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Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.
27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.)
EMMI rendelet rendelkezéseivel, Sándorfalva Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban -2013.
június 27. napján elfogadott 104/2013. (IV. 27.) Kt. számú határozatában - rögzítette az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.

Önkormányzatunk vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település
más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá,
hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Sándorfalva Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A HEP IT célja
A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programban minden egyes kiemelt célcsoport helyzetére vonatkozó
elemzés alapján, a helyzetük és esélyeik javítása érdekében rövid-, közép-, és hosszú távú célokat tűzött ki.
A kitűzött célok megvalósításának előmozdítására intézkedési terveket fogalmazott meg, melynek végrehajtását
elsősorban az önkormányzati intézményrendszer tagjaira bízta.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításának társadalmi megvitatására a Képviselő-testület a Szociális
Kerekasztalt, és annak résztvevőit jelölte ki.
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A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó
részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,


a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló
321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete
és



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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)



a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)



a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)



a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)



az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)



a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.
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A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a
rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtására vonatkozó beszámoló
Sándorfalva Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában előírt intézkedései az alábbiak szerint
kerültek végrehajtásra.

1. Romák és/vagy mélyszegénységben élők esélyegyenlősége érdekében tett intézkedések

Feltárt probléma: a munkanélküliség aránya nagy (7% az aktív korú 15-64 éves lakosság körében)
Általános cél: közfoglalkoztatás lehetőség szerinti bővítése
Rövid távú cél: több álláskereső bevonása a közfoglalkoztatásba
Középtávú cél: munkanélküliek száma csökken
Hosszú távú cél: munkabért kapnak foglakoztatást helyettesítő támogatás helyett
Közép és hosszútávon további cél: elősegíteni önkormányzati szinten a munkahelyteremtés feltételeit, hogy ne csak
az Önkormányzat legyen a legnagyobb foglalkoztató (pl: Pallavicini Program Képviselő-testület által elfogadott, Helyi
Építési Szabályzat módosítása, a Bika kaszáló részbeni ipari övezetté nyilvánítása)
Előírt intézkedések:
1.
2.
3.

Közfoglalkoztatás tervezésénél a bővítési lehetőségek vizsgálata az egyes közfoglalkoztatóknál.
Közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása a munkaügyi kirendeltséghez a pályázati lehetőségek
figyelembe vételével.
A közfoglalkoztatás végrehajtása az önkormányzati foglalkoztatók részéről a pályázat alapján kötött
hatósági szerződésnek megfelelően.

Elért eredmények:
Közfoglalkoztatási helyzetkép 2013-2015
2011. évtől kezdődően megújult a közfoglalkoztatás rendszere Mindez a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) valamint az Sztv. módosítása mellett, az eddig többféle
forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt járt.
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Az Sztv. alapján az önkormányzatok elsődleges kötelezettsége az aktív korúak ellátására jogosultak tekintetében a
közfoglalkoztatás megszervezése. Erre tekintettel a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződéseknek megfelelően, a biztosított támogatás mellett havi
bontásban, átlagosan az alábbi önkormányzati közfoglalkoztatók vettek részt a közfoglalkoztatás lebonyolításában.

2011
(fő)

Foglalkoztató
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.

2012
(fő)
8

2013
(fő)

13

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.
Budai Sándor Kulturális Központ

2014
(fő)

14

29

2

8

9

2

2

6

6

30

46

2

Sándorfalvi Kulturális Központ
Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény

2

2

Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal

6

6

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Összesen

18

23

A közfoglalkoztatottak elsősorban kisegítő, takarító munkakörben kerülnek alkalmazásra, és a parkgondozási,
településtisztasági, karbantartási, takarítási, segédmunkási, rendezvények alkalmával kisegítői feladatokat látnak el.
A 2013-2014. évi és a 2014-2015. évi téli, átmeneti közfoglalkoztatás körében a közfoglalkoztatók 105 fő, illetőleg 82
fő sándorfalvi álláskereső közfoglalkoztatását bonyolította le. Ennek részletei az álláskeresők informálási és képzési
célkitűzésének megvalósítási beszámolójánál kerülnek kifejtésre.
Településünk 2013-ban megfogalmazott Helyi Esélyegyenlőségi Programjában a Képviselő-testület intézkedésként
írta elő az önkormányzati közfoglalkoztatók részére a közfoglalkoztatás lehetőség szerinti bővítését.
A fenti táblázat jól mutatja Önkormányzatunk közfoglalkoztatás körében történő szerepvállalásának erősödését, a
közfoglalkoztatási lehetőségek teljes kihasználását az intézkedési cél megvalósítása érdekében.

Feltárt probléma: a felnőtt korú lakosság egészségi állapota javításra szorul a háziorvosi beszámolók alapján
Általános cél: a lakosság jó életminősége
Rövid távú cél: a felnőtt korú lakosság egészséges életmódra vonatkozó ismereteinek bővítése
Középtávú cél: a felnőtt korú lakosság egészségtudatos életmódra ösztönzése
Hosszú távú cél: a felnőtt korú lakosság egészségi állapotának javítása
Előírt intézkedések:
1.

Az egészséges életmódra és a mozgás, sportolás egészségmegőrző szerepére vonatkozó előadások
szervezése az Egészséghétre (EESZI).
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2.
3.

Települési Egészségterv készítése (KÖH).
A településen elérhető sportolási lehetőségek ismertetése, népszerűsítése.

Elért eredmények:
Önkormányzatunk évről-évre nagy érdeklődéstől kísérve, és magas részvételi aránnyal rendezi meg ősszel
Egészséghét elnevezésű programsorozatát. A programok a lakosság igényeinek és érdeklődésének megfelelően
kerülnek összeállításra, figyelemmel az Önkormányzat vállalásaira, és programjaiban megfogalmazott célkitűzésekre.
2013. november 4-8. Egészséghét
Szűrővizsgálatok:


Vérnyomásmérés

75 fő



koleszterin, vércukorszint

135 fő



komplex nőgyógyászati szűrővizsgálat

220 fő



computeres látás-és szemfenék vizsgálat

50 fő



PSA szűrés

25 fő



Szájüregi rákszűrés és fogászati szűrés

55 fő



Szív-és érbetegség szűrővizsgálat



Urológiai szűrővizsgálat

19 fő



Ortopédiai szakrendelés

40 fő



Bőrgyógyászati szűrővizsgálat

66 fő



Ultrahangos szűrővizsgálat

111 fő



Csontsűrűség mérés, számítógépes talpdiagnosztika



Reumatológiai szűrővizsgálat

15 fő



Hallásszűrés, tanácsadás

13 fő



Energiaszint-mérés

18 fő



Triglicerid mérése

60 fő

Előadások, ismeretterjesztő programok:


Előadás korunk betegségéről, metabolizmus szindrómáról



Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos előadása a drogokról



Dr. Nagymihály Sándor háziorvos előadása a pánikbetegségről



Dr. Sümegi Sándor háziorvos előadása a D-vitamin jelentőségéről



Dr. Ács Péterné előadása a gluténmentes diétáról



Dr. Somogyi Anikó előadása a test kódjáról
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Dr. Szigetiné Dr. Szilágyi Ildikó előadása metabolizmus szindrómáról

Egészséges termékek bemutatója (méhészeti termékek, homeopátiás készítmények, kecsketejes szappanok, házi
készítésű sajtok és túró, házi szörpök, bodzalekvár és padlizsánkrém, Dr. Nona holttengeri terékcsalád)
Dohányzásról leszoktatás számítógépes eljárással
Inzulinterápiás betegek részére vércukorszint ellenőrző készülék bemutatása és ingyenes biztosítása
Energiagyógyító, mobilizációs masszázs
Véradás
Kínai gyógyászat, aromaterápia, személyiségelemzés
Összes szűrővizsgálatok száma 902 volt, az intézményi programokon 597 fő, az előadásokon 240 fő, az Anyatej
Világnapján 39 fő, a tornaprogramokon 40 fő, a termékbemutatókon 287 fő vett részt.

Az Egészséghéten a főbb szűrővizsgálatokon megjelentek száma
2013.,2014. évben
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2014. november 03-07. Egészséghét
Szűrővizsgálatok és a rajtuk megjelentek száma:











koleszterin, vércukorszint, vérnyomás
komplex nőgyógyászati szűrővizsgálat
computeres látásvizsgálat és szürke hályog szűrés
PSA szűrés
Légzésfunkció vizsgálat
Szájüregi rákszűrés és fogászati szűrés
Fül-orr gégészeti vizsgálat
Szív-és érbetegség szűrővizsgálat
Urológiai szűrővizsgálat
Ortopédiai szakrendelés
8

83 fő
196 fő
45 fő
7 fő
35 fő
6 fő
22 fő
29 fő







Bőrgyógyászati szűrővizsgálat
69 fő
Ultrahangos szűrővizsgálat
73 fő
Csontsűrűség mérés, számítógépes talpdiagnosztika
Reumatológiai szűrővizsgálat
13 fő
Hallásszűrés, tanácsadás
16 fő

Előadások, ismeretterjesztő programok:


Dr. Borsi Éva házi gyermekorvos előadása a járványos fertőző betegségekről



Dr. Nagymihály Sándor háziorvos előadása a reumatológiai betegségek terápiás lehetőségeiről, lesz-e
valamikor gyógyfürdő Sándorfalván?



Dr. Sümegi Sándor háziorvos előadása az agyi érkatasztrófákról



Ménesi Zoltán előadása a háztartási tüzek megelőzéséről



Mucsiné Szabolcski Ágnes r. százados előadása a szépkorúak közlekedésbiztonságáról



Dr. Cseszkó Ferenc mentőtiszt, Dr. Szollár Márta mentőorvos előadása az elsősegély nyújtási
alapismeretekről gyakorlati bemutatóval



Csécsei Hajnalka előadása arról hogyan segítsünk gyógyászati segédeszközzel



Bánfi Norman, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa előadása az idősek áldozattá
válásának megelőzése témájában



Mihály Sándorné életmód tanácsadó előadása a XX. Század legismertebb gyógynövénye az aloe vera
címmel



Dr. Rattay Margit gyógyszerész előadása az állatok szerepe a gyógyításban címmel

Az előadásokon 260 fő, az intézményi programokon 610 fő, az Anyatej Világnapjának megünneplésén 38 fő, a szűrő
vizsgálatokon összesen 662 fő, a tornaprogramokon 32 fő vett részt. 68 fő adott vért az Egészséghét alkalmával.
A településen elérhető, kifejezetten a felnőtt korosztály részére szervezett sportolási lehetőségek ismertetésére,
népszerűsítésére is hangsúlyt fektettek az Egészséghetet szervező EESZI munkatársai. Így felkértek helyi aerobik
edzőket arra, hogy az Egészséghéten tartsanak a sportolás egészségmegőrző szerepéről ingyenes bemutatót és
tornát.
Az alábbi tornabemutatókon vettek részt az érdeklődő sándorfalviak:




zsírégető- alakformáló torna, különböző edzésformákkal
pilates-gerinctorna-gyógytorna
kismama torna

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben pályázati felhívás keretében támogatást nyújt
olyan civil szervezeteknek, amelyek tevékenységük és tervezett programjaik alapján az önkormányzati
célkitűzésekkel, és értékekkel összhangban álló érétkes és fontos közösségépítő tevékenységet látnak el.
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Az egészséges életmód népszerűsítésének célkitűzése összhangban van több sándorfalvi civil szervezet
tevékenységével, programjaik jól illeszkednek az egészségtudatos élet kérdéskörébe.
A Sándofalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület 2014-ben az alábbi programok lebonyolításához részesült
önkormányzati támogatásban:
-

„Az erdő él!”- tan-és sétaösvény erdei túra

-

Költöző madarunk a daru- Darvadozás- kirándulás a Fehér-tóhoz

-

Sándoraflva épített környezete- bel-és külterület lovaskocsis bejárása

Településünk Egészségterve még nem készült el.

Feltárt probléma: A pályakezdő munkanélküliek száma, illetőleg az összes munkanélkülire, valamint a 18-29 éves
korcsoportra tekintettel meghatározott aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt, 2008-2011 közötti
időszakban a számuk a kétszeresére emelkedett.
A pályakezdő munkanélküliek száma, illetőleg az összes munkanélkülire, valamint a 18-29 éves korcsoportra
tekintettel meghatározott aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt, 2008-2011 közötti időszakban a számuk a
kétszeresére emelkedett.
Rövid távú cél: az egyéni képességeknek megfelelő képzésbe kerülés segítése
Középtávú cél: oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása
Hosszú távú cél: a pályakezdők munkanélküliségének csökkentése
Előírt intézkedések:
1.
2.
3.

Gazdasági környezet és munkaerőpiac felmérése.
Pályaorientációs tanácsadó nap a tanulók részére.
Üzemlátogatás, tanulmányi nap keretében ismerkedés az egyes szakmákkal, foglalkozásokkal.

Elért eredmények:
Önkormányzatunk munkatársai rendszeres munkakapcsolatban állnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályával, rendszeresen nyomon követik a Foglalkoztatási Főosztály által kiadott tájékoztatókat,
statisztikai felméréseket.
2013. nyarán Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Munkaügyi Kirendeltségnél diákok részére szervezett
közfoglalkoztatásra, így 4 fő középiskolai diák 1-1 hónapos közfoglalkoztatását tudtuk biztosítani, 100 %-os
támogatásintenzitás mellett.
A diákok munkavégzésének megszervezésénél nagy hangsúlyt fektetett Önkormányzatunk arra, hogy a diákok széles
körben megismerhessék az Önkormányzat és intézményrendszere alapvető feladatait, kapcsolatait, működését.
A tanulók ilyen nyári munkavégzési lehetőségei segítik a munka, a kereset élményének megtapasztalását, emellett
segítik a tapasztalatszerzést a munkáltatók működésével, tevékenységével, az ott található szervezeti egységek és
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munkakörök megismerésével kapcsolatosan. Ezek a tapasztalatok szélesítik a tanulók pályaválasztási és a későbbi
munkába állással kapcsolatos ismereteit.
A Pallavicini Sándor Általános Iskola kiemelt feladatként kezeli a tanulók pályaválasztásának segítését. A 7. és 8.
évfolyamon az osztályfőnökök fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulókat segítsék a továbbtanulás,
pályaválasztás kérdéskörében. Az Iskola lehetőséget biztosít a középiskolák részére a bemutatkozásra.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége által megrendezett „pályaválasztási Napok”
elnevezésű rendezvénysorozatot is csatlakozott az Iskola. Ennek keretében a 7-8. osztályos tanulók
üzemlátogatásokon vehettek részt, amelyhez kapcsolódó utaztatást és szervezést a Munkaügyi Kirendeltség végezte,
illetve ezen évfolyamok részt vettek a központi rendezvényeken is.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a kétkezi
szakmákat bemutató, és pályaorientációs segítséget nyújtó, „Tied a pálya” elnevezésű, uniós támogatással
megvalósított programot szervezett, melyen az Iskola tanulói is részt vettek.
Az Iskola pályaválasztási tájékoztatókat szerez be annak érdekében, hogy minden érintett informálni tudjon a
továbbtanulással kapcsolatosan, majd ezek feldolgozásában az osztályfőnökök további segítséget nyújtanak a
gyermekeknek és szüleiknek.

Feltárt probléma: A munkanélküliek körében nagy (30 % körüli) a 8. osztállyal rendelkezők aránya.
Rövid távú cél: bővülnek az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők álláskeresésre vonatkozó ismeretei.
Középtávú cél: az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők tovább képezik magukat.
Hosszú távú cél: javulnak az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési esélyei, csökken az álláskeresők közti
arányuk.
Előírt intézkedések:
Információs program szervezése az álláskeresők (különös tekintettel az alacsony iskolai végzettségűek) részére a
munkaerő-piaci helyzetről, képzési lehetőségekről, álláskeresési technikákról, önéletrajz írásáról stb).
Elért eredmények:
Közfoglalkoztatóink a vonatkozó időszakban rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a Munkaügyi Kirendeltség
munkatársaival a képzési és közfoglalkoztatási lehetőségek megismerése és az ügyfelekkel történő megismertetése
tekintetében.
A 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási időszakra Önkormányzatunk lehetőséget kapott arra, hogy alapkompetencia
képzéssel kombinált közfoglalkoztatást szervezzen. Három önkormányzati közfoglalkoztató (EESZI, SKK, SÖV Kft.) is
sikeresen pályázott, és köthetett hatósági szerződést a Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével a
megvalósításra.
2013-2014. évi téli, átmeneti közfoglalkoztatásban az aktív korúak ellátására jogosultak, illetve a regisztrált
munkanélküliek közül:
2013. november 01. - 2014. április 30. napjáig tartó időszakban képzésben és foglalkoztatásban 80 fő
sándorfalvi lakos vett részt,
2013. december 01. - 2014. április 30. napjáig tartó időszakban képzésben és foglalkoztatásban 25 fő
sándorfalvi lakos vett részt.
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A képzéssel kombinált közfoglalkoztatás lebonyolítására helyben, sándorfalvi kihelyezéssel, napi 8 órás
foglalkoztatással, a Munkaügyi Kirendeltség részéről 100 %-os támogatás intenzitás mellett került sor. A képzés
idejére a résztvevők közfoglalkoztatási bért kaptak.
Az alapkompetencia képzés arra irányult, hogy a munka világától tartósan távollevő, álláskereső személyek
felzárkózását, a munkakereséshez és a munkavégzéshez nélkülözhetetlen készségeit fejlessze, segítse és motiválja
őket a továbblépésre a közösségben való együttműködésre, munkavégzésre, javítsa írásbeli és szóbeli
kommunikációjuk szintjét.
A résztvevők a képzés lezárásaként vizsgát tettek és erről tanúsítványt szereztek.
2014-2015. évi téli, átmeneti közfoglalkoztatásban az aktív korúak ellátására jogosultak, illetve a regisztrált
munkanélküliek közül a 2014. december 01. - 2015. március 31. napjáig tartó időszakban képzésben és
foglalkoztatásban 82 fő sándorfalvi lakos vett részt,
Sándorfalvi Kulturális Központ (SKK) keretein belül:





ECDL tanfolyam: 15 fő
TB ügyintéző tanfolyam: 7 fő
Betanított takarító tanfolyam: 11 fő
Település-karbantartó tanfolyam: 15 fő

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) keretein belül:


Betanított takarító tanfolyam: 4 fő

Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Kft (SÖV) keretein belül:


Település-karbantartó tanfolyam: 30 fő

A tanfolyamok elvégzéséről a sikeres vizsga letételét követően a résztvevők bizonyítványt kaptak.
Az alábbi diagram bemutatja a 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás keretében tanfolyami képzésben részt vevő
sándorfalvi álláskeresők egyes tanfolyamokra vonatkozó létszámát.
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A 2014-2015. téli közfoglalkoztatás keretében tanfolyami képzésben
részt vevők létszáma
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A képzéssel kombinált közfoglalkoztatási programba történő bekapcsolódással Sándorfalva Város Önkormányzat a
tanfolyami végzettségek megszerzésének biztosításával kézzelfogható segítséget tudott nyújtani az álláskeresők
munkaerő-piaci helyzetének javításához.

4. A gyermekek esélyegyenlősége érdekében tett intézkedések

Feltárt probléma: Kétszeresére nőtt túlsúlyos gyerekek száma az általános iskolás gyerekek körében (2010/11, és
2011/12. tanévben végzett szűrések összehasonlítása)
Rövid távú cél: a gyerekkorú lakosság egészséges életmódra vonatkozó ismereteinek bővítése
Középtávú cél: a gyerekkorú lakosság egészségtudatos életmódra ösztönzése
Hosszú távú cél: a gyerekkorú lakosság egészségi állapotának javítása, a túlsúlyos gyerekek számának csökkenése
Előírt intézkedések:
1.

Az egészséges életmódra és a mozgás, sportolás egészségmegőrző szerepére, szűrővizsgálatok prevenciós
előnyére vonatkozó előadások szervezése gyerekeknek és szülőknek (pl: iskolai tanóra, Egészséghét keretén
belül)

2.

Települési egészségterv készítése.

3.

A gyermekek részére a településen elérhető sportolási lehetőségek ismertetése, népszerűsítése.

Elért eredmények:
A védőnői szolgálat munkatársai fontos feladatot látnak el a gyermekkorú lakosság egészségnevelésében.
A 2013/2014. tanévben 9 alkalommal tartottak csoportos egészségnevelést 136 gyermek részére, illetőleg tanórán
kívüli egészségnevelést 3 alkalommal 134 fő részvételével.
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3 havonta a védőnők az iskola minden tanulója vonatozásában elvégzik az ún. tisztasági szűrést.
A védőnők fogadóóráit 33 alkalommal 112 tanuló vette igénybe.
Már az óvodás gyermekek vonatkozásában is szervezett egészségnevelési munka folyik. 2013/2014. nevelési évben a
védőnők 4 alkalommal, 65 óvodás gyermeknek tartottak csoportos egészségnevelési foglalkozást, és 3 havonta
minden óvodás gyermek átesik a tisztasági szűrésen.
2013. évi Egészséghét során megvalósításra kerültek kifejezetten a gyermekek egészséges életre nevelését célzó
programok a nevelési intézményekben, melyhez csatlakozott még a Napsugár íze családi napközi és játszóház is.
Bölcsödében az alábbi programokon vehettek részt a bölcsődébe járó gyerekek és szüleik:









védőnő közreműködésével fogápolási bemutató,
őszi gyümölcsök ragasztása magvakból,
banánturmix, vitamintál fogyasztása,
szőlőfürt nyomdázása parafa dugóval,
gyümölcsök és az egészség bábokkal,
csicsergő- ének és mondóka kicsiknek és nagyoknak,
Az anyáról való leválás első lépései- beszélgetés Dr. Szekeres Szilvia bölcsődei gyermekorvossal,
Babamasszázs Tápai-Kulcsár Klaudia babamasszőrrel.

A Napsugár íze családi napközi és játszóházban környezettudatos játszóház, ételbemutató, ételkóstoló, közös
teakészítés, természetes ízesítők bemutatása szerepelt az Egészséghét programjai közt.
2014. évi Egészséghét alkalmával a Pipacs óvoda rajzpályázatot hirdetett a gyerekeknek az egészség témakörében, és
az elkészült rajzok kiállításra kerültek az Egészséghét záró rendezvényén.
A Pipacs óvodában a gyerekek egészségnevelő előadást hallgathattak az EESZI védőnőitől „Egészséges mint a makk”
címmel, diafilmvetítéssel.
A bölcsőde szintén csatlakozott a 2014. évi Egészséghét programsorozatához, és az alábbi programokat szervezet a
gyerekeknek és szüleiknek:


Bölcsődés korú gyermekek változatos étkeztetése- kostolóval egybekötött beszélgetés Törökné Jenei
Julianna élelmezésvezetővel



„Ákom-bákom elkészítem a kabátom” fehér póló díszítése gyümölcsökkel az egészségtudatosság jegyében



„Süssünk-süssünk valamit” gyermekekkel és szülőkkel magvas pogácsa sütése



Barkácsolás őszi termésekből szülőkkel



„Egészséges ételek képekben” újrahasznosítható anyagok felhasználásával

A Napsugár íze családi napközi és játszóház ismételten környezettudatos játszóház, ételbemutató, ételkóstoló, közös
teakészítés, természetes ízesítők bemutatásával készült a 2014. évi Egészséghét programjaira.
Településünkön kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek egészségtudatos életmódra nevelését, és a mozgás,
sportolás örömének megismertetését velük. Annál jobb eredmények elérésére törekedhetünk, minél kisebb korban
kezdjük el a gyermekek pozitív befolyásolását.
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Ennek fényében már a bölcsődések részére is szerveznek az EESZI dolgozói mondókás tornát, eszközökkel végzett
tornát, mocorgó elnevezéssel zenés tornát gyerekeknek és anyukáknak (Egészséghét 2013, 2014).
A Pallavicini Sándor Általános Iskola felső tagozatos tanulói részére nyereményekkel jutalmazott vetélkedőt és
ügyességi sorversenyt szerveztek az Egészséghéten (2013) az EESZI munkatársai annak érdekében, hogy a
nagyobbacska gyerekek érdeklődését is felkeltsék az egészséges életmód, táplálkozás és sport témakörében.
Elindult a „futó nagyköveti” program, amatőr futóversenyek szervezésével, első alkalommal, igen nagy sikerrel 2014ben. 2015-ben már félmaraton szervezésére is sor került, fontos törekvés a fiatalok, gyerekek bevonzása a
futóprogramokra, melyeket az Önkormányzat is támogat.
A Pallavicini Sándor Általános Iskola tájékoztatója szerint az egészséges életmódra nevelés feladatait a pedagógiai
programjában rögzítettek szerint valósítja meg. Ennek keretében egészségügyi szakemberek bevonásával ahogy
évről évre, a vonatkozó időszakban is „Egészséghét” rendezvénysorozatot szervezett. A tanulóknak a napi
testnevelés, az iskolai sportesemények, valamint a tömegsport foglalkozások keretében van lehetőségük a
mozgásban gazdag életforma megszeretésére. Évente több alkalommal szerveznek különböző versenyeket,
programokat, játékos vetélkedőket (pl: labdarúgás, kick-ball, kézilabda, kosárlabda, kerékpározás, sorversenyek). Az
Iskola több sportegyesülettel is tartós együttműködést alakított ki annak érdekében, hogy tanítási idő után a tanulók
akár versenyszerűen is sportolhassanak az iskola falai között. Ilyenre a labdarúgás (Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú
Sport Egyesület, a kézilabda (Tisza Volán SC), a tánc (Feel Good Táciskola, Pro Art Táncstúdió), görkorcsolyázás
(Tornádó Team Korcsolyázó SE) sportágakban van lehetőség.
A pedagógusok az iskolai foglalkozásokon kívül korcsolyázni és úszni is viszik a gyerekeket.
Az egészséges életmódra nevelés érdekében az Iskola együttműködik az EESZI-vel.
Az egészséges iskolai táplálkozás biztosítása érdekében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek
megfelelően minden tanév elején felülvizsgálatra kerül az intézményben árusított élelmiszerek kínálata.
A bölcsődés és óvodás korosztály (1-6 éves) körében az 5/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján, az iskolás korosztály
(6-14 éves) körében a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján végeznek a védőnők egészségfelmérést
(státuszvizsgálatot), ami tartalmazza a testsúly-testmagasság változásainak nyomon követését is.
A fenti erőfeszítések ellenére, a védőnők által végzett egészségfelmérések azt mutatják, hogy a túlsúlyos gyerekek
száma és aránya növekszik. Ezt a növekedést mutatják be az alábbi táblázatok és diagram.
A túlsúlyos gyermekek száma és aránya a nevelési intézménybe járó 1-6 éves korosztályban
1-6 éves korosztály

Vizsgált
száma

gyermekek

Ebből túlsúlyos
gyermekek száma
Kiszűrtek %-os
megoszlása

2013

2014

2015. ápr. 30-ig

415

400

120

24

31

10

5,78 %

7,75 %

8,3 %

Forrás: EESZI adatszolgáltatás
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A túlsúlyos gyermekek száma és aránya az oktatási-nevelési intézménybe járó 1-6 éves korosztályban
6-14 éves korosztály

Vizsgált
száma

2012/2013-s tanév

2013/2014-es tanév

2014/2015-ös tanév

266

292

289

57

62

76

21,43 %

21,23 %

26,3 %

gyermekek

Ebből túlsúlyos
gyermekek száma
Kiszűrtek %-os
megoszlása
Forrás: EESZI adatszolgáltatás

A túlsúlyos gyermekek száma és aránya a 6-14 éves korú gyermekek
között
300
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száma

vizsgált gyermekek
száma

150
100
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0

2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
Fő

2012/2013-as tanév
2013/2014-es tanév
2014/2015-ös tanév

Településünk Egészségterve még nem készült el.

Feltárt probléma: Nem rendelkezünk elég adattal a gyerekek, fiatalok droghasználatáról és az ehhez a tárgykörhöz
kapcsolódó problémákról, kérdésekről.
Rövid távú cél: adatgyűjtés, tájékozódás a gyerekek, fiatalok droghasználata kérdéskörében
Középtávú cél: a település alakítsa ki a gyerekek, fiatalok droghasználatára, és annak csökkentésére vonatkozó
stratégiáját.
Hosszú távú cél: a gyerekek, fiatalok körében mérséklődik a droghasználat
Előírt intézkedések:
1.

Adatgyűjtés, tájékozódás a gyerekek, fiatalok droghasználata kérdéskörében.

2.

A begyűjtött adatok, információk elemzése.
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3.

Települési drogstratégia készítése.

4.

A Települési drogstratégia végrehajtása.

Elért eredmények:
A Szegedi Rendőrkapitányság által Sándorfalva Város Képviselő-testülete részére készített közbiztonsági jelentés
alapján megállapíthatjuk, hogy egyelőre nem jelent problémát a drogfogyasztás településünkön, ezért a prevencióra
kell helyezni a hangsúlyt, a rendőrség minél szélesebb körű bevonásával.
A Pallavicini Sándor Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében sor került egy anonim önkéntes válaszadáson
alapuló kérdőív kitöltésére, annak érdekében, hogy települési drogstratégia készítéséhez információhoz jussunk a
településen élő gyerekek droghasználatáról, drogokhoz való viszonyulásáról és ismereteiről.
A 2013. november 04-08. között megrendezett Egészséghéten Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos előadását
hallgathatták meg az érdeklődők a drogokról. Az EESZI munkatársai kifejezetten a drogok veszélyességére vonatkozó
ismeretterjesztés szándékával kérték fel az előadás megtartására a neves toxikológus főorvost.
A Pallavicini Sándor Általános Iskola együttműködik a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal a gyermek
droghasználatának megelőzése érdekében. 2012. óta részt vesz az intézmény a DADA komplett bűnmegelőzési
programban, amely havi rendszerességgel osztályfőnöki órák keretében 18 témakörben nyújt ismereteket, úgy mint
a fiatalkorúak büntethetősége, a dohányzás, a kábítószer, az alkohol. A bevont tanulók körében a jogkövetőm
magatartás erősítése, és az áldozattá válás megakadályozása a cél.
2015. februárjában a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács segítségével az Iskola előadót hívott a 7-8. évfolyamos
tanulókhoz, hogy tartson előadást többek közt a drogokat érintő problémakörben.
2015. áprilisában a Szegedi Rendőrkapitányság közbiztonsági fórumot tartott a Pallavicini Kastély épületében, ahol az
érdeklődők előadást hallgathattak a drogokról, a felismerésükről, hatásukról.
A települési drogstratégia még nem készült el.

Feltárt probléma: Nő a szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyerekek száma.
Általános cél: szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyermekek helyzetének javítása
Rövid távú cél: adatgyűjtés, tájékozódás az okok és a helyzet vonatkozásában
Középtávú cél: összefogás kezdeményezése a településen a hátrányos helyzetű gyerekek helyzetének javítására
Hosszú távú cél: szociális okok miatt fokozott gondozásban részesülő gyermekek hátárnyai mérséklődnek
Tervezett intézkedések:
1.

Adatgyűjtés, tájékozódás.

2.

A begyűjtött adatok, információk elemzése.

3.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, egyházakkal

4.

Összefogás kezdeményezése konkrét programok meghirdetésével pl: „karácsonyi cipős doboz akció”
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Elért eredmények:
Az EESZI látja el településünkön a gyermekjóléti szolgálat feladatait, mely egy speciális személyes szolgáltatásként a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek érdekeit.
Minden évben sor kerül a helyi jelzőrendszer tagjainak tanácskozására, ahol értékelik a megelőző év gyermekvédelmi
tevékenységét.
2013. év vonatkozásában 2014. március 20-án, a 2014. év vonatkozásában 2015. március 25-én tartották a
jelzőrendszer alábbi tagjaival: védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos, családsegítő szolgálat, köznevelési
intézmények, rendőrség, pártfog felügyelői szolgálat, társadalmi szervezetek.
Az EESZI munkatársai lakossági felajánlásokból minden hónap utolsó csütörtökén ún. ruhabörzét tartanak, ahol az
igénylők ruha neműkhöz, bútorokhoz, kisebb háztartási eszközökhöz juthatnak. 2013-ban 131 fő, 2014-ben 120 fő
(57 család), 2015-ben 35 fő (13 család) részesült az adományokból.
Ezen túl a védőnők segítségével 2014-ben 21 gyermek, 2015-ben 14 gyermek kapott támogatást.
A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete által biztosított élelmiszer csomagok kiosztásában működtek
közre az EESZI munkatársai. 2013-ban 14 család, 2014-ben 13 család részesült ilyen élelmiszer adományban.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Hálózat a közösségért” programjában való közreműködésével az EESZI segítséget
nyújt 10 család részére villamos energia díjhátralékuk rendezéséhez.
Az EESZI munkatársai 2 fő hátrányos helyzetű gyermek részére tartott pótvizsga felkészítő korrepetálást.
Az EESZI által gondozott gyermekek számára a nyári szünetben szabadidős programokat szerveznek, mely
lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű gyermekek számára csellengés helyett tartalmas programokon való
részvételre, a családok számára pedig a gyermek biztonságos felügyeletére. A gyermekek így ellátogathattak a
mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőbe, a sándorfalvi Nádastó Szabadidő Parkba, továbbá a balástyai Kóbor-ló lovas
tanyára.
Az önkormányzati intézmény és a civil szerveződések összefogásának szép példája, hogy a programok megvalósítását
a Sándorfalváért Alapítvány támogatta.
A hátrányos helyzetű gyermekek segítését szolgálja az ünnepek előtt megrendezett Húsvéti Játszóház és a Karácsonyi
Játszóház is. Itt a gyermekek az intézmény által biztosított alapanyagokból maguk készíthetnek ajándékot a
szeretteik számára.
A Pallavicini Sándor Általános Iskola a hátrányos helyzetű tanulóit önkéntes segítséggel és pályázati forrásból is
segítette a vonatkozó időszakban.
Az IPR-program (Integrációs Pedagógiai Rendszer) keretében pályázati támogatásból sporolási lehetőséget
(korcsolyázás), sportrendezvény látogatást, hangszer beszerzést (furulyák), iskolaszert, valamint a mindennapos
testneveléshez szükséges felszerelések vásárlásához utalványt biztosította halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
részére.
A Karácsonyt megelőzően édességgyűjtő akciót tartottak, amikor is a gyermekek osztályonként összeszednek
finomságokat a rászoruló tanulótársaik részére.
A hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítását célzó törekvéseiben az önkormányzati intézmények partnerre
találtak a helyi civil szervezetekben. Településünkön két egyesület is működik, melyek kifejezetten a gyermekekkel,
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családokkal kapcsolatos tevékenységet látnak el. Ezek programjainak támogatásán keresztül Önkormányzatunk
további lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk segítésére.
A sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete sikeresen pályázott Sándorfalva Város Önkormányzatának civil szervezetek
támogatására kiírt pályázatára 2013. és 2014. évben egyaránt. A Nagycsaládosok Egyesülete pályázatában
részletesen kifejti, hogy „ a gyermek lelki fejlődését első sorban a család biztosítja. A gyermeknek elsősorban jó
kapcsolatra van szüksége a környezetével ahhoz, hogy nevelése hatékony, sikeres legyen.” Ennek a jó kapcsolatnak
az erősítését szeretnék programjaikkal, a közös élményekkel elősegíteni. Az egyesület pályázati támogatással
finanszírozott programjai lehetőséget biztosítanak a szerényebb körülmények között élő családoknak is a teljes
részvételre és felszabadult kikapcsolódásra.
A pályázaton elnyert támogatást Gyermeknapi programjainak megvalósítására fordította, úgy mint bábszínház,
kézműves sarok, ügyességi versenyek, valamint a szülők részére szervezett közbiztonsági, pedagógiai, pszichológiai
tanácsadás.
A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesületet sikeres pályázata nyomán Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselőtestülete anyagi támogatásban részesítette programja megvalósítása érdekében. A Nemzetközi Gyermeknap
megünneplése és a Mária Napi Vásár azzal a szándékkal került megrendezésre, hogy maradandó élményeket
szerezzenek a gyermekeknek családi és szociális helyzetükre és lehetőségeikre tekintet nélkül, részesei legyenek a
sándorfalvi hagyományok átadásának, a közösségépítés örömének.
2015. nyári gyermekétkeztetési programban nyújtott be pályázatot Önkormányzatunk a hátrányos helyzetű
gyermekek étkeztetésének támogatására.

5. A nők esélyegyenlősége érdekében tett intézkedések

Feltárt probléma: Településünkön nem működnek olyan egyesületek, nincsenek olyan programok, rendezvények,
melyek kifejezetten a nők érdekvédelmével, és a nőket érintő problémákkal foglalkoznának.
Általános cél: a nőket érintő, foglalkoztató kérdések, női érdekérvényesítés kérdései megtárgyalásának minél több
lehetőség biztosítása.
Rövidtávú cél: a tárgyban rendezett előadásokon, programokon való részvétel
Középtávú cél: szélesedik a célcsoport látóköre, javul a tájékozottsága, tapasztalatok, információk cseréje.
Hosszú távú cél: fejlődik a nők érdekérvényesítési képessége.

Tervezett intézkedések:
1.

Előadások szervezése, melyek témája a nők érdekképviselete, érdekérvényesítése, a nőket foglalkoztató
problémák (pl: a női szerepek és feladatok összeegyeztetése, teljesítménykényszer stb) témakörében.

2.

Az ilyen tárgyú civil kezdeményezések támogatása az Önkormányzat részéről (pl: helyszín térítésmentes
biztosítása stb.).
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Elért eredmények:

2013. november 06-án, az Egészséghéten, az EESZI munkatársai külön programot hirdettek meg a nők
esélyegyenlősége és érdekérvényesítése, áldozattá válása megelőzése témájában: Női klub-beszélgetés a nők
esélyegyenlőségéről, egyenjogúságáról elnevezéssel.
A csekély érdeklődésre tekintettel 2014. évben nem került meghirdetésre a program.

Feltárt probléma: A lakosság vélhetően kevés ismerettel rendelkezik a családon belüli erőszak tárgykörében, a
segítségkérés, és a rendelkezésre álló lehetőségek vonatkozásában.
Általános cél: a lakosság ismereteinek bővítése a családon belüli erőszak tárgykörében.
Rövidtávú cél: a lakosság (potenciális sértettek) részére tájékoztatás a segítségkérésről, a rendelkezésre álló
lehetőségekről.
Középtávú cél: a jelzőrendszer hatékony működtetése, a jelzőrendszer tagjai kapjanak segítséget az ilyen esetek
felismeréséhez
Hosszú távú cél: a lakosság szemléletformálása a családon belüli erőszak kérdésében
Tervezett intézkedések:
1.

Előadások szervezése a családon belüli erőszak tárgykörében a lakosság (potenciális sértettek) részére
(segítségkérés, jogszabályi háttér, intézményi rendszer, stb).

2.

Előadás szervezése a jelző rendszer tagjai részére annak érdekében, hogy iránymutatást, segítséget kapjanak
a családon belüli erőszak eseteinek felismeréséhez.

Elért eredmények:
Az fentiekben már ismertetésre került, hogy 2013. november 06-án, az Egészséghéten, az EESZI munkatársai külön
programot hirdettek meg a nők esélyegyenlősége és érdekérvényesítése, áldozattá válása megelőzése témájában:
Női klub-beszélgetés a nők esélyegyenlőségéről, egyenjogúságáról elnevezéssel. A csekély érdeklődésre tekintettel
2014. évben nem került meghirdetésre a program. A családon belüli erőszak érintettjei nem merik nyilvánosan
vállalni érintettségüket, ezért számukra egyéni igény szerint adnak felvilágosítást a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat munkatársai, az igénybe vehető támogatási formákról (jogi, érzelmi, segély stb.).
2014. május 10. napján Sándorfalva Város polgármesterének fővédnöksége alatt, az ARA Szeretetszolgálat és az
Adventisták, a Szegedi Rendőrkapitányság, Sándorfalva Város Önkormányzata és a Déli Blokk Motoros egyesület
támogatásával Erőszakmentes Napot szerveztek. A rendezvény mottója: „Erőszakmentes család - erőszakmentes
település -erőszakmentes társadalom. Tanuljuk meg együtt, hogyan!”
A rendezvényen az érdeklődők 2,5 km-es figyelemfelhívó futáson vehettek részt, részükre a Szegedi
Rendőrkapitányság munkatársai rendőrautó és védőruha bemutatót tartottak, a Déli Blokk Motoros egyesület tagjai
motoros bemutatót és gyermekmotoroztatást tartottak, majd az alábbi előadásokat hallgathatták meg:


Feszültségkezelés férfiaknak Dr. Hella Zoltán orvos előadása,
20



Amit a bántalmazásról minden nőnek tudnia kellene, Polgárné Papp Katalin védőnő és minősített családi
életre nevelő, továbbá Hella Éva teológus, az ADRA Szeretetszolgálat munkatársa,



Idősek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzése a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársa
előadásában,



Virtuális Bántalmazás – gyerekeknek a közösségi hálók veszélyeiről Dr Mihalecz Gábor adventista lelkipásztor
előadásában.

A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2014. évben is sikeresen pályázott tevékenysége önkormányzati
támogatására.
A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése programjai keretében az ún. „szülők sátrában” az érdeklődők
szakemberek bevonásával tartott pszichológiai, pedagógiai és közbiztonsági tanácsadáson vehettek részt.

6. Az idősek esélyegyenlősége érdekébe tett intézkedések

Feltárt probléma: Az idős korosztály járatlan az informatika lehetőségei tekintetében
Általános: az idősek informatikai jártasságának növelése
Rövidtávú cél: az idősek érdeklődésének felkeltése az informatika nyújtotta lehetőségek tekintetében
Középtávú cél: az idősek informatikai ismereteinek bővítése
Hosszú távú cél: az idősek bekapcsolása az infokommunikációs társadalomba
Tervezett tevékenységek:
1. Az idősek informatikai területet érintő igényeinek felmérése.
2. Az időseknek szóló, az informatika tárgykörét érintő előadás szervezése.
3. Az időseknek szóló gyakorlati oktatás lehetőségek szerinti szervezése (akár önkéntes fiatalok bevonásával).

Elért eredmények:
Az EESZI szervezetében működő Idősek Klubja rendelkezik televízióval, CD-s rádiómagnóval, DVD lejátszóval és
számítógéppel, internet elérhetőséggel. A nappali ellátás vezető rendelkezik számítógép kezelői ismeretekkel, így a
felmerülő kérdésekben megfelelő segítséget egyéni vagy csoportos foglalkozásokon.
A jelenlegi felmérés szerint 2 fő szeretne mélyebb ismereteket szerezni ezen a területen. A technikai berendezések
biztosítása segíti az idősek technikai tájékozottságát, és a külvilággal való kapcsolattartását.
Feltárt probléma: Fokozott a veszélye a településen élő idős korosztály elszigetelődésének.
Általános cél: az idősek elszigetelődése veszélyének csökkentése
Rövidtávú cél: programok szervezése az idős korosztály részére
Középtávú cél: az idősek tartalmas időtöltésének biztosítása, az idősek közösségi életben való részvételének segítése,
erősítése
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Hosszú távú cél: az idősek elszigetelődésének veszélye csökken
Tervezett intézkedések:
1. Kulturális és szabadidős programok szervezése kifejezetten az idős korosztály részére, az őket érintő, érdeklő
kérdésekben.
2. Az idősek közösségi életben való részvételének támogatása, az idősek érdekképviseletét ellátó civil
szervezetek támogatása az Önkormányzat lehetőségeire figyelemmel.
Elért eredmények:
Településünkön az Önkormányzat az EESZI keretében ún. Idősek Klubját, azaz idősek nappali ellátását működtet. Ez
az intézményi szolgáltatás a saját otthonukban élő azon lakosok részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatosra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, akik
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben
képesek.
Az Idősek klubjának kihasználtsága 43 fő éves ellátotti létszámmal 86 %-os (2013. évi adat).
Az Idősek Klubjának munkatársai arra, törekednek munkavégzésük során, hogy pótolják a szükséges családi
gondoskodást, figyelemmel kísérjék az ellátottak egészségi állapotát, figyelemmel kísérjék és segítsék az önálló
életvitelhez szükséges feltételek meglétét, javítsák az ellátottak szociális helyzetét, segítsék az izolációjuk kivédését,
jó légkör biztosításával derűt és kiegyensúlyozottságot teremtsenek az ellátottak körében.
A különböző programokon, foglalkozásokon való részvétel önkéntes, az ellátást igénybe vevő részére az általa
kedvelt, érdeklődésének, képességeinek, készségeinek legmegfelelőbb foglalkozási formákat igyekeznek biztosítani
naponként tervezett témákkal havi ütemtervek alapján.
A Klub rendelkezik televízióval, CD-s rádiómagnóval, DVD lejátszóval és számítógéppel. A felsorolt technikai
berendezések biztosítása segíti az idősek technikai tájékozottságát, és a külvilággal való kapcsolattartását.
Az Idősek Klubjában mentális-pszichés gondozás is biztosított az idős korral járó, állandó lelki problémákkal küzdő
idős emberek számára a nyugodt, baráti légkör kialakításával, a klubtagokkal, barátokkal, családtagokkal való
kapcsolattartással, a vallásgyakorlás lehetőségével.
A Klubban lehetőség van napi és hetilapok, könyvek olvasására, kártya és társasjátékok játszására, névnapi és
születésnapi rendezvények megtartására.
A Nyugdíjas Klub munkatársai kapcsolatot tartanak a nyugdíjas egyesületek tagjaival, az óvodai és iskolai
csoportokkal, akik nagyobb ünnepek alkalmával színvonalas műsorral kedveskednek a klub tagjainak. Ez utóbbi jó
lehetőség a generációk közti kapcsolatok ápolására, a közös élmények megélésére.
Az iskolai 50 óra ilyen irányú időseket segítő programjainak propagálása, elterjesztése, a segítség megszervezése
további lehetőség a kommunikáció generációk közti ápolására.
A Klub életében való részvételről nem kell lemondani a nagyon idős vagy mozgásszervi betegség miatt segítségre
szoruló ellátottaknak sem, ugyanis az ő bejárásukat a tanyagondnoki gépjármű segítségével megoldják.
A Klub programjai egyébként nyitottak, és a Kisbíró – Városi Újság című helyi újságban rendszeresen közzétételre
kerülnek.
Sándorfalva Város Önkormányzata, ahogyan azt már az előzőekben is említettük minden évben pályázatot ír ki a
helyi civil szervezetek tevékenységének és programjainak a támogatására.
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Településünkön két nyugdíjas egyesület is működik: az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület már több mint 10
éve, valamint a Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület, már több mint 20 éve.
A nyugdíjas egyesületek pályázatuk alapján támogatást nyertek 2013. és 2014. évben is az Idősek Világnapja, illetőleg
a Sándorfalvi Nyugdíjas Fesztivál programjai megrendezésére.
A Sándorfalvi Nyugdíjas Fesztivál programjai közösségépítő értékük mellett a táncbemutató és tánctanulás révén a
mozgást népszerűsítő, valamint az amatőr összművészeti bemutató révén kulturális kikapcsolódást is kínáltak.
A nyugdíjas egyesületek az EESZI szervezésében minden évben megünneplik együtt az Idősek Világnapját.

Feltárt probléma: a tanyagondnoki szolgálat egyik járműve elavult, cserére szorul, mely nehezíti a külterületen
lakó idősekhez történő eljutást
Általános cél: a tanyagondnoki szolgálat működtetése
Rövid tavú cél: az elavult tanyagondnoki gépjármű lecserélése
Középtávú cél: a külterületen lakó idősekhez történő eljutás zavartalan biztosítása
Hosszú távú cél: a külterületen lakó idősek további ellátásának zavartalan biztosítása
Tervezett intézkedések:
1. Pályázati források keresése új gépjármű vásárlására.
2. A jelenlegi gépjármű további hasznosítási lehetőségének vizsgálata (további intézményi, önkormányzati
használat, értékesítés stb.)
3. Amennyiben szükséges önerő, úgy annak megvizsgálása, hogy az biztosítható-e.
4. Gépjármű beszerzése nyertes pályázat, és az önerő rendelkezésre állása esetén.

Elért eredmények:
Önkormányzatunk május hónap elején pályázatot adott be egy 9 személyes Mercedes kisbusz beszerzésének
támogatására. A pályázat elbírálása körülbelül két hónapon belül várható.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

Feltárt probléma: Hiányosak a rendelkezésre álló adatok a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségét érintő,
azt befolyásoló területen, különösen az egészségügyi és szociális területen a közszolgáltatások hozzáférhetősége,
igénybevétele tekintetében.
Általános cél: a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása
Rövidtávú cél: a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségét érintő, azt befolyásoló területen rendelkezésre álló
információk bővítése
Középtávú cél: információs partnerség bővítése, működtetése a közszolgáltatást
Tervezett intézkedések:
23

1. Adatgyűjtés, információk gyűjtése a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségét érintő, azt befolyásoló
területen, különösen az egészségügyi és szociális területen a közszolgáltatások hozzáférhetősége,
igénybevétele tekintetében.
2. Információs partnerség kialakítása az intézmények és az illetékes civil szervezet között (megbeszélés,
értekezlet tartása, információk egyeztetése).

Elért eredmények:
Levélben megkerestük a Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesületet, és segítséget kértünk az Egyesülettől
a témakör tárgyalásához. Várjuk javaslataikat, észrevételeiket.
Itt szeretnénk kitérni arra is, hogy Sándorfalva Város Képviselő-testülete 2013. és 2014. évben is a civil szervezetek
részére elkülönített pénzkeretből pályázata alapján támogatta a Sándorfalvi „Remény Mozgáskorlátozott Egyesület”et tervezett programjaik megvalósításában. Így kerülhetett megrendezésre az „Adj helyet magad mellett” Sándorfalvi
Esélyegyenlőségi Nap, ahol a részt vevők beszélgethettek a mozgásfogyatékosságból eredő sajátos érdekekről, az
érdekek közös érvényesítésére együttműködés szervezéséről, továbbá szakmai előadásokon foglalkozhattak a
sérülteket érintő szociális és rehabilitációs kérdésekről, bemutatkoztak az esélyegyenlőség, az emberi jogok
tudatosítása, környezettudatosság és az önkéntesség területén tevékenykedő szervezetek, akikkel partnerség
kialakítását tűzte ki célul az egyesület.
Feltárt probléma: Nem teljes körű a fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítés településünkön
Általános cél: a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása
Rövid távú cél: az akadálymentesítés lehetőség szerinti folytatása településünkön.
Középtávú cél: a fogyatékkal élők hátrányának mérséklése
Hosszú távú cél: a fogyatékkal élők életminőségének javítása
Tervezett intézkedések:
1.
2.
3.
4.
5.

Az akadálymentesítésre váró területek feltérképezése, vizsgálata (pl: honlap, parkok)
Pályázati források keresése.
Amennyiben szükséges önerő, úgy annak megvizsgálása, hogy az biztosítható-e, rendelkezésre áll-e az önerő.
Pályázat benyújtása.
Nyertes pályázat, és az önerő rendelkezésre állása esetén az akadálymentesítés megvalósítása.

Elért eredmények:
Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, akadálymentesített, valamint akadálymentesítésre váró
ingatlanok feltérképezését elvégezték a SÖV Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai.
Sándorfalva Városi Önkormányzat akadálymentesített intézményei/épületei:









Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Sándorfalva, Szabadság tér 4.)
SZKTT Pallavicini Sándor Iskola (Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17.)
Pipacs Óvoda (Sándorfalva, Kölcsey u. 45.)
Iskola utcai óvoda (Sándorfalva, Iskola u. 3.)
Okmányiroda (Sándorfalva, Ady Endre u. 1.)
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal (Sándorfalva, Szabadság tér 1.)
Buszpályaudvar (Sándorfalva, Május 1. tér)
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ (Sándorfalva, Széchenyi tér 24.)
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Pallavicini kastély (Sándorfalva, Szabadság tér 6.)
Bölcsőde (Sándorfalva, Széchenyi u. 20.)
Idősek Klubja (Sándorfalva, Dózsa György u. 33.)
Budai Sándor Emlékház és Tájház (Sándorfalva, Kolozsvári u. 25.)

Sándorfalva Városi Önkormányzat akadálymentesítésre váró intézményei/épületei:



Budai Sándor Művelődési ház (Sándorfalva, Ady Endre utca 7.)
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal – iktatás, 1. sz. kis épület (Sándorfalva, Szabadság tér
1.)
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal – adó csoport, 2. sz. kis épület (Sándorfalva, Széchenyi
u. 15.)
Kiss krt.-i óvoda (Sándorfalva, Kis krt. 1)
Rákóczi utcai óvoda (Sándorfalva, Rákóczi u. 1.)





Sándorfalva Város honlapja infokommunikációs szempontból nem akadálymentesített.
A pályázati lehetőségeket Önkormányzatunk munkatársai folyamatosan nyomon követik.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek társadalmi felelősségvállalása

Településünkön számos civil szervezet működik, melyek tevékenységükkel bekapcsolódnak az Önkormányzat
céljainak megvalósításába.
A fentiekre tekintettel Sándorfalva Városi Önkormányzat költségvetéséből minden évben támogatja a sándorfalvi
civil szervezeteket programjaik megvalósításában pályázati eljárás lefolytatása keretében.
Az alábbi diagram bemutatja az egyes civil szervezeteknek nyújtott támogatások összegét 2013-2015 közötti
időszakban.
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Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Mélyszegénységben élők és/vagy romák
1. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Általános cél: a
közfoglalkoztatás
lehetőség szerinti
bővítése

Rövid távú cél: több
álláskereső bevonása
a közfoglalkoztatásba
A
A munkanélküliség
közfoglalkoztatás aránya nagy (7 % az
lehetőség szerinti aktív korú 15-64 éves Középtávú cél:
bővítése.
lakosság körében) munkanélküliek
száma csökken

Hosszú távú cél:
munkabért kapnak
foglakoztatást
helyettesítő
támogatás helyett

Az intézkedés
Az intézkedés tartalma megvalósításán
ak határideje

1.Közfoglalkoztatás
tervezésénél a bővítési
lehetőségek vizsgálata
az
egyes
közfoglalkoztatóknál.
2.Közfoglalkoztatási
pályázatok benyújtása
a
munkaügyi
kirendeltséghez
a 1. 2014.02.15.
pályázati lehetőségek 2. 2014.02.28.
figyelembe vételével. 3. 2014.12.31.
3.A közfoglalkoztatás
végrehajtása
az
önkormányzati
foglalkoztatók részéről
a pályázat alapján
kötött
hatósági
szerződésnek
megfelelően.
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Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Az IT jelenlegi
állapota
folyamatban
lévő/befejezett/t
ervezett

1. Folyamatban
lévő és
befejezett

Jelenléti ív

Lejárt
határidő

2. Folyamatban
lévő és
befejezett
3. Folyamatban
lévő és
befejezett

Eredmény

A településen a
közfoglalkoztatottak száma
nőtt.

2. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
Az intézkedéssel
esélyegyenlőségi elérni kívánt cél
probléma
megnevezése

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét
megvalósításának
mérő
határideje
dokumentumok

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Az IT jelenlegi állapota
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Eredmény

Módosítás

Általános cél: a
lakosság jó
életminősége
1. Az egészséges
életmódra és a
mozgás,
sportolás
egészségmegőrző
szerepére
vonatkozó
előadások
szervezése
az
1.Folyamatos.
Egészséghétre
(EESZI).
2. 2014.05.31.
2.Települési
3. Folyamatos
Egészségterv
készítése (KÖH).
3.A településen
elérhető
sportolási
lehetőségek
Hosszú távú cél: ismertetése,
a felnőtt korú népszerűsítése.
lakosság
egészségi
állapotának
javítása

Rövid távú cél: a
felnőtt korú
lakosság
egészséges
életmódra
vonatkozó
A felnőtt korú
ismereteinek
A felnőtt korú
lakosság
lakosság egészségi bővítése
egészséges
életmódra
állapota javításra
Középtávú cél: a
vonatkozó
szorul a háziorvosi
felnőtt korú
ismereteinek
beszámolók
lakosság
bővítése
alapján
egészségtudatos
életmódra
ösztönzése

Egészséghét
2013., 2014.
programfüzete
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1. Nem lejárt

1.Folyamatban lévő és
befejezett

2. Lejárt

2. Tervezett

3. Nem lejárt

3. Folyamatban lévő és
befejezett

2017. 12.31.
Települési
Egészségterv
készítése

3. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A gyerekek
pályaválasztási
ismereteinek
javítása,
bővítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
Az intézkedéssel
esélyegyenlőségi
elérni kívánt cél
probléma
megnevezése

Az intézkedés
tartalma

Rövid távú cél:
egyéni
A
pályakezdő az
képességeknek
munkanélküliek
száma, illetőleg az megfelelő
képzésbe kerülés 1.Gazdasági
összes
környezet és
segítése;
munkanélkülire,
munkaerőpiac
valamint a 18-29
Középtávú cél: felmérése.
éves korcsoportra
2.Pályaorientációs
oktatásban,
tanácsadó nap a
tekintettel
képzésben
tanulók részére.
meghatározott
megjelenő
3.Üzemlátogatás,
aránya az elmúlt
sztereotipikus
tanulmányi nap
években
pályaorientáció keretében
folyamatosan nőtt,
megváltoztatása ismerkedés az
2008-2011 közötti
egyes szakmákkal,
időszakban
a Hosszú távú cél: foglalkozásokkal.
számuk
a a pályakezdők
kétszeresére
munkanélküliség
emelkedett.
énekcsökkentése

Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét
megvalósításának
mérő
határideje
dokumentumok

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Az IT jelenlegi állapota
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Eredmény

Módosítás

-

Folyamatos
(2014.12.31.)
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Iskolai
beszámolók

Lejárt és
nem lejárt

Folyamatban lévő és
befejezett

4. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az
feltárt
intézkedéssel
esélyegyenlőségi
elérni kívánt
probléma
cél
megnevezése

Az
alacsony
iskolai
végzettségű
álláskeresők
A munkanélküliek
részére
segítségnyújtás a körében nagy (30
% körüli) a 8.
képzésre,
osztállyal
munkaerő-piaci
rendelkezők aránya
információkra,
álláskeresésre
vonatkozóan

Rövid
távú
cél: bővülnek
az
alacsony
iskolai
végzettségű
álláskeresők
álláskeresésre
vonatkozó
ismeretei.
Középtávú cél:
az
alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
tovább
képezik
magukat.
Hosszú távú
cél: javulnak
az
alacsony
iskolai
végzettségűek
elhelyezkedési
esélyei,
csökken
az
álláskeresők
közti arányuk.

Az intézkedés
tartalma

Az IT jelenlegi állapota
Az intézkedés
Az intézkedés
Lejárt/nem
eredményességét
folyamatban
megvalósításának
lejárt határidő
mérő
lévő/befejezett/tervezett
határideje
dokumentumok

Eredmény

Módosítás

-

Információs
program
szervezése az
álláskeresők
(különös
tekintettel az
alacsony iskolai
végzettségűek)
részére a
munkaerőpiaci
helyzetről,
képzési
lehetőségekről,
álláskeresési
technikákról,
önéletrajz
írásáról stb

tanfolyami
jelenléti ívek

Folyamatos
(2014.12.31.)
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Lejárt és nem
lejárt

Folyamatban lévő és
befejezett

Gyerekek
1. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A gyermekek
egészséges
életmódra
nevelése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
Az intézkedéssel
esélyegyenlőségi elérni kívánt cél
probléma
megnevezése

Kétszeresére nőtt a
túlsúlyos gyerekek
száma az általános
iskolás gyerekek
körében (2012011
és 20112012.
tanévben végzett
szűrések
összehasonlítása)

Rövid távú cél: a
gyerekkorú
lakosság
egészséges
életmódra
vonatkozó
ismereteinek
bővítése
Középtávú cél: a
gyerekkorú
lakosság
egészségtudatos
életmódra
ösztönzése
Hosszú távú cél:
a
gyerekkorú
lakosság
egészségi
állapotának
javítása,
a
túlsúlyos
gyerekek
számának
csökkenése

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

1.Az egészséges
életmódra és a
mozgás,
sportolás
egészségmegőrző
szerepére,
szűrővizsgálatok
prevenciós
előnyére
vonatkozó
előadások
szervezése
gyerekeknek és
1.,3. Folyamatos,
szülőknek (pl:
ill.
iskolai tanóra,
Egészséghéten
Egészséghét
2. 2014.05.31.
keretén belül)
2.Települési
egészségterv
készítése.
3.A gyermekek
részére
a
településen
elérhető
sportolási
lehetőségek
ismertetése,
népszerűsítése.
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Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Lejárt és
nem lejárt

Az IT jelenlegi állapota
Eredmény
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

1., 3. Befejezett ill.
folyamatban lévő
2. Tervezett

Módosítás

2017. 12.
31.
Települési
Egészségterv
készítése

2. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Rövid távú cél:
adatgyűjtés,
tájékozódás a
gyerekek, fiatalok
droghasználata
kérdéskörében

Települési
drogstratégia
készítése

Középtávú cél: a
település alakítsa
ki a gyerekek,
fiatalok
droghasználatára,
és annak
csökkentésére
vonatkozó
stratégiáját.

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Az IT jelenlegi állapota
Eredmény
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Módosítás

1.Folyamatban lévő

1-3.
2017.12.31.

1. Adatgyűjtés,
tájékozódás a
gyerekek,
fiatalok
droghasználata
kérdéskörében.
2. A begyűjtött
adatok,
1.2013. 12.31.
információk
elemzése.
2. 2014.03.31.
3.Települési
drogstratégia
készítése.

Felmérések összegzése
Drogstratégia

3.2014.05.31.

4.A Települési
Hosszú távú cél: a
drogstratégia
gyerekek, fiatalok
végrehajtása.
körében
mérséklődik a
droghasználat
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Lejárt

2-4. Tervezett

3. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
Az intézkedéssel
esélyegyenlőségi
elérni kívánt cél
probléma
megnevezése
Általános cél:
szociális okok
miatt fokozott
gondozásban
részesülő
gyermekek
helyzetének
javítása
Rövid távú cél:
adatgyűjtés,
tájékozódás az
okok és a
Nő a szociális okok helyzet
miatt
fokozott vonatkozásában
gondozásban
Középtávú cél:
részesülő gyerekek összefogás
kezdeményezése
száma
a településen a
hátrányos
helyzetű
gyerekek
helyzetének
javítására
Hosszú távú cél:
szociális okok
miatt fokozott
gondozásban
részesülő
gyermekek
hátárnyai
mérséklődnek

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

1.Adatgyűjtés,
tájékozódás.
2.A begyűjtött
adatok,
információk
elemzése.
3.Kapcsolatfelvétel
civil
1-3.2013.12.31.
szervezetekkel,
4. 2013.12.31.
egyházakkal
4.Összefogás
kezdeményezése
konkrét
programok
meghirdetésével
pl: „karácsonyi
cipős doboz akció”
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Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

EESZI feljegyzés

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Lejárt

Az IT jelenlegi állapota
Eredmény Módosítás
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

1-4. Befejezett

Nők
1. Intézkedési terv:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedés
feltárt
címe,
esélyegyenlőségi
megnevezése
probléma
megnevezése

Településünkön
nem
működnek
olyan egyesületek,
nincsenek
olyan
programok,
rendezvények,
melyek
kifejezetten a nők
érdekvédelmével,
és a nőket érintő
problémákkal
foglalkoznának.

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Általános cél: a
nőket érintő,
foglalkoztató
kérdések, női
érdekérvényesítés
kérdései
megtárgyalásának
minél több
lehetőség
biztosítása.
Rövidtávú cél: a
tárgyban
rendezett
előadásokon,
programokon való
részvétel
Középtávú cél:
szélesedik a
célcsoport
látóköre, javul a
tájékozottsága,
tapasztalatok,
információk
cseréje.
Hosszú távú cél:
fejlődik a nők
érdekérvényesítési
képessége.

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

1. Előadások
szervezése, melyek
témája a nők
érdekképviselete,
érdekérvényesítése,
a nőket foglalkoztató
problémák (pl: a női
szerepek és
feladatok
összeegyeztetése,
teljesítménykényszer
stb) témakörében.
2.Az ilyen tárgyú civil
kezdeményezések
támogatása az
Önkormányzat
részéről (pl: helyszín
térítésmentes
biztosítása stb.).

Folyamatos, ill.

Egészséghét 2013.
programfüzete

Egészséghéten
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Lejárt/nem
lejárt
határidő

Az IT jelenlegi állapota
Eredmény Módosítás
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Nem lejárt Befejezett

2. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A családon
belüli erőszak
tárgykörében a
lakosság és a
jelző rendszer
tagjai részére
előadások
szervezése az
ismeretek
bővítése
érdekében

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A lakosság
vélhetően kevés
ismerettel
rendelkezik a
családon belüli
erőszak
tárgykörében, a
segítségkérés, és a
rendelkezésre álló
lehetőségek
vonatkozásában.

Általános cél: a
lakosság
ismereteinek
bővítése a
családon belüli
erőszak
tárgykörében.
Rövidtávú cél: a
lakosság
(potenciális
sértettek) részére
tájékoztatás a
segítségkérésről, a
rendelkezésre álló
lehetőségekről.
Középtávú cél: a
jelzőrendszer
hatékony
működtetése, a
jelzőrendszer tagjai
kapjanak
segítséget az ilyen
esetek
felismeréséhez
Hosszú távú cél: a
lakosság
szemléletformálása
a családon belüli
erőszak
kérdésében

Az intézkedés
tartalma

1.Előadások
szervezése a
családon belüli
erőszak
tárgykörében a
lakosság
(potenciális
sértettek)
részére
(segítségkérés,
jogszabályi
háttér,
intézményi
rendszer, stb).
2.Előadás
szervezése a
jelző rendszer
tagjai részére
annak
érdekében,
hogy
iránymutatást,
segítséget
kapjanak a
családon belüli
erőszak
eseteinek
felismeréséhez.

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Egészséghéten,
ill. 2014.05.31.
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Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

Egészséghét
programfüzete
EESZI tájékoztató

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Lejárt

Az IT jelenlegi állapota
Eredmény Módosítás
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Befejezett
Tervezett

Idősek
1. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

Az idősek
informatikai
jártasságának
növelése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Általános: az
idősek informatikai
jártasságának
növelése
Rövidtávú cél: az
idősek
érdeklődésének
Az idős korosztály felkeltése az
járatlan
az informatika
informatika
nyújtotta
lehetőségek
lehetőségei
tekintetében
tekintetében
Középtávú cél: az
idősek informatikai
ismereteinek
bővítése
Hosszú távú cél: az
idősek
bekapcsolása
az
infokommunikációs
társadalomba

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának
tartalma
határideje

1.Az idősek
informatikai
területet
érintő
igényeinek
felmérése.
2.Az
időseknek
szóló, az
informatika
tárgykörét
érintő
előadás
szervezése.
3.Az
időseknek
szóló
gyakorlati
oktatás
lehetőségek
szerinti
szervezése
(akár
önkéntes
fiatalok
bevonásával).

Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Lejárt

1.2014.03.31.
2.2014.05.31.
3.2014.05.31.
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Az IT jelenlegi állapota
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Befejezett és
folyamatban lévő

Eredmény

Módosítás

2. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

Az idős
korosztály
részére
programok
szervezése az
elszigetelődés
veszélyének
mérséklésére

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Fokozott a veszélye
a településen élő
idős
korosztály
elszigetelődésének.

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Általános cél: az
idősek
elszigetelődése
veszélyének
csökkentése
Rövidtávú cél:
programok
szervezése az idős
korosztály részére
Középtávú cél: az
idősek tartalmas
időtöltésének
biztosítása, az
idősek közösségi
életben való
részvételének
segítése, erősítése
Hosszú távú cél: az
idősek
elszigetelődésének
veszélye csökken

1.Kulturális
és
szabadidős
programok
szervezése
kifejezetten
az
idős korosztály
részére, az őket
érintő, érdeklő
kérdésekben.
2.Az
idősek
közösségi életben
való
részvételének
támogatása, az
idősek
érdekképviseletét
ellátó
civil
szervezetek
támogatása
az
Önkormányzat
lehetőségeire
figyelemmel.

Folyamatos
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Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

EESZI beszámoló

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Az IT jelenlegi állapota
Eredmény Módosítás
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Nem lejárt Befejezett és
folyamatban lévő

3. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A külterületen
lakó idősek
további
ellátásának
zavartalan
biztosítása
érdekében az
elavult
tanyagondnoki
jármű lehetőség
szerinti cseréje
pályázati
források
bevonásával

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

A tanyagondnoki
szolgálat egyik
járműve elavult,
cserére szorul,
mely nehezíti a
külterületen lakó
idősekhez történő
eljutást

Az
intézkedéssel
elérni kívánt
cél

Általános cél:
a
tanyagondnoki
szolgálat
működtetése
Rövid tavú cél:
az elavult
tanyagondnoki
gépjármű
lecserélése
Középtávú cél:
a külterületen
lakó idősekhez
történő eljutás
zavartalan
biztosítása
Hosszú távú
cél: a
külterületen
lakó idősek
további
ellátásának
zavartalan
biztosítása

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának
tartalma
határideje

Pályázati
források
keresése új
gépjármű
vásárlására.
A jelenlegi
gépjármű
további
hasznosítási
lehetőségének
vizsgálata
(további
intézményi,
önkormányzati
használat,
értékesítés
stb.)
Amennyiben
szükséges
önerő, úgy
annak
megvizsgálása,
hogy az
biztosítható-e.
Gépjármű
beszerzése
nyertes
pályázat, és az
önerő
rendelkezésre
állása esetén.

Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok

Lejárt/nem
lejárt
határidő

Az IT jelenlegi állapota
folyamatban
lévő/befejezett/tervezett

Eredmény

Módosítás

.
Pályázat

Folyamatos
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Nem lejárt Folyamatban lévő

Fogyatékkal élők
1. Intézkedési terv:

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Általános cél: a
fogyatékkal élők
esélyegyenlőségének
biztosítása
Rövidtávú cél: a
fogyatékkal élők
társadalmi
Hiányosak a
esélyegyenlőségét
Az információs
rendelkezésre álló
érintő, azt
partnerség bővítése adatok a
befolyásoló
arra vonatkozóan,
fogyatékkal élők
területen
hogy a
társadalmi
rendelkezésre álló
közszolgáltatásokhoz esélyegyenlőségét
információk bővítése
való hozzáférés
érintő, azt
Középtávú cél:
mennyire biztosított befolyásoló
információs
a fogyatékkal élők
területen,
partnerség bővítése,
részére, illetve, hogy különösen az
működtetése a
mennyire veszik
egészségügyi és
közszolgáltatást
igénybe azokat,
szociális területen
végző intézmények,
különösen az
a közszolgáltatások
és a fogyatékkal élők
egészségügyi és
hozzáférhetősége,
civil szervezete
szociális területen
igénybevétele
között
tekintetében
Hosszú távú cél: a
fogyatékkal élők
közszolgáltatásokhoz
való hozzáférésének
biztosítása, a
közszolgáltatások
igénybe vétele

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
Lejárt/nem Az IT jelenlegi állapota
Az intézkedés
eredményességét
lejárt
Eredmény Módosítás
folyamatban
megvalósításának
mérő
határidő
lévő/befejezett/tervezett
határideje
dokumentumok

1. Adatgyűjtés,
információk
gyűjtése a
fogyatékkal élők
társadalmi
esélyegyenlőségét
érintő, azt
befolyásoló
területen,
különösen az
egészségügyi és
szociális területen
a
közszolgáltatások 1. 2014.03.31.
hozzáférhetősége, 2. 2014.03.31.
igénybevétele
tekintetében.
2. Információs
partnerség
kialakítása az
intézmények és az
illetékes civil
szervezet között
(megbeszélés,
értekezlet tartása,
információk
egyeztetése).
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Lejárt

Folyamatban.

2. Intézkedési terv:

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A fizikai,
információs és
kommunikációs
akadálymentesítés
lehetőség szerinti
folytatása
településünkön
pályázati források
bevonásával.

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Nem teljes körű a
fizikai, információs
és kommunikációs
akadálymentesítés
településünkön

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Az intézkedés
tartalma

Az
akadálymentesítésre
váró területek
Általános cél: a
feltérképezése,
fogyatékkal élők
vizsgálata (pl:
esélyegyenlőségének
honlap, parkok)
biztosítása
Pályázati források
Rövid távú cél: az
keresése.
akadálymentesítés
Amennyiben
lehetőség szerinti
szükséges önerő,
folytatása
úgy annak
településünkön.
megvizsgálása, hogy
Középtávú cél: a
az biztosítható-e,
fogyatékkal élők
rendelkezésre áll-e
hátrányának
az önerő.
mérséklése
Pályázat benyújtása.
Hosszú távú cél: a
Nyertes pályázat, és
fogyatékkal élők
az önerő
életminőségének
rendelkezésre állása
javítása
esetén az
akadálymentesítés
megvalósítása

Az intézkedés
Lejárt/nem Az IT jelenlegi állapota
Az intézkedés
eredményességét
lejárt
Eredmény Módosítás
folyamatban
megvalósításának
mérő
határidő
lévő/befejezett/tervezett
határideje
dokumentumok

SÖV Kft.
tájékoztatója
Folyamatos.
Pályázat
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Nem
lejárt.

Folyamatban lévő,
tervezett.

Elfogadás módja és dátuma

I. Sándorfalva Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatát a Szociális Kerekasztal megtárgyalta és
elfogadta a fentiekben rögzített kiegészítésekkel, javaslatokkal.
Az észrevételeket és javaslatokat a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe beépítettük.

II. Sándorfalva Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát megvitatta és a 108/2015.
(VI. 25.) Kt. számú határozatával elfogadta.

Sándorfalva, 2015. június 26.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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