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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, Csorvás Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
2013. június 26-án rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, 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
Csorvás település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A 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
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Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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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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HEP FÓRUM
Emlékeztető
Készült: 2015. június 16-án a csorvási Polgármesteri Hivatalban
megtartott Esélyegyenlőségi Fórumon elhangzottakról
Jelen voltak: az érintett csoportok képviselői.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31. § rendelkezik többek között arról, hogy „A község, a város és a főváros
kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. … A helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a programban meghatározott helyzet esetleges megváltozását
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Csorvás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. júniusában készült el, tehát a
programot a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően 2015. júniusában felül kell vizsgálni. A
HEP-ben 5 hátrányos helyzetű társadalmi csoport vizsgálata készült el, ezek:
mélyszegénységben élők és romák
gyermekek
nők
időskorúak
fogyatékkal élők.
A HEP készítése során ezeknek a csoportoknak az oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetét kellett elemezni, és a problémáik megoldására intézkedési
tervet kidolgozni.
A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe vettük a települési
kisebbségi önkormányzatok véleményét is. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján készítettük el,
a programalkotás során gondoskodtunk a helyi esélyegyenlőségi program és a települési
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási
esélyegyenlőségi terv anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet fordított az
önkormányzat
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének
érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal
szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 6. § rendelkezik arról, hogy a helyi
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés
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továbbra is helytálló-e, valamint a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és
eredményeinek felmérésére. Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat
módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot
fogad el.
A HEP fórumon, a HEP felülvizsgálata során éppen úgy, mint annak elkészítésében részt
vesznek a hátrányos helyzetű csoportok képviselői. A résztvevők áttekintették a HEP-ben
rögzített helyzetelemzést és az intézkedési terveket, ismertették a két év alatt történt
változásokat, és az intézkedési terv megvalósulását, a veszélyeztetett csoportonként.
Mélyszegénységben élők és romák:
A mélyszegénységben élők és romák esetében 2 intézkedési terv került meghatározásra, az
egyik az „út a munkához”, a másik pedig a „tanulni egy életen át”.
Már a program készítése során is ehhez az intézkedéshez a közfoglalkoztatást, a START
munkaprogramot és ezekhez tartozó képzéseket rendeletük a kitűzött cél megvalósításának
eszközéül.
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. és 2014. év végén is tárgyalta,
ill. értékelte a START munkaprogram eredményeit.
Az önkormányzat a start munkaprogramot 6 programelem keretében valósította meg:
1.) Mezőgazdasági mintaprogram
2.) Téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatási programelem
3.) Helyi sajátosságokra épülő foglalkoztatási programelem
4.) Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem
5.) Belvízelvezetés, belvízvédelem programelem
6.) Közútkarbantartás programelem
2013-ban 101 fő, 2014-ben 141 fő számra biztosított munkát az önkormányzat.
A program során több képzésben is részt vettek közfoglalkoztatottak:
- 2013. decemberében 18 fő mezőgazdasági munkás képzés
- 2013/2014. Egészségőr képzés12 fő (nő)
- 2013/2014. Település-karbantartó képzés 12 fő (férfi)
- 2014/2015. Kisgépkezelő és parkgondozó képzés14 fő (férfi)
A programban résztvevő közmunkások kb. 20 %-a roma származású.
Csorváson továbbra is működik a felnőtt korú lakosság részére a Báthory István Gimnázium.
Ez az képzési-oktatási forma lehetővé teszi hogy évről évre bővüljön az érettségivel
rendelkező lakosság száma.
Bővült a munkahelyek száma azzal, hogy egy korábban bezárt asztalos-ipari vállalkozás újra
indult, és ezzel kb. 25 fő munkavállalónak teremtettek munkalehetőséget.
A Csorvási Roma Önkormányzat továbbra is működik, a 2014. évi önkormányzati
választásokat követően részben új, LUNGO DROM által támogatott tagokkal alakult meg. A
Csorvási Roma Önkormányzatnak több település nemzetiségi önkormányzatával van
kapcsolata, melyekkel együttműködési megállapodásokat kötöttek. Együttműködési
megállapodást kötöttek továbbá a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal is, melynek
fókuszában a bűnmegelőzés áll.
Két roma származású fiatal vett részt Szentendrén, a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémiáján rendezett Esélyegyenlőségi Táborban.
Roma diákok tanulmányait támogató pályázaton 1500-2000,- Ft/hó támogatás elnyerésére
volt lehetőség, továbbá a családok iskolakezdési támogatásban részesültek. A nemzetiségi

5/24

önkormányzat a két év során több programot szervezett, kirándulásokat, strandolásokat,
üdüléseket különösen a roma gyermekek számára.
Gyermekek esélyegyenlősége
A gyermekek, mint hátrányos helyzetű társadalmi csoport tekintetében az intézkedési terv 3
területen határozott meg elérendő célt: 1.) Gyermekvállalás ösztönzése, 2.) Magas a
gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma, 3.) Minden gyermek lakjon jól.
Az önkormányzati választásokat követően Csorvás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete határozott arról, hogy minden csorvási újszülött gyermek – szülei erre irányuló
kérelme esetén - 10.000,- Ft támogatást kapjon. Ezzel az intézkedéssel amellett, hogy
segítséget nyújtanak a családoknak az újszülött érkezést követően megnövekedett költségek
viselésében, ösztönözni kívánják a szülőket a gyermekvállalásra. A kisgyermekes szülők
munkavállalását kívánja elősegíteni az az intézkedés, ill. beruházás, amellyel lehetőség nyílt a
bölcsődei férőhelyek számának növelésére. A korábbi 12 fő helyett 20 fő bölcsődés korú
gyermeket tudnak elhelyezni az intézményben.
Valószínűleg jelentős terheket vesz le a családok válláról az az intézkedés, melynek
következményeként szeptembertől ingyen kapja a bölcsődei, óvodai ellátást az a gyermek,
akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem kevesebb, mint 87.757,- Ft/hó. Azoknak a
családoknak a gyermekei, akik 3, vagy annál több gyermeket nevelnek, ingyenes étkezést
kapnak.
Megállapítható, hogy 2014-ben gyermeklétszám már nem csökkent, hanem örvendetes módon
emelkedett. Az évi 30 fő körüli születésszám közel 40 főre emelkedett, ami az előző évekhez
képest kiugróan magas. Várhatóan 2015-ben a 2014-es évhez viszonyítva csökkenni fog a
születések száma, de ez csak látszólagos, ugyanis a születések száma csak visszaáll várhatóan
az átlagos 30 fő körüli számra.
A gyermeklétszám emelkedését elősegítheti a Kormánynak az a szociálpolitikai intézkedése,
miszerint lakás vásárlásra, lakás bővítésre fordítható összeg jelentősen emelkedett.
A hátrányos helyzetű gyermekek is többféle támogatásban (pl. tankönyvtámogatás)
részesülhetnek
A minden gyermek lakjon jól című intézkedés a gyermekek elégtelen táplálkozásán kíván
változatni.
A 2013-as tanévtől kezdődően az általános iskolán állami irányítás alá kerültek, a KLIK a
fenntartó, Csorváson az önkormányzat a működtetető. Ez az intézkedés több változást is
eredményezett az általános iskola életében. Egyik ilyen jelentős változás, hogy a diákok
kötelesek 16 óráig az iskolában tartózkodni. Ezzel az intézkedéssel egyes tanulók étkeztetése
nem megoldott. Van ugyan menzai étkezési lehetőség, de vannak olyan tanulók, akik
valamilyen okból nem kívánják ezt az étkezési típust igénybe venni. Ez az ok lehet az, hogy
nem kedveli a menzai étkezést, vagy az, hogy a szülő otthon van, és meg tudja oldani a
gyermek étkezetését, ezért nem halandó még pluszban fizetni olyan ellátásért, amit nem akar
igénybe venni. A szociálisan rászorult gyermekek étkeztetését természetesen megoldja az
önkormányzat.
Az iskolában szerveznek iskolatej akciót, ennek keretében heti 2 alkalommal kapnak tejet a
gyermekek. Ezt a lehetőséget nem veszi igénybe minden tanuló, nem is lakik jól az 1 pohár
tejjel, de ehhez az alapvető élelmiszerhez legalább minimális mennyiségben hozzájuthatnak.
Az 1-6. évfolyamos tanulók heti három alkalommal kapnak almát a MEDI FRUCT Kft
jóvoltából.
A Képviselő-testület döntése alapján pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a
gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítására. A program
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keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 2015. június 15-e és augusztus 14-e közötti időszak
munkanapjain számos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló
gyermek napi egyszeri meleg étkeztetésben részesüljön. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezet
biztosítására igényeltünk forrást a pályázattal, 1.078.440 Ft értékben, az Emberi Erőforrások
Minisztériumától.
2016. január 1-jén indul a minta-menza program Csorváson is. Ennek a programnak a lényege
az, hogy az egészséges ételek felszolgálása mellett kevesebb só, kevesebb cukor kerül a
gyermekek ételébe, valamit a speciális étkezési igényű gyermekek megkaphatják a
kifejezetten számukra készített ételt.
A HEP készítése óta eltelt két évben a Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola HEP koordinátora arról adott tájékoztatást, hogy sajnos az iskolában
továbbra sincs iskola pszichológus. Több esetben próbálkoztak alkalmazni akár utazó
pszichológust is, de nincs szabad kapacitású szakember ezen a téren. Nagy szükség volna a
gyógypedagógiai képzésre is, de az iskola 1 fő gyógypedagógusa jelenleg GYES-en van,
helyettest pedig nem lehet találni. Az iskolában a jogszabályi előírásoknak megfelelően
integrált képzés folyik, a pedagógusok megpróbálják arányosan elosztani a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat az osztályokban.
Csorváson az utóbbi időben növekszik a nevelőszülőknél nevelkedő olyan gyermekek száma,
akik jelentős hátránnyal indulnak kortársaikhoz képest az iskolában vagy az óvodában. Ezek
a gyermekek több odafigyelést igényelnek a pedagógus részéről is, ugyanis legtöbbjük
valamilyen tekintetben veszélyeztetett, fejlesztésre szoruló, vagy SNI gyermek. Az ilyen
gyermekek számára jó mintákat kellene mutatni, hiszen az előéletük miatt nehezen tudnak
szocializálódni.
A speciális képzési igényű gyermekek oktatására nincs lehetőség Csorváson, ezért őket a
Békéscsabán, Orosházán és Gyulán lévő speciális intézményekbe szervezetten, kisbusszal
szállítják. Azonban a kisbusz férőhelyeinek száma korlátozott, szükség lenne egy újabb
gépjármű beszerzésére, ami forráshiány miatt jelenleg nem lehetséges.
A csorvási iskolások korábban a Csorvási Gyermekekért Közalapítvány támogatásával
szervezhettek kirándulásokat, táborozásokat, Ez a közalapítvány megszűnt, és helyette a
Gulyás Mihály Iskolai és Művészeti Alapítvány nyújt támogatást a szabadidő hasznos
eltöltésére, és lehetőségeihez képest támogatja a hátrányos helyzetű gyermekeket, valamint
jutalmazza a tehetséges tanulókat.
A Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a Gyermekjóléti
szolgálattal együttműködik, a tanulók tekintetében egymás irányába kölcsönös jelzéssel élnek.
További pozitív előrelépés, hogy 2014. novemberében elkészült Csorvás Város
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Esélyegyenlőségi terve.
A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nők helyzete, esélyegyenlősége tekintetében megfogalmazott egyik cél a szünidei
napközbeni gyermekfelügyelet biztosítása, a másik cél pedig a „nők védelmében” a családon
belüli erőszak csökkenése érdekében teendő intézkedések. A nyári gyermekfelügyelet a
gyermekek napközbeni ellátása keretében szervezhető meg.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) az alábbiak szerint rendelkezik erről: „94. § (1) A települési
önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek
védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek
ellátásának megszervezése.
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A nyári tanítási szünetben több család számára okoz gondot a gyermek nyári nappali,
munkaidőben történő felügyeletének a megszervezése. A polgármesteri hivatal 2015. április
30-a és május 15-e között igényfelmérést készített arról, hogy ebben az évben – a
jelentkezések függvényében - szükséges-e a nyári gyermekfelügyelet megszervezése és
biztosítása az iskoláskorú gyermekek számára. A felmérés eredményeképpen kiderült, hogy
16 család, 18 fő általános iskoláskorú gyermek számára igényli ezt a szolgáltatást. A 18
gyermek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 8 fő, és szintén 8 fő a
hátrányos helyzetű, egy gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
A családon belüli erőszakról, a nők bántalmazásáról továbbra sem rendelkezünk adattal. Nem
érkeznek bejelentések sem a rendőrségre, sem a Családsegítő Szolgálathoz. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy nem történik ilyen eset, hanem azt, hogy ezeket titokban tartják, nem
beszélnek róla az érintettek, nem szeretnék nyilvánosságra hozni a családi problémájukat.
Csorváson a bántalmazott nők fordulhatnak a rendőrséghez, a Családsegítő Szolgálathoz és a
Védőnői Szolgálathoz. A gyermekvédelmi jelzőrendszer is megfelelően működik, melynek
tagjai az előzőeken kívül az iskola és az óvoda gyermekvédelmi feladatok ellátásával
megbízott felelőse.
A rendőrkapitányságon tevékenykedik egy áldozatvédelmi referens, aki a beérkező rendőri
jelentések, illetve feljelentések figyelemmel kísérésével valamint a büntetőügyekben dolgozó
előadók kérésére a szükséges esetekben tájékoztatja a sértetteket az áldozatsegítés
lehetőségeiről. Azonban így sem kerülnek nyilvánosságra a problémák, az érintett felek
egymás között próbálják megoldani azokat. A családon belüli erőszak rejtett probléma, ezért a
jelzőrendszer működése mellett az érintettek tájékoztatása elengedhetetlen feladat.
Az idősek esélyegyenlősége
Az idősek esélyegyenlősége tekintetében vállalt intézkedések címe: az idősek közösségi
életének előmozdítása és az úgynevezett E-nyugdíjas, az informatikai jártasság hiánya miatt.
Csorvásra az időskorúak tekintetében a magas szintű ellátás és a szabadidős tevékenységek
sokszínűsége a jellemező.
A nyugdíjasok között jelenleg is, mint a HEP készítés idején magas az egyszemélyes
háztartások száma. Az életkor előrehaladásával, egészségi állapotuk romlásával egyre több
segítségre, gondoskodásra szorulnak az idősek. Gondozásában, ellátásában továbbra is az
Egyesített Szociális Intézmény és a Közösségi Misszió vesz részt.
A Közösségi Misszió nappali ellátást biztosít a gondozottai számára. A idősek saját
lakásaikban, lakókörnyezetükben élnek, és itt látogatják őket a gondozók, akik a gondozottak
egészségi állapotának megfelelő fizikai, mentális, szociális segítséget nyújtanak. Az utóbbi
két évben nőtt a gondozottak száma. A társadalmi gondozók tevékenységi köre csökkent,
ugyanis bizonyos egészségügyi ellátást, pl. gyógyszeradagolást, csak szakképzett gondozók
végezhetnek. A gondozók kódlista alapján végzik a feladatukat, miszerint a gondozás
kifejezetten a gondozottak személyes ellátásra vonatkozik úgy, hogy már nincs a kódlistában
a fűnyírás, kertgondozás. Egy gondozó napi 9 embert tud ellátni, egy főre 20-60 percig terjedő
idő jut, de egy héten belül kompenzálódik az idő és így hetente minden gondozottra közel
azonos időt tudnak fordítani. A gondozók általában egy körzethez tartozó gondozottat látnak
el. Ez az intézkedés a közelmúltban történt, annak érdekében hogy a két gondozott lakóhelye
közötti közlekedés során eltelt útidő csökkenjen, és ezt az időt az ápoltakra tudják fordítani. A
körzetesítés azonban nem minden esetben kivitelezhető a papírforma szerint, mert az idősek
ragaszkodnak a több éve megszokott gondozójukhoz. A Közösségi Misszió a gondozottak
változatos étkezését biztosítja azzal, hogy az időseknek 2 konyháról 3-3 féle menüből van
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lehetőségük választani. Új gondozottak felvétele egészségi és szociális helyzetük pontozása
lapján történik. A felvételhez szükséges ponthatárt a közelmúltban módosították.
A Közösségi Misszió gondozói a fizikai gondozás mellett nagy gondot fordítanak az idős
emberek mentális gondozásra is.
Az Egyesített Szociális Intézmény a személyes gondoskodás keretében, szolgáltatásai
nyújtásával igyekszik hozzájárulni Csorvás Város Önkormányzata szociálpolitikai céljai
megvalósításához, a magas fokú szociális biztonságot és minőséget biztosító, fenntartható,
esélyteremtő helyi jóléti rendszer létrehozásához, fejlesztéséhez. Az intézmény
szolgáltatásaival részt vállalt a lakosság életminőségének javításában, a hátrányos helyzetben
lévő lakosság esélyegyenlőségének elősegítésében, a társadalmi kohézió erősítésében.
Alkalmazkodnak a Csorvás közigazgatási területén élő lakosság szükségleteihez és
igényeihez, ugyanakkor próbáltnak hatékony és átlátható ellátási struktúrát kialakítani. A
bentlakásos idősek otthona esetében az egész ország területéről fogadnak lakókat.
Az Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatások:
Szociális alapszolgáltatások formái:
• étkeztetés,
• házi segítségnyújtás,
• nappali ellátás
Szakosított ellátás:
•
ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos idősek otthona.
Az intézmény a szolgáltatásokat az állam által biztosított feladat finanszírozásból, fenntartói
hozzájárulásból, illetve térítési díjakból tudja biztosítani.
Az intézmény szolgáltatásinak feladata: a szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló
ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját,
mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi – pszichés – szociális – állapota alapján
határozzák meg, úgy hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben
érvényre jusson. Az intézményben szolgáltatások önkéntesen vehetők igénybe.
Az intézmény célja, hogy hozzásegítsék a gondozottaikat a ”sikeres öregedéshez”, úgy, hogy
az egyén a fizikai, szellemi képességét és aktivitását a lehető leghosszabb ideig őrizze meg, és
szociális kapcsolatait tartsa meg.
Az intézmény által nyújtott étkeztetés célja és feladata, az étkeztetés keretében főétkezésként
legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása a szociálisan rászorultaknak, továbbá azoknak az
egyéneknek, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy
egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni,
valamint lehetőséget kell biztosítani a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai
betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkeztetés igénybevételére,
illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.
A házi segítségnyújtás célja: olyan gondozás megteremtése, amely az igénybe vevő önálló
életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében
biztosítja. A házi segítségnyújtás keretében biztosítják az alapvető gondozási, ápolási
feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A házi szociális gondozó
feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális,
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen. Leginkább igényelt szolgáltatások a következők: bevásárlás,
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gyógyszeríratás és kiváltás, vérnyomás mérése, vércukorszint mérése, fürdetés, takarítás,
mosás, mosogatás, vasalás, csekkek feladása, ágyazás, ágyneműcsere, gyógyszeradagolás,
egyéb ügyintézés. Ezen kívül eseti jelleggel: injekciózás, pelenkázás, sebek ellátása. Nagyon
fontos feladat az idősek mentális gondozása, melyre a gondozók egyéb munkájuk elvégzése
mellett nagy gondot fordítanak.
A gondozónők munkájuk során együttműködnek az egészségügyi, illetve a szakellátást nyújtó
intézményekkel. A házi segítségnyújtást szakmailag és mentálisan képzett gondozónők látják
el.
Az intézmény nappali ellátást jelenleg nem nyújt, ugyanis nincs a településen olyan személy,
aki a személyes gondoskodásnak ezt a formáját választaná.
Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak
folyamatos segítséggel képes személyek ápolásáról, lakhatásáról, napi legalább háromszori
étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról gondoskodnak,
feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Ebben az ellátási formában folyamatosan, a nap 24 órájában biztosítják a jogszabályi
kritériumoknak megfelelő teljes körű komplex ellátást (fizikai-, egészségügyi-,
mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, érdekvédelem).
Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletű, de rendszeres
fekvőbeteg-, illetve gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a nyugdíjkorhatárt betöltött
személyeket ápolnak és gondoznak. Az intézményben sok a demens beteg, akiknek az
gondozása, ápolása kihívást jelent a ápolók és a mentálhigiénés szakemberek számára
egyaránt.
A gondozás, ápolás mértékét mindenkor a lakó egészségi állapota, egyéni szükséglete
határozza meg. Az ápolónők munkája több az egyszerű ellátásnál, törődést és együttérzést is
jelent. A hivatás végzéséhez olyan speciális ismeretek és készségek szükségesek, amelyek
elősegítik a lakók lelki, testi és szociális fejlődését.
Az intézmény épületének tárgyi feltételében jelentős változás történt az elmúlt 2 évben.
Kialakítottak egy foglalkoztató helyiséget, amelyben könyvtársarok és internet sarok került
kialakításra. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy mind a gondozottak, mind a dolgozók
hozzáférhessenek az internet szolgáltatáshoz, ezzel részben teljesült a HEP intézkedési
tervében kitűzött e-nyugdíjas című intézkedési cél. Az intézményben élő nyugdíjasok
korlátozás nélkül hozzáférhetnek az internet által nyújtott szolgáltatáshoz. Az informatikai
jártasság hiányával küszködők pedig segítséget kaphatnak a dolgozóktól számítógép
kezeléséhez, a programok használatához.
2014-ben felújították az intézmény ebédlőjét és a tálaló konyhát, 2015-ben pedig a folyosók
PVC burkolatát higiénikusabb lapburkolatra cserélték. Minden lakószoba falát kifestették, új
burkolatot kaptak a szobák is. A folyosók oldalfalát lambéria burkolattal látták el.
Az intézményben a szabadidő eltöltésére színvonalas programokat szerveznek. Minden
jelentős eseményt megünnepelnek. A szórakoztató tevékenységhez rendelkezésre állnak
különböző társasjátékok, kártya, minden társalgóban van televízió, könyvek, újságok.
Az intézményi ellátáson túl Csorváson több olyan klub is működik, amely a nyugdíjas
korosztályt fogja össze. Ezeknek a kluboknak a szervezésben a szabadidős tevékenységek
sokaságát vehetik igénybe nyugdíjas korúak. Rendeznes népzenei fesztiválokat, szerveznek
kirándulásokat, vacsorával egybekötött programokat. Színház, mozi, múzeumlátogatás is
szerepel a palettán. A csoportok rendszerek klubfoglalkozásokat is tartanak. Ezeknek az
összejöveteleknek mentális tekintetében is jelentős pozitív hatása van. Azonos élethelyzetben
lévő, közel azonos korú emberek tudják megbeszélni egymással problémájukat, vagy csak
elmondják azokat és megértő hallgatóságra találnak. A kluboknak jelentős szerepe van az
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elmagányosodás elleni küzdelemben, és nagy segítséget nyújtanak az idősek közösségi
életének előmozdításában, az elmagányosodott idősek számának csökkentésében is.
A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
A fogyatékkal élők esélyegyenlősége tekintetében az 1. számú intézkedési cél az infokommunikációs akadálymentesítés, a 2. számú cél pedig a fogyatékkal élők számának
felmérése. A fogyatékkal élők számának tekintetében továbbra sem rendelkezünk adattal.
Ennek az intézkedési célnak a megvalósítási határidejét módosítani szükséges 2014. december
31-ről 2017. december 31-re. A felmérés elkészítésére lehetőséget nyílhat akár a
közmunkaprogramban,
vagy
diákmunkában
foglalkoztatott
humán
erőforrás
közreműködésével. A 2. számú intézkedési cél, az infokommunikációs akadálymentesítés
tekintetében előrehaladás történt, ugyanis a „Kalán néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez” Erdei
Iskola Alapítvány Kuckó Lakóotthonában megtörtént az infokommunikációs
akadálymentesítés képi kommunikáció segítségével, speciális piktogram rendszer
alkalmazásával.
Csorváson a fogyatékkal élőkkel három szervezet foglalkozik. Ebből két szervezet
bentlakásos lakóotthont működtet, az egyik a „Kalán néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez” Erdei
Iskola Alapítvány, a másik pedig a Csillag Szociális Szolgáltató Központ, Lakóotthon. A
harmadik szervezet a Mozgáskorlátozottak Csorvási Egyesülete, a MOCSE. A 2013-ban
készült HEP-ben a Közösségi Misszió is a fogyatékkal élő csoportjának segítőjeként
szerepelt, azonban ők inkább az időskorúak gondozását, ápolását végzik, és inkább csak az
idős gondozottaik között lévő fogyatékkal élőket gondozzák.
A MOCSE tagjai megfelelő orvosi diagnózis alapján jelentkezhetnek, és nyerhetnek felvételt
az Egyesületbe. A tagjainak száma jelenleg 115 fő. Ez a szám lényegesen kevesebb, mint az
2013-ban volt. Ennek az az oka, hogy a mozgáskorlátozottak státuszát a közelmúltban
felülvizsgálták, és sok esetben megállapították, hogy az ellátásban részesülők rokkantságának
mértéke csökkent. Sok tag esetében csökkent az ellátás összege is. A településen a 115 főnél
sokkal több mozgáskorlátozott van, köztük olyanok, akik eddig még nem jelentkeztek a
MOCSE tagjainak sorába. Az Egyesület alapszabályban rögzített célja, hogy
mozgáskorlátozott emberek életkörülményeit megkönnyítse, tanácsadással segítse az ügyeik
intézését. A MOCSE kapcsolatot tart hasonló szervezetekkel. A tagok sok hasznos
információhoz jutnak az egyesület jóvoltából, többek között arról, hogyan vehetnek igénybe
gyógyászati segédeszközöket. Évente egyszer orvos-beteg találkozó keretében szűrésen is
részt vehetnek. A tagok saját lakásuk akadálymentesítetté tétele érdekében max. 150.000,- Ft
pénzbeli támogatáshoz juthatnak, valamint gépjárműszerzési támogatásban részesülhetnek,
amelynek összege 5 évnél fiatalabb gépjármű vásárlása esetén 900.000,- Ft, 5 évnél idősebb
gépjármű vásárlása esetén 600.000,- Ft. Változás e támogatások folyósításában az a tény,
hogy még korábban az Egyesület folyósította az összeget 3.000,- Ft egyszeri ügyintézési díj
levonásával, jelenleg a bankok közreműködésével jut az ügyfélhez a támogatás. A bankok
azonban jelentős, akár 10 %-os ügyintézési díjat is levonnak a folyósítandó támogatásból. A
támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében segítséget nyújt az
Egyesület a tagok számára.
Az Egyesület csapatépítő jelleggel sok programot szervez a tagjai számára. Nyáron
csigatésztát és tarhonyát készítenek. Szerveznek paprikás főzéssel egybekötött délutánokat.
Működik egy horgolókör, és az ott készült munkákból kiállítást rendeznek. Karácsonykor
ellátogatnak az Egyesített Szociális Intézménybe, és a bentlakók számára verses, dalos
műsorral kedveskednek, kiállításon mutatják be munkáikat.
A fórumon elhangzott, hogy a településen belül több mozgáskorlátozott parkolóra volna
szükség.
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A „Kalán néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez” Erdei Iskola Alapítvány célja segíteni az autista
fiatalokat, hogy ki-ki a maga adottságai, képességei szerint érezhesse, megélhesse emberi
értékeit. Támogatja, formálja egy személyre szabott élet kialakítását, s annak megélését.
Szolgáltatásai biztosítják a fiatalok nyugodt, önálló tevékenységét, szükségleteik megfelelő
körülmények között történő ellátását, munkavégzésüket, a pihenés, a tanulás, valamint a társas
kapcsolatok megélését. Az Alapítványon belül működik a „Kalán néni Kuckója Lakóotthon”,
ahol 10 fő autista és más értelmi fogyatékkal élő fiatal, felnőtt korú személy lakhatását
biztosító épület található, és segítő személyzet áll rendelkezésükre. A másik tevékenységi
körük a „Kalán néni Foglalkoztatója”, melyben az intézményen belüli szociális foglalkoztatás
– munka-rehabilitációs tevékenység által a fiatalok foglalkoztatása, a meglévő készségeik
fejlesztése, valamint új ismeretek szerzése valósul meg. A „Kalán néni Majorság”
létrehozásában és fenntartásában a cél a hobbiszintről eljutni az értékorientált termelés
szintjére, hogy megvalósuljon egy hosszú távon önfenntartásra képes életforma.
Az alapítvány célja és feladata, hogy az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes
és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség
szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain
belül. Személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok
nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés
szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma
megválasztásában. Az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi
életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez
szükséges új készségek elsajátítására.
A lakóotthonban 10 fő autista lakó él, akikről 5 fő ápoló gondoskodik. Közöttük mentormentorált kapcsolat alakult ki. Az ápoló és a hozzá tartozó 2 autista gondozott között
személyes és jó a kapcsolat. Az ápoló a gondozottainak minden problémáját, kóresetét ismeri.
Az AOSZ az Autisták Országos Szövetsége hálózatosodási projektje megvalósításával fogja
össze és segíti az ország területén lévő, autizmussal élőkel foglakozó vidéki tagszervezeteket.
A 18 év feletti, de a nyugdíjkorhatárt el nem érő mozgássérültek lakóotthona Csorváson a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete – Csillagház Szociális Szolgáltatató Központ,
Lakóotthon és Integrált Támogató Szolgálatok elnevezésű intézmény. Az intézmény
folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. Az utóbbi években, az intézmény lakóotthon
egysége, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt
programokra pályázott sikerrel. Ezekből az egyszeri kiegészítő támogatásokból rezsiköltséget,
munkatárs bérét és járulékait, kis értékű tárgyi eszköz beszerzést finanszírozták.
Mind a lakóotthon, mind a támogató szolgálat működési költségeihez a fenntartó Egyesület
nyújt kiegészítést, hiszen a központi költségvetési támogatás nem elegendő az intézmények
fenntartására. A szakmai és pénzügyi ellenőrzések alkalmával az intézmény működésével
kapcsolatosan hiányosság feltárására nem került sor.
A HEP fórumon az esélyegyenlőséggel kapcsolatos problémákat feltárták a veszélyeztetett
csoportok képviselői, az elért célokról beszámoltak, és azok az intézkedési tervekben
rögzítésre kerültek. A változások, módosítások beépítésre kerülnek a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Tervébe.
Csorvás, 2015. június 25.
A HEP felülvizsgálat elkészítésben közreműködött, és az emlékeztetőt lejegyezte:
Samuné Mihalik Anna
irodavezeő
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MÉLYSZEGÉNYSÉG 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

"Út a munkához"

A helyzetelemzés következtetéseiben A munkavállalási lehetőségek szűkösek, alacsony
iskolai végzettség
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Munkalehetőségek bővítése. Rövid: Képzéseken való
részvétel
ösztönzése.
Közép:
Folyamatos
közfoglalkoztatás biztosítása. Hosszú: Foglalkoztatás
bővítése.

Az intézkedés tartalma

Helyzetelemzés, kapcsolatfelvétel a munkaügyi
központtal, vállalkozásokkal, képzőszervezetekkel;
pályázati lehetőségek felkutatása; célcsoport
bevonása; önismereti tréningek; keresett információk
közzététele.

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Folyamatos

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Lejárt/nem lejárt határidő

folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

folyamatos

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

2013-ban 101 fő, 2014-ben 141 fő számra biztosított
munkát az önkormányzat.
Összesen: 242 fő részére munkalehetőség

Módosítás

Nem szükséges módosítás
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MÉLYSZEGÉNYSÉG 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

„Tanulni egy életen át”

A helyzetelemzés következtetéseiben Hiányszakmák felmérése, az alacsony iskolai
végzettségű lakosság képzése, felzárkóztatása, ezzel
feltárt esélyegyenlőségi probléma
munkaerőpiacra jutásának segítése
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Pályázati forrásból olyan szakképzések indítása,
amelyek biztosítják a működő munkahelyek számára
a hiányzó szakembereket.

Az intézkedés tartalma

Rövid:. A lakosság iskolai végzettségének felmérése;
és hiányszakmák felmérése Közép:.Forrásteremtésre
európai uniós pályázati forrás keresése. Pályázatírás.
Az alacsony iskolai végzettségűk tájékoztatása,
képzések indítása, Hosszú:. Munkahelyteremtés.

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Folyamatos

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Lejárt/nem lejárt határidő

folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

A rövid távú program esetében lejárt határidő,
teljesült cél,

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

A közép és hosszú távú program tekintetében
folyamatban lévő projekt.

Eredmény

A program során több képzésben is részt vettek
közfoglalkoztatottak…
- 2013. decemberében 18 fő mezőgazdasági munkás
- 2013/2014. Egészségőr 12 fő (nő)
- 2013/2014. Település karbantartó 12 fő (férfi)
- 2014/2015. Kisgépkezelő és parkgondozó 14 fő
(férfi)
A programban résztvevő közmunkások kb. 20 %-a
roma származású.
A felnőtt korú lakosság részére a Báthory István
Gimnázium. Ez az oktatás lehetővé teszi hogy évről
évre bővüljön az érettségivel rendelkezők száma.
56 fő számára képzési lehetőség

Módosítás

Nem szükséges módosítás
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GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Gyermekvállalás ösztönzése.

A helyzetelemzés következtetéseiben Csökkenő gyermeklétszám – (népesség elöregedése).
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Település elöregedésének mérséklése
gyermekvállalás ösztönzésével.
Rövid: Önkormányzati támogatások kialakítása,
felmérés Közép: Közfoglalkoztatás bővítése,
munkahelyteremtés.
Hosszú: Családbarát munkahelyek kialakítása.
(Rugalmas munkaidő.)

Az intézkedés tartalma

Felmérések elkészítése önkormányzat. Munkaügyi
Központ részvételével támogatás (ösztönző)
kialakítása. Ösztönző támogatások

Az intézkedés megvalósításának
határideje

Folyamatos

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Képviselő-testületi határozat.

Lejárt/nem lejárt határidő

folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

Részben teljesül, de a program végéig folyamatos.

Alapító okirat

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

Minden újszülött születésekor a szülők 10.000,- Ft
támogatást igényelhetnek az önkormányzattól
A bölcsődei férőhelyek száma 12 főről 20 főre
emelkedett. Gyermek születéséhez nyújtható
települési támogatás. Bölcsődei férőhelyek számának
emelkedése.

Módosítás

Nem szükséges módosítás
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GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Magas a gyermekvédelmi támogatás száma

A helyzetelemzés következtetéseiben A településen folyamatosan nő a Rendszeres
Gyermekvédelmi Támogatásban részesültek száma.
feltárt esélyegyenlőségi probléma
Az elmúlt évek alatt folyamatosan növekedett, míg a
megnevezése
gyermekkorú lakosság száma csökkent.
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Támogatottak számának csökkentése. Problémák
feltárásához helyzetelemzés készítése. Munkaügyi
Központtal
kapcsolatfelvétel.
Lehetőségekről
tájékozódás, bevonni őket a különböző programokba
és képzésekbe. A munkaerőpiacon tartani őket.

Az intézkedés tartalma

Támogatottak számának csökkentése. Problémák
feltárásához helyzetelemzés készítése. Munkaügyi
Központtal kapcsolatfelvétel. A szülők számára a
lehetőségekről tájékozódás, bevonni őket a különböző
programokba és képzésekbe. A munkaerőpiacon
tartani őket.

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2013. december 31.
2015. június 30.
2018. június 30.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

folyamatban

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

A köznevelési intézményekből kikerülők - a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is tájékozottabban kerülnek a munkaerőpiacra, illetve
lehetőségük lesz bizonyos képzésbe való bevonásukkal
egy stabilabb munkaerő-piaci helyzetbe kerülni, így a
foglalkoztatási lehetőségek szélesebb tárházából
választhatnak. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szülei számára is
biztosítani kell ezt a lehetőséget, annak érdekében, hogy a
támogatásra való rászorultsága megszűnjön.

Módosítás

Az intézkedés megvalósításnak határidejét módosítani
szükséges a program végéig.
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GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 3. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Minden gyermek lakjon jól.

A helyzetelemzés következtetéseiben Gyermekek elégtelen táplálkozása. Önkormányzati
tapasztalat, gyermekintézmények jelzései.
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Minden gyermek étkeztetésének biztosítása. Rövid:
Gyermekétkeztetés kiterjesztése, nyári étkeztetés.
Közép: Gyermekéhezés teljes felszámolása. Hosszú:
Egészséges táplálkozás biztosítása.

Az intézkedés tartalma

- pályázatok írása - felmérés- jelzőrendszer irányításaétkeztetés megszervezése (repetaprogram)felvilágosító tevékenység- családgondozás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014. június 30.
2015. június 30.
2016. június 30.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Előterjesztés a Képviselő-testület részére, képviselőtestületi határozat.

Lejárt/nem lejárt határidő

folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

2014-2015. évekre teljesült, a program végéig
folyamatos.

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

2015. június 15-e és augusztus 14-e közötti időszak
munkanapjain 57 általános iskolás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló
gyermek, napi egyszeri meleg étkeztetésben részesül.

Módosítás

Nem szükséges módosítás
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A NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Szünidei napközbeni gyerekfelügyelet biztosítása.

A helyzetelemzés következtetéseiben A 12 év alatti gyermekek napközbeni ellátása nincs
biztosítva.
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Gyermekfelügyelet biztosítása. Igények felmérése.
Személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Tanszünetek
idejére a teljes gyermekfelügyelet megoldása

Az intézkedés tartalma

Kérdőíves igényfelmérés; civil szervezetek,
önkéntesek bevonása; szponzorok megkeresése;
támogatók. Pályázatok felkutatása; helységek
biztosítása, működtetése. Fenntartó megkeresése,
szakemberek bevonása

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2018. augusztus 31.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Előterjesztés a Képviselő-testület részére, képviselőtestületi határozat.

Lejárt/nem lejárt határidő

2014-2015. évekre teljesült, a program végéig
folyamatos.

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatban

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

18 fő általános iskolás korú gyermek számára nyári
gyermekfelügyelet

Módosítás

Nem szükséges módosítás
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A NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

„Nők védelmében!”

A helyzetelemzés következtetéseiben Családon belüli erőszak növekedése.
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Családon belüli erőszak csökkentése. Rövid:
Információgyűjtés az érintettekről és érdekvédelmi
szervekről. Közép: Kapcsolatfelvétel érintettekkel –
szakemberekkel Hosszú: Folyamatos tájékoztatás.

Az intézkedés tartalma

1. adatgyűjtés, kutatás 2. helyzetfeltárás 3. tájékoztató
anyag kidolgozása, kapcsolatfelvétel, személyes
tanácsadás 4. tájékoztató anyag kijuttatása

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2017. július 1.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Rövid: Helyzetelemzés, érdeklődők, megjelentek
száma, bejelentett esetek száma. Közép: Tájékoztatást
ténylegesen igénybe vevők száma. Mennyivel
növekszik az érdek-képviseleti szervek száma.
Hosszú: Rendőrséget megkeresők száma, családon
belüli erőszak csökkentése.

Lejárt/nem lejárt határidő

A határidő nem járt le.

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatos

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

Még nem mérhető

Módosítás

Nem szükséges módosítás
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AZ IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Idősek közösségi életének előmozdítása

A helyzetelemzés következtetéseiben Magas az egyszemélyes háztartások száma az idősek
körében, ami elmagányosodást eredményez
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Célcsoport számának felmérése. Tájékoztatás
– 3 hónap. Közép: Meglévő ellátottak számának
növelése. Igényfelmérés, forrásteremtés. Ellátáshoz
szükséges befogadóhely kialakítása vagy bővítése – 3
év. Hosszú: Az ellátás beindítása, bővítése, ezáltal az
idősek életszínvonalának javítása. – 3 hónap

Az intézkedés tartalma

Elmagányosodás csökkentése: - Pályázatírás. Felmérés. - Tájékoztatás. - Igényfelmérés. Befogadóhely kialakítása. - Ellátás beindítása. Programok szervezése.

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2017. február 1.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Egyesített Szociális Intézmény beszámolója.
Nyugdíjas klubok éves beszámolója

Lejárt/nem lejárt határidő

folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

folyamatban

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

Rendszeres programok szervezése az időskorúak
számára, nyugdíjas klubok működése.

Módosítás

Az intézkedés megvalósításnak határidejét módosítani
szükséges a program végéig.
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AZ IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

E – nyugdíjas

A helyzetelemzés következtetéseiben Informatikai jártasság hiánya.
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az idősek informatikai jártasságának növelése.
Rövid: érdeklődés felkeltése (6 hónap) Közép:
alapfokú számítástechnikai ismeretek megszerzése (1
év) Hosszú: internet használat

Az intézkedés tartalma

igényfelmérés, tájékoztatás a tanfolyamról
tanfolyamszervezés beindítás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2015. március 1.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Rövid: jelentkezők számának meghatározása Közép:
jelenléti ív Hosszú: új jelentkezők, fenntarthatóság,
visszacsatolás

Lejárt/nem lejárt határidő

lejárt

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatban: további tanfolyam szervezési
lehetőségek felkutatása

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

Internet sarok kialakítása a Egyesített Szociális
Intézményben

Módosítás

Intézkedés megvalósításnak határidejét módosítani
szükséges a program végéig.
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A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Info-kommunikációs akadálymentesítés

A helyzetelemzés következtetéseiben A településen hiányos, 30 %-os a Infokommunikációs akadálymentesítés
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Felmérés – 2 hónap. Közép: Forrásteremtés –
2 év. Hosszú: Info-kommunikációs akadálymentesítés
kiépítése 80 %-ra – 5 év.

Az intézkedés tartalma

Felmérés. Tervezés. Engedélyeztetés,
pályázatkészítés. Kivitelezés.

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2018. július 1.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Felmért hiányosságok száma, mértéke. (Felmérési
napló) Saját erő. Benyújtott, nyertes pályázatok
száma. Megvalósult Info-kommunikációs
akadálymentesítés. Dok: Műszaki átadás-, átvételi
jegyzőkönyv

Lejárt/nem lejárt határidő

Határidő nem járt le

Az IT jelenlegi állapota

folyamatban

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény

Kalán néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei Iskola
Alapítvány Kuckó Lakóotthonában megtörtént az
info-kommunikációs
akadálymentesítés
képi
kommunikáció segítségével, piktogram rendszer
alkalmazásával.

Módosítás

Nem szükséges módosítás
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A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Fogyatékkal élők számának felmérése.

A helyzetelemzés következtetéseiben Nincs adat a fogyatékkal élőkről
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rendelkezzünk feldolgozható adattal. Rövid:
információgyűjtés, forráselemzés Közép:
kapcsolatfelvétel érdekképviseleti szervekkel,
hivatalokkal Hosszú: megfelelő adattal
rendelkezzünk, frissítsük az adatbázist

Az intézkedés tartalma

adatgyűjtés, adatelemzés, megkeresések, adatbázis
összeállítás, adatbázis fenntartás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014. december 31.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

-

Lejárt/nem lejárt határidő

Megfelelő pályázat ill. forrás hiányában nem történt
meg.

Az IT jelenlegi állapota

Az elérni kívánt cél megvalósításához lehetőségek, és
forrás keresése.

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény
Módosítás

Az intézkedés megvalósításnak határidejét módosítni
szükséges a program végéig.
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Összefoglaló

Csorvás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja értékes, tartalmas és előremutató
célokat tűzött ki maga elé azzal, hogy célcsoportjai és a közösség minden tagja számára
összefoglalót ad és valamilyen segítséget kínál az esélyegyenlőség és a társadalmi
felzárkózás, valamint az integráció témakörében.
A település mérete, az itt élő közösségek közötti kiváló, de kitartó munkával tovább erősíthető
kapcsolat lehetővé teszi, hogy a problémafeltárás és a megvalósításba vetett bizalom
mihamarabb testet öltsön azzal, hogy az egymás közötti párbeszédet kiterjesztjük például a
közösségi eseményekre, önkormányzati rendezvényekre és megjelenik a köznevelési
intézményeink programkínálatában is. E többszintű kommunikáció révén erősödik a települési
kapcsolati háló az egyes célcsoportok között, az önkormányzat és a célcsoportok között,
valamint a település lakossága, mint a legnagyobb közösség és az integráció
megvalósulásának helyszíne között egyaránt.
A település lakosságának befogadó képessége, közösség-megtartó ereje a táptalaja annak a
fáradságos közösségszervező és érdekérvényesítő munkának, amiért a Helyi Esélyegyenlőségi
Programban szereplő egyes célcsoportok tagjai vagy az értük tevékenykedők küzdenek és
valósítanak meg, és amit Csorvás Város Önkormányzata, mint támogató hangol össze. Nem
képzelhető el ugyanis városunk jövője a mélyszegénységben élőkre és romákra, a
gyermekekre és a nőkre, valamint az időskorúakra és a fogyatékkal élő személyekre való
különös és gondoskodó odafigyelés nélkül, az ő társadalmi integrációjuk feletti őrködés
nélkül, és a helyi közösségekben való hangsúlyos szerepük megőrzése nélkül.
Ha az egyes célcsoportjainkat érintő céljainkat esetleg már meg is valósítottuk, velük
kapcsolatban mindig találunk újabb és újabb kihívásokat, hiszen a helyi társadalom olyan
fontos rétegét képezik, akikre mindig kiemelt figyelmet kell fordítanunk. E szemlélettel kell
megfogalmaznunk jövőbeni törekvéseinket a pályázati források elérése, a gazdaságpolitikai
kihívások értelmezése, a munkaerőpiac figyelése és a köznevelési szemléletformálás terén
egyaránt. Bízunk abban, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása, annak
kétévenkénti felülvizsgálata lehetőséget ad arra, hogy a programunkban megjelölt
célcsoportok helyzetét, problémáit, terveit és céljait mindig szem előtt tartsuk, az intézkedési
tervekkel pedig hatékony segítséget nyújtsunk a céljaik eléréséhez szükséges erőforrások
felkutatásában.

Csorvás Város Önkormányzatának Helyi esélyegyenlőségi programja megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában.

Csorvás, 2015. június 25.

Baráth Lajos
polgármester
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