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HA befogadó társadalom alapja a diszkrimináció mentességgel társuló pozitív cselekvés H
/Madridi Nyilatkozat/

Helyi EsélyegyenlőségiProgram (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. S.) EMMI rendelet rendelkezéseivel] Valkó Nagyközség Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja] hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait', 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
Valkó Pest-megvében, a Gödöllői-dombság keleti felén fekvő] sűrű tölgyerdőkkel övezett 2413 fős lakosú
nagyközség. A 3-as útról Gödöllőnél letérve 14 kilométer után érhetjük el legkönnyebben. Nevét egy szláv
eredetű személynév után kapta] melynek jelentése farkas.
Területe régészeti leletekben gazdag] honfoglalás előtti múltját az ásatásokból előkerűlt. a Magyar
Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő leletek tanúsítják. E tájra 3500 évvel ezelőtt települt először ember.
Csiszolt kőkorszaki, bronzkori] szkita, kelta] szarmata tárgyak kerültek elő az ásatások során.
Leglátványosabb régészeti emléke a római korból ránk maradt Csőrsz-árok védelmi vonalának sánca. A III.
század második felében hunok uralták a területet] majd Attila halála után a longobárdok] utánuk pedig az
avarok. Első írásos említése 1425-ből származik. Birtokosai között megtalálhatjuk a Rozgonyi és a Báthori
családot is. A 17. századtól az Eszterházy család birtokába került] 1700-as évek elején a Stahrembergek is
tulajdont szereztek itt. 1867-ben a Pénzügyminisztérium megvásároita határának nagy részét és az
Országgyűlés I. Ferenc Józsefnek adományozta] a Grassalkovich uradalommal együtt] koronázási
ajándékul. Vadban gazdag erdőségei koronás fők vadászterületéül szolgált. 1945 után a Korona-uralom
Állami Erdészetté alakult. A település erdészete mellett említést érdemel a mezőgazdasága is] mely az
évszázadok során a lakosok fő munkahely forrása volt.
Úthálózat] közlekedés: A település infrastruktúrája elfogadható színvonalú. Teljesnek tekinthető a víz-, és
földgáz ellátottság. A csatornahálózat kiépítése jelenleg folyamatban van. Az úthálózatban a főbb
útvonalak szilárd burkolatúak. azonban vannak még olyan utcák] melyek burkolata föld] még nem
megoldott a szilárd burkolat. Ezek a kisebb mellékutakra jellemzőek. Az önkormányzat szorgalmazza az
utak aszfaltozását anyagi és pályázati keretek lehetőségei mellett. Az utak építésével kapcsolatos tervei
azonban a csatornaépítés befejezése után valósítható meg. Tömegközlekedésre a helyközi járatok
igénybevételével van lehetősége az itt élő embereknek. Településen belűl a közlekedést gyalogosan]
kerékpárral. mctorral. autóval oldják meg. Mivel a településen nincs vasúthálózat] a helyközi járatok

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

gyakoriak, főleg az iskolai időszakban. Lehetőség van Gödöllő felé, illetve Budapestre vagy annak irányába
utazni, valamint Zsámbokra, Jászfényszarura és Szolnok felé menni.
Gazdasági háttér: Valkó Nagyközség történeimét a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a közeli
települések munkalehetőségei határozták meg az elmúlt évszázadban. Helyben elsősorban
mezőgazdasági termelésből, az erdőgazdálkodásból valamint a házigazdaságokból tartották el magukat a
helyi családok. Nagyon sokan, elsősorban a fiatalok választották a közeli települések (Gödöllő, Budapest)
nyújtotta munkalehetőségeket, és választották életformának az ingázást, akik jövedelmük kiegészítése
miatt még helyben is gazdálkodtak. Ennek köszönhetően rendezett, komfortos házakban, jónak
nevezhető életkörülmények között éltek az itteni lakosok. A rendszerváltással egy időben, az 1990-es évek
elején
a környező városok gazdasági szerkezete is megváltozott. Az állami vállalatok fokozatos
leépítésével, majd végleges felszámolásával megszűntek a különböző iparágak. Ezzel megszűnt számos
munkalehetőség, nőtt a munkanélküliek száma, akiket már a családok kiegészítő gazdálkodása nem volt
képes az eredeti szinten tartani, így életszínvonaluk esett. A megszűnt vállalatok helyébe új cégek léptek,
amelyeknek munkaerő-felvétele és jövedelemtermelő képessége azonban csak jóval alacsonyabb az
előzőekben említett korábbi vállalatokéhoz képest.

Népesség
Valkó Nagyközség lélekszáma 2012 évben 2413 fő, ebből 1260 a nő és 1153 a férfi. A település népessége
az elmúlt évtizedben, szinte semmit sem emelkedett. A népesség korösszetétele is megváltozott az utóbbi
öt évben. A település korösszetételére jellemző adatok tekintetében sajnos elmondható, hogy az
öregedési index 79,3 %-ról 91,0 %-ra emelkedett. A 0-14 éves korú állandó lakosok száma 2001-ben 440
fő, 2012-ben 391 fő. amely szintén erőteljes csökkenést mutat. A 65 év feletti állandó lakosok száma
2001-ben 349 fő, 2012-ben 356 fő, mely emelkedett, amiből szintén arra lehet következtetni, hogy Valkó
lakossága öregszik. A település népességének, akárcsak az ország népességének elöregedése
következtében egyre inkább megnövekszik a szociális szolgáltatások iránti igény. A belföldi állandó jellegű
odavándorlás és elvándorlás egyenlege elég változónak mondható, 2009-ben 20 fővel volt több az
idevándorolt személy az elvándorolttól, viszont 2010-ben 9 fővel több volt az elvándorolt személyek
száma az idevándorolttól. . Az élve születések száma egyik évben sem éri el a halálozások számát.
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3. számú táblázat - Öregedési index
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4. számú táblázat - Belföldi vándoriások
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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Értékeink, küldetésünk
A hagyományok a helyi kultúra ápolása és megőrzése az utókor számára, ugyanakkor a kor kívánalmainak
szemelőt tartása mellett elérni a mai kor igényeit is és ezekhez fontos a különböző erőforrások
megteremtése, szervezése, irányítása. Egybefoglalva a régit az újjal ötvözve értéket teremteni.
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Az esélyegyenlőség segítség az élet minden
területén élők számára, legyen az nő vagy férfi, gyermek vagy felnőtt, fiatal vagy idős, egészséges vagy
beteg, illetve fogyatékossággal élő. Önkormányzatunk az esélyegyenlőség megvalósítását egyik feladatának
tekinti.
Értékeink
Gyors, szakszerű ügyintézés
Akadálymentesített, ügyfélbarát környezet
Környezetvédelem, környezettudatosság
Esélyegyenlőség,tolerancia
Megfelelő munkahelyi körülmények
Hagyományőrzés

Valkó Nagyközség Önkormányzata elismeri minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú
személyként élhessen a településen. Egyenlő bánásmód és megkülönböztetés tilalmával megakadályozza a
hátrányos megkülönböztetés minden formáját, elutasítja a nemre, fajra, nemzetiségre, vallásra,
származásra, politikai meggyőződésrevonatkozó megkülönböztetést.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Az Európai Bizottság 2004 májusában az "Esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség a kibővített Európai
Unióban" címmel konzultációra hívta az érintett szervezeteket, szereplőket. Ezek a konzultációk
megerősítették azt az álláspontot, mely szerint kiemelkedően fontos mind az esélyegyenlőség, mind a
diszkrimináció elleni küzdelem terén megvalósuló közösségi akciók kezdeményezése.
Valkó település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
•
•

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

•
•
•

a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészsegugy, az oktatás és alakhatás 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).

További általános célok.:
1.
A hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése.
2.
Gazdasági területen a minimális forráshoz való feltételek biztosítása.
3.
A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a
nagyközség intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
4.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, az
egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat.

A HEP

helyzetelemző

részének célja

Elsődleges

célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk acélcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
esélyegyenlőségi

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
A program célja még a 2003. évi CXXV. Törvénnyel összhangban, az azokban foglalt célok és elvek mentén a
helyi viszonyokhoz igazodó, a lakosságot - kiemelten a hátrányos helyzetű csoportokat - segítő, az
esélyegyenlőséget növelő feladatok összegyűjtése, rendszerezése, valamint azok időbeni ütemezése.
A Program kiemeit figyelmet szentel a közszolgáltatások minél jobb elérhetőségére, ezzel segítve a lakosság
egyes jogainak minél jobb érvényesülését.
A Program a lakosság helyzetének megfelelően a kiemelten foglalkozik az egyes helyben leginkább érintett
csoportok (idősek, fogyatékkal élők, roma lakosság) helyzetének javítását célzó intézkedésekkel és
feladatokkal.
A Program célja, hogy az egyes érintett csoportok tagjainak helyzetét javító intézkedéseket egybegyűjtse és
felelősök, valamint határidők tűzésével valós változásokat idézzen elő.
A program a céljait középtávon - 2015-ig kívánja megvalósítani.
A Program megvalósításához az Önkormányzat saját lehetőségei nem elegendőek, szükséges a gazdasági
szereplők, a civil szervezetek valamint a lakosság aktív közreműködése.
Az Önkormányzat vállalja, hogya Program saját helyzetét, valamint intézményeit érintő részeit anyagi
lehetősége függvényében végrehajtja, továbbá segíti az esélyegyenlőség megvalósulását a település
területén más szervezeteknél valamint más szervezetek által.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy
hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. Kinyilvánította,
hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.
1.1

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
III
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
iii
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet

A

helyi

esélyegyenlőségi

előmozdításáról

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
.. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
III
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
lill
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
III
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
II
az egészségügyről szóló 1997. évi CLlV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
II
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
III
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cxc. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

A helyi esélyegyenlőségi program figyelembe veszi Valkó Nagyközség Önkormányzatának
dokumentumait, melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására.
Gödöllői Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámoló
Valkó Nagyközség Önkormányzatának éves költségvetése
Valkó Nagyközség Sportfejlesztési Koncepciója 2013.
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja
Valkó Nagyközség Önkormányzat Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet

azon

Az általános gazdasági válság és a romló életszínvonal miatt a szociális ellátórendszereknek nap, mint nap
több és több követelményeknek kell megfelelniük. Emiatt a helyi szabályokat, rendeleteket folyamatosan
vizsgálni kell. A képviselő-testület ezen tevékenysége során figyelembe veszi az esélyegyenlőségi
szempontokat is.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/1993. (VII. 13.) alap rendelet és kiegészítései, a
Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/1998. (111.31.) rendelet és kiegészítései, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodása, Esélyegyenlőségi terv, Local Agenda.
Társadalmi kapcsolatok: Sportkör, Vállalkozók, Polgárőrség, Civil szervezetek, Oktatási intézmények,
Egészségügyi intézmények
Költségvetési Koncepció
A képviselő-testület Valkó Nagyközség Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepcióját a 2012.
november 30.-án megtartott képviselő- testületi ülésén fogadta el.
VALKÓ Településrendezési Terve
Valkó Nagyközség Településszerkezeti Tervét az Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2006. (III. 13.)
számú határozatával fogadta el, Valkó Nagyközség Helyi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület az
5/2006.(111.13.) rendelete tartalmazza.
Közbiztonság
A közbiztonság érdekében a település több pontjára térfigyelő kamerákat helyeztet ki. A munkálatok
jelenleg is folynak.
A körzeti megbízott számára az önkormányzat szolgálati lakást biztosít, illetve irodahelyiséget a szolgálatos
járőrök részére.
Együttműködés a helyi polgárőrséggel, szervezetük támogatása.

2.2 A helyi

esélyegyenlőségiprogram

térségi. társulási kapcsolódásainak bemutatása

A Gödöllői Kistérség Pest megyében helyezkedik el Gödöllő városközponttal. A kistérség nem tartozik a
hátrányos helyzetű kistérségek közé. A népesség száma dinamikusan növekszik, eléri a 110 ezer főt.
A közigazgatás átszervezésének eredményeként járások alakultak, 2013. január l-től Valkó a Gödöllői
Járáshoz tartozik.
A kistérségben több egyesület szerveződött, mint a
Gödöllő és térsége Turisztikai Egyesület
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete
Gödöllő és Térsége Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Társadalmi szervezetek
Valkói Községi Sportkör Egyesület
Valkói Önkéntes Polgárőr Egyesület
Valkói Ifjúságáért Közalapítvány
Valkói Óvodáért Közalapítvány
Valkói Cigányokért Közalapítvány
Valkó a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának tagja. A társulás 2007.
január 25-én alakult meg 13 település részvételével, melyhez községünk is csatlakozott.
Önkormányzatunk a Vácszentlászló Agglomeráció,- Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvízelvezetése és
Tisztítása, - Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulásnak tagja, mely 2009. január 6.-án
alakult meg.

Településünk a Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulásnak
2011 évtől tagja. A társulás 1998. november 30-án alakult meg.
Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulása 2007. január l-én alakult meg, melynek szintén tagjai vagyunk.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapjául szolgált adatokat a TEIR adatbázisából, a KSH-ból, a Vizuál regiszterből, valamint
a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Több adat hiányzik, így a 2012. évi adatok egy része is. A jövő
feladatai között kell szerepelnie a hiányzó adatok megszerzésének.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A rendszerváltást követően megszűntek a munkahelyek, nagy lett a munkanélküliség. Hatása az alapvető
létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, egészségi állapotokban mutatkozik meg. A
mélyszegénység állapota az érintetteket megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A
statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők,
közöttük a roma népesség fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, mind a tanulás, a
foglalkoztatás, és az egészségügyi szolgáltatások területén.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Budapest és Gödöllő közelsége miatt a munkanélküliség az országos átlagtól alacsonyabb. A lakók saját
tulajdonú ingatlanokban laknak, s mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végeznek. A lakosság helyzete
folyamatosan romlik.
Vannak olyan családok, akik külső segítség nélkül nem tudják fenntartani magukat, ezért segélyekre
szorulnak, illetve olyanok is, akik szinte csak a segélyekre rendezkednek be, az az egyedüli
jövedelemforrásuk. Sajnos a családok jövedelmeik felhasználásakor nem terv szerint élnek, anyagi javaikat
nem tudják jól beosztani. Van egy réteg, akik nagyon kevés pénzből élnek havonta, náluk nem ritka a 17
ezer forint körüli havi jövedelem. Kiadásaik meghaladják bevételeiket. A családi pótlék és a segélyek
érkezését a posta előtt várják.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, megváltozott
munkaképességűek.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
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, munkaerö-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a)

foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

2008-ban a nyilvántartott álláskeresők száma 126 fő volt, ebből 56 fő nő és 70 fő férfi, 2012-ben ez a szám
már 182 főre növekedett, ebből 87 nő és 95 férfi, ami összességében 3,3 %-os növekedést mutat, ha a két
évet vesszük alapul. Megállapíthatjuk, hogya férfiak körében több a nyilvántartott álláskeresők száma, mint
a nők körében.
Ha a munkanélküliek összlétszámát összehasonlítjuk 2008-ban és 2011-ben, illetve a 180 napnál régebben
regisztrált munkanélküliek összlétszámát megnézzük 2008-ban és 2011-ben, szintén növekedés látható.
Mindkét esetben az utolsó évben a legmagasabb a szám.
foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (megváltozott
munkaképességűek, romák stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb
számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb
esélyét. Településünkön a tapasztalatok azt mutatják, hogya munkaerő-piacrajutás fő akadálya az alacsony
iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, és a társadalmi előítélet
jelenléte. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e
csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban
pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt. Sajnos Valkóra is
elmondható az a tény, ami Magyarországra is jellemző, hogy egyre nagyobb az elszegényedés a
középosztályban élők rétegeiben is.
A

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

nyilvántartott álláskeresőkszáma (fő)

15-64 év közötti lakónépesség (fő)
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férfi

összesen

fő

fő

fő

fő
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fő
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fő
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836

1640

56

7,0%
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8,4%
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7,7%
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8,4%
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9,7%

150

9,1%
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10,5%

88

10,2%

172

10,3%

804
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1658

87

10,8%

95

11,1%
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11,0%

812

854

O

0,0%

év

2011

nő

férfi

összesen

2012
0,0%
1666
0,0%
Forrás: TeiR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A nyilvántartott álláskeresők számáról nem áll adat rendelkezésünkre 2012-ben.
Álláskeresők ":l;r':1'FH'~

A diagramból is jól

kitűnik,

hogy az álláskeresők aránya

évről

évre növekszik.

3.2.2. szárnú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

nyilvántartott álláskeresők
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20 éves és fiatalabb

2008

2009

2010

2011

fő

119

148

164

170

fő

O

O

O

O

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

fő

20

19

18

21

%

16,8%

12,8%

11,0%

12,4%

fő

12

18

26

21

1--------

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

%

10,1%

12,2%

15,9%

12A%

fő

10

17

21

23

%

8A%

11,5%

12,8%

13,5%

fő

18

20

16

29

%

15,1%

13,5%

9,8%

17,1%

fő

26

20

28

25

13,5%

17,1%

14,7%

%

21,8%

fő

15

32

30

24

%

12,6%

21,6%

18,3%

14,1%

fő

15

18

19

19

%

12,6%

12,2%

11,6%

11,2%

fő

3

4

6

7

%

2,5%

2,7%

3,7%

4,1%

fő

O

O

O

1

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

....

Forrás: TeiR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

nyilvántartott!regisztrált
munkanélküli
ev

bben regisztrált munkanélküli

fő

fő

%

nő
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összesen
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férfi
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2008

56

70
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55,6%
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68
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75,3%
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84

88

47

51

58,0%

57,0%
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87

95

63

63

66,3%

69,2%
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Forrás: TeiR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek számáról és arányáról nem áll adat
rendelkezésünkre 2012-ben.

180 napnál régebben mllnI1tat1~en<Uliel<aránya

b} alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Az Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja az alacsony iskolai végzettségűeket is, mely
személyek száma a település összlakosságához viszonyítva nem tekinthető magasnak.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább
15 éves és idősebb
általános iskolá
lakosság száma összesen
végzettek szám
év

2001

összesen
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nő
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fő

fő

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

1917
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1516

761
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20,9%
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26,7%

124

14,1%

férfi

Forrás: TeiR, KSH, Népszámlálás
Alacsonyan iskolázott népesség munkanélküliek számáról és arányáról nem áll adat rendelkezésünkre
2011-ben.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
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nyiIvántartott
álláskeresőkszáma
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, ntartott
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8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség

iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség

Fő
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87

50,6%
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Forrás: TeiR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Regisztrált munkanélküliek számáról iskolai végzettség szerint nem áll adat rendelkezésünkre 2012-ben.
Valkón a nyilvántartott álláskeresők között a 8 általánossal rendelkezők száma a legmagasabb. A 8
általánosnál magasabb iskolai végzettségűek is többen vannak, mint a 8 általánosnál alacsonyabb
végzettségűek. Az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogya 8 általános végzettségűek aránya és a 8
általánosnál magasabb iskolai végzettségűek aránya is növekedett az utóbbi 4 évben a településen
nyilvántartott munkanélküliek körében.

e) közfogla Ikoztatás
Az Önkormányzat évek óta 10-20 főt foglalkoztat évente, túlnyomórészt részfoglalkoztatásban.
A közfoglalkoztatásban részt vevők közül néhányan az intézményvezetőkkel egyeztetve kapnak kihelyezett
munkalehetőséget, de zömében a közterületek tisztántartásában dolgoznak. Az utóbbi évek során voltak
olyanok is, akik külső cégeknél voltak foglalkoztatva. A közfoglalkoztatottak száma korlátozott, mivel a
Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségénél kell pályázni a számukra. így adva van a
foglalkoztathatóságuk ideje és a betöltendő munkakör is. Önkormányzatunk minden eshetőséget kihasznál
annak érdekében, hogy pályázat útján minél több embert tudjon munkához juttatni ezzel a lehetőséggel is.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek,tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
A Valkó-Gödöllő-Budapest útvonalon a közlekedés jó, elősegíti a valkói lakosok munkavállalását, mivel a
hivatkozott településeken bármilyen képesítésű, illetve képesítés nélkülit is foglalkoztatnak, így e probléma
csak részben terheli az önkormányzatot.
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
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45

2011
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14
Forrás: Önkormányzat adatai

3.2.10. szárnú táblázat - A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
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Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai
Valkó lakosságának jelentős része ingázik. A főváros és a környező települések felszívják a munkaerő
részét. A regisztrált vállalkozások száma a településen nem nagy változást mutat. A
vendéglátóhelyek száma az utóbbi pár évben változatlan. Nagy kiesést jelent a községben lakók számára az
a tény, hogya nyomda elköltözött a településről, ami közel 40 helyi lakosnak nyújtott munkahelyet. 2012
évre vonatkozóan nem minden részre áll adat rendelkezésünkre.

jelentős

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, tová bbképzéshez va ló hozzáférésük
Kistelepülés révén ezt nem tudjuk megoldani, de helyben a családsegítő szolgálat és a Gödöllői
Foglalkoztatási Paktum, TÁMOP programok folyamatosan tájékoztatást adnak a lehetőségekről,
képzésekről. A Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az álláskeresők elhelyezkedését a
rendelkezésre álló eszközökkel segíti, ahol többszörösére megnövekedett az ügyfélforgalom.
Lehetőségeihez mérten igyekszik a foglalkoztatásokat támogatni, de hatékony segítséget mégsem tud
nyújtani az álláskeresők elhelyezkedésében. Azok a munkanélküli emberek, akik emiatt nem regisztrálnak,
hátrányt szenvednek, mert nem részesülnek az önkormányzatokon keresztül kapott különböző állami
támogatásokból.
Képzés, továbbképzés elérhetőségének szempontjából Gödöllőn a Szent István Egyetem, mint felsőfokú
intézmény képzései, programjai, továbbá Budapesten, Vácott is számos képzési, továbbképzési lehetőség
adott a fiatalok foglalkoztatását tekintve.
Településünkön a roma származású lakosokról nincsen hivatalos adat. Van több szegény család, de
pontosan nem lehet megmondani, hogy melyikük tartozik a mélyszegénységben élők kategóriájába.

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
,
18-29 évesek száma
ott pályakezdőálláskeresőkszáma
Nyilv
nő

férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

185

219

404

3

1,6%

3

1,4%

6

1,5%

2009

189

219

408

4

2,1%

O

0,0%

4

1,0%

2010

183

230

413

5

2,7%

4

1,7%

9

2,2%

2011

180

217

397

7

3,9%

3

1,4%

10

2,5%

2012

187

205

392

0,0%

°

0,0%

év

Férfi

0,0%

Forrás: TeiR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

összesen

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számáról nem áll adat rendelkezésünkre 2012-ben.

Pálvake2:dő áUáskeresők e'''7':ln"\-:'l

A pályakezdő álláskereső nők száma erőteljes növekedést mutat.

fJ

munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Kistelepülés révén ezt nem tudjuk megoldani} de helyben a családsegítő szolgálat és a Gödöllői
Foglalkoztatási Paktum} TÁMOP programok folyamatosan tájékoztatást adnak a lehetőségekről}
képzésekről.

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolható az idősebb korosztály} a nyugdíj előtt
állók} a gyermekvállalást követően a munkahelyükre visszatérő anyák} valamint a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek is. A fiatalok távolmaradását főleg az oktatási} képzési idő
meghosszabbodása indokolja} de megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is.

3.2.7. számú táblázat -

Felnőttoktatásban résztvevők

általános iskolai felnőttoktatásban résztv

8. évfolyamot
fel nőttoktatásban

eredmény
elvégzők
szama

fő

%

2009

O

O

tJ:ZÉRÓOSZTÓI

2010

O

O

tJ:ZÉRÓOSZTÓI

2011

O

O

, RÓOSZTÓ I

2012

O

O

tJ:ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeiR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
köz
ú
szakiskolai
szakközépiskolai
felnőttoktatásban
felnőtt tatásban
felnőttoktatásban
résztvevők ö
evők
résztvevők
év

2009

ZÉRÓOSZTÓI

gimnáziumi
fel nőttoktatásba n
résztvevők
fő

%

tJ:ZÉRÓOSZTÓI

O

tJ:ZÉRÓOSZTÓI

2010

RÓOSZTÓ I

tJ:ZÉRÓOSZTÓ!

O

tJ:ZÉRÓOSZTÓ!

2011

tJ:ZÉRÓOSZTÓI

tJ:ZÉRÓOSZTÓI

O

tJ:ZÉRÓOSZTÓI

O

tJ:ZÉRÓOSZTÓ!

tJ:ZEROOSZTÓ!
O
tJ:ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeiR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

2012

O

O

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Lehetőség szerint

közfoglalkoztatási programokban.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Településünkön a foglalkoztatás területén a hátrányos megkülönböztetés nem releváns, nem jellemző.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
2012-ben az álláskeresési segélyben részesülők száma 2 fő, álláskeresési járadékra jogosultak 2011-ben 25 fő,
rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2012-ben 71 fő. Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt
nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elestek 1 fő, és olyanok nem voltak, akiktől helyi önkormányzati
rendelet alapján megvonták volna a támogatást.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
év

15-64 év közötti lakónépesség
száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

2008

1640

7

0,4%

2009

1652

9

OJ 5%

2010

1662

16

1JO%

2011

1658

6

0,4%

2

OJ 1%

1666
2012
Forrás: TelR Nemzeti Munkaügyi Hivatal
J

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

é
2008

126

14

2009

150

22 O%

2010

172

20

J3%

2011

182

13

J7%

J

Forrás: TelR Nemzeti Munkaügyi Hivatal
J

Járadékra jogosultak számáról2012-ben nem áll adat rendelkezésünkre.

AUaSIKer'eseSI járadékra jogosultak "a

J3%

e-'" . . . . . . ., ....

FoglaIkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési
támogatás)

év

2008
2009
2010
2011
2012

60
77
65
78
71

3,65
4,66
3,91
4,7
4,26

Azoknak a száma, akiktől
helyi önkormányzati rendelet
alapján megvonták a
támogatást

fő

munkanélküliek %ában

5
6
7

3,96
4
4,06

O

O

O

O

O

O

O

O

1

o

O

O

O

O

Forrás: TeiR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.4 Lakhatás. lakáshoz jutás, lakhatasi szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
melyből elégtelen lakhatási körülményeket
biztosító lakások száma 2 db. A bérlakásokban élő emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a
lakástulajdonosoké, hiszen az maradt a bérlakásban, akinek nem volt olyan jövedelmi helyzetben a kedvező
feltételek ellenére, hogy megvásárolja a házat otthonának. A bérlakásban lakók között gyakori a
köztartozások felhalmozása.

A településen a legfrissebb adatok szerint 834 db lakás van,

aj bérlakás-állomány
2 db.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
egyéb
lakáscélr

év

bérlaká

összes
lakásállomá
ny (db)

a

szociális
lakásállomá
ny (db)

s
állomán
y (db)

használt
nem
lakáscélú
ingatlan
ok (db)

I

ebből

ebből

ebből

ebből

elégtelen
lakhatási
körülmények
et biztosító
lakások
száma

elégtelen
lakhatási
körülmények
et biztosító
lakások
száma

elégtelen
lakhatási
körülmények
et biztosító
lakások
száma

elégtelen
lakhatási
körülmények
et biztosító
lakások
száma

200
8

827

O

2

O

10

O

O

O

200
9

831

O

2

O

10

O

O

O

201
O

833

O

2

O

10

O

O

O

201
1

834

2

2

O

10

O

2

O

Forrás: TeiR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

b} szociális lakhatás
10 db
ej egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

2 db
ej lakhatást segítő támogatások
A szociálisan rászorulók esetében normatívalapú lakásfenntartási támogatás adható. Az elmúlt években
azoknak a száma, akik valamely közüzemi szolgáltatás felé hátralékban maradtak.
Pontos adattal nem rendelkezünk, mert a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az adósságállományról.
Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma növekedő tendenciát mutat. 2013-ban 150 család feletti a
számuk.

jelentősen megnőtt

Forrás: TeiR, KSH Tstar

f) eladósodottság
A lakásviszonyok jellemző problémái a kőzműdíj, illetve alakáshitel tartozások. A rendelkezésre álló adatok
szerint a családok a közműdíjat és a hiteltörlesztéseket is nehezen, illetve nem tudják teljesíteni. Számos
ingatlanra van jelenleg végrehajtás. A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról is,
mely akkor nyújt támogatást ha már egy nagyobb összegű díjhátralék összegyűlt. Mivel Valkó lakossága
nem éri el a 10 ezer főt, ezért erre nincs lehetőség. Településünkön nincs nyilvántartva hajléktalan személy.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Valkó külterületén több évtizede óta kialakult egy üdülő terület a mesterséges horgásztó kialakítása miatt.
Az évek folyamán több család állandó jelleggel, életvitel szerűen ott él.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

telepjszegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetősége i, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
a)

a

megközelíthetősége,

Valkón a telepek} szegregátumok képződéséről nincs adat, nem léteznek hivatalosan.
b) a telepenjszegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
Nem

jellemző.

3.5.1. számú táblázat - Telepek} szegregátumok helyzete
Telepek} szegregátumok száma a
telepü lésen:

o

Telepi lakások száma a településen:

2008

o

2009

o

2010

o

2011

o

2012

o

2013

o

2014
2015
2016
2017
Forrás: helyi adatgyűjtés
3.5.3. szárnú táblázat - A telepeken} szegregátumokban

élők

összes fő

férfi

nő

2008

O

O

O

2009

O

O

O

2010

O

O

O

2011

O

O

O

2012

O

O

O

O

O

O

\

a telepen/szegregátumokban
száma és változása

0-6-éves

élők

7-14 éves

O

O

15-30 éves

O

O

O

31-45 éves

O

O

O

46-64 éves

O

O

O

65< éves

O

O

O

az aktív korúak (15-64 év) közül foglalkoztatott

O

O

O

munkanélküli

O

o

Inaktív

O

O

eltartott

O

O

segélyezettek száma

O

O

O

O

O

O

hátrányos

helyzetű

gyermekek száma

halmozottan hátrányos
száma

helyzetű

gyermekek

Forrás: Önkormányzati adatok

ej szegregációval veszélyeztetett területek} a lakosság területi

átrendeződésénekfolyamatai

Nincs ilyen.
3.6Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a)

az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz. szakellátáshoz való hozzáférés

3.6.1. számú táblázat - Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek részére

Csak felnőttek részére szervezett
háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

2

O

O

2009

2

O

O

2010

1

O

O

2011

2

O

O

2012

2

O

O

év

tervezett háziorvosi szolgálatok
száma

2008

Forrás: TeiR} KSH Tstar
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLlV. törvény előírja} hogya helyi önkormányzatok feladatai között
szerepel a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi} házi
gyermekorvosi ellátásról} a fogorvosi alapellátásról. az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról} a
védőnői ellátásról} az iskola-egészségügyi ellátásról. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokhoz biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést.

Valkón a háziorvosi feladatokat 2 orvos látja el vállalkozás formájában, házi gyermekorvosi feladatokra
külön orvos nincs a községben. A fogorvosi alapellátás területén egy fogorvos elégíti ki a lakossági
szükségleteket.
Az önkormányzat pályázatot adott be a KEOP 5.5.0/A Energetikai felújításra az egészségházra, illetve orvosi
rendelőre.

A területi ellátásért felelős kórház a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház} mely Kistarcsán található. A gyermekek
rendelkezésére a Heim Pál Kórház} illetve a Madarász utcai telephelye áll rendelkezésre Budapesten.
Az önkormányzat évente szervez egészségügyi szűrővizsgálatot több területen} aminek nagy része ingyenes
a lakosság részére.

Forrás: TeiR} KSH Tstar

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére} egészségi állapotuk megőrzéséhez és
helyreállításához célzó hozzájárulás. A több szociális ellátás alapját jelentő nyugdíjminimum összege 2008.
január l-jétől nem emelkedett} ami a közgyógyellátás jogosultságát is befolyásolta. A nyugdíjak néhány
százalékos emelkedése miatt a normatív és a méltányos közgyógyellátásra való jogosultság a nyugdíjasok
körében csökkent.
A 2013 évben történt változások megbonyolították a közgyógyellátások ügvintézését, mivel minden
esetben - az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó méltányos közgyógyellátásnál is - először a
járasi hivatal bírálata szükséges. Ez a folyamat az ügyintézés idejét is jelentősen meghosszabbítja.

Forrás: Tellt, KSH Tstar
Ápolási díjat alanyi jogon a súlyosan fogyatékos és a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után lehet a
hozzátartozónak igényelni. Ezen kívül megállapítható még fokozott ápolási díj és méltányos alapon járó
ápolási díj is. Az ápolási díj több család esetében a munka nélkül maradt családtagj illetve hozzátartozó
egyetlen rendszeres jövedelme.
b) prevenciós és
hozzáférés

szűrőprogramokhoz

(pl. népegészségügvi, koragyermekkori

kötelező szűrésekhez)

való

A népegészségűgyi. kora gyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított.
Fogászati szűrést a fogszakorvos végzi az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. és az ide vonatkozó
körzetbe való ellátás alapján.

e) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A Móra Ferenc Általános iskolában az iskoláskorú gyerekeknél van fejlesztő pedagógus, gvógvpedagógus,
nevelési tanácsadó és képességvizsgáló. akiknek a szakvéleménye alapján látják el a gyerekeket előírt
óraszámban. Az iskolában utazópedagógusként van logopédus és pszichológus. Az iskoláskorú gyerekeknél
szükség esetén igénybe veszik a családsegítő pszichológusát is. A fejlesztés formája: egyéni és kiscsoportos.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A közétkeztetésben az étrend kialakításánál tekintettel kell lenni a 80/ 1999.{ XI. 28 ) GM - EüM - FVM
együttes rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakra. Ez tartalmazza korcsoportonkénti bontásban a szükséges
energia és tápanyagbevitelt.
Az étrend kialakításának minőségi szempontjai a következők:
Energia és tápanyagtartalom arányos eloszlása
Idényszerűség szerinti nyersanyag felhasználás
Az adott korcsoport élettani sajátosságainak figyelembe vétele
A fő étkezések fehérje komplettálásának érvényesülése
Az étla p vá Itozatossága
Az ételféleségek jelleg, szín, íz szerinti harmóniája
A közétkeztetés legfontosabb feladata az egészséges táplálkozásra nevelés. Minden főétkezésnek (reggeli,
ebéd, vacsora) tartalmaznia kell teljes értékű állati eredetű fehérjét. A fő és a kis étkezéseknek is megfelelő
mennyiségű rostot kell tartalmazniuk. Ezért tízóraihoz. uzsonnához mindig kell gyümölcsöt vagy valamilyen
friss zöldséget adni. Hetente legalább háromszor főzelék adása ajánlott} ami lehet rakott, csőben sült,

angolos, lengyeles vagy az általunk leginkább ismert klasszikus főzelék. A feltét általában valamilyen
húsféle. Az ételek sűrítésénél kerülendő a rántás, helyette alkalmazzuk inkább a habarást.
Az ebédnek mindig tartalmaznia kell levest, ami hozzájárul a napi folyadékbevitel mennyiségének
növeléséhez , jelentős rost és tápanyagtartalommal bír. A leves nem helyettesíthető a manapság nagyon
kedvelt ivólevekkel, melyek sok esetben rostot egyáltalán nem, cukrot többet tartalmaznak a szükségesnél.
Az ebédhez mindig adjunk valamilyen idényjellegű salátát vagy savanyúságot. Ezen kívül hetente ahányszor
étlapba tudjuk illeszteni, friss gyümölcs adása javasolt. A kenyerek közül szükség van a rozs, Graham
különböző magvas kenyerek étlapba illesztésére is, mivel rost tartalmuk mellett ásványi anyag tartalmuk is
jelentős.

A konyhatechnológiai eljárások közül előnyben kell részesíteni a párolást, roston sütést és minimálisra
csökkenteni a bő olajban sütést, ami nagyon megnöveli az ételek energiatartaimát valamint megnehezíti
emészthetőségüket. Kerülni kell a mértéktelen só és cukor használatot. A só helyett inkább különböző
fűszereket haszná Ijunk.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A Móra Ferenc Általános Iskola mellett van közvetlenül a tanuszada, amely lehetőséget ad a gyermekek
úszásoktatására. Az úszásoktatás az órarendbe be van építve, a testnevelésórát minden évfolyamon emelt
óraszámban tartják. A pályázati forrásból a Valkói Községi Sportkör létesítményeit, eszközeit is
használhatják az iskolás gyerekek.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés családsegítés formájában
elérhető, ingyenes a településen.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A településen a hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértéséről a
szolgáltatások nyújtásakor nincs tudomásunk.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A szociális területen tapasztalható pozitív diszkrimináció az ellátórendszeren belül, konkrétan a roma
kisebbség
javára
a
munkaerő
piaci
továbbképzés
területén,
felzárkóztató
programok,
gyermekrendezvények területén.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei sokrétűek, mint pl. a munkahelyek, önkormányzati intézmények, lakóközösségek,
civil szervezetek, a templom. A helyi kultúra és művelődés, valamint a hagyományok ápolásának, a
rendezvények megszervezésének fő színtere az általános iskola, mert a település nem rendelkezik
művelődési házzal. Községünk kedvező természeti adottságokkal rendelkezik. Valkón található a ValkóiVácszentlászlói Víztározó, ahol lehetőség van a horgászatra, a községhez tartozó erdőségben a túrázásra,
egyéb hasznos szabadidő eltöltésére, és nem utolsósorban a vadászatra a helyi lakosoknak és az
idelátogatóknak egyaránt. A lakosság egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségénekjavítását

biztosítani tudjuk, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a társadalom és környezet
problémáit együtt kezeljük. Alapvető cél ezen a területen is az esélyegyenlőség biztosítása, a jó közérzet
elérése és fenntartása, az állampolgárok elégedettsége.
Az információáramlását segíti Valkó helyi lapja a Valkói Hírmondó, a település honlapja: ~.~:-::-;;;;;-,-:.=~~:::,.,
valamint a HFC Network Kft. által biztosított szélessávú internet csatornákon. Ezek által az
állampolgárokhoz, az intézményekhez, a vállalkozásokhoz eljutnak a fontos hírek, események.

bJ közcsségi együttélés jellemzői (pl.

etnikai konfliktusok és kezelésük)

A szolgáltatásokat közösen veszik igénybe a lakosok, nincs elkülönülés az etnikai csoportok és a lakosok
közott. Az ügyfelek ellátják egymást tanácsokkal. Az otthoni eltérő higiéniai körülmények miatt az iskolás
korú gyermekek szülei szoktak panaszkodni a családsegítő szolgálatnál, hogy bizonyos gyermekek ápoltsága
és tisztántartottsága nem megfelelő. Ezekben az esetekben a családgondozó felkeresi az érintett
családokat. A problémát igyekeznek mielőbb orvosolni.

ej helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Szinte már hagyománnyá válik, hogyatelepülésünkön élő 60 év feletti nyugdíjasokat önkormányzatunk a
szociális keret terhére karácsony előtt 4 ezer forinttal támogatja. A családsegítő és gyermekjóléti
szolgálattal, illetve a Vöröskereszttel együtt több alkalommal is osztott élelmiszercsomagot az
önkormányzat a szociálisan rászorulók számára. 2012-ben a Családsegítő Szolgálat a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettel történő együttműködés keretében három alkalommal osztott élelmiszer adományt a
településen, és közel 6000kg adományt kapott Valkó rászoruló lakossága.
A 2012-es évben sikeresen elkezdődött a falu lakosai között történő adományozás, a szolgálat irodájában
gyűjtött kinőtt, megunt ruhák kiosztása hatalmas érdeklődésre tartott számot.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal

A Valkói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 11.-én alakult meg. Céljuk volt, hogy összefogják a
cigány kisebbségbe tartozó lakosokat, képviseljék az érdekeiket, szociálisan, illetve anyagilag is támogassák
őket. Az elnök 200g-ben lemondott, így az önkormányzat más személyt választott meg helyette. Az
Önkormányzat támogatta az általános iskolások kirándulásait, hozzájárult a jól tanuló diákok
könyvjutalmához, továbbá hozzájárult halmozottan mozgássérült gyermek kerekesszékének vásárlásához,
egy-egy elhunyt roma valkói lakos családjának a temetés támogatásához. 2010-ben új Cigány Kisebbségi
Önkormányzat alakult meg, a roma lakosok ismét új elnököt választottak maguknak az élére.
Az elnök minden lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy az arra rászorulókat segitse. Rendszeresen
támogatja a szociálisan rászorulókat ingyenes vetőmaggal, vetőburgonyával.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásainak eleget téve az önkormányzat a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodást megkötötte. Valkó Nagyközség
Önkormányzata és a Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között jó kapcsolat alakult ki, segítve ezzel
egymás munkáját.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési

lehetőségek

meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A mélyszegénységben élők és a romák körében
magas munkanélküliség aránya

fejlesztési

lehetőségek

Nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés
segítése. Az önkormányzat és a munkaügyi központ
együttműködése

A nem regisztrált munkanélküliek számának
felkutatása
Közműtartozások felhalmozása, hitelek fizetésének
megrekedése, adósságállomány újratermelődése
A hátrányos helyzetek generációkon át történő
öröklődése

A szegénység oka és következménye a tartós
munkanélküliség, számuk nem csökken

4. A gyermekek helyzete,

Adatgyűjtés, közmunkaprogramban

való aktív

részvétel
Szociális szolgáltatások bővítése, közfoglalkoztatás
folytatása. A lakosok életminőségének folyamatos
vizsgálata, csa ládsegítő szolgáltatások bővítése
Szükségletfelmérésen alapuló felzárkóztatási
programok szervezése
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, egyéb helyi
foglalkoztatási lehetőségek felkutatása

esélyegyenlősége, gyermekszegénység

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt,
majd elfogadta a 47/2007.(V.31.) sz. határozatával a "Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032" Nemzeti
Stratégiát. A dokumentumok fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és a gyermekek gondozó családjaik
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre egyenlően kiterjed, de azokra a
gyermekekre kell különösen hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a megvalósítás és a hozzáférés során a
legjobban sérülnek.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jel/emzői (pl. gyermekek száma} aránya} életkori megoszlása}
demográfiai trendek stb.]
illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete

aj veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos

helyzetű,

veceternoe vett
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A településen 2011-ben egy 18 év alatti kiskorút vettek védelembe. A veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma 2008-tól 2010-ig ugyanannyi volt, ami már 2011 évre csökkent 15 fővel. Ez a csökkenés jó
eredménynek mond ható.

b)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből

R

Kiegészítő

Ebből tartósan

év

szeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

gyermekvédelmi
ke
ényben
része et
áma

beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

2008

257

13

1

o

97

2009

295

15

1

o

82

2010

304

9

o

o

82

2011

271

13

o

o

70

2012

288

12

o

o

92

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Forrás: TeiR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Gyermekyédelmi KPi1\H:'l7nrlPt'Vf~1<

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2010-ben volt a legmagasabb, 304 fő,
az abból tartósan beteg fogyatékos gyermekek számában az évek között nagy eltérés nem mutatkozik.
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben 2008-ban és 2009-ben is csak egy főt részesítettek. A

rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 20G8-ban volt a legmagasabb, amihez a
2012-es év adata is
közel áll.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya a 4.1.2. számú táblázatban
szerepel. A községben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás külön kérelemre adható.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya az alábbi 4.1.3. számú táblázat
szerint jóllátható.
(magyarázat a táblázat alatt található)

4.1.3. számú táblázat - Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Ingyenes
étkezésben

Ingyenes
étkezésben

50 százalékos

résztvevők

részesülők

mértékű

Ingyenes
tankönyvellátásban

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári

étkeztetésben

száma óvoda

száma iskola 18. évfolyam

kedvezményes
étkezésre jogosultak
száma 1-13. évfolyam

2008

65

64

9

64

O

O

2009

59

73

12

73

8

O

2010

62

120

5

125

25

O

2011

60

80

12

101

36

O

2012

56

112

23

112

61

O

év

résztvevők

részesülők

száma

száma

..

Forrás: TeiR, KSH Tstar, Onkormányzati adatok
Jól látható, hogy az óvodai ingyenes étkezésben résztvevők száma átlagosan 56 és 65 % közott mozog.
Fontos megjegyezni, hogy az óvodáztatási támogatástól sok szociálisan és anyagilag rászoruló család esik el
amiatt, hogy a jogszabály a szülő iskolai végzettségéhez köti a jogosultságot.
Az iskola 1-8. évfolyamig ingyenes étkezésben résztvevők száma 2010-ben volt a legmagasabb, 120 fő,
amelyet a 2012-es év adata közelíti meg a legjobban 112 fővel.
Az 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma 2012 évben a legmagasabb, 23 fővel,
és 2010-ben volt a lega lacsonya bb 5 fővel.
Szintén 2012-ben részesültek a legtöbben óvodáztatási támogatásban 61 fővel. A településen nyári
étkeztetés re nincs lehetőség.

ej magyar állampolgársággal nem

rendelkező

gyermekek száma, aránya

4.1.4. számú táblázat - Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma

év

Magyar állampolgársággal
nem rendelkező óvodások
száma (fő)

Ebből

hátrányos
helyzetű (fő)

Magya
ampolgársággal
nem rendelkező általános
iskolások száma (fő)

Ebből

hátrányos
helyzetű (fő)

2008

O

O

O

O

2009

O

O

O

O

2010

O

O

O

O

2011

O

O

O

O

O

O

O

2012

O

..

/

Forrás: Onkormányzati adatok, BM-BAH
Valkón magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek számáról nincs tudomásunk.

4.2 Szegregáit, telepszerű lakókörnyezetben

élő gyermekek

helyzete,

4.2.1. szárnú táblázat - A településen szegregált lakókörnyezetben

A településen
élő O-6 éves
gyermekek
száma

A településen óvodai
ellátásban részesülő
gyermekek száma

gyermekek száma

A településen bö!csődei
ellátásban részesülő gyermekek
száma

Ebből

Adott
településen
található utazási
idő (perc)

élő

esélyegyenlősége

A településen Biztos Kezdet Gyerekház
szolgáltatásaiban részesülő gyermekek
száma

Ebből

Ebből

Összesen

szegregátumban
él

Összesen

szegregátumban
él

Összesen

szegregátumban
él

o

o

o

o

o

o

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok
Szegregáit, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek léte a településünkön nem jellemző, így vizsgálatuk
nem releváns.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
szolgáltatásokhoz való hozzáférese

helyzetű,

valamint fogyatékossággal

élő

gyermekek

aj védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)

A védőnői ellátás egy védőnővel történik a községben. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma 2008-ban
volt a legmagasabb 198 fővel és 2012-ben a legkevesebb 188 fővel.

b] gyermekorvosi ellátás

jellemzői

(pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A településen gyermekorvos nincs, a háziorvos látja el a gyermekeket is. Gödöllőn, Veresegyházán,
Dányban több gyermekorvos végzi a szakellátással kapcsolatos teendőket. Arról nincs adatunk, hogy ezekre
a helyekre mennyi gyereket visznek el a szülök a községből az ott rendelő gyermekorvosokhoz.

4.3.2. számú táblázat - Gyermekorvosi ellátás

jellemzői

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok száma

Háziorvos általllátott
személyek száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek száma

2008

o

32203

o

2009

o

30151

o

2010

o

11951

o

2011

o

15895

o

Forrás: TeiR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

ej O-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A Valkói Napköziotthonos Óvodában az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan vesznek részt
képzéseken, mindegyikük rendelkezik főiskolai végzettséggel. Négy csoportszoba áll a gyerekek
rendelkezésére, ezenkívül két gyermekmosdó is biztosítja a gyerekek komfortérzetét. Minden gyermek
rendszeresen tudja használni a foglalkoztató, fejlesztő só szobát, ami egyaránt segíti a gyermekek oktatását
és nevelését. Az óvodás gyermekek 60 %-a HH-s és
HHH-s. Részt vettek Integrációs Pedagógiai
Programban. Gyógypedagógus, pszichológus, logopédus heti rendszerességgel segíti a gyermekek
fejlesztését. Az óvoda rendelkezik saját főző konyhával, ami az intézményben található. A tárgyi eszközök
minősége és mennyisége megfelelő, biztosítják a folyamatos cseréjüket.
4.3.3. számú táblázat -

év

Bölcsődék

bölcsőd ék száma

és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

bölcsőd ébe beírt

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma

gyermekek száma

(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

Működő

összes

bölcsődei férőhelyek

száma

2008

O

O

O

O

2009

O

O

O

O

2010

O

O

O

O

2011

O

O

O

O

2012

O

O

O

O

Forrás: TeiR, KSH Tstar

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

2008

o

o

2009

o

o

2010

o

o

2011

o

o

2012

o

o

Forrás: TeiR, KSH Tstar, Intézményi
Valkó településen családi napközi nincsen.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

1
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

1

100
Óvodai

száma

4

Óvodai

'P

száma

Az óvoda nyitvata rtási

~j (

6,30-17,00

ig)

5 hét
A nyári óvoda-bezárás időtartama: O
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvoda pedagógusok száma

Fő

Hiányzó létszám

9

O

9

O

O

O

4

O

O

O

Gyógypedagógusok létszáma

Dajka/gondozónő

Kisegítő

személyzet

Forrás: TeiR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
Az óvodai csoportokba 1-1 dajka jut a gyermekekhez, és a négy dajkából három elvégezte a dajkaképzőt.
4.4.2. szárnú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.

2008

O

O

2009

O

O

2010

O

O

2011

O

O

2012

O

O

Forrás: TeiR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

ai
feladatellátási
helyek száma

óvodába beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

120

1

89

O

4

100

1

78

O

107

4

100

1

86

O

94

4

100

1

92

O

4

100

1

3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

férőhelyek

2008

121

4

2009

115

2010

2011

év

2012

óvodai
száma

O

Forrás: TeiR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele

Összesen

Az intézménybe beíratott gyermekek
létszáma

20

28

24

13

15

Más településről bejáró gyermekek
létszáma

O

O

O

O

O

O

az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)

O

O

O

O

O

O

a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma

2

2

2

2

O

8

12

15

15

8

O

50

a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma

Az intézménybe beíratott gyermekek
létszáma

O

O

O

Más településről bejáró gyermekek
létszáma

O

O

O

az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)

O

O

O

O

O

a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma

O

O

O

O

O

a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma

O

O

O

O

O

O

O
O

Forrás: TeiR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti és családsegítői szolgáltatást 2011. szeptember 22-től a településen 1 fő családgondozó
látja el, heti 40 órában, ebből 20 óra ügyfélfogadási idő. Pszichológusi szolgáltatást nyújt 1 fő heti 6 órában.

A Családsegítő Szolgálat munkájáról

A szolgáltatás tartalma: A családsegítés keretei között Szolgálatunk a törvényben foglaltaknak megfelelően
az alábbi területeken fejti ki tevékenységét:
•

a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,

•

az anyagi nehézségekkel küzdők számára szervezi a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

•

családgondozást végez, próbálja elősegíteni a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását,

•

a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik

•

családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő, meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő
családokat segítő szolgáltatásokat.

részére tanácsadást nyújt,
szervezi

a

A szolgáltatás célcsoportja; a Családsegítő Szolgálatot önkéntesen felkeresők; a jelzőrendszer által küldött
vagy együttműködésre kötelezett, szociális problémák miatt veszélyeztetett és/vagy krízishelyzetben lévő
személyek.

e)

gyermekvédelem

A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

A szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó szolgáltatások:
A Szolgálat szakmai munkája szolgáltatási, szervezési, és gondozási feladatokra terjed ki.

Szolgáltatási feladatok :
A településen az ügyfelek leginkább a hivatalos ügyek intézésében kérik szolgálatunk segítségét, illetve nagy
igény mutatkozik az adományok közvetítésére.
Együttműködésünket a
társhivatalok leginkább környezettanulmányok készítésében, javaslatok
elkészítésének ügyében kérik.
Nagyon jelentős mennyiségű a településen az igazolatlan iskolai hiányzások miatt érkező jelzésekkel
kapcsolatos tennivaló.
Egyéb gyermekjóléti szolgáltatásaink:
ti

ti

ti

fi

ti
ti

•
•
•
ti

•
..
•

tájékoztatás a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz
való hozzájutásról,
a gyermek panaszá nak meghallgatása, annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedések
megtétele
tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, nevelési, stb. problémák
esetén)
hivatalos ügyek intézésének segítése, kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása
közvetítés más intézmények, szakemberek felé
hatósági beavatkozás kezdeményezése
javaslatkészítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére
a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatosan figyelemmel kísérése
gondozási-nevelési terv készítése
adományok közvetítése
környezettanulmány készítése
programok szervezése
kapcsolattartási ügyelet biztosítása

szabadidős

Szervezési feladatok:
Szabadidős programokat, foglalkozások szervezése: A szolgálat minden évben szervez nyári tábort a
gondozott gyermekeknek, emellett rendszeres szervezünk a gyermekeknek kézműves foglalkozásokat,
sporteseményeket.

A Családsegítő Szolgálat a Sülysápi Esély Ifi-irodával közösen rendszeresen szervez gyermekprogramokat,
foglalkozásokat, különösen a sporteseményekért lelkesednek a gyermekek. A résztvevők szállításában Valkó
Önkormányzata nagy segítséget nyújt. Helyben, a településen is rendszeresen szervez a gyermekek számára
kézműves foglalkozásokat, melyhez az alapanyagokat Valkó Önkormányzata biztosítja, és lebonyolításában
lelkes önkéntes szülők működnek közre. Nyáron sportfoglalkozásokkal, és egyéb programokkal - filmklub,
kézműves foglalkozások, disco, vetélkedők - próbáljuk a gyermek időtöltését színesíteni.
Gondozási feladatok:
2012. évben 12 gyermek kapcsán történt tanácsadással orvosolható esetkezelés, és 67 gyermek részesült
gyermekjóléti alapellátásban gondozási típus szerint a következőek szerint:
•
IH (hatósági intézkedés alapján ideiglenes hatályú elhelyezés): 3 fő
fl
ÁT (átmeneti gondozásban élő gyermek): 5 fő
•
•
6)

UG (hatóság által kirendelt utógondozás): 1 fő
VV (hatósági intézkedéssel történt védelembe vétel): 8 fő
AG (alapellátásban gondozott):
•
31 fő (iskolai hiányzás miatt)
ti
12 fő (magatartásprobléma miatt)
•
7 fő (családba fogadás)

fj krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Településünkön nincs anyaotthon, családok átmeneti otthona és egyéb krízishelyzetben igénybe vehető
szolgáltatás sem.

gj

egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

A szolgálat minden évben szervez nyári tábort a gondozott gyermekeknek, emellett rendszeres szervezünk
a gyermekeknek kézműves foglalkozásokat, sporteseményeket.

hj gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma a településen 2010-ben volt a legmagasabb 125 fővel,
2008-ban a legalacsonyabb 64 fővel.
Elmondhatjuk, hogy az iskolában sikeresen működik az iskolatej program.
A közétkeztetésben az étrend kialakításánál tekintettel kell lenni a 80/ 1999.( XI. 28 ) GM - EüM - FVM
együttes rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakra. Eztartalmazza korcsoportonkénti bontásban a szükséges
energia és tápanyagbevitelt.
Az étrend kialakításának minőségi szempontjai a következők:
Energia és tápanyagtartalom arányos eloszlása
Idényszerűség szerinti nyersanyag felhasználás
Az adott korcsoport élettani sajátosságainak figyelembe vétele
A fő étkezések fehérje komplettálásának érvényesülése
Az étlap változatossága
Az ételféleségek jelleg, szín, íz szerinti harmóniája
A közétkeztetés legfontosabb feladata az egészséges táplálkozásra nevelés. Minden főétkezésnek ( reggeli,
ebéd, vacsora) tartalmaznia kell teljes értékű állati eredetű fehérjét. A fő és a kis étkezéseknek is megfelelő
mennyiségű rostot kell tartalmazniuk. A tízóraihoz, uzsonnához ezért mindig kell gyümölcsöt vagy
valamilyen friss zöldséget adni. Hetente legalább háromszor főzelék adása ajánlott, ami lehet rakott,
csőben sült, angolos, lengyeles vagy az általunk leginkább ismert klasszikus főzelék. A feltét általában
valamilyen húsféle. Az ételek sűrítésénél kerülendő a rántás, helyette alkalmazzuk inkább a habarást.
Az ebédnek mindig tartalmaznia kell levest, ami hozzájárul a napi folyadékbevitel mennyiségének
növeléséhez , jelentős rost és tápanyagtartalommal bír. A leves nem helyettesíthető a manapság nagyon
kedvelt ivólevekkel, melyek sok esetben rostot egyáltalán nem, cukrot többet tartalmaznak a szükségesnél.
Az ebédhez mindig adjunk valamilyen idényjellegű salátát vagy savanyúságot. Ezen kívül hetente ahányszor
étlapba tudjuk illeszteni; friss gyümölcs adása javasolt. A kenyerek közül szükség van a rozs, Graham
különböző magvas kenyerek étlapba illesztésére is, mivel rost tartalmuk mellett ásványi anyag tartalmuk is
jelentős.

A konyhatechnológiai eljárások közül előnyben kell részesíteni a párolást, roston sütést és minimálisra
csökkenteni a bő olajban sütést, ami nagyon megnöveli az ételek energiatartaimát valamint megnehezíti
emészthetőségüket. Kerülni kell a mértéktelen só és cukor használatot. A só helyett inkább különböző
fűszereket használjunk.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtása kor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Erről

a pontról nincs adata az önkormányzatnak.

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

Pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül juttatások területén nincs, csak a szolgáltatások
területén,
konkrétan
a munkaerő
piaci
továbbképzés területén, felzárkóztató
programok,
gyermekrendezvények területén.

4.4 A kiemeit figyelmet igénylő gyermekek/tanulók,
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

valamint fogyatékossággal

élő

gyerekek

valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekjtanulók óvodai, iskolai ellátása

aj a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos

helyzetű,

4.4.7. szárnú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók száma

fő

általános iskolások
száma

fő

2010/2011

83

93

176

2011/2012

81

85

166

Forrás: TeiR, KSH Tstar

napközis
tanulók
száma

Általános iskolai tanulók (fő)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

o
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

általános iskolai tanulók száma

2014/2015

2015/2016

2016/2017

napközisek szááma

4.4.10. számú táblázat - Iskolai körzethatár

Hány körzet van a
telepü lésen

Iskolai
körzetenkénti
létszám és hh/hhh
tanulók
megoszlása

1

A körzet
általános
iskoláiba
járó
tanulók
összlétsz
áma

db

A
körzetbe
járó hh
tanulók
létszáma

A körzetbe
járó hh
tanulók
aránya a
körzet
tanulóinak
összlétszámához
viszonyítva

A
I A kö
orzet b'"
e jaro
körzetb
I
~hh tanulók
e járó
aránya a körzet
hhh
tanulóinak
tanulók
össztanulók
létszámához
létszám
viszonyítva (%)

a

(%)
172

160

93%

88

A körzetbe
járó hh
tanulók
létszáma a
település hh
tanulóinak
összlétszámához
viszonyítva

A körzetbe
járó hhh
tanulók
létszáma a
település hhh
tanulóinak
összlétszámához
viszonyítva

51%

..

Forrás: Onkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A körzetbe járó hh tanulók létszáma a település hh tanulóinak összlétszámához viszonyítva és a körzetbe
járó hhh tanulók létszáma a település hhh tanulóinak összlétszámához viszonyítva létszámról nincs adatunk,
a táblázat ezen része azért maradt üresen.

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

folyamot eredményesen
befejezettek száma I aránya a
ppali rendszerű oktatásban
tanév

fő

%

2010/2011

26

100

2011/2012

23

100

Forrás: TeiR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

4.4.13. szárnú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban
20122013.
tanév
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y1
(szükség
szerint,
töröljön
vagy
szúrjon
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sorokat)

SNI
tan
SNI
uló
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k
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nevel
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a az
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a
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mához
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á
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viszon
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m
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szá
a
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HH
tanulók Halmo
aránya zottan
az
hátrán
yos
osztály
létszám helyze
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ához
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A község általános iskolájában minden évfolyamon csak egy osztály van. Az első és a nyolcadik osztályba a
bejáró tanulók száma 1-1 fŐJ a többi osztályba csak helyből járnak a diákok. Napközibe az első osztályból
járnak a legtöbben/ összesen 23-an/ a második/ harmadik és a negyedik osztályosok közül vannak még
napközis tanulok, de már a hatodik osztálytól a nyolcadikig egyáltalán nincsenek. A napközis tanulók száma
összesen 70/ az összlétszám hoz képest 42/2 %.
A hátrányos helyzetű tanulók létszáma összesen 160 fŐJ ami majdnem azonos az összlétszámmal. azaz 93 %.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma 88 fŐJ melyek aránya az összlétszámhoz viszonyítva
51 %. Az általános iskolába összesen 1 magántanuló jár.
A nyolcadik évfolyamot eredményesen befejezők aránya 100 %. A minimum alapműveltségét, készségeket
az iskolában sikerül elsajátítani a diákoknak.

bJ a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolárajóvodára jutó gyógypedagógusok/
iskolapszichológusok száma stb.)
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
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Forrás: TeiR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma
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Forrás: TeiR, KSH Tstar

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
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Fő

Hiányzó létszám
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Iskola pszichológus
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1

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

ej hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Mind a fogyatékos, mind a hátrányos helyzetű gyermekek integrált oktatás-nevelésben vesznek részt. Az
intézmény egész területét és létesítményeit együtt használják. Szabadidős foglalkozásokon, kulturális
programokon együtt vesznek rész.

dJ az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
A településen egy oktatási intézmény van, ezért ez a kérdés nem releváns.

ej pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete,

esélyegyenlősége vizsgálata

beazonosított problémák
Problémás családi háttér: nagyon rossz anyagi
körülmények
A gyermekek felügyelete a nyári időszakban nem
megoldott
A jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele

során településünkön
fejlesztési

lehetőségek

Segélyezés, szociális körülmények javítása
Iskolával és KIK-kel való együttműködés
kezdeményezése
Résztvevők együttműködése,egymás kölcsönös
I

IJK

Gyermekek egészségtelen étkezése, rendszeres
sportolás hiánya

Szabadidő nem megfelelő kihasználása

;..j

;..j";..j

Egészséges étkezetés folyamatos figyelemmel
kísérése szakember bevonásával, sportolási
lehetőségek fejlesztése pénzügyi források
figyelembevételével
Iskolán kívüli tevékenységek számának fejlesztése,
napközire való ráhangolás, korrepetálások
szervezése

nők

5. A

helyzete,

esélyegyenlősége

Az önkormányzat rendelkezésére
mennyiségű adat.

nők

S.l A

a)

gazdasági szerepe és

a helyzetelemzés készítésének időpontjában nem

áll

megfelelő

esélyegyenlősége

foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

S.l.l. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a

nők

körében
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Forrás: Teir és helyi adatgyűjtés

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
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Valkó összlakossága 2413 fő, ebből 1260 a nő, és 1153 a férfiak száma. A népesség nemek szerinti
megoszlásából jóllátható, hogya nők átlagosan magasabb életkort érnek el, mint a férfiak.
Az utóbbi négy évet alapul véve érzékelhető, hogya munkanélküli nők száma emelkedésnek indult. A
munkavállalási korú nők száma a két utolsó évben nem változott, azonban a foglalkoztatott nők száma
visszaesett, ezáltal a munkanélküli nők száma növekedett.
Tapasztalataink szerint a nők körében kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év felettiek, a
pályakezdők, akik még nem rendelkeznek kellő szakmai tapasztalattal, és a GYES-ről munkába visszatérők. A
gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők
munkaerőpiacra való visszakerülésének esélyeit. Különös figyelmet érdemel a veszélyeztetett korcsoportba
tartozó nők foglalkoztatása.

Valkó Önkormányzata, mint munkáltató nem tesz különbséget pályakezdő, kisgyermekes szülő, idősebb,
nyugdíjhoz közelebb álló munkavállaló nő között, és rugalmasan kezeli a problémájukat. Továbbra is céljai
között szerepel a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, a munka és a családi élet
összeegyeztetése.
b)

nők

részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

Településünkön nincsenek szervezett képzési programok, de a Gödöllői régióban működik a Munka- CsaládEgyensúly Program és az Ökomama Program. Ezek a GYES-ről visszatérő kismamák munkába való
visszatérésének megkönnyítésére és továbbképzésükre szerveződött.
c)

alacsony iskolai

végzettségű nők

elhelyezkedési

lehetőségei

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
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Forrás: Teir és helyi adatgyűjtés
Megállapíthatjuk, hogy Valkón a legtöbb munkanélküli nőnek 8 általános iskolai végzettsége van, őket
követik a szakiskolai vagy szakmunkásképző iskolát végzettek, majd azok, akik 8 általánosnál alacsonyabb
végzettségűek, a gimnáziumba tanultak, és a végén a főiskolát vagy egyetemet végzettek. A tapasztalatok
szerint azok a nők, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, nehezen találnak munkát a
munkaerőpiacon, alacsonyak az elhelyezkedési lehetőségeik.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésrőlnincs tudomásunk.

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.)
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
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Forrás: TeiR és helyi adatgyűjtés
A községben a 3 év alatti gyermekek száma erőteljes csökkenést mutat. Ebben közrejátszik az a tény is}
hogya szülők nem vállalnak annyi gyermeket} mint a korábbi években} hiszen a magas rezsiköltségek}
hitelek fizetése miatt, valamint a GYES-ről való munkába visszatérés nehézségei miatt egyre kevesebb a
családok túlnyomó részénél az egy főre jutó jövedelem, nem beszélve a pályakezdő fiatalok
elhelyezkedéséről. így elmond hatjuk} hogyagyermekvállalás túlnyomórészt függ a családok anyagi
helyzetéről} vagyis erőteljes összefüggés van a munkaerö-piaci és családi összeegyeztetése között.
Településünkön nincs bölcsőde} de lehetősége van azoknak a szülőknek arra, akik Gödöllőn vagy más
városban dolgoznak} hogy munkába menetel előtt elvigyék gyermeküket az ottani bölcsödébe. majd
munkaidő végén érte menjenek. Megjegyzem azonban} hogy elsősorban a körzetbe tartozó gyermekeket
veszik fel} részesítik előnyben} így a valkói bölcsődés korú gyermekek elhelyezése nehézkesebb. Megoldást
jelent még azoknál a családoknál. ahol élnek a nagyszülők és már nyugdíjasok} hogy míg a szülők dolgoznak}
ők vigyázzanak az unokákra.
Családbarát munkalehetőség lenne az otthon végezhető rnunka, illetve a részmunkaidős munkahely is.
Ebben az esetben megoldott lenne a pénzkeresés} és a gyermekkel való foglalkozás lehetősége is a
kisgyermekes anyukák számára. A gyermekek betegsége kapcsán a munkáltatók nagy része nem tetszését
nyilvánítja az otthon maradó szülő esetén.
Családi napközi szintén nincs Valkón.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés,
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Forrás: TeiR és helyi adatgyűjtés

Valkón a területi

védőnő feladatai:

Várandós anyák gondozása: az új élet anyaméhen belüli fejlődésének figyelemmel kísérése, az anya, a
szülőpár felkészítése a baba fogadására.
O-6 éves korú gyermekek folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozása továbbá a harmonikus szülógyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, az egészséges
életmód hoz szükséges ismeretek nyújtása. Az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők
és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése.
Az óvodába járó gyermekek gondozása, szűrése, hygienes ellenőrzése. Gondozási, nevelési tanácsok adása,
iránymutatás az egészséges testi,- lelki fejlődés érdekében.
Iskolás korúak gondozása:
Alapszűrések végzése: testi fejlődés (súly,

hossz, mell körfogat), pszichomotoros, mentális, szociális
érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás), mozgásszervek szűrése (lúdtalp,
gerincelváltozások), golyvaszűrés, vérnyomásmérés.
fejlődés,

A gyermekek,
regisztrá lása.

tanulók

személyi

higiénéjének

ellenőrzése,

testi,

szellemi

fejlődésük

ellenőrzése,

Részvétel az egészségtan oktatásában (elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos
alapismeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás,
családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése).

További feladatok:
A gyermekek gondozása során kötelező szűrővizsgálatok végzése önállóan, az orvosi ill. orvossal végzett
szűrések, védőoltások szervezése, előkészítése, dokumentálása.
Családgondozás.
A gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése,
felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet

kialakításához. Családtervezésset. életmóddal kapcsolatos tanácsadás} az anyaságra való felkészülés
segítése} valamint a lakossági célzott szűrővizsgálatokszervezésében való részvétel.
A széles skálán rnozgó, szerteágazó védőnői tevékenység a családok} gondozottak
készségével} együttműködésével lehet csak eredményes.

5.4 A nőket

érő erőszak,

családon belüli

megfelelő

fogadó

erőszak

Családon belüli erőszak

A családi erőszakról nagyon kevés adatunk van. Általában az erőszak nagy része a családban marad. A nőket
érő erőszakos cselekedetek egy része nincs felderítve. Köszönhetően a védőnői hálózatnak} a rendőrség
fáradhatatlan rnunkájának, a gverrnekvédelmi. szociális szolgáltatásoknak, a jelzőrendszereknek,
elmond hat juk} hogy egyre több esetre fény derül} és a lakosok részéről szélesebb körben tisztában vannak
azzal} hogy probléma esetén hová fordulhatnak segítségért.

5.5 Krízishelyzetben igénybe

vehető szolgáltatások

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe

(pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
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Forrás: Helyi

adatgyűjtés

Településünkön nincs anyaotthon. családok átmeneti otthona és egyéb krízishelyzetben igénybe vehető
szolgáltatás sem.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
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Forrás: Helyi

adatgyűjtés

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületébenaz előző ciklusban 2 nő képviselő volt, a jelenlegi
testületben 1 van. Ugyan ez csökkenést mutat, de a 2010-ben történő önkormányzati választás során már a
képviselők számát törvény csökkentette.
A polgármesteri hivatalban dolgozó 7 fő köztisztviselőből1 férfi és 6 a nő.
A településen nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
a roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, illetve a gyermeküket egyedül
nevelő anyák, továbbá a 45 év feletti nők többszörösen is hátrányos helyzetben vannak. A magyar
társadalomban még ma is sokan vallják azt, hogya nők helye a ház körül, a családban van, nem a
munkaerőpiacon. Még a rendszerváltás előtti időkben a férfiak el tudták tartani a családot, fizetésük jóval
magasabb volt a nőkénél. Ma már ez közel sem mondható el, a bérkiegyenlítődés oka többek között az,
hogy az ő végzettségük sok esetben magasabb a férfiakétól, ami a fizetéseknél is megmutatkozik.
A

munkaerőpiacon

Össztársadalmi problémának számít a nők körében a magasabb munkanélküliség aránya. Ezen komplex
programokkal lehet enyhíteni.
Az általános iskolában lehetőség van hetente egyszer részt venni gyógytornán, amit egy nyugdíjas
pedagógus vezet. A tornán bárki részt vehet, de a tornázók, odalátogatók 99 %-a nő.
Havonta két alkalommal a Szent Erzsébet Házban felnőtt hittan órát tart Izrael Pál Atya azok számára, akik
hitük gyakorlásában komolyabban szeretnének elmélyedni, illetve bővebb magyarázatot kapni a vallás
egyes területeire. A katekézisen résztvevők nagy részben szintén nők.

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

problémás elhelyezkedése

Magas a szegénység kockázata a gyermekét egyedül
nevelő és a több gyermeket nevelő családban
Családi konfliktusok kialakulása a GYED-en, GYES-en
lévők családjának körében az anya magányosság
érzése miatt
Szűrővizsgálatokonvaló

részvétel elhanyagolása
Rosszabbak a kisgyermeket nevelő szülők
foglalkoztatásának esélyei

fejlesztési

lehetőségek

Munkahelyek, helyi vállalkozások felmérése,
vállalkozások ösztönzése, segítése
Szociális szolgáltatások, támogatások körének
bővítése, kialakítása
Zöldterületek gondozása, több olyan szabadidős
program szervezése, melyen a gyermekekkel is részt
vehetnek
További szűrővizsgálatok szervezése
Gyermekfelügyelet megszervezése, biztosítása,
kisgyermekes szülők toborzása

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb

jellemzői

(pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

Az időskorúak családi állapotára jellemző} hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok} és
növekszik az özvegyek aránya.
201l-es adatok alapján a népesség 20%-a nyugdíjas} melynek nagyobb része nő. Idősek nappali ellátásában
részesülők száma

30

fő.

2011-ben (2012-ben

31fő

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
- növekszik az átlagéletkor}
- magasabb a középkorúak halandósága,
-

nők

hosszabb élettartama CJeminization of ageing").

Nyugdjasok száma (fő)
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Településünkön a nyugdíjasok száma az utóbbi pár évben csökkenést mutat. A nők tovább élnek a
férfiaknál} magasabb az életkoruk. A 64 év felettiek lakosság számában az utóbbi öt évben nincs nagy
eltérés.
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok. keringési zavarok, szív- és érrend- szeri
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül
marad} izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik} önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok
embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a demencia kialakulása.
Jellemző, hogya betegségek általában együttesen fordulnak elő} különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a
súlyos} krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
nappali ellátásban
részesülő

év

időskorúak száma
fő

fő

%

2008

376

35

9%

2009

392

37

2010

387

43

11%

2011

383

40

0%

2012

384

o

0%

Forrás: TeiR, KSH Tstar

64 évnél

idősebbek (fő)

64

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális,
közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a települést minden állampolgára részére biztosított, egy
része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező
feladatának és emellett önként vállalt intézkedéseket is biztosít.
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep jutott a civil
szektornak, egyházi, alapítványi és magán szervezetek is.
A községben található egy gondozási központ a Szent Erzsébet Házban, ahol lehetőség nyílik az idősek
nappali ellátására. Az intézmény a tulajdonában lévő járművel oldja meg az idősek oda- és hazaszállítását.
Az ellátottak napközben közös programokon és foglalkozásokon vehetnek részt, és biztosítják számukra a
meleg ebédet is. Azok az idősek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, nem magányosan otthon, hanem
közösségben, és hasznosa n tudják tölteni a napjaikat. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy hetente egy
alkalommal a katolikus hitüket gyakorlóknak az idősek nappali ellátásának keretén belül lehetőségük van a
szentmisén való részvételen is.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

2008

O

2009

O

2010

O

2011

O

2012

O

Forrás: TeiR, KSH Tstar
Időskorúak járadékában részesülőkről nincs

6.2

Idősek munkaerő-piaci

a)

idősek,

adatunk.

helyzete

nyugdíjasok foglalkoztatottsága

6.1.1. számú táblázat - Nyugdíjban,

nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban r esülö nők

2009

270
255

414
412

2010

252

408

2011

247

399

2008

nemek szerint
összes nyugdíjas

646

Nyugdjasok száma (fő)

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban Valkón sokkal több nő részesül, mint férfi. Az idei évtől a törvény
mérsékli, illetve feltételekhez köti a nyugdíj mellett való munkavállalást
b} tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Sok nyugdíjas fogékonya tanulásra, a számítógép, a mobiltelefon használatára.

ej hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésrőlnincs tudomásunk.

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő

fő

fő

%

fő

2008

126

3

2%

70

O

2009

150

4

3%

113

0%

2010

172

6

3%

98

0%

2011

182

8

4%

126

0%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeiR

%

Jól látható, hogy az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan növekszik. A tartós
munkanélküliek száma az utóbbi évben a legmagasabb.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés

aj az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az évente ingyenesen megszervezett szűrővizsgálatokon való részvétel a község minden lakója számára
biztosított.

b} kulturális,

közművelődési szolgáltatásokhoz

való hozzáférés

A valkói idősek a nyugdíjasklubon keresztül részt vesznek közös kirándulásokon, kulturális rendezvényeken,
nótaesteken. Az önkormányzat képviselő-testülete támogatja az idősek programokon történő részvételét,
bekapcsolódásukat a közéletbe.

ej

idősek

informatikai jártassága

A számítógép kezelésére volt kezdeményezés a nyugdíjasok körében, de ismeretlen okok miatt a képzés
nem jött létre. Az erre érdeklődőket családon belül a gyermekek és az unokák tanítják.

6.4 Az időseket] az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Valkón az időseket, nyugdíjasokat a Hagyományőrző nyugdíjasklub fogja össze. A klubhoz tartozó személyek
nagy súlyt fektetnek egymás odafigyelésére, segítésére. Rendszeresen megtartják az éppen esedékes tagjuk
névnapját, továbbá, mivel hagyományőrző nyugdíjas klub, felidézik szüleik, nagyszüleik által végzett falusi
szokásokat, pl. tollfosztás. kukoricafosztás. Közben nagy kedvvel éneklik a régi nótákat! dalokat. Közel 40
klubtagjuk van! a legkülönbözőbb korosztálytól! 60-83 éves kor között. Több esetben meghívást kapnak
egy-egy nyugdíjas rendezvényre! ahol a nyugdíjasokból álló énekkar műsorrallép fel.
Szerveznek közös kirándulásokat! az elmúlt időben Szilvásvárad-Eger volt az úti cél. Jelenleg folyamatban
van a szervezése Esztergom-Visegrád-Szentendre város látogatása.
A klub tagjainak több mint 90 %-a gyakorolja a római katolikus vallást! rendszeres szentmise látogató. Több
ízben szerveznek zarándok utat is. A klub összejöveteleken közösen megbeszélik az idős, de nem klub tagok
egészségi állapotával. szociális rászorultságával kapcsolatos kérdéseket. Megvitatják, hogyan tudnak
segíteni.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas az idős és az egyedül élő személyek aránya

Programok megrendezése és lebonyolítása, újabb
program lehetőségek keresése, bővítése
Előadások szervezése, biztonsági rendszerek
kiépítésének segítése
Tevékeny időskort szolgáló gyakorlatok alkalmazása,
tapasztalatok elterjesztése, hasznos és sikeres
példák felkutatása
Generációs programok, közös kirándulások
szervezése,
Számítástechnikai programok szervezése, ismeretek
bővítése, motiválás az érdeklődésre

Az idős személyek gyakran válnak áldozattá
Idősödés

problémája a társadalmi gazdasági
aktivitás hiánya

Nemzedékek közötti kapcsolatban előforduló
nehézségek
Hiányos a számítástechnikai tudás és az
internethaszná lata

7. A fogyatékkal

élők

helyzete, esélyegyenlősége

A fogyatékkal élők helyzetéről úgy, mint lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzetéről kevés
adat áll rendelkezésünkre, ezért nehéz lenne pontos képet alkotni róluk.
A fogyatékkal élő emberek a társadalomnak talán a legsérülékenyebb csoportját alkotják. Fontos lenne
olyan környezet megteremtése számukra, ahol egyenlő esélyekkel érvényesülhetnek a mindennapi életben,
úgy a közlekedésben, a lakhatásukban, a szociális és egészségügyi ellátásukban, az iskoláztatásukban, a
munkalehetőségükben, a kulturális és társadalmi életükben, és nem utolsósorban a szórakozás és a
sportélet területén is. Részükre szolgáltatásokat, az ellátásokat egyénre szabottan kell megtervezni.
A fogyatékos személyek a társadalmon belül el vannak szigetelve, ezáltal a családjuk is jobban elkülönül
kö rnyezetétől.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

aj fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfogla Ikoztatás)
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességűszemélyek szociális ellátásaiban részesülők száma
év

megvaltozott munkaképességűszemélyek
ellátásaiban részesülők száma

egészségkarosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma

2008

59

3

2009

51

O

2010

47

O

Forrás: TeiR, KSH Tstar
Az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők számáról2009-ben és 2010-ben nullás
adataink vannak.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
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Forrás: TeiR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
Községünkben nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy nincs.

b} hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Hátrányos megkülönböztetésrőlnincs tudomásunk a foglalkoztatás területén.

ej önálló életviteit támogató helyi intézrnénvek, szolgáltatások, programok
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK LAKÓOTIHONAI
A Lámpás 192 Közhasznú Alapítvány intézménye 6 lakóotthont működtet 52 fő 16-62 év közötti értelmi és
halmozottan (enyhe vagy középsúlyos fokban) sérült felnőtt számára, amiből kettő Valkó településen
található.
Céljuk segíteni az ő lakóotthonos lakhatásukat. és a lehetőségekhez mérten felkészíteni őket a társadalomba
való beilleszkedésre. Az értelmileg akadályozott személyek egyéni igényeihez és képességeihez igazítottan
kis létszámú szociális szolgáltatások működtetése a feladatuk, ahol személyre szabott bánásmódban
részesítik a lakókat. Az ellátottak mindennapjait a szociális segítő személyek támogatják, kísérik. Valkón 2
családi házakban történik a gondozás.
Igyekszenek megteremteni klienseik számára egy olyan életmintát és hétköznapi életfeltételeket,
amelyek a társadalom megadott feltételeinek és életmódjának a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek,
ezzel is erősítve bennük és embertársaikban, hogy mindannyian a társadalom egyenlől egyenjogú, teljes
értékű tagjai.
Ennek fényében lakóotthoni elhelyezést családias, személyre szabott környezetben igyekszenek megoldani.
Munka jellegű foglalkoztatásokat szerveznek. Lakóik nagy része védett rnunkahelven. ill. intézményen belüli
foglalkoztatásban dolgozik, vagy fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. Törekszenek normál munkahelyek
felkutatására és munkakörülményeik normalizálására is. A helyi adottságok nyújtotta lehetőségek alapján
céljuk mindenki számára valamilyen foglalkoztatás biztosítása.
Egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatásokba bekapcsolódnak az ellátást a helyi egészségügyi
szolgáltatások körében veszik igénybe (körzeti, szakorvosi ellátás stb.).
Szabadidős programok szervezésének támogatásánál céljuk, hogy mindenki továbbra is maga szervezze
programját, amennyiben képes rá, de gondoskodnak választható programlehetőségekrőlis.
Nagyon fontos a családias ünnepek megtartása lakóotthonaikban is: névnapok, szülinapok, Karácsony,
Húsvét stb., hiszen kiemelik a hétköznapokból. és erősítik azt a tudatot lakóikban. hogy egy olyan
közösséghez tartoznak, ahol szeretik és elfogadják őket.
Lényeges szempont az otthonok közötti kapcsolatok elmélyítése, különböző közös programok,
tevékenységek szervezése által egymás jobb megismerése. Ezért is elmaradhatatlan esemény minden évben
az Intézményi Születésnap, a farsangi bál és a közös nyári táborozás.
A hozzátartozókkal való szorosabb együttműködés érdekében találkozókat szerveznek.
Alapelvük, hogy igazodni kell az ellátottjaik szükségleteihez, és mindenki annyi és csak annyi segítséget
kapjon, ami jelenlegi állapota és képességei szerint szükséges ahhoz. hogy minél hatékonyabban el tudjon
helyezkedni a társadalom közösségeiben.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása] kedvezményei
Az önkormányzathoz a fogyatékosok rendkívüli segélykérelemmel fordulhatnak. Kérelmük elbírálásában a
Szociális Bizottság dönt. A helyi szociális rendelet szerint évente öt alkalommal adható átmeneti segély az
arra rászorulók részére.
2010-ben az önkormányzat egy ágyhoz kötött mozgáskorlátozott személy ellátásának megkönnyítése
érdekében egy "Herkules Elektromos Betegemelő" gyógyászati segédeszköz megvásárlásához járult hozzá.
A lakosságon belüli fogyatékosok számáról nincs adatunk, az adatgyűjtő rendszereken keresztül nem
hozzáférhető.

7.3 A kőzszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

Valkón a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. A Móra Ferenc Általános
Iskola, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése befejeződött. Jelenleg az Egészségház, - ezen belül
található a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, illetve a védőnői szolgálat - akadálymentesítése
részlegesen megoldott. Az épület egészére nézve az önkormányzat az akadálymentesítést a jövőben
pályázat útján szeretné megvalósítani az ottani szolgáltatókkal, vállalkozókkal együtt.
a)

települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

7.3.1. táblázat - Akadálymentesítés 1.
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Forrás: helyi adatgyűjtés. személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi
referens információi, fogyatékosok civil szervezetei

b} közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

Valkón a közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei adottak. Az
általános iskolában és a polgármesteri hivatalban az akadálymentesítés megtörtént. A kommunikációs
akadálymentesítettség ezen a két területen megoldott.

ej munkahelyek akadálymentesítettsége
Településünkön nem minden munkahely akadálymentesített.

d} közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Közterületek, parkok fizikális akadálymentesítése nagy részben megoldott, de a jövőben az önkormányzat
törekszik arra, hogy minél nagyobb ilyen jellegű közterület fizikai akadálymentesített legyen

ej fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési

Valkón fogyatékosok nappali intézménye nincsen.

7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi

ápolást/ gondozást nyújtó
intézmény

Nincs
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rehabilitációs intézmény

Nincs
Adat

Nincs Adat

Nincs Adat
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Adat
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17
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Nincs
Adat
Nincs
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Nincs
Adat

Nincs
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Nincs
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támogatott lakhatás

Nincs
Adat

Nincs Adat

Nincs Adat

Nincs
Adat

Nincs
Adat
Nincs
Adat
Nincs
Adat

átmeneti ellátást nyújtó
fogyatékosok gondozóháza

Nincs
Adat

Nincs Adat

Nincs Adat

Nincs
Adat

Nincs
Adat

lakóotthon

17

Forrás: helyi adatgyűjtés

f)

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Ehhez a ponthoz adat nem áll a rendelkezésünkre.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési

lehetőségek

meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Közszolgá Itatásokhoz, kulturá lis és
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az
akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os
Alacsony a fogyatékos személyek foglalkoztatása
Mozgásukban erősen korlátozott személyek
kevésbé veszik igénybe a szűrővizsgálatokat
A település honlapja nem akadálymentes

fejlesztési

lehetőségek

Teljes akadálymentes környezetre való törekvés. A
hiányzó akadálymentesítés megvalósítása pályázat
útján, vállalkozókkal közösen.
Önként vállalt feladat biztosítása az ellátottak
részére
A mozgáskorlátozott személyek értesítése a
szűrővizsgálatok időpontjáról, segítségnyújtás az
eljutásban
Szerződés, megállapodás a honlap szerkesztőjével,
üzemeltetőjével

Fogyatékos személyek által készített termékek
piacának bővítése

Fogyatékos személyek által készített termékek
értékesítési lehetőségeinek bővítése pl. húsvéti,
karácsonyi vásáron való részvétel biztosítása

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések,
társadalmi felelősségvállalása

civil szervezetek és for-profit szereplők

aj a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
önszerveződések

Valkón a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosok részt vesznek az általuk szervezett
programokon. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint támogatja ezeket a
szervezeteket, illetve rendezvényeiket. A szervezetek függetlenségét elismeri és tiszteletben tartja. Az
önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek részt, ami köszönhető a jó együttműködésnek.
Jelentős

civil szervezetek:
Valkói Óvodáért Közalapítvány
Valkói Ifjúságáért Közalapítvány
Valkói Önkéntes Polgárőr Egyesület
Valkói Községi Sportkör Egyesület
Nyugd íjasklub

A közfeladatok ellátásában részt vevő szervezetek:
az oktatás és nevelés területén: általános iskola, óvoda
az egészségügyi szolgáltatásokban: háziorvos, fogorvos, védőnő
sport, illetve szabadidős tevékenység területén: Valkói Községi Sportkör Egyesület
kulturális hagyományok ápolása terén: Nyugdíjasklub
célcsoportok életfeltételeinek jobbítása érdekében szociális jellegű szolgáltatásokat nyújtók:
háziorvosok, gyógyszertár dolgozói, védőnő
település közbiztonságának feladatát ellátó: Valkói Önkéntes Polgárőr Egyesület

b} önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Helyben működő egyház: Római Katolikus Egyház.
Nemzetiségi Önkormányzat: Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelen van az önkormányzat életében, ülései többségén részt annak
elnöke. A legfontosabb döntések előkészítésénél, feladatok meghatározásánál részt vesznek az általuk
delegáltak, adott esetben véleményezési jogukkal élnek.

ej önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat öt társulás tagja:
Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása,
Vácszentlászló Agglomeráció, - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvízelvezetése és Tisztítása, - Csatorna
Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás,
Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás,
Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulása
Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

dj a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos

esélyegyenlőségi tevékenysége

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

ej civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos

esélyegyenlőségi tevékenysége

Acivilszervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos helyzetű
gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének támogatásától kezdve a hagyományőrzésen át a lakosság
egészségi állapotának fejlesztéséig az alapvető közszolgáltatások ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget
támogató szolgáltatások körét.

fj for-profit

szereplők részvétele

A településen
ellátásában.

működő

a helyi

for-profit

esélyegyenlőségi feladatok

szereplőn

ellátásában.

nem vesznek részt a helyi

esélyegyenlőségi

feladatok

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

aj 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
A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a helyi intézményekben dolgozó vezetők, a szociális és
egészségügyi területen munkálkodó kollégák, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkatársa.
A tervezet az önkormányzat honlapján,
közzétételre kerül, így a község lakossága is
véleményt alkothat róla. Honlapunkon az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program megtalálható lesz, így
az arra érdeklődők megismerhetik az esélyegyenlőségi folyamatokat, illetve ellenőrizhetik azok
megvalósítását.

b} az aj pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
Valkó Nagyközség honlapján a HEP-ről folyamatos tájékoztatást adunk, illetve észrevételi lehetőséget
biztosítunk.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

problémák
beazonosítása
rövid megnevezéssel
A

mélyszegénységben
és a romák körében
magas munkanélküliség
aránya
élők

A
nem
regisztrált
munkanélküliek
számának
felkutatása
(nincs adat)

Az intézkedésbe bevont
fejlesztési lehetőségek
meghatározása
aktorok és partnerek
- kiemelve a felelőst
rövid címmel
Nyílt
munkaerőpiacon Munkaügyi
Központ,
Valkói
Roma
történő
elhelyezkedés önkormányzat,
Önkormányzat,
segítése. Az önkormányzat Nemzetiségi
és a munkaügyi központ Intézményvezetői szint
együttműködése

Adatgyűjtés,

közmunkaprogramban való
aktív részvéte I

Szociális

Közműtartozások

felhalmozása,
hitelek
fizetésének
megrekedése,
adósságállomány
újratermelődése

A hátrányos helyzetek
generációkon át történő

Gyermekek

szolgá Itatások
bővítése, közfoglalkoztatás
folytatása.
A
lakosok
életminőségének

folyamatos

vizsgálata,
szolgáltatások
bővítése. Lakásfenntartási
támogatáshoz
való
hozzáférés
családsegítő

öröklődése

Szükségletfelmérésen
alapuló
felzárkóztatási
progra mok szervezése

A szegénység oka és
következménye a tartós
munkanélküliség,
számuk nem csökken

Közfoglalkoztatás
továbbfolytatása,
egyéb
helyi
fogla Ikoztatási
lehetőségek felkutatása

Problémás
családi
háttér: nagyon
rossz
anyagi körülmények

Segélyezés,
szociális
körülmények javítása

A
felügyelete

Iskolával

időszakban

megoldott

gyermekek
a
nyári
nem

Önkormányzat szociális előadó,
Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
helyi
munkatársa,
Valkói
Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat szociális előadó,
Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat, Valkói
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

és

KIK-kel való

együttműködés

kezdeményezése

Székhelyű
Közös
Sülysáp
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat, oktatási
intézmények
Munkaügyi
Önkormányzat,
Központ.
Valkói
Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnő,
Valkói
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Intézményvezető

jelzőrendszer

A

működésének

hatékonyabbá tétele

Gyermekek
egészségte len étkezése,
rendszeres
sportolás
hiánya

Szabadidő

megfelelő

nem
kihasználása

GYES-ről visszatérő nők

Nők

problémás
elhelyezkedése
Magas a szegénység
kockázata a gyermekét
egyedül nevelő és a
több gyermeket nevelő
családban
Családi konfliktusok
kialakulása a GYED-en}
GYES-en lévők
családjának körében az
anya magányosság
érzése miatt
Szűrővizsgálatokon való
részvétel elhanyagolása

Rosszabbak a
kisgyermeket nevelő
szülők

Idősek

foglalkoztatásának
esélyei
Magas az idős és az
egyedül élő személyek
aránya} kevés számukra
az
aktivitást
nyújtó
program
Az idős személyek
gyakran válnak
áldozattá
Idősödés problémája a
társadalmi gazdasági
aktivitás hiánya

Résztvevők
együttműködése}

egymás
kölcsönös tájékoztatása

Egészséges
folyamatos
kísérése

étkezetés
figyelemmel
szakember
bevonásával.
sportolási
lehetőségek
fejlesztése
pénzügyi
források
figyelem bevételével
Iskolán
kívüli
tevékenységek
számának
fejlesztése. napközire való
ráhangolás, korrepetálások
szervezése

Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Jelzőrendszer 19ja
óvoda élelmezésvezető, védőnő,
Valkói Községi Sportkör Egyesület,
iskola tornatanár, Valkói Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat, Valkói
Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
oktatási intézményvezetője

Munkahelvek, helyi
vállalkozások felmérése}
vállalkozások ösztönzése}
segítése
Szociális szolgáltatások,
támogatások körének
bövítése, kia lakítása

Önkormányzat
Polgármester
Munkába
visszatérni
nők,
Munkaadók,
szándékozó
Valkói Óvodáért Közalapítvány
Székhelyű
Közös
Sülysáp
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat, Valkói
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Zöldterületek gondozása}
több olyan szabadidős
program szervezése,
melyen a gyermekekkel is
részt vehetnek

Sülysáp
Székhelyű
Közös
Családsegítő
és
fenntartású
Gyermekjóléti Szolgálat, Valkói
Óvodáért Közalapítvány

További szűrővizsgálatok
szervezése

Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Háziorvos,
szűrést
végzők,
Védőnő, Valkói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Szolgálat,
Gyermekjóléti
Önkormányzat szociális előadó,

Gyermekfelügyelet

megszervezése, biztosítása,
kisgyermekes szülők
toborzása

Jegyző,

Intézményvezetők

Önkormányzat}
Nyugdíjasklub,
Programok megrendezése
Valkói
Önkéntes
Polgárőr
és lebonyolítása}
újabb
Egyesület
program
lehetőségek
keresése} bővítése
Előadások szervezése,

biztonsági rendszerek
kiépítésének segítése
Tevékeny időskort szolgáló
gyakorlatok alkalmazása,
tapasztalatok elterjesztése}

Önkormányzat,
Valkói
KMB
rendőrség,
Valkói
Önkéntes
Polgárőr Egyesület
Önkormányzat, Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat,

Fogyatékkal
élők

hasznos és sikeres példák
felkutatása

Nyugdíjasklub

Nemzedékek közötti
kapcsolatban előforduló
nehézségek

Generációs programok,
közös kirándulások
szervezése

Nyugdíjasklub,

Hiányos a
számítástechnikai tudás
és az internethasználata

Számítástechnikai
programok szervezése,
ismeretek bövítése,

Közszolgáltatásokhoz,
kulturális és
sportprogramokhoz való
hozzáférés lehetőségei,
az akadálymentes
környezet aránya nem
100 %-os
Alacsony a fogyatékos
személyek
foglalkoztatása
Mozgásukban erősen
korlátozott személyek
kevésbé veszik igénybe
a szűrővizsgálatokat

A település honlapja
nem akadálymentes

motiválás az érdeklődésre
Teljes akadálymentes
környezetre való törekvés.
A hiányzó
akadálymentesítés
megvalósítása pályázat
útján, vállalkozókkal
közösen.
Önként vállalt feladat
biztosítása az ellátottak
részére
A mozgáskorlátozott
személyek értesítése a
szűrővizsgálatok
időpontjáról,

segítségnyújtás az
eljutásban
Szerződés, megállapodás a
honlap szerkesztőjével,

Intézményvezetők,

Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és Gyermekjóléti
Szolgálat
Önkormányzat,
Vállalkozók,
Nyugdíjasklub

Önkormányzat, Vállalkozások

Valkói
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat.
'92
Lámpás
Alapítvány
Sülysáp
Székhelyű
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
háziorvos

Önkormányzat, Honlapszerkesztő

üzemeltetőjével

Fogyatékos személyek
által készített termékek
piacának bővítése

Fogyatékos személyek által
készített termékek
értékesítési lehetőségeinek
bővítése pl. húsvéti,
karácsonyi vásáron való
részvétel biztosítása

Székhelyű
Sülysáp
Közös
fenntartású
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Lámpás '92 Alapítvány

Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák diszkriminációtól mentes életet tudnak élni és hozzájutnak
munkalehetőségekhez. Fontos számunkra, hogyamélyszegénységben élőknek javítsunk az életminőségén,
élethelyzetén.
Kiemeit területnek tartjuk a gyerekek jogainak érvényesülését, mint a civilizált életkörülményekhez, az
egészséges élethez való jogot.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi állapotára, biztonságára, felkaroljuk az egyedülálló
embereket, és segítjük a mindennapi életükben.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód érvényesítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, fontosnak tartjuk a fogyatékkal élők életminőségének és
munkaerő-piaci esélyeinek javítását.
1. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Romák és mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:

A mélyszegénységben

élők

és a romák munkavállalási

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben

élők

és a romák körében magas munkanélküliség aránya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

lehetőségeinek segítése

Az önkormányzat és a munkaügyi központ együttműködése
Közmunkába állás segítése
Nyílt munkaerőpiacontörténő elhelyezkedés segítése

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

Álláskereső munka folytatása

Közfoglalkoztatás
Közmunkaprogram szervezése
Önkormányzat, Intézményvezetői szint

Munkaügyi Központ, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2013. december 31. majd ezután folyamatos

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma, nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedettek
száma.
Önkormányzati döntés alapján, illetve pályázattól függően fenntartható

Pályázati forrás hiánya, költségvetési forrás hiánya

Szükséges erőforrások

Személyi és tárgyi feltételek} költségvetési forrás

2. Az intézkedési területek részletes kifejtése- Romák és mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:

Adatgyűjtés

a romák és a mélyszegénységben élő munkanélküliek számáról

Feltárt probléma
(kiind uló értékekkel)

A nem regisztrált munkanélküliek számának felkutatása (nincs adat)

Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Adatgyűjtés}

közmunkaprogramban való aktív részvétel
Helyezet elemzés
Helyzet ismeret

időegységekre

bontásban
Tevé kenysége k
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Partnerek
Határidő(k) pontokba

szedve
Ered mé nyesség i
mutatók és annak
dokurnentáltsága,
forrása
(rövid} közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Adatgyűjtés a

bevont intézmények segítségével
A romák és a mélyszegénységben élő munkanélküliek helyzetének ismerete
Lehetőségek} javaslatok} kapcsolattartás
Önkormányzat szociális előadó} Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat helyi rnunkatársa, Valkói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
helyi munkatársa, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2013. december 31.
2014. június 30.
2014. december 31.

Valós adatok a regisztrált és a nem regisztrált a romák és a mélyszegénységben élő
munkanélküliek számáról
Kapcsolattartás} tájékoztatás rövid} közép és hosszútávon fenntartható

Az adatszolgáltatásban nem közreműködőek
Ösztönzés a regisztrálásra, folyamatos tájékoztatás
Humán} technikai

3. Az intézkedési területek részletes kifejtése- Romák és mélyszegénységben élők

Feltárt probléma
(kiind uló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rővid-, közép- és
hosszútávú

Közműtartozások

adósságállomány

felhalmozása,

hitelek

fizetésének

megrekedése,

újratermelődése

Érintettek felkutatása
Lakásfenntartási támogatáshoz való hozzáférés
Eladósodottak számának csökkenése

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Önkormányzat szociális előadó, Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Partnerek
Határidő(k) pontokba

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

Tájékozódás, adatgyűjtés, helyzetfelmérés
Szociális szolgáltatások bővítése, közfoglalkoztatás folytatása.
A lakosok életminőségének folyamatos vizsgálata.
Családsegítő szolgáltatások bővítése

erőforrások

Rövidtáv: félév
Középtáv: 1 év
Hosszútáv: 3-5 év

Nincsenek meggondolatlan hitelfelvételek
Csökken az eladósodottak száma
Tájékoztatással, információáramlással, szakemberek bevonásával fenntartható

Nem veszik igénybe a segítséget, elzárkózás, elszigeteltség
Folyamatos tájékoztatás, figyelemfelhívás
Humán, technikai, pénzügyi

4. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Romák és mélyszegénységben élők

öröklődésén

Intézkedés címe:

Változtatás a hátrányos helyzetek

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A hátrányos helyzetek generációkon át

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

történő öröklődése

Kapcsolatfelvétel a településen élő, problémát érintő célcsoporttal
Közmunkaprogramban való részvétel
Képzéseken való részvétel
A hátrányos helyzetből való kilépés

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Szükségletfelmérésen alapuló felzárkóztatási programok szervezése
Közmunkaprogram bővítése

tartalma) pontokba
szedve

Képzésekre való motiválás

Résztvevők

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
oktatási intézmények

és

felelős

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
oktatási intézmények

Partnerek
Határidő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és

hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Rövidtáv: félév
Középtáv: 1 év
Hosszútáv: 3 év

Továbbtanulók, szakképzettek száma, közmunkaprogramban részvevő személyek
száma
Tájékoztatással, továbbképzéssel, foglalkoztatással fenntartható

Nincs hajlandóság a továbbtanulásra, a képzésre, a munkába állásra
Kapcsolattartás a célcsoporttal, szakemberek bevonása
Személyi, tárgyi, pénzügyi, humán

5. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Romák és mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:

A mélyszegénységben lévő emberek munkába való visszasegítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem
csökken

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

Felmérés készítése a mélyszegénységben élő családok számáról
Pályázatok felderítése
Közmunkában történő foglalkoztatás
Visszailleszkedés a munka világába
Tartós munkavállalás

bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők
felelős

Partnerek

és

Munkavezető kijelölése
Kapcsolatfelvétel a foglalkoztatókkal, vállalkozókkal, cégekkel
Beiskolázás, átképzés, továbbképzés szervezése
Pályázat figyelése
Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, egyéb helyi foglalkoztatási
felkutatása

lehetőségek

Önkormányzat, Munkaügyi Központ. Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Munkaügyi Központ.
Önkormányzat

Vállalkozók,

Foglalkoztatók Valkói

Roma

Nemzetiségi

Határidő(k)

pontokba

szedve
Ered ményességi
mutatók és annak
do ku me ntá Itsága,
forrása
(rövid, közép és

Évente pályázat benyújtása
3 hónap
1 év
folyamatos foglalkoztatás

hosszútávon],

Munkahellyel rendelkező családok számának növekedése
Segélyezettek csökkentése
Fenntarthatóság: Képzésen megszerzett tudás, ami a település rendszerén belül
marad

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem talál minden mélyszegénységben élő munkahelyet, nem
alapképzettség, nincs kiírva pályázat, nincs együttműködés részükről
Figyelemfelhívás, tájékoztatás

Szükséges erőforrások

pénzügyi, humán, pályázat

1. Az intézkedési területek részletes kifejtése

megfelelő

az

Gyermekek

Intézkedés címe:

Megfelelő családi

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Problémás családi háttér: nagyon rossz anyagi körülmények

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Szülőkkel való

háttér kialakítása

kapcsolatfelvétel
Legalább az egyik szülőnek legyen munkahelye
Csökkenjen a problémás családi háttérben lévő gyermekek száma

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

Rossz anyagi körülmények között élő gyermekek számának felderítése
Környezettanulmány az érintett családoknál
Kapcsolatfelvétel a szülőkkel
A gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését segítő ismeretek elsajátítása
Segélyezés, szociális körülmények javítása
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Védőnő, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Rövidtáv: félév
Középtáv: 1 év
Hosszútáv: 3 év
Munkahellyel rendelkező családok számának növekedése
Emelkedik a megfelelő családi háttérrel rendelkező gyermekek száma
Fenntarthatósága: Együttműködő szülő esetén, illetve foglalkoztatásban részt
vállaló szülő esetén
Szakemberek bevonása

fe nnta rthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem veszik igénybe a segítséget, elzárkózás,
Folyamatos tájékoztatás, érintett gyermekek és családjának figyelemmel kísérése

Szükséges erőforrások

pénzügyi, technikai, humán

2. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Gyermekek

Intézkedés címe:

Felhőtlen

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A gyermekek felügyelete a nyári időszakban nem megoldott

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
id őegysége kre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Partnerek
Határidő(k) pontokba

szedve

nyári szünidő

Rövid távon: Legalább egy hét nyári táboroztatáson való részvétel.
Közép távon: Bővíteni a táborok körét.
Hosszú távon: Két-három fajta
vehetnek az érintett családok

megfizethető

tábor nyaranta, amit igénybe

Igényfelmérés a gyermekes családoknál
bevonása a programok szervezésébe
Iskolával és KIK-kel való együttműködés kezdeményezése

Családsegítő szolgálat

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Intézményzető

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Intézményzető

Rövidtáv: lév
Középtáv: 3 év
Hosszútáv: 5 év

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

Kevés az érdeklődő család a táborra
A szülő vagy szülők nem tudják megfizetni a táborozás költségeit
Támogatók, finanszírozás megoldása

Szükséges erőforrások

pénzügyi, technikai, humán

Táborban résztvevő gyermekek száma
Fenntarthatóság: szervezés, és annak finanszírozása esetén

3. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Gyermekek

Intézkedés címe:

Hatékony szociális jelzőrendszer

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Rövidtáv: információáramlás
Középtáv: jelzőrendszer tagjainak bővítése
Hosszútáv. a rászorulók maximális segítése

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

Megbeszélés a jelzőrendszer tagjaival
Résztvevők

együttműködése,

egyeztetések
az
információáramlás
megkönnyítésének érdekében, egymás kölcsönös tájékoztatása
A rendszer bővítése, új tagok bevonása
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Jelzőrendszer tagjai
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
tagjai

Jelzőrendszer

Negyedévente
Rövidtáv: 3 hónap
Középtáv: 6 hónap
Hosszútáv: 9 hónap

A jelzőrendszer tagjainak száma bővül
Gyakrabban vannak bejelentett esetek, ezáltal több esetben megelőzik a
problémát
Fenntarthatósága: kapcsolattartás, információáramlás, kölcsönös együttműködés
esetén

A jelzőrendszer tagjai nem kellően aktívak
Figyelemfelhívás a rendszer fontosságára
technikai, humán, pénzügyi

4. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Gyermekek

Intézkedés címe:

Egészséges életmódra és sportra nevelés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyermekek egészségtelen étkezése, rendszeres sportolás hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

Rövidtáv: megfelelő mennyiségű étel fogyasztása
Középtáv: egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának elhagyása, rendszeres
étkezés és napi mozgás a friss levegőn
Hosszútáv: megfelelő minőségű és mennyiségű meleg étel, valamint gyümölcs és

hosszútávú
időegységekre

zöldség fogyasztása
Aktív sportolók számának növekedése

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

A szolgáltató által elkészített ételek mennyiségének és minőségének figyelemmel
kísérése
A gyermekek egészséges étkezésének folyamatos figyelemmel kísérése szakember
bevonásával
Sportolási lehetőségek fejlesztése pénzügyi források figyelembevételével
óvoda éJeJmezésvezető, védőnő, Valkói Községi Sportkör Egyesület,
tornatanár, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

iskola

óvoda élelmezésvezető, védőnő, Valkói Községi Sportkör Egyesület,
tornatanár, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

iskola

Rövidtáv: 6 hónap
Középtáv: 1 év
Hosszútáv: 3 év
Folyamatos

Az étkeztetések ellenőrzésének növelése
Kevesebb az elhízott és több az egészséges gyerek
Nő az aktív sportolók száma a gyerekek körében
Fenntarthatósága: figyelemfelhívás az egészséges életmódra, kapcsolattartás a
célcsoporttal

Ellenőrzések elmaradása} az ételek nem megfelelő minősége és mennyisége
Nincs megfelelő együttműködés a célcsoport részéről, elzárkózás a sporttól
Folyamatos ellenőrzés

Költségvetési forrás, személyi feltétel

5. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Gyermekek

Intézkedés címe:

Töltsük kellemesen és hasznosan a szabadidőt!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szabadidő

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

nem megfelelő kihasználása

Több napközis gyermek az iskolában
Szakkörök számának bővítése
Korrepetálások szervezése
Az iskolai könyvtárat több tanuló vegye igénybe
Szabadidő teljes kihasználása

bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Felmérés azoknak a gyermekeknek a számáról, akik egyedül töltik adélutánt,
illetve a szünidőt
Iskolán kívüli tevékenységek számának fejlesztése
Motiválás az olvasásra
Tájékoztatás a sportolási lehetőségekről és a mozgás fontosságáról
Sportprogramok szervezése
Túrákon, kirándulásokon való aktív részvétel

Résztvevők

és

felelős

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, oktatási intézményvezetője
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, oktatási intézményvezetője

Partnerek
Határidő(k)

pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentá Itsága,
forrása
(rövid, közép és

Folyamatos

hosszútávon),

Nincs csellengő, elkallódó gyermek, esélyegyenlőség megvalósulása a szabadidő
hasznos eltöltése közben, közösségi élet fellendülése
Folyamatos odafigyelés a gyermekekre, programok szervezése, motiváltság
biztosítása

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelen diákok, nem igénylik a lehetőségeket
Megfelelő együttműködés hiánya
Tájékoztatás, kapcsolatfelvétel

Szükséges erőforrások

személyi, pénzügyi

1. Az intézkedési területek részletes kifejtése

Nők

Intézkedés címe:

Munkába való visszatérés nehézségei

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

GYES-ről visszatérő nők

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

problémás elhelyezkedése

Minden olyan intézkedés biztosítása, ahol az önkormányzatnak ráhatása lehet a
munkába való visszatérés támogatására
Megfelelő mennyiségű óvodai férőhely
Iskolai napközi otthon
Étkeztetés

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Adatgyűjtés a

problémás esetekről
Tájékoztatás, kapcsolattartás
A vonzáskörzetben működő segítő szervezetek feltérképezése, megkeresése,
Programokba való bekapcsolódás
Munkahelyek, helyi vállalkozások felmérése, vállalkozások ösztönzése, segítése
Önkormányzat Polgármester Jegyző, Munkába
Munkaadók, Valkói Óvodáért Közalapítvány

visszatérni

szándékozó

nők,

Partnerek

Önkormányzat Polgármester Jegyző, Munkába
Munkaadók, Valkói Óvodáért Közalapítvány

visszatérni

szándékozó

nők,

Határidő(k) pontokba

szedve

Rövidtáv: 6 hónap
Középtáv: 1 év
Hosszútáv: 3 év

Eredményességi
mutatók és annak

Adatgyűjtés, folyamatos

Résztvevők

és

felelős

A munkaerőpiacra visszatérő kismamák száma
kapcsolattartás

dokumentáltsága,

forrása
(rövid} közép és

hosszútávon),
valamint
fennta rthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség a visszatérők körében
A munkáltatók nem megfelelő hozzáállása} alkalmazkodás
Megkeresés} kapcsolattartás

Szükséges erőforrások

Humán} technikai

2. Az intézkedési területek részletes kifejtése

Nők

Intézkedés címe:

Esély a kockázatmentes gyermeknevelésre

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Magas a szegénység kockázata a gyermekét egyedül nevelő és a több gyermeket
nevelő családban

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Rövidtáv: adatgyűjtés a problémával küzdőkről
Középtáv: lehetőségek felkutatása
Hosszútáv: elszegényedés megállítása} megszüntetése

időegységekre

bontásban
Tevé ke nysége k
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Kapcsolatfelvétel az intézményvezetőkkel
Igényfelmérés
Szociális szolgáltatások, támogatások körének bövítése. kialakítása
Rászorultak támogatása
Az elszegényesedés megállítására további lehetőségek számbavétele
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Partnerek

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, óvodavezető

Határidő(k) pontokba

Rövidtáv: 6 hónap
Középtáv: 1 év
Hosszútáv: 3 év

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokurnentáltsága,
forrása
(rövid} közép és

hosszútávon).

Rászorulók számának csökkenése
Az életszínvonal javulása
Ismeretek hozzáférésének folyamatos biztosítása

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem sikerül minden rászorulóval kapcsolatba lépni
Nem élnek a támogatás lehetőségével
Az információ folyamatos átadásával csökkenthető a kockázat

Szükséges erőforrások

Pénzügyi, technikai, humán, pályázati források kihasználása

3. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Nők

Intézkedés címe:

Konfliktus mentes család

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Családi konfliktusok kialakulása a GYED-en, GYES-en lévők családjának körében az
anya magányosság érzése miatt

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Rövidtáv: felderíteni a rászorulókat
Középtáv: tanácsadások, programok
Hosszútáv: növekszik az életvidám kismamák száma

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Védőnő, Valkói Óvodáért Közalapítvány
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Valkói Óvodáért Közalapítvány

Partnerek
Határidő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentá Itsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges

Kapcsolatfelvétel a gondokkal küszködő kismamákkal
Zöldterületek gondozása, több olyan szabadidős program szervezése, melyen a
gyermekekkel is részt vehetnek
Tanácsadás szakemberek bevonásával

erőforrások

Folyamatos

Védőnő pozitív visszajelzései a kismamák állapotáról

Családi konfliktusok számának csökkenése, megszűnése
Fenntartható szakemberek bevonásával, beszélgetések tartásával, rendezvényekbe
való szervezéssel

Az érintettek nem partnerek a segítségnyújtásban

Humán, technikai

4. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Nők

Intézkedés címe:

Törekvés az egészséges életre

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szűrővizsgálatokonvaló

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

részvétel elhanyagolása

Népbetegségek kialakulásának megelőzése
Folyamatos, és további szűrővizsgálatokszervezése

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Partnerek
Határidő(k} pontokba

szedve

Lakosság tájékoztatása a szűrésekről, előadásokról
Közös rendezvények, előadások szervezése faliújságon, helyi újságon. honlapon
keresztül
További szűrővizsgálatok szervezése és népszerűsítése
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Háziorvos, szűrést végzők, Védőnő, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Háziorvos, szűrést végzők, Védőnő, Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Folyamatos

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

a meghirdetett szűréseken való részvétel
Nő a rendezvények száma
A tevékenység támogatásával javul a nők egészségi állapota

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

A megelőzés támogatásának elmaradása pénzügyi forrás miatt
Kevés a szűréseket igénybevevők száma
Civilek bevonása

Szükséges erőforrások

Költségvetési forrás, intézmény forrás, emberi erőforrás

Nő

5. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Nők

Intézkedés címe:

Esélyegyenlőség a

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Rosszabbak a kisgyermeket

Célok Általános

Foglalkoztatást elősegítő képzések szervezése kisgyermeket nevelő szülők számára
Gyermekfelügyeleten keresztül az egyedülálló anyák elhelyezkedési lehetőségeinek

foglalkoztatás területén

nevelő

szülök foglalkoztatásának esélyei

megfogalmazás és
rövid-, közép- és

növelése

hosszútávú
időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Önkormányzat szociális előadó, Intézményvezetők
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Önkormányzat szociális előadó, Intézményvezetők

Partnerek
Határidő(k)

Kisgyermeket nevelő szülők toborzása
Tréningek szervezése
Gyermekfelügyelet megszervezése, biztosítása
Meglévő szolgáltatások igény szerinti bővítése

pontokba

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

Folyamatos

Tréninget sikeresen elvégzők száma nő
Nő a munkaerőpiacon elhelyezkedett személyek száma
Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható

A képzések nem a piaci igényeket elégítik ki
Nincs kellő számú érdeklődés a képzések, tréningek iránt
Az intézmény közalkalmazotti létszámának biztosítása

1. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Idősek

Intézkedés címe:

Aktivitást nyújtó programokkal segítjük az időseket

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Magas az idős és az egyedül élő személyek aránya, kevés számukra az aktivitást
nyújtó program

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Magányosság, elszigetelődés megelőzése
Idősek életminőségének javítása, aktivitásuk segítése
Elmagányosodás megakadályozása kulturális programok megrendezésével

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők
felelős

és

Aktivitást megőrző programok megrendezése
Rendszeres mozgást biztosító programok szervezése és lebonyolítása
Újabb program lehetőségek keresése, bővítése
Önkormányzat, Nyugdíjasklub, Valkói Önkéntes Polgárőr Egyesület

Önkormányzat, Nyugdíjasklub, Valkói Önkéntes Polgárőr Egyesület

Partnerek
Határidő(k)

pontokba

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

Folyamatos

Nő programokon résztvevő idősek száma
Programok változatos, széles választéka
Az intézmény (nyugdíjasok klubja) szakmai programja alapján fenntartható

Pénzügyi forrás csökkenése, hiánya

Pénzügyi, személyi, humán

2. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Idősek

Intézkedés címe:

Ne váljon senki áldozattá !

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idős személyek gyakran válnak áldozattá

Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közé p- és
hosszútávú

Az idős személyek feltérképezése, különösen az egyedülállóak
Idősek biztonságának javítása
Az áldozattá válás lehetőségnek megelőzése

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Önkormányzat, Valkói KMB rendőrség, Valkói Önkéntes Polgárőr Egyesület
Önkormányzat, Valkói KMB rendőrség, Valkói Önkéntes Polgárőr Egyesület

Partnerek
Határidő(k)

Előadások szervezése
Biztonsági rendszerek kiépítésének segítése
Felügyelet biztosítása

pontokba

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

Előadások szervezésének időpontja,

és folyamatos

Jól megszervezett és meghirdetett előadások
Résztvevők számának emelkedése
Kiépített biztonsági berendezés
Az intézmény (nyugdíjas klub) programjai közé folyamatosan beépítve

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Az elmaradt előadások növelik az idősek áldozattá válását
Érdektelenség az előadásokkal szemben
Előadások rendszeres szervezése} helyszín biztosítása

Szükséges erőforrások

Pályázati forrás}

----------------1

költségvetésből történő

támogatás

3. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Idősek

időskor

Intézkedés címe:

Aktív

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idősödés problémája

Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

a társadalmi gazdasági aktivitás hiánya

Az idősek gazdasági és társadalmi szerepének növelése
Az időskor életminőségének javítása

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Partnerek
Határidő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentá ltsága.
forrása
(rövid} közép és

hosszútávon),

Tevékeny időskort szolgáló gyakorlatok alkalmazása
Tapasztalatok elterjesztése
Hasznos és sikeres példák felkutatása
Önkormányzat} Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Nyugdíjasklub
Önkormányzat} Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálat, Nyugdíjasklub
Pályázatban foglaltak szerint, majd folyamatos

Kidolgozott programok
Programokban résztvevők számának emelkedése
Pályázat esetén a projekt fenntartási időszakáig és folyamatosan

valamint
fe nnta rthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs pályázati kiírás
Pályázaton való aktív részvétel hiánya
Gyakorlati alkalmazások elmaradása
Tapasztalatok megfelelő átadása az érintettek részére

Szükséges erőforrások

Költségvetési és pályázati forrás

4. Az intézkedési területek rész/etes kifejtése

Idősek

Intézkedés címe:

Együtt az idősek és a fiatalok

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nemzedékek közötti kapcsolatban előforduló nehézségek

Célok Általános
megfogalmazás és
rővid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

Egymáshoz közeledés, közös programokon való részvétel
Generációk közötti összetartás a családokban
Kölcsönös segítségnyújtás a családok közott
Örömteli együttműködés

bontásban
Tevé kenysége k
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Partnerek
Határidő(k)

pontokba

szedve

Helyzetfelmérés
Lehetőség teremtése a különbőzó korcsoportok számára generációs programokkal,
közös kirándulások szervezésével a közös időtöltésre, egymástól való tanulásra
Óvodások, iskolások, nyugdíjasok közötti társadalmi érintkezést szolgáló
tevékenységek szervezése
Nyugdíjasklub,

Intézményvezetők,

Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat

Nyugdíjasklub,

Intézményvezetők,

Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat

Sülysáp

Székhelyű

Közös

fenntartású

Sülysáp

Székhelyű

Közös

fenntartású

Folyamatos

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

A próbálkozás ellenére sem csökken a távolság a nemzedékek közott
Érdektelenség a két fél részéről
Folyamatos kapcsolattartás, programok sze
" finanszírozása

Szükséges erőforrások

Humán, technikai, pénzügyi

Közös programokon növekszik a gyermekek, fiatalok és idősek száma
Egyre több közös program a településen
Kapcsolattartás az idősekkel
Programok finanszírozása

5. Az intézkedési területek rész/etes kifejtése - Idősek

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

Hiányos a számítástechnikai tudás és az internethasználata

Ismerkedés aszámítógéppel
Növekedjen a számítógépet használni tudók száma
Lehetőségek kihasználása a számítástechnika területén
Gondtalan kalandozás az internet világában

bontásban
Tevé ke nysége k
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek
Határidő(k) pontokba

szedve

Kapcsolatfelvétel, igények felmérése

Számítógép. internet biztosítása
Számítástechnikai programok szervezése, ismeretek

bővítése

Motiválás az érdeklődésre
Önkormányzat} Vállalkozók, Nyugdíjasklub

Önkormányzat} Vállalkozók} Nyugdíjasklub
Rövidtáv: lév
Középtáv: 2 év
Hosszútáv: 3 év

Eredményességi
mutatók és annak

dokurnentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),

Nő a számítógépet kezelni tudó idősek száma
Nő az időskorú internetezők szám
Tájékoztatás} folyamatos kapcsolattartás} segítségnyújtás eladás esetén

valamint
fenntarthatósága
Forráshiány miatt nem biztosítható a számítógép. az internet

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nagyon kevés az érdeklődő
Forrás a rnüködtetésre, kapcsolattartás

Szükséges erőforrások

Humán} pénzügyi, technikai

-----'------------------------1

1. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Fogyatékkal élők

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Közszolgáltatásoknoz,

kulturális

és

sportprogramokhoz

való

könnyebb

hozzáférésért
kulturális
és
Közszolgá Itatáso khoz,
sportprogramokhoz
lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os

való

hozzáférés

Célok Általános
megfogalmazás és

rövid-, közép- és
hosszútávú

Teljes akadálymentes környezetre való törekvés. A hiányzó akadálymentesítés
megvalósítása pályázat útján, vállalkozókkal közösen.

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Kőrnvezettanulrnánv,intézményfelm rés
Az akadálymentesítés megvalósítása temterv szerint, lépésekben

tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Önkormányzat, Vállalkozások

Partnerek
Határidő(k)

Önkormányzat, Vállalkozások

pontokba

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

Utemterv szerint

Nő az akadálymentesített önkormányzati intézmények száma
A fogyatékkal élő személyek esélyegyenlősége biztosítottá válik

Költségvetési, pályázati forrás hiánya
Nem biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés
Költségvetési, pályázati forrás

2. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Fogyatékkal élők

Intézkedés címe:

Foglalkoztatást és életminőséget javító ellátások biztosítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Alacsony a fogyatékos személyek foglalkoztatása

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Helyzetelemzés
Munkalehetőségek feltérképezése
Önként vállalt feladat biztosítása az ellátottak részére

Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat. lámpás '92 Alapítvány

Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat. lámpás '92 Alapítvány

Partnerek
Határidő(k)

A fogyatékossággal élő személyek munkavégzési, foglalkoztatási lehetőségeinek
felderítése
Bevonni a tanulásba
Munkavégzésre, foglalkoztatásra történő lehetőség fenntartása intézményi keretek
között

pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,

Folyamatos
Szociális foglalkoztatásban résztvevők száma nő
Kapcsolattartással, együttműködéssel, segítségnyújtással fenntartható

forrása
(rövid, közép és
hosszútávo n),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Csökken a fogyatékkal élők életszínvonala, jövedelme

Költségvetési, személyi, tárgyi

3. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Fogyatékkal élők

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Mozgáskorlátozott személyek egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételének
segítése
Mozgásukban

erősen

korlátozott

személyek

kevésbé

veszik

igénybe

a

szűrővizsgá latokat

Minél magasabb számú részvétel a mozgáskorlátozott személyek részéről a
szűrővizsgá latokon

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
háziorvos
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
háziorvos

Partnerek
Határidő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fe nnta rthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges

Információ szerzés a szűrővizsgálatok időpontjáról, folyamatos figyelemmel kísérés
A mozgáskorlátozott személyek értesítése a szűrővizsgálatok időpontjáról
Segítségnyújtás az eljutásban

erőforrások

Szűrővizsgálatok időpontja,

folyamatos

Emelkedik a szűrővizsgálatok száma
Emelkedik a részvevő mozgáskorlátozottak száma
Jó szervezés, járműbiztosítás esetén fenntartható

Nem élnek a lehetőséggel az érintettek
A részvétel hiánya csökkenti a betegségek felismerését, időben történő gyógyítását
Tájékoztatás a szűrővizsgálat időpontjáról
Pénzügyi, humán

4. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Fogyatékkal élők

Intézkedés címe:

Célunk az akadálymentes honlap

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A település honlapja nem akadálymentes

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Honlap akadálymentes használatának biztosítása a gyengén látó
részére
Esélyegyenlőségüknek növelése az információ jutásához

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Önkormányzat, Honlapszerkesztő
Önkormányzat, Honlapszerkesztő

Partnerek
Határidő(k)

Partnerrel való kapcsolatfelvétel
a honlap szerkesztőjével, üzemeltetőjével
Folyamatos karbantartás, kapcsolattartás

Szerződés, megállapodás

pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és

2014. június 30., folyamatos

hosszútávon},

Akadálymentes honlap létrejötte
Honlapot használó gyengén látó személyek számának emelkedése
Több információhoz való jutás
Folyamatos karbantartással, üzemeltetéssel fenntartható

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség a célcsoport részéről
Információhiány
Plakátok, hirdetések, helyi újságban való tájékoztatás

Szükséges erőforrások

Pénzügyi, humán, technikai

5. Az intézkedési területek részletes kifejtése - Fogyatékkal élők

Intézkedés címe:

Fogyatékos személyek által készített termékek népszerűsítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Fogyatékos személyek által készített termékek piacának bővítése

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

Kínálkozó lehetőségek számának növelése
Nagy érdeklődés a fogyatékos személyek által készített termékek iránt

személyek

hosszútávú
időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

bővítése

Vásárok időpontjának meghirdetése helyi újságban, a település honlapján
Vásárok szervezése, pl. húsvéti, karácsonyi vásáron való részvétel biztosítása
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Lámpás '92 Alapítvány
Sülysáp Székhelyű Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Lámpás '92 Alapítvány

Partnerek
Határidő(k)

Kapcsolatfelvétel az érintett célcsoporttal
Termékek reklámozása helyi újságban, a település honlapján
Fogyatékos személyek által készített termékek értékesítési lehetőségeinek

pontokba

szedve

Folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fennta rthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs kellő érdeklődés a lakosság részéről
A célcsoport nem veszi igénybe a felkínált lehetőségeket
Tájékoztatás, hirdetmények

Szükséges erőforrások

Humán, pénzügyi

Nagy számú érdeklődés a termékek iránt
Növekszik a piacon kínált termékek forgalma
Megfelelő együttműködés, kapcsolattartás

I

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
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3. mellékleta 2/2012. (VI. 5.) EMM1 rendelethez
A

B

C

A helyzetelemzés
következtetései ben
Sorszáma

Címe, megnevezése

feltárt
esélyegyenlőségi

D

F

E

G

H

A célkitűzés
Az elérni kívánt cél

összhangja egyéb
stratégiai

Tartalma

Felelőse

Határidő

J

Eredményességét

erőforrások

Az eredményeinek

mérő indikátor(ok)

(humán,
pénzügyi,
technikai)

fenntarthatósága

Személyi és tárgyi
feltételek,

Önkormányzati
döntés alapján, illetve

költségvetési
forrás

pályázattól függően
fenntartható

dokumentumokkal

probléma
megnevezése

I
Megvalósításához
szükséges

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Az önkormányzat és a

1

A mélyszegénységben
élők és a romák

A mélyszegénységben

munkavállalási

körében magas
munkanélküliség
ará nya

lehetőségeinek

segítése

élők

és a romák

munkaügyi központ
együttműködése

Közmunkába állás
segítése Nyílt
munkaerőpiacon

Valkó Nagyközség
Önkormányzatának
éves költségvetése

történő elhelyezkedés

Álláskereső munka
folytatása
Közfogla Ikoztatás
Közmunkaprogram
szervezése

Közfogla Ikoztatásban
Önkormányzat,

résztvevők száma, nyílt

Intézményvezetői

m un kaerőpiacon
elhelyezkedettek
száma.

szint

segítése
Önkormányzat
Adatgyűjtés a
Adatgyűjtés

a romák

és a

2

mélyszegénységben
élő munkanélküliek
számáról

A nem regisztrált
munkanélküliek
számának felkutatása
(nincs adat)

Adatgyűjtés,

VNKÖ éves

közmu nkaprogram ban

költségvetése,
VRNÖ-tal kötött

való aktív részvétel
Helyzet elemzés Helyzet
ismeret

együttműködési

megállapodás

bevont

intézmények

Sülysáp Székhelyű

Valós adatok a

segítségével A romák és
a mélyszegénységben

Közös fenntartású
Családsegítő és

regisztrált és a nem
regisztrált a romák és a

élő munkanélküliek

Gyermekjóléti
Szolgálat helyi
munkatársa, Valkói
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

mélyszegénységben

helyzetének ismerete
Lehetőségek, javaslatok,
kapcsolattartás

Tájékozódás,
adatgyűjtés,

Közműtartozások

3

A tartozásokon való
túllépés

felhalmozása, hitelek
fizetésének
megrekedése,
adósságállomány
újratermelődése

Érintettek felkutatása
Lakásfenntartási
támogatáshoz való
hozzáférés
Elad ósodotta k
számának csökkenése

Szociális
igazgatásról és
szociális
ellátásokról szóló
rendelet

szociális előadó,

helyzetfelmérés Szociális
szolgá Itatáso k bővítése,
közfoglalkoztatás
folytatása. A lakosok
életminőségének

folyamatos vizsgálata.
Családsegítő

szolgáltatások bővítése

Önkormányzat
szociális előadó,
Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Valkói
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Humán, technikai

élő munkanélküliek

Kapcsolattartás,
tájékoztatás rövid,
közép és hosszútávon
fen nta rtható

számáról

Nincsenek
meggondolatlan
hitelfelvételek Csökken
az eladósodottak
száma

Tájékoztatással.
Humán, technikai,
pénzügyi

információára m lással,
szakemberek
bevonásáva I
fenntartható

Kapcsolatfelvétel a
településen élő,
problémát érintő

4

Változtatás a
hátrányos helyzetek

A hátrányos helyzetek

öröklődésén

történő öröklődése

generációkon át

célcsoporttal
Közmunkaprogramban

Valkó Nagyközség
Önkormányzat

való részvétel
Képzéseken való

költségvetése

Szükségletfelmérésen

Sülysáp Székhelyű

alapuló felzárkóztatási

Közös fenntartású

programok szervezése
Közmunkaprogram
bővítése Képzésekre

Családsegítő és

való motiválás

részvétel A hátrányos
helyzetből való kilépés

Gyermekjóléti
Szolgálat, oktatási
intézmények

Továbbtanulók,
szakképzettek száma,
közmunkaprogramban
részvevő személyek
száma

Tájékoztatással,
Személyi, tárgyi,
pénzügyi, humán

továbbképzéssel,
fogla Ikoztatással
fenntartható

Munkavezető kijelölése

Kapcsolatfelvétel a
fogla Ikoztató kkal,
vállalkozókkal, cégekkel

Felmérés készítése a
mélyszegénységben élő

5

A mélyszegénységben
lévő emberek
munkába való
visszasegítése

A szegénység oka és
következménye a
tartós

családok számáról
Pályázatok felderítése
Közmunkában történő

munkanélküliség,

foglalkoztatás

számuk nem csökken

Visszailleszkedés a

VNKÖ éves
költségvetése
VRNÖ-tal kötött
megállapodás

Beiskolázás, átképzés,
továbbképzés

Önkormányzat,
Munkaügyi

Munkahellyel

Fenntarthatóság:

rendelkező családok

Képzésen megszerzett

szervezése Pályázat

Központ, Valkói

számának növekedése

figyelése Kapcsolattartás

Roma Nemzetiségi

Segélyezettek

a Munkaügyi Központtal

Önkormányzat

csökkentése

munka világába Tartós

Közfoglalkoztatás

munkavállalás

továbbfolytatása, egyéb

pénzügyi, humán,
pályázat

tudás, ami a település
rendszerén belül
marad

helyi foglalkoztatási
lehetőségek felkutatása

II. A gyermekek esélyegyenlősége
Rossz anyagi
körülmények között élő
gyermekek számának

Szülőkkel való

1

Megfelelő

családi
háttér kialakítása

Problémás családi
háttér: nagyon rossz
anyagi körülmények

A gyermekek

2

Felhőtlen

nyá ri

szünidő

felügyelete a nyári
időszakban nem

megoldott

kapcsolatfelvétel
Legalább az egyik
szülőnek legyen
munkahelye
Csökkenjen a
problémás családi
háttérben lévő
gyermekek száma

Rövid távon: Legalább
egy hét nyári
táboroztatáson való
részvétel. Közép távon:
Bővíteni a táborok
körét. Hosszú távon:
Két-három fajta
megfizethető tábor

nyaranta, amit igénybe
vehetnek az érintett
családok

Gyermekvédelem
helyi rendszeréről
szóló rendelet
Családsegítő és
Gyermekjóléti
szolgálat Társulási
Megállapodása

Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat társulási
Megállapodása

felderítése
Környezettanulmány az
érintett családoknál
Kapcsolatfelvétel a
szülőkkel A gyermekek
nevelését,
személyiségfejlesztését
segítő ismeretek
elsajátítása Segélyezés,
szociális körülmények
javítása

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Védőnő,
Valkói Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

Munkahellyel

Fenntarthatósága :

rendelkező családok

Együttműködő szülő

számának növekedése
Emelkedik a megfelelő
családi háttérrel
rendelkező

gyermekek
száma

Igényfelmérés a
gyermekes családoknál
Családsegítő szolgálat

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású

bevonása a programok

Családsegítő és

Táborban résztvevő

szervezésébe Iskoláva I
és KIK-kel való

Gyermekjóléti
Szolgálat,

gyermekek száma

együttműködés

Intézményvezető

kezdeményezése

pénzügyi,
technikai, humán

esetén, illetve
foglalkoztatásban
részt vállaló szülő
esetén Szakemberek
bevonása

pénzügyi,
technikai, humán

Fenntarthatóság:
szervezés, és annak
finanszírozása esetén

Megbeszélés a
tagjaival

jelzőrendszer

3

Hatékony szociális
jelzőrendszer

Rövidtáv:
információáramlás
Középtáv: jelzőrendszer

A jelzőrendszer
működésének

tagjainak bővítése
Hosszútáv. a rászorulók
maximális segítése

hatékonyabbá tétele

Résztvevők
Családsegítő és

Gyermekjóléti
szolgála Társulási
Megállapodása

I

együttm űköd ése,
egyeztetések az
információáramlás
megkönnyítésének
érdekében, egymás
kölcsönös tájékoztatása
A rendszer bövítése, új

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és

A jelzőrendszer
tagjainak száma bővül
Gyakrabban vannak

Gyermekjóléti
Szolgálat,
Jelzőrendszer tagjai

bejelentett esetek,
ezáIta I több esetben
megelőzik a problémát

óvoda

Az étkeztetések

technikai, humán,
pénzügyi

Fenntarthatósága :
kapcsolatta rtás,
információáramlás,
kölcsönös
együttm űköd és
esetén

tagok bevonása
Rövidtáv: megfelelő
mennyiségű étel
fogyasztása Középtáv:

egészségtelen
élelmiszerek
fogyasztásának

4

Egészséges életmód ra
és sportra nevelés

Gyermekek
egészségtelen
étkezése, rendszeres
sportolás hiánya

elhagyása, rendszeres
étkezés és napi mozgás
a friss levegőn
Hosszútáv: megfelelő
minőségű és
mennyiségű meleg étel,

A szolgáltató által
elkészített ételek
mennyiségének és
VNKÖ éves
köItségvetése
VRNÖ-tal kötött
megállapodás Valkó
Nagyközség
Sportfejlesztési
Koncepciója 2013

minőségének

figyelemmel kísérése A
gyermekek egészséges
étkezésének folyamatos
figyelem mel kísérése
szakember bevonásával
Sportolási lehetőségek
fejlesztése pénzügyi
források

valamint gyümölcs és
zöldség fogyasztása

élelmezésvezető,
védőnő,

Valkói
Községi Sportkör
Egyesület, iskola

ellenőrzésének

tornatanár, Valkói
Roma Nemzetiségi

növelése Kevesebb az
elhízott és több az
egészséges gyerek Nő
az aktív sportolók
száma a gyerekek

Önkormányzat

körében

Költségvetési
forrás, személyi
feltétel

Fenntarthatósága :
figyelemfelhívás az
egészséges
életmódra,
kapcsolattartás a
célcsoporttal

figyelembevételével

Aktív sportolók
számának növekedése

Felmérés azoknak a
gyermekeknek a
számáról, akik egyedül
Több napközis gyermek
az iskolában Szakkörök

töltik a délutánt, illetve
a szünidőt Iskolán kívüli

számának bővítése
Töltsük kellemesen és

S

hasznosa n a
szabadidőtl

Szabadidő

nem

megfelelő

kihasználása

tevékenységek

Korrepetálások

VRNÖ-tal kötött

szervezése Az iskola i
könyvtárat több tanuló

együttműködési

vegye igénybe
Szabadidő teljes
kihasználása

megállapodás

számána k fejlesztése
Motiválás az olvasásra
Tájékoztatás a sportolási
lehetőségekről és a
mozgás fontosságáról
Sportprogramok
szervezése Túrákon,
kirándulásokon való
aktív részvétel

III. A nők esélyegyenlősége

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Valkói
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat,
oktatási
intézményvezetője

Nincs csellengő,

Folyamatos
odafigyelés a

elkallódó gyermek,
esélyegyenlőség

megvalósulása a
szabadidő hasznos

eltöltése közben,
közösségi élet
fellendülése

személyi,
pénzügyi

gyermekekre,
programok
szervezése,
motiváltság
biztosítása

Adatgyűjtés a problémás

1

Munkába való

GYES-ről visszatérő

visszaté rés
nehézségei

nők problémás

Minden olyan
intézkedés biztosítása,
ahol az
önkormányzatnak
ráhatása lehet a
munkába való
visszaté rés
támogatására

elhelyezkedése

esetekről Tájékoztatás,

kapcsolattartás A
vonzáskörzetben
működő segítő

Helyi
Esélyegyenlőségi

Program

Megfelelő mennyiségű

óvodai férőhely Iskolai
napközi otthon
Étkeztetés

szervezetek
feltérképezése,
megkeresése,
Programokba való
bekapcsolódás
Munkahelyek, helyi
vállalkozások felmérése,
vállalkozások
ösztönzése, segítése

Önkormányzat
Polgármester
Jegyző, Munkába
visszatérni
szándékozó nők,
Munkaadók, Valkói
Óvodáért
Közalapítvány

A munkaerőpiacra
visszatérő kismamák

Adatgyűjtés,

Humán, technikai

száma

folyamatos
kapcsolattartás

Kapcsolatfelvétel az

2

Esély a
kockázatmentes
gyermeknevelésre

Rövidtáv: adatgyűjtés a
problémával küzdőkről
Középtáv: lehetőségek
felkutatása Hosszútáv:
elszegényedés
megállítása,

Magas a szegénység
kockázata a
gyermekét egyedül
nevelő és a több
gyermeket nevelő
családban

megszüntetése

A szociális
igazgatásról és a
szociális
ellátásokról szóló
rendelet VRNÖ-tal
kötött
együttműködési

megállapodás

intézményvezetőkkel

Igényfelmérés Szociális
szolgáltatások,
támogatások körének
bövítése, kialakítása
Rászorultak támogatása
Az elszegényesedés
megállítására további

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Valkói
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Rászorulók számának
csökkenése Az
életszínvonal javulása

Pénzügyi,
technikai, humán,
pályázati források
kihasználása

Ismeretek
hozzáférésének
folyamatos biztosítása

lehetőségek

számbavétele
Kapcsolatfelvétel a

Családi konfliktusok
kialakulása a GYED-

3

Konfliktus mentes
család

en, GYES-en lévők
családjának körében
az anya magányosság
érzése miatt

I

Rövidtáv: felderíteni a
rászorulókat Középtáv:

tanácsadások.
programok Hosszútáv:
növekszik az életvidám
kismamák száma

Népbetegségek

4

Törekvés az
egészséges életre

Szűrővizsgá latokon

Családsegítő

és
Gyermekjóléti
Szolgálat Társulási
Megállapodása

VNKÖ éves

kialakulásának

kö Itségvetése

megelőzése

Családsegítő és

való részvétel

Folyamatos, és

Gyermekjóléti

elhanyagolása

további

Szolgálat

sz ű rővizsgá latok

Társulási

szervezése

Megállapodása

gondokkal küszködő
kismamákkal
Zöldterü letek
gondozása, több olyan
szabadidős program
szervezése, melyen a
gyermekekkel is részt
vehetnek Tanácsadás
szakemberek
bevonásával

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Védőnő,
Valkói Óvodáért
Közalapítvány

Lakosság

Sülysáp

tájékoztatása a

Székhelyű Közös

szűrésekről,

fenntartású

előadásokról Közös

Családsegítő és

rendezvények,

Gyermekjóléti

előadások szervezése

Szolgálat,

faliújságon. helyi

Háziorvos,

újságo n, honlapon

szűrést végzők,

keresztül További

Védőnő, Valkói

szű rővizsgálato k

Roma

szervezése és

Nemzetiségi

népszerűsítése

Önkormányzat

Védőnő pozitív

visszajelzései a
kismamák állapotáról
Családi konfliktusok
számának csökkenése,

Humán, technikai

megszűnése

Nő a meghirdetett

Költségvetési

szűréseken való

forrás,

részvétel Nő a

intézmény

rendezvények

forrás, emberi

száma

erőforrás

Fenntartható
szakemberek
bevonásával,
beszélgetések
ta rtásáva l,
rendezvényekbe való
szervezéssel

A tevékenység
támogatásával javul
a nők egészségi
állapota

Foglalkoztatást
elősegítő képzések

Esélyegyenlőség a

5

Rosszabbak a
kisgyermeket nevelő

foglalkoztatás

szülők

területén

fogla Ikoztatásá nak
esélyei

szervezése
kisgyermeket nevelő

VNKÖ éves
költségvetése

szülők számára

Családsegítő és

Gyermekfelügyeleten
keresztül az egyedülálló

Gyermekjóléti
Szolgálat Társulási

anyák elhelyezkedési

Megállapodása

lehetőségeinek

Kisgyermeket nevelő
szü lők toborzása
Trén ingek szervezése
Gyermekfelügyelet
megszervezése,
biztosítása Meglévő
szolgáltatások igény
szerinti bővítése

Sülysáp Székhelyű
Közös fennta rtású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Önkormányzat
szociális előadó,

Tréninget sikeresen
elvégzők száma nő Nő

a munkaerőpiacon
elhelyezkedett
személyek száma

Az intézmény
közalkalmazotti
létszámának
biztosítása

Ön kormányzati
döntés alapján
folyamatosa n
fenntartható

Intézményvezetők

növelése
IV. Az idősek esélyegyenlősége
Magá nyosság,
elszigetelődés

1

Aktivitást nyújtó
programokkal
segítjük az időseket

Magas az idős és az
egyedül élő
személyek aránya,
kevés számukra az
aktivitást nyújtó
program

megelőzése Idősek

életminőségének

javítása, aktivitásu k
segítése
Elmagányosodás
mega kadá Iyozása
kulturális programok

Valkó Nagyközség
Sportfejlesztési
Koncepciója 2013

Aktivitást megőrző
programok
megrendezése
Rendszeres mozgást
biztosító programok
szervezése és
lebonyolítása Újabb
program lehetőségek

Nő

programokon

Önkormányzat,
Nyugdíjasklub,
Valkói Önkéntes
Polgárőr Egyesület

száma Programok

Önkormányzat,

Jól megszervezett és
meghirdetett

Pályázati forrás,

előadások Résztvevők

költségvetésből

számának emelkedése
Kiépített biztonsági

támogatás

résztvevő idősek

változatos, széles
választéka

Pénzügyi,
személyi, humán

Az intézmény
(nyugdíjasok klubja)
szakmai programja
alapján fenntartható

keresése, bővítése

megrendezésével
Az idős személyek
feltérképezése,

2

Ne váljon senki
áldozattá !

Az idős személyek
gyakran válnak
áldozattá

különösen az

Gödöllői

Előadások szervezése

egyedülállóak Idősek

Rendőrkapitányság

biztonságá nak javítása
Az áldozattá válás

munkájáról szóló
beszámoló

Biztonsági rendszerek
kiépítésének segítése
Felügyelet biztosítása

lehetőségnek

Valkói KMB
rendőrség, Valkói
Önkéntes Polgárőr
Egyesület

történő

berendezés

Az intézmény
(nyugdíjas klub)
programjai közé
folyamatosan
beépítve

megelőzése

Idősödés problémája

3

Aktív időskor

a társadalmi
gazdasági aktivitás
hiánya

Az idősek gazdasági és
társadalmi szerepének
növelése Az időskor
életm inőségének

Tevékeny idős kort
szolgá ló gya korlatok
VNKÖ éves
költségvetése

javítása

alkalmazása
Tapaszta latok
elterjesztése Hasznos és
sikeres példák
felkutatása

Önkormányzat,
Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és

Gyermekjóléti
Szolgálat,
Nyugdíjasklub

Kidolgozott programok
Programokban

Költségvetési és

résztvevők számának

pályázati forrás

emelkedése

PáIyázat esetén a
projekt fenntartási
időszakáig és
folya matosan

Helyzetfelmérés
Lehetőség teremtése a
különböző

Egymáshoz közeledés,
közös programokon

4

Együtt az idősek és a
fiatalok

Nemzedékek közötti
kapcsolatba n
előforduló

nehézségek

való részvétel
Generációk közötti
összetartás a
családokban Kölcsönös
segítségnyújtás a
családok között
Örömteli
együttműködés

VNKÖ éves
költségvetése
Családsegítő és

Gyermekjóléti
Szolgálat Társulási
Megállapodása

korcsoportok
számára generációs
programokkal, közös

kirá nd ulások
szervezésével a közös
időtöltésre. egymástól
való tanulásra
Óvodások, iskolások,
nyugdíjasok közötti
társadalmi érintkezést
szolgáló tevékenységek
szervezése

Nyugdíjasklub,
Intézményvezetők,

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat

Közös programokon
növekszik a
gyermekek, fiatalok és
idősek száma Egyre
több közös program a
településen

Humán, technikai,
pénzügyi

Kapcsolattartás az
Programok
finanszírozása

idősekkel

Ismerkedés a
számítógéppel

Kapcso latfe Ivéte l,
igények felmérése

Növekedjen a
Hiányos a

5

Ismerkedés a modern
technikával

számítástechnikai
tudás és az
intern ethaszná lata

Számítógép, internet

számítógépet használni
tudók száma
Lehetőségek

kihasználása a

VNKÖ éves
költségvetése

biztosítása
Számítástechnikai

Önkormányzat,

programok szervezése,

Nyugdíjasklub

számítástechnika

ismeretek bővítése

területén Gondtalan
kalandozás az internet

Motiválás az

Vállalkozók,

Nő aszámítógépet

kezelni tudó idősek

Humán, pénzügyi,

száma Nő az időskorú
internetezők szám

technikai

Tájékoztatás,
folyamatos
kapcsolattartás,
segítségnyújtás eladás
esetén

érdeklődésre

világában

V. A fogyatékkal

élők esélyegyenlősége

KözszolgáItatáso kh oz,
kulturális és
sportprogramokhoz

1

való könnyebb
hozzáférésért

KözszolgáItatáso khoz,
kulturális és
sportprogramokhoz
való hozzáférés
lehetőségei, az

akadálymentes
környezet aránya nem
100 %-os

Teljes akadálymentes
környezetre való

Környezettanulmány,

törekvés. A hiányzó
akadálymentesítés

intézményfelmérés Az
akadá Iymentesítés

megvalósítása pályázat

VNKÖ éves
köItségvetése

útján, vállalkozókkal
közösen.

megvalósítása ütemterv

Önkormányzat,
Vállalkozások

Nő az
akadáIym entesített

önkormányzati

Költségvetési,
pályázati forrás

intézmények száma

szennt lépésekben

A fogyatékkal élő
személyek
esélyegyen lősége
biztosítottá vá li k

A fogyatékossággal élő
személyek
m unkavégzési,
foglalkoztatási

2

FoglaIkoztatást és
életm inőséget javító

Alacsony a fogyatékos
személyek

ellátások biztosítása

fogla Ikoztatása

lehetőségeinek

felderítése Bevonni a
tanulásba
M unkavégzésre,
foglalkoztatásra történő
lehetőség fenntartása

VNKÖ éves

Helyzetelemzés

Valkói Roma

költségvetése
VRNÖ-tal kötött

Munkalehetőségek

feltérképezése Önként

Nemzetiségi
Önkormányzat.

Szociális
fogla Ikoztatásba n

vállalt feladat biztosítása
az ellátottak részére

Lámpás '92
Alapítvány

résztvevők száma nő

együttműködési

megállapodás

Kapcsolatta rtássa l,
Költségvetési,
személyi, tárgyi

együttműködéssel,

Pénzügyi, humán

járműbiztosítás

segítség nyújtá ssaI
fenntartható

intézményi keretek

között
Információ szerzés a
szűrővizsgálatok

Mozgáskorlátozott
személyek
egészségügyi
szű rővizsgá latokon

3

való részvételének
segítése

I

Mozgásukban erősen

Ikorlátozott személyek
kevésbé veszik
igénybe a
szű rővizsgá lato kat

Minél magasabb számú
részvétel a
mozgáskorlátozott
személyek részéről a
szű rővizsgálatokon

időpontjáról, folyamatos
Családsegítő és

Gyermekjóléti
szolgálat Társulási

figyelemmel kísérés A
mozgáskorlátozott
személyek értesítése a

Megállapodása

szűrővizsgálatok
időpontjáról

Segítségnyújtás az
eljutásban

Sülysáp Székhelyű
Közös fenntartású
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat, házio rvos

Emelkedik a
szűrővizsgálatokszáma

Emelkedik a részvevő
mozgáskorlátozottak
száma

Jó szervezés,
esetén fenntartható

4

Célunk az
akadálymentes
honlap

A település honlapja
nem akadálymentes

Partnerrel való
kapcsolatfelvétel

Honlap akadálymentes
használatának
biztosítása a gyengén
látó személyek részére
Esélyegyen lőségüknek
növelése az információ
jutásához

Szerződés,

VNKÖ éves
költségvetése

Kínálkozó

5

Fogyatékos

számának növelése

személyek által

személyek által

Nagy érdeklődés a

készített termékek

készített termékek

fogyatékos

népszerűsítése

piacának bővítése

személyek által
készített termékek
iránt

szerkesztőjével,
üzemeltetőjével

Önkormá nyzat,
Honlapszerkesztő

Folyamatos
karbanta rtás,
kapcsolattartás

lehetőségek

Fogyatékos

megállapodás a honlap

CsaIá dsegítő és
I

!

Gyermekjóléti
Szolgálat
Társulási
Megállapodása

Kapcsolatfelvétel az
érintett célcsoporttal
Termékek reklámozása
helyi újságban, a
település honlapján
Fogyatékos személyek
által készített termékek
értékesítési
lehetőségeinekbővítése

Vásárok időpont jának
meghirdetése helyi
újságban, a település
honlapján Vásárok
szervezése, pl. húsvéti,
karácsonyi vásáron való
részvétel biztosítása

Akadálymentes honlap
létrejötte Honlapot
használó gyengén látó
személyek számának
emelkedése Több
információhoz való
jutás

Pénzügyi, humán,
technikai

Folyamatos
karba ntartássa l,
üzemeltetéssel
fenntartható

Sülysáp
Székhelyű Közös

Nagyszámú

fenntartású

érdeklődés a

Családsegítő és

termékek iránt

Humán,

Gyermekjóléti
Szolgálat,

Növekszik a piacon
kínált termékek

pénzügyi
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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, hogya 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
vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
szereplő

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, hogya 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 képviselő-testületi
döntésre

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemeit 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.

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.

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 jegyző 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
o
o
o

Felel azért, hogya település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

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 ál/ó, 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, hogya 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, hogya célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületéneka 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.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Valkó Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Valkó Nagyközség képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és az 51j2013.(VI.27.) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:
1 db MEGÁLLAPODÁS A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MŰKÖDTETÉSÉRE (Sülysáp Székhelyű
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás)

1 db Együttműködési Megállapodás (Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
1 db MEGÁLLAPODÁS A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MŰKÖDTETÉSÉRE (Napköziotthonos
Óvoda)

Valkó, 2013. június 27.

A Valkó Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.
c'm<j
(

Valkó, 2013. július 8.
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Ez a jegyzék - mint a HEP mellékiete - szakmailag is bizonyítja, hogya HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy "partneri
dokumentum
3

A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban

résztvevő személyeket,

A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte. T=támogatta, E= ellenezte.

4

intézményeket, partnereket.

betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,

Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

--Nyugdíjasklu
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