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Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz

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.) Kormányrendelet, valamint a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Vésztő Város Önkormányzata a 2013. év június hó 25. napján
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség előmozdítása
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település stratégiai, fejlesztési és egyéb dokumentumait, valamint az
önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá azt is, hogy az
Esélyegyenlőségi Program elkészítése és megvalósítása során partnerként együttműködik
mindazon civilszervezetekkel, intézményekkel - különös tekintettel a köznevelés állami és
nem állami intézményfenntartóira, a szociális ellátórendszerre és a gyermekvédelem
intézményrendszerére – amelyek az Esélyegyenlőségi Program kiemelt célcsoportjaival
folytatnak szakmai tevékenységet.
Jelen dokumentum az Esélyegyenlőségi Program jogszabályi előírásoknak megfelelő
felülvizsgálatának elvégzését mutatja be.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Vésztő Város Önkormányzata 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 érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

2

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján
végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012
(VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.


Előzmények
Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év június hó 25. napján kelt
131/2013.(VI.25.) számú KT. Határozatával fogadta el Vésztő Város Esélyegyenlőségi
Programját.

A HEP Fórum
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hoztunk 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 nyilvánosságra hozatala, kommunikálása;
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület szakembereinek 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

Idősek esélyegyenlőségével foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok vezetői,
önkormányzat, képviselője,
partnerek képviselője

Nők esély-egyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. Működését
megfelelően dokumentálja, valamint üléseiről jegyzőkönyvet készít.
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.

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum figyelemmel
kíséri, és az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok
beszámolói alapján javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására.
A 2015. év június hó 15. napján tartott ülésén a HEP Fórum a teljes program átdolgozására –
2016. június 30. határidővel - tett javaslatot.
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Az addig elvégzendő kötelező felülvizsgálat keretében a HEP Fórum javasolja az Intézkedési
Tervben meghatározott célok, intézkedések változatlanul hagyása mellett az ott rögzített
határidők meghosszabbítását 2016. év június hó 30. napjáig.
MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK: 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Élethosszig tartó tanulás, munka

A helyzetelemzés következtetéseiben Magas a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők száma, ebből adódóan magas a
feltárt esélyegyenlőségi probléma
munkanélküliség
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Közfoglalkozatás továbbfolytatása
Munkára ösztönzés,
Munkaerő-piaci lehetőségek felkutatása,
Képzésekre toborozás

Az intézkedés tartalma

Igényfelmérés,
Szervezés,
Lebonyolítás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Helyzetelemzés,
Jelenléti ív,
Tanúsítvány

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatban lévő

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
Módosított határidő: 2016. 06.30.
További fenntartása szükséges.
MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK: 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

Az intézkedés címe, megnevezése

Tanfolyamokra képzésekre koordinálás

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

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
létszámának csökkentése,
Tanulásra, fejlődésre ösztönzés

Az intézkedés tartalma

Adatbázis létrehozása
Igények felmérése,
Támogatott képzések felkutatása,
Toborozás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Tanulmányi szerződés,
Jelenléti ív,
Tanúsítvány

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatban lévő

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
Módosított határidő: 2016. 06.30.
További fenntartása szükséges.
GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE: 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

Az intézkedés címe, megnevezése

Veszélyeztetettségi tényezők csökkentése a gyerekek
körében

A helyzetelemzés következtetéseiben A gyermekek körében nő a veszélyeztetettek száma
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Veszélyeztetettségi tényezők kialakulásának
megelőzése, hatásuk enyhítése,
Problémák feltárása,

Az intézkedés tartalma

Helyzetelemzés,
Kapcsolatfelvétel az érintett segítő szervezettel,
szakemberek bevonása,
Intézkedési terv kialakítása

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014.12.31.
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Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Statisztikák, jelenléti ív

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatban lévő

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
Módosított határidő: 2016. 06.30.
További fenntartása szükséges.
GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE: 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

Az intézkedés címe, megnevezése

Nyári napközi létesítése, nyári táborok szervezése

A helyzetelemzés következtetéseiben Sok esetben nem megoldott a gyermekek nyári
felügyelete
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Nyári táborok szervezése,

Az intézkedés tartalma

Adatgyűjtés, Igényfelmérés, Szervezés, Lebonyolítás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014.12.31.

Nyári napközi igényének feltárása

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Statisztikák, jelenléti ív

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatban lévő

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
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Módosított határidő: 2016. 06.30.
További fenntartása szükséges.

NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE: 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények
működtetése.
Képzések, tanfolyamok szervezése. Rugalmas munkaidő
kialakítása.

A helyzetelemzés következtetéseiben Nehéz a gyermeket vállaló anyák visszatérése a
munkaerő-piacra
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A nők munkába állásának segítése,

Az intézkedés tartalma

Igényfelmérés,
Munkáltatók felé javaslattétel a rugalmas munkaidő
bevezetéséről,
Információgyűjtés,
háttér kialakítása

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014.12.31.

Rugalmas munkaidő javaslata, gyermekek
felügyeletére közös megoldáskeresés

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Nők létszámának növekedése a munkaerő-piacon

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Tervezett

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
Módosított határidő: 2016. 06.30.

IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE: 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
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nyári

Az intézkedés címe, megnevezése

Kulturális programok szervezése, kirándulások

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

Az egyedül élő idős emberek bevonása a közösségi
programokba,
A hozzátartozók terheinek csökkentése

Az intézkedés tartalma

Igényfelmérés,
Adatgyűjtés
szervezés,
lebonyolítás

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Helyzetelemzés, jelenléti ív,

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Folyamatban lévő

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
Módosított határidő 2016. 06.30.
További fenntartása szükséges.
IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE: 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

Az intézkedés címe, megnevezése

Időskorral járó megbetegedések kiszűrése

A helyzetelemzés következtetéseiben Az idősek ösztönzése az egészségük megóvására,
betegségek megelőzése, kiszűrése
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az idősek ösztönzése az egészségük megóvására,

Az intézkedés tartalma

Adatgyűjtés
Szerveszés, értesítés,

betegségek megelőzése, kiszűrése

lebonyolítás
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Az intézkedés megvalósításának
határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Helyzetelemzés

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Tervezett

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
Módosított határidő: 2016. 06.30.

FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE: 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV
Az intézkedés címe, megnevezése

Korlátok nélkül

A helyzetelemzés következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi probléma
Az intézmények akadálymentesítése nem teljes
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Teljes körű akadálymentesítés

Az intézkedés tartalma

Adatgyűjtés,
Igényfelmérés,
Tervezés

Az intézkedés megvalósításának
határideje

2015.12.31.

Az intézkedés eredményességét
mérő dokumentumok

Kivitelezés dokumentumai

Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

Tervezett

(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)
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Módosítás

Határidő módosítás szükséges a tervezett célok
elérése érdekében
Módosított határidő: 2016. 06.30.
További fenntartása szükséges.

Összegzés
Intézkedés
1.

Élethosszig
munka

Határidő
tartó

tanulás, 2016.06.30.

Megjegyzés/Felülvizsgálat
eredménye
Folyamatban lévő

2016.06.30.

Folyamatban lévő

3. Veszélyeztetettségi tényezők 2016.06.30.

Folyamatban lévő

csökkentése a gyerekek
körében
4. Nyári napközi létesítése, 2016.06.30.
nyári táborok szervezése
5. Gyermekek napközbeni
2016.06.30.

Folyamatban lévő

2.

Tanfolyamokra
koordinálás

képzésekre

Tervezett

ellátását biztosító intézmények
működtetése. Képzések
tanfolyamok szervezése.
Rugalmas munkaidő
kialakítása.
6. Kulturális

programok 2016.06.30.
szervezése, kirándulások
7. Időskorral
járó 2016.06.30.
megbetegedések kiszűrése
8. Korlátok nélkül
2016.06.30.
Dátum: Vésztő, 2015. június 18.
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Folyamatban lévő
Tervezett
Tervezett

