (kevesebb diák morzsolódik le,
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válik magántanulóvá, ill. halmoz fel igazolatlan mulasztást)


javul az oktatási- nevelési intézmények gyermekvédelmi tevékenysége (emelkedik az
időben megtett jelzések száma)



javulnak a HH-s és HHH-s fiatalok munkaerő-piaci esélyei, arányuk nő a munkaerőpiacon



a HH-s és HHH-s fiatalok nagyobb számban szereznek képzettséget, szakmai tapasztalatok, a lemorzsolódás aránya, mértéke csökken



szakmaközi egyeztető fórum megalakulása és folyamatos működése

Ajánlott intézkedés sorszáma: 4
Intézkedés címe:
Társadalmi együttélés erősítése
Feltárt probléma:
 A társadalmi felzárkózás feltételezi az abban résztvevő hátrányt szenvedő emberek és
közösségek aktív részvételét és felelősségvállalását. Ezt azonban akadályozza, hogy
az ehhez szükséges szervezeti és humánkapacitások korlátozottan állnak rendelkezésre.
 A helyi szintű szociális és esélyegyenlőségi szabályozásokban egyelőre nincs szemléletbeli összhang.
 hiányoznak azok a média felületek és tartalmak, amelyek a társadalmi együttműködés
példáit mutatnák be, illetve a felzárkózás témájával foglalkoznának.
 A helyi önkormányzatok és intézményeket erősíteni kell abban, hogy be tudják fogadni a helyi közösségek kezdeményezéseit, illetve építsenek az érintett célcsoportok
aktivitására.
Intézkedéssel elérni kívánt cél:
 az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés erősítése, a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, fiatal felnőttek társadalmi integrációjának
elősegítése, valamint a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzése.
 a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzésezése.
 a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása
és a civil társadalom megerősítés
Tevékenységek, intézkedések tartalma:
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 települési és szomszédsági szintű közösségfejlesztés keretében az aktív polgári részvétel eszközeinek elsajátítása, az önszerveződés előmozdítása
 szemléletformáló média programok kialakítása, a hátrányt szenvedő emberek, a segítő
szakemberek és médiamunkások részvételével
 a roma közösségek bevonása a helyi identitást erősítő intézkedések tartalmának meghatározásába és megvalósításába
 a bevált tapasztalatok alapján a mélyszegénységben élők és roma lakosok bevonása
önkéntes és karitatív akciókba és folyamatos programokba
Intézkedés eredményességi mutatói:


önszerveződő közösségek és civil szervezetek jönnek létre, illetve már működő szervezetek vállnak befogadóvá



új internetes és hagyományos média tartalmak jönnek létre



erősödnek a helyi kötődések a roma népesség körében, illetve a helyi identitás építő
elemei közé bekerülnek azok az értékek is, amelyeket a romák teremtettek



növekszik az önkéntes programokban résztvevő mélyszegénységben élők, és romák
száma, ezáltal a munkaerő piaci és a teljes jogú társadalmi részvételez szükséges minták
termelődnek ki.

2. A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE, GYERMEKSZEGÉNYSÉG
A 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény, Nkt) egyértelműen rögzíti, hogy a köznevelés a magyar állam közszolgálati feladata az alap- és középfokú oktatás
tekintetében. A 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A törvény 95. § (2) alapján az általános iskolák és a
középfokú oktatási intézmények állami fenntartásba vételére vonatkozó rendelkezés 2013.
január 1-jén lépett hatályba. A Helyi Esélyegyenlőségi Program azonban továbbra is az önkormányzatoknak ír elő kötelező feladatokat, miközben azoknak már nincs fenntartói – döntéshozói – hatásköre az intézmények vonatkozásában.
Az esélyegyenlőségi programokat, illetve konkrét európai uniós pályázatokat is érinti,
hogy a köznevelési törvényből 2013. szeptember 1-ével kikerült a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet definíciója. Helyette, a 2013. évi XXVII. törvény 45. §-ában meghatározottak alapján, a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
67/A. §-ának módosítása az irányadó.
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A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a helyi önkormányzatról szóló
2011.évi CLXXIX. törvény megerősítette az óvodák helyzetét azáltal, hogy a fenntartói jogot az
önkormányzatok gyakorolják. A jogszabály 3 éves kortól teszi lehetővé az óvodai nevelést és
meghatározza a tankötelezettség időpontját. Növekszik a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak köre. Az óvodai komplex fejlesztések következtében a HHH gyermekek minőségileg egy
hatékonyabb fejlesztésben részesülnek.
Miskolc megyei jogú városként a gyermekeket ellátó intézményeivel, szolgáltatásaival
kiemelkedik a térségben. A városban élő gyermekek és fiatalok számára lehetőséget biztosít a
napközbeni ellátások igénybevételére, az oktatás területén számos köznevelési intézmény
biztosítja a tankötelezett kiskorúak nevelését. Miskolc városban a képzettségi szint a legmagasabb a térségben. A gyermekek hasznos szabadidejének eltöltését különböző oktatási és
gyermekjóléti szolgáltató intézmények biztosítják.
A gyermekkorúak aránya Miskolc járásban hasonlóan alakul, mint az országos tendencia. A járás gyermek lakosságának egészségi állapota, fejlettsége, képzettségi szintje általánosságban megfelel az országos átlagnak, de a járás hátrányos helyzetű településrészein halmozottan jelennek meg a gyermekeket veszélyeztető körülmények.
A KSH 2012. évi adatai szerint az állandó népességen belül a 18 évnél fiatalabbak aránya 17,18%. Miskolcon a gyermekkorú népesség lélekszáma folyamatosan csökken. A csökkenés azonban nem minden korosztályban azonos mértékű, a folyamat is némiképp lassult az
elmúlt években.
Miskolc az Észak-Magyarországi régió legnagyobb városa, ahol az országos átlagnál
magasabb a munkanélküliek száma, a hátrányos helyzetben élő családok aránya, és a gyermekszegénység is erőteljesebben jelenik meg a város egy-egy területén.
Az együttműködésben résztvevő települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjait, és a
Járási Felzárkózási Kerekasztal tapasztalatait figyelembe véve az alábbi területeket határoztuk
meg a gyermekek célcsoportjára vonatkozóan:

SWOT-analízis
Az analízis a járási önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak szintetizálása,
illetve a gyermekek célcsoporttal kapcsolatos szakmai fórumon elhangzottak alapján készült

27

el.

















ERŐSSÉGEK
A kötelező óvodai nevelés bevezetése
2015 szeptemberétől növeli a hátrányos
helyzetűek esélyeit és az intézményes
nevelés-oktatás hosszát
Folyamatosan működnek a teljes korosztályokat felmérő hazai és nemzetközi
mérés-értékelési rendszerek
Intézményi önértékelési rendszerek, segítő szakmai támogatórendszerek: pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai
szakmai szolgáltatások rendszere
A sajátos nevelési igényű tanulók
együttnevelésének támogatása
A tehetségek segítése (Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló, Út a
tudományhoz ösztöndíj program, Nemzeti Tehetség Program, Nemzeti Tehetség Alap)
Hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekre, tanulókra irányuló pedagógiai kezdeményezések, az
ilyen célú közép-vagy hosszú távú programok - működése, az ezekben felhalmozódott tudás és tapasztalatok
Jó gyakorlatot működtető intézmények a
járásban (pl. Mátyás Király Katolikus
Általános Iskola Hernádkak, Kistokaji
Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Miskolc, Karacs Teréz
Leánykollégium)
A járásszékhelyen működő szervezetek:
pl. Miskolc Város Közoktatásért Közalapítványa, Célpont Ifjúsági és Tanácsadó Iroda, Laurus Egyesület, Dialóg
Egyesület, stb.














LEHETŐSÉGEK
A HH-s, HHH-s tanulók iskolai sikeres- 
ségének érdekében az együttműködés,
kapcsolat az oktatási intézmények és a
környezetükben működő társadalmi és
szakmai szereplők (pl. szociális és

GYENGESÉGEK
Az iskola 6. és 8. osztályában végzett
kompetencia eredmények elmaradnak az
országos átlagtól (átlagosan 15-20%-al)
Nyári étkeztetés hiánya, Szünidei programok hiánya
A szociális és állampolgári kompetencia
nem tartalmaz olyan konkrét elemeket,
amelyek alapján mérhető lenne a köznevelési folyamat során a tanulók egészségközpontú gondolkodásának, attitűdjének
változása
A gyermekek számára nem, vagy csak
részben érhetőek el helyben az őket érintő közszolgáltatások
Kevés az adat a HH, HHH-s gyermekekről
pedagógushiány, pedagógusi pályát elhagyók nagy aránya
Óvodai férőhelyek egyenetlen eloszlása
illetve hiánya, óvónők hiánya
A vállalkozói szektor szakképzésben való
erőteljes szerepvállalásának elmaradása
A digitális szövegértés fejlesztése még
nem eléggé kiemelt része az iskolában átadandó tudásnak

VESZÉLYEK
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok
felerősödése, ezen belül a HH-s, HHH-s
gyermekek arányának demográfiai növekedése, egyes törvényi változások növelhetik a végzettség nélküli iskolaelhagyók
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egészségügyi partnerek, önkormányzat,
szülők) között
Hozzájárulni az iskolai lemorzsolódás
csökkentéséhez, a gyermekek társadalmi
integrációjához, ami hosszabb távú sikeres munkaerő-piaci integrációjukat is
megalapozza. A különböző korosztályok
életkori sajátosságaihoz igazodó programok. A fejlesztések révén a gyermekek, és fiatalok segítséget kapjanak hátrányaik leküzdéséhez
A középiskolában tanuló fiatalok munkaerő-piaci versenyképességének növelése, kompetenciáik és készségeik fejlesztése, önfoglalkoztatóvá válást támogató képzések, programok révén.
A fiatalok iskolai lemorzsolódásának
csökkentése, társas kapcsolataik bővítése.
A kistelepülések fiataljai számára lehetőséget kell biztosítani az oktatási, kulturális, szabadidős célú utazás kedvezményesen történő igénybevételére.
Az önkéntességet, közösségi tevékenységeket, a közösségi tanulást, továbbá az
önszerveződő ifjúsági csoportok és hálózatok szerveződését támogató és koordináló intézményi és szolgáltató rendszert
kialakítása










arányát, a szociális különbségeket
Az oktatásügy, a szociális szféra, az
egészségügy és a civil szervezetek
együttműködésének nehézségei
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség újratermelődik
A gyermekek nem kapnak maradéktalanul segítséget a fejlődésüket akadályozó
tényezők elhárításához, a társadalmi beilleszkedésükhöz
Nem lehet a valós szükségleteknek megfelelő szolgáltatási palettát kialakítani
(nincs elegendő szabadidős program, nehezen megoldató a gyermekek nyári étkeztetése, hiányzó elterelő és ártalomcsökkentő programok, a biztos kezdet házak, bölcsődei férőhelyek és családi napközik hiánya, a tanácsadási és egyéb
szakmai támogató lehetőségek korlátozott
biztosítása)
A család nem tud partnerként részt venni
az iskolai nevelésben, vagy a gyermekjóléti szolgáltatások hatásának növelésében, a család egyáltalán nem, vagy nem
maradéktalanul tudja biztosítani a gyermek egészséges, testi, szellemi és lelki
fejlődéséhez szükséges hátteret.
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Problémafa 1. Gyermekvédelem
A szegénység és társadalmi kirekesztettség újratermelődik
A szegénység és társadalmi kirekesztettség
újratermelődik

A gyermekek nem kapnak maradéktalanul segítséget

Családok - Partnerség

Nem megoldott a HH
HHH gyermekek
körében a veszélyeztetettség kiszűrése

A jelzőrendszer
hiányosan működik

Az állampolgári
felelősségez megjelenítő civil szervezetek
elszigetelten, bizonytalan háttérrel működnek

Nem megoldott a
köznevelési intézményekben a
gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

Nem lehet a valós szükségleteknek megfelelő szolgáltatási palettát kialakítani

Gyermekvédelmi
gyermekjóléti rendszer szolgáltatásszervezése hiányos

HH és HHH gyermek
helyzetéről szóló
adatok gyűjtése, feldolgozása hiányos

Együttműködés hiánya
intézmények, társadalmi, szakmai szervezetek között

Hiányzó infrastrukturális
feltételek

Hiányzó emberi
erőforrások

Nincs minden
településen
gyermekvédelmi
szakember

Játékok,
eszközök
beszerzése

Térítésmentesen
igénybe vehető
terek

A várandós anyák
gondozása és a
védőnői szolgáltatások ellátásához
nem minden
településen van
alkalmas helyszín

Szociális munkások,
Szociálpedagógusok,
fejlesztő pedagógusok hiányoznak a
gyermekjóléti rendszerből

A gyermekvédelmi,
gyermekjóléti szakemberek tudása nem elégséges

Sok a kiégett
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti
szakember

A gyermekvédelmi,
gyermekjóléti szakemberek tudása nem
elégséges
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Célfa 1. Gyermekvédelem
A szegénység és társadalmi kirekesztettség újratermelődésének megtörése

Meg kell törni a szegénység és társadalmi
kirekesztettség újratermelődését

A gyermekek segítséget kell, hogy kapjanak a
fejlődésüket akadályozó tényezők elhárításához

Családokat partnerré kell tenni a
gyermekvédelmi
feladatokban

Veszélyeztetettség kiszűrése
minél korábban

A jelzőrendszer
minden szereplője
eleget tegyen a
kötelességének

Segíteni, támogatni
kell az állampolgári
felelőssége megjelenítő civil szervezetek
működését, bővíteni
kell kapacitásaikat

A köznevelési intézményekben el kell érni
a jogszabályok betartását, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásának biztosítását

A szükségleteknek megfelelő szolgáltatási kínálat biztosítása

Fejleszteni kell a
gyermekvédelmi
gyermekjóléti szolgáltatásszervezési
kapacitásokat

Adatgyűjtés a feladatellátás szintjén

Térségi, helyi együttműködések révén
javítani kell az adatok
rendelkezésre állását

Biztosítani szükséges a
hiányzó infrastrukturális
feltételeket

Közösségi infrastruktúra fejlesztésnél az alacsony
küszöbű hozzáférés

Szolgáltató terek –
egyéni és csoportos
fejlesztése

A településfejlesztési intézkedéseknél a
valós szükségleteket
kell figyelembe
venni

Pótolni és fejleszteni
kell a hiányzó emberi
erőforrásokat

Minden településen
elérhetőnek kell lennie
gyermekvédelmi
szakembernek

Pedagógusképzés,
támogatás a kellő
szakembergárda biztosítása érdekében

Fejleszteni kell a gyermekvédelmi, gyermekjóléti szakemberek tudását

Meg kell előzni, illetve
kezelni a gyermekvédelmi
szakemberek kiégését
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Problémafa 2. Nevelés - oktatás
A szegénység és társadalmi kirekesztettség újratermelődik

A szegénység és társadalmi kirekesztettség
újratermelődik

A HH és HHH-s fiatalok jelentős része megfelelő képzettség, valamint a sikeres és boldog élethez szükséges kompetenciák nélkül fejezi be
iskolai tanulmányait

Magas a HH és HHH-s gyermekek/fiatalok körében az iskolai lemorzsolódás, illetve a magántanulóvá nyilvánítás.

A nevelési/oktatási intézmények felzárkózás terén
kevés eredményt érnek el. A szociális, társadalmi
hátrányok neveléssel történő kompenzációja nem
működik (pl. a járás állami iskoláinak kompetenciaeredményei az országos átlaga alatt maradnak)

A nevelési intézmények a családok támogatása nélkül kénytelenek nevelni, oktatni

Sok az iskolai hiányzás

A jobb sorban élő gyermekeket elviszik a települési iskolákból

Szinte kizárólag az állami
intézmények vállalják fel
a HH és HHH gyermekek
nevelését, oktatását

A nevelési, oktatási intézményekben
hiányosan
állnak rendelkezésre az
emberi erőforrások

A pedagógusok, oktatásszervezők tudása, szemlélete nem megfelelő a szegénysorban élő gyermekek
neveléséhez

Pedagógusok, a nevelést
segítő, valamint fejlesztő
szakemberek hiánya

Kevés HH és HHH gyermek tanul
tovább érettségit, versenyképes szakmai végzettséget adó középfokú intézményben

A tehetséggondozás térségi lefedettsége nem
teljes

Szükséges az óvodák,
iskolák új típusú igényeknek/szükségleteknek
(is) megfelelő infrastrukturális fejlesztése

A nevelési - oktatási intézmények esetlegesen
működnek együtt más
ágazatok és más szektorok szereplőivel

A gyerekek tanórán
kívüli neveléshez nincs
minden iskolában megfelelő hely

A tanköteles kor 3 évre
történő leszállítása miatt
új csoportszobára van
szükség
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Célfa 2. Nevelés - oktatás
Meg kell törni a szegénység és a társadalmi kirekesztettség újratermelődését

Meg kell törni a szegénység és társadalmi kirekesztettség újratermelődését

A HH és HHH-s fiataloknak is megfelelő tudással és a sikeres és boldog élethez szükséges
kompetenciákkal kell kikerülnie az oktatásból

Csökkenteni kell a lemorzsolódást, a
magán tanulóvá nyilvánítást ki kell
szorítani a gyakorlatból (ha nem tehetség érvényesülését segíti)

Növelni kell az intézmények társadalmi felzárkózással kapcsolatos eredményességét

Erősíteni kell a nevelésben a
családok partneri szerepvállalását

A pedagógusok, oktatásszervezők tudását, szemléletét meg kell újítani

Csökkenteni kell a hiányzásokat

A pedagógusok körében
szemléletformálásra
van
szükség

Fel kell lépni a települési
és állami iskolák
szegregálódása ellen (a
jobb sorban élő családok
irányában is kell tenni
lépéseket)

A pedagógusok kiégését
meg kell előzni, kezelni
kell

Növelni kell a minőségi képzést adó
intézményekben továbbtanulók számát
érettségit, versenyképes szakmai végzettséget adó középfokú intézményben

A tehetséggondozás térségi lefedettségét javítani
kell

Szükséges az óvodák,
iskolák új típusú igényeknek/szükségleteknek
(is) megfelelő infrastrukturális fejlesztése

A gyerekek tanórán
kívüli neveléshez szükséges helyszíneket ki
kell alakítani

Bővíteni kell az óvodai
férőhelyek számát

Az egyházi, civil szereplőknek át kell gondolnia a
beiskolázási gyakorlatuk
helyi közösségi hatásait
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A nevelési, oktatási intézmények kapcsolatait
fejleszteni kell más ágazatok és szektorok irányában

Ajánlott intézkedés – Gyermekek
Az ajánlott intézkedés sorszáma: 1
Ajánlott intézkedés címe:
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség újratermelődésének megállítása
Feltárt probléma
A szegénység és társadalmi kirekesztettség újratermelődik
Intézkedéssel elérni kívánt cél
A gyermekvédelem, a nevelés-oktatás, a családok együttműködésével szegénység és a társadalmi kirekesztettség generációkon át történő átöröklődését
Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve
A gyermekek segítséget kell, hogy kapjanak a fejlődésüket akadályozó tényezők elhárításához,
a társadalmi beilleszkedésükhöz (elő kell mozdítani a gyermeki jogok érvényesülését, illetve a
gyermekek kötelességének teljesíthetőségét)
A szükségleteknek megfelelő szolgáltatási kínálatot kell biztosítani: szabadidős programok
bővítése, a nyári étkeztetés biztosítása, elterelő és ártalomcsökkentő programok biztosítása, a
0-3 év közötti gyermek fejlesztését biztosító ellátás megszervezése, a tanácsadási és egyéb
szakmai támogató lehetőségek minden településen elérhető, és azonosan magas színvonalon
történő biztosítása)
Az intézkedés eredményességi mutatói - indikátorok
Indikátor:
A családok partnerek a gyermekvédelmi feladatokban
Minél korábban kiszűrésre kerülnek a veszélyeztetett gyermekek
Fejlődik a gyermekvédelmi, gyermekjóléti rendszer szolgáltatásszervezési kapacitása
Az infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak
A humán erőforrás, speciális szakemberek biztosítva vannak

Az ajánlott intézkedés sorszáma: 2
Ajánlott intézkedés címe:
A települések megtartóerejének erősítését és a fiatalok részvételének növelését célzó programok megvalósítása
Feltárt probléma
A járásban több település lélekszáma 1000 fő körüli, vagy alatta van, a fiatalok elvándorolnak,
kevés – vagy egyáltalán nincs helyben munkalehetőség.
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Intézkedéssel elérni kívánt cél
Vonzóvá tenni a települést a fiatalok számára. Az elvándorlással veszélyeztetett települések
megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a
vállalkozói aktivitás erősítése a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével. A helyi
adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.
Tevékenységek


a települési ifjúsági munka fejlesztése



ifjúsági stratégia kialakítása



A munkanélküli fiatalok és romák munkához való jutásának segítése



az ifjúsági garancia és egyéb a foglalkoztatást támogató programok elérése érdekében
összehangolt lépések



Járási Foglalkoztatási Paktum kialakítása és a paktum keretében a fiatalokat érintő foglalkoztatási kérdések rendezése (kezelendő témák: a hátrányt szenvedők foglakoztatása, a
minőségi munkahelyek létesítése, a foglalkoztathatóság javítása, stb)



Családok támogatása, gyermekvállalási kedv növelése



az elvándorlások számának csökkentése, vagy megszüntetése



Új munkahelyek száma folyamatosan növekszik, ezáltal vonzóvá válik a település a fiatalok számára

Az intézkedés eredményességi mutatói - indikátorok


új munkahelyek száma a járásban



fiatal korosztály számának emelkedése,



gyermekszületések számának növekedése



az elvándorlás csökkenése



a bevált gyakorlatok rendszerbe foglalása,



hatékony helyi gyermek- és ifjúságpolitika megvalósítása

3. A NŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Több településnek a HEP-ek megírásakor a női célcsoporttal kapcsolatos intézkedések
megfogalmazása volt a legnehezebb feladat. A női célcsoport a legnagyobb halmaz, szorosan
összefügg a gyermekekkel, idősekkel, ugyanakkor a másik két esélyegyenlőségi célcsoport
(mélyszegénységben élők/ romák, fogyatékossággal élők) is érintettek itt. Így nem érdemes a
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női célcsoportot homogén célcsoportként azonosítani. Egyes problémacsoportoknál talán járhatóbb út a család komplex módon való megközelítése, nem pedig elkülönülten csak a nők
kezelése. Az is fontos, hogy ne csak a hátrányt szenvedőkkel foglalkozzunk, hanem össztársadalmi szinten kezeljük az egyes témaköröket. Szükséges továbbá az esélyegyenlőségi szótár
harmonizálása, közös értelmezése és használata a résztvevők által, hogy olyan intézkedések
fogalmazódjanak meg járási szinten, ami a minden önkormányzatnak fontos. A kistelepüléseknek előnyük, hogy egyedi esetmegoldásokat tudnak alkalmazni. Kérdés, hogyan hozható
ez vissza a nagyvárosba? Ha az uniós fejlesztéseknél a horizontális szempontok helyi szinten
kerülnek kidolgozásra, a helyi célcsoportok bevonásával, akkor valódi lokális megoldások
jöhetnek létre, és tényleges elmozdulás történhet a helyi esélyegyenlőség területén.

SWOT-analízis
Az analízis a járási önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak szintetizálása,
illetve a női célcsoporttal kapcsolatos szakmai fórumon elhangzottak alapján készült el.
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
 Női Esélyegyenlőségi Fórum működik a  A települési önkormányzatoknál tudás- és
megyeszékhelyen
kapacitáshiányok jelentkeznek a nőkkel
 Több nőkkel foglalkozó civil szervezet
kapcsolatos esélyegyenlőségi kérdések
aktív a járásban
felismerésére és kezelésére, a gender
 Hová fordulhatnak a nők Miskolcon?
mainstreaming elvét nem alkalmazzák
kiadvány elérhető a megyeszékhelyen
 A nőket helyi szinten érintő társadalmi
 Néhány önkormányzatban a nők többproblémák felszámolására a kisebb teleségben vannak a képviselőtestületben
püléseken nincsenek civil szervezetek,
 A helyi önkormányzatok közfoglalkoztakezdeményezések
tással segítik a hátrányos helyzetű nők  Gender szempontok szerint gyűjtött adaelhelyezkedését
tok hiánya jelentkezik
 Jó példa: Lehetőségek iskolája általános  A legtöbb helyen nem vagy csak kevés
iskolai végzettség megszerzésére
nő vesz részt a képviselőtestületben
 Több munkáltató rugalmasan közelíti  Növekszik a női munkanélküliség egyes
meg a család és hivatás összehangolásátelepüléseken, a munkakörök többsége
nak kérdését (rugalmas munkaidőinkább a férfiak számára elérhető
beosztás, óvodai/ iskolai szünetek figye-  A nők sok esetben nem tudják felmutatni
lembe vétele)
a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szol Vannak működő képzési programok nők
gálati időt
számára a járásban, melyek figyelembe  Nehéz a kisgyermekes anyáknak a munveszik a családi időbeosztást
kába való visszatérés, a GYES-en lévők
 A nők álláskeresését segítik a települénem minősülnek regisztráltak munkanélsek (pl. Teleház)
külieknek
 A bérkülönbségből adódó hátrányos  A nők alacsonyabb fizetésű munkakömegkülönböztetést több helyen nem észrökbe szorulnak több helyen
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lelik
Hátrányos helyzetű lányok, nők közösségbe vonására vannak jó példák
A nagyobb településeken megoldott a
gyermekek napközbeni ellátása, működik helyben óvoda, mely nyitva tartása
alkalmazkodik a munkaidőhöz
A védőnői hálózat működését több település hatékonynak értékeli
Több településen van szexuális felvilágosítás az iskolákban
Több Családok Átmeneti Otthona
(CSÁÓ) működik a járásban
Az egyenlő szűrési feltételek megteremtése folyamatosan történik a kitelepülős
szűrővizsgálatok által (a legtöbb településen)



























LEHETŐSÉGEK
Megkezdeni a gender szempontú adatgyűjtést, elemzést és értékelést a járásban
Egyetemes tervezés alkalmazása minden
járási uniós fejlesztésnél, mely a nők
szempontjait is figyelembe veszi
A lakosság folyamatos tájékoztatása és
bevonása a települést és az egyéneket
érintő esélyegyenlőségi kérdésekbe
A női foglalkozatását járási szinten támogatni







A hátrányos helyzetű lányok, nők alulképzettek
Csökken a gyermekek száma, nő a válások száma járási szinten
Egyes településeken elöregedés tapasztalható, itt elmagányosodás figyelhető
meg az idős nők esetében
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdasági és jogi kiszolgáltatottsága több helyen jelentkezik
Több kisebb településen hiányzik a bölcsőde vagy a családi napközi
Az intézményi nyitva tartás sokszor nehezíti a nők munkavállalását
Sok a lányanya több településen, szülés
után nem tudnak az oktatásba visszakapcsolódni
Vannak, akik nem férnek hozzá a tudatos
családtervezéshez
Egészségügyi problémák (tetvesség), és
higiéniai problémák a lakókörnyezetben
Hiányzik a pozitív férfi minta a gyermekek életéből
Sok településen beazonosított problémaként szerepel, hogy a családon belüli erőszak látens marad,
Családon belül, a nők elleni erőszakos
cselekményeket jelentős látencia jellemzi
Anyaotthoni helyet találni nem egyszerű
(túltelítettek a CSÁÓ-k)
VESZÉLYEK
Adat és fókusz hiányában a nők problémái elsikkadnak, nem is jelentkeznek
problémaként
A JEP-ben megfogalmazottak nem vagy
minimális szinten valósulnak meg
A férfi-női hagyományos szerepek tovább konzerválódnak
A nők hátrányai kihatnak a családok
életminőségére
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A nők aktivizálása helyi szinten, helyi
közösségekben, vagy önkéntesként, női
esélyegyenlőségi programok megvalósítása
A nők problémáinak kezelésére működő
megoldással rendelkező települések tapasztalatcseréje, jó gyakorlat-gyűjtés
Komplex családvédelmi intézkedések
megvalósítása

Járási szinten a nők kiemelt problémái az alábbiakban sűríthetők össze:
 A nőket nem igazán tekintik hátrányos helyzetű célcsoportnak a miskolci járásban
 A nők munkavállalása nehezebb, munkavállalói karrierjük hátrányt szenved járási
szinten
 Csökken a családok száma, a családmegtartó erő gyengül járási szinten
Nők és az esélyegyenlőség
Kevés az ismeret és a kompetencia a női esélyegyenlőségi célcsoporttal kapcsolatban,
ez szinte minden településtípusnál problémát jelent, az 500 fő alatti falvaktól a megyeszékhelyig. A 39 településből 14-en problémaként jelenítik meg ezt a kérdést. Alapvetően az esélyegyenlőségi kérdéskörrel való foglalkozásra alig marad idejük a településeknek, a feladat az
önkormányzatra hárul, viszont jelenleg nem férhető még hozzá forrás a humán kapacitás fejlesztésére.
Problémafa 1:
A nőket nem igazán tekintik hátrányos helyzetű célcsoportnak a miskolci járásban.
A nőket nem igazán tekintik hátrányos helyzetű
célcsoportnak. A férfiak és a nők társadalmi
egyenlősége járási szinten nem biztosított.

Nincs nemekre
érzékeny
adatgyűjtés

Gender tudással rendelkező szakemberek hiánya]

A nők munkaerőpiaci
diszkriminációjával kapcsolatos ismeretek hiánya

A tájékoztatás nem
megfelelő a női
esélyegyenlőséggel
kapcsolatos kérdésekben a lakosság
számára

Alulreprezentált
a
nők száma a főbb
vezető pozíciókban
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Célfa 1:
A női célcsoporthoz való attitűd megváltoztatása a miskolci járásban.

Tekintsék a nőket hátrányos helyzetű célcsoportnak. A férfiak és a nők társadalmi egyenlősége
járási szinten legyen biztosítva.

Pontosítani kell a nők
helyzetét leíró mutatók
körét, az adatgyűjtés
feladatát a feladatellátás
szintjére kell helyezni

Álljanak rendelkezésre
gender tudással rendelkező szakemberek]

Legyen megfelelő
tájékoztatás a lakosság
számára női esélyegyenlőséggel kapcsolatban

Emelkedjen a nők
számra a főbb vezető
pozíciókban

Rendelkezzenek a nő
munkaerőpiaci diszkriminációjával
kapcsolatos
ismeretekkel

Nők és a munka
A női célcsoporttal kapcsolatos kérdéskörben az önkormányzatok a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban a nők munkavállalásával kapcsolatos problémákat említik. A 2000 fő
alatti településeken a legfőbb gond a nők munkanélkülisége, míg a 2000 fő feletti településeken a kisgyermekes nők munkaerőpiaci reintegrációját az nehezíti meg, hogy nincs hová elhelyezni a gyermeket (bölcsőde, családi napközi, óvoda hiánya) vagy nehezen tudják a családi,
magánéletbeli feladatokat a munkahelyi szerepkörökkel összeegyeztetni (gyermek betegsége,
nyári szünet stb.).
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Problémafa 2:
A nők munkavállalása nehezebb, munkavállalói karrierjük hátrányt szenved járási szinten
A nők munkavállalása nehezebb, munkavállalói karrierjük hátrányt
szenved járási szinten. A női foglalkoztatás kérdésével a helyi
önkormányzatok nem foglalkoznak kiemelten.

Kevésbé elérhető a nők számára a munkahelyek a járásban. ]

A nők nehezebben tudnak
elhelyezkedni

A tartós munkanélküliség a nők
körében magasabb

A nők alulképzettek az egyes
településeken

Sokan nem tudják
felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges
munkaidőt

Nők számára
nem elérhetők
munkaerőpiaci
szempontból
releváns képzések a járásban

A gyermekes anyáknak
problémát jelent az elhelyezkedés

Nagy a száma azoknak,
akik nagyon fiatalon
vállalnak gyermeket

A nők hosszabb időre
kiesnek a munkaerőpiacról

Ezek a lányok kimaradnak
a képzésből

A gyermeküket egyedül
nevelő nők fokozott egzisztenciális
veszélynek
vannak kitéve

Család és hivatás
összehangolásának
problémája még
mindig inkább a
nőket érinti

Nincsenek rugalmas foglalkoztatási formák
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Célfa 2:
A nők munkavállalásának megkönnyítése. munkavállalói karrierjük támogatása

A nők munkavállalásának megkönnyítése, munkavállalói karrierjük támogatása járási szinten. A női foglalkoztatás kérdésével a
helyi önkormányzatoknak kiemelten kell foglalkozniuk.

Legyenek elérhetőek nagyobb számban a nők számára munkahelyek a járásban. ]

Megkönnyíteni
a nők számára
az elhelyezkedést

Csökkenjen a
tartós munkanélküliség a nők
körében

Felmérés készítése a nők
alulképzettségéről a járás
településein

A nők fel tudják
mutatni a nyugdíjjogosultsághoz
szükséges munkaidőt

Munkaerőpiaci
szempontból
releváns képzések elérhetőek legyenek a
nők számára is
a járásban

Ne jelentsen problémát a
gyermekes anyáknak az
elhelyezkedés

Csökkenteni a számát
azoknak, akik nagyon
fiatalon vállalnak gyermeket

A nők ne essenek ki
hosszabb időre a
munkaerőpiacról

A fiatalon gyermeket
vállaló lányok részt vehessenek a képzésekben

Egzisztenciális biztonság
megteremtése a gyermeküket egyedül nevelő nőknek

Szakemberek bevonása a család és
hivatás összehangolásának problémájának megoldására

Rugalmas foglalkoztatási formák
biztosítása

Nők és a család
A nők problémái sokszor nem értelmezhetők önmagukban, hanem komplexebben, a
családhoz kapcsolódóan is megjelennek. Egyrészt a családtámogató szolgáltatások többször
hiányosnak bizonyulnak, nehezen alkalmazhatók egyedi esetekben. Másrészt sokszor a szabályozás bizonyul túl bürokratikusnak.
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Problémafa 3:
Csökken a családok száma járási szinten. A nők elszigetelődnek, a családok problémáit nincsenek komplexen kezelve.

Csökken a családok száma járási szinten. A nők elszigetelődnek, a családok problémáit nem kezeljük komplexen.

A
gyermekek
nappali ellátása
nem megoldott a
járás több településén

Kevés a családokat
támogató
közösségi szolgáltatás

Nem egyértelmű,
hová fordulhatnak
a nők krízishelyzetben a településükön

Hiányzik a családi életre való
felkészítés

A családon belüli
erőszak sok esetben látens marad.

A lakás, a lakókörnyezet tisztántartása nem megoldott

A családon belüli
erőszak /kapcsolati
erőszak eseteinek
számairól nincsenek
adatok

Nincsenek önsegítő
csoportok, melyek
az öngondoskodást
segítik.
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Minél hátrányosabb
helyzetű egy nő,
annál nehezebben fér
hozzá az egészségét
alapvetően
érintő
információkhoz

Célfa 3:
Növekedjen a családok száma járási szinten. A családok problémáinak komplex kezelése.

Növekedjen a családok száma járási szinten. A
családok problémáinak komplex kezelése.

A nappali ellátása
felülvizsgálata a
járás településein

Családokat támogató
közösségi
szolgáltatások
létrehozásának
ösztönzése

A krízishelyzetben
lévő nők segítségkérési
lehetőségei a településükön, a járásban

Családi életre
való felkészítés
színtereinek feltérképezése

A lakás, a lakókörnyezet tisztántartása

A családon belüli
erőszak kerüljön
napvilágra, ne
maradjon látens

A hátrányos helyzetű
nők férjenek hozzá
az egészségüket
alapvetően érintő
információkhoz

A családon belüli
erőszak /kapcsolati
erőszak eseteinek
számairól legyenek
adatok

Önsegítő csoportok
szervezése, melyek
az öngondoskodást
segítik.

Ajánlott intézkedések – Nők
Ajánlott intézkedés sorszáma: 1
Közösségi tervezés kialakítása járási szinten
Feltárt probléma:
Nincs kialakult gyakorlata, döntéshozó és munkaszervezete a járási szintű együttműködésnek, mely figyelembe veszi a lakosság igényeit is.
Intézkedéssel elérni kívánt cél:
Párbeszédrendszer kialakítása a közszolgáltatások és a közügyek hozzáférhetőségéről, valamint az azok biztosításában történő lakossági részvételről
Tevékenységek (intézkedés tartalma) pontokba szedve:
1) A lakhatás, a nevelés/oktatás, a foglalkoztatás, stb. terén tett intézkedések közösség által
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történő tervezése, megvalósítása és értékelése
2) A partnerség érvényesítése az esélyegyenlőség területén
3) Az elmúlt évek ÁROP támogatással megvalósult eredmények összehangolása
Ajánlott intézkedés sorszáma: 2
Női esélyegyenlőségi támogató hálózat kialakítása járási szinten
Feltárt probléma:
A nőket nem igazán tekintik hátrányos helyzetű célcsoportnak. A férfiak és nők társadalmi
egyenlősége járási szinten nem biztosított.
Ajánlott intézkedéssel elérni kívánt cél:
Bővíteni járási szinten a női esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudást és tájékozottságot mind
önkormányzati, mind intézményi, mind lakossági szinten. A nőkre vonatkozó adatok hiányának pótlása, a nők társadalmi, munkaerőpiac, közéleti részvételét befolyásoló tényezők feltérképezése, illetve ez alapján innovatív eljárások kidolgozása és bevezetése.
Tevékenységek (intézkedés tartalma) pontokba szedve:
1) Felkészítő workshopok gender témában a járási településeken
2) Adatgyűjtési és elemzői kapacitások fejlesztése (járási szintű adatgyűjtés, elemzés, értékelés, járási szintű adatbázis létrehozása)
3) Innovációs hálózat kialakítása a bevált minták hasznosítása, illetve a nők társadalmi,
munkaerőpiac, közéleti részvételét támogató szolgáltatások kialakítása érdekében, szemléletformálás – találkozók, fórumok, workshopok
4) Gender járási referens(ek) alkalmazása járási szinten
5) Hova fordulhatnak a nők? – online kiadvány és kapcsolati térkép létrehozása járási szinten

Ajánlott intézkedés sorszáma: 3
Járási szintű együttműködés létrehozása a női foglalkoztatás javítására
Feltárt probléma:
A nők munkavállalása nehezebb, munkavállalói karrierjük hátrányt szenved. A női foglalkoztatás kérdésével az önkormányzatok nem foglalkoznak kiemelten.
Intézkedéssel elérni kívánt cél:
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Járási szinten, komplex módon támogatni a nők foglalkoztatását, és csökkenteni a nők munkanélküliségét. A munkahelyhez jutás segítése.
Tevékenységek (intézkedés tartalma) pontokba szedve:
1) Járási Foglalkoztatási Paktum kialakítása, együttműködések létrehozása
2) Korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok, munkaerőpiaci
szolgáltatások biztosítása nők számára
3) A férfiak és nők egyenlőségének biztosítása a közfoglalkoztatásban
4) Atipikus foglalkoztatási önkormányzati gyakorlatok kialakítása járási szinten
5) Foglalkoztatási célú pályázatok írása és megvalósítása járási szinten
6) Helyi szintű tájékoztató fórumok a járási szintű női foglalkoztatási lehetőségekről
Ajánlott intézkedés sorszáma: 4
A családok megerősítése járási szinten, komplex családtámogatás az egyéni esetmegoldás biztosítására
Feltárt probléma:
Csökken a családok száma járási szinten. A nők elszigetelődnek, a családok problémáit nem
kezeljük komplexen.
Intézkedéssel elérni kívánt cél:


Preventív szolgáltatások bevezetése a családok harmonikus életének biztosítására



Női célcsoportok családi életre való felkészítése



Hátrányos helyzetű családok segítése (szabályozás adta lehetőségek kihasználásamegosztása járási szinten, intézményi háttér biztosítása, amikor a pályázati feltételek
családi szinten nem adottak)

Tevékenységek (intézkedés tartalma) pontokba szedve:
1) Védőháló a családokért projekt megvalósítása
2) Gyermekek napközbeni ellátásához EU-s források lehívása, az ellátás járási szintű öszszehangolása
3) Családtervezési ismeretek közvetítése – munkacsoport indítása járási szinten
4) Önsegítő csoportok nőknek, női közösségfejlesztés járási szinten
5) Roma női mentorképzés beindítása, roma női mentorhálózat létrehozása
6) Felvilágosítás a családon belüli erőszakról az érintett célcsoport számára, a szakemberek
számára, érzékenyítő tréningek
7) Országos segítő szervezeteknél elérni, hogy kisebb településeken intézmény (pl. család-
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segítő) is pályázhasson a szervezethez, ne csak családok/egyének

4. AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Főbb problémák:
1. Az idősek ellátása nem egyénre szabott (nem elégíti ki az egyéni igényeket)
Az idősek össznépességen belüli arányának növekedése, komoly kihívást jelent az idősek ellátását biztosító intézményrendszerekre. egészségügy, szociális ellátórendszer (intézményrendszeren belüli, illetve kívüli egyaránt.). Nem megoldott az idősek eljutása, eljuttatása
az egészségügyi szűrésekre és vizsgálatokra. Különösen gondot okoz az egyedül élő (elmagányosodott) idősek saját otthonaikban maradását segítő közszolgáltatások megfelelő szintű
biztosítása. Hiányoznak a szükséglet alapú szolgáltatási rendszerelemek, különösen a szociális alapszolgáltatások területén. Gond az intézmények korszerűtlensége, illetve gyakran nem
megfelelő az intézmények fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A járásban több
helyen nem megoldott a demens személyek ellátása.

SWOT-analízis
Az analízis a járási önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak szintetizálása,
illetve az idősek célcsoporttal kapcsolatos szakmai fórumon elhangzottak alapján készült el.











ERŐSSÉGEK
több településen vannak helyben egészségügyi szűrések és vizsgálatok az idősek számára
vannak települési HEP-ek, benne idősekkel kapcsolatos intézkedések
vannak Polgármesteri Hivatali esélyegyenlőségi tervek
vannak helyi szociális rendeletek
működő egészségügyi és szociális ellátórendszer
vannak aktív közösségek, nyugdíjas klubok
a társadalmi és az önkéntes munka iránti
érdeklődés
önkéntes szervezetek megléte
vannak mintaértékű programok (Idős












GYENGESÉGEK
átfogó kutatás hiánya 2 célcsoport (5065, illetve 65 év felettiek) vonatkozásában
helyi Idősügyi Stratégiák hiánya
közösségi terek hiánya
Generációk Házának célnak megfelelő
működtetésének hiánya több településen
Generációs programok hiánya
Fiatalok önkéntes munkájának elégtelensége az idősek körében
idősekre fókuszáló és koncentrált információt adó média hiánya (egységes felület hiánya)
önkéntesek szervezett felkészítésének
hiánya a célcsoporttal való foglalkozással kapcsolatban
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korosztály kulturális, szabadidős programokban való aktív részvételeinek támogatása, programok: Salkaházi Program, Idősek Hava rendezvénysorozat,
Szépkorúak Akadémiája előadássorozat,
kulturális gálák, stb.)















LEHETŐSÉGEK
forrásokat (hazai és EU-s pályázati
pénzeket) lehet bevonni
külföldi jó gyakorlat alkalmazása: 24
órán belül kríziscsoportba kerül az
igénylő
meg lehet kezdeni az átfogó kutatást 2
célcsoport (50-65, illetve 65 év felettiek) vonatkozásában a járásban
helyben, illetve otthonukban jutnak az
idősek szolgáltatásokhoz
reklámeszközök kerülnek bevezetésre
a járásban az idős lakosság folyamatos tájékoztatása és bevonása érdekében
helyi Idősügyi Stratégiák fogalmazódnak meg
idősek igényeit kielégítő közösségi terek biztosítása
megvalósul a Generációk Házának
célnak megfelelő működtetése
Generációs programok szerveződnek
a fiatalok önkéntes munkáját végeznek az idősek szolgálatában
megkezdődnek az elsősorban fiatal
önkéntesek szervezett felkészítése az
idős célcsoporttal való foglalkozással
kapcsolatban








VESZÉLYEK
pályázati források hiánya
együttműködés hiánya
jogszabályi változások (pl. Szociális
Törvény)
a fiatalok nem akarnak önkénteskedni
az idősek nem élnek a felkínált lehetőségekkel
a helyi Idősügyi Stratégiák nem valósulnak meg
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Problémafa 1:
Az idősek ellátása nem egyénre szabott

nem megfelelő az
egészségügyi ellátás

kevés helyben a szűrés
és vizsgálat

nehéz az eljutás a
szűrésre és vizsgálatokra

nem megfelelő a szociális
ellátórendszer

hiányosak a
szociális alapszolgáltatások

hiányzik a saját otthonban maradást segítő
szolgáltatások

korszerűtlenek
a szociális
intézmények

Célfa 1:

Az idősek ellátása egyénre szabottá válik

javul az egészségügyi
ellátás

javul a szociális alapszolgáltatás

nő felújított,
korszerűsített
szociális intézmények
száma

javul a szociális ellátórendszer

javulnak a saját
otthonban maradást
segítő szolgáltatások

nő a helyben
elérhető
szűrés és
vizsgálat

javul az
eljutás a
szűrésre és
vizsgálatokra

2. A generációk közötti szakadék nő
A generációk nem egy nyelvet beszélnek, így az idősek a fiatalokat tartják „neveletlennek”, a fiatalok pedig az időseket nem értik meg, ez feszültséget okoz több színtéren, pl. utazási eszközökön. A generációk szabad kapacitásai kihasználatlanok. A generációk nem segítik
egymást.
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Problémafa 2:

A generációk közötti szakadék nő
a generációk nem
egy nyelvet beszélnek
a generációk nem
ismerik egymást

nincsenek több
generációnak
szóló programok

a generációk nem segítik
egymást

nincsenek speciális generációs
képzések, fejlesztések
nincsenek több
generációt befogadó közösségi terek

nem találnak
egymásra az
igények

nem ismerik
egymás igényeit

a generációk szabad kapacitásai
kihasználatlanok

a fiatalok és az idősek
nem végeznek kompetenciáiknak megfelelő
minőségű és mennyiségű önkéntes munkát

a fiatalok nem
tanítják az időseket és fordítva

hiányoznak
a
képzési szükségletekről az információk

hiányoznak az
információk az
önkéntes lehetőségekről

Célfa 2:

A generációk közötti szakadék csökken

a generációk egy nyelvet beszélnek

a generációk ismerik
egymást

vannak
speciális
generációs
képzések,
fejlesztések

vannak generációknak
szóló programok

van több
generációt
befogadó
közösségi
tér

a generációk segítik
egymást

egymásra találnak az
igények

ismerik
egymás
igényeit

a generációk szabad kapacitásai kihasználtak

a fiatalok
tanítják az
időseket és
fordítva

vannak a
képzési szükségletekről
információk

a fiatalok és az idősek
végeznek kompetenciáiknak megfelelő minőségű és mennyiségű
önkéntes munkát

vannak információk az önkéntes lehetőségekről

49

3. Az idősek nem eléggé informáltak és aktívak az őket érintő kérdésekben.
Hiányoznak a rendszeres és tematikus tájékoztatások az idősek számára. Sok helyen
nincs olyan közösségi tér (a megyeszékhelyen pl. településrészenként), amelyet az idősek
ingyen igénybe tudnak venni a találkozásaikra, illetve nincs információs iroda, a járás székhelyen az Idősügyi Tanács nem eléggé hatékony. Kompetenciadeficitesek, hiszen hiányos az
idős korosztály informatikai jártassága, az idegen nyelvi, elsősorban angol nyelvi képessége,
így az internet használatuk sem megfelelő. Az idősek sokszor nem tudnak a nekik szóló önkormányzati, civil és egyházi programokról, rendezvényekről. Nem tudnak a képzési, tájékoztatási, ismeretterjesztési lehetőségekről, illetve az önkéntességről sem.

Problémafa 3:
Az idősek nem eléggé informáltak és nem eléggé aktívak
az őket érintő kérdésekben
kompetenciadeficitek
különösen az ITC és
az idegen nyelv tekintetében
nincs IT és idegen nyelv oktatás
számukra

nincs információs iroda, speciális kommunikációs eszköz számukra

nem aktív az idősek
részvétele a döntéshozatalban

nincsenek speciális generációs
képzések, fejlesztések

nincsenek
közösségi
terek

nincs információjuk a
részvételi
lehetőségekről

nincs információs iroda, speciális kommunikációs eszköz
számukra

nem tudnak a nekik szóló
programokról

nincsenek összegyűjtve a nekik
szóló információk

nem érik el az
információt
nem tudják az
IT-t használni

hiányoznak
a
speciális
kommunikációs eszközök
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Célfa 3:
Az idősek informáltak és aktívak az őket érintő kérdésekben
kompetenciadeficitjük
csökken különösen az ITC
és az idegen nyelv tekintetében

van IT és
idegen
nyelv
oktatás
számukra

vannak
speciális
generációs
képzések,
fejlesztések

van információs iroda,
speciális
kommunikációs eszköz
számukra

vannak
közösségi
terek

az idősek aktivitása javul
a döntéshozatalban

van információjuk a
részvételi
lehetőségekről

van információs iroda,
speciális
kommunikációs eszköz
számukra

tudnak a nekik szóló
programokról

elérik az információkat

vannak
összegyűjtve nekik
szóló információk

tudják az IT-t
használni

vannak speciális kommunikációs eszközök

Ajánlott intézkedések - Idősek
Az ajánlott intézkedés sorszáma: 1
Ajánlott intézkedés címe:
Az egyénre szabott idősellátás biztosítása. Az idősek saját otthonaikban maradását segítő közszolgáltatások fejlesztése (otthon közeli szociális alapszolgáltatások fejlesztése)
Feltárt probléma
Az idősek össznépességen belüli arányának növekedése, komoly kihívást jelent az idősek ellátását biztosító intézményrendszerekre mind mennyiségi, mind minőségi szempontból: egészségügy, szociális ellátórendszer (intézményrendszeren belüli, illetve kívüli egyaránt.). Nem
megoldott az idősek eljutása, eljuttatása az egészségügyi szűrésekre és vizsgálatokra. Különösen gondot okoz az egyedül élő (elmagányosodott) idősek saját otthonaikban maradását segítő
közszolgáltatások megfelelő szintű biztosítása. Hiányoznak a szükséglet alapú szolgáltatási
rendszerelemek, különösen a szociális alapszolgáltatások területén. Gond az intézmények korszerűtlensége, illetve gyakran nem megfelelő az intézmények fizikai és infokommunikációs
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akadálymentesítése. A járásban több helyen nem megoldott a helyben történő szűrések és
vizsgálatok biztosítása, esetlegesen az idősek beszállítása a vizsgálatokra. Több településen
nem megoldott a demens személyek ellátása sem.
Intézkedéssel elérni kívánt cél
Az időskorúak otthon közeli alapszolgáltatásainak minőségi és egyéni szükségletekhez igazodó mennyiségi fejlesztése infrastruktúra-fejlesztéssel és a szakmai munka támogatásával.
Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve
1) Szükséglet alapú szolgáltatási rendszer megerősítése a szociális alapszolgáltatások területén.
2) A mentális gondozás hangsúlyának növelése szakemberek és önkéntesek bevonásával.
3) Idősek szociális ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztése (komplex felújítás, korszerűsítés, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés)
4) Demens személyek nappali ellátási feltételeinek kialakítása
5) Helyben elérhető szűrések és vizsgálatok biztosításának növelése.
6) Szűrésekre, vizsgálatokra történő bejárás segítése, megszervezése.
Az intézkedés eredményességi mutatói - indikátorok
Indikátor:
 elégedettség mérés adatai
 megújuló infrastruktúra száma
 demens férőhelyek száma

Ajánlott intézkedés sorszáma: 2
Ajánlott intézkedés címe:
A generációk közötti szakadék csökkentése és az együttműködés javítása
Feltárt probléma
A generációk közötti szakadék nő, az együttműködés közöttük nem valósul meg. Az idősödéssel, az idős korosztállyal kapcsolatos általános előítéletek, sztereotípiákat nem sikerült felszámolni
Az intézkedéssel elérni kívánt cél
A generációk közötti kapcsolat, együttműködés támogatásával az időskorúak társadalmi megítélésének javítása. Az idősödéssel, idős korosztállyal kapcsolatos általános előítéletet, sztereotípiát eloszlatása.
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Célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal
A célkitűzés összhangban van a települési HEP-kel, illetve stratégiai dokumentumokkal.
Tevékenységek - intézkedés tartalma (pontokba szedve):
1) Közösségi terek kialakítása, pl. Generációk Házának (mint szemléletmódnak) célnak megfelelő működtetése, szakmai/mentori humánerőforrással való támogatása
2) Generációs programok szervezése
3) Fiatalok önkéntes munkájának ösztönzése az idősek körében
4) Idősek önkéntes munkájának ösztönzése a fiatalok körében.
5) Médiamunka, közvélemény, közgondolkodás formálása.
6) Idősek kompetenciadeficitjének csökkentése az IT és az idegen nyelv tekintetésben.
Az intézkedés eredményességi mutatói – indikátorok
 Az idős korosztállyal szembeni előítéletek, sztereotípiák csökkenése
 A generációk együttműködésének javulása
 Közösségi terek növelése
 Képzések, programok, rendezvények növelése
Indikátorok:
 intézmények, szervezetek közötti együttműködések száma
 generációs programok száma, résztvevők száma
 képzések száma, képzésekben résztvevők száma
 önkéntesek száma
 média megjelenés száma, gyakorisága

Ajánlott intézkedés sorszáma: 3
Ajánlott intézkedés címe:
Tájékoztatás, információhoz jutás, aktivitás és részvétel támogatása
Feltárt probléma
A járási települések idős lakói nem eléggé informáltak az őket érintő kérdésekben, nem vesznek
elég aktívan részt a döntéshozatalban. Informatikai és idegen nyelvi ismereteik hiányosak, informatikai eszközök használatában támogatásra szorulnak.
Intézkedéssel elérni kívánt cél
Az idős korosztály tájékozottabbá váljon, az információhoz jutás akadályai csökkenjenek, szűnjenek meg. Az időskorúak informatikai és idegen nyelvi jártassága a célcsoport egészét nézve -
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általánosan - javuljon.
Célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal
A célkitűzés összhangban van a települési HEP-kel, illetve stratégiai dokumentumokkal. (Különösen a Digitális Közösség Miskolc pilot projekt célkitűzéseivel.)
Tevékenységek - intézkedés tartalma (pontokba szedve):


Rendszeres és tematikus tájékoztatás a már meglévő kommunikációs csatornákon



A társas kapcsolatok biztosítása érdekében szükséges az idősek által (is) használt közösségi/szabadidős terek infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése.



Információs irodák kialakítása, pl. Generációk Háza - tájékoztatási, információ szolgáltatási
tevékenységének javítása, fejlesztése.



Az idős korosztály kompetenciadeficitjének csökkentése, különösen az informatikai és az
idegen nyelvi jártasságának javítását célzó programok tekintetében, azok tovább folytatása,
bővítése, támogatása.



Az idős korosztály aktív részvételének támogatása, programok körének bővítése (pl.
Salkaházi Program, - Idősek Hava rendezvénysorozat fokozott támogatása, Kulturális gálák,
rendezvények körének bővítése, Kulturális, szabadidős programok, sportlétesítményekbe való belépő/bérlet, Idősek "Játszóparkja" létesítése, „Szépkorúak Akadémiája” előadás-sorozat
folyamatos biztosítása a járás több településén is)



Idősügyi tanács újjászervezése, esetleg létrehozása.

Az intézkedése eredményességi mutatói – indikátorok


A közösségi terek száma nő



Az idős korosztály tájékozottsága javul, naprakész információhoz jutás könnyebbé válik



Az idős korosztály informatikai és idegen nyelv ismeretei bővülnek, az informatikai eszközök használata könnyebbé válik



Az értelmes és hasznos szabadidős, képzési, fejlesztési programok elérése javul.

Indikátorok:


közösségi terek száma, résztvevők száma



információs, tájékoztatási pontok száma



informatikai, idegen nyelvi, egyéb képzések, oktatási alkalmak száma, résztvevők száma



- rendezvények száma, résztvevők száma
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5. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE
A 2011-es népszámlálás során a megye lakosságának 5,5%-a, több, mint 37 700 fő
nyilatkozta saját magával, vagy a vele egy háztartásban élők kapcsán azt, hogy valamilyen
fogyatékossága van. Ez az országos átlagnál (4,6%) magasabb. A fogyatékkal élők jelentős
része a 40 éves és idősebb korosztályból kerül ki. A fogyatékkal élő csoportokon belül a
legnagyobb arányt megyénkben is a mozgássérültek képezik, 54%-kal. Megyei szinten ez a
lakosság 2,97%-át jelenti, és kicsivel többen vannak a nők, mint a férfiak (összefüggésben
azzal, hogy az idősebb korosztályban a nők sokkal többen vannak, mint a férfiak). A
gyengén- illetve alig látók aránya, 0,88%-kal, majd a nagyothallók, 1,76%-kal – csakúgy,
mint az országos adatsorban. Iskolai végzettségüket tekintve elmondható, hogy a legnagyobb
részük legmagasabb iskolai végzettsége a 8 osztály (60%-uknak), 18%-uk rendelkezik
érettségivel, 6%-uk pedig felsőfokú végzettségű. (HEP-Miskolc)
A társadalomstatisztikai adatok szerint a fogyatékos személyek az átlagos mértéket
meghaladó arányban élnek községekben, illetve a több szempontból is hátrányos helyzetű
Dél-Alföldi és Észak-Magyarországi régióban. Körükben a népesség egészét meghaladó
mértékű az intézeti háztartásban élők és az egyedülállók aránya, s lakásaik komfortfokozata
jelentősen alulmúlja a nem fogyatékos személyek lakásaiét. Bár a fogyatékos embereket
gyakran jellemzik bizonyos, a nem fogyatékos személyekétől eltérő – a fentiekben vázlatosan
említett – demográfiai, szociális vagy képességbeli sajátosságok, egyáltalán nem tekinthetők
homogén társadalmi csoportnak. A fogyatékos emberek között a legtöbben mozgássérültek,
akiket számosságban az értelmi fogyatékosok követnek.
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Ezek az arányok a Miskolci járásra is igazak a fogyatékkal élő emberek tekintetében,
mivel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 16 járás közül a Miskolci járás a legnépesebb, 251
422 fő).

SWOT-analízis
Az analízis a járási önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak szintetizálása,
illetve a fogyatékkal élők célcsoporttal kapcsolatos szakmai fórumon elhangzottak alapján
készült el.







ERŐSSÉGEK
A szociális ellátórendszer integrációja
2012-ben megtörtént a működési hatékonyság növelése és a magasabb színvonalú feladatellátás érdekében.
Szociális intézményi foglalkoztatás és
akkreditált foglalkoztatás (Miskolc)
Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók/civil szervezetek
Fogyatékkal élőket támogató intézmények, szolgáltatások
A fogyatékossággal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei.








GYENGESÉGEK
Akadálymentesítés hiánya - közintézmények, utcák, terek, járdák, közlekedés.
Nincs pontos felmérés a fogyatékkal
élőkről, ezért nem lehet pontos elemzést
készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről,
szükségleteiről a projektbe bevont járási
települések több mint 50%-ában.
Infokommunikációs akadálymentesítés
hiánya az önkormányzatok többségénél
Szociális alapszolgáltatások kapacitása
alacsony a fogyatékkal élők számára.
A fogyatékossággal élő munkavállalók
alacsony foglalkoztatása.
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Nappali és bentlakásos szolgáltatások
civil szervezetek részvételével.
LEHETŐSÉGEK
Közintézmények, közlekedés – Borsod
Volán, utak/utcák, járdák, terek további
akadálymentesítése komplex beruházások, épületbővítések pályázati forrásból.
A fogyatékossággal élők foglalkoztatásának támogatása elsősorban az önkormányzatok és az általuk fenntartott intézményekben – Pályázati forrás
Kulturális és sportprogramokhoz való
hozzáférés támogatása – Alapítványok
bevonásával
Érzékenyítő tréningek tartása/jelnyelv
oktatása/indukciós hurkok beszerzéseönkormányzatok
infokommunikációs
akadálymentesítése.
Önkormányzatok
honlapjának akadálymentesítése – Pályázati forrás
A házi segítségnyújtást végző szakemberek számának növelése – Egyházak bevonásával.










A fogyatékkal élő személyek nem megfelelő oktatási helyzete.
VESZÉLYEK
Az akadálymentesítés pénzügyi forrásának hiánya.
Sztereotípiák, előítéletek, alaptalan félelmek a munkavállalók és munkáltatók
részéről.
A foglalkoztató cégek gazdasági helyzetének kedvezőtlen alakulása.
Hátránykompenzáló juttatások hiánya.
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásban.

Problémák beazonosítása
Együttműködésbe bevont települések:
A települések a következő 3 területet jelölték meg problémaként a fogyatékkal élő emberek
életében:
 Akadálymentesítés hiánya – közintézmények utcák, terek, járdák esetében
 Adatgyűjtés hiánya
 Infokommunikációs akadálymentesítés hiánya
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Főbb problémák a járási településeknél
Problémafa 1:

Akadálymentesítés hiánya – közintézmények, utcák, terek,
járdák esetében

Sok esetben az épületek felújításakor vagy
újak építésénél sem veszik figyelembe az
akadálymentesség szempontjait

Szűkülő forráskeret

Gyengébb pályázati aktivitás

Az önkormányzatok költségvetése
nem terhelhető

Az épületek felújításakor vagy újak
építésénél nem
kérik ki megfelelő
szakember vagy a
célcsoport tagjainak
véleményét

Nincs megfelelő empátia
illetve társadalmi érzékenység a fogyatékkal élők
iránt

Nincs elegendő
információ a fogyatékkal élők életviteléről, problémáiról,
nehézségeiről.

Célfa 1:

Közintézmények, utcák, terek járdák akadálymentesítése

Megfelelő források

Pályázati aktivitás
növelése

Az akadálymentesség szempontjainak
figyelembe vétele épületek felújításakor
illetve újak tervezésénél

Az önkormányzatok forrásbővítése
Az épületek felújításakor vagy újak
építésénél ki kell
kérni megfelelő
szakember vagy a
célcsoport tagjainak
véleményét

Információval való
ellátás a fogyatékkal
élők életviteléről,
problémáiról, nehézségeiről.
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Megfelelő
empátia illetve
társadalmi
érzékenység
kialakítása a
fogyatékkal
élők iránt

Problémafa 2:

Nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok (vagy
hiányosak) a fogyatékkal élő célcsoport vonatkozásában

Nincsen megfelelő
adatgyűjtés

Nincsen pályázati
forrás adatgyűjtésre

A célcsoporttal kapcsolatban álló szervezeteknél
sem elérhető adatbázis

A fogyatékkal élők
sok esetben „rejtőzködnek”, nem vállalják fel fogyatékosságukat (pld.
munkahelyen)

A statisztikai adatokkal rendelkező nagy intézmények nem
bocsájtják rendelkezésre az
adatokat csak térítés ellenében

Nem
gyűjtenek
egységes módszertan alapján adatokat a szervezetek

Célfa 2:

Megfelelő statisztikai adatok rendelkezésre állnak a
fogyatékkal élő célcsoport vonatkozásában

Megfelelő adatgyűjtés
megszervezése

Pályázati források

A fogyatékkal
élők rejtőzködésének megszűntetése, a fogyatékosság felvállalásának elősegítése

A célcsoporttal kapcsolatban álló szervezeteknél
legyen elérhető adatbázis

Egységes módszertan
alapján a szervezetek
adatgyűjtése valósuljon meg

A statisztikai adatokkal
rendelkező nagy intézmények az adatokat bocsássák
rendelkezésre térítésmentesen (ha a kutatási cél igazolható)

59

Problémafa 3:

A közintézmények infokommunikációs akadálymentesítésének hiánya

Szűkülő forráskeret

Gyengébb pályázati aktivitás

Nem veszik figyelembe közintézmények elújításakor vagy újak építésénél az infokommunikációs akadálymentesítés szempontjait

Az önkormányzatok költségvetése
nem terhelhető
Az épületek felújításakor vagy újak
építésénél nem kérik
ki megfelelő szakember vagy a célcsoport tagjainak
véleményét

Nincs megfelelő empátia illetve
társadalmi
érzékenység a fogyatékkal
élők iránt

Nincs elegendő
információ a fogyatékkal élők életviteléről, problémáiról,
nehézségeiről.

Célfa 3:

Közintézmények infokommunikációs akadálymentesítése

Megfelelő források

Pályázati aktivitás
növelése

Az önkormányzatok forrásbővítése

Az infokommunikációs akadálymentesség szempontjainak figyelembe vétele
épületek felújításakor illetve újak tervezésénél
Az épületek felújításakor vagy újak
építésénél ki kell
kérni megfelelő
szakember vagy a
célcsoport tagjainak véleményét

Megfelelő
empátia illetve
társadalmi
érzékenység
kialakítása a
fogyatékkal
élők iránt
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Információval való
ellátás a fogyatékkal
élők életviteléről,
problémáiról, nehézségeiről.

A fenti problémákat magyarázza „A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló
NSRK fejlesztések értékelése” című értékelési zárójelentés (2012) is, amely a következő
megállapításokat teszi.
Magyarországon az 1990-es években a fogyatékosügyi törvénykezés egyik célterületeként jelent meg az akadálymentesítés, melynek a fő kedvezményezetti csoportját a fogyatékos
személyek alkotják, s az akadálymentesítés társadalmi elfogadottságát erősítő érvek között
kisebb szerepet játszik az, hogy ennek révén lehetővé válik a közszolgáltatások, tágabban az
épített környezet mindenki számára kényelmes és biztonságos elérése, használata.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásainak megfelelő határidőig nem mindenütt került sor az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtésére. Megbízható felmérési eredmények hiányában részletes helyzetkép nem rajzolható fel a közszolgáltatások akadálymentesítettségének aktuális állapotáról. A
törvényben meghatározott határidők be nem tartása részben azzal magyarázható, hogy az állami és önkormányzati szervezetek kevés esetben tudtak érdemi forrásokat elkülöníteni
saját költségvetésükben akadálymentesítésre, jellemzően azért, mert a szűkülő forráskereteket más sürgetőbb feladatok elvégzésére fordították.
Az akadálymentesítési pályázatok benyújtására és a projektek megvalósítására irányuló
alacsony hajlandóságot számos tényező magyarázza, ám ezek között szinte kizárólag olyan
belső okok találhatók, amelyek az egyes állami intézmények belső működéséhez kapcsolódnak. Az egyes állami szervezetek prioritáslistáján jellemzően nem elsődleges a fogyatékos
emberek közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének biztosítása, ami kevéssé szerencsés módon párosul a pályázatkészítési kapacitások – önkormányzati intézményekhez viszonyított – alacsonyabb szintjével, illetve az általánosan gyengébb pályázati aktivitással.
Az akadálymentesített közszolgáltatások igénybe vevői között nem mindenütt nőtt
meg jelentős mértékben a fogyatékos emberek aránya az lehet, hogy az adott szervezetre
jellemző ügyintézés rendjére nem hatott az akadálymentesítés, így a fogyatékos személyeknek továbbra is az a legegyszerűbb megoldás, ha megbízottaikon keresztül intézik ügyeiket. Az egyes közintézményeknél tapasztalt alacsony igénybevétel másik oka az, hogy a fogyatékos személyek nem ismerik az ügyintézési lehetőségeket, illetve a fogyatékos személyekkel közvetlen kapcsolatba kerülő alkalmazottak (pl. portás, ügyfélfogadó munkatárs, ügyintéző) nem kellően felkészültek a fogadásukra. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a
jövőben nagy hangsúlyt kell helyezni a közszolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevők kö-
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rében az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívásra, továbbá az
alkalmazottak érzékenyítésére, képzésére.
A 2007–2011 közötti komplex utólagos akadálymentesítési projektek tapasztalatai alapján, Magyarországon 2014–2020 között:


folytatni kell a közszolgáltatások utólagos akadálymentesítését,



ennek finanszírozásához igénybe kell venni a Közös Stratégiai Kerethez (KSK) tartozó
alapok támogatását, - a komplex akadálymentesítési fejlesztések priorizálása során
előnyben kell részesíteni a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító közszolgáltatásokat (egészségügyi alap- és szakellátás, rehabilitációs szakigazgatás, államigazgatási ügyfélszolgálatok),



(a korábbinál nagyobb) hangsúlyt kell helyezni a közszolgáltatásokhoz való eljutás (tömegközlekedés és települési közterületek) akadálymentesítésére, az egyenlő esélyű
hozzáférés területileg is teljes körűvé tételére,



hangsúlyt kell helyezni a közszolgáltatásokat biztosító intézmények – fogyatékos személyekkel ügyfélként kapcsolatba lépő – dolgozóinak képzésére és felkészítésére (érzékenyítés), az akadálymentesítés társadalmi elfogadottságának növelésére,



az érintett érdekképviseleti és civil szervezetek bevonásával az akadálymentesített
közszolgáltatásokról informálni kell a fogyatékos személyeket és fel kell őket készíteni a közszolgáltatások igénybevételére,



a nemzeti építésügyi szabályozásban pontosítani kell a közszolgáltatások akadálymentesítésének minimális tartalmát, továbbá az egyes közintézmények sajátosságaihoz illeszkedően rugalmasabbá kell tenni az alkalmazható akadálymentesítési megoldásokat,



a projektkiválasztáshoz és megvalósításhoz kapcsolódóan olyan rugalmas és az adminisztratív terheket csökkentő támogatási szabályozást kell kialakítani, ami (a korábbinál
jobban) illeszkedik a potenciális kedvezményezettek belső döntési rendjéhez, pénzügyi
helyzetéhez és akadálymentesítési humán kapacitásaihoz.

Törvényi háttér - akadálymentesítés
Magyarországon az 1990-es évek első felében vetődött fel először komolyabban a közszolgáltatások akadálymentesítésének kérdése: a középületek mellett a közlekedési rendszer is
alkalmatlan volt arra, hogy a fogyatékos emberek (különösképpen a kerekesszékesek) az élet
számos területén részt vegyenek, önállóan ügyeket intézzenek. Az akadálymentesítés, és tágabban az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésére irányuló – civil és szakmai szervezeti
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szerepvállalás mellett megvalósult jogalkotás létrejötte az elmúlt másfél évtized hazai jogfejlődésének egyik fontos – ám viták jellemezte – eleme.
A 2007. évi XCII. törvény elfogadásával Magyarország csatlakozott a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez és – elsők között – intézkedett az
ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről. A törvény a hozzáférhetőség
(accessibility) fogalmát a következőképp határozza meg: 1. A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal
azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a
közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken. Ezek az intézkedések, amelyek magukban foglalják a hozzáférési akadályok
és korlátok beazonosítását és felszámolását, többek között a következőkre vonatkoznak:
a. épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri létesítmények, így iskolák, lakóházak,
egészségügyi létesítmények és munkahelyek;
b. információ, kommunikáció és egyéb szolgáltatások, köztük az elektronikus szolgáltatások
és segélyhívó szolgáltatások. Az akadálymentesítés szabályozásának evolúciójára részben
az építésügy területén került sor. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény és végrehajtási rendelete (Országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, OTÉK) meghatározta az akadálymentesség, a közhasználatú épület fogalmát és az építményekre vonatkozó általános követelmények között az akadálymentességet.
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Komplex akadálymentesítés
Akadálymentesítés szakmai tudásának
kialakítása és erősítése (TÁMOP)

Akadálymentes munkahelyek kialakítása a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók számára
(TÁMOP)

Közintézmények utólagos akadálymentesítése
(TIOP és ROP-ok)

Közszolgáltatások és
közhasználatú létesítmények fejlesztése keretében kötelezően végrehajtott
akadálymentesítés (ROPok, TIOP)

Közösségi
közlekedés
akadálymentesítése
(ROP-ok,
KÖZOP)

Közigazgatás
infokommunikációs
akadálymentesítése
(EKOP,
ÁROP) IKT
technológiák
támogatása
(GOP)

Fő cél

Kiegészítő cél

Horizontális cél
Kedvezményezett szervezetek hozzájárulása az esélyegyenlőség horizontális céljainak teljesüléséhez – akadálymentesítési vállalások (minden OP)

Ajánlott intézkedések – Fogyatékkal élők
Ajánlott intézkedés sorszáma: 1.
Ajánlott intézkedés címe:
A járási települések közlekedésének komplex akadálymentesítése
Feltárt probléma
A járási településeken számos olyan pont van (gyalogátkelők, buszmegállók, aluljárók, járdák, rosszul elhelyezett közlekedési táblák, stb.), amelyek hibás kialakításuk miatt balesetveszélyt jelentenek. Különösen veszélyeztetettek a különféle fogyatékossággal élők, valamint az
idősek és gyerekek. A települések egyes részeiben többnyire csak részben valósult meg a fizikai akadálymentesítés, és néhány jelzőlámpa ad hangjelzést.
Az intézkedéssel elérni kívánt cél
A járási települések komplex akadálymentesítésének megvalósítása
A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal
Az intézkedés összhangban van a járási települések stratégiai dokumentumaival
Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve


Tanulmány a települések jelenlegi akadálymentesítési állapotáról
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Gyűjtőpont megadása, ahová jelezni lehetne a felmerülő problémákat



Az összegyűjtött jelzések és információk eljuttatása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek részére



Gyors veszélyelhárítás Pl. legveszélyesebb lámpás átkelők hangjelzővel, beszélő jelzővel
való felszerelése

Az intézkedés eredményességi mutatói – indikátorok


a lakosság bevonásával feltárt hiányosságok kezelése, azok megszüntetése



akadálymentes helyszínek, épületek



komplex tanulmány a jelenlegi helyzetről és a beavatkozások szükséges lépéseiről

Ajánlott intézkedés sorszáma: 2.
Ajánlott intézkedés címe:
Az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások infokommunikációs akadálymentesítése
Feltárt probléma


Az önkormányzatok ügyfélfogadás részére szolgáló helyiségei csak részben akadálymentesítettek.



A járási települések önkormányzatainak honlapja nem akadálymentes.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél


Mivel a fogyatékos személyek jelentős részének a közlekedés vagy az önálló tájékozódás
komoly nehézségekkel jár, alapvető, hogy az önkormányzattal, intézményekkel kapcsolatos információk lehetőleg anélkül is elérhetőek legyenek, hogy az ügyfélnek személyesen
kelljen megjelenni.



Biztosítani kell, hogy a nyújtott szolgáltatásokról, a nyitva tartásról, az ügyfélszolgálat
vagy ügyintéző személyéről és elérhetőségeiről az interneten keresztül is tájékozódni lehessen, valamint az, hogy a lehető legtöbb információ ténylegesen és folyamatosan frissítve szerepeljen azon.



A jelnyelvet használó siketek és nagyothallók számára legyen könnyen elérhető a fontosabb információk jelnyelvi változata is ábrák (állóképek és animációk) formájában a hangos és/vagy síkírásos információ mellett. A jelnyelvet használók számára az információk
jelnyelvi változata szükséges.

Általános cél:


Az önkormányzatok ügyfélfogadás részére szolgáló helyiségeinek, honlapjának komplex
akadálymentessé tétele.
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Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve


Pályázati és egyéb források keresése



A célok megvalósításához anyagi fedezeti hozzárendelése



A komplex akadálymentesítéshez kapcsolódó munkálatok elvégzése

Az intézkedés eredményességi mutatói – indikátorok


A fogyatékossággal élő célcsoport az önkormányzatok hivatali helyiségeit, illetve a város
honlapját akadálymentesen veheti igénybe.



Növekszik a fogyatékkal élők informáltsága

Intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
Pénzügyi: a fejlesztésekhez önkormányzati forrás szükséges
Humán: szakemberek

Ajánlott intézkedés sorszáma: 3.
Ajánlott intézkedés címe:
Fogyatékkal élők nyilvántartása
Feltárt probléma
A bevont települések több mint 50%-ban nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért
nem lehet pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről.
Az intézkedéssel elérni kívánt cél
Általános cél:


Információgyűjtés a járásba tartozó településeken a fogyatékkal élőkről



A járásban fogyatékkal élők számáról, speciális igényeiről pontos információk a szükséges beavatkozások megtervezéséhez

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal


Az intézkedés összhangban van a települési önkormányzatok stratégiai dokumentumaival, helyi esélyegyenlőségi programjaival

Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve


Adatgyűjtés megszervezése



Egységes módszertan alapján a szervezetek adatgyűjtése valósuljon meg



A célcsoporttal kapcsolatban álló szervezeteknél legyen elérhető adatbázis



Statisztikai adatok hozzáférhetősége térítésmentesen
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Az intézkedés eredményességi mutatói – indikátorok


Pontos információk állnak rendelkezésre a járásban fogyatékkal élők számáról, speciális
igényeiről

Az ajánlott intézkedésekben megfogalmazott célkitűzések összhangja egyéb stratégiai
dokumentumokkal:


Összeurópai Régiók Roma Stratégiája



Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia



Borsod–Abaúj–Zemplén megye „A hátrányos helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását, mobilitását elősegítő” stratégiája, 2012



Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája, 2012



Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Antiszegregációs Terv



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja



Települési HEP-ek



Nemzeti Ifjúsági Stratégia



Miskolc MJV Sportkoncepciója



Miskolc MJV Egészségterv



Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája



Miskolc Integrált Településfejlesztése Stratégiája



Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv



Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia



Nemzeti Köznevelési Törvény



Gyermekvédelmi Törvény



Európa Tanács, Valenciai Nyilatkozat, 2007



2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól



Európai Bizottság: A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája (20102015)



Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia



Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció



Helyi szociális rendeletek
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Az intézkedéshez szükséges erőforrások:
EFOP, TOP, GINOP, KEHOP, VP-EMVA, IKOP, VEROP, RSZTOP

6. JÁRÁSI SZINTŰ PARTNERSÉG LEHETŐSÉGEI, LAKOSSÁGI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS FOR-PROFIT SZEREPLŐK TÁRSADALMI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA
A települések között a projektrendezvények, kerekasztalok során olyan kapcsolati háló
alakul ki, ami jelentős tőkeként jelenik meg. Úgy gondoljuk, hogy mindemellett a településfejlesztésben, helyi gazdaság fejlesztésében, a helyi esélyegyenlőségi feladatok, akciótervek
megvalósításában olyan támogatást tud projektünk nyújtani, ami kellő motivációt kínál a projektbeli partneri aktivitások kifejtésére.
Projektünk együttműködésen, hálózatos tudásmegosztáson alapul, így mind a projekttevékenységek során megújított Helyi Esélyegyenlőségi Programok, mind az Esélyteremtő
Programterv minden javaslata, intézkedése felé elkötelezettek lesznek a projektbe bevont
személyek. Valamennyi projektelem elsődleges eleme, hogy a megszerzett ismeret, tudás,
kompetencia azonnal alkalmazható legyen a települések hétköznapi életében.
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NYILVÁNOSSÁG
Az elkészült járási szintű Esélyteremtő Programterv nyilvánosságának biztosítása érdekében
kétféle rendezvény is megvalósításra kerül:
 Záró konferencia a járásszékhelyen, ahol bemutatásra kerül az Esélyteremtő Programterv
 Rendezvénysorozat a járás önkormányzatai számára, ahol az Esélyteremtő Programterv bemutatása mellett hangsúly kerül arra is, hogy a járási szinten megfogalmazott
cselekvések milyen következményekkel, cselekvésekkel járnak a járás települései
számára.

ÉRVÉNYESÜLÉS
A kerekasztalok az alábbi rendben kerülnek megvalósításra:


a térség önkormányzatai esélyegyenlőségi programjainak áttekintése: alkalmanként több
település részvételével áttekintésre kerülnek a helyi esélyegyenlőségi programok, a főbb
problémák, azok célkitűzései és a megfogalmazott cselekvések;



az esélyegyenlőségi cselekvések járási szintű összehangolása: a rész felől az egész felé
haladva, miután áttekintésre kerültek a helyi esélyegyenlőségi programok, azokból és
a feltárt problémákból következtetések kerülnek levonásra, amelyekből cselekvések kerülnek megfogalmazásra járási szinten; a projekt során 2 alkalommal valósul meg összehangoló kerekasztal, ahol részt vesznek a bevont települések önkormányzatai. Továbbá,
az összehangolást támogató kerekasztalokba az önkormányzat bevonja a további releváns
szereplőket a civilek, gazdasági társaságok és egyházak részéről is.



az elkészült Esélyteremtő Programterv elfogadása: az elkészült Esélyteremtő Programterv elkészülését követően 1 alkalmas kerekasztal kerül megvalósításra, ahol ünnepélyes
keretek között is elfogadásra kerül a programterv.



A Türr István Képző és Kutató Intézet saját honlapján népszerűsíti a Járási Esélyteremtő
Programtervet
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ELFOGADÁS MÓDJA ÉS DÁTUMA
Elfogadás:


A pályázó járásszékhelyen működtetett kerekasztal tagjai fogadják el a dokumentumot.



Az „Esélyteremtő Programtervet” az együttműködő Türr István Képző és Kutató Intézet
Miskolci Igazgatóságának megküldésre kerül.
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