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1 Vezetői összefoglaló
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban” című projekt (a
továbbiakban: Projekt) keretében Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint járásszékhely vállalta,
hogy járási szintű együttműködés kezdeményezésének élére áll. Kiskunhalas Város Önkormányzata
ennek keretében megteremtette a járási szintű együttműködések alaprendszerét, amelyre alapozva
javulhat a járáson belüli feladatellátás hatékonysága, valamint a járásban dolgozó szakemberek
koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati
együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz jutottak. A projekt időtartama:
2015. április – 2015. november.
A Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv 2015 (a továbbiakban: Programterv) dokumentum a
Projekt keretében került kidolgozásra Kiskunhalasi Járás település esélyegyenlőségi szakértőinek
közreműködésével az alábbiak szerint:

1. ábra: Projekt áttekintés

A projekt során működő Esélyteremtő Kerekasztal, valamint Koordinációs Munkacsoport
tevékenységének eredményeként készült el a dokumentum.
Az esélyegyenlőségi kérdéseket a szakértők az esélyegyenlőségi célcsoportok mentén vizsgálták. A
mélyszegénységben élők, nők, gyerekek, idősek, fogyatékkal élők, külterületen élők helyzete és
speciális problémái egyesével kerültek górcső alá.
A járási szintű helyzetelemzés, valamint esélyegyenlőségi problémák és azok okainak feltárása
megfelelő szakértői alapot adott a Programtervben tárgyalt három legfontosabb, járási szinten,
hosszú távon kezelendő probléma kiválasztásához, valamint annak kezelésére kidolgozott
akciótervhez:
1. Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles körű kiterjesztése
járási szinten;
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2. 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali foglalkoztatási lehetőségének
megteremtése;
3. Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni – lehetőségekkel
kapcsolatos teljes körű tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási szinten.
A Programterv továbbá tárgyalja azon esélyegyenlőségi problémákat, melyek kezelésére rövidtávú
akciókat fogalmaztak meg a szakértők a közös munka során:
1. Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia megrendezése;
2. Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a fogyaték nélkül élőkkel;
3. Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási szinten. Célterületek:
EU projekt megvalósítás, önkormányzati feladatok, esélyegyenlőség kérdései;
4. Nyári tanulmányi felzárkóztatási program hátrányos helyzetű, elsősorban roma
származású tanulók lemorzsolódásának megakadályozására.
Kiemelt jelentőséggel bír a Programterv disszeminációs terve.

2

Rövidtávú
esélyegyenlőségi
akciók

Hosszútávú
esélyegyenlőségi
akciók

Esélyegyenlőségi problémák a Kiskunhalasi járásban
Akció megnevezése

Érintett célcsoport

Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának
széles körű kiterjesztése járási szinten

Gyermekek

6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali
foglalkoztatási lehetőségének megteremtése

Gyermekek

Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni

– lehetőségekkel kapcsolatos teljeskörű tájékoztatásának és
segítésének megteremtése járási szinten

Mélyszegénységben élők

Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia tartása

Valamennyi esélyegyenlőségi
problémával érintett csoport

Fogyatékkal élők életének nehézségeinek megismertetése a
fogyaték nélkül élőkkel

Fogyatékkal élők

Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási
szinten. Célterületek: EU projekt megvalósítás, önkormányzati
feladatok, esélyegyenlőség kérdései

Gyermekek

Nyári felzárkóztatási program hátrányos helyzetű, elsősorban
roma tanulók lemorzsolódásának megakadályozására

Gyermekek

2. ábra: Esélyegyenlőségi akciók a Kiskunhalasi járásban
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2 Az
Esélyteremtő
módszertana

Programterv

összeállításának

A Programterv kidolgozása külső szakértő bevonásával történt. A projektet megelőzően a kilenc járási
település közül hatan jelezték, és képviselő-testületi határozatban megerősítették a szakértői
munkában való részvételi szándékukat. A Programterv kidolgozásában név szerint Kiskunhalas, Pirtó,
Kisszállás, Kunfehértó, Tompa, Harkakötöny települések vettek részt. A települések együttműködési
megállapodást írtak alá Programterv összeállítására, valamint a Programtervben megfogalmazott
akciók megvalósítására.
A Programterv létrehozására Felzárkóztatási Kerekasztal és Koordinációs Munkacsoport alakult. A
Kerekasztal és a Munkacsoport ülés szakértői az alábbi módszertan gondolatmenetét követve
állították össze az inputokat a Programtervhez:

Okok

Fejlesztés

Jelen
állapot

Cél

Ellenőrzés

3. ábra: Célmeghatározás módszertana

Fázis

Mit szeretnénk megtudni?

Jelen állapot

Mi a probléma, hol tartunk most? – Helyi Esélyegyenlőségi Program
célcsoportjai szerinti megközelítésben

Cél

Mi a kívánt elérendő állapot? – hosszú távon (10 év), közép távon (5
év) és rövid távon (1 év)

Okok

Mik a jelen állapothoz (okozat) vezető okok – halszálka diagram

Fejlesztés

Előfeltétel: Döntés a cél eléréséről
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Fázis

Mit szeretnénk megtudni?
Hogyan tudjuk elérni a célt? – akcióterv meghatározása (feladat,
határidő, felelős, költségkeret)

Ellenőrzés

Hogyan ellenőrizhető, hogy a célt valóban elértük?
1. táblázat: Célmeghatározás módszertana

A helyzetelemzés adatainak feldolgozására, valamint a problémafeltárásra tematikusan,
esélyegyenlőségi célcsoportonként került sor. A mélyszegénységben élők, nők, gyerekek, idősek,
fogyatékkal élők és külterületeken élők problémáit, azok okait, az esélyegyenlőségi programokkal
elérni kívánt célokat és a lehetséges akciókat a célcsoportokra fókuszálva határoztuk meg. A
megfogalmazást követően a szakértők prioirtási sorrendet állítottak fel. A Kerekasztal ülés résztvevői
által megjelölt három legjelentősebb problémára hosszú távon megvalósítandó esélyegyenlőségi
akciót dolgoztak ki. Emellett a Kerekasztal további négy akciót választott ki, amelyek megvalósítására
még a projekt lezárását megelőzően sor kerül a járási települések együttműködésével.
A Kerekasztal és a Munkacsoport 6 héten keresztül ülésezett az alábbiak szerint:
Ülés
száma

Felzárkóztatási Kerekasztal tematika

Koordinációs Munkacsoport tematika

1

Esélyegyenlőségi problémák
problémajavaslatok

feltárása,

Esélyegyenlőségi helyzetfelmérési adatok
áttekintése I.

2

Esélyegyenlőségi problémák
problémajavaslatok

feltárása,

Esélyegyenlőségi helyzetfelmérési adatok
áttekintése II.

3

Esélyegyenlőségi problémák
problémajavaslatok

feltárása, Esélyteremtő
Programterv
kiemelt
rövidtávon megvalósulásra kerülő akciói I.
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Esélyteremtő
Programterv
kiemelt Esélyteremtő
Programterv
kiemelt
hosszútávon megvalósulásra kerülő akciói rövidtávon megvalósulásra kerülő akciói II.
kidolgozása I.
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Esélyteremtő
Programterv
kiemelt Esélyteremtő
Programterv
kiemelt
hosszútávon megvalósulásra kerülő akciói rövidtávon megvalósulásra kerülő akciói III.
kidolgozása II.
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Esélyteremtő
Programterv
kiemelt Esélyteremtő
Programterv
kiemelt
hosszútávon megvalósulásra kerülő akciói rövidtávon megvalósulásra kerülő akciói IV.
kidolgozása III.
2. táblázat: Kerekasztal és Munkacsoport ülések tematikája

5

3 Helyzetelemzés
A helyzetelemzéshez a Kiskunhalasi járás minden települési önkormányzata szolgáltatott adatot,
amelyek feldolgozásra kerültek. Az adatszolgáltatásban név szerint Kiskunhalas, Pirtó, Tompa,
Kunfehértó, Kisszállás, Kelebia, Zsana, Harkakötöny, Balotaszállás vett részt. A Kiskunhalasi járás
elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja.

4. ábra: Kiskunhalasi járás földrajzi elhelyezkedése

Álláskeresők
A Kiskunhalasi Járásban 2010-ről 2013-ra 2 %-kal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. A
nyilvántartott álláskeresők összetétele tekintetében elmondható, hogy a férfiak létszámában 1,3 %os, a nők esetében pedig 2,5 %-os csökkenés volt tapasztalható.
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
év

nő

férfi

összesen

2009
2010
2011
2012
2013

fő
16 766
16 594
16 458
15 787
15 611

fő
15 682
16 251
16 103
15 690
15 674

fő
32 448
32 845
32 561
31 477
31 285

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
nő
fő
1 426
1 785
1 797
1 373
1 299

férfi
%
8,5%
10,8%
10,9%
8,7%
8,3%

fő
1 281
1 656
1 564
1 580
1 397

%
8,2%
10,2%
9,7%
10,1%
8,9%

összesen
fő
2 707
3 441
3 361
2 953
2 696

%
8,3%
10,5%
10,3%
9,4%
8,6%

3. táblázat: Álláskeresők
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5. ábra: Álláskeresők
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Ellátás
A rendszeres szociális segélyben részesülők, és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
(álláskeresési támogatás) igénybevevők száma a 2010 és 2013-mas években csökkenő tendenciát
mutat, amely vélhetően az álláskeresők létszámának csökkenéséből adódik.
rendszeres szociális
segélyben részesülők
év

2009
2010
2011
2012
2013

Foglalkoztatást
helyettesítő támogatás
(álláskeresési támogatás)

fő

15-64 évesek
%-ában

fő

munkanélküliek
%-ában

260
324
354
189
239

2,19%
0,98%
1,08%
0,59%
0,76%

1 391
1 742
1 551
1 628
1 558

45,88%
46,53%
42,88%
51,37%
56,39%

Azoknak a száma,
akik 30 nap
munkaviszonyt nem
tudtak igazolni és az
FHT jogosultságtól
elesett
0
0
0
115
127

Azoknak a száma,
akiktől helyi
önkormányzati
rendelet alapján
megvonták a
támogatást
0
0
1
0
0

4. táblázat: Ellátottak száma

6. ábra: Ellátottak száma
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Foglalkoztatás
A Kiskunhalasi járásban a közfoglalkoztatás keretén belül 2013. évben 1 588 fő dolgozott. Ez a
létszám 9,5 %-kal magasabb a 2010-es évhez képest.

év

Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
lakosságához képest
száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest

2010

981

2,28%

103

1,70%

2011

1 111

3,27%

305

4,09%

2012

1 246

3,64%

168

3,33%

2013

1 588

11,79%

374

8,27%

5. táblázat: Foglalkoztatás

7. ábra: Foglalkoztatás
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Fogyatékosak (Akadályozottak)
A lakosság lélekszámának csökkenésével megfigyelhető az akadályozottak létszámának csökkenése
is.
év

Megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban részesülők száma

Egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma

2009

630

63

2010

581

55

2011

1 041

34

2012

916

38

2013

716

36

6. táblázat Fogyatékosak (Akadályozottak)

8. ábra: Fogyatékosak (Akadályozottak)
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Gyermekek
A lakosság lélekszámának csökkenésével megfigyelhető az általános iskolás gyermekek létszámának
csökkenése is.

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon
tanulók száma

Általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

661

528

1 189

482

40,5%

2011/2012

643

579

1 222

506

41,4%

2012/2013

608

575

1 183

601

50,8%

2013/2014

524

492

1 016

524

51,6%

Napközis tanulók száma

tanév

7. táblázat: Gyermekek

9. ábra: Gyermekek
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Tanév

8. évfolyamot eredményesen
befejezettek száma
fő

2010/2011

143

2011/2012

124

2012/2013

124

2013/2014

95

8. táblázat: Gyermekek általános iskolai tanulmányainak befejezésének száma
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Idősek
A népességi adatok alapján a járás népessége fogyó tendenciát mutat, ami mellett a lakosság
elöregedése vetíthető előre.

év

Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma

Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők
száma

Összes nyugdíjas

2009
2010
2011
2012
2013

2 262
2 215
2 223
2 144
2 089

3 255
3 151
3 186
3 127
3 056

5 517
5 366
5 409
5 271
5 145

9. táblázat: Nyugdíjasok száma

10. ábra: Nyugdíjasok száma

év

2009
2010
2011
2012
2013

Regisztrált
munkanélküliek
száma
fő
959
918
941
877
688

55 év feletti
regisztrált
munkanélküliek
száma
fő
%
57
6%
60
7%
74
8%
95
11%
83
12%

Tartós
munkanélküliek
száma
fő
465
478
418
280
187

55 év feletti tartós
munkanélküliek
száma
fő
46
46
61
85
71

%
10%
10%
15%
30%
38%

10. táblázat: Idősek, munkanélküliségének száma
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11. ábra: 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma
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Lakhatás
A Kiskunhalasi járásban sem az összes lakásállomány száma sem az elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító lakások száma 2010-2013 között nem változott jelentősen, stagnál.

év

Összes
lakásállomá
ny (db)

Bérlakás
állomány
(db)

Szociális
lakásállomá
ny (db)

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülménye
ket biztosító
lakások
száma

Egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)
Ebből
elégtelen
lakhatási
körülménye
ket biztosító
lakások
száma

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülménye
ket biztosító
lakások
száma

2009

19 834

122

137

4

316

310

14

4

2010

19 849

121

121

4

319

313

14

4

2011

19 874

123

141

4

315

309

14

4

2012

19 835

124

135

4

315

309

14

4

2013

19 768

129

124

4

303

296

13

4

11. táblázat: Lakhatás

12. ábra: Lakásállomány megoszlása
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Lakónépesség száma a járásban
A népességi adatok vizsgálata során megállapítható – mint az országos statisztikai számok is ezt
mutatják – hogy ha csekély mértékben is, de folyamatosan csökken a népességszám, továbbá
folyamatosan és tendencia-szerűen nő a lakosság átlag életkora.

2009
2010
2011
2012
2013

Fő

Változás

43 779
43 728
43 312
43 217
42 919

100%
99%
100%
99%

12. táblázat: Lakónépesség az év végén

13. ábra: Lakónépesség az év végén
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Fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

nők
22 860

férfiak
21 690

3 013
645
12 914
1 630
4 658

3 230
738
13 308
1 388
3 026

%
összesen
44 550
56
6 243
1 383
26 222
3 018
7 684

nők
51%

férfiak
49%

48%
47%
49%
54%
61%

52%
53%
51%
46%
39%

13. táblázat: Állandó népesség (2013)

14. ábra: Állandó népesség (Nők) (2013)

15. ábra: Állandó népesség (Férfiak) (2013)
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2010
2011
2012
2013

Élve születések
száma

Halálozások száma

Természetes
szaporodás (fő)

769
700
757
745

1085
1084
1039
1058

-316
-384
-282
-313

14. táblázat: Természetes szaporodás

16. ábra: Természetes szaporodás
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Nők
A pozitív mutatók ellenére,- mely járási szintű adatokat tartalmaz- jelentősek a nők helyzete közötti
különbségek az egyes településeken, mert kisebb településeken nincs bölcsőde, ezért a kisgyermekes
nők nem tudnak munkát vállalni. A mutatószámok ellenére nem kapnak a nők kellő támogatást
különösen gyermekvállalást követő évekre, mely kihat a család jövedelmi helyzetére és a
gyermekvállalási hajlandóságra is.
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év

2009
2010
2011
2012
2013

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

4 580
5 284
5 264
4 403
3 571

5 336
5 111
5 138
4 303
3 414

4 047
4 855
4 845
4 101
3 425

4 834
4 639
4 662
4 004
3 261

561
456
449
427
315

538
510
510
441
311

15. táblázat: Nők

17. ábra: Nők
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2009

Munkanélküli
nők
száma
514

8
általánosnál
alacsonyabb
végzettségű
16

2010

471

2011

8
általános

Szakiskola/s
zakmunkásképző

Gimnázium

Érettségi

Főiskola

Egyetem

91

134

21

27

4

0

13

77

119

16

20

4

0

474

13

89

107

17

21

6

1

2012

298

13

75

83

20

17

2

0

2013

199

6

61

56

10

11

0

0

év

16. táblázat: Nők (iskolai végzettség)
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4 Probléma feltárás
A Programterv kidolgozásának alappillére a járási esélyegyenlőségi problémák ismerete. A
Programterv a problémákat esélyegyenlőségi célcsoportok szerinti bontásban tárgyalja az alábbiak
szerint:







mélyszegénységben élők helyzete;
gyermekek helyzete, esélyegyenlősége;
nők helyzete, esélyegyenlősége;
idősek helyzete, esélyegyenlősége;
fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége;
külterületen élők helyzete, esélyegyenlősége;

A problémafeltárás folyamata során a szakértők megvizsgálták a kialakult problémák okait,
felvázolták az elérendő célt, illetve az okok ismeretében azokat az akciókat, melyek a probléma
megoldásához járulnak hozzá.
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4.1 Mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unióban a szegénység mérésére használt egységes indikátorrendszer alapjait a tagországok állam- és kormányfői a 2001-ben Brüsszel
külvárosában, Laekenben tartott tanácsülésen fogadták el. E laekeni indikátorrendszer alapján határozta meg az Európai Bizottság az Európa 2020 stratégia
szegénység csökkentési célját is. Az uniós cél, hogy 20 millió fővel csökkenjen a szegénységben és kirekesztettségben élők száma. Az ehhez kapcsolódó
magyar vállalás szerint Magyarország 2020-ra mintegy félmillió fővel kívánja csökkenteni a szegénységben élők számát.
OK

Infrastruktúra hiánya

PROBLÉMA

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE

1. Szocializáció hiánya

A
célcsoport
szocializációjának
erősítése – már gyermekkortól

 Védőnői
program
–
édesanyák
kompetenciáinak fejlesztésére

2. Rossz lakhatási
körülmények

Életkörülmények javítása

 Szociális juttatásokkal kapcsolatos információk
összegyűjtése, célcsoport támogatása

3. Társadalmi tolerancia
hiánya

Minél magasabb iskolai végzettség
elérése a lakosság minél nagyobb
arányánál

Munkahelyhiány
Önkormányzati források hiánya
Földrajzi elhelyezkedés
Befektetési vonzerő hiánya
Alacsony jövedelmi képesség

CÉL

Fiatalok távol maradnak a
szocializációs
program
lehetőségektől
(sokszor
pénzhiány miatt)

A kommunikáció fejlesztése a
célcsoportokkal szociális juttatások,  Családsegítő program
képzések, foglalkoztatás tekintetében
 Civil szervezetekkel együttműködve lakhatási
körülmények javítása – segítségnyújtás akár
házilag elvégezhető, kevés alapanyagot igénylő
tevékenységekben. Pl. udvar kitakarítása, zárak
megjavítása

Teljesítményarányos
megteremtése
4. Egészségügy helyzete,
szűrővizsgálatok
kiterjesztése,
hozzáférhetővé tétele

anyai

Betegségek megelőzése

 A célcsoportból származó példa értékű járási
vezetők bemutatkozása, konzultációs lehetőség
velük – ők hogyan csinálták

elismerés
 Államilag finanszírozott egészségügyi ellátás
igénybe vételének támogatása, lehetőségek
kommunikálása
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OK

PROBLÉMA
5. Gyermekvállalás
korban”
6. Munkahelyhiány

CÉL
„fiatal A
célcsoport
szocializációjának
erősítése – már gyermekkortól

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE
 Együttműködés a Szociális Szolgáltató Központtal

A kommunikáció fejlesztése a  A
célcsoport
végzettségének
megfelelő
célcsoportokkal szociális juttatások,
álláslehetőségek összegyűjtése, kommunikálása a
képzések, foglalkoztatás tekintetében
célcsoport tagjai felé
 Vihar utáni erdő tisztítási munkába bevonni a
célcsoport tagjait, munkájukért cserébe tűzifát
biztosítani a számukra

7. Képzetlenség

Minél magasabb iskolai végzettség
elérése a lakosság minél nagyobb
arányánál

 A célcsoport tagjaira egyesével odafigyelni
járáson belül – szociális segítők bevonásával
 Gyakorlatban alkalmazható képzések indítása –
pl. növénytermesztés, állattartás a gyakorlatban

17. táblázat: Mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége
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4.2 Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unió részéről a gyermekek jogai, az általános emberi jogok részeként védelmet élveznek, egyrészt a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989.
november 20-án kihirdetett ENSZ Egyezményt aláíró és ratifikáló uniós tagállamok kötelezettsége miatt, másrészt a Lisszaboni Szerződés ratifikálását
követően hatályossá váló Alapjogi Karta 24. cikkében foglaltak alapján.
A gyermeket megilleti a szociális biztonsághoz-; a társadalombiztosítási juttatásokhoz-; a szeretetteljes, gondoskodó környezethez-; az egészséges
táplálkozáshoz-; a közoktatáshoz-; az egészségügyi ellátás igénybevételéhez való jog. A gyermekeket meg kell védelmezni az erőszaktól, támadástól,
durvaságtól, elhagyástól, elhanyagolástól, rossz bánásmódtól és kizsákmányolástól, a gyermekkereskedelem veszélyétől, az illegális külföldi
örökbefogadástól, kábítószer-fogyasztástól. A gyermekek nem válhatnak a háború áldozatává, joguk van játszani, és joguk van vallásukat gyakorolni.
OK

PROBLÉMA

Családi támogatás hiánya
Kitörési
lehetőség
(gazdasági okok)

hiánya

Szegregált környezet
Szegénység,
sokgyerekes
szegénységben élő családok
Munkanélküli,
végzettségű szülők

alacsony

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE

8. Hiányos
családi  Az
érintett
szocializáció,
gyerekek
szocializációja
nem tudják problémáikat
megfogalmazni,
szoronganak, nem tudnak
beilleszkedni

gyerekek

 Óvodában külön figyelmet kapnak a hátrányos
helyzetű gyermekek.

 Gyerekek minél
részt
tudjanak
oktatásban

sikeresebben
venni
az

 Szocializációs felzárkóztatási program kidolgozása

9. Szocializációs
felzárkóztató programok
hiánya

Szocializáció

CÉL

10. Nem
biztosított
a  Az
érintett
gyerekek
kulturális javakhoz való
szocializációja, kultúrával való
hozzáférés
megismertetése
11. Családi háttér

 Társadalmi mobilitás javítása

 Nyári gyerekétkeztetési program
kulturális programok megrendezése

keretében

 Civil szervezetek támogatása
 Életút megmutatása a gyerekeknek
 Gyermekek, fiatalkorúak komplex szocializációs24

OK

PROBLÉMA
12. Feltételek hiánya

13. Rossz
körülmények

CÉL

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE
pályázati rendszere

 Gyerekek
létszükségleteinek  Védőnői szolgálat segítségével a szülők
biztosítása, amely a gyerekek
felkészítése arra, hogyan kell foglalkozni a
egészséges
fejlődéséhez
gyerekekkel – fejlesztő játékok, meseolvasás,
szükséges
közös játék
lakhatási  Gyerekeknek élhető körülmények
biztosítása

 Bentlakásos
kollégium
biztosítása
a
gyermekszegénységben élők számára általános
iskolás, középiskolás korban

14. Szülők alacsony anyagi  Szülők minél magasabb iskolai  Az érintett szülők felnőtt oktatás keretében
színvonala, jövedelme
végzettség elérése
általános iskolai, szakmunkás képzés befejezése
18. táblázat: Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
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4.3 Nők helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Parlament 2015. január 28-án kelt jelentése szerint lassan halad a nők foglalkoztatásának javítása, amihez minőségi munkahelyekre van szükség.
A válság katasztrofális következményekkel járt a nők foglalkoztatásának minőségére nézve. Problémát jelent továbbá a nemek közötti bérszakadék.
OK

PROBLÉMA

CÉL

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE

15. Munkáltatók,
Rugalmas
és
alternatív
munkavállalók kiválasztása munkalehetőségek megteremtése
esetén előnyben részesítik
a férfiakat

Gazdaság változása

16. GYES-ről,
GYED-ről GYES-ről,
GYED-ről
munkába való visszatérés visszatérés támogatása
nehézségei

munkába  Rugalmas és
megteremtése

Értékváltás, identitás krízis
Több generációs családmodell
megváltozása
Kompromisszum hiány
Gazdasági váltás
Társadalom
Felelősségvállalás hiánya

17. Karrierlehetőség
korlátozott

 szabályozás kialakítása

Munkahelyteremtés

alternatív

munkalehetőségek

 Magasabb képzettség elérésének támogatása

Saját
vállalkozás
elindításának
ösztönzése, vállalkozások támogatása

18. Női munkanélküliségi ráta Női munkanélküliség csökkentése
 EU-s pályázati lehetőségekről információhoz való
magasabb
hozzáférés biztosítása
Saját
vállalkozás
elindításának
ösztönzése, vállalkozások támogatása  Mentor program szervezése
19. Nők számára alacsonyabb Az egyenlő bérszínvonal elérésének
bér ajánlása ugyanazért a támogatása
feladatért, mint a férfiak
számra

 Központi szabályozás kialakítása

20. Családon belüli erőszak

 Segélyvonallal
disszeminációja

Az érintett nők helyzetének javítása

kapcsolatos

információk
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OK

PROBLÉMA
21. Egyedülálló anyák

CÉL
Megélhetés
támogatása

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE
biztosításának

 Képzési lehetőségekről információk eljuttatása a
célcsoport számára
 Gyerekek számára bölcsődei, óvodai ellátás
biztosítása
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4.4 Idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unió tagországai bár bizonyos hangsúlykülönbségekkel, de felismerték az idősödő társadalom jelentette kihívásokat, és aktívan keresik az idősek
minőségi életét elősegítő programokat és az idősekre vonatkozó szociálpolitikai, jóléti rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát. Demográfiai előrejelzések
szerint valamennyi időskorú csoport aránya növekedni fog, de a legidősebbek, azon belül pedig a nők részaránya emelkedik legintenzívebben. A folyamat
jellemzői: növekszik az átlagéletkor, csökken az élve születések száma, magasabb a középkorúak halandósága, nők hosszabb élettartama („feminization of
ageing”).
OK

PROBLÉMA

Infrastruktúra hiányosságai
Földrajzi
sajátosságai

elhelyezkedés

Gazdasági helyzet
Társadalmi helyzet

CÉL

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE

22. Időseket ellátó rendszerek Egyedülálló, idős emberek segítése
felkészületlenek
a
megváltozott
ellátási
szükségletekre
(pl.
idősotthonokban
az
ápolási
szükségletek
növekedése)

 Idős otthonok fejlesztése – férőhelyek számának
növelése, szolgáltatás minőségének növelése

23. Jelzőrendszer
szűkössége

 Jelzőrendszer kapacitás fejlesztése

kapacitás

Egyedülálló, idős emberek segítése

24. Külterületen élő idős, Egyedülálló, idős emberek segítése
egyedülálló
emberek
figyelése, segítése csak
részben megoldott

 Tanyagondnoki szolgálat erősítése, önkéntes
munka

25. Idős korosztály társadalmi Aktív nyugdíjasok hasznosnak érezzék  Idős emberek civil szervezetek munkájába
hasznosságának
magukat
történő bevonása
kiaknázatlansága
 Nyugdíjasok bevonása közéleti, kulturális
tevékenységbe
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OK

PROBLÉMA

CÉL

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE
 Idősek önszerveződő csoportjainak segítése
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4.5 Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A Magyar Közlöny 2013. május 24-i számában megjelent a végleges, elfogadott 2013, éve LXII. törvény szerint, melyet az Országgyűlés a 2013. május 13-i
ülésnapján fogadott el, fogyatékkal élő személy “az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi,
pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban, a
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza, vagy gátolja. 2. § A Fot. 7/A. § (1) bekezdése alapján „A fogyatékos személy számára –
figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférést.”
OK
A fogyatékkal
végzettség
alacsonyabb

élők iskolai
általában

PROBLÉMA
26. Elszigeteltség,
kirekesztettség, hátrányos
társadalmi megítélés

CÉL
 Elfogadás erősítése
 Fogyatékkal élők integrációja a
társadalomba

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE
 Olyan programok, játékok, amelyben mind épek,
mind fogyatékkal élők részt vehetnek – mind
gyermekek, mind felnőttek részére

A
társadalomnak
nincs
személyes
tapasztalata
a
fogyatékkal
élőkkel
kapcsolatban

 Gyermeknapi rendezvényen olyan programok,
játékok, amik lehetővé teszik az épek számára,
hogy megismerjék, milyen nehézségei, speciális
igényei vannak egy fogyatékkal élőnek

Cégek visszaéltek a fogyatékkal
élők
foglalkoztatásából
származó előnyökkel

 A városi önkormányzat támogatást ad a
fogyatékkal élők rendezvényeinek – mind anyagi,
mind természetbeni támogatás

Önkormányzat
nem
tud
megfelelő
munkahelyeket
teremteni

 A középiskolások önkéntes közösségi szolgálati
kötelező óráinak egy részét fogyatékkal élők
támogatására fordítani – ezáltal a fiatalok
megismerik, milyen nehézségei, speciális igényei
vannak egy fogyatékkal élőnek

Munkaügyi Központban nincs
megfelelő
program
a
fogyatékkal élők segítésére

 Megoldani a fogyatékkal élők és épek közös
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OK
Vállalkozók nem érdekeltek a
munkahelyteremtésben
Nincs pozitív diszkrimináció a
fogyatékkal élők foglalkoztatói
számára
Kizárólag
fogyatékos
munkaerőt alkalmazó cégek
versenyképessége alacsony

PROBLÉMA

CÉL

27. Fogyatékkal
élők
hátrányos
helyzetben  Fogyatékkal élők munkavállalási
lehetőségeinek javítása
vannak a munkaerőpiacon

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE
iskoláztatását
 Közösségi tevékenységekbe bevonni a fogyatékkal
élőket,
 Képzéseket szervezni a fogyatékkal élők számára

28. Nem ismert a fogyatékkal
élők száma, fogyatékuk
milyensége, mértéke

 Megismerni a célpiacot

 Egyesületekkel felvenni a kapcsolatot – annak
érdekében, hogy minél több információt
szerezzen az Önkormányzat a fogyatékkal élőkről
 Meghatározni, milyen már meglévő munkahelyen
lehetne
segíteni
a
fogyatékkal
élők
elhelyezkedését, illetve milyen új munkahelyek
teremtésére lenne szükség.
 Alternatív munkalehetőségek kialakítása
 Civil szervezeteken
teremtése

29. Önsegítő csoportok hiánya

 Önsegítő csoportok létrehozása

keresztül

munkahelyek

 Együttműködés civil szervezetekkel

 Fogyatékosok közösségi életbe
történő bevonása
30. Fogyatékkal élők számára
a
szolgáltatások  Fogyatékkal élők számára a  Intézmények akadálymentesítése (Pirtón: posta,
szolgáltatások
azonos
óvoda)
elérhetősége korlátozott
lehetőségének biztosítása
 Közlekedési
eszközök,
megállók
akadálymentesítése
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OK

PROBLÉMA
31. A
fogyatékkal
élők
hátrányos
helyzetben
vannak
a
munkaerő
piacon

CÉL

LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE

 Fogyatékkal élők munkaerő piaci
helyzetének javítása

 Alternatív munkavállalási lehetőségek kidolgozása
a célcsoport ismeretének függvényében
 Alternatív munkavállalási lehetőségek teremtése
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4.6 Külterületeken élők helyzete, esélyegyenlősége
Bács-Kiskun megye különös jelentőséggel bíró bűnmegelőzésről szóló stratégiáját a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló
1744/2013. (X. 17.) számú Korm. határozatával fogadta el, Bács-Kiskun megye tekintetében különös jelentőséggel bíró stratégiáját. „Klasszikus értelemben
vett kiterjedt tanyavilágról igazán csak Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területéin beszélhetünk. A biztonság és a köznyugalom fenntartása ezeken a
területeken már századokkal ezelőtt is speciális módszereket igényelt. A lakott tanyák többségében idős, illetve egyedülálló, hátrányos helyzetű személyek,
családok élnek. A külterületen, különösen a tanyavilágban élő népesség érzékenyebben reagál a bűnügyi helyzet változásaira, sőt más társadalmi rétegektől
eltérően, sajátos helyzetükből fakadóan jobban igényli az állam szolgáltató gondoskodását.”
OK

Elszigeteltség

PROBLÉMA
CÉL
LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE
32. Külterületen élők számára
a
szolgáltatások  Külterületen élők számára a  Külterületi központok kialakítása. pl.: bolt, posta
szolgáltatások elérésének javítása
korlátozottan elérhetőek
33. Egyedül élő idősek nagyon
szolgálat  Több tanyagondnok alkalmazása járási szinten
nehéz
életkörülmények  Tanyagondnoki
elérhetőségének javítása
között élnek
 Tanyagondnok által biztosított szolgáltatások
körének szélesítése. pl.: vérnyomásmérő

Földrajzi elhelyezkedés
Gazdasági környezet
Külterületen élők fő csoportjai:
idősek, szociálisan hátrányos
helyzetben
élők,
nagy
családosok

 Pályázatokon keresztül eszközök szerzése
34. Utak
járhatóságának
 Utak fejlesztése
problémája
35. Közlekedés
nem
megoldott – iskolába  Közlekedési
fejlesztése
jutás, orvoshoz jutás

 Forrás keresése az utak fejlesztésére
lehetőségek  Tapasztalatok
összegyűjtése,
lehetőségek kidolgozása

fejlesztési

 Speciális szükségletek feltérképezése, képzés
36. Nem
közbiztonság
37. Közművek hiánya

kielégítő

 Mezei
továbbfejlesztése
 Közművek fejlesztése

őrszolgálat  Tapasztalatok
összegyűjtése,
lehetőségek kidolgozása

fejlesztési

 Pályázati lehetőségek, források összegyűjtése
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5 Esélyteremtő
Programterv
megvalósulásra kerülő akciói

kiemelt

hosszútávon

A problémák feltárását követően a problémák priorizálására került sor. A Kerekasztal tagjai által
legjelentősebbnek ítélt esélyegyenlőségi problémák orvoslására megfogalmazott akciók:
1. Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles körű kiterjesztése
járási szinten;
2. 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali foglalkoztatási lehetőségének
megteremtése;
3. Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni – lehetőségekkel
kapcsolatos teljes körű tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási szinten;

5.1 Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles
körű kiterjesztése járási szinten
Az intézkedés címe, megnevezése

Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának
széles körű kiterjesztése járási szinten

Célcsoport

Fiatalok

Probléma

Hátrányos helyzetű fiatalok nagyon kis arányban vesznek
részt felsőoktatási képzésben, még kevesebben fejezik be

A feltárt probléma oka

Hátrányos helyzetű fiatalok szülei nehezen tudják
megteremteni az anyagi feltételeit annak, hogy
gyermekeik főiskolán, egyetemen tanuljanak

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Társadalmi mobilitás elősegítése
Hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási tanulmányi
lehetőségeinek a megteremtése

A célkitűzés összhangja
stratégiai dokumentumokkal

Ifjúsági Stratégia

egyéb

1. Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) – részvétel a
programban önkormányzati szinten – óvónők
képzése,
szociális
támogatás,
kulturális
felzárkóztatás

Akció leírása

2. BURSA – önkormányzati támogatás újraindítása
egyetemisták, főiskolások számára szociális
alapon, 10 hónap,
Teendők: a program részleteinek kidolgozása, az
összeg elkülönítése a költségvetésből
3. Jó tanuló, jó sportoló – ösztöndíj főiskolásoknak,
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egyetemistáknak
Teendő: a program részleteinek kidolgozása, az
összeg elkülönítése a költségvetésből
4. Vállalkozók Klubja – fiatalok tanulmányaihoz
anyagi hozzájárulás
Teendő: bátorítani a Vállalkozók Klubját,
folytassák ezt a kezdeményezést, jövőre is
hirdessék meg a programot
Felelős

Molnár Nándor

Határidő

2016.05.01.
Feladat

Felelős

Erőforrásigény
(óra)

IPR

járási
települések
polgármesterei

40

BURSA

járási
települések
polgármesterei

40

járási
települések
polgármesterei

40

járási
települések
polgármesterei

10

Szükséges erőforrások
Jó tanuló,
sportoló
Vállalkozók
klubja
Eredményességi indikátorok
Az
intézkedés
fenntarthatósága

jó

10 fő támogatásban részesítése 2016-2017 tanévben

eredményeinek A támogatások forrásának lehetőségét több évre előre
meghatározni

19. táblázat: Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles körű kiterjesztése járási szinten
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5.2 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának
foglalkoztatási lehetőségének megteremtése

és

nappali

Az intézkedés címe, megnevezése

6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali
foglalkoztatási lehetőségének megteremtése

Célcsoport

Gyerekek

Probléma

Az iskolai szünetben a hátrányos helyzetben lévőknek
problémát jelent a 6-12 éves korú gyermekek
felügyeletének megoldása.

A feltárt probléma oka

A szervezett programok, nyári táborokon való részvételnek
anyagi vonzata van. A szülők ezt nem tudják finanszírozni.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Cél, hogy minél több gyermek számára tudjanak a járási
önkormányzatok közvetlen és közvetett módon ingyenes
vagy nagyon alacsony költséggel járó programot
biztosítani.

A célkitűzés összhangja egyéb Sport koncepció
stratégiai dokumentumokkal
Gazdasági koncepció 2014-2019
1. Kiskunhalas Város Sportjáért
Akció leírása
tevékenységének fejlesztése.

Közalapítvány

Teendő: Az Alapítvány valamely látványsportban
utánpótlás csapatot alapít, és működtet; a helyi
cégektől a működésére támogatást szerez (TAO).
A csapatok munkájában (edzések, versenyek) a
hátrányos helyzetű fiatalok részt vesznek, így az
általuk szervezett nyári táborokban is részt tudnak
venni. Az Alapítvány működtetése önkormányzati
feladat, így Kiskunhalas Város Önkormányzat
kijelölt munkatársának munkaköri leírásában
szerepelni fognak az Alapítvánnyal kapcsolatos
tevékenységek.
2. A települések költségvetéséből forrás elkülönítése
gyerekek táboroztatására – a települések
maguknak határozzák meg ennek mértékét. A nyári
táborozási támogatást civil szervezeteken keresztül
kaphatják meg az arra érdemesek.
3. Pályázatfigyelés: a járási önkormányzatok kijelölt
munkatársai figyelik a nyári táboroztatásra,
eszközbeszerzésre irányuló pályázatokat, szükség
esetén
civil
szervezetekkel,
oktatási
intézményekkel,
más
önkormányzatokkal
együttműködve vállalják, hogy minél több
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pályázatot adnak be annak érdekében, hogy
forrást szerezzenek a gyerekek nyári táboroztatási
lehetőségeinek megteremtésére
Felelős

Molnár Nándor

Határidő

2016. május 1

Szükséges erőforrások

Eredményességi indikátorok

Az
intézkedés
fenntarthatósága

Feladat

Felelős

Erőforrásigény
(óra)

Kiskunhalas Város
Sportjáért
Közalapítvány

Fülöp Róbert

200

Költségvetésből
forrás elkülönítése

járási
települések
polgármesterei

50

Pályázatfigyelés

járási
települések
polgármesterei

200

1 db működő látványsport csapat
1 fő munkaköri leírásában szerepel: Kiskunhalas Város
Sportjáért Közalapítvány felügyelete
Költségvetésben szereplő elkülönített összeg
1 fő munkaköri leírásában szerepel: pályázatfigyelés

eredményeinek A munkakörök fenntartása az Önkormányzaton belül

20. táblázat: 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali foglalkoztatási lehetőségének megteremtése
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5.3 Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni –
lehetőségekkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatásának és
segítésének megteremtése járási szinten
Az
intézkedés
megnevezése

címe, Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni
– lehetőségekkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatásának és
segítésének megteremtése járási szinten

Célcsoport

Mélyszegénységben élők

Probléma

A célcsoport tagjai, különös tekintettel a célcsoport új tagjaira –
mint friss munkanélküliek – nem tudják pontosan, hogy milyen
szociális támogatás érhető el a számukra. A velük kapcsolatban
álló intézmények és képviselőik sem minden esetben tudnak
teljes körű információt nyújtani a célcsoport tagjai számára.

A feltárt probléma oka

A szociális ellátások rendszere 2013-2014 évben átalakult.

Az intézkedéssel elérni kívánt A célcsoporttal kapcsolatban lévő intézmények képviselői teljes
cél
körű tájékoztatást adjanak a célcsoport tagjainak.
A célkitűzés összhangja egyéb Gazdasági koncepció 2014-2019
stratégiai dokumentumokkal
A kapható támogatások összegyűjtése, leírása átlátható
Akció leírása
formában
Célcsoporttal kapcsolatban lévő intézmények képviselőinek
tájékoztatása az esélyegyenlőségi konferencia keretében
A célcsoporttal kapcsolatban lévő intézmények tájékoztatják a
célcsoport tagjait
A dokumentum évenkénti frissítése
Felelős

Simon István

Határidő

2016. 06.16.

Szükséges erőforrások

Feladat

Felelős

Erőforrásigény
(óra)

A
kapható
támogatások
összegyűjtése,
leírása
átlátható
formában

Simon István

20

Célcsoporttal
kapcsolatban lévő
intézmények
képviselőinek
tájékoztatása
az

Simon István

20
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esélyegyenlőségi
konferencia
keretében

Eredményességi indikátorok

A
célcsoporttal
kapcsolatban lévő
intézmények
tájékoztatják
a
célcsoport tagjait

Simon István

20

A
dokumentum
évenkénti frissítése

Simon István

10

10 db a mélyszegénységben élők csoportjával kapcsolatban lévő
intézmény bevonása az akcióba

Az intézkedés eredményeinek A leírás évenkénti frissítése és az intézményeknek történő
fenntarthatósága
megküldése
21. táblázat: Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni – lehetőségekkel kapcsolatos teljes körű
tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási szinten
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6 Esélyteremtő
Programterv
megvalósulásra kerülő akciói

kiemelt

rövidtávon

A Programterv keretében rövidtávon megvalósuló esélyegyenlőségi akciók 2015. október 31-ig
megvalósulnak:
1. Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia rendezése;
2. Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a fogyaték nélkül élőkkel;
3. Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási szinten. Célterületek:
EU projekt megvalósítás, önkormányzati feladatok, esélyegyenlőség kérdései;
4. Védőnői program – édesanyák anyai kompetenciáinak fejlesztésére;

6.1 Esélyegyenlőségi konferencia
Az
intézkedés
megnevezése

címe, Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia rendezése

Célcsoport

Valamennyi esélyegyenlőségi problémával érintett csoport

Probléma

Az esélyegyenlőség kérdése Magyarországon még fejletlen, az
esélyegyenlőségi témákkal foglalkozóknak nincs megfelelő
visszajelzése az elvégzett feladatokkal kapcsolatosan

A feltárt probléma oka

Az esélyegyenlőség gyakorlati és magas szintű megvalósulásához
hazánkban nemcsak pénz, hanem szemléletváltás is szükséges

Az intézkedéssel
kívánt cél

elérni Fő cél:
Szakmai szervezetek szakmai szemléletének további erősítése
További célok:
Tudásmegosztás
A konferencián résztvevő meghívott előadók megosztják a
résztvevőkkel a témához kapcsolódó tapasztalataikat, ezzel erősítve
az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósulását
Projekt akcióinak disszeminációja, szakmai csoportok megvalósításba
történő bevonása

A célkitűzés
egyéb

összhangja Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése
stratégiai Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója
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dokumentumokkal

Akció leírása

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programja
Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai 2007-2013
1. Konferencia céljának meghatározása
2. Tematika összeállítása, időpont kitűzése
3. Előadó személyek megnevezése és meghívása
4. Résztvevők körének meghatározása
5. Rendezvényszervezés
6. Konferencia dokumentálása
7. Konferencia lebonyolítása

Felelős

Molnár Nándor

Határidő

2015. november 30.

Szükséges erőforrások

Erőforrásigény
(óra)

Költség
(Ft)

Molnár
Nándor

3

-

Tematika
összeállítása, időpont
kitűzése

Molnár
Nándor

3

-

Előadó
személyek
megnevezése
és
meghívása

Molnár
Nándor

3

-

Résztvevők körének
meghatározása

Molnár
Nándor

3

-

Rendezvényszervezés

Kiskunhalas
Sóstó-Fürdő
Idegenforgalmi
Kft.

4

470.000

Feladat

Felelős

Konferencia céljának
meghatározása
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Eredményességi indikátorok

Konferencia
dokumentálása

Molnár
Nándor

4

-

Konferencia
lebonyolítása

Molnár
Nándor

4

-

Konferencián résztvevők száma: 50 fő

Az
intézkedés A konferencián elhangzott előadások anyagának nyilvánossá tétele a
eredményeinek
konferencia résztvevőinek körében
fenntarthatósága
22. táblázat: Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia rendezése
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6.2 Esélyegyenlőségi nap
Az intézkedés
megnevezése

címe, Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a fogyaték
nélkül élőkkel

Célcsoport

Fogyatékkal élők (akadályozottak)

Probléma

A járásban élő emberek nem kellően ismerik az akadályozottak
problémáit

A feltárt probléma oka

A társadalomnak nincs személyes tapasztalata a fogyatékkal élőkkel
kapcsolatban. Nincs elegendő hangsúly fektetve az akadályozottak
életének bemutatására, megismerésére.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A fogyaték nélkül élők közelebbről is megismerik a fogyatékkal élők
életének nehézségeit, a két csoport közötti társadalmi különbségek
csökken, fogyatékkal élők társadalmi elfogadottsága nő.
Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal

Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programja
Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai 2007-2013
Kiskunhalas Város Középtávú Sportkoncepciója 2007-2013

Akció leírása

Esélyegyenlőségi rendezvények szervezése a járási településeken.
1. a rendezvény felelőseinek megnevezése
2. kapcsolatfelvétel a projektben nem résztvevő településekkel
3. a rendezvények időpontjainak meghatározása
4. a rendezvény lebonyolítására akcióterv összeállítása, a
népszerűsítő rendezvényeken az akadályozottak életének
bemutatása játékos formában
- kerekesszék, amely bármely résztvevő számára
kipróbálható
- akadálypályás verseny kerekesszékkel, amely bármely
résztvevő számára kipróbálható
- esélyegyenlőségi kvíz
- szembekötős játék
5. rendezvények lebonyolítása – ide értve egy multimédiás
bemutató megtartását

Felelős

Molnár Nándor

Határidő

2015. szeptember 1.

Szükséges erőforrások

Feladat

Felelős

Erőforrásigény
(óra)

Költség
(Ft)
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A
rendezvény
felelőseinek
megnevezése

Molnár
Nándor

3

-

Kapcsolatfelvétel a
projektben
nem
résztvevő
településekkel

Molnár
Nándor

3

-

A
rendezvények
időpontjainak
meghatározása

Molnár
Nándor

3

-

A
rendezvény
lebonyolítására
akcióterv
összeállítása,
a
népszerűsítő
rendezvényeken az
akadályozottak
életének bemutatása
játékos formában

Molnár
Nándor

5

-

Rendezvények
lebonyolítása

Molnár
Nándor

2

-

Eredményességi
indikátorok

Rendezvényen résztvevők száma: 20 fő

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Az esemény népszerűsítésére készült brossura
A települési önkormányzatok elhelyezik az esemény dokumentációját
a honlapjukon

23. táblázat: Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a fogyaték nélkül élőkkel
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6.3 Önkéntes közösségi munka
Az
intézkedés
megnevezése

címe, Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási
szinten. Célterületek: EU projekt megvalósítás, önkormányzati
feladatok, esélyegyenlőség kérdései

Célcsoport

Gyerekek

Probléma

A fiataloknak – különös tekintettel a középiskolásokra – kis
betekintése van arra, hogy milyen lehetőségei vannak
karrierépítés tekintetében.

A feltárt probléma oka

A fiatalok későbbi pályaválasztási elképzeléseit, továbbtanulási
hajlandóságát befolyásolja, hogy milyen környezetben
szocializálódnak, milyen területekre van lehetőségük betekintést
nyerni.

Az intézkedéssel elérni kívánt A fiataloknak lehetőséget teremteni a projekt rendezvényein
cél
keresztül az EU projekt megvalósítás, esélyegyenlőség, az
önkormányzati tevékenység egy kis szeletébe.
A célkitűzés összhangja egyéb Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója
stratégiai dokumentumokkal
Akció leírása

A projekt keretében megrendezésre kerülő rendezvények
lebonyolításában lehetősége lesz minden járási településről 2
középiskolás fiatalnak részt venni. Az általuk ellátott feladat a
kötelezően ellátandó önkéntes közösségi munka keretében
felmutatható.
A rendezvények:
1. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 számú projekt keretében
megrendezésre kerülő 9 információs nap, projekt
eredményeit népszerűsítő nap, illetve esélyegyenlőségi
nap
2. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089
konferenciája

számú

projekt

záró

A fiatalok az alábbi feladatok ellátásában vesznek részt:
- a vendégek fogadása
-

jelenléti ívek aláíratása

-

szórólapok osztása

-

helyszín berendezése

-

játékok során animátori szerep betöltése
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-

a rendezvény tapasztalatainak összefoglalása 1 oldalban

A program meghirdetésének módja: a járási települések
Facebook oldalukon hirdetik meg a lehetőséget, a jelentkezés
önkéntes, a jelentkezés sorrendje alapján kerülnek kiválasztásra a
fiatalok
Felelős

Simon István

Határidő

2015.09.17

Szükséges erőforrások

Eredményességi indikátorok

Erőforrásigény
(óra)

Költség
(Ft)

Simon
István

3

-

Az önkéntes munka
dokumentálása

Simon
István

3

?

Tapasztalatok
összefoglalók
összegyűjtése

Simon
István

3

?

Feladat

Felelős

Toborzás – minden
járási településen

20 fiatal részvétele a programban

Az intézkedés eredményeinek A járási települések önkormányzatai vállalják, hogy évente egy, az
fenntarthatósága
önkormányzat által szervezett rendezvény lebonyolításába bevon
2-2 középiskolás diákot.
24. táblázat: Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási szinten. Célterületek: EU projekt megvalósítás,
önkormányzati feladatok, esélyegyenlőség kérdései
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6.4 Nyári tanulmányi felzárkóztatási program
Az
intézkedés
megnevezése

címe, Nyári tanulmányi felzárkóztatási program, hátrányos helyzetű
elsősorban roma származású tanulók lemorzsolódásának
megakadályozására

Célcsoport

Hátrányos helyzetű elsősorban roma származású általános és
középiskolás fiatalok és azok szülei

Probléma

A térségben a felnőtt társadalom körében jelentős társadalmi,
szocializációs problémák jelentkeznek. A gyermekek és fiatalok
körében beilleszkedési problémák, tanulási nehézségek
tapasztalhatóak, ennek következtében a célcsoporton belül
aránytalanul magas a bukások, ennek következtében az
évfolyamismétlők száma

A feltárt probléma oka

A feltárt problémák a családi háttérre vezethetőek vissza. Az
emberek életét meghatározza, hogy kisgyermek korban hogyan
foglalkoztak velük, milyen neveltetést kapnak. Sok esetben a
szülők nem tudják, hogyan, miképpen tanítsák, fejlesszék
gyermeküket, vagy fel sem ismerik ennek jelentőségét.

Az intézkedéssel elérni kívánt A nyári szünet időszakában a bukott tanulók pótvizsgára
cél
történő felkészítésével csökkenteni, optimális esetben
megakadályozni az évfolyam ismétléseket.
A célkitűzés összhangja egyéb Ifjúsági koncepció
stratégiai dokumentumokkal
1. Egyeztetés a kisebbségi önkormányzattal, az iskolai
Akció leírása
ifjúsági segítő hálózattal, valamint az utca bizalmi
hálózattal és az érintett iskolák vezetőivel,
pedagógusaival az akció szakmai megvalósíthatóságáról
2. A célcsoporton belül a bukott tanulók felmérése
összegyűjtése
3. Az ifjúsági segítő hálózat, valamint az utcabizalmi
hálózat egyeztetése, igényfelmérése az érintett tanulók
szüleivel. Végleges részvételi lista összeállítása
4. A foglalkozások megszervezése, megtartása
5. Az ifjúsági segítő hálózat, valamint az utcabizalmi
hálózat folyamatos kapcsolattartása a tanulókkal, a
szülőkkel és a foglalkozásokat tartó pedagógusokkal.
6. A foglalkozás eredményeinek bemutatása a záró
konferencián
Felelős

Molnár Nándor
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Határidő

2015.10.30.

Szükséges erőforrások

Feladat

Felelős

Erőforrásigény
(óra)

Egyeztetés
az
iskolákkal, az ifjúsági
segítő
hálózattal,
valamint az oktatási
intézményekkel

Szűcs Csaba
alpolgármester,
Molnár Nándor

5

A
feladatlista
kidolgoztatása

Molnár Nándor

2

Feladatlista
kidolgozása

Molnár Nándor

8

Sóstó Kft.

4

Molnár Nándor

8

A
munkafüzet
megszerkesztése és
nyomtatása
Tanulmányi
felzárkóztatási
program hátrányos
helyzetű,
elsősorban roma
származású tanulók
lemorzsolódásának
megakadályozására
Eredményességi indikátorok

A felzárkóztatási programban részt vett tanulók száma és
aránya a bukott tanulok számán belül a célcsoportban. A
pótvizsgán eredményesen szerepelt tanulók száma.

Az intézkedés eredményeinek A kisebbségi önkormányzattal, az iskolákkal közösen minden
fenntarthatósága
évben kezdeményezzük a nyári felzárkózató foglalkozások
megtartását.
25. táblázat: Járási szintű védőnői foglalkozások kidolgozása
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7 Az Esélyteremtő Programterv disszeminációja
A disszeminációs tevékenységek célja, hogy a Programtervben foglaltak minél szélesebb körhöz
eljuthasson, ezzel hozzájárulva a Programtervben foglaltak megvalósulásához.
SSz.

Disszeminációs tevékenység
megnevezése

Disszeminációs tevékenység
által elért személyek száma

Disszeminációs
tevékenység
időpontja

1.

Esélyegyenlőségi programterv
elküldése
a
járási
önkormányzatok számára

27 fő

2015. július 17.

2.

Esélyegyenlőségi programterv
felöltése a Felzárkóztatási
Kerekasztal
munkájában
résztvevő
önkormányzatok
honlapjára

1 000 fő

2015. július 20.

3.

Esélyegyenlőségi nap

40 fő

2015. július 20 – 2015.
augusztus 15.

4.

Esélyegyenlőségi konferencia

100 fő

2015. szeptember 17.

5.

Esélyegyenlőségi akciótervek
nyomtatott
változatának
elérhetővé
tétele
a
Felzárkóztatási
Kerekasztal
munkájában
részt
vevő
önkormányzatok recepcióján

1 000 fő

2015. július 20

26. táblázat: Az Esélyteremtő Programterv disszeminációja
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