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Kdsziilt a 2017. jtinius 21. napjtin tartandd kdpvisel1-testtileti tildsre
Kdszitelte: Erddsnt dr. Kocsis tltlgu Human I lgyos:tdlyvezatd

Tirgr': Helf i Es6l1'egvcnl6s6gi
rittekint6se

Program

Tisztclt K6pviscl6-tcstiilet!

Az egvenlo brinasmodr6l ds az esdlyegyenloseg elomozditdsdr6l sz6l6 2003. 6vi CXXV.
tondn)' (tovAbbiakban: Ebktv.) 31. $ (l) bekezddse szerint a telepril6si dnkormiinyzat
iit6vente tit 6vre sz616 helyi es6lyegyenl6s6gi programot fogad e[.

A (2) bekezdds dftelmdben a helyi esdlyegyenlosdgi programban helvzetelemz6st kell
kdsziteni a hiitriinyos helyzetti trirsadalmi csoportok ktilcincis tekintettel a n6k. a
mdll'szegdnysdgben dlok. romiik. a tbgyatdkkal dlo szemdlyek. valamint a gyermekek ds

id6sek csoportjdra oktatdsi. Iakhat6si, foglalkoztatrisi. e96szsdgiigyi ds szocidlis helyzet6r<il,
illetve a helyzetelemz6sen alapul6 int6zked6si tervben meg kell hat6rozni a helyzetelemzds
soriin I'eltiirt probldmrik komplex kezeldse erdekiben sziiksdges int6zkeddseket.

Az Ebktv. i1. $ (4) bekezd6se alap.jiin:

,,(4) A helyi esdlyegyenlosdgi program idoariinyos megval6sulasiit, illetve a (2) bekezddsben
meghatiirozott helyzet esetleges megvriltozdsrit ket6vente rit kell tekinteni. az attekintis
alapjiin sziiks6g eset6n a helvi esilyegyenloscrgi programot leliil kell vizsg6lni. illetr,e a

helyzetelemzdst ds az int6zkeddsi tervet az fj helyzetnek megf'elcloen kell m6dositani."

A 6. bekezd6s rendelkezdse szerir.rt:

..(6) A teleptildsi onkormiinl,zal az tllan'thAztafi6s alrendszereibol. az eur6pai uni6s
fondsokb6l. illetve a nemzetkcizi megiillapodas alapjiin finanszfrozott egydb prograrnokb6l
szarmazo, egyedi ddntds alapj rin nytjtott . pitl,vizali r.iton odait6lt tdmogatdsban csak akkor
rdszestilhet, ha az e tiirv6ny rendelkez6seinek megfelel6, hatilyos helyi es6lyegyenlSs6gi
programmal rendelkezik."

A Kepvisel<i+estiilet 22012013. (VI. 19.) sz6mi hatiirozat6val fogadta el a Helyi
Esdlyegyenlosdgi Programot (tovibbiakban: HEP), majd 23112015. (VL 24.) szdmf
hat|rozal|val az esdlyegyenl6sdgi program 20 I 5. 6vi feltilvizsgrilat6t.

Mivel a K6pviselo-testtilet 2013 jiniusriban lbgadta el a HEP-et. az Ebktv. rendelkezese
alapj6n 2018. junius vdgdig irj esdlyegyenlosdgi programot kell elfogadni. tekintettel arra.

hogy az esdlyegyenlos6gi program 5 dvre sz6l.

Annak 6rdekdben tehet. hogy irv6nyes esdlyegyenlosdgi programmal rendelkezztink,
kdt6vente rit kell tekinteni, illetve sziiksdg eset6n feliilvizsgdlni a HEP-et. valamint dtdvente
tj es6lyegyenlos6gi programot kell k6sziteni.



A tdrvdny drtelm6ben a feltilvizsgrilatot megelozi a HEP 6ttekintdse. amelynek
kcivetkezmdnye kdtfele lehet:

l. Az rittekintds utdn arra a kdvetkeztet6sre jul az rinkormiinyzat. hogy feliilvizsgiilat nem
sziiksdges. Ebben az esetben a kdpvisel6 testt.iletnek sztiksdges arr6l hat6roznia. hogy az
Ebktv.-ben loglaltaknak megfeleloen. a HEP kdt6vente eloirt dttekintdsdnek eleget tet1. a
HEP-et v:iltozatlan formdban elfogadj a.

2. A HEP 6ttekintdsdt kcivetcien drintes sztletik a HEP feltilvizsg 6latir61.

A helyi es6lyegyenlosdgi programok elkdszitdsdnek szabrilyair6l ds az es6lyegyenlosdgi
mentorokr6l 32112011. (X11.27.) Korm. rendelet 6. $ (3) bekezddse ertelmdben

,,(3) Ha a feltilvizsgiilat alapjrin sziiksdges. a teleptil6si dnkormiinyzat
a) m6dositja a helyi esdlyegyenlos6gi programot. vagy
b) rlj helyi esdlyegyenlosdgi programot fogad el."

Az onkorm6nyzat altal keszftett esdlyegyenlosegi program helyzetelemz6sb6l 6s int6zked6si
tervb6l dll.

Az iittekintdst kcivet6en a feltilvizsgrilat oka egyrdszt az efiekintds sordn beazonositott. a HEP
helyzetelemz6sdben trirt6nt ldnyeges viiltozds, miisrdszt az intdzkeddsi tervben ldvo
intdzked6sek megval6sf that6srigriban tdrtdnt r'6ltoziis. vag), a tervezett intdzked6sek
iitemez6sdhez k6pest tapasztalt eltdrds.

Az Esdlyegyenl6sdgi Program zittekint6se soriin meg6llapitAst nye(. hogl' a HEP
helyzetelemz6s6ben tett megiillapitasokban ldnyeges vdltoz6s nem kcivetkezett be, ezen ir

helyzetelemz6s ritfogri feliilvizsgflata nem sziiks6ges. tekintettel arra is. hogy a 2018. dvben
ij HEP megalkotAsiira - ezzel egyiitt rij helyzetelemzis k6szitds6rc - van t<irvdnyi
kritelezettsdge az dnkorm6nyzatnak.

A HEP int6zked6si terv6nek attekintdsdt ktiveto megdllapithsok:

I. A m6lyszeg6nys6gben 6kik 6s rom:ik helyzete, es6lyegl cnl6s6ge

A tart6san munkan6lkiiliek, valamint a m6lyszeg6nys6gben 616k, rom6k elhelyezked6si
es6lyeinek ntivel6se drdekdben a Naprafbrg6 Csaliid- 6s Gyermekj6l6ti Kcizpont a

Foglalkoaatrisi Oszt6lll,al eg"vtittmrik6dve foll'amatosan n1'tiit 6ll6skeresdsi esdl.""eket ndvelo
szolgriltatiisokat (egvdni taniicsadas. segitsdg cin6letrajz es motivdci6s Ievdl megirrisziban.

internet haszndlati lehetos6g, inforrnici6 nyirjtiis mds. elhelyezked6sben segito szervezetekrol.
6ll6skereso klub, munka is piilyaviilasa6si. rill6skeres6si taniicsadds). A Kertiletgazda
Szolgiiltat6 Szervezet koordiniilasiival mt.ikcido kozfoglalkoaatris is lehetosdget jelent a

halmozottan hritriinyban ldvci (pl. rill6skeresesi r,'agy szociiilis ell:it6sra nem jogosult.

megvaltozott munkakdpess6gri. hajldktalan. roma nemzetisdgti) 6lliiskeresok
foglalkoaatiisara.

A XVI. Keriiletben miikiid6 roma nemzetis6gi tinkormf nyzattal aktiv a kapcsolat az

rinkormiinyzat alkalmaz6sdban dll6 roma iigyekkel is lbglalkoz6 nernzetis6gi rinkormiinyzati
referens szemdly6ben. Az egyiittmrlikodds tovhbbi lehet6sdgeinek felt6r6s6ra tcireksziink.



M6lvszeg6nys6gben 6l6k 6s romdk - XVI. keriileti Polg6rmesteri Hivatalban 6s
tinkorminyzati fenntartfsri 6s mriiktidtet6sii int6zm6nvekben ttirt6n6
foglalkoztatris6nak felm6r6se:
Sem az cinkorminyzatndl sem az onkormdnyzat intdzmdnyeiben nem tesznek ktilcinbsegct a

munk6ra j elentkez6k kdzOtt szarmaziisuk. anyagi hell'zetiik alapjdn.
Az onkormiinyzat Ahd fenntartott ovodiik is lolyamatosan keresnek dolgoz6kat. Az
6vodavezetok sem tesznek ktilcinbs6get a .ielentkezok krizcitt a szerint. hogy milyen
sz6rmaziistak. r,agy milyen k6rtilmdnyek koz6tt 6lnek. Felvdtelre kertiltek roma sz6rmazdstr
illetoleg mdlyszegdnysdgben dl6 jelentkezok is. A felmirds term6szetesen kizdrolag anoninr
m6don cinkdntes alapon tcirtdnhet.

Il. A gv-ermekek hell,zcte, es6lyegl'en16s6ge, gyermekszegdnvs6g

Nyiri napktizis tribor fenntartdsa, hasznos sziinidei programok szervez6se lolyamatosan
megval6sul6 cdl. ugyanis egyre tiibb vdltozatos ds szinvonalas programot nyrijt a t6bor a

rdsztvev6 gyermekek rdszdre. A tiiborban dol9oz6 pedagcigusok gazdag prograniokkal vrir.j6k
a tAboroz1 gyerekeket, melyben egyar6nt szerepelnek kultur6lis 6s mozgdsos tev6kenys6gek a
tiibor teriilet6n beliil ds ktils6 helyszineken is. A tdbort hetente iitlagosan 80-100- t20 f6 vesz-i

igdnybe.
Annak drdek6ben. hogy a nehezebb kcirtilmdnyek kdzcitt dlo csakidok se maradjanak ki a

triborb6l, tdrftdsi dij - kedvezm6nyek nyfjtrisrira van lehetosdg.
A nyriri napk6zis t6bor leltjitrisa 2017. dvben megtdrtdnt, igy mtlg vonz6bbri vrilhat a
gyermekek szAmara.

A gyermekek r6sz6re a biztonsrigos internet haszndlat elsajrititisa. altemativ szabadidos
programok szervez6se szintdn lolyamatosan nregval6sul6 cdl- A Kdbit6szeriigyi Egyezteto
F6rum ds a Napraforg6 Krizpont Altal szervezett ..Mindennapi kapcsolataink" eload6s sorozat
kereteben eloadiis hangzott el az..lnternet veszdlyei. felel6s internet haszniilat" cimmel. Az
Onkormiinyzat 6ltal szervezett F6ld Napja programsorozat keretdben szintdn r6szt vehettek a

gyermekek biztonsiigos internet haszniilattal kapcsolatos interaktiv foglalkozrisokon. Az
iskolrikban folyamatosan zallanak a gyerekeknek sz6l6 prevenci6s programok. melyek a

szabadid6 elt6lt6s6hez biztons6gos es r,onz6 alternativait .jelentenek. A t'r-apralbrg6 Kdzpont
iskolai jritdkklubok, illetve ktilonbctz6 csoportfoglalkozdsok szervezdsiveI segit ehhez hot.za.

Alternativ program lehetosdg ezen feliil a szabadid6 hasznos eltdltds6re pl. a G6zol6 Klub. is
a Sztinidei Napraforg6s Napok.

A csalddon beliili 6s kapcsolati er6szak probl6m{j:ihoz kapcsol6d6 eload6s szinten a

,.Mindennapi kapcsolataink" eloadAs solozat kerctdben hangzott el ..Vdlds a csalddban" is
..Tarsfiiggosdg" cimmel.

A ktiztiss6gi szolgilat val6han hasznos eltiilt6se 6rdek6ben a Tertileti Szocidlis Szolgrilat
t<tbb iskolSval kdtott ds kiit megfllapod6st a c6lb6l. hogy teret biztositson a di6koknak a
kcizdssdgi szolgiilat teljesites6re. A szolgrilat egyik fontos cdlja e f'eladat vdgrehajtrisdban.
hogy a di6kok szdmira biztositsa az eloirt idomeml-isdg hasznos 6s jtr tapasztalatokkal teli
eltdltds6t. A tcibb 6ves tapasztalat szerint a k6t generdci6 taliilkoziisa egyforman kedvez6
hatrisri mind az idosekre, mind a fiatalokra.
A k6zcissegi szolgiilat teljesit6sdre lehetoseg van tovdbbd a Kertiletgazda Szolgriltat6
Szervezetn6l (pl. a nydri napkcizis tAborban). a Corvin Milveloddsi Hrizban (pl. jegyszed6s). ds

az tinkorm6nyzat Altal f'enntartott 6vodrikban.
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A gyermekek szimhra biztositott ktiz6tkeztet6s jobbri t6tele:
Az ovodri&ban az rini<orm6nyzat 2014 szeptembcrdtol vezette be az ovigyiimtilcs programot.
A program keretdben tdritdsmentesen minden nap friss gyiimcilcsrtr ds zdldsdget
fogyaszthatnak az 6vodiis gyermekek. A program ndpszerii, a gyerekek szivesen fogyasztjiik a
nyers gviiLrndlcsot. zcildsdget. hozzi4itulva ezzel az. egdszsiges dletm6d kialakf tiisiihoz. az
egdszsdgmegorz6shez. a betegs6gmegelozdshez. A gyermekck ds a sztilcik k6r6ben is
ndpszer[i Ovigyiimcilcs program fblylat6dni fog a icivoben is.
Az iskoliikban Klebelsberg Kcizpont biztositja a napi gl timcilcsdt tskolagvtimolcs tbrmiijiiban.
Az iskolai gyermek6tkeztet6s jobbitisa drdekdben kdrdoives lelmdrdst vdgeztttnk azzal
kapcsolatban, hogy a sztil6k ds gyerekek mit liitnak probl6mrinak. milyen igdnyeik lennenek.
Lehetos6g nyflt az otthonr6l hozott dtel melegit6s6re is elfogyasztdsrira az 6tkezoben. toi,6bbii
az igdnyekre reagiilva bevezetdsre keriilt az 6tutaliisos ebddbefizetds, valamint 2015
szeptemberdtol a kettos meniivtilaszt6s lehetos6ge.

III. A nr6k helyzete, es6lvegvcnl6s6gc

A XVI. keriiletben miikird6 profitoricntdlt munkahelye ken c6gekn6l, vrlllalkoz6sokban a
n6i munkav{llakSk elhelyezked6s6nek segit6se: A Foglalkoaatiisi Osztalyt6l kapott
informiici6k alapjiin a munkriltat6knak nytjtott tamogatdsokon keresztiil nemcsak a

fogyatdkkal elcik, hanern a noi rlunkaviillal6k elhelyezkcdisdt is van m6d segiteni.
A Budapesti Kereskedelmi is Iparkarnardval a kapcsolatfelvdtel ds a vrillalkozrisok
..megsz6litrisdnak" m6dj616l val6 trijdkoz6d6s megtcirt6nt (lehetosdgek pl.: hirlevdl.
t6jdkoztat6 elj uttatAsa a viillalkoz6sokhoz, kapcsolatfelvitel a XVl. kertileti tagcsoporttal.)
A nok munkavdllaliisiinak elosegitese crdekeben a kertileti bctlcsoddk 6s 6voddk a gyerekek
leh,dteldndl elonyben rdszesitik azokat a csaladokat. ahol az ddesanya rdsz- vagy teljes
munkaidoben visszatir a mur.rk6ba. Segitve a dolgoz6 edesany6k munkdba jrirdsdt. a

b<tlcsoddk ds az 6vodak nydri n)itva tartdsa irgl' keriilt kialakit6sra. hogy mindig legl*en
nyitva tart6 intdzmdny. ahovd a dolgoz6 ddesanyrik bevihetik gyermekeiket a n1'ar folyamdn
is. A polg6rmesteri hivatal m6r ivek 6ta megszervezi a dol9oz6k gyermekcinek nyiiri tribor6t.

A CsaLidon beliili er6szak t6makii16ben, fent emlitett ..Mindennapi kapcsolataink" eloadiis
sorozat keret6ben elhangzott e tdmiihoz kapcsol6d6 el6ad6sokon tfl. egy6ni segitsdgnyu.itiis
ig6nybevdteldre is van lehetosdg a Napraforg6 Csaldd- ds Gyermekjoliti Kdzpont
szakpszichol6gusa kcizremiikridds6r,el, aki tobb alkalommal ny[rjtott tAmogatast csal6don
beliili er6szak dldozatakdnt ds/vagy szemtantjakdnt ritdlt traunr6k feldolgozrisriban. a nonn6l
dletbe val6 l'isszaintegr:il6d6sban. A Nemzeti Btinmegelrizesi Tan6cs 6ltal szervezetl

,,Btinmegeloz6s az iskolAban" cimri kdpzdsen. melynek keret6ben eloadris hangzott el ,,A
csaliidon beliili eroszak felismer6se. .iellemzoi. megelozdsi ds kezeldsi m6djai" tdmakdrben,
rdszt vettek kertileti pedag6gusok. a Napraforg6 Szolg6lat munkatiirsai valamint a HumAn
Ugyosztdty munkatiirsa is.

A kismamriknak 6s kisgy-ermeket ncvel6knek szolgriltat:isokhoz val6 fizikai
hozzrif6r6s6nck segit6se 6rdek6ben el6zetes egyeztet6s ut6n lehetos6gtik van ig6nybe venni a

Tertileti Szociiilis Szol96latndl mrikc,do sz6llitci szolgrilat szolgiltatrisait.



Az Eg6szs6giigyi elkit{shoz yal6 hozzif|rts javitrlsa, az id6s korosztrily iin:lll6
6letvitel6nek segit6se: A szolgdltat6s tblyamatosan miik<tdik. A Nyugdijasok segito
szolgAla6nak szallitisi szolgdlata megteremti annak lehetos6g6t, hogy az egdszsdgiigyi
elliitdshoz hozzdjussanak az idosek, eljussanak olyan szakrendcldsekre. mell'ekre korAbban
nem mentek volna. valamint beviisiirolni viszik az idoseket piacra 6s nagy,obb
beviisiirl6kdzpontokba. Toviibbra is cdl a szolgdltatas lblyamatos biztositasa.

Az aktiv id6skort elosegito idoseknek szolo programok folyamatosak. El6rhet6 a nordic
walking, senior jritsz6tdr. A Teriileti Szocialis Szolgrilatnril lehetosig van gy6gytorna
ig6nybev6tel6re. tov6bbri az idosek kordben nagyon n6pszerii tornafoglalkoztlsokon val6
rdszvdtelre, melyet a Szerb Antal Gimn6zium - kdzoss6gi szolgiilatot tcilto - torna tagozatos
dirikjai tartanak az idosek rdsz6re.
Az Arpddl'cildi K<izdssdgi Hizban szAmit6g6pes tanlblyamot szerveznek nyugdijasoknak.

V. A fogyat6kkal 6l<ik hell'zcte, es611'e91en liis6gc

A XVI. keriiletben miikiid6 profitorientdlt munkahelyeken c6gekn6l, vrillalkozrisokban
fogyat6kkal 616 munkav:illakik elhelyezkcd6s6nek segit6se:
A Foglalkoaatrisi Osztzilyt6l kapott trijdkoztatris alapiiin veltik kapcsolatban all6 viillalkoz6sok
rendelkeznek informdciokkal a megvAltozott nrunkak6pessdgfi szem6lyek foglalkoztatrisa
eset6n jriro trfunogat6sokr6l. (www.munka.hu). A trimogat6sokon kereszliil nemcsak a

fbgyatdkkal dlok. hanem a noi munkav6llal6k elhelyezkeddsdt is van m6d segiteni.
A foglalkoztatrist segitci programokr6l szintdn triidkoz6dni lehet a Nemzeti Foglalkozat6si
szolgAlat honlapjrir6l.
A Budapesti Kereskedelmi ds Iparkamariival a kapcsolatfelvetel ds a viillalkozrisok
..megsz6litesAnak" m6djrir6l val6 trijdkoziidiis megttirtdnt (lehetos6gek pl.: hfrlevdl.
trij6koaat6 eljuttatiisa a vdllalkoziisokhoz. kapcsolatf'elv6tel a XVI. kertileti tagcsoporttal.)
Az lnkormiLnyzat 201 6-t6l nem csak tankonyvtiimogat6ssal segiti az iskoliis gyermekeket
nevelo csaliidokat, hanem ltizetcsomag biztositdsival is, melyhez a liizeteket a REHAB
XVL Foglalkoztato ds Szolgdltat6 Nonprolit Kolliitolt Feleloss6gLi Tiirsasag k6sziti.

Az akaddlymentesit6si tev6kenys69 folytatrisa az tinkorm:inyzat int6zm6nyeiben, a
pilyinati lehet6s6gek fiiggv6ny6ben: Az Onkorm6nyzat az |ltala l'elirjitott dptiletekben
lehet6sdg szerint az akadrilymentesf tds megval6sitasdra ttirekszik. Akadiilymentesitdst is

mag6ban foglal6 f-ehijitrisok tdrtenteVtijrtdnnek tcibb eg6szsdgtigyi intdzmenyben (D6lceg
utcai 6s Centeniiriumi s6tdnyi hrizi 6s gyermekorvosi rendelo, Hunyadviir utcai tiid6gondoz6)
kciznevel6si intdzm6nyekben (Kcilcsey Ferenc Altaliinos Iskola, Sashalmi Tanoda.

Mrity6sftildi Fecskefdszek 6voda b6vit6se), valamint a J6nos utcai napk<izis t6bor 6s kciz<issdgi

hdzban, a T6th Ilonka eml6kh6zban. a volt Tiszti Kaszin6 lelujit6sa sor:in.

Mozgrlss6riiltek XVI. keriileti Szervezet6vel kialakult kapcsolat fenntartisa, fejleszt6se
drdekdben dvek 6ta j6 kapcsolatot 6polunk a Mozg6sseriiltek XVI. keriileti szervezetdvel.
Igdny esetdn a Szocialis lroda munkatiirsai el6ad/rs keretdben ny[rjtanak t6idkoztatast az

aktualis jogszabelyi v6ltozdsok6l, ellatasi lormdk16l.

Erz6kenyit6s sorfn a mis hetyzetben 16v6, fogyat6kkal 616, akatirilyozott emberek,
gyerekek ir:inti elfogadris fcjleszt6se, toleranciira neve16s 6s nyitottstig kialakitrisa:
A Ncrn Adom Fel Alapitvdny drzikenyito triningct ta(olt az 6nkorrrdnyzat l2-14
dolgoz6j6nak. A tr6ning rrivid ido alatt iitlogti isnreretet ad a sertilt embcrek dlethelyzet6rol,

IV. Az id6sek hellzete, es611"cg"v-enl6s6ge
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az egyesjellemzo sdrtilts69i tipusok16l ds gyakorlati 6[m6nyt. tapasztalatot hiztosit a trdningclr
r6sztvevciknek. a t6bbs6gi tzirsadalom taglainak. Nemcsak a lbgyat6kos emberek
megismerdsdt 6s elfbgad6s6t segiti elci. de hatekonl' modszert is jelent. mel1. segitscrg a

k6sobbi munkahelyi egyiittmtikciddsekkel kapcsolatban. ezdhal az eltbgad6 6s befogad6
munkahelyi kultfra kialakit6s6ban is,

Az cinkormiinyzat iiltal fenntartott b<ilcsoddkben 6s 6vodrikban a felv6telre keriil6 gyermekek
elhelyezdsdn6l figyelembe veszik az intdzm6nyvezet6k a lbgyatdkkal 6lo szi.il<jk igenleit.
abban az intdzmdnyben helyezik el a gyermekeket. amelyik int6zm6ny a sziil6k szitmira a

legmegfelelcibb, a legkonnyebben megkrizelitheto.

Fentiekben rdszletezett intdzkeddsi tervben szereplo c6lok rdszben vagy eg6szben
megval6sultak (t6bb esetben a hataridci lejArta el6tt). illetve megval6sit6suk folyamathan van.

A nem emlitett int6zked6sek jelent6s r6szdnek megval6suliisi hatrirideje m6g a kds6bbiekben
esed6kes.

Tekintettel arra. hogl,az int6zkedesi tervben szereplci intdzkeddsek kdzott szerepel ollan is.

melynek megval6sitrisi hatrirideie lelirt. az int6zked6si terv feliilvizsg6lata sztiks6ges.
A feltilvizsg6lat sor6n m6d van a megval6sult intdzkeddsek kidrtdkeldsdre, a m6g
megval6sit6sra viir6 intdzked6sek pontosit.isiira. titemez6sdre.

K6rem a K6pvisel6+estiiletet. hogy az el6te{eszt6st tdrgyalja meg. 6s hozza meg ddnt6sdt

Hatirozati javaslat:
Budapest F'or'6ros XVI. keriileti Onkorminyzat K6pviseld,-testtilete az

egyenlo briniism6dr6l is az esdlyegyenlos6g eliimozditiis6r6l sz6l6

2003. dvi CXXV. trirvdny 3 I . $ (4) bekezdds6nek megfeleloen
attekintette Helyi Es6lyegyenlosdgi Programjrit.
Az 6ttekintds alapjrin felk6ri a polgarnrestert a Helyi Esdl.v-'egyenlos6gi

Program intdzkeddsi tervdnek f-eltih'izsg6latara ds tj Helf i
Es6lyegyenl6s6gi Program kdszit6sdre.

Hat6rido: 2018. jirnius 30.

Felelos: Kov6cs P6ter polgiirmester
(Elfogaddsa cg-vszeni ttibbsdget igenyel)

Budapest, 2017. jtnius 8

l)r. (lsomor Ervin
alpolgirmcstcr

l-iittani:

Ancsin [.6szl6
jegl'zii

\

Fentiek drtelmdben javaslom a HEP int6zkedesi terv6nek feliilvizsgrilatiit.



f irgyalrisra kijeliilt bizottsrig:

Mell6klet

Eg6szs69iigyi 6s Szoci{lis Bizottsri g

Kiiznevel6si, Ifits:ig- 6s Gyermekv6delmi Bizottsig

1. sziimri: HEP int6zked6si terv tisszefbglal6
2. sztntt: Jogszab6lyok
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A Helyi Esrllyegyenliis6gi Program Int6zked6si rervei a 2015. 6vi feliilvizsgrilat alapj{n:

A megval6sitris kifejt6seAz int6zked6s cime,
megnevez6se

Az intdzked6s
megval6sitris:inak

hat:iridcje

l. A m6lyszeg6nys6gben 6lrik 6s romik hclyzete, es6lycgyenliisdge

I
Tart6san munkandlkiiliek
dlliskeresdsi esdlyeinek
nciveldse.

20t8.06..r0

Speciiilis programok kidolgoziisa a tart6san
munkandlktiliek dlldskeresdsi esdlyeinek
ntivelisdre. A trdningek. fbglalkozrisok
ndpszenisitdse. megtartAsa. minel tobb drintett
bevondsdval. Csatlakozds a miir mrikddo
programokhoz, a sikeres programok tov6bb
foly'tatdsa.

A romiik ktirdben a munkandlkiilisdg jellemzri
okilnak leltiiriisa

2

M6lyszegdnysdgben dl6k.
romAk elhelyezkeddsi
esdlyeit ndvelo programok
miikddtetdse.

201 8.06.30.

Mdlyszegdnysdgben dkik. romiik rdszdre
elhelyezkeddsi esdlyeiket niivel6 trdningek,
csoportos foglalkoziisok szer\ ezdse az
eredrndnyes rnunkdra jelentkezes. sikeres
dll6sinter jI celirib6l.

-t

A XVI. Keriiletben mrik6d6
roma nemzetisdgi
iinkormiinyzattal valo
kapcsolat ds egytittmrikodes
kialakftiisa a roma
integr:ici6s c6lok
megval6sf tiisa drdek6ben.

A kapcsolat aktiv,
pontokat keresstik

a7 e! vtiftm iikiidds i

I

M6lyszegdnys6gben 6lok 6s

romdk - XVI. keriileti
Polgiirmesteri Hivatalban is
cinkormiinyzati fenntartiisir
ds mrik<idtetdsri
intdzminyekben tdrt6no -

foglalkoztatiisiinak
felmdrdse.

2016.09 30.

Onkentes. anonim kdrd6ives felmerds az
dnkormiinyzati alkalmazottak
vonatkozdsaban. amelybcil arra lehet

kovetkeaetni. hogy kttziiliik h6ny
mdlyszegenysdgben dl6 illetve ds/vagy roma
szAr m azAsi szeme I-," van.
A f'elnr€rds dsszegzese. abbol kovetkeztetds
levondsa.

onkdntes, anonim adatgyrijtes megismetldse
(kdrdoives felmdrds) arrol, hogy a XVL
Kerlileti egeszsdgnapon milyen ariinyban
veszik igdnybe a mdlyszegenysdgben dl<ik,

romiik az ingyenes sz0r6vizsgAlatokat.
Sztirovizsgdlatok nepszenisitise (Pl. plakAt.
s26rolap)
A hatekonyabb informiicio6ramlds drdekdben
a Roma Onkormdnlzat d: a

mdlyszegdnysegben dldket segito
szervezeteken, intezmdnyeken keresztUl
fokozottabb tiijekoztatds

5

II. A gvermekek hclyzete, es6lyegyenl6s6ge, g.vermekszcg6nys6g

Nydri napkozis t6bor
fenntartdsa. hasznos
sziinidei programok
szervezdse a tabor

firlyamatos.
201 8.06.i0.

Rdvid tAvi cdl: A kordbbi dvekhez
viszonyina robb glerrrrek tud ris/ \cnni a

tdborban. A kordbbi dvekhez kdpest tdbb
progran'r. Kozep. hosszu tiiv0 cdl: Minden
csaldd el tudja kiildeni a gyermek€t a taborba,

I

lMelyszegdnysegben dlok
I egeszsegi iillapot6nak

2018.06.30.

2017. 09. i0.

I 
mesorzese 6.:d.:\6b.i. ,:
rnglenes szurovlzsgalatoK
ndpszenisitdse.

l,



ahol igeny van rii. Anyagi okokb6l senki ne
maradjon ki a tiiborbol. Ennek drdekdben a
teritesi dij kedvezmenyenek biztositiisa Evrcjl
ivre tobb szinvonalas ro ram szervezese

2

Biaons6gos internet
haszniilat elsai6tit6sa.
altemativ szabadidos
programok szervezdse

2018.12.1I

A Cyermekjoleti Kdzpont felveszi a
kapcsolatot az iskoLikkal. pedag6lusokkal.
hogy oszrdlyftindki orAk keretdben. a tdmiiban
jartas szakember segitsegdvel tudarositsdk a
gvermckckben a biztonsAgos internet
hasznelar t'eltdtelei.
KirdnduLisok. sziinidei programok. klubok
szervezdse a cdlcsopon gyennekek rdszdre

en eik szcrint

3
Csaliidon
kapcsolati
probldmrija

beliili ds

erciszak 2016.1).31 .

'l'd.idkoztato elciadiisok ra(asa a csalddon
beliili erriszak temak<irdb<il- az erriszakra utal6

.jelek f'e lismerdsero l. valarnint arrol. hogy
hovA lehet fordulni segitsdgdrt. Tejdkoztat6
elriadiisok tartesa az erintett korosztaly
sz'fiAra a kapcsolati eroszak
problematikrijdrol. prevencios cilzattal.
T6jekoztato an-v-agok. szorolapok kibocs6tiisa
a tdmakiirbdl, valamint a taiekoztato anvagok
eljuttatasa az intdzmenyekbe.

A kdzcissdgi szolgeilat
val6sban hasznos legyen

Tiiiekoaato kiadveny
elkdszitdse: 2015.
december 3 L
Trijekoztato elj uttatdsa
az drintett
korosa6lyhoz:
minden ev....
Iskoliik tajekoztatiisa a

lehet6sdgek16l:
minden dv ...

)

A gyern.rekek sz6mdra
biaositott k6zdtkeaetds
jobb{i tdtele

Az iskolai
gyermeketkeztetdsben

kdtfdle menii
v6lasztdsiinak
bevezetdse: 201 5.

szeptember l.
A friss gyiimdlcs ds

zoldsdg biaositsa,
napi szinten:
folyamatos, 2018.
jtnius 30.

2017.t2.31

III. A ndk helyzete, es6l) cg) enl6s6ge

l. s:. melllkle t.. 2 i 4

A keriilet kdzdpiskolainak rendszeres
lii.jdkoztatiisa anol. hogy kertileten belul mely
intdzmenyben, civil szervezetben milyen
lipust kdzos\egi szolgdlat r cgczheto.
Az drintett l5- l8 ives korosZiily
tejdkoratAsa arrol kiadv6ny tbrm6.jdban. hogy
n'rel), tevekenyseggel milyen celt segit. milyen
tarsadalmi probldmdval. cdlcsoportlal
ismerkedhet meg.

az iskolai gyermekdtkeztetdsben kdtfdle meni)
valasads6nak bevezetdse. mely nciveli azok
szamdt. aki igenlbe veszik szi\esen
elfogyasztj6k a meleg ebddet.
A XVl. keriileti kaizetkeztetdsben a friss

Syiimtjlcs ds zaildseg bizositott napi szinten.
kotelezettsdg viillal6sa arra. hogy a programok
fblytatodnak.

Az Iparkamardn kereszti.il megkeresni a

keriileti erintett munkaadokat a celbdl. hogy
adatot gyiijtsiink anol, hogy a keriiletben
mtikiidri profitorient6lt munkahelyek. cdgek.
vdllalkozdsok milyen ariinyban
tb.elalkoztatnak noi munkaer6t, ezlkal a

tovdbbi egyiittmrikiides szempontjiibol
hasznos kapcsolatfelvdtel a keriileti
munkaadokkal.
A munkaadok tiiidkozatasa az - els6sorban
gyemekeket nevelo - nrii munkaviillal6kat
segitd egyes speciiilis foglalkoztatiissal
kapcsolatos informdcidkrol (tiivmunka
lehetosegdnek megvizsgaldsa. rdszmunkaid6,
lu lmas munkaidci

]keretdben.

I

I

J.

lll
I la XVI keriilethen miiktida I

| | profirorientalt 
I

I f. munlahelyeken cdgeknel. 
II I vritlatkozdsokban a noi I

I munkavlllakik I

I elhelyezkedesenek segitdse 
I
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2017.06.30

TAjdkoaat6 elciadiisok tartAsa a csaladon
beltili eroszak temakordbol. az ertiszakra utal6
jelek f'elismereserril. valamint arr6l. hogy
hovii lehet fordulni segitsdgdrt. Tdjekoztat6
anyagok. szor6lapok kibocsdtiisa e
lemak6rben

Partners6g a civil
szervezetekkel

2018.12.3 I

F'elkeresni a nok probldmdival foglalkoz6
keriileti ds orszagos hatiiskdr[i szervezeteket.
ds inlbrmiilodni toliik tapaszralataikrol, a ntik
probldmriirol, rnegolddsi, egytittmrikodesi
javaslataikrol.

A kismamdk ds

kisgyermeket nevelok
szolgiiltatasokho z valo
frzlkai hozzdfdr6sdnek
segitdse

lnovta rd\,: a

Nl ugdijasok Segitd
Szolgilata adaptdldsa a

lbevisdrliisokra es

gyermekek

fejlesztdsdre valo
eljutdshoz kismam-illi
\7AmArA ,,rll I )
decenrber 3l.
Kdzeptiiv: a kismamiik,
kisgyermekes anydk
szlmitra szallit6
szolgdltatds elinditdsa:
201 8. szeptember 30.
3. llosszri tdv: a

kismamdk es

gyermekiiket nevekik
szolgaltatiisokhoz,
sziiksdgletekhez valo
fizikai hozziifdrdsdnek
segitdse 6ltal a ndi
szerepek kdzotti
kiegyenstlyozott
6llapot segitdse;
folvamatos

IV. Az id6sek helyzetc, es6lyegyen l6s6ge

1
Eg6szs6giigyi ellAtAshoz
val6 hozz6fdrds javitiisa

lbl1,an.ratos.

201 8.06.30.

fblyamatos.
2018.06.30.

A szolgAltatiis folyamatosan miikatdik.
ndpszer[i. Az id6sek jellemztien eljutnak
olyan szakrendeldsekre, melyekre kordbban
nem mentek volna (pl fogdszat:
sztirtivizsg6latok) A ndpszerilsitis folyamatos,
hogy mindl szdlesebb ktirii legyen a

hozzAferes. Cdlkent megmarad a szolgeltatiis
folvamatos biztositAsa.

2 Az idos korosa6ll' 6nrill6
6letvitelnek segit6se

A szolgiiltatiis elindult, folyamatosan
mrikardik. Az igdnybevevcik kitzott jellem26 a

visszatdrds. ezdrt fblyamatos feladat a

tovdbbiakban a jogosultak tejdkoztatesa a
lehet6sdgrdl. A tapasztalatok alapjiin a

hoz-z'l].-res egyen16 esdlye irdekeben egy

szab|lyzat hal|rozza meg, hogy a szol96ltat6st
a havi egyndl gyakrabban akkor lehet igdnybe
venni, ha nincs miis jelentkezri, aki
tArgyhonapban mdg nem dlt vele. Cdlkdnt
megnrarad a szolgaltatiis folyamatos

biztositiisa.

3 Akti\,idoskor 201 8.06.30
Az eddig rrriktjdo. idoseknek sz6lo
programok folyamatosak. Megvalosult
tovdbbd: eldrhetri: rordic walking- senior

I

2. 

I 

csaraaon beltilierriszak 

I

A kismamiik szrillitdsrinak megszervezdse. az
igenyek ds lehet6sdgek felmdrdse. A sziillitds
biztositasa tdritdsmentesen. vagy alacsony
tdritesi dii ellendben. beviisiirliisokra ds

gyermekek fe.ilesa6sdre va16 el.iutashoz

3.

I

I

i

I

1

I

I
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1.

Felm6rds: 2017.
mrijus 3 1 .

FelIlvizsgiilat:
2017. december
31.

Az idosek jelzik a7.

igenyeiket. azokra az
<inkormiinyzat reagal. de
Lithat6k olyan probldmiik.
melyeknek nem ismerjtik
val6s hritterdt- mdrt6kdt.

V. A fogyat6kkal 616k helvzete, es6lyegycnl6s6ge

sTere el

jatsz6ldr Toviibbi tij programok inditiisa
sziikseges.
Az tinkentes munka ndpszerlisitdsiben a

VdrOskeresa XVL keriileti szervezete vdllalt

Az idosek probldrr6inak feitdrkdpezese.
kdrdoives felmdr6ssel
Az ld6siigyi Strategia feliilvizsgiilata

I

2

2016.12.31.

2018.12.3 I .

Az Iparkamar6n keresztiil megkeresni a

kertileti erintett muflkaad6kat a cdlbol. hogy
adatot gyiijtsiink arr6l. hogl a kertiletben
milktido profitorientdlt munkahelyek. cdgek,
viillalkoziisok milyen ariinyban
fbglalkoaatnak fogyatdkkal dl6 munkaerdt.
ez'ltal a tovabbi egytittmfikttdds
szempontjdbol hasznos kapcsolatfelvdtel a

keriileti munkaad6kkal.
A munkaad6k tajdkoaatasa a fog-"-atdkos

szemelyek tbglalkoztatdsiival kapcsolatos
infbrmdciokr6l.
l'alydzatok figyelese. a kiirt pAlydzatok
tervezesi programjainak valamint miiszaki
tervdokumentdci6inak eredmdnyes elkdszitdse
A pdll dzat meg.valositiisa sordrr

egyiittmiikodds a kivitelezovel.

A rdsztvev6k kdrdnek kiterjesztese: Ad6iigyi
Ugyoszrdly (rrozg6skorliitozottaknak jdro
ad6kedvezmenyek) Kormiinthivatal XVL
keriileti Hivatala munkatiirsai
(kdzgyogyigazolv6ny. parkoldsi engeddly)
Szoci6lis ds Gydmh ivatal munkat6rsai
(kcizlekeddsi t6mogatAs. gdpkocsi szerzdsi.
dtalakitesi ten]ogatiis)
A t6jikoztato eltiaddsok tdmdj6nak a

rnozgeskorletozottak igenyeihez val6 mindl
tcl esebb i azitdsa

-3

Az akadiilymentesitdsi
tevdkenys6g folytat6sa az

cinkormdnyzat
intdzmdnyeiben, a p.ltly 6zati
lehetosdgek ftiggvdny6ben

Mozg6ss6riiltek XVI.
keriileti Szervezetdvel
kialakult kapcsolat
fenntartiisa. fej lesZ6se

20r8.r2.31

2018.12.31

Reszben val6sult meg: a Vakok ds

Gyengdn ldt6k Hermina E-qyesiileldvel. illetve
a Nem Adom Fel Egyesiilettel alakult ki
kapcsolat.4.

Kapcsolatfelv6tel
valamennyi j elentosebb
olyan tbgyatdkkal 610

szem6lyeket tdmctrito
szervezette[, amelynek XVl.
Kertiletben 6lo tagja van.

5

Erz6kenyit6s soren a mas
helyzetben l6vo.
fogyat6kkal dlo,
akad6lyozott emberek,
gyerekek ir6nti ellogadiis
fejlesadse. tolerancidra
nevelds ds nyitottsdg
kialakit6sa.

201 8.1 2.3 1

Erzdkenyit6 foglalkozdsok tartdsa didkoknak.
A Szerb Antal Gimn6zium kor6bbi sikeres
programjiinak ujradlesadse. melyben a

gimn6zium di6kjai szabadidris programot
szerveztck a Gtillesz Viktor Intdzmen)'
diaikjainak. ezzel 0nmagui szdmara biztositva
a/ drzdken) rtest. a ktizelebb kcrtildst.

I

I

I

I

I

A XVI. keriiletben mtikrido
profitorientiilt 

1

munkahelyeken cegeknel.l
vallalkozdsok han

fogyatdkkal elo
munkav:illaltrk I

elhelyezkedeseneksegitese I
li
I

I

I
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2003.6vi CXXV.
tiin'6nv

az egven16 b6n{sm6d161 6s az es6l.v-eg1cn l6s6g cl6mozditisir6l

31. $ (l) A kcizs6g, a viiros ds a foviiros keriileteinek cinkormiinyzata (a toviibbiakban: teleptildsi
dnkorm:inyzat) dtdvente dt evre sz6l6 helyi esdlyegyenlosegi programot fogad el.

(2) A helyi esdlyegyenl6sdgi programban helyzetelemzdst kell k6sziteni a h6triinyos helyzetti
t6rsadalmi csoportok - kiil6nds tekintettel a nok. a m6lyszeg6nysdgben 6lok. rom6k, a
fogyatdkkal 6lo szemdlyek. valamint a gyermekek 6s idosek csoportj6ra oktatasi, lakhatrisi.
foglalkoztatiisi, eg6szsdgiigyi ds szociiilis helyzetdrol, illetve a helyzetelemzdsen alapul6
intdzked6si tervben meg kell hatrirozni a helyzetelemzds sorAn felt6rt probldmeik komplex
kezel6se drdekdben sztiksdges intdzkeddseket. A helyzetelemzds is az int6zked6si terv elfogad6sa
sorAn figyelembe kell venni a teleptilesi kisebbs6gi rinkormzinyzatok vdlem6ny6t. A helyi
es6lyegyenl6sdgi programot a t6rsadalmi felzirk6zlsdrl f'elelos miniszter 6ltal meghatdrozolt
reszletes szabalyok alapjdn kell elk6sziteni. A programalkot6s sor6n gondoskodni kell a helyi
esdlyegyenl6s6gi program ds a telepiildsi cinkormdnyzat dltal k6szitcndo egy6b fejlesztdsi tervek.
koncepci6k. toviibbii a k<izoktatdsi eselyegyenlosdgi terv ds az inlegriit teleptil6slej leszt6si
stratdgia anti-szegregrici6s c6lkitiiz6seinek dsszhangj616l.

(3) A helyi esdlyegyenlosdgi program elk6szit6se sor:fur kiemelt figyelmet kell forditani

o) az egyenlo brinrism6d, az esdlyegyenl6sdg ds a t:irsadalmi felzArk6zirs krivetelmdnydnek
drvdnyesi.il6s6t segito int6zked6sekre.

b) az oktatds ds a kdpzds teri.iletdn a jogellenes elktikinitds megelozdsdre. illetve az azzal
szembeni felldpdsre, tovirbbi az egyenlo esdlyfi hozz6ldrds biztositiisahoz sztiksdges
intdzkeddsekre.

c) a kdzszolgitltat6sokhoz, valamint az egdszsdgtigyi szolgiiltatrisokhoz val6 egyenlo esdlyfi
hozzdferds biztositrisiihoz sziiksdges intdzkeddsekre,

d1 olyan int6zked6sekre. amelyek cscikkentik a hatr6nyos hell'zettlek munkaerci-piaci hiitriinyait.
illetve j avitj rik foglalkoztat6si es6lyeiket.

(4) A helyi esdlyegyenlosdgi program idciarrinyos megval6sul6s6t. illetve a (2) bekezd6sben
meghatiirozott helyzet esetleges megviiltozdsiit k6t6vente iit kell tekinteni, az dttekintds alapj6n
sziiksdg esetdn a helyi es6lyegyenlcisdgi programot feliil kelt vizsg6lni, illetve a helyzetelemzdst
6s az int6zked6si tervet az tj helyzetnek megfeleloen kell m6dosftani.

(5) A hetyi es6lyegyenlosdgi programot a teleptil6si onkormiinyzati koztisztviselok vagy
k<izalkalmazottak kdszitik el. Kdpz6stiket. a helyi esdlyegyenlosdgi programok elkdsziiltdt 6s

leltilvizsgiilatiit esdlyegyenl<is6gi mentorok segitik. A teleptildsi <inkorm6nyzati koaisztvisel6k,
kclzalkalmazottak k6pzds6t a Kormiiny riltal rendeletben kijeldlt szerw v6gzi.

(6) A teleptil6si cinkorm6nyzat az iilamhiylartits alrendszereibol. az eur6pai unitrs forriisokb6l.
illetve a nemzetktizi megdllapodds alapjiin finanszirozott egy6b programokb6l szarmaz6, egyedi
d<int6s alapj6n nyrijtott. pitlyizati fiton odaitdlt t6mogat6sban csak akkor r6szesillhet. ha az e

tdrvdny rendelkez6seinek megfelelo. hatailyos helyi es6lyegyenlosdgi programmal rendelkezik.

(7) A teleptil6si dnkormiinyzatok jogi szem6lyisdggel rendelkezo t6rsuliisa az. i lamhinlartas
alrendszereibol. az eur6pai uni6s forriisokb6l. illetve a nemzetkdzi megrillapod6s alapj6n
llnanszirozott egy6b programokb6l szdrmaz6. egyedi dontds alapj6n nyrljtott, prily6zati iton
odaitdlt tAmogat6sban csak akkor rdszesijlhet, ha a tiirsuldst alkot6 teleptil6si cinkormiinyzatok
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mindegyike az e tcirv6ny rendelkezdseinek megfelel6, hatrilyos helyi es6lyegyenlosdgi
programmal rendelkezik.

(8) Esdlyegyenkisdgi mentor tev6kenysdget az v€gezhet, aki

a) rendelkezik fels6fokri v6gzettsdggel,

b) a ki.ilcin jogszabiilyban meghatrirozott kdpzdsen vett rdszt, ds

c) rendelkezik a kiil6n jogszabiilyban meghat6rozott szakmai gyakorlattal.

32ll20ll. (XII. 27.) Korm. rendelet

a helyi es6lyegycnl6s6gi programok elk6szit6s6nek szabflyairril
6s az es6ll egyenl6s6gi mentorokrril

A Korm6ny az egyenl<i ban6sm6dr6l ds az esdlyegyenlos6g el6mozditrisrir6l sz6l6 2003. 6vi
CXXV. torvdny 6418. S (l) (3) bekezddsben kapott lelhatalmaziis alapj6n. az Alaprdrvdn) 15.
cikk (3) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkcirdben eljArva a krivetkezoket rendeli el:

l. A helyi es6lyegl'cnl6s6gi program

1. $ (1) A telepiildsi <inkorm6nl'zat iiltal kdszftett helyi es€lyegyenl6sdgi program
helyzetelemz6sbrjl ds intdzked6si tervb6l dll.

(2) A hetyzetelemz6sben meg kell hatfuozni a telepiildsen 616 h6trenyos helyzetLi t6rsadalmi
csoportok, kiildndsen a mdlyszegdnysdgben dl6k, romAk. gyermekek, n6k, idcjsek ds fogyatdkkal
dlcik teljes lakossSghoz viszonyitott kdpzettsdgi. lakhat6si. foglalkoaatrisi. egdszs6gi. szocialis 6s

teriileti mutat6it, az adot1. telepiil6s esdlyegyenlotlensdgi probldnrriit.

(3) A telepiildsi <inkormiinyzat a helyzetelemz6s elk6szit6se sordn fblhaszndlja a fov6rosi ds

megyei kormrinyhivatalok, a telepil6s. a tdbbcdlt kistdrsdgi tiirsulds. a megye. illetve sztiks6g
szerint a Kozponti Statisztikai I-livatal rendelkezdsdre iill6 nyilviintart6sok h6tr6nyos helyzetti
t6rsadalmi csoportokra vonatkoz6 aktu.ilis anonimiziilt adatait.

(4) Az intdzkeddsi tervben meg kell hatiirozni. hogy a helyzetelemz6sben feltiirt esdlyegyenlosdgi
probldmrik felsziimoliisa 6rdek6ben milyen beavatkoz6sokra. intdzkedesekre van sztks6g.

2. S (l) A helyi es6lyegyenl6sdgi program elkdszitdsdben risztvevok k6pzdsdt vdgzo szerv a

Szocirilis ds Gyermekvddelmi Foigazgat6srig (a tovribbiakban: SZGYF).

(2) Az SZGYF a teleptldsi dnkormrinyzatok helyi es6lyegyenlos6gi programjainak elkdszitds6t
segito esdlyegyenlosdgi mentori htLl6zatot mrikridtet.

(3) A telepiildsi cinkormdnyzat helyi esdlyegyenlos6gi programjrinak elk6szit6s6hez ingyenesen
igdnybe veheti az SZGYF iiltal miik6dtetett es6lyegyenlos6gi mentori hdl6zat szak6rtojdnek
segitsdg6t. A mentorok az SZGYF alkalmaz-iis6ban 6llnak. a teleptildsi dnkormdnyzatok a

mentorok kdzremiikddds6re vonatkozil igdnytiket az SZGYF leld frdsban jelentik be.

3. $ A telepiit6si dnkormiinyzat a helyben szokdsos modon k<izzdteszi az Altala elfbgadott helyi
es6lyegyenlos6gi programot. valamint soron kiviil megkiildi az SZGYF szdmdra, mely azt
honlapj dn kozzdteszi.

2. A hclyi es6lyegyen16s6gi program elk6szit6s6nck szompontjai
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4. S (l) A helyi es6lyegyenl6sdgi programban a mdlyszeg6nysdgben 6lok, romiik
esdlyegyenl<itlensdgdnek csdkkentdsdndl ktilcinris tekintettel kell lenni

a) a foglalkoztatdsi, egdszsdgi ds szoci6lis helyzet tekintetdben

aa) a sajAt fenntartrisu intdzmdnyekben val6 foglalkoaatottsiig ndvel6sdre;

ab) a foglalkoztat6shoz val6 hozz|fdres es6lydnek mobilit6si, informrici6s 6s egy6b t6nyez6inek
javitiisrira, valamint a diszkrimindci6 csiikkentds6re;

ac) az eg€szsdg el6feltdteleinek biaositrisa mellett a prevenci6s ds a sziiroprogramokon tdrtdno
r6szv6teli ar6Lny n<iveldsdre, a kiszrirtek egydni esetkezelds6re, az egdszsdgiigyi szolgriltat6sok
el6rhetos6g6nek javitdsrira. valamint a gyermekek ds csalddjuk eg6szsdgtelen tdpkilkoziisrinak
vagy al ult6pklltsrigiinak csrikkent6s6re;

ad) a pdnzbeli 6s termdszetbeni ellitiisokra, valamint a munkandlkiilisdghez kapcsol6d6
trimogatiisokra;

ae) az eladisodott siig m6rtdkdre;

a.fl a szemdlyes gondoskodiist nyrijt6 szolglltatiisok kiterjedts6g6re. el6rhet6sdg6re;
hozz6fdrhetos6gdre 6s kihaszniiltsrig6ra;

agl a ktizdssdgi dlet gyakorliisahoz val6 hozziif6r6srel

ah) ahelyi lakossrigi <inszervezoddsekre;

b) a lakhatrisi szegregrici6 tekintetdben

ba) a letuleli szegregiici6 m6rtdk6re;

DD) a megfelelo minosdg[i kcizszolgriltatrisok]roz 6s a k6zdss6gi kdzlekeddshez val6 egyenlo
e sdly i ho zzif e r 6s biaos itrisrira ;

6c) a lakoss6g integr6ci6j6t trimogat6 kciz<iss6gfej leszt6 programokra;

bd) a tervezett beavatkozrisok ds a telepiildsfejlesztdsi dokumentumok cisszhangj6ra.

(2) A gyermekek es6lyegyenlotlensdgdnek cstikkent6s6n6l ki.ikinris tekintettel kell lenni

a) a hdtrttnyos vagy halmozottan hatranyos helyzetti gyermekek szolgiiltatiisokhoz val6
hozz6f6rdsdnek biaosit6s6ra, ktildn<jsen a gyermekj6l6ti 6s a v6d6noi ellitds. valamint az

egdszsdgfejleszdsi. a szabadidos, sziinid<is programok tekintetdben;

b) a szinvonalas gyermek6tkeztet6s biztositdsdra;

c) a halmozottan hritrrinyos helyzetri gyerekek kdzoktatasi esdlyegyenlosdge tekintet6ben

ca) az int€zm€nyek kdzott 4s az egyes int6zmdnyeken beliili szegreg6ci6 m6rtdk6re;

cb) az intdzmdnyek k<izcitt az oktatiis hatdkonysrig6ban mutatkoz6 eltdrdsekre;

cc) a tanul6k iskolai eredm6nyess6gdben mutatkoz6 eltdrdsekre;

cd) ahalmozottan hiitr6nyos helyzetii gyerekek 6vodai elkit6srira:

d) a szegregiit telepszerii lak6kdmyezetben 6lo gyermekek a fentiek tekintet6ben kiemelt
figyelmet 6lveznek.

(3) A n<ik es6lyegyenl6tlens6g6nek cscikkent6sdn6l kiilcinds tekintettel kell lenni

a) a trirsadalmi probldmrik nemek szerint elt6ro drtelmezdsdre 6s sziiks6gleteik nemek szerinti
elt616s6re:

b) a nok gazdasigi ftiggds6re, kiszolg6ltatottsrigiira;
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c) a n6ket 6rci erciszakra;

d) Nra, hogy a reprodukci6s jogok s6riil6s6nek elkeriil6se 6rdekdben van-e megfelelo tiij6koztatris
6s hatdkony segitsdgnyrijtiis a telepiil6sen a csaliidtervezds. anya- ds gyermekgondoziis tertiletdn;

e) a n6k krizeletben, gazdasiigi dletben val6 ariinytalan rdszv6teldre;

.l) a nok munkaero-piaci ds csaLidi feladatai dsszeegyeaethetcis6g6nek el6segitds6re.

(4) Az idrisek esdlyegyenl6tlens6gdnek cs<ikkentdsdn6l kiil6ncis tekintettel kell lemi

a) az egdszsegigyi 6s szociiilis elliitrisok el6rhet<isdg6rel

b) a kdzszolgiltat6sokhoz, a kdzciss6gi kcizlekeddshez ds az informiici6hoz val6 egyenl6 esdlytl
hozzif€rds1.

c) kdzdssdgi 6let gyakorkisrih oz valo hozzttferds

biaositiisiira.

(5) A lbgyatdkkal dlok esdlyegyenlotlensdg6nek csdkkent6sdn6l ktkincis tekintettel kell lenni

a) a kdzszferitban 6s a versenypiacon a fogyatdkkal dl6k teljes lakossiighoz viszonyitott
ardnyuknak megfelelo mdrtdkii foglalkoztat6s6ra;

b) az egeszsegtgyi elLitdsok eldrhet<isdg6re;

c) az egeszsegigyi ell6t6rendszer ds rehabilitiici6s intdzmdnyek k<izti informrici6iiramliisra ds

egyiittmrikdddsre;

d) a szocilllis szolgdltat6sok szerepdre a fogyatdkkal dl6k rehabilitAci6jaban;

e) a kdzoktat6si int6zm6nyek eldrhetos6gdre, hozzrif6rhetos6g6re;

fl az egyenlo esdlyri hozziifdrds biztositiisa 6rdekdben

fa) az 6nkormrinyzati kdzszolgaltatAsokat nytjt6 6piiletek akad6lymentesit6s6re;

fb) az dnkormiinyzati kozszolgiitatiisok inform6ci6s 6s kommunik6ci6s akaddlymentesitds6re;

fc) az 6pitdstigyi hat6srigok felk6sziiltsdgdre az akadiilymentesit6s 6pitdszeti szempontjainak
vizsgalatriban:

fd) a helyi trimegkdzleked6s akad6Llymentesit6sdre.

5. $ (l) A helyi es6lyegyenlosdgi program r6sz6t kdpezo intdzked6si tervben meghatdrozott
intezkeddsek c6lja ktil<inosen:

a/ a lakhat6si szegreg6ci6 6s oktatiisi kirekesaodds felsz.imokisa. integrrilt vagy a ktirnyezeti
normriknak megfelel6 min6s6gti lak6kcirnyezet kialakitiisa;

b) a hritrdnyos helyzetii tilrsadalmi csoportok k6pzetts6gi ds foglalkoaatotts6gi szintjdnek
ntiveldse;

c.) az oktatAsban, kdpz6sben megjeleno sztereotipikus p6lyaorient6ci6 megvdltoztatasa:

d) a kozszolg|ltat6sokhoz, egdszs6gtigyi ds szoci6lis szolg:iltat6sokhoz val6 egyenlo esdlyii
hozzif 61 6s me gteremt6se ;

e) az egyenlo brinrism6d k<ivetelm6nydnek 6rvdnyesit6se a telepiildsi dnkormiinyzat
d<intdshozatal6ban, az iitala fenntartott vagy tamogatott intdzmdnyekben, 6s az cinkormiinyzat
iiltal ellenorzritt szolgiiltat6sok kcir6ben;

.fl a hdtrdnyos helyzetii csoportok tagjai rdszvdteldnek el6segit6se a ddnt6shozatalban es a
k<iziigyek iriinyitrisriban, ezek tervezds6ben, megval6sitiis6ban ds 6rtdkel6s6ben;
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g) a h6trrinyos helyzetti csoportok tdj6kozottsag6nak 6s tudatossiigiinak niiveldse az oket
megillet6 jogok 6s lehet6sdgek tekintet6ben.

(2) Az rnrezkeddsi tervben rendelkezni kell az egyes intdzkeddsek vdgrehajt6senak feltdteleirril.
titemez6s6rol a sziiksdges uni6s forriisok ds hazai kdltsdgvetdsi lorriisok megjel6ldsdvet.

3. A helyi es6lyegyenl6s6gi program feliilvizsgrilata

6. $ (l) A telepiil6si dnkormdnyzat vizsgrilja feliil a helyi es6lyegyenl6sdgi programot.

(2) A felillvizsgrilatnak ki kell terjednie

a) arra, hogy a helyzetelemzds toviibbra is helytrill6-e,

b) a lejitrt hatriridejii intdzked6sek teljesiil6sdre 6s eredmdnyeinek felmdrds6re.

(3) Ha a feliilvizsgiilat alapj6n sziiks6ges, a telepiil6si dnkormdrnyzat

a) m6dositja a helyi es6lyegyenlosdgi programot. vagy

6) [j helyi esdlyegyenl6s6gi programot fogad el.

(4) A felillvizsgtilatot az SZGYF Altal miikddtetett es6lyegyenl6s6gi mentori hdl6zat munkatrirsai
segftik.

4. A helyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6s6ben r6sztvev6kkel szembeni kiivetelm6nyek

7. $ ( I ) Es6lyegyenlosdgi mentor tevdkenysdget az folytathat. aki

a/ rendelkezik felsofokri vdgzetts6ggel.

b) legaltrbb kdtdves. az es6lyegyenl6s6g teriilet6n szetzelt szakmai gyakorlattal rendelkezik,

.i rdszt vett az SZGYF 6ltal szervezett esdlyegyenlosdgi mentor kdpz6s6n, ds az ott elsaj6titott
ismeretekr6l az SZGYF 6ltal ki.illitott tantisitv6nnyal igazoltan sikeres vizsg6t tett.

(2) Szakmai gyakorlatnak kell tekinteni. ha az esdlyegyenlosdgi mentor munk6ltat6ja vagl'
megbiz6ja igazolja, hogy az esdlyegyenl6sdgi mentor a m6lyszeg6nysigben dlok, rom6k,
gyermekek. nok. idosek ds log"v-atikkal dlok esdlyegyenlos6get el6segito szakmai tev6kenysdget
vegzetl.

(3) Az SZGYF es6lyegyenlosdgi mentor k6pzdsdre jelentkezo a kdpzdsben val6 szrinddka ir:inti
kdrelmet az (l) bekezd6se a) es h) pontj6ban megjelcilt leltdteleknek va[6 megfeleldst bizonyit6
iratokkal egyiitt ir6sban benyrijtja az SZGYF rdsz6le.

8. S (l) A teleptildsi dnkorm6nyzat krizigazgatiisi szervdnek kriaisztviselojdt vagy k<iltsdgvet6si
szerv6nek k<izalkalmazottjdt jeldlheti ki az SZGYF mentorh6l6zata 6[tal szervezett, a helyi
es6lyegyenlos6gi programok megirdsiira felkdszito k6pz6sen val6 rdszvdtelre. A kdpzdst

esdlyegyenlosdgi mentorok tartjdk.

(2) Az SZGYF riltal tartott kdpzdsben r6savev<j (l) bekezdds szerinti kozisztviselo vagy
kdzalkalmazott a kdpzdsen elsaj6titott ismeretekrril a k6pzds elvdgz6s6t kdveto egy h6napon beltil
vizsgiit tesz. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgriz6 legakibb 7 5oh-os vizsgaeredm6nyt 6r el. A
kdpzes sikeres elv6gz6s6rol a vizsgazoknak az SZGYF tanirsitvenyt 6llit ki.

(3) A helyi esdlyegyenlosdgi programok k6tdverte eseddkes feliilvizsg6latiiba 6s az tj helyi
esdlyegyenlos6gi program elk6szit6sdbe. valamint a helyi esdlyegyenlos6gi programok r6szdt
kdpzo intdzkeddsi terv vdgrehajt6s6nak nyomon k<ivet6s6be a teleptildsi onkorm6nyzat
bevonhatja az (1) bekezd6s szerinti kciztisZviselot vagy kdzalkalmazottat. aki rendelkezik az
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SZGYF helyi eselyegyenlosdgi programok iriisiira felkdszit<i
bizonyitvrinnyal.

k6pzds6nek elv6gzds6t tanrisit6

212012. (W.5.) EMMI rendelet

a helyi es6lyegyenl6s6gi program elk6szit6s6nek r6szletcs szabrilyairril

Az egyenl6 biinrism6dr6l 6s az es6lvegyenlosdg elomozditrisrir6l sz6l6 2003. 6vi CXXV. tcirvdny
6418. $ (4) bekezddsdben kapott felhatalmaziis alapjrin. az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnciksdget vezeto rillamtitkrir feladal- ds hatriskcirdrril sz6l6 21212010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. $ z) 6s o) pontjiiban meghatiirozott feladatkcirtimben elj6rva a ktivetkezoket
rendelem el:

l. S (l) A teleptildsi rinkorm6nyzat a helyi esdlyegyenlosdgi program helyzetelemzdsdt a helyi
esdlyegyenlosdgi programok elkdszitdsdnek szabAlyairtil ds az esdlyegyenlosdgi mentorokr6l
sz6l6 32ll20l l. (XII. 27.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm. rendelet) I $ (2)
bekezddsdben eloirt cdlcsoportokra 6s esdlyegyenl6sdgi tertiletekre vonatkoz6. a Korm. rendelet
l. $ (3) bekezddse szerinti adatok felhasznriliisdval kdsziti el az l. mell6kletben meghatiirozott,
egysdgesen rendelkezdsre dl16, valamint a helyi szinten rendelkez6sre rill6 statiszikai mutat6k,
anonimizilt adatok alapuI vdtel6vel.

(2) A helyzetelemz6sben - a Korm. rendelet 4. $-a szerinti szempontrendszer alapjtn - a 2.

mell6kletben meghatiirozott tartalmi elemeknek megfelel6en a teleptil6si <inkormiinyzat
megvizsgrilja a telepiil6s es6lyegyenlosdgi helyzet6t 6s probl6m6it. A telepiildsi onkorm6nyzat az
esdlyegyenlos6gi probldmrik vizsg6latiihoz tovibbi a helyi sajiitossiigok bemutatdsiit segito -
tartalmi elemeket is meghatarozhat.

2. $ (1) A telept.ildsi cinkorm6nyzat a hel.vzetelemzds alapjdn a Korm. rendelet 5. {-6nak
megfelelo,6t dvre sz6l6 int6zked6si tervet k6szit a 3. melldkletben meghat.irozott forma szerint.

(2) Az intezkeddsi tervben a helyzetelemzds kcivetkeaetdsei alapjrin leltart probldmrikhoz
kapcsol6d6an kell meghatrirozni a helyi es6lyegyenlosdgi program cdljait, valamint az azok
eldrdsdt szolgiil6 intdzkeddseket.

(3) Az int6zked6si tervben gondoskodni kell a telepiil6si dnkormrinyzatra vonatkoz6 toviibbi
fejlesz6si tervek. koncepci6k. programok 6s a helyi esdlyegyenlosdgi program cdlkitrizeseinek
dsszhangj616l, kiilcinds tekintettel a krizoktatrisi es6lyegyenl6s6gi tervre 6s az integr6lt
telep0l6sfejlesadsi strat€gia antiszegreg6ci6s cilkittizdseire.

(4) Az int6zked6si tervben esdlyegyenl6sdgi teriiletenkdnt kell bemutatni az inldzkedeseket. azok
elviirt eredm6nyeit, fenntarthat6s6grit. 6s a vdgrehajtrishoz sziiks6ges er6forr6sokat, valamint a

vdgrehajt6s titemez6s6t ds felel5s6t.


