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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Somberek Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A település bemutatása:
Somberek község a Tolna-Baranyai dombság területén, a Geresdi dombvidéken Baranya megye
keleti részén a 6. sz.utat az 56. sz úttal összekötő 5606. sz. út mentén fekszik. 1945-ig a község
lakossága német ajkú volt. A II. világháborút követően a község lakosságának nemzetiségi
összetétele megváltozott, 1945-ben bukovinai székely, majd 1947-48-as években csehszlovákiai
magyar családok települtek a községben. Somberek község jelenleg is nemzetiségi község, a
lakosság kb. 55 %-a németajkú. Az 1999. január 1-i népesség-nyilvántartási adatok szerint 1815 fő
él a településen. 2013. január 1-i népesség 1574 főre csökkent.
A legközelebbi város Mohács, a két település távolsága alig több, mint 10 km. Igazgatási területe 5
településsel határos (Mohács, Görcsönydoboka, Palotabozsok, Dunaszekcső és Bár). Belterülete
165 ha, külterülete 2977 ha kiterjedésű.
A település a mohácsi kistérséghez tartozik, székhely település. A társtelepülés Görcsönydoboka.
A környék felszínét észak-dél irányban kialakult völgyek szabdalják, a völgyekben patakmedrek
alakultak ki. A település területét négy állandó vízfolyás is metszi: a Horpács-patak, amely még
Somberek területén éri el a Csele-patakot, a Véméndi-patak és a beletorkolló Palotabozsoki
vízfolyás. Az állandó vízfolyásokra halastavak települtek. A völgyek közötti hátakon
mezőgazdasági művelés folyik. Nagyobb erdősült területek a település déli részén találhatók.
A kiskertes gazdálkodás viszonylag szűk körű, délkelet felől tömbszerűen csatlakozik a
belterülethez. A valamikori nagyobb arányú szőlőművelés nyomai „Snéberg” és a „Szőlőhegyek”
földrajzi elnevezésű településrészeken a mai napig fellelhetők.
A külterületi tájban épített elemként a mezőgazdasági műveléshez szorosan kapcsolódó majorok
jelennek meg. Az 5606 sz. útról nyíló északi majorhoz ipari gazdasági funkciók is társulnak. A
belterülettől délre az összekötő útról farmgazdaságok nyílnak.
A belterület szerkezetét alapvetően meghatározzák a domborzati viszonyok. A terület erősen
szabdalt: a külterülethez hasonlóan völgyek és völgyhátak váltják egymást. Somberek főutcája a
települést észak-déli irányban kettészelő 5606 sz. összekötő út (Kossuth Lajos utca), amely északon
mintegy 1 km hosszú szakaszon a vele párhuzamosan futó árok völgyében épült ki, a település déli
1
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részén viszont attól elválva egy másik völgyben halad Mohács irányába. A község mellékutcái a
főutcáról lecsatlakozva, a természetes domborzatot követve a völgyekben haladnak, felfűzve a
lakóterületeket. A lakótelkek „udvar” része viszonylag sík, míg a művelés alatt álló telekvégek
többnyire meredeken futnak fel a domboldalakra. A lakóterületek mai formájukban a déli
településrész kivételével gyakorlatilag a múlt század közepére kialakultak. Az 1865-ben készült
térképek szerint a teljes Dózsa György, Rákóczi, Petőfi és Szabadság utca, valamint a Kossuth
Lajos utca az 580-424 hrsz. ingatlanok vonaláig már akkor beépült. Az újabb beépítésű területek a
község déli végén találhatók kisebb telekterülettel, szabályos telekalakulatokkal.
A település ősi magja az uradalmi központ köré (Kossuth Lajos - Rákóczi - Dózsa György utcák
találkozása) szerveződött. Itt kaptak helyet az egyházi (katolikus és szerb templom) és világi
(igazgatási és oktatási) intézmények, és itt épült fel az uradalmi kastély is.
A Kossuth Lajos utcától nyugatra húzódó dombháton a korábbi rendezési tervben kijelölt gazdasági
terület beépítése megindult.
A településközponthoz kapcsolódva szintén ezen a dombháton alakították ki a község sportpályáját
és ma működő temetőjét. A történeti, felekezetek szerinti (katolikus, szerb, zsidó) temetőkbe már
nem temetkeznek, kegyeleti helynek tekintendők.
1.tábla Lakónépesség száma az év végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011

1483
1464
1440
1407
1314

Változás
99%
98%
98%
93%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2.táblázat Állandó népesség

fő
nő
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

nők
771
94
16
382
58
221

férfiak
763
86
20
454
59
144

összesen
1534
180
36
836
117
365

%
nők
66%
52%
44%
46%
50%
61%

férfiak
34%
48%
56%
54%
50%
39%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Somberek Község Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a
működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.
Az esélyegyenlőség
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet:
a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a
lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó
gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt
szolgálja, hogy minden kerületi állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra,
életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
Somberek Község Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
 az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 a 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).
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Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az
esélyegyenlőségi programnak a községben élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
Somberek Község Önkormányzatának az a célja, hogy községünk olyan település legyen, ahol
érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni.
Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj,
szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerint.
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek
 szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos
helyzetű csoportok számára,
 biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi,
szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,
 kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,
 támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával,
vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások
bevezetésével.
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát, arányát
és helyzetét. Bemutatjuk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a közszolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, ezen keresztül feltárjuk az egyes területeken jelentkező problémákat. Az
adatok és következtetések alapján meghatározzuk a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő
feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP Intézkedési Terv (IT) tartalmazza.
A HEP IT célja
A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. Tartalmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi
együttműködési rendszer bemutatását, 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.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
Magyarország (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
Alaptörvénye (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
XV. cikk
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül
biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az
időseket és a fogyatékkal élőket.
 1991.évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
2003. évi CXXV. törvény „4. § Az egyenlő bánásmód követelményét
az egyenlő bánásmódról és a) a magyar állam,
az
esélyegyenlőség b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei,
előmozdításáról
…jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban,
eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani.”
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól szóló
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának
részletes szabályairól

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az Ebktv. 31. §- a szerint:
„31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési
önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal
élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg
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kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a
települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell
elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a
települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a
közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs
célkitűzéseinek összhangjáról.
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
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.
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
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.”
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei
között – önállóan mérlegelhet.
A fent hivatkozott jogszabály által meghatározott esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyei
rendeletek:
 Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról
és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 10/2004.(VII. 10.) önkormányzati rendelete:
meghatározza az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi támogatások- és személyes
gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezetét, a gyermekvédelmi ellátásokra való
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
 Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VI.01.) önkormányzati
rendelete: meghatározza a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit,
igénybevételük feltételeit. Ugyanezen jogszabály rendelkezik a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételük rendjét és az intézményi térítési díj
megállapítását, a kedvezményeket is szabályozza.
 Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló
4/2008. (III.08.) önkormányzati rendelete: az önkormányzat lakásépítéshez vagy vásárláshoz
kíván segítséget nyújtani vissza nem térítendő támogatás formájában.
 Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 3/2002.
(I.27.) önkormányzati rendelete: a rendelet célja, hogy a helyi lakosság művelődési és
kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek alapján –
meghatározza a Képviselőtestület által támogatott közművelődési tevékenységek körét,
ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket.
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A törvényi előírásokon túl a rendeletek célja, hogy községünkben olyan támogatási rendszer
működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások
enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és
hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal
felülvizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

A helyi esélyegyenlőségi program az alábbi dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
kapcsolódik: Közművelődési Koncepció, a Közoktatási Intézkedési Terv, a Sportkoncepció,
Közfoglalkoztatási Terv, Gazdasági Program 2011-2014. évekre a középtávú stratégiából kiindulva
saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat,
intézkedéseket.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Somberek Község Önkormányzata jelenleg nem vesz részt olyan társulásban, amely érintené az
esélyegyenlőségi programot.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló
statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok
forrását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszert (a továbbiakban: TeIR) jelöli meg.
A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetőek
el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a
TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen)
keresztülcsatlakoznak.
A TeIR adatbázisa általában 2011. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területenként
eltérő lehet. Ahol volt saját információ, ott a 2012. évi adatokkal ki tudtuk egészíteni az egyes
táblázatokat. A 2011. évi népszámlálás adatainak a Központi Statisztikai Hivatal részéről történő
feldolgozása még nem történt meg, ezért ezen adatokat nem tudtuk felhasználni.
A TeIR adatbázisa mellett szükséges volt felhasználni más forrásokat is. Az adatok gyűjtésében,
adatszolgáltatásokban – az önkormányzat saját adatbázisán kívül – segítséget nyújtottak az alábbi
partnerek:
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Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Sombereki Óvoda
Védőnő
Háziorvos
Művelődési Ház
Szociális Otthon
Caritas Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Nemzetiségi önkormányzatok

Egyes esetekben – pl. a mélyszegénységben élők számáról, fogyatékosokról – pontos adat nem állt
rendelkezésre.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a
kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi
szolgáltatások területén.
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből
kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci
esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által
kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz
történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető
létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is
jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy
30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint
fele községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való
kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos
társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él,
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a
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gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák többsége ehhez az utóbbi
csoporthoz tartozik.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az
etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes
probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és
a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem
fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma.
Községünkben a 2011.évi népszámlálás során 0 fő vallotta magát romának, így a HEP készítése
során ezen célcsoportra külön nem térünk ki.
Somberek községre vonatkozóan nem készült felmérés a mélyszegénységben élők számáról, ezért
azt az aktív korúak ellátásában részesülők számából, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számából tudtuk kikövetkeztetni.
Az aktív korúak ellátásában *2012. december 31. napján 16 fő részesült.
*Az Szt 33.§-a szerint:
(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.
A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott
személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban
együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát
megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez
jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a
rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt,
illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem
benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig
együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak
ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel
növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül
kell hagyni, továbbá ahol
f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek* száma 2012. október 1. napján 5 fő volt.
*A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja szerint: „hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az,
akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző
megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó
szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata
szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek,
az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;”
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a) Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek aránya:
A KSH adatai alapján. 2012. augusztus–októberben a munkanélküliek létszáma 481 ezer fő (2011.
év hasonló időszakának adata: 470 ezer fő) a munkanélküliségi ráta 2012. augusztus–októberben
10,5%-os (2011. év hasonló időszakának adata: 10,6) volt. A férfiak munkanélküliségi rátája az
előző évhez képest nem változott, a nőké 0,6 százalékponttal csökkent. A munkanélküliek 47,5%-a
(2011. évben az éves átlag 52,9 %-a) egy éve vagy annál régebben keresett állást. A
munkanélküliség átlagos időtartama 18,7 hónap, ez egy hónappal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Községünkben a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:
 2010 decemberében a regisztrált álláskeresők száma 72 fő, a munkavállalási korú lakónépesség,
6,9. %-a.
 2011 decemberében a regisztrált álláskeresők száma 72 fő, a munkavállalási korú lakónépesség
6,8 %-a.
3.2.1 tábl Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti
lakónépesség (fő)

év

2008
2009
2010
2011

nő

férfi

fő
534
524
516
527

fő
542
536
527
533

összes
en
fő
1076
1060
1043
1060

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő
fő
20
26
29
38

%
3,7%
5,0%
5,6%
7,2%

férfi
fő
25
28
43
34

%
4,6%
5,2%
8,2%
6,4%

Országos
munkanélk

összesen
fő
45
54
72
72

%
4,2%
5,1%
6,9%
6,8%

7,8%
10%
11,2%
10,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.2. táblázat Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
összes nyilvántartott
álláskeresők száma
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

2008

2009

2010

2011

fő

45

54

72

72

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

1
2,2%
7
15,6%
2
4,4%
8
17,8%
2
4,4%
7
15,6%
6
13,3%
8
17,8%
4
8,9%
0
0,0%

1
1,9%
8
14,8%
7
13,0%
7
13,0%
5
9,3%
13
24,1%
1
1,9%
10
18,5%
2
3,7%
0
0,0%

2
2,8%
10
13,9%
9
12,5%
7
9,7%
4
5,6%
13
18,1%
6
8,3%
11
15,3%
10
13,9%
0
0,0%

1
1,4%
4
5,6%
15
20,8%
5
6,9%
4
5,6%
15
20,8%
9
12,5%
8
11,1%
11
15,3%
0
0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.3.A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és
aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
fő

180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli
fő

%
Összesen

év

2008
2009
2010
2011

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

20
26
29
38

25
45
13
13
26
28
54
12
17
29
43
72
11
19
30
34
72
17
17
34
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nő

férfi

65,0%
46,2%
37,9%
44,7%

52,0%
60,7%
44,2%
50,0%

ss
57,8 %
53,7 %
41,7 %
47,2 %
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3.2.4.Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
Nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők száma
Összesen
Férfi

18-29 évesek száma
év

2008
2009
2010
2011
2012

nő

férfi

összesen

fő
111
103
98
98
91

fő
122
120
105
96
85

fő
233
223
203
194
176

nő
fő
1
4
2
3

%
0,9%
3,9%
2,0%
3,1%

fő
1
1
4
0

%
0,8%
0,8%
3,8%
0,0%

fő
2
5
6
3
0

%
0,9%
2,2%
3,0%
1,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Pályakezdő álláskeresők száma alacsony és státuszuk alacsony. Jelenleg nincs pályakezdő
munkanélküli.
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b.) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága: Községünkben az alacsony iskolai
végzettségűek száma az aktív korosztály körében csekély, 1,5 %, nem jelent kimagasló
problémát. Valamennyi általános iskoláskorú az elmúlt 15 évben a 8. osztályt elvégezte, a 4.4.15
számú táblázat szerint az elmúlt három évben az általános iskolát végzettek tovább tanulnak,
azonban arról nincs pontos ismeretünk, hogy a középfokú tanulmányoknál milyen a
lemorzsolódási arány.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év

15 éves és idősebb
lakosság száma
összesen
összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
2001
1421
732 689
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma

összesen

nő

férfi

Összesen

fő
1400

fő
724

fő
676

fő
21

%
1,5%

nő
fő
8

%
1,1%

férfi
fő
13

%
1,9%

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt
álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves
korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési
idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a
munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és
az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség,
a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a
különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.
3.2.6 Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántart
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
ott
szerint
álláskereső
8 általánosnál
8 általánosnál magasabb iskolai
k száma
8 általános
végzettség
összesen alacsonyabb végzettség

Fő
fő
%
2008
45
0
0%
2009
54
0
0%
2010
72
2
2,8%
2011
72
1
1,4%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
14
14
19
24

%
31,1%
25,9%
26,4%
33,3%

fő
31
40
51
47

%
68,9%
74,1%
70,8%
65,3%
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Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
80
70

60
50
40
30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

8 általánosnál alacsonyabb

2012

2013

8 általános

2014

2015

2016

2017

8 általánosnál magasabb

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

c) közfoglalkoztatás: 2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI.
törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését az
Önkormányzat Hivatala látja el, úgyszintén a munkáltatói feladatokat is.
3.2.9.Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
aránya az aktív korú
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
lakosságához képest
száma
lakossághoz képest

2010

19

2%

0

0%

2011

16

2%

0

0%

0

0%

2012
33
3%
Forrás: Önkormányzati adatok, Munkaügyi Hivatal

Közfoglalkoztatás célcsoportja: - regisztrált álláskeresők közül a foglalkoztatási támogatásban
részesülő, illetve ellátásra nem jogosult munkanélküli.
Községünkben nincs cigány lakosság, így nem érintett a közfoglalkoztatásban.
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2012. évben összesen 33 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban. Ez az aktív korú
lakosság 3 %-a. A közfoglalkoztatást valamennyi megkeresett személy vállalta. 2013-évben tovább
folyik a közfoglalkoztatás, a létszám is nő (tervek szerint eléri a 30 főt)
A közfoglalkoztatás bérezését önkormányzati forrásból kompenzálni nem tudtuk, így az egyedül
élők mélyszegénységben élők.
Komoly probléma, hogy egy országos adat szerint a 16 év feletti lakosság 51 %-a még mindig
digitálisan írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás – az idősek mellett – a munkanélküliek, a
hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiket szinte csak
a felnőttképzés keretében lehet megszólítani. Felnőttképzés azonban korlátozottan biztosított
támogatással.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
3.2.10 A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
regisztrá
lt
állami
vállalkoz Kiskeresked vendégl szektorban
év
ások
elmi üzletek átóhelye foglalkoztat
száma a
száma
k száma
ottak
települé
száma
sen
2008
90
151
33
na.
na.
2009

93

4

kivetett
iparűzési
adó

befizetett
iparűzési
adó

18106840

17792738

18012000

19214926

21325005

20198479

18809050

19461916

működő
foglalkozta
foglalkozta
tási
tási
programok
programok ban részt
száma
vevők
helyben
száma

2
na.

2010

113

4

2
na

2011

118

4

2
na.

2012

137

4

2

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai
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A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának
változása jelzi a település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit.
Sombereken a kiskereskedelmi üzletek száma 2008. és 2011. között nem változott. A regisztrált
vállalkozások száma növekszik, ezzel arányosan a kivetett és befizetett iparűzési adó azonban nem
emelkedik. A vállalkozások számának növekedésével azonban a munkanélküliek száma sem
csökken.
- Ennek oka pedig az, hogy a településen többségében kisvállalkozások vannak, amelyeknek
nincs alkalmazottjuk vagy csak nagyon kis létszámú az alkalmazottak száma. 2008-ban az
1-9 fős vállalkozások száma.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen, képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük:
Jelenleg a pályakezdő munkanélküliek száma alacsony – a munkaerőpiacra jutásuk magas.
Képzéshez, továbbképzéshez lehetőséget a Mohácsi Munkaügyi Központ biztosít szűk
lehetőségeken belül. 3.2.4. tábla – lásd munkanélküliség
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése:
A munkaerő-piaci integrációt térségünkben a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási
Munkaügyi Központ koordinálja. A munkanélküliek a Munkaügyi Központ által szervezett
képzéseken vehetnek részt. 2013. évre is terveztek képzési programot. A legtöbb képzés valamilyen
szakma elsajátítására – szakács, vendéglátó eladó, szociális gondozó és ápoló, villanyszerelő, CNC
forgácsoló, stb. – irányul. Ugyanakkor a képzések között találunk nyelvi képzést, 7-8. osztály
felzárkóztató képzést is.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása:
3.2.16. Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása
év

mélyszegénységben élők

Romák/cigányok

2008

12

0

2009

10

0

2010

15

0

2011

14

0

2012

23

0

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés
A mélyszegénységben élők számát az aktív korúak ellátásában részesülők számának
felhasználásával tudtuk megbecsülni. Az önkormányzat elsősorban az aktív korúak ellátásában,
ezen belül is a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket alkalmazza a
közfoglalkoztatás keretében intézményiben.
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Foglalkoztatási diszkriminációról nincs tudomásunk a településünkön.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években a Képviselőtestület a szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendeletébe épített be:
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető szolgáltatásokat.
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:




Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, szülési segély,
temetési segély, kamatmentes kölcsön.
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság.

Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a
bérpótló juttatás, majd a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, amelynek feltételei több esetben is
átalakultak. Alapvető módosítás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot
évente felül kell vizsgálni, míg a rendelkezésre állási támogatást csak kétévente kellett. A két
felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell
létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több
módon. Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít
munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű
önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Az önkormányzat
rendeletében egyéb feltételeket nem írt elő, a községben nem jelent általános problémát a
lakókörnyezet rendezetlensége.
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a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy akinek a nyugdíjkorhatár
eléréséhez 5 éve hiányzik, korábban ez betöltött 55 életév volt, vagy aki az önkormányzat
rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel, (pl mentális állapota miatt mentesítést kap),
vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni ellátása.
Az Önkormányzat rendeletében nem szabályozott le olyan feltételeket, ami alapján mentesítést
kaphat a kérelmező.
A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási forma, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás csak 80%-ban. Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a munkaügyi
központokkal való együttműködés, míg az - egészségkárosodott személyek kivételével - a
rendszeres szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt szervvel, a Családsegítő Szolgálattal
együttműködni. A megállapodás elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a
munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a
munkanélküliség káros hatásait segített enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának
következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott énképük és
életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek
családjában.
Az együttműködés esetenként formális – munkaerőpiacra való kikerülést nem segíti valósan.
Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési
segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a
munkaerőpiaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. (98.000 forint).
Az elmúlt évben szociális kérelemként iktatott iratok száma összesen 149 darab, ezt megelőzően
140 db volt. A segélyezettek száma évről évre emelkedik, a kérelmezők évente többszöri
alkalommal kérik a segélyezésüket, változás, hogy újabb kérelmezők is megkeresik a hivatalt.
Rendszeresen segélyt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők kérnek, ami
életkörülményeiken jelentős változást nem eredményez, összege maximum 40.000.-Ft/év/fő.

év

2008
2009
2010
2011
2012

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
segélyben részesülők
segélyben részesülők fő
száma
%
1076
1060
1043
1060
1038

3
8
8
7
2

0,3%
0,8%
0,8%
0,7%
0,2%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.3.2. Járadékra jogosultak száma
év

nyilvántartott álláskeresők
száma

2008
2009
2010
2011
2012

álláskeresési járadékra
jogosultak

fő

fő

%

45
54
72
72
58

12
16
16
22
6

26,7%
29,6%
22,2%
30,6%
10,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.3 Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
rendszeres szociális
segélyben részesülők
év

2008
2009
2010
2011
2012

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési támogatás)

fő

15-64 évesek %ában

fő

munkanélküliek %ában

16
7
11
10
8

1,4
0,6
1
1
0,8

0
4
5
14
16

0
7
7
19
27

Azoknak a
száma, akiktől
Azoknak a száma, akik 30
helyi
nap munkaviszonyt nem önkormányzati
tudtak igazolni és az FHT
rendelet
jogosultságtól elesett
alapján
megvonták a
támogatást

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

Forrás: TEIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Megállapítható, hogy 2010 és 2011-ben jelentősen nőtt a munkanélküliek száma, majd 2011-től
csökken. Ugyanakkor a Munkaügyi Központtól pénzbeli ellátásra – álláskeresési segély,
álláskeresési járadék – jogosultak száma csökken. Az önkormányzattól aktív korúak ellátásában –
rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás – részesülők száma évről évre nő.
A segélyben részesülők a tartós munkanélküliekhez tartoznak, mivel már több mint 365 napja
együttműködnek a Munkaügyi Központtal. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege a
mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28.500 forint
volt, majd ez lecsökkent 22.500,- forintra. Megállapítható, hogy a szociális segély meghatározó
mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Községünkben a lakhatás körülményei jónak mondhatóak – a víz a lakások 98 %-ában, a szennyvíz
85 %-ában, kábeltv 95 %-ban bevezetésre került. A szennyvízbekötésre az önkormányzat nem
kötelezte azon egyedül élőket, ahol 3 m3-nél alacsonyabb a vízfogyasztás.
A gázra szintén 80-85 %-ban rákötöttek az ingatlanok – használata azonban magas ára miatt
csökkenőben van. Az összkomfort hiánya elsősorban az idős korosztálynál jellemző- maximum 25
%-os arányban.
Az önkormányzat szociális bérlakással nem rendelkezik, de 2-3 üres lakás a hátrányos helyzetű
családok számára rendelkezésre áll.
Lakásvásárláshoz az önkormányzat rendelete alapján 250.000.-Ft összegű támogatást nyújt, ezzel is
segítve a fiatal, gyermekes családok önálló lakáshoz jutását. (ez az összeg 5 évvel ezelőtt 1 millió
forint volt, de ez sem motiválta a környező településekről a bevándorlást.)
A lakásviszonyok jellemző problémái közműdíj, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok
felhalmozódása. Lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás. Ezt a támogatási
formát elsősorban természetben nyújtjuk. A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési
szolgáltatásról, amely akkor nyújt segítséget, ha már összegyűlt egy nagyobb összegű díjhátralék.
Az Önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást nem nyújt, de annak bevezetésével a képviselőtestületnek foglalkozni kell a jövőben. Tapasztaljuk, hogy a szegénység jellemzője a lakhatással
összefüggő hátralékok felhalmozódása, és a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése.
A legveszélyeztetettebb csoportok a kedvezőtlen jövedelmi helyzetű családok, pályakezdők,
nagycsaládosok, a lakásfenntartási nehézséggel küzdők, a lakhatással összefüggő adósságot
felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel küzdő családok.
Jelenleg a községben kb. 10 üresen álló ingatlan található, az árak nyomottak, ami a lakáshoz jutás
esélyét növeli. Településünkön nincs olyan család, aki életveszélyesnek minősíthető ingatlanban él,
és hajléktalan személy sincs községünkben.
Összefoglalva a lakhatás és a lakáshoz jutás kiemelt problémát nem jelent a településünkön.
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3.4.1 Lakásállomány

összes
lakás
állomány
(db)

év

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlan
ok (db)

szociális
lakásállomány
(db)

bérlakás
állomány
(db)

2008

532

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma
1

0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
e-ket
biztosító
lakások
száma
0

0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma
0

2009

535

1

5

0

1

0

0

0

2010

536

1

5

0

1

0

0

0

2011

536

1

5

0

1

0

0

0

2012

536

1

5

0

1

0

0

0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket biztosító
lakások
száma
5

0

a) bérlakás-állomány: 5 db önkormányzati bérlakás található a községben, amik korábban
szolgálati lakásként kerültek bérbeadásra. Jelenleg 2 db ingatlan áll üresen.
b) szociális lakhatás: Az önkormányzat 1 családnak biztosít szociális alapon lakást, méltányos
bérleti és egyéb költségek figyelembevételével.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal nem rendelkezünk.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Somberek községben nincs elégtelen lakással rendelkező család,veszélyeztetett lakhatási
helyzet és hajléktalan személy nincs a településen.
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e) Lakhatást segítő támogatások: Az 1993.évi III.tv-ben biztosított jogkörünkből fakadóan
alanyi jogon lakásfenntartási támogatást biztosítunk a kérelmező rászorult családoknak.
2011-ben a kérelmezők száma megnőtt, ennek oka az elsősorban a törvényi változás volt.
3.4.3. Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési támogatásban
részesülők száma

2008

7

0

2009

11

0

2010

14

0

2011

48

0

2012

32

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

f) eladósodottság Községünkben a lakáshitellel rendelkező lakástulajdonosokról nyilvántartás
nincs, jelenleg árverezés alatt álló ingatlanról sincs tudomásunk.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületen és nem lakóövezetben lakás céljára ingatlant
használó személy nincs.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) – nem releváns
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.) – nem releváns
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
- nem releváns

Somberek községben telepek/szegregátumok nincsenek.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátásokhoz való hozzáférés:
Somberek községben a közszolgáltatások többségét – a fekvőbeteg ellátás kivételével – helyben
eléri. Az Önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja, megjelenő lakossági igények alapján
önként vállalt feladatokkal egészíti ki az ellátó rendszerét.
A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás,
a szív- és érrendszeri elváltozások 2009. évben a népesség 22,8%-át érintette, 2011. évben ez a
szám 31 % -ra változott. Az emésztőszervi és az anyagcsere betegségek száma 8 %. A háziorvosi
egészségügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések
fordulnak elő leggyakrabban (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek,
cukorbetegség, rosszindulatú daganatok). A gyermekek esetében továbbra is az asztma (8%), az
általános immunrendszer elváltozásai (2 %), szenvedélybeteg 3 %.
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében:
 háziorvosi ellátás,
 fogorvosi alapellátás,
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
 védőnői ellátás,
 iskola orvosi ellátás.
Háziorvosi praxisba bejelentkezettek száma: 1901 fő (ebből 401 fő Görcsönydobokai) Az átlagosan
betegforgalom nagysága havi bontásban a háziorvosoknál 2012-évben 11636 fő/év/praxis.
Az iskola egészségügyi szolgálat orvosi feladatait a háziorvos látja el.
3.6.1 Orvosi, gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen
Háziorvos által
Gyermekorvos
felnőtt
ellátott személyek
által ellátott
háziorvosi
száma
gyerekek száma
praxis/ok száma

Felnőtt házi orvos által ellátott
gyerekek száma

2008

0

11142

0

0

2009

0

12882

0

0

2010

0

12384

0

0

2011

0

12453

0

0

2012

0

11636

0

0

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés
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b) Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára
biztosított. A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat
és a háziorvosi ellátás biztosítja.
Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a gyermek fogorvos végez az oktatási
intézményekkel történt megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló
megjelenik szűrővizsgálaton.
Az Önkormányzat a szűrővizsgálatokon való részvételhez gépjárművet biztosít, amennyiben kellő
számú igénylő jelentkezik arra, ennek szervezését a művelődési ház végzi.
c)

fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés:

Mohács Város Kórházában biztosított az ellátás igénybevétele.
d)

közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése:

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, és idősek klubjaiban megszervezi a
közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.
Somberek Község Önkormányzata napközi és szociális konyhát egyben üzemeltet, korlátozás
nélkül biztosítja a gyerekek részére a közétkeztetést, a szociális étkeztetést a helyi rendeletben
szabályozza. Az önkormányzat szem előtt tartja az egészséges táplálkozás szempontjainak
megjelenését, 2007-től az iskolatej programban vesz részt, és a közfoglalkoztatás keretében
megtermelt zöldségeket elsősorban a közétkeztetésben használja fel.
e)

sportprogramokhoz való hozzáférés:
Pozitív diszkrimináció elve nem érvényesül a sportprogramokhoz való hozzáférés esetén,
községünk valamennyi sportrendezvényén a részvétel ingyenes.
Az önkormányzati
sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra valamennyi formáját, a
gyermekek és felnőttek test kulturális, rekreációs és szabadidős tevékenységétől, rendszeres
testmozgásától beleértve a testnevelés testedzés és az egészségmegőrzés minden kapcsolódó
területét.
Sportolás biztosított egyesületi formában a Sombereki Sportkör keretein belül.
Az általános iskolában korszerű fedett pályás és műfüves sportpálya áll a sportolni vágyók
rendelkezésére.
Teniszpálya színesíti a sportolási lehetőséget.

f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés:
Az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést biztosít az önkormányzat. Szociális
munka keretében komplex segítséget nyújtanak az állampolgárok önálló életvitelének és
készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a szociális étkeztetés, a házi
segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan,
koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális
ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek
színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális
szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociálismunka folyamatosan biztosított,
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amely megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség
megteremtésének feltételeit.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor:
Feltárt vagy bejelentésen alapuló hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk. Az
Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.
h)
pozitív diszkrimináció a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül:
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével,
részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a)

közösségi élet színterei, fórumai:

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati
intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Községünk kedvező természeti adottságokkal,
értékekkel rendelkezik, polgáraink többsége lokálpatrióta.
Községünkben lehetőség van a tartalmas és igényes művelődésre, kikapcsolódásra. A művelődési
intézmény programjai a lakossági igényekre és a civil szervezetek kezdeményezéseire tekintettel
alakítja ki. Az Önkormányzat 2012-ben újította fel a Művelődési Házat – Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér formájában működteti, ahol helyet kapnak a fiatalok – civil szervezetek, kulturális
csoportok. Az intézmény ad helyet a Mohács-Somberek-Palotabozsok Fúvószenekar és a
Dorfmusikanten kis zenekar próbáinak is
A zárt terek mellett jelentősek a közterületi rendezvények is. (Aratónap, Szüreti mulatság) A
rekreációs célú szabadterek között a közparkok, közkertek szerepelnek, aminek fejlesztése
szükséges a jövőben (új játszótér, utcai sporteszköz telepítése)
A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média szolgál. A kábeltelevízió
működési, üzemeltetési költségeinek biztosításával a lakosság széles köre ismerheti meg a helyi
önkormányzati híreket.
Az Önkormányzat gondot fordít arra, hogy az állampolgárokat, bevonja a társadalmi életbe. A
nemzetiségi hagyományőrző rendezvények lebonyolításához helyszínt biztosít. helytörténeti
gyűjtemény gyűjti a nemzetiségi történeti anyagokat, és kiállításokon bemutatja. Egyre nagyobb
hagyománya van a civil szerveződéseknek, amelyek egy meghatározott célú közös állampolgári
tevékenységeknek színtere, pl. német énekkar, székely pávakor, felvidéki dalkör, magyar és német
tánccsoport. A helyi lakosság integrációját támogató közösségfejlesztő programok egyre nagyobb
számban fordulnak elő.
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított.
Az állampolgárok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt
kielégítenek. Az önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó, részben szolgáltatási
szerződés útján gondoskodik. Az egyes feladatok ellátása során együttműködik a helyi civil
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal, a nemzetiségi
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önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel.
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási
biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a
közszolgáltatások fenntartása. Köztisztasággal kapcsolatos költségeket az önkormányzat
egyedülálló módon a lakosságtól átvállalja.
b) közösségi együttélés jellemzői:
Községünkben a lakosság összetétele sajátos – a lakosság 40 %-a német nemzetiségűnek vallotta
magát a 2011. évi népszámláláskor. A II. világháborút követően kitelepített német nemzetiségi
lakosság helyére bukovinai székelyeket és felvidéki magyarokat telepítettek. Községünkben cigány
lakos nincs.
A nemzetiségi és a magyar (székely, felvidéki) lakosságnak az együttélése hosszú évtizedekig sok
konfliktust eredményezett. Napjainkban a fiatalabb generációk számára az együttélés – vegyes
házasságok és a megváltozott szemlélet miatt nem jelent problémát.
Az oktatási és nevelési intézményben nemzetiségi nevelés, oktatás folyik, az egyházi életben is
biztosított a kétnyelvűség. Az Önkormányzatnak célja és feladata az egyensúly megtartása és az
ehhez szükséges feltételek megteremtése. Ezt igazolják a kultúrcsoportok léte is. (Német
Népdalkör, Német Nyugdíjas Dalkör, Székely Pávakör, Felvidéki Dalkör, Sólyom Tánccsoport,
Amatőr Színjátszó csoport)
c)

helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.):

Községünkben korábban működő Vöröskereszt közreműködésével számos adománygyűjtő program
valósult meg. Civil szervezet ismételt megszervezése szükségszerű. Önkéntes munkavégzés sajnos
nincs községünkben, ennek egyik oka az is lehet, hogy a lehetősége sem ismert a potenciális
alanyok körében. A lehetőségek feltárása, szükségességének bemutatása fontos cél és feladat.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön a 2011. évi népszámlálási statisztika szerint nincs roma nemzetiségű lakosság.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság
munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással összefüggő
problémák, a hátralékok felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése
szerepel.
A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A szegénység oka és következménye a tartós Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, számuk
munkanélküliség, számuk nem csökken.
növelése.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása.
Hivatalos ügyek intézésének nehézsége, Ügyintézés segítése, álláskeresési technikák
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álláskeresési technikák ismeretének hiánya
Életvezetés problémák léte.

megismertetése
Családsegítő Szolgálat – probléma feltárása,
iránymutatás.
Lakásfenntartási támogatás igénybevétele

Lakosság eladósodása

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényben kihirdette a Gyermekek jogairól szóló ENSZ
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007.(V.31.) számú határozatával a „Legyen Jobb a
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre
kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akinek érdekei a legjobban sérülnek.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Településünkön az elmúlt 30 évben a gyermekek száma folyamatosan csökkent (1982-ben 38 fő
született, 2012-ben a született gyermekek száma: 10 fő. )
5. tábla Természetes szaporodás
élve születések száma

halálozások száma

2008
16
2009
12
2010
5
2011
9
2012
7
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

54
57
50
54
52

természetes
szaporodás
-38
-45
-45
-45
-45

2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves

nők
771
94

férfiak összesen
763
1534
32
86
180

%
nők
50%

férfiak
50%

52%

48%
29

15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

16
382
58
221

20
454
59
144

36
836
117
365

44%
46%
50%
61%

56%
54%
50%
39%

Az öregedési index 2012-ben a legmagasabb – 226 %, 160 főre csökkent a 14 éven aluliak száma.
3. táblázat Öregedési index
0-14 éves korú
65 év feletti állandó
állandó lakosok
lakosok száma (fő)
száma (fő)
2001
372
175
2008
371
189
2009
372
183
2010
374
179
2011
365
180
2012
363
160
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index
(%)
212,6%
196,3%
203,3%
208,9%
202,8%
226,9%

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi
rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző
tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton
keresztül valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Községünkben a
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel
foglalkozó intézmény szakmai programjában jelen van.
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

Településünkön és védelembe vett gyermek 2010 óta nincs, azt megelőzően 1 fő volt.
Veszélyeztetett kiskorúak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, ők anyagiakat
figyelembeveszélyeztetettek.

4.1.1. Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

védelembe vett 18
év alattiak száma

Megszűntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

1

0

22

2009

1

0

24

2010

0

0

28

2011

0

0

26

2012
0
0
22
Hátrányos helyzetű 17 fő, ebből általános iskoláskorú 10 fő, óvodás korú 5 fő, középiskolás 2 fő,
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma nem jelentős összesen 5 fő, óvodáskorú 1 fő,
általános iskoláskorú 2 fő, 2 fő 14 éven felüli.
4.4.6 Óvodai körzethatár
A
A
A
Óvodai
körzetbe körzetbe
A körzet
A
körzetbe
körzeten-kénti
felvehető felvehető óvodáiba
körzetbe
felvehető
létszám és
(ott élő)
(ott élő)
járó
járó hh
(ott élő)
hh/hhh
összes hh
összes
gyermekek gyermeke
összes
gyermekek
gyermehhh
összk
gyermek
megoszlása
kek
gyermeke létszáma
létszáma
ek száma
száma
k száma

Körzet 1

50

5

1

37

5

A körzetbe
járó hh
gyermekek
aránya a
körzet
óvodásainak
összlétszámához
viszonyítva
(%)
14%

A körzetbe
járó hhh
gyermekek
A
aránya a
körzetbe
körzet
járó hhh
óvodásaina
gyermeke
k összk
létszámáho
létszáma
z
viszonyítva
(%)
1

3%

Forrás: Önk adatok

4.4.10 Iskolai körzethatár
Hány körzet van
a településen
Iskolai
körzetenkénti
létszám és
hh/hhh tanulók
megoszlása

db
A körzet
általános
iskoláiba járó
tanulók
összlétszáma

A
körzetbe
járó hh
tanulók
létszáma

A körzetbe járó
hh tanulók
aránya a körzet
tanulóinak összlétszámához
viszonyítva (%)

A körzetbe
járó hhh
tanulók
tanulók
létszáma

A körzetbe
járó hhh
tanulók
aránya a
körzet
tanulóinak

A körzetbe
járó hh
tanulók
létszáma a
település hh
tanulóinak

A körzetbe
járó hhh
tanulók
létszáma a
település
hhh
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összössztanulóinak
létszámához létszámához
összviszonyítva viszonyítva létszámához
(%)
viszonyítva
1

82

10

12%

2

2%

41%

20%

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói adatok

Fogyatékossággal élő gyermek Somberek községben jelenleg nincs.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

b)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint az évente két alkalommal nyújtott
természetbeni támogatásának igénybevételére. A jogosultság feltételeit a Gyvt. és a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) határozza meg.
A Gyvt. szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1. napján fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1. napján fennáll, a tárgyév november
hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A rendszeres támogatásban részesülők
komoly megélhetési és anyagi gondokkal küzdenek. Ezt bizonyítja az is, hogy a rendszeres
támogatás mellett a fent említett családok kb. 80%-a évente legalább egy-két alkalommal nyújtott
be kérelmet – tekintettel a család krízishelyzetére – támogatás iránt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2012-ben 22 gyermek részesült, ami az érintett
korosztály 11 %-a, az országos átlagnál jobb.
4.1.2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

2008
2009
2010
2011
2012

Rendszeres
Kiegészítő
gyermekvédelmi Ebből tartósan beteg gyermekvédelmi
kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
részesítettek
gyermekek száma
részesítettek
száma
száma
22
24
28
26
22

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ebből
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma
0
0
0
0
0

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma
94
72
9
4
57

32

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma aránya:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: a Gyvt. értelmében rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesülhet a gyermek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2004.(VII.10.) önkormányzati rendelet
elsősorban azokat a családokat részesíti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek az
ellátásáról más szociális rászorultságtól függő támogatás biztosításával nem lehet gondoskodni,
illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a
gyermek tartására köteles és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.
Jelenleg nincs ezen támogatásra jogosult személy.
Óvodáztatási támogatás: óvodáztatási támogatásban részesíthető az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek szülője, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. A támogatás
folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő,
illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének 3 éves koráig legfeljebb nyolc
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Jelenleg nincs ezen támogatásra jogosult személy.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:
Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma iskola 18. évfolyam

2008
2009

5
6

13
14

50 százalékos
Ingyenes
mértékű
Óvodáztatási
Nyári
tankönyvkedvezményes
támogatásba étkeztetésben
ellátásban
étkezésre
n részesülők
részesülők
részesülők
jogosultak száma
száma
száma
száma
1-13. évfolyam
19
18

42
41

0
0

5
4
33

2010
2011
2012

5
6
6

13
14
14

16
19
21

43
52
51

0
0
0

4
0
0

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatok

2012-ben az óvodások 15 %-a étkezett ingyen, az iskolások 18 %-a. Az országos átlagnál
kevesebben jogosultak kedvezményesen az ellátásra, ami utal arra is, hogy a gyermeket nevelő
családok kb 80 %-nak jövedelme meghaladja a jogosultság feltételeit. (gyermekvédelmi
kedvezmény: alapesetben 37.050.-Ft, egyedülálló, nagykorú, beteg 39.900.-Ft)
e.) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya:
Településünkön magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincsenek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Szegregált, telepszerű lakókörnyezet településünkön nincs.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát az óvodások vonatkozásában a
4.4.5 tábla tartalmazza. 2012-es tanévben hátrányos helyzetű 17 fő, ebből általános iskoláskorú 10
fő, óvodás korú 5 fő, középiskolás 2 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma nem
jelentős összesen 5 fő, óvodáskorú 1 fő, általános iskoláskorú 2 fő, 2 fő 14 éven felüli.
Arányuk évek óta nem változik.
A HHH-s gyermekek száma várhatóan 0-1 fő között fog mozogni, mert felmérésünk szerint jelenleg
nincs olyan szülő, aki csak 8 általános iskolát végzett. (természetesen ez változhat beköltözés miatt)
A létszám a HH-s tanulók körében csökken, ennek oka a növekvő jövedelem. Községünkben
szegregáció nem áll fenn, hiszen egy általános iskola és óvoda működik, párhuzamos osztályok és
csoportok nélkül, így valamennyi iskolás és óvodás az egy intézmény adott csoportjába kerül
felvételre. Óvodai férőhelyek száma több mint a beíratott gyermekek száma, így valamennyi
óvodáskorú gyermek felvételt nyer az intézménybe.
a.)
Védőnői ellátás jellemzői: Védőnői feladatot 1 védőnői körzeten belül két településre 1
védőnő lát el. a védőnőre jutók száma községünkben 2012-ben 75 fő.
4.3.1 Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2008

1

76

2009
2010

1
1

79
74

.
Községünkben Görcsönydoboka községgel közös háziorvosi és fogorvosi szolgálat működik- ahogy
a védőnői feladatellátás során is.
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A védőnőhöz családlátogatásai során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak
problémáikkal. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi ismeretterjesztést
végez.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői:
A háziorvos látja el az iskola és óvoda egészségügyi feladatot- így az alapellátásban szervezett
információkat hasznosítani tudja. Háziorvostól a kiskorú veszélyeztetéséről tájékoztatás, jelzés nem
érkezett. Az alapellátás valamennyi kiskorú részére megfelelő színvonalon és elérhetőséggel
biztosított.
Szakorvosi ellátást a Mohácsi Városi Kórház nyújtja (15 km)

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen
felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott
személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos által
ellátott gyerekek száma

2008

0

11142

0

0

2009

0

12882

0

0

2010

0

12384

0

0

2011

0

12453

0

0

2012

0

11636

0

0

c)

0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatok:

A fejlesztő és rehabilitációs ellátás a nevelési intézmények keretében megoldott, 1 fő fejlesztő
pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Szükség szerint logopédust is biztosít az önkormányzat.
d)

Gyermekjóléti alapellátás:

Gyermekjóléti Alapellátást a Mohácsi Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat látja el, aki heti 1
alkalommal 2 órában, helyben ügyfélfogadást lát el. 2012. évben 2 gyermek vette igénybe a
szolgáltatást és 2 család, a kezelt probléma: anyagi és gyermeknevelési probléma volt.
Családlátogatás 3 esetben történt – más hatóság általi megkeresés alapján, környezettanulmány
készítésére irányult. Az ellátás igénybevételének csekély száma miatt elemzést nem tudunk végezni,
és következtetés sem vonható le arra nézve, hogy azt hátrányos helyzetű gyermekek érdekében
vették igénybe. A gyermekjóléti alapellátáshoz a hátrányos helyzetű társadalmi réteg szegregáció
mentesen hozzáfér.
e)

Gyermekvédelem:
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A gyermekek védelmét szolgálják a
- pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe vehető pénzbelitermészetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 10/2004 (VII. 10.) számú rendelet tartalmazza.
Gyermekjóléti alapellátás: a jelzőrendszeren keresztül érkezett vagy önként jelentkezett kliensek
részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a védelembe vétel előkészítésben, folyamatában,
felülvizsgálatában. Községünkben jelenleg védelembe vett kiskorú gyermek nincs.
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll, a
Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése,
melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk. A veszélyeztetettség jelzésére épülő
gyermekjóléti Szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének
minősége. Veszélyeztetettségre vonatkozó jelzés 2010-12. közötti időszakban nem volt.
Középiskolai mulasztás miatti veszélyeztetettség miatti jelzés 2012-ben nem volt.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy községünkben 2012. évben részben a családi körülmények, a
közoktatási intézmény és a rendőrség bűnmegelőzési munkájának köszönhetően kiskorú által
elkövetett szabálysértés és bűncselekmény nem volt. A gyermekvédelem községünkben megoldott.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások:
Krízishelyzet esetén a családokat segítő szolgáltatások köre széles: védőnő, háziorvos, rendőrség,
gyermekjóléti szolgálat és az önkormányzati hivatal nyújt segítséget.
g)

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidősport és szünidős programokhoz való hozzáférés:

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a sport-, szabadidősport
hozzáférési lehetősége egyenlő eséllyel biztosított. A hátrányos helyzetű gyermekek alacsony
számára tekintettel nem lehet tendenciát megállapítani, hogy közülük hányan veszik igénybe a
sportolási lehetőséget, de a hozzáférés esélye nem sérül. Községünkben ifjúsági focicsapat
működik, amelyben bárki igény szerint és tehetsége alapján részt vehet. Szünidőben az
önkormányzat és az egyház szervez a gyermekek részére programot, nyári tábort, amelyben a
hátrányos helyzetű gyerekek valamennyien részt vettek. Önkormányzatunk szemlélete az, hogy
hátrány miatt településünkön elsősorban ez anyagi hátrányt jelent, senki se maradjon ki a
programok részvételének lehetőségéből.
Nyáron napközi működtetésének igénye felvetődött, az
együtt élő, többgenerációs családok száma csökken, ezért gondot jelent esetenként az óvodások és
az alsó tagozatos gyerekek felügyelete. Ezen probléma mérséklésére az önkormányzat kéthetes
nyári tábort szervez a gyerekeknek.
h)

gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkezésben részesülnek,
valamint ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Minden hátrányos helyzetű gyermek igénybe
veszi az étkezést.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8.
évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezményes étkezésre
jogosultak száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2008

5

13

19

42

0

5
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2009
2010
2011
2012

6
5
6
6

14
13
14
14

18
16
19
21

41
43
52
51

0
0
0
0

4
4
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok

i)
hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye.
j)

pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül

Pozitív diszkrimináció érvényesül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett
szabadidős programok szervezése során, melyeken elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
4.4.15 Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

Gimnázium
(%)

Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)

Speciális
szakiskola (%)

Szakiskolai
képzés (%)

Nem tanult
tovább (%)

tanév
HHHösszlé
tanuló összlétsz
tszám
k
ámon
on
körébe
belül
belül
n

HHHHHHHHHHHHtanuló összlétsz
összlétsz tanuló összlétszá tanul
tanulók
ók
k
ámon
ámon
k
mon
körébe
körébe
belül
belül
köréb
belül
köréb
n
n
en
en

2010/2011

9

0

3

0

3

2

0

0

0

0

2011/2012

10

0

2

0

2

0

0

0

0

0

Forrás: intézményi adatok

Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában
Évfolyamismétlők aránya
(%)
tanév

2008/2009

0

HHHtanulók
körében
0

2009/2010
2010/2011

0
0

0
0

összlétszámon
belül

Magántanulók aránya (%)
összlétszámon
belül
0

HHHtanulók
körében
0

0
0

0
0

Az előző tanévben 250 óránál
többet hiányzó tanulók aránya
(%)
HHHösszlétszámon
tanulók
belül
körében
0
0
0
0

0
0
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2011/2012

0

0

0

0

0

0

Az elmúlt 4 tanévben évismétlő tanuló nem volt, valamennyi tanuló az általános iskola elvégzését
követően tovább tanul. A fenti adatokból megállapítható, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók valamennyien tovább tanulnak, azonban arányaiban kevesebben jelentkeznek érettségit adó
középiskolába.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál évismétlés az elmúlt 4 évben nem volt.
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának,
iskolának.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá
kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben,
konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi
gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet.
A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a
szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani.
Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód
követelményét tekintve.
Településünkön az SNI gyermekek többi gyermekkel való együttnevelésének, oktatásának feltételei
adottak. A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igény organikus okra vissza
nem vezethető tanulási képesség csökkenése, vagy magatartás zavar miatt áll fenn. Jelenleg az
óvodában nincs SNI-s gyermek, az általános iskolában a számuk: 1 fő.
Mind az óvodában, mind az általános iskolában biztosított a logopédiai ellátás.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az óvodában 4 fő főállású pedagógust alkalmaznak, a szakember ellátottság képesítés
szempontjából teljes. Az óvodában egy részmunkaidős gyógypedagógus és logopédus van. Az
általános iskolában 12 fő főállású pedagógust alkalmaznak, melyből 1 főállású gyógypedagógus, itt
is biztosított a logopédus részmunkaidőben történő foglalkoztatása. Az általános iskola szakember
ellátottsága szintén teljes.
Jelenleg pszichológus a Gyermekjóléti szolgálaton keresztül biztosított.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban,
így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek
elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények
értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással
összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban
megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz
való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése
során.
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Somberek Község Önkormányzata az óvodai nevelést és iskolai oktatást 1 feladat ellátási helyen
biztosítja. A feladat ellátási helyen így nem jöhet létre szegregáció. Az egyes óvodai csoportok
között a HH és HHH gyermekek száma minimális eltérést mutat. Az intézményvezető maximálisan
figyelembe veszi, hogy hátrányos helyzetű gyerek – miután vegyes csoportot működtet az
intézmény, mindkét csoportba kerüljön. Napi munkájuk során figyelembe veszik a hátrányos
gyerekek problémáit, és azt megfelelően kezelik.

4.4.5 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása Óvoda

beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

az
az
intézménybe
intézménybe
beíratott,
beíratott,
20%-ot
20%-ot
fejlesztő
meghaladóan
meghaladóan
beíratott
foglalkozásban
hiányzott
hiányzott
halmozottan
részesülő
halmozottan
hátrányos
hátrányos
hátrányos
hátrányos
helyzetű
helyzetű
helyzetű
helyzetű
gyermekek
gyermekek
gyermekek
gyermekek
száma (az
létszáma
száma
száma (az
adott évből
adott évből
eltelt
eltelt
időszakra
időszakra
vetítetten)
vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek száma

Székhely

Csoport
1

3

0

0

1

0

0

Csoport
2

2

0

0

0

0

0

Összesen

5

0

0

1

0

0

4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele 2012-2013.
tanév

Telephely

Létszá
m

Hátrányos
helyzetűek
létszáma

HH tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

HHH
tanulók
Sajátos
Halmozott aránya az nevelési
an
osztály
igényű
hátrányos létszámáh tanulók
helyzetűek
oz
létszám
létszáma viszonyítv
a
a

SNI tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

SNI
tanulók
számából
a hhh
tanulók
száma
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1. évfolyam

13

0

0%

2. évfolyam

14

1

3. évfolyam

14

4. évfolyam

0

0%

0%

0

7%

0%

0%

0

0

0%

0%

0%

0

17

0

0%

0%

0%

0

5. évfolyam

13

1

8%

0

0%

1

8%

0

6. évfolyam

13

0

0%

1

8%

1

8%

0

7. évfolyam

24

0

0%

1

4%

1

4%

0

8. évfolyam

19

2

11%

1

5%

0

0%

0

Összesen:

127

4

3%

3

2%

3

2%

0

Iskolán belül párhuzamos osztályokban oktatás nem folyik, így szegregáció nem valósul meg.
Az intézményekben óvoda, általános iskola) valamennyi gyermek német nemzetiségi nevelésben
vesz részt, ahol az óvodai nevelés két nyelven, az iskolai oktatás német nemzetiségi program szerint
történik. A szülők szabad választása, írásbeli kérése alapján a gyerekek kétnyelvű óvodai nevelése,
és a nemzetiségi oktatás a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti,
etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.05.) MKM rendelet
szerinti nevelési program alapján történik. A gyermekekkel német nemzetiségi óvodai nevelésre
jogosult szakvizsgával, illetve nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznak, és
szakképzett pedagógusok végzik az oktatást.
Megállapítható, hogy az intézményeken belül, és a csoportok között a rendelkezésre álló adatok
alapján nincs szegregációra utaló jel a HH, HHH és SNI tanulók arányait vizsgálva.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
4.4.14. Kompetenciamérési adatok
ISKOLA NEVE

2010

2011

Országos kompetencia-mérés eredménye

Iskola Országos
átlaga
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Szövegértés
6. évfolyam

1600

1483

1477

1465

8. évfolyam

1621

1583

1573

1577

10. évfolyam

0

0

0

0

Matematika
6. évfolyam

1657

1498

1552

1486

8. évfolyam

1651

1622

1633

1601

10. évfolyam

0

0

0

0

Forrás: Intézményi adatok
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Településünkön egy általános iskola működik, így az egyes intézmények közötti szegregáció nem
valósulhat meg. A kompetencia mérések eredményei szövegértésből 2010-ben az országos átlagnál
jobb, 2011-ben rosszabb,matematikából viszont jobb mint az országos átlag.
A kompetencia mérés jelzés az oktatási intézmény felé, miben kell a felzárkóztatást elvégezni.
2011. évi eredmények romlásának oka lehet az is, hogy 23 fő tanuló érkezett Palotabozsokról
iskolánkba.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az általános iskolában különböző tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ezek eredményessége az átlagok
javulásában is mutatkozik. Az általános iskolában felzárkóztatást erre képzett pedagógus végzi.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nyári időszakban nem megoldott a
gyermekek
alternatív
felügyelete
a
településen
Gyermekek napközbeni ellátása tanítási
időben: A tanítási időszakban kevés tanuló
veszi igénybe a napközis foglalkoztatást
Demográfiai mutatók alapján csökken a
gyermekek száma.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
kérelmezők száma stagnál, jogosultság valós
növekedése ellenére

nyári napközi, táborok szervezése, a szociális
hátrány mérséklésére költségek fenntartói
átvállalás
Napközis csoportok szervezése, igények
felmérése, szülők tájékoztatás, újabb napközis
csoport megszervezése
Gyermeklétszámhoz
igazodó
intézményhálózat fenntartása
Szülők tájékoztatása a kedvezménnyel járó
további támogatásokról.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. A nők
gazdasági aktivitását nagy mértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk. Az Önkormányzat
és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában kevés adattal rendelkeznek a
nőkkel kapcsolatos esélyegyenlőségi szempontok és problémák kérdésében.
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg:
- a település összlakosságszámának 50%-a nő (771 fő);
- a női lakosok több mint fele 19-65 éves tehát aktív korú (440 fő);
- közfoglalkoztatásban résztvevő nők aránya: 25%
- ápolási díjban részesülők aránya 0 %;
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-

a nyugdíjas nők aránya 62 %.

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel.
A közösségi esélyegyenlőség program céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a
nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet
összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. A köztisztviselők és közalkalmazottak
törvény keretei között, bértáblák alapján részesülnek juttatásban, az Önkormányzat személyi bért
nem állapított meg.
Az Önkormányzat intézményeinek élén női vezetők állnak ( 4 fő ) és az intézmények profiljából
eredendően a foglalkoztatottak 90 %-a nő. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az
egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének.
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak körében
a gyereknevelés – lényegében függetlenül a gyerek korától – valamelyest növeli a munkavállalás
valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen
alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket
nevelő nőké, Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a gyermekek kora és a száma is, a három
vagy több gyermek radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását.
Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A nők között
magasabb az alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak önfoglalkoztatóként
(egyéni vállalkozók, társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai). A vállalkozások száma:
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok helyi adatgyűjtésen alapulnak, a munkanélküliek arányát
nők és a férfiak vonatkozásban a munkavállalási–korúak számához viszonyítottuk.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

Munkavállalási korúak
száma
férfiak

nők

2008
534
542
2009
524
536
2010
516
527
2011
527
533
2012
520
518
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

310
309
307
308
306

280
278
275
279
273

29
32
45
40
38

24
28
35
38
42

42

A fenti adatokból szembetűnően látszik, hogy településünkön magasabb a munkanélküli férfiak
száma , mint a nőké, csak 2012.évben fordult meg ez az arány, 2008-ban a férfiak 5.4 %, a nők 4.4
%-a, 2009-ben a nők 5.2%, a férfiak 6.1 % , 2010-ben a nők 6.6 %-a, a férfiak 8.7 %-a, 2011-ben a
nők 7.1 %-a, a férfiak 7.5 %-a, és 2012-ben a nők 8.1 %-a , a férfiak 7.3 %-a munkanélküli. 2013. I.
negyedévi adatok szerint a nők helyzete javult, a férfiaké romlott.
Országos adatok szerint a foglalkoztatott nők aránya kevesebb, mint a férfiaké. Ennek egyik oka,
hogy a gyermekvállalás miatt több nő van az inaktívak között (GYES, GYED, GYET). A
munkanélküliségbe lépő nők egy része nem állásvesztő, hanem korábban is inaktív volt.
A nők foglalkoztatási helyzetének pozitív mutatóihoz a fentiek szerint hozzájárul az is, hogy
helyben foglalkoztatott nők száma magas.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A foglalkoztatást segítő képzési programokban való részvételről a Járási Munkaügyi Központ nem
tudott adatot szolgáltatni, helyi adatbázis pedig nincsen. Ismereteink szerint a szociális gondozói
munkakör betöltéséhez az elmúlt évben több személy szerzett szakképesítést, így el tudtak
helyezkedi a helyi Szociális Otthonban, jelenleg 60 nő dolgozik az intézményben.
Országos adatok szerint a foglalkoztatást segítő és képzési programok elősegítik a munkavállalás
esélyét.
Ugyanakkor a munkanélküli férfiak nagyobb eséllyel vesznek részt vállalkozás-támogatási
programokba és vállnak vállalkozóvá.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
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A munkanélküli nők körében az alacsony iskolai végzettségűek aránya jelentéktelen.
Megállapítható, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb az esély az
elhelyezkedésre. Jelenleg a munkanélküli nők között nincs olyan személy, aki csak általános iskolát
végzett.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat
az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében
(üvegplafon-jelenség).
A nők esélyegyenlőségének sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének
érvényesülése.
A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött sokféle tényező együttes hatása áll. A keresetek
színvonalát meghatározhatja a gazdasági ág, gazdálkodási forma, a munkavállaló személyes
jellemzői (életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása). A női keresetek hátránya a versenyszférában
nagyobb, mint a költségvetési szférában. A két szektor közötti eltérés oka, hogy a közszférában
alkalmazott illetmény-előmeneteli rendszerek szűkebb teret adnak a nemek szerinti
különbségtételnek, mint a piaci szféra szabad béralkuja. Az előzőekben már kitértem arra, hogy
községünkben jelentős a nők körében az alkalmazotti státusz, így más településhez képest jobban
érvényesül az egyenlő munkához egyenlő bér elve.
A település egészére vonatkozóan hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatokkal nem
rendelkezünk.
Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók bére, keresete nem, korcsoport, beosztás, szakma
vagy végzettség szerint évenként nyomon követhető, hátrányos megkülönböztetés nincs.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik, mivel
általában túlnyomórészt ők látják el a gyerekeket és az időseket.
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a
gyermekek életkorának megfelelően - különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi
napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis
otthonban, valamint óvodában, iskolában.
Településünkön a gyermekek napközbeni ellátása az óvodában és az általános iskolában biztosított.
Egyéb intézménnyel nem rendelkezünk.
5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások

év

2008
2009

3 év alatti
gyermekek
száma a
településen

működő
bölcsődék
száma

50
41

0
0

bölcsődei
férőhelyek száma
önkoregyéb
mányzati
0
0
0
0

működő
családi
napközik
száma

férőhelyek
száma családi
napközikben

férőhelyek
összesen

0
0

0
0

0
0
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2010
38
0
2011
48
0
2012
43
0
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Térségünkben Mohácson biztosított esetenként a gyermekek bölcsődei elhelyezése, amely
elsősorban az anya munkavállalását segíti, de sok esetben a család szociális helyzete is indokolná a
kisgyermek bölcsődei ellátását.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból felvett
gyerekek száma
bölcsődébe beírt
(munkanélküli
év
bölcsődék száma
gyermekek száma
szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)

Működő
összes
bölcsődei
férőhelyek
száma

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

4.4.3. táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
év

3-6 éves
óvodai
óvodai
korú gyermekcsoporto férőhel
gyermek
k száma
yek
ek
száma
száma

óvodai feladatellátási helyek
száma

óvodába
óvodai
beírt
gyógypedagóg
gyermekek iai csoportok
száma
száma

2008

55

2

50

1

40

0

2009

50

2

50

1

39

0

2010

40

2

50

1

31

0

2011

50

2

50

1

39

0

2012

48

2

50

1

37

0

45

Az óvodai feladatokat egy feladat-ellátási helyen teljesítjük. A jelenlegi kapacitás kihasználtság 80
%-os, így nem jelent gondot a két és fél éves gyermekek felvétele.
Az általános iskolában a napközisek száma alacsony. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy az alsó
tagozatos tanulók hogyan töltik a délutánt, van –e kellő felügyelet biztosítva az otthonukban.

4.4.7 Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános
iskola 5-8
évfolyamon
tanulók száma

általános
iskolások száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

37

56

93

4

4,3%

2011/2012

46

47

93

5

5,4%

2012/2013

46

36

82

6

7,3%

tanév

napközis
tanulók
száma

4.4.4. óvodai ellátás igénybevétele
2012-2013. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma

10

13

3

5

0

31

Más településről bejáró
gyermekek létszáma

0

0

0

0

0

0

az intézménybe beíratott,
20%-ot meghaladóan
hiányzott gyermekek

0

0

0

0

0

0

Összesen

székhely

46

száma (az adott évből
eltelt időszakra vetítetten)
a beíratott gyermekek
közül a hátrányos
2
helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek
közül a halmozottan
0
hátrányos helyzetűek
létszáma
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

1

2

0

0

5

1

0

0

0

1

A rugalmas munkaidő községünkben egyetlen munkahelyen sem valósul meg.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Községünkben a születések száma évről évre csökken az alábbiak szerint.
Természetes szaporodás

2008
2009
2010
2011
2012

élve születések
száma
16
12
5
9
7

halálozások
száma
54
57
50
54
52

természetes
szaporodás (fő)
-38
-45
-45
-45
-45

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
A gyermek születés számát befolyásolja az elvándorlás, és a gyermekvárás időpontjának kitolódása.
A településre történő bevándorlás és halálozás száma a Szociális Otthon miatt ilyen magas, ott az
elhunytak száma évi átlagban eléri a 30 főt, és helyettük új gondozott kerül felvételre.
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
átlagos
0-3 év közötti
év
védőnők száma
gyermekszám
gyermekek száma
védőnőnként
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

50
41
38
48
43

50
41
38
48
43

A védőnő Görcsönydoboka községben is ellátja a feladatot, az alábbi gyermeklétszámra.
Görcsönydoboka:
Várandós ellátottak
0-7 éves korú
száma
gyermekek létszáma
4
14
47

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat tevékenységi körében realizálódik
elsősorban. A szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordít a védőnő.
A védőnő által gondozottak száma 2012. október 31-i állapot szerint
Védőnői körzet
Várandós ellátottak
0-7 éves korú
Oktatási intézménybe
száma
gyermekek létszáma
járó gyermekek
száma
1
3
96
135
Forrás: önkormányzati adatok
Családtervezéssel kapcsolatban a serdülőkorban lévő gyermekek felvilágosítására alapvetően az
iskolában kerül sor, több alkalommal is szerveznek ilyen jellegű oktatást.
A leendő édesanyák számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadása megkezdődik
már várandós korban, egyéni beszélgetések, látogatások alkalmával, kezdve a szüléstől, szoptatástól
a tápláláson gyereknevelésen át. Segítséget kapnak a szociális juttatások megismerésében és a
hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében, szükség esetén az utánajárásban is.
Községünkben a védőnő szakképesítést szerzett a méhnyak rákszűrés elvégzésre, 2012-ben a
szolgáltatást igénybe vevők száma:
A védőnő nagy figyelmet fordít a szociális okból vagy gondatlanságból veszélyeztetettségben élő
gyermekek folyamatos nyomon követésére és a társszervekkel való kapcsolat felvételre.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A rendőrséggel történt konzultáció alapján megállapítható, hogy településünkön nincs feltárt, nőket
ért, illetve a családon belüli erőszak. Sajnos e területen nagy a látencia, így végső megállapítás nem
tehető.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)

év

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
önkormányzati
Nem önkormányzati
Nem önkormányzati
önkormányzati
anyaotthon a
(egyházi, alapítványi)
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a
település 50 km-es
anyaotthon a
anyaotthon a település 50
településen
körzetében
településen
km-es körzetében

2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: Helyi adatgyűjtés

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
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Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek. A településtől 50 km-re
lévő Pécsett található Családok Átmeneti Otthona és Alapítványi anyaotthon, valamint Bólyban
működik Önkormányzati fenntartásban anya otthon.
Krízis helyzetben az elmúlt 5 éven belül 1 anya gyermekével vett igénybe ellátást anya otthonban.
A Családsegítő szolgálat nyújt segítséget a megfelelő megoldás megtalálásához.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális,
kulturális jog tekintetében.
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női
nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési
mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közösség érdekét.
Községünkben a vezetők 62 %-a nő.
Községünkben a nők képviselete a közügyekben az alábbiak szerint valósul meg:
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
év

Képviselőtestület tagja

Férfi
2008
8
2009
8
2010
8
2011
5
2012
5
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Nő
2
2
2
2
2

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak jelenleg 29 %-a nő. Községünkben
az önkormányzat valamennyi intézményénél nő a vezető.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermekét egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év
feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon.
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Tapasztalatok alapján a leggyakrabban előforduló, a nőket helyi szinten foglalkoztató társadalmi
problémák tehát a munkanélküliség, a szociális gondok, kismamák bezártság érzése, és ide
sorolnánk az idős hozzátartozó ápolásának problémáját is.
A munkanélküliség össztársadalmi probléma, melyet a Munkaügyi Központ, az Önkormányzat,
szociális intézmények szoros együttműködésével létrehozott komplex programokkal lehet
enyhíteni. Az Önkormányzatnak a jelenleg működő közmunka programot tovább kell folytatni, ahol
jelenleg 8 fő foglalkoztatása megoldott 2 éven keresztül.
A kismamák problematikájának enyhítésére jó kezdeményezés baba-mama klub, aminek működését
az Önkormányzatnak is támogatni kell.
Az ápolási díj újra gondolása szükséges, a jelenlegi havi 28.500.- Ft összeg mellett kevesen tudják
felvállalni a munkából történő kiesést. A házi segítségnyújtás lehetősének igény szerinti biztosítása
szükséges.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több
gyermeket nevelő család esetében a
szegénység kockázata magas.
Az érintett célcsoport szabadság kiadása
gyakran ütközik az oktatási, nevelési
intézményekben kiadott tavaszi, nyári, téli
szünet
időpontjával
(rugalmatlan
szabadságkiadás)
A magányérzet kialakulásával nemcsak az
anya mentális állapota lehet rosszabb,
családi konfliktusokhoz is vezethet.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
során célzott támogatások körének kialakítása.
Nők szabadságkiadásánál a szünet időpontjainak
figyelembevétele, együttműködési megállapodás
szomszédos önkormányzattal, szabadságok
összehangolása az intézményi szünetekkel
Szabadidős programok szervezése, igény szerinti
bővítése. baba-mama klub működtetése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)

6.6.1. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
év

nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
összes
ellátásban részesülő férfiak száma ellátásban részesülő nők száma nyugdíjas
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2008
2009
2010
2011

241
240
232
230

353
351
342
349

594
591
574
579

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nyugdíjban élők száma a vizsgált időszakban csökkenő trendet mutat, ennek oka részben a
népesség számának nagyobb arányú csökkenése, részben a nyugdíj korhatár megemelése. Az
időskorban előrehaladva jellemző, hogy fokozatosan csökken a házasok száma, és növekszik az
özvegyek aránya, községünkben az egyedül élő idősek száma: 60 fő.
Jövedelmi helyzetük a családosok anyagi helyzeténél nem rosszabb. Statisztikai adattal nem
rendelkezünk, de a hivatalba kérelmet benyújtók jövedelmi helyzete ezt igazolja pl lakásfenntartási
támogatás, szociális étkeztetés stb. kérés esetén.
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
-növekszik az átlag életkor
-növekszik az egyedül élők száma
-a nők várható élettartama várhatóan hosszabb , mint a férfiaké
-növekszik az életkor előre haladtával a krónikus betegek száma
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A nyugdíj melletti foglalkoztatás az alkalmazotti szférára nem jellemző, részben a jogszabályi
változások miatt, részben a nagyszámú fiatal munkanélküli alkalmazása kiemelten fontos az
Önkormányzatunk számára.
A nyugdíjas nők körében jellemző, hogy alkalmanként külföldön betegápolást vállalnak, ezzel
egészítve ki a családi jövedelmet. A vállalkozói szférában előfordul nyugdíjas foglalkoztatás, de
nem jellemző.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
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Az idősek számára a nyugdíjasok nappali ellátása keretén belül többször meghirdettünk számítógép
tanfolyamot, ami kezdetben nagy sikert aratott. Ma már a nyugdíjba kerülők egy része rendelkezik
ezen ismerettel, ezért érdektelenség miatt újabb képzést nem szervezett az Önkormányzat.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglakoztatás területén az időseket ért hátrány nem a nyugdíjas korosztályt éri, hiszen ellátott,
legfeljebb jövedelem kiegészítésre nincs módja. Nyugdíj melletti foglalkoztatásra jelentős igény
nem jelent meg Önkormányzatunknál.

3.2.2 Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
nyilvántartott álláskeresők száma
fő
45
54
összesen
fő
1
1
20 éves és fiatalabb
% 2,2%
1,9%
fő
7
8
21-25 év
% 15,6% 14,8%
fő
2
7
26-30 év
% 4,4%
13,0%
fő
8
7
31-35 év
% 17,8% 13,0%
fő
2
5
36-40 év
% 4,4%
9,3%
fő
7
13
41-45 év
% 15,6% 24,1%
fő
6
1
46-50 év
% 13,3%
1,9%
fő
8
10
51-55 év
% 17,8% 18,5%
fő
4
2
56-60 év
% 8,9%
3,7%
fő
0
0
61 év felett
% 0,0%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2010

2011

72

72

2
2,8%
10
13,9%
9
12,5%
7
9,7%
4
5,6%
13
18,1%
6
8,3%
11
15,3%
10
13,9%
0
0,0%

1
1,4%
4
5,6%
15
20,8%
5
6,9%
4
5,6%
15
20,8%
9
12,5%
8
11,1%
11
15,3%
0
0,0%
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A regisztrált munkanélküliek közül két korcsoport, a 26-30 év, 41-45 év közötti álláskeresők
száma magasabb, mint az 56-60 év között álláskeresők száma. 61 év feletti álláskeresőt a
Munkaügyi központ nem tart nyilván.
A fentiek alapján megállapítható, hogy hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
nincs.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi ,
szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatás egy része a község minden lakosa részére biztosított,
egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik.
Az alapellátás helyben biztosított, azt korlátozás nélkül az idősek is igénybe veszik, szakellátás
Mohácson érhető el, az utazáshoz jó tömegközlekedés biztosított.
6.3.1 A 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma
64 év feletti lakosság
nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma
száma
év
fő
fő
%
2008
388
34
9%
2009
386
30
8%
2010
388
36
9%
2011
386
33
9%
2012
390
32
8%
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Községünkben nappali és bentlakásos szociális ellátás, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés is
biztosított, elutasított kérelem kapacitás hiánya, vagy egyéb ok miatt az elmúlt 5 évben nem volt.
Nappali ellátás

2008
2009
2010
2011
2012

48
37
37
37
37

Házi
segítségnyújtás
41
30
25
19
20
Forrás: önkormányzati adatok

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
31
41
39
45
39

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
6.6.3 Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
év

Mozi
előadás
látogatása

Színházelőadás
látogatása

Múzeumi
kiállítás
megtekintés

Könyvtár
látogatása

Közművelődési
intézmény
rendezvényén
részvétel

2008
2009
2010
2011
2012

alkalom
0
0
0
0
0

alkalom
2
2
2
2
2

alkalom
0
0
0
0
0

alkalom
74
82
69
93
102

alkalom
6
6
6
6
6

Vallás
Sport
gyakorlás rendezvétemplomba
nyen
n
részvétel

alkalom
60
60
60
60
60

alkalom
0
0
0
0
0

Forrás: Helyi
adatgyűjtés
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Községünkben idős korosztály önszerveződésével jött létre és 10 éve működik a nyugdíjas klub. Az
ő kezdeményezésükre a Művelődési ház közművelődési programot szervez, évente 2 alakalommal
Pécsre utaznak színházba, szoros kapcsolatban állnak más települések nyugdíjas szervezeteivel.
Önálló énekkarral rendelkeznek, előadásaikkal színesítik a községi rendezvényeket.
Az Önkormányzat támogatásával helyi kábel-tv működik, ahol valamennyi helyi rendezvény
megtekinthető, és a helyi hírekről is informálódhatnak.
Az Önkormányzat kultúrműsor keretében minden évben megemlékezik az idős korosztályról,
kisebb ajándékkal köszönti a 70 és a 80 éves lakosokat.
Községünkben a könyvtári szolgáltatást is igénybe veszik, erről pontos adatunk nincs.

c) idősek informatikai jártassága
A 6.2. b pontban már kitértünk arra, hogy az informatikai oktatásra lehetőség van a jövőben is. A
Művelődési Házban 5 db számítógép áll rendelkezésre, és amennyiben igény van rá, akár egyénileg
is segítséget kapnak az idősek a számítógép használatához, illetve az alapok elsajátításához.

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága
év

Összes
megkérdezett

2008
2009
2010
2011
2012

fő
100
100
100
100
100

Számítógépet használni tudók
száma
fő
26
27
28
30
32

%
26,0%
27,0%
28,0%
30,0%
32,0%

Internetet használni tudók száma
fő
2
8
8
11
13

%
2,0%
8,0%
8,0%
11,0%
13,0%

Forrás: helyi adatgyűjtés
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Községünk valamennyi társadalmi rétege, így az idősek kulturális szükségletének kielégítésére is
törekszik. Ezen feladat ellátásban a római katolikus egyházzal is együtt működik.
Kiemelt események:
Nemzetiségi nap, melyet a német önkormányzat szervez
Idősek napja
Adventi ünnepségek
Kedvezményes vásárlási lehetőség feltételeinek biztosítása
Szűrő vizsgálatok helyben történő megszervezés
Asszonytorna szervezése
Bűnmegelőzési programok, tájékoztató Mohácsi Rendőrkapitányság
6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen
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év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: helyi adatgyűjtés

105
111
107
110
113

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Magas az egyedül élők aránya, az érintett Az aktivitást és a függetlenséget megőrző
célcsoport visszavonultan, magányban él.
programok, szolgáltatások szervezése, amely
megfelel az idős korosztály igényeinek.
Gyakran válnak áldozattá.
Idősek személyes környezetének, otthonának
védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
Nyugdíjasok anyagi lehetőségeik miatt kevés Idősek
számára
szóló
programok,
kulturális és szabadidős eseményen tudnak rendezvények
körének
tágítása,
részt venni.
programjaikhoz helyszín és anyagi támogatás
nyújtása.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy
minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él,
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi szerepvállalását.
A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére pontos
adat nem áll rendelkezésre.
Háziorvos adatszolgáltatása alapján fogyatékosok megoszlása az alábbi: 4 fő látásszervi, 8 fő
mozgásszervi, 2 fő csökkent értelmi képességű személy él a településen.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint
a sport és a szórakozás területén is.
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

lehetőségei,

foglalkoztatottsága

(pl.

védett

Településünkön kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a
foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.
Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztató munkáltató.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről a településünkön.
c) Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális alapszolgáltatások
közül a fogyatékosok számára is biztosított a szociális étkezéshez, házi segítségnyújtáshoz,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és idősek klubjában nappali ellátást is igénybe vehetnek.
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők
(2012. évben 74 fő), az időskorúak járadékában (2012. évben 7 fő), súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatásában (2012. évben 6 fő), súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén
(2012. évben 0 fő), részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk.
A fogyatékosok pénzbeli és természetbeli ellátására vonatkozóan nem rendelkezünk pontos
információval. 5 személy részesül fogyatékossági támogatásban.
A fogyatékkal élők támogatásai csak részben fedezi a megélhetésükkel kapcsolatos többlet
kiadásokat.
A 18 évnél fiatalabb gyermek után, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve
fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul emelt összegű családi
pótlék jár.
A tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy is jogosult a
családi pótlékra, amennyiben utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi
pótlékot folyósítottak.
2001. június 30-ig a 18. életévét betöltött erősen látáscsökkent vagy vak személy részére a vakok
személyi járadékát állapítottak meg. 2001. július 1-jétől új jogosultságot nem lehet megállapítani.
A súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez nyújtott havi
rendszeres pénzbeli juttatás, a fogyatékossági támogatás.
Rokkantsági járadékra jogosult a 18. életévét betöltött személy, ha 25. életévének betöltése előtt
teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást
szenvedett. Az ellátást legkorábban a 18. életév betöltésekor, de még a 25. életév betöltése előtt
lehet igényelni. 2013-ban rokkantsági járadék összege 33.300,- forint. Létszámukról pontos
információnk nincs. (kb. 4 fő)
A gyermekgondozási segélyt (GYES) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő
szülő a gyermek 10. életévének betöltéséig igényelhetik.
Az aktív korúak ellátásában részesülhet az aktív korú, munkaképességét legalább 67%-ban elvesztetett, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett személy, vagy aki vakok
személyi járadékában, ill. aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha a családjában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Ez az ellátás nem alanyi jogon, hanem rászorultsági
alapon vehető igénybe.
A fogyatékos személyt gondozó közeli hozzátartozó ápolási díjat igényelhet.
Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű
család pótlékban részesül. Közgyógyellátási igazolvány kiállítható a szociálisan rászorult személy
részére is az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentésére.
Parkolási igazolvány kiváltására jogosult a súlyos mozgáskorlátozott, a látási fogyatékos, az értelmi
fogyatékos, a mozgásszervi fogyatékos, az autista és a vak vagy gyengénlátó.
Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult korlátlan számban megváltható kedvezményes
menetjeggyel, az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi
pótlékban részesül, a
Magyar Államkincstár Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány alapján, továbbá korlátlan
számban megváltható kedvezményes menetjeggyel a fenti személlyel (vak, hallássérült, súlyosan
fogyatékos) együttutazó személy (kísérő).
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A fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény, korai fejlesztését és
gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény és a fogyatékos gyermek rehabilitációs célú
szolgáltatását biztosító intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez
támogatás jár. További ellátások és kedvezmények: gépkocsi súlyadó kedvezmény,
gépjárműszerzési és átalakítási támogatás, lakásfenntartási támogatás.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során
gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az
építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű
hozzáférés szempontrendszere.
7.3.1. Akadálymentesítés.
Igen/nem

Lift

Vakveze
tő sáv

MozgáskorláHangos
tozottak
Rámpa tájékozta
részére mosdó
tás

Indukciós
hurok

Tapint Jelnyel
ható
vi
Egyé
inform segítsé
b
áció
g

oktatási
intézmé
nyek

alapfok

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

eü-i int.

alapellát
ás

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

kulturális,
művelődési
intézmények

nem

nem

igen

nem

nem

igen

nem

nem

nem

önkormányzati,
közigazgatási
intézmény

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

szociális ellátást
nyújtó
igen
intézmények
Forrás: helyi adatgyűjtés

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
A helyi sport és kulturális programok mindenki számára elérhetőek hozzáférhetőek.
Az önkormányzat által ingyenesen főként időseknek rendezett programokon szívesen vesznek részt
a fogyatékkal élők is.
A helyi tv valamennyi önkormányzati programot közvetíti, mely nem csak a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségét segíti, hanem a lakosság információhoz jutását is.
Az önkormányzat által nyújtott ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok részben érhetők el
az önkormányzat honlapján, de azok elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincs mód.
Komplex akadálymentesítés a Művelődési házban valósult meg, amely a mozgás és hallás sérültek
részére jelent esélyegyenlőséget, a látássérültek részben kapnak segítséget.
Községháza nem akadálymentes, azt 2014-re szeretné elérni az Önkormányzat.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Községünkben az Önkormányzat intézményein kívül 1 jelentős foglalkoztató van, amely nem
rendelkezik akadálymentesítéssel.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít eddig a járdák akadálymentesítésére, így a közterületi
felújítások során szem előtt tartja a nyomvonalas építmények akadálymentesítését, erre jó példa a
település központ felújítása.
A domborzati viszonyok a községben sajnos sok esetben nehézséget okoznak a tolókocsival
közlekedőknek.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Somberek Község Önkormányzata a szociális szolgáltatásokat a Mohácsi Többcélú Társulás
fenntartásában működő Szociális Otthon útján biztosítja.( kivéve az étkeztetés)
A szociális alapszolgáltatások egyike az étkeztetés, amelynek keretében legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről gondoskodnak a szociálisan rászorultak részére, amennyiben azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az intézmény nappali ellátás keretében fogyatékosokat is ellát.
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7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi
intézmények, szociális szolgáltatások
Állami/önkormányzati

Egyházi

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

falugondnoki
vagy
tanyagondno
ki
szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

étkeztetés

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

Civil

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

támogató
szolgáltatás

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

nappali
ellátás

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

házi
segítségnyújt
ás
jelzőrendszer
es házi
segítségnyújt
ás
családsegítés
közösségi
ellátás
szenvedélybe
tegek részére
közösségi
ellátás
pszichiátriai
betegek
részére

2013

2010

forrás: helyi adatgyűjtés

A szociális szolgáltató rendszer valamennyi területen rendelkezik szabad kapacitással, így a
felmerülő igényeket a célcsoport tekintetében maradéktalanul ki tudjuk elégíteni.
f)pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Fogyatékos személyt az Önkormányzat kérésére gépjárművel a rendezvény helyszínére szállítja.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Községháza nem akadálymentes, a hivatalos községháza akadálymentessé tétele
ügyek
intézéséhez
való
hozzáférés
mozgáskorlátozottak számára nem biztosított
Fogyatékkal élők bevonása a helyi közösségi
Fogyatékkal élők számára megfelelő
életbe
programok, kikapcsolódási lehetőségek
biztosítása
Mozgásukban korlátozottaknak nehéz, illetve
segédeszközök beszerzése
anyagilag megterhelő a segédeszközök
beszerzése

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A szervezet tevékenységéhez kapcsolódó
közfeladat
Somberek-Langenau Baráti Kör
német
nemzetiségi
lakosság partneri
együttműködése
Németországi
civil
szervezetekkel
Sombereki Iskoláért Közalapítvány
iskolások támogatás
Rosa Schmich Somberek Községért sport, kultúra, környezetvédelem
Alapítvány
Sombereki Sportkör
egészséges életmód, sport
Sombereki Tűzoltóegyesület
közbiztonság, katasztrófavédelem
Dorfmusikanten Egyesület
zenekari tevékenység
Civil szervezet neve

Szociális és gyermekvédelmi területen községünkben nincs civil szervezet, önszerveződés.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Sombereken német és szerb önkormányzat működik, melyekkel a község önkormányzata
együttműködési megállapodást kötött. Az önkormányzatok évente több alkalommal tartanak közös
rendezvényt, a német önkormányzat is támogatja a civil szervezeteket és a köznevelési intézmények
tanulóit.
Községünkben római katolikus egyházzal jó az együttműködés, az egyházi ünnepek közös
szervezése gyakori. 2013-ban táborozási lehetőséget is biztosítottak az általános iskolásoknak.
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Az önkormányzat valamennyi civil szervezetet anyagilag támogatja. A helyiséget és az
infrastruktúrát részükre ingyen biztosítja. Legnagyobb támogatást a Sportegyesület kap, hiszen a
falu teljes lakossága igénybe veheti szolgáltatásait.
Civil szervezetek segítik az önkormányzatok rendezvényeinek megtartását és profiljuk szerint
azokon részt vesznek. Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése színesíti
településünk életét.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Somberek Község Önkormányzata a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulásnak tagja.
Szorosabb kapcsolatunk Görcsönydoboka Község Önkormányzatával van, a két önkormányzat
közös önkormányzati hivatalt tart fenn, és közösen működtetik az óvodát. A jövőben célunk, hogy
kulturális rendezvényeket közösen szervezzünk.
d) a nemzetiségi
tevékenysége

önkormányzatok

célcsoportokkal

kapcsolatos

esélyegyenlőségi

Községünkben működő német önkormányzat anyagilag is támogatja az esélyegyenlőségben érintett
célcsoportokat, elsősorban a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Az iskolások részére rendszeresen
nemzetiségi hagyomány megőrzése érdekében rendezvényeket szervez a nyugdíjasokat anyagilag is
támogatja, évente több alkalommal találkozókat szervez részükre.
A Tájházat rendszeresen a nyugdíjasok rendelkezésére bocsájtja.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek a célcsoportok részére pozitív diszkriminációt nem nyújtanak, az általuk
nyújtott szolgáltatásokat valamennyi sombereki lakos igénybe veheti.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A for-profit szereplők, főként a foglalkoztatás terén tudnak bekapcsolódni az esélyegyenlőségi
feladatokba.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények,
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének folyamatába
Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél
szélesebb körű adatgyűjtés megszervezésére.
A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtését az jegyző szervezte. E
tevékenységbe bekapcsolódtak a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, az
egészségügyi alapszolgáltatásban résztvevők, a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény, a
közművelődést szervező intézmény, köznevelési intézmények.
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Az előkészítésben együttműködő partnerek bevonásának módszere személyes megbeszélés, az
online, illetve telefonos kapcsolattartásra épült, az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos
problémák feltárására, majd az elkészült dokumentum-tervezet véleményezésére koncentrálódott.
Az esélyegyenlőségi program elkészítésébe bevont partnerek
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna jegyző
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
Mátyás Márta ig.főmunkatárs
Sombereki Óvoda
Orbán Mártonné óvodavezető
Művelődési Ház
Fenyősi Lászlóné
Általános Iskola
Hoffmann Flóriánné igazgató
Háziorvosi Szolgálat
Dr.Major Zoltán háziorvos
Védőnői szolgálat
Ravaszné Jäckl Krisztina védőnő
Szociális Otthon Somberek
Csoboth Tamás igazgató
Caritas Központ Somberek
Tóth Lászlóné
Római Katolikus Egyház
Koósz Roland lelkipásztori kisegítő
Családsegítő Szolgálat
Stivics Alexandra
Német Önkormányzat Somberek
Berek Zoltánné elnök
Szerb Önkormányzat Somberek
Perkatlics Ljubica elnök
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az a) pont szerinti szervezetek részére az esélyegyenlőségi program tervezete megküldésre került,
írásban megtehették észrevételeiket.
Az esélyegyenlőségi program tervezete társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való
kifüggesztéssel, illetve a honlapon való megjelenéssel biztosított volt.
Somberek Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Sombereki Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint
az önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így a község teljes lakosságának hozzáférése
biztosítottá válik a tervezett esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a
megvalósítás folyamatos ellenőrzésére.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
A szegénység oka és következménye,
tartós munkanélküliség, számuk nem
csökken.
Hivatalos ügyek intézésének nehézsége,
Romák
álláskeresési
technikák
ismeretének
és/vagy
mélyszegény- hiánya
ségben élők
Életvezetési problémák léte
Lakosság eladósodása

Gyermekek

Idősek

Nők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Közfoglalkoztatás
továbbfolyósítása,
számuk
növelése.
Egyéb
helyi
foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.
Az állampolgárok életminőségének
folyamatos vizsgálata. Szükséglet alapú
szolgáltatások
szervezése,
adósság
kezelési szolgáltatás bevezetése.
Családsegítő Szolgálat – probléma
feltárása, iránymutatás.
Lakásfenntartási
támogatás
igénybevétele
nyári napközi, táborok szervezése, a
szociális hátrány mérséklésére költségek
fenntartói átvállalása
Napközis csoportok szervezése, igények
felmérése, szülők tájékoztatás, újabb
napközis csoport megszervezése
Gyermeklétszámhoz
igazodó
intézményhálózat fenntartása
Szülők tájékoztatása a kedvezménnyel
járó további támogatásokról.

Nyári időszakban nem megoldott a
gyermekek alternatív felügyelete a
településen
Gyermekek napközbeni ellátása tanítási
időben, a tanítási időszakban kevés tanuló
veszi igénybe a napközis foglalkozást
Demográfiai mutatók alapján csökken a
gyermekek száma
A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményt kérelmezők száma stagnál,
jogosultság valós növekedése ellenére
Magas az egyedül élők száma, az érintett Az aktivitást és a függetlenséget
célcsoport visszavonultan, magányban él. megőrző programok, szolgáltatások
szervezése, amely megfelel az idős
korosztály igényeinek.
Gyakran válnak áldozattá
Idősek
személyes
környezetének,
otthonának
védelmét
szolgáló
intézkedések bővítése
Nyugdíjasok anyagi lehetőségeik miatti Idősek számára szóló programok,
kevés kulturális és szabadidős eseményen rendezvények
körének
tágítása,
tudnak részt venni.
programjaikhoz helyszín és anyagi
támogatás nyújtása
A gyermekét egyedül nevelő vagy több Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
gyermeket nevelő család esetében a ellátások során célzott támogatások
szegénység kockázata magas.
körének kialakítása.
Az érintett célcsoport szabadság kiadása Nők szabadságkiadásánál a szünet
gyakran ütközik az oktatási, nevelési időpontjainak
figyelembevétele,
intézményekben kiadott tavaszi, nyári, téli együttműködési
megállapodás
szünet időpontjával
szomszédos
önkormányzattal,
szabadságok
összehangolása
az
intézményi szünetekkel
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A magányérzet kialakulásával nemcsak az Szabadidős programok szervezése,
anya mentális állapota lehet rosszabb, igény szerinti bővítése – mama-baba
családi konfliktusokhoz is vezethet.
klub bevezetésének lehetősége.

Fogyatékkal élők

Községháza nem akadálymentes, a
hivatalos ügyek intézéséhez való
hozzáférés mozgáskorlátozottak számára
nem biztosított.

Községháza akadálymentessé tétele

Fogyatékkal élők
közösségi életbe

Fogyatékkal élők számára megfelelő
programok, kikapcsolódási lehetőségek
biztosítása

bevonása

a

helyi

Mozgásukban korlátozottaknak nehéz,
illetve
anyagilag
megterhelő
a Segédeszközök beszerzése
segédeszközök beszerzése
A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
Az intézkedésbe bevont
beavatkozási terület, mint
aktorok és partnerek
intézkedés címe, megnevezése
– kiemelve a felelőst
Közfoglalkoztatásban
résztvevők jegyző,
szociális
ügyintéző,
számának növelése
intézmények, vállalkozások

Romák
és/vagy
Háztartásvezetési, családfenntartási
mélyszegénytanácsadások, előadások
ségben élők
Hivatalos
ügyek
intézése,
álláskeresési
technikák
megismertetése

Gyermekek

Idősek

Idősek bevonása a helyi közösségi
művelődési ház, óvoda, egyház
életbe
civil szervezetek, művelődési ház,

Rugalmas foglalkoztatás, családbarát jegyző,
munkahely
vezetők
Gyermeket
nevelők
programok biztosítása

részére

Községháza akadálymentesítése
Fogyatékkal élők

jegyző, hivatali ügyintézők, családsegítő
szolgálat, Munkaügyi Központ

jegyző, egyház, oktatási intézmények,
Gyermekek napközbeni ellátása a
művelődési ház, családsegítő szolgálat,
nyári időszakban
polgármester,
Gyermekek napközbeni ellátása a
polgármester, oktatási intézmények,
tanítás időszakában

Nyugdíjas klub anyagi támogatása

Nők

jegyző, szociális ügyintéző, családsegítő
szolgálat

polgármester,

védőnő, művelődési ház, óvoda
polgármester

Fogyatékkal élők bevonása a helyi civil
szervezetek,
közösségi életbe
művelődési ház
Segédeszközt biztosítunk

munkahelyi

jegyző,
ügyintéző

polgármester,

polgármester,
szociális
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Jövőképünk
Somberek településen élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása,
olyan támogatói környezet működtetésével, amely
 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi
szolidaritást,
 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok
számára,
tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási
esélyei, életminőségük és él
Az intézkedési területek részletes kifejtése
I.1 Mélyszegénységben élők esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú
távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése
Szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség
Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése
Rövidtávú cél: a közfoglalkoztatottak körének meghatározása
Középtávú cél: a közfoglalkoztatás 5%-kal történő növelése
Hosszú távú cél: a közfoglalkoztatás során értékteremtő munka
megvalósítása – létszám fenntartása mellett
1. Közfoglalkoztatási cél meghatározása
2. Pályázat benyújtása
3. Közfoglalkoztatás megvalósítása
Résztvevők: munkanélküliek, elsősorban mélyszegénységben élők
Felelős: Somberek Község Önkormányzata
Intézmények, vállalkozások
1. 2013.12.15.
2. 2014.03.31.
3. 2014.12.31.
Eredményességi mutató: a közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Dokumentáltsága: önkormányzati nyilvántartások
Forrása: önkormányzati nyilvántartások
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható

Kockázat: A közfoglalkoztatásra támogatási rendszerének átalakítása

Pénzügyi és humán
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I/2 Mélyszegénységben élők esélyegyenlősége
Mélyszegénységben élőknek háztartásvezetési,
Intézkedés címe:
tanácsadások, előadások szervezése

családfenntartási

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

Anyagi jellegű problémák miatt az elmúlt években nőtt az eladósodás,
adósságcsapda jelentkezett.

Partnerek

Családsegítő Szolgálat

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Rövidtávú cél: Az érintettek megszólítása, probléma megfogalmazása
Középtávú cél: csoportok részére előadások, tájékoztatások szervezése
Hosszú távú: Önfenntartó, problémamegoldó képesség erősítése

4. Adatgyűjtés, szükségletfelmérés,
5. tájékoztatás
6. Életvezetési tanácsadások, előadások
Érintettek, családsegítő szolgálat, közös hivatal ügyintézője
Felelős: jegyző

1. 2013.12.31.
2. 2014.03.31.
3. 2014. 12.31.
Rövid távon érdektelenség megszüntetése,
közép távon tájékoztatókon részvétel
hosszút távon: problémamegoldó képesség növekedése
dokumentáció: jelenléti iv, statisztikák

Kockázat: érdektelenség

humán
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
I/3 Mélyszegénységben élők esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Hivatalos ügyek intézése, álláskeresési technikák megismertetése

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

Az érintett célcsoport hivatalos ügyeinek intézése nehézkes, nem
ismerik az álláskereséshez szükséges technikákat

Partnerek

Családsegítő Szolgálat, Munkaügyi Központ Járási Kirendeltsége

Határidő(k)
pontokba szedve

R: érintettek körének megismerése
K: Munkahely kereséshez szükséges kompetenciák fejlesztése,
álláskeresési technikák megismertetése
H: célcsoport önállóságra nevelése az ügyintézések kapcsán, álláskeresési
technikák alkalmazása a munkahely keresésben
1. érintettek körének felmérése
2. kompetenciák felmérése
3. kompetenciák fejlesztése, álláskeresési technikák elsajátítása
R: mélyszegénységben élők, hivatali ügyintézők, családsegítő szolgálat
F: Jegyző, Családsegítő Szolgálat

1. 2013. 12.31.
2. 2014.06.30.
3. 2014. 12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

R:Résztvevők száma
K:Önállóan ügyeket intézők száma
H:Munkahelyeket sikeresen pályázók száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség csökkentésének eszközei: figyelemfelkeltés, honlapon,
újságban, plakátokon
pénzügyi forrás hiánya (csökkentés eszközei: Munkaügyi Központ
támogatása, egyéb pályázati források bevonása)s

Szükséges
erőforrások

humán, pénzügyi, technikai
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
II/1 Gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Gyermekek napközbeni ellátása a nyári időszakban

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A nyári időszakban nem megoldott a gyermekek alternatív felügyelete
a településen
R: igény felmérés
K: tábor szerezése
H: minden rászorult szülő igénybe tudja venni a nyári időszakban a
gyermeke napközbeni felügyeletének biztosítását, valamint minél több
gyermek vegyen részt a foglalkozásokon, programokon.
1. igények felmérése
2. nyári felügyelet/tábor megszervezése
3. programok, foglalkozások széleskörű biztosítása

Résztvevők és
felelős

R: önkormányzat, egyház, oktatási intézmények, művelődési ház,
családsegítő szolgálat
F: polgármester, intézményvezetők

Partnerek

iskola, óvoda, művelődési ház

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

1. 2014. 04.30.
2. 2014.06.14.
3. 2014. 06.17-08.31.

R:programok száma
K:résztvevő gyermekek száma
H:elégedett szülők száma

pénzügyi forrás hiánya (csökkentés eszközei: költségvetésbe tervezés,
pályázati források bevonása)s
humán, pénzügyi, technikai
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
II/2 Gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Gyermekek napközbeni ellátása tanítás időszakában

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

A tanítási időszakban kevés tanuló veszi igénybe a napközis
foglalkozást

Partnerek

iskola, szülők

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: az alacsony igénybevétel okának feltárása
K: a napközi igénybevételének szervezése
H: az alsó tagozatos tanulók 80 %-a vegye igénybe a napközit
4. igények felmérése
5. napközis csoport szervezése, a szülők tájékoztatása a felügyelet
szükségességéről
6. két napközis csoport működtetése
R: önkormányzat, oktatási intézmények,
F: KIK, intézményvezető

4. 2014. 05.31.
5. 2014.09.01.
6. 2014.-2015.tanévtől folyamatosan

R: nő a napközisek száma
K:újabb napközis csoport indítása
H: két napközis csoport hosszú távú fenntartása

pénzügyi forrás hiánya (csökkentés eszközei: költségvetésbe tervezés,)
szülői érdektelenség (figyelemfelhívás a felügyelet nélkül hagyott
gyermekek kockázatára)
humán, pénzügyi, technikai
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
III/1 Nők helyzete, esélyegyenlősége
Az érintett célcsoportok rugalmas foglalkoztatása, családbarát
Intézkedés címe:
munkahely
Az érintett célcsoport szabadság kiadása gyakran ütközik az oktatási,
Feltárt probléma
nevelési intézményekben kiadott tavaszi, nyári téli szünet időpontjával
(kiinduló értékekkel)
(rugalmatlan szabadságkiadás)
Célok Általános
megfogalmazás és
R-K-H: szabadságok kiadása az oktatási, nevelési intézmények
rövid-, közép- és
nyitvatartási idejének figyelembevételével
hosszú távú
.
időegységekre
bontásban
7. oktatási-nevelési intézményekben tartandó szünetek felmérése
Tevékenységek
8. nők
szabadságkiadásánál
a
szünet
időpontjainak
(a beavatkozás
figyelembevétele, együttműködési megállapodás szomszédos
tartalma) pontokba
önkormányzattal
szedve
9. szabadságok összhangja az intézményi szünetekkel
Résztvevők és
R: nők, gyermekek, munkahelyi vezetők
felelős
F: jegyző, polgármester
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

intézményvezetők művelődési ház
7. 2013. 12.31.
8. 2014.03.31.
9. 2014. 06.30.

R:igénybevevő nők száma
K:érintett gyermekek létszáma
H:elégedett munkáltatók száma

kockázat: óvoda hosszantartó nyári szünete
eszköze: együttműködés más településen lévő intézménnyel nyári
felvétel miatt
humán, pénzügyi, technikai

Az intézkedési területek részletes kifejtése
III/2 Nők helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Gyermeket nevelők részére programok biztosítása

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

A gyed-en és gyes-en lévő édesanyáknál gyakori a magány érzet és
elszigetelődés kialakulása

Partnerek

művelődési ház, óvoda

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: igényfelmérés
K: programok lehetőségének felmérése
H: Baba-mama klub működtetése, kismamák részére szóló programok
megszervezése, lebonyolítása
.
10. igénybevevők körének feltárása
11. programlehetőségek összegyűjtése
12. programok megszervezése,klub működtetése
R: kismamák
F: védőnő

10. 2013. 12.31.
11. 2014.03.31.
12. 2014. 12.31.

R: kismamák mentális állapotának megismerése
K: programok és Baba-mama klub megszervezése, működtetése
H: nő az elégedett kismamák száma

kockázat: érdektelenség
eszköze: tájékoztatások a programokról
humán, pénzügyi, technikai
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
IV/1 Idősek helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Idősek bevonása a helyi közösségi életbe

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

Magas az egyedül élők száma. Az érintett célcsoport visszavonultan,
magányban él.

Partnerek

művelődési ház, óvoda, egyház

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: idősek számának felmérése
K: programok lehetőségének felmérése, tevékenységek feltérképezése
H: Olyan programok bevezetése, amely megfelel az idős korosztály
igényeinek
.
13. idősek számának felmérése
14. nyugdíjas klubok megkeresése
15. közösségi szerveződéseik támogatása
R: idősek, gyermekek,
F: művelődési ház

13. 2014. 03.31.
14. 2014. 06.30.
15. 2014. 12.31.

R: idősek érdeklődés körének megismerése
K: programok megszervezése
H: csökken az idősek társadalomból való kirekesztettsége

kockázat: érdektelenség, forráshiány
eszköze: tájékoztatások a programokról, pályázat
humán, pénzügyi, technikai
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
IV/2 Idősek helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Nyugdíjas klub anyagi támogatása

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

Anyagi lehetőségeik miatt kevés kulturális és szabadidős eseményen
tudnak részt venni.

Partnerek

művelődési ház, civil csoportok

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: idősek számának felmérése
K: idősek számára szóló programok, rendezvények körének tágítása,
hagyományok feltérképezése
H: Programjaikhoz helyszín és anyagi támogatás nyújtása
.
16. idősek számának felmérése
17. programok, rendezvények megszervezése
18. programokhoz anyagi támogatás nyújtása
R: idősek, civil szervezetek
F: polgármester, művelődési ház

16. 2013. 12.31.
17. 2014. 03.31.
18. 2014. 06.30.

R: nő a programokon, rendezvényeken részt vevők száma
K: nő a rendezvények száma
H: elégedett nyugdíjasok száma nő

kockázat: pénzügyi forrás hiánya
eszköze: költségvetésbe tervezés, pályázati lehetőségek kihasználása,
szponzorok felkutatása
humán, pénzügyi, technikai
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
V/1 Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú
távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Községháza akadálymentesítése
A községháza nem akadálymentes

Rövidtávú cél: tervkészítés
Középtávú cél: pénzügyi feltételek megteremtése
Hosszú távú cél: községháza akadálymentessé válása

1. tervező megbízása
2. Pályázat beadása, költségvetési fedezet megteremtése
3. Akadálymentesítés
Résztvevők: fogyatékkal élők
Felelős: Somberek Polgármestere

Partnerek

Somberek Község Önkormányzata

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2013.12.31
K: 2014. 06.30.
H: 2014.12.30

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

Akadálymentesítésre vonatkozó terv elkészül
Beruházás megvalósul
A mozgáskorlátozottak akadálymentesen vehetik igénybe az épületet

Kockázat:
nem
kerül
kiírásra
megfelelő
pályázat,
az
önkormányzatnak forráshiánya keletkezik
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő pályázatok benyújtása
Pénzügyi és humán
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
V/1 Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Fogyatékkal élők bevonása a helyi közösségi életbe

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

Fogyatékkal élők elszigetelődése, távol maradás a helyi közösségi
élettől

Partnerek

Caritas Központ

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2014.12.31.
K: 2015. 03.31.
H: 2015.06.30

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

R: Fogyatékkal élők számának, életkörülményeinek feltérképezése
K: Fogyatékkal élők számára megfelelő programok, kikapcsolódási
lehetőségek biztosítása
H: fogyatékkal élők bevonása a helyi közösségi életbe
1. fogyatékkal élők számának körülményeinek, feltérképezése
segítségével)
2. személyre szabott programok felkutatása
3. programok szervezése, lebonyolítása
Résztvevők: fogyatékkal élők, civil szervezetek
Felelős: polgármester, művelődési ház

igénybevevő fogyatékkal élők száma
rendezvények száma
fogyatékkal élők társadalomba integrálódása növekszik

érdektelenség (csökkentésének eszközei: fogyatékosokkal szembeni
empátia növelése)
Pénzügyi és humán, technikai
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Intézked
és
sorszám
a

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

E

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A
célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentu
mokkal

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I
J
Az
intézkedé
s
Az intézkedés megvalósí
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét tásához
megvalósításán
eredményeinek
felelőse
mérő
szükséges
ak határideje
fenntarthatósága
indikátor(ok) erőforráso
k (humán,
pénzügyi,
technikai)

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

3

Szegénység oka
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következménye
ban
résztvevők
tartós
számának növelése
munkanélküliség

és
közfoglalkoztatásban HEP,
a
résztvevők számának gazdasági
növelése,
program

Az
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megszólítása,
probléma
Anyagi
jellegű
Háztartásvezetési,
megfogalmazása,
problémák miatt az
HEP,
családfenntartási
Csoportok
részére
elmúlt években nőtt az
önkormány
tanácsadások,
előadások,
eladósodás,
zati
előadások
tájékoztatások
adósságcsapda
rendelet
szervezése
szervezése,
jelentkezett
önfenntartó,
problémamegoldó
képesség erősítése
Az érintett célcsoport Az igénylők önállóan
Hivatalos ügyek
hivatalos
ügyeinek is képesek legyenek
intézése,
intézése
nehézkes, hivatalos
ügyeiket
álláskeresési
HEP
nem
ismerik
az intézni,
többen
technikák
álláskereséshez
tudjanak jelentkezni
megismertetése
szükséges technikákat álláshirdetésekre,

Közfoglalkoztatási
cél meghatározása Somberek
Pályázat
Község
2014.12.31.
benyújtása
Önkormányzat
Közfoglalkoztatás a
megvalósítása

közfoglalkoztatás
folyamatos
pénzügy
ban résztvevők
tevékenységgel
és humán
száma
biztosítható

adatgyűjtés,
szükségletfelmérés
tájékoztatás
jegyző
életvezetési
tanácsadások,
előadások

2014.12.31.

érdektelenség
megszüntetése,
tájékoztatókon
részvétel,
humán
problémamegold
ó
képesség
növekedése

2014.12.31.

önállóság,
önállóan ügyeket humán, folyamatos
intézők száma pénzügyi tevékenységgel
biztosítható

Érintettek körének
felmérése,
jegyző,
kompetenciák
családsegítő
felmérése,
szolgálat
fejlesztése,
álláskeresési

életminőség
javulása
folyamatos
tevékenységgel
biztosítható
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technikák
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II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

Minden
rászorult
A nyári időszakban szülő igénybe tudja
Gyermekek
nem megoldott a venni
a
nyári
napközbeni
gyermekek alternatív időszakban
a HEP
ellátása a nyári
felügyelete
a gyermekek
időszakban
településen
napközbeni
felügyeletét

2

Gyermekek
A tanítási időszakban
Alsó tagozatos tanulók
napközbeni
kevés tanuló veszi
80 %-a vegye igénybe HEP
ellátása
tanítás igénybe a napközis
a napközit
időszakában
foglalkozást

együttműködés az
iskolával,
óvodával,
családsegítő
szolgálattal, igény
iskolaigazgató,
felmérés,
nyári
óvodavezető, 2014.08.31.
felügyelet, tábor
művelődési ház
megszervezése,
programok,
foglalkozások
széles
körű
biztosítása
igény
felmérés,
napközis csoport
szervezése, szülők
Somberek
tájékoztatása
a
Község
felügyelet
Önkormányzat,
szükségességéről,
2014.09.01.
KIK,
két
napközis
intézményvezet
csoport
ő
működtetése

gyermekek
létszáma, szülők humán,
körében
pénzügyi,
elégedettségméré technikai
s

napirend
rögzülése,
folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

napközis
gyermekek
pénzügy, folyamatos
létszáma, a két
humán, tevékenységgel
napközis csoport
technikai biztosítható,
hosszú
távú
fenntartása
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III. A nők esélyegyenlősége

1

2

Oktatási-nevelési
intézményekben
tartandó szünetek
felmérése,
szabadságok
Az érintett célcsoport szabadságok kiadása
kiadása
az
HEP,
szabadság
kiadása az oktatási, nevelési
oktatási, nevelési
Nők
rugalmas
közoktatási
gyakran ütközik az intézmények
intézmények
munkaidőben
intézkedési
oktatási,
nevelési nyitvatartási idejének
nyitvatartási
jegyző,
foglalkoztatása,
terv,
intézményekben
figyelembevételével, a
idejének
polgármester
családbarát
képviselőkiadott tavaszi, nyári, nők
több
időt
figyelembevételév
munkahely
testületi
téli
szünet tölthessenek családjuk
el, együttműködési
döntés
időpontjával
körében
megállapodás
a
szomszédos
önkormányzattal

Baba-mama
klub
A gyed-en és gyes-en
Gyermeket
működtetése,
lévő
édesanyáknál
nevelők
részére
kismamák
részére
gyakori a magány
HEP
programok
szóló
programok
érzet és elszigetelődés
biztosítása
megszervezése,
kialakulása
lebonyolítása

igénybevevők
körének felmérése,
programlehetősége
k összegyűjtése,
védőnő
programok
megszervezése,
klub működtetése

humán,
pénzügyi, tervezhetőség,
technikai

2014.06.30.

elégedettség
mérés

2014.12.31.

humán, folyamatos
nő az elégedett
pénzügyi, tevékenységgel
kismamák száma
technikai biztosítható
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IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Magas az egyedül
olyan
programok
Idősek bevonása a élők
száma.
Az
bevezetése,
amely
helyi
közösségi érintett
célcsoport
HEP,
megfelel
az
idős
életbe
visszavonultan,
korosztály igényeinek
magányban él.

idősek számának
felmérése,
nyugdíjas klubok
megkeresése,
művelődési ház 2014.12.31.
közösségi
szerveződéseik
támogatása

rendezvényen
humán, folyamatos
részt
vevők pénzügyi, tevékenységgel
száma
technikai biztosítható

2

Programok,
Anyagi l ehetőségeik
Idősek számára szóló
rendezvények
miatt kevés kulturális
HEP,
Nyugdíjas
klub
programok,
megszervezése,
polgármester,
és
szabadidős
költségveté
2014.06.30.
anyagi támogatása
rendezvények körének
programokhoz
művelődési ház
eseményen tudjanak
s
tágítása,
anyagi támogatás
részt venni.
nyújtása

pályázati
lehetőségek
kihasználása,
humán,
szponzorok
pénzügyi,
felkutatása,
technikai
folyamatos
tevékenységgel
biztosítható

elégedett
nyugdíjasok
száma

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Községháza
A községháza
akadálymentesítés
akadálymentes
e

nem

községháza
akadálymentessé
válása

Somberek
Község
tervezés, pályázati
gazdasági
Önkormányzat
lehetőség,
koncepció,
Képviselőköltségvetési
településfej
testület,
2014.12.31.
fedezet
lesztési
polgármester
megteremtése,
koncepció
akadálymentesítés

akadálymentes
épületek száma , pénzügyi életminőség
igénybevevők
és humán javulás
száma
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bevonása a helyi
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a
helyi HEP
maradás
a
helyi
közösségi életbe
közösségi életbe
közösségi élettől

Segédeszközt
biztosítunk

Nehéz,
illetve
anyagilag megterhelő
segédeszközök
segédeszközhöz jutás HEP,
(időszakos)
beszerzése
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felmérés,
személyre szabott
programok
polgármester,
felkutatása,
2015.06.30.
művelődési ház
programok
szervezése,
lebonyolítása

igénybevevő
pénzügyi, folyamatos
fogyatékkal élők humán, tevékenységgel
száma növekszik technikai biztosítható

segédeszközök
polgármester,
vásárlása,
civil
önkormányzati 2015.07.01.
szervezetektől
közös hivatal
beszerzés

humán,
költségvet
beszerzett
és,
eszközök száma pályázati
nő, szolgáltatást forrás,
folyamatosan
igénybe vevők civil
száma nő
szervezet
támogatás
a
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
3
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

