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1 ELŐZMÉNYEK
A Veszprém megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Veszprém Megyei Kirendeltsége által megvalósítandó „Megyei szintű felzárkózás -politikai
együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”
című EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt lehetőséget biztosít a Veszprém
megyében is jelentkező társadalmi szegregáció problémáinak megoldására.
A projekt megyei összefogással (társadalmi – civil – gazdasági szereplők bevonásával)
csökkenteni kívánja a társadalmi kirekesztettségben, szegénységben, mélyszegénységben
élők számát, a szegénység újra termelődését.
A projekt lehetőséget biztosít a megyei szolgáltatási hiányok megállapítására, Szolgáltatási Út
Térkép kialakítására, illetve a sérülékeny, hátrányos helyzetű célcsoportokat
(mélyszegénységben élők, romák, nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők) érintő
beavatkozások összehangolására.
A cél megvalósítása érdekében megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakít ki
az Önkormányzat, melyben az alábbi részcélokat/feladatokat vállalta a projekt által:


új együttműködések generálása



a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása



a helyi, területi szintet meghaladó speciális problémák megoldásának segítése
közösségi összefogással



a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése, területi szintű koordináció kialakítása

A szakmai és szakértői tevékenyégeken túl a közösségi rendezvények is részét képezik a
projektnek. Az adott témában érintett lakosság bevonásával, minden esetben a hátrányos
helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódóan kerül megszervezésre az aktuális rendezvény.
A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakításuk kezdeményezését
szolgálják, amelyeknek céljai például a következők:


életvezetési tanácsadás



pénzügyi integráció



adósságkezelési tanácsadás



családi életre nevelés



mentálhigiéniás útmutatás

A projekt által lehetőség nyílik hatékonyabb esélyteremtés érvényesítésére, innovatív
megoldások keresésére a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az
egészségügy és a foglalkoztatás területén.
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2 A PROGRAM BEMUTATÁSA
A felhívás alapvető célja
Megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a
felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-,
hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé
váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére,
növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
Részcélok:
- új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és
felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére;
- megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása;
- a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű
koordinációjának kialakítása érdekében.
A megyei szintű együttműködések hatékonyabbá teszik a feladatellátást és az
önkormányzatok közötti párbeszédet valamint tudáscserét, ezáltal segítik a szolgáltatási
hiányok felszámolását, meglévő eszközök, szolgáltatások összehangolását. A szakemberek
koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati
együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak. A projekt
során lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által
ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös tekintettel az
esélyteremtés érvényesítésére (pl. a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az
egészségügy és a foglalkoztatás területén). Hatékonyabban valósulhatnak meg a tartós
szegénységben élők és romák integrációját és a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb
beavatkozásait segítő fejlesztések, innovatív megoldások, valamint a periférikus
élethelyzetben élők közösségeinek egymás segítésére irányuló programok.
A projekt hosszú távú hasznosulásai


A projekt hosszú távú hatásaként a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége a
megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer működtetésével képes lesz az
olyan terület specifikus, esélyegyenlőséget érintő fejlesztések koordinációját ellátni a
projekt zárását követően is, amivel a párhuzamosan futó társadalmi felzárkózást, illetve
esélyegyenlőséget segítő intézkedések egymást erősítve tudnak működni.



Megyei szintű szakpolitikai döntéshozatal a projekt által még inkább bevonódik a
területet érintő társadalmi problémák megértésébe, ezáltal eredményesebb
beavatkozások születhetnek a jövőben.
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A projekt keretében szervezett fórumok lehetőséget teremtenek a megyében dolgozó
szakemberek és szervezetek
beszélgetések kezdeményezésére.

együttműködésére,

találkozására,

szakmai



A Megyei Önkormányzat Munkatársai az érzékenyítő, attitűdformáló képzés
elvégzését követően az elkövetkező munkáik során eredményesebben tudnak a
célcsoportot érintő projektekben részt venni.



A fórum keretein belül hosszú távon is biztosított a helyszín, ahol hátrányos helyzetű
célcsoportokhoz köthető témák mentén konstruktív megoldási javaslatok
kidolgozására



Az elfogadott paktum a megyében dolgozó szakemberek és intézmények közösen
elfogadott megoldási javaslat csomagja, amiben a jó gyakorlatok disszeminációjára
lehetőség adódik.



Hosszabb távon lehetőségük adódik a helyi önkormányzatoknak segítséget kérni a
helyi esélyegyenlőségi programjaik / stratégiáik kialakításához

A Veszprém Megyei Önkormányzat az EFOP-1.6.3-17 Felhívással összhangban valamennyi
kötelező tevékenységet megvalósítja a megfogalmazott cél elérése érdekében.
A konstrukcióval elérni kívánt cél:


megyei szintű szakmai koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása



már működő, az esélyteremtő környezet kialakítását célzó, szakterületekhez
kapcsolódó együttműködések, hálózatok munkájának összehangolása



a települési önkormányzatok segítése esélyteremtési intézkedések kialakításában és
megvalósításában



A megyében megvalósuló fejlesztési programokban a felzárkózási szempontok
hatékonyabbá tétele azok összehangolása

A cél elérését szolgáló főbb tevékenységek:


megyei szinten felzárkózási szakemberek jelenlétének biztosítása, kapacitás és
szervezetfejlesztés;



új együttműködések kialakítása, Megyei Felzárkózási Fórumok létrehozása



szolgáltatási hiányok és szolgáltatási utak feltérképezése



Megyei Esélyteremtő Paktumok létrehozása



A fejlesztési programok
érvényesítése

a felzárkózási szempontok lokális és horizontális
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Szolgáltatási Út Térkép elsődleges célrendszerében a helyi szinten hiányzó szolgáltatások,
illetve azok megoldási javaslatai állnak. A megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, a helyi szinten hiányzó szolgáltatások és annak megoldási
javaslatainak beazonosítására a Fórum Munkacsoport ülések, a Veszprém Megyei
Felzárkózási Fórum és a Helyi Esélyegyenlőségi Programok alapján kerül sor.

Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum

2.1

Megyei Felzárkózási Fórumokkal kapcsolatos elvárások:
Évente minimum 2 db Fórum megtartása kötelező, a Fórumok javasolt létszáma minimum 15,
maximum 30 fő.
Fórumok tagjai:


helyi önkormányzati szereplők



megyei roma nemzetiségi önkormányzat képviselői



helyi roma nemzetiségi önkormányzati képviselői



megyében működő civil szervezetek, egyházak képviselői



megyében működő közszolgáltató intézmények képviselői



megyei gazdasági szereplők



a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási szakterülete és a népegészségügyi
szakigazgatási szervek képviselője



a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok képviselője



Szakképzési Centrum képviselője



tankerületi központ képviselője



megyei önkormányzat felzárkózáshoz kapcsolható bizottságainak képviselője (pl.
Egészségügyi és Szociális Bizottság)



egyéb meghívottak (megyei szinten felmerülő feladatok szerint)

Állandó meghívottak:


központi államigazgatási szervek (a Fórum napirendje/tematikája szerint)



EMMI társadalmi felzárkózásért felelős szakterülete - Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Házak hálózata képviselői



megyei rendőr főkapitányság képviselője

Fórum szervezését és koordinációs feladatait ellátó munkatársak:


Megyei felzárkózási munkatárs



Az instruktor
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Fórumok tagjainak kiválasztására alkalmazandó szempontok:


A helyi önkormányzatok esetében – ahol releváns - előnyben részesülnek a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő C és D
szempontok valamelyikének megfelelő önkormányzatok –



Egyenlő arányban szükséges bevonni helyi önkormányzatokat (3 db), valamint helyi
roma nemzetiségi önkormányzatokat (3 db) - mind a helyi, mind a nemzetiségi
önkormányzatok esetében 1 db községi, 1 db nagyközségi és 1 db városi rangú
település bevonása szükséges, annak céljából, hogy megvalósuljon a különböző
településszintű képviselet a fórum keretében.



A civil szervezetek kiválasztása pályázat keretében történik (5 db).



Azon civil szervezetek pályázhatnak, melyek az MNTFS és/vagy a hátrányos helyzetű
célcsoportokkal foglalkoznak (különösen oktatás-képzés területén, illetve fogyatékos
személyekkel, nők egyenjogúságával foglalkozó szervezetek), legalább 2 éve
működnek, a megyében székhellyel rendelkeznek,



Előnyben részesülnek azon szervezetek, amelyek az MNTFS beavatkozási
területeihez kapcsolódó programok bonyolításában részt vettek, és/vagy
nemzetiségekkel, kiemelten romákkal kapcsolatos tevékenységet végeznek.



Minimum egy egyházi szervezet bevonása kötelező



Gazdasági szereplők esetében minimum 3 szervezet bevonása kötelező (megyei
szintű Foglalkoztatási Paktum megléte esetén az egyik delegált a paktum delegáltja)



A szakképzési centrumok közül 1 centrum meghívása javasolt - 1 maximum 2 megyei
önkormányzati bizottság meghívása javasolt

Fórum lehetséges témái:


HEP-ekkel kapcsolatos tapasztalatcsere, know-how megosztás



A megyében megvalósuló társadalmi felzárkózást, esélyegyenlőség megvalósulását
segítő projektek bemutatkozása



Veszprém Megye Esélyegyenlőségéért, jó gyakorlatok bemutatása



Tematikus fórum kiválasztott hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kötődően

A Fórumnak munkacsoportot kell létrehoznia. A munkacsoportnak háromhavonta, a hátrányos
helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódó tematikus üléseket kell tartania, amelyek a szolgáltatási
hiányok kiküszöbölését segítő együttműködési lehetőségeket feltérképezik, feltárják és
megoldási javaslatokat fogalmaznak meg a Fórum számára. ( A tematikus ülésekre a témában
érintett külső szereplők meghívása javasolt).
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Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum tagságára pályázat
A Veszprém Megyei Önkormányzat és konzorcium partnere, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség által megvalósítandó „Megyei szintű
felzárkózás-politikai együttműködések támogatása helyi esélyegyenlőségi programokhoz
kapcsolódóan” - EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében létrehozásra
kerül a Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum (továbbiakban: Fórum).
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzője az átláthatóság és ellenőrizhetőség
biztosítása érdekében nyilvános pályázatot hirdet, azon Veszprém megyei civil szervezetek
számára, amelyek a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával (továbbiakban:
MNTFS) és/vagy a hátrányos helyzetű célcsoportokkal (különösen oktatás, képzés, romák
érdekképviseletével, fogyatékos személyekkel, nők egyenjogúságával) foglalkozik.
A pályázat célja:
Veszprém megye terültén fellelhető célcsoportok (kiemelten a mélyszegénységben élők,
romák; gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) érdekképviseletének biztosítása a Veszprém
Megyei Felzárkózási Fórumban, a megyében tevékenykedő társadalmi szervezetek,
egyesületek és azok szövetségei (továbbiakban: civil szervezetek) által.
A pályázók köre:
Veszprém megye területén székhellyel rendelkező, a célcsoportokkal foglalkozó és
működésében vagy rendezvény szervezésében a megye jelentős részére kiható
tevékenységet ellátó civil szervezetek pályázhatnak Fórum tagságra. Amelyek az MNTFS
és/vagy a hátrányos helyzetű célcsoportokkal (különösen oktatás, képzés, romák
érdekképviseletével, fogyatékos személyekkel, nők egyenjogúságával) foglalkoznak.
A pályázat tartalmi és formai kellékei:
A pályázathoz mellékelni kell a civil szervezet alapító okiratának, illetve bírósági bejegyzésről
szóló végzésének másolatát.
Az általuk képviselt csoport(ok) megnevezését, képviseltek számát.

2.1.1

1. Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum

Időpont: 2017.12.13.
Helyszín: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.,
A Megyei Főjegyző 2017. december 1-jén nyílt pályázatot hirdetett (lásd a Veszprém Megyei
Felzárkózási Fórum tagságára pályázat bekezdésben) annak érdekében, hogy az EFOP1.6.3-17-2017-00009 azonosító számú projekt keretében megalakuló Veszprém Megyei
Felzárkózási Fórum tagjai sorába a megyei civil- és gazdasági-, valamint közigazgatási
szervezetek köréből a projektben érintett résztvevőket ültessen egy asztalhoz a megyei szintű
felzárkózás-politikai együttműködés érdekében. A pályáztatás eredményeként összeállt egy
tagság, amely tagi részvétellel 2017. 12. 13-án a Fórum megalakult.
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A Fórumon résztvevők között egy felmérést végeztünk.
A Felmérés tartalma: célunk, hogy együtt találjunk megoldást a területi szinten jelentkező, az
esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémákra, szolgáltatáshiányok
kiküszöbölésére. A megyénkben a hátrányos helyzetű célcsoportokat segítő beavatkozások lehetőségek bemutatásával, összehangolásával évente két alkalommal megrendezendő
Megyei Felzárkózási Fórumok által fogjuk ezeket a célokat elérni, melyek egyaránt hasznosak
a társadalmi-, civil-, gazdasági-, kormányzati szféra résztvevőinek.
Fontos számunkra, hogy az elkövetkezendő Fórumokat olyan tartalmakkal töltsük meg,
melyek közvetlenül segítik Önöket és az Önök által képviselt szervezeteket a saját és a fenti
célok eléréséhez.
A Fórumon felszólalt az SZGYF igazgatónője, aki az SZGYF feladatait vázolta fel röviden - az
ország és a főváros szakosított gyermekvédelmi intézményeinek fenntartói feladatait látja el a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, működteti az országos esély-hálózatot, elősegíti
az esélyegyenlőség megteremtését, összesen 112 intézmény és telephelyei fenntartói
feladatait látja el, melyből 66 szociális, 39 gyermekvédelmi, 5 vegyes (szociális és
gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság területi kirendeltségei látják el a fenntartói
feladatokat a 2013. január elsejével átvett intézmények esetében.
A projekt vonatkozásában elmondta, hogy az SZGYF, az egyének, csoportok, szervezetek
kapcsolatirendszerében tud majd leghatékonyabban segíteni a projektmegvalósításban, mint
a VMÖ konzorciumi partnere, programok generálása, megvalósítása, szolgáltatási
hiányosságok feltérképezése és segítségnyújtás, HEP referensképzés, szakmai napok
támogatása terén. A vállalt feladatok kapcsán a Fórumon feltárásra kerülő gócpontokat
igyekeznek a
felzárkózáspolitikai együttműködések során
megvalósítani, emellett
megköszönte, hogy az SZGYF céljával egybehangzóan a megyei projektben dolgozhat.
Az SZGYF megbízott osztályvezető prezentációjában a projekt lényegét és célját mutatta meg
a hazai társadalom egészének társadalmi egyenlőtlenségeket is megmutató előadásában az
alábbiak szerint.
Hangsúlyozta, hogy szakmai szempontból ünnepi esemény a nyertes projektben a Fórum
megalakulásával megtett 1. lépés – a felzárkózási együttműködéseket támogató munka
összehangolása -, amelyhez a projektben az SZGYF, mint a Veszprém Megyei Önkormányzat
partnere, az elérhető szakmai segítség egészét felajánlotta a megyei önkormányzat számára.
Prezentációjában elsőként a szükséges megyei szintű, azt követően a települési szintű
megközelítésről, majd a célok szerinti tevékenységbesorolásról beszélt.
2016-tól az SZGYF a társadalmi felzárkózás koordinálását is végzi országos szinten - 3154
település valamint Budapest kerületei (23) tekintetében a HEP-ek koordinálása is a feladata.
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MNTFS strukturális felépülését, majd a társadalmi felzárkóztatás folyamatában a hosszú távú
befektetés jelentőségét és a megfelelő beavatkozási pontok megtalálását és a valós
segítségnyújtás felelősségét hangsúlyozta (kompetenciafejlesztés).
MNTFS: MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA
A jelen projekt kapcsolódása az MNTFS-hez:


A társadalom egészének megszólítása



Folyamatos együttműködés generálása



Szemléletformálás



A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése,
különös tekintettel a roma népességre



A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása



A társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a
társadalmi összetartozás erősítése

Járások szerinti egyenlőtlenségek társadalmi képe kapcsán is a teljes országra vonatkozó
képet kaptak a hallatók – példaként Csongrád kontra Borsod megyék településszámbéli
különbsége, ill. a társadalmi ellátások minőségi különbsége is megmutatásra került, rávilágítva
az összefüggésekre és a területi különbségekre.
A 2011-es népszámlálás adatait tekintve is a projekt megvalósítási helyszíne, Veszprém
megye, viszonyítva jó helyzetben van, ha a munkaerőpiaci bevételek arányát nézzük, amely
egyben az öngondoskodás alapja is, ugyanakkor a megyén belüli különbségek igen nagyon,
vannak olyan területek, ahol ez a szám, alig ötöde a megyei átlagnak. Ha a munkaerőkereslet
differenciálódását vizsgáljuk – ld. a csatolt ppt. – azt látjuk, hogy az előző slide negatívját
kapjuk – azaz a keleti országrész munkaerőpiaci hozzáférése nem megfelelő – ld.
közfoglalkoztatottság magas aránya.
A belföldi vándorlási adatokat szemléltetve a megbízott osztályvezető hozzátette, különös
figyelemmel kell kísérni a munkavállalás céljából országon belüli lakóhelyváltást – erős
kiáramlás jellemző a keleti országrészből a nyugati, észak-nyugati országrész felé – másképp
fogalmazva: Magyarország területének 60%-át érintően a vándorlási különbözet tartósan
negatív előjelű. A megyén belüli vetület kapcsán strukturális munkanélküliség különösen az
Ajka járásban figyelhető meg - tette hozzá az előadó.
A nyugati országrész, valamint a legközelebbi nyugati határszomszéd, Ausztria munkavállalóelszívó hatása fontos, hiszen a társadalmi felzárkózási szempontból az amúgy is hátrányos
helyzetű országrészből még inkább elfogynak a minőségi munkát végzők, maguk után
elértéktelenedett ingatlanokat, és betöltetlen munkahelyeket hagyva. A megyei GDPdivergens, széttartó megyei fejlődések is üzemben tartják a belföldi munkaerő-migrációs
„hajtóművet” (belső migráció).
Rámutatott, hogy van olyan probléma, amely már 36 éve fennáll – ld. demográfiai krízis – a
problémák már jól fel vannak térképezve, meg vannak mutatva, most már a megoldásukra kell
törekedni
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A Fórumon résztvevők vállalásainak körvonalazása megtörtént. A vállalások megtételének a
következő Fórumon, vagy Fórumokon kell megtörténnie.

2.1.2

2. Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum

Időpont: 2018.07.04.
Helyszín: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A projekt szakmai munkatársa bemutatta a projektet. A projekt bemutatása során kiemelte a
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához való illeszkedést, ill. bemutatta a
megvalósult két munkacsoport ülés munkáját, ill. a két megvalósult rendezvényt (Pápa
2018.05.07-én, Devecserben 2018.06.19-én). Kiemelten mutatta be előadásában a
célcsoportot, és a célcsoporthoz tartozó problémafelvetést, illetve a lehetséges és innovatív jó
gyakorlatokat, többek között a Pápán megvalósult Csillagház (Cserhaj csillagpont) projektet
egy korábbi TÁMOP projekt eredményeként létrejött programot. A programban kiemelt
szerepűnek ítélte a valódi együttműködések generálását az idősellátás, egészségügy, roma
kérdés, a generációs problémák kapcsán.
Sümeg és Ajka teleüléseken a roma- és mélyszegénységben élők problémáira fókuszálva
kerül megtartásra a munkacsoport ülés, még 2018-ban.

A projekt instruktorának előadásában a devecseri közösségfejlesztő rendezvény tapasztalatát
osztotta meg. Alapvetésként a HEP-ek és az EFOP-1.6.3 programok közötti kapcsolódást
mutatta be, azaz a HEP-ekben feltárt problémákhoz, ill. az azokban jelölt intézkedésekhez ad
segítő eszközt. A devecseri műhelymunka a szegénységben élők és női célcsoport köré
szerveződött. A feltárt problémák a fogamzásgátlás, a közlekedés, szakemberhiány, személyi
és környezeti higiéniai és egészségügyi problémák, a táplálkozás és az életvezetési
problémák köré fókuszáltak. A szakemberek közvetlen megoldásként tisztítószerek
hozzájutását, valamint a közfürdők létesítését javasolták.
A Fórumon résztvevők vállalásainak körvonalazása megtörtént. A vállalások megtételének a
következő Fórumon, vagy Fórumokon kell megtörténnie.

2.1.3

3. Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum

Időpont: 2018.12.11.
Helyszín: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Elsőként Tanai Judit köszöntötte a jelenlévőket, ill. felkérte Alelnök asszonyt a Fórum
megnyitására.
Alelnök asszony Vörösmarty Éva köszöntőjében ismertette a projekt fő tevékenységeit, céljait.
Az októberi EMMI-s szakmai napra visszautalva elmondta, a Veszprém Megyei EFOP-1.6.3
program az egyik első az országos megvalósítások között.
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Tanai Judit bemutatta röviden a projektet, a megyei 10 járásra vonatkozóan (217 település).
Célcsoport, tematikus munkacsoport ülések, mérföldkövek
Sümeg munkacsoport ülés mélyszegénység tematikája köré szerveződve, a tapasztalatokról
számolt be (társadalmi, egészségügyi, gazdasági, szociális, biopszcichés, öngondoskodást és
aktív életmódot érintő hiányok terén) jelezve, hogy a kollégája részletesen kifejti ezt.
Major Tamás felzárkózási munkatárs a sümegi rendezvényről számolt be.
Ódor Attila a sümegi rendezvény kapcsán a projekt felépítéséről beszélt, hangsúlyozta, a
szociális ellátórendszer igényeit és hiányait, valamint az együttműködések generálását
célozza a projekt és a szakmai programok.
A sümegi műhelymunka eredményei megerősítették a családi háttérre vonatkozó,
mélyszegénységre, munkára és a jövőkép hiányára, aluliskolázottságra és képzés hiányára
vonatkozóan feltárt problémaköröket. A drog, alkohol problémák, egészségügyi helyzete, ill. a
térségi központtól való távolságot is megfogalmazták a munkacsoportok. Az aluliskolázottság
és munkapiaci problémák összefüggésére (helytelen szocializációs mintára) is rámutatott.
Schindler Lászlóné Veszprémi Szakképzési Centrum Főigazgató Asszonya előadásában
megköszönte, hogy a projekt megkereste együttműködéssel.
Elsőként magát a Szakképzési Centrumot mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a többcélú
intézmény és tagintézményeinek célja (Vp megyében a pápai és a veszprémi centrum
működik) a szakképzés színvonalának emelése, a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi
felzárkóztatása, felnőttképzés.
A szakképzésben a hiányszakmákon keresztül és a képzés, ösztöndíj rendszeréről beszélt,
annak fontosságára hívva fel a figyelmet, hogy a felnőttképzés is átalakulóban van.
Összefoglalásként elmondta, hogy elérhetővé kellene tenni a szakképzést, és kiemelte, hogy
vannak megyei jó gyakorlatok is (pl. kerekesszékes tanuló).
Tanai Judit előadása következett, amelyen az ajkai rendezvény került bemutatásra.

Ajkai fogyatékosok tánccsoportjának képviselője elmondta – kerekes székesként az ajkai
rendezvényen részt vett fogyatékosok tánccsoportjának tagja hangsúlyozta, fontos, hogy
képet kapjon a gyermek, hogy milyen lehetőségeket kaphat az élete, a munkája során (ő maga
jó példa erre, kerekesszékesként szerezte meg diplomáját, mint szociális munkás).

2.1.4

4. Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum

Elsőként Tanai Judit köszöntötte a jelenlévőket, ill. felkérte Alelnök asszonyt a Fórum
megnyitására.
A Megyei Közgyűlés Alelnöke, Vörösmarty Éva köszöntőjében ismertette a projekt fő
tevékenységeit, céljait, kiemelve annak érdemeit, hogy a projektben egyre több együttműködő
szervezet működik együtt.
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Szabó-Fazekas Ildikó kormányfőtanácsos a hazai felzárkózáspolitika aktuális kérdéseiről
számolt be, majd Horváthné Kecskés Diána intézményvezető (Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálat, Veszprém) – képviseletében a Család összetartozásának fontosságára hívta fel a
figyelmet. Kiemelte, hogy a gyermekjogok leggyakrabban váláskor sérülnek. Fontos a szülők
mellett az intézmények felelősségvállalása is. Kiemelte emellett, hogy jó, hogy a Rendőrség
képviseletében is jelen vannak az ülésen, mivel igen gyakran az ő szakterületüket is érintik
ezek az ügyek. A család jelentőségére hívta fel a figyelmet, a családon belüli változások
követésére kell figyelni. Egy természetszerű változás (születés, testvér, kamaszkor, stb.)
egyben krízishelyzet is lehet. (Család normatív és paranormatív krízisei – utóbbi betegség,
tragédia, válás, stb.). A problémával való foglalkozás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Ezt követően Hári Lenke Balatonfüred Város Önkormányzat alpolgármestere bemutatta a
Balatonfüred HEP nőkre és gyermekekre fókuszáló részeit, kiemelve, hogy bár egy jelentős
balatoni településről beszélünk, ezzel együtt Balatonfüreden is élnek hátrányos helyzetűek,
akikre az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít.
Magvas Zoltán intézményvezető ezt követően a tapolcai Hajléktalan Átmeneti Szállás és
Nappali melegedő helyzetét, egyedi megoldásait mutatta be. Hajléktalan Személyek Átmeneti
Szállása és Nappali Melegedő Intézménye nevében először tisztázta, hogy ki a hajléktalan. A
fedél nélküliek; effektív hajléktalanok (minden nap megdolgozik azért, hogy valahol
lakhasson); lakástalanok; otthontalanok (lakhatásra alkalmatlan lakás) fogalmakat is
ismertette. Beszélt a hajléktalanságba vezető utakról: gazdasági válság, munkanélküliség,
családi, egészségügyi válság, mentális problémák, hospiatlizáció, alulszocializáltság. Ezen
kívül bemutatta a lehetséges kiutakat: prevenció, elérési pontok, szociális háló, jelzőrendszer,
háttérintézmények – Tapolcai helyzetet, lehetőségeket, innovációt (konténerház) mutatta be.
A jelzőrendszer fontosságára hívta fel a figyelmet.
Pék Gyöngyi Humánpolitikai vezető a herendi Porcelán Manufaktúra képviseletében a Nőkmunka-család összeegyeztethetőségéről beszélt. Előadása munkáltatóként kapcsolódott a
korábbi előadásokhoz. Megismerhették a résztvevők, hogy egyedi módon a Porcelán
Manufaktúra valóban családbarát munkahely, mobil munkaidő, családbarát eszközök, óvodai
időhöz igazított munkaidő, babazászló program áll a családok rendelkezésére. Emellett
atipikus foglalkoztatásban is élen járnak, részmunkaidő, megváltozott munkaképességűek
foglakoztatása is történik (hallássérültek).
Zárásként Tanai Judit bemutatta röviden a projektben a 3. Fórumot követően elvégzett
szakmai munkát, a munkacsoport ülések levonható tanulságait valamint a rendezvényeket
röviden. Ismertette emellett, hogy a szakmai munka megfelelő ütemben zajlik.

2.2

Munkacsoportülések

A munkacsoportnak háromhavonta, a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódó
tematikus üléseket kell tartania, amelyek a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő
együttműködési lehetőségeket feltérképezik, feltárják és megoldási javaslatokat fogalmaznak
meg a Fórum számára.
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A munkacsoport ülések előtt a szakmai munkatársak elkészítik, és kiküldik a meghívókat az
adott településeken működő szervezeteknek. Meghívó lásd az 1. sz. mellékletben.
A kihelyezett Munkacsoport üléseken elsődleges cél a szociális ellátórendszer
hiányosságait, a helyi szintű szolgáltatások hiányosságait tervezzük felmérni,
feltérképezni.
A munkacsoport ülések szervezeti formája a workshop.
A szó mai leggyakoribb alkalmazása szerint egy adott szakterület iránt érdeklődő emberek
találkozóját hívják, melynek célja, hogy közös munkával valami újat - általában szellemi
terméket - hozzanak létre az adott témában.
A Munkacsoport üléseken a szolgáltatói rendszer szakemberei vesznek részt, ők kerülnek
bevonásra a problémák feltérképezése és a javaslatok kidolgozása érdekében.
Tervezett Munkacsoport ülések és a célcsoportok:
Pápai járás: roma nemzetiség, idősek
Devecseri járás: szegénység, mélyszegénység, romák
Sümegi járás: hátrányos helyzetű sérülékeny célcsoport, gyermekek és idősek
Ajkai járás: mélyszegénységben élők, romák
Tapolcai járás: Idősek, Nők (elidősödés, népességfogyás, iskolázottság, gyermekvállalás,
lakhatás)
Balatonfüredi járás: Nők helyzete – munkavállalás, nagycsaládosok, idősek
Balatonalmádi járás: Nők helyzete, gyermekvállalás, idősek
Várpalotai járás: Roma lakosság, szegénység, iskolázottság – lemorzsolódás hátrányos
helyzet

Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat

2.3

Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat megtartása a projekt szakmai
megvalósítása során kötelező.
Évente minimum 4, összesen 12 db rendezvény megtartása kötelező. A rendezvényeket a
hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódóan szükséges megszervezni széles körű,
adott témában érintett lakossági bevonással.
Az elsődleges célcsoport elérése közvetlenül a közösségi rendezvények által történik.
A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakításuk kezdeményezését
szolgálják, amelyeknek céljai például a következők:


életvezetési tanácsadás,



családi életvitelre nevelés,



adósságkezelési tanácsadás



pénzügyi integráció
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Pénzügyi tanácsadás: családi budget kialakítása, -pénzügyi életvezetési tanácsadás,
adósságkezelés, -pénzügyi integráció. Segítséget kaphatnak a hátrányos helyzetben élők,
hogy a jövedelmeiket és kiadásaikat – megfelelően, jobban tudják tervezni.
Mentálhigiénés tanácsadás: Életvezetési tanácsadás, látásmód, tudatosság kialakítása, a
mindennapi életben (család, közösség, munkahely).
Egészségügyi - Higiéniai tanácsadás gyerekeknek: EFI – Játékos higiéniai tanácsadás,
bemutató, motiváló beszélgetés. Gyermek egészségügyi csomagok kiosztása (gyerekfogkefe,
gyerekfogkrém, gyerek tusfürdő, gyerek-fésű-hajkefe)
Egészségügyi - Higiéniai tanácsadás felnőtteknek: EFI, korai gyermekvállalás,
gyermeknevelés, egészséges fejlődés-fejlesztés (gyermekorvos, fejlesztő szakember)
Egészségügyi csomagok kiosztása (fogkefe, fogkrém, (folyékony-) szappan, borotva,
borotvahab, arcszesz, női egészségügyi termékek, mosószer, fésű, körömvágó csipesz,
lázmérő, hintőpor, fertőtlenítő szer(„domestos”), fertőtlenítő nedves törlő kendő.
Drog prevenció, bűn megelőzés: Az Én-Kép-Tér Alapítvány segítségével ex drogosokkal való
beszélgetés.
Táplálkozási tanácsadás bemutatóval - Főzzünk együtt! Szakember vezetésével bemutató a
tápláló, egészséges élelmiszerek elkészítésére. Az ételek otthoni elkészítéséhez ajándék
élelmiszer csomag biztosítása a résztvevőknek. (Élelmiszer Bank-élelmiszer mentés vagy
saját beszerzés)
Képzés: A szakmai tematikánkhoz kapcsolódva a megyében már meglévő, végrehajtásra
kerülő fejlesztési programok, projektek bevonása, bemutatása az adott célcsoportnak. Így a
felzárkózási szempontok lokális és horizontális érvényesítése is hatékonyabbá és a
felzárkózási célok hangsúlyosabbá válhatnak. Jelentkezés kompetencia, alapkompetencia
tanfolyam befejezésére. Pl: EFOP-3.7.1 projekt, az” Aktívan a tudásért”.
A rendezvény minden alkalommal az adott járásban vizsgált célcsoporthoz kapcsolódik, a
szakmai tartalom a Munkacsoport ülés és a szakmai vezetők javaslatai alapján kerül
összeállításra.
A felsorolt szempontok és a kiválasztott helyszín alapján megszervezésre kerülő
rendezvények biztosíthatják, hogy valóban hátrányos helyzetű emberek vegyenek részt
azokon.
A rendezvények szervezésébe, specifikációjának kialakításába a Megyei Felzárkózási Fórum
tagjai, illetve az EFOP-1.3.2. projektet megvalósító mentorhálózat is véleményezési joggal
élhet.
A rendezvényeknek elsősorban bizalomerősítő, közösségépítő funkciót látnak el.
A rendezvények minden esetben (12 alkalommal) más településen kerülnek megrendezésre.
A helyszín kiválasztása során kiemelt szempont a település esélyegyenlőség, felzárkózás
tekintetében vizsgált mutatóinak eredménye.
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3 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK BEMUTATÁSA
Célcsoport: A konstrukció célcsoportját a megyében működő érintett szervezetek,
intézmények: megyei önkormányzatok, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok,
ellátórendszerek szereplői, civil szervezetek, egyházak, nonprofit szervezetek, valamint a
közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre szorulók,
romák és helyi közösségeik alkotják.
Jelen felhívás elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetűek csoportok, tartós
szegénységben élők, segítségre szorulók, romák és helyi közösségeik alkotják; a hátrányos
helyzetűek elérését jelen pályázat a Veszprém Megyei Önkormányzat segítségével tervezi
megvalósítani
A projekt megvalósítása során a fejlesztések a következő célcsoportokra terjednek ki
különösen:


nők



mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek



gyermekek



idősek

A célcsoportok tekintetében a következő fejlesztésekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés
erősítése jelenik meg kiemelt célként a megyei szintű szakmai koordinációs és konzultációs
rendszer működtetése során:


oktatás



lakhatás



foglalkoztatás



egészségügy



szociális helyzet

A célcsoport elérése, bevonása:
Az elsődleges célcsoport elérése közvetlenül a közösségi rendezvények által történik. Minden
rendezvény egy adott hátrányos helyzetűként meghatározott célcsoport köré épül az adott
járásra jellemzően. A bevonhatóságot, valamint a célcsoport elérést növeli, hogy a tervezett
rendezvények a javasolt szolgáltatásokon túl kiegészülnek bizalomépítő, közösségfejlesztő
elemekkel is. (pl. közös éneklés, főzőverseny, táncos mulatság, gyermekprogramok).
A projekt részcéljai közé tartozik a megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő
beavatkozások összehangolása. Valamint részcél a hátrányos helyzetű célcsoportonként
tematikus ülések szervezése.
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A projekt keretében kötelező nyilvántartást vezetünk és adatot szolgáltatunk a bevont
célcsoportról.
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4 VESZPRÉM MEGYEI JÁRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
A munkacsoport ülések során feltárt problémákat, hiányosságokat egy összesítő táblázatban
(lásd „Összesítő” c. melléklet) foglaltuk és csoportosítottuk az alábbi csoportokba:
1. Oktatást érintő problémák
2. Közlekedést érintő problémák
3. Orvosi, egészségügyi szolgáltatást érintő problémák
4. Közmű ellátást érintő problémák
5. Időseknek nyújtott szolgáltatások hiánya, időseket érintő problémák
6. Fogyatékosoknak nyújtott szolgáltatások hiánya, fogyatékosokat érintő problémák
7. Munkahelyeket érintő problémák
8. Szociális szolgáltatások hiánya, problémák
9. Információs szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák
10. Családi szolgáltatások hiánya, családokat érintő problémák
11. Anyagi problémák
12. Szakembereket érintő problémák
13. Társadalmi problémák
A fenti csoportosítás alapján egyértelműen kiderült a felmérés során, hogy az egyes
járásokban mely területre kell fókuszálni a problémák megoldása során.
Az alábbiakban részletesen kerül bemutatásra az egyes járásokban tartott
munkacsoportülések során feltárt problémák, valamint a kiemelt területekre javasolt
megoldások. Egyes munkacsoportülések során a résztvevők készítettek megoldási
javaslatokat, másokon nem.
A dokumentumban található táblázatok, diagrammok, térképes megjelenítések saját
forrásból származnak.

4.1

Ajkai járás

Az Ajkai járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Ajka.
Területe 320,71 km², népessége 39 154 fő, népsűrűsége pedig 122 fő/km² volt 2013 elején.
2013. július 15-én egy város (Ajka) és 10 község tartozott hozzá.
Ajka a Bakony-hegység délnyugati lejtőjén, a Balatontól 35 km-re fekszik. A megye harmadik
legnagyobb települése, mely városi ranggal 1959 óta bír. 1971 és 1983 között járási székhely
volt.
Az Ajkai Járási Hivatalhoz tartozó települések száma 11. Területe alapján a harmadik
legkisebb, népességét tekintve a harmadik legnagyobb járás a megyében.
A járás egyetlen városa Ajka, ahol a lakosság háromnegyede él. A további 10 falu közül csak
egynek a lélekszáma haladja meg a 2.000 főt. 5 közvetlenül határos a székhelytelepüléssel,
de a távolabbiak is 18 km-en belül találhatóak.
Ajkai járás települései:


Ajka, járásszékhely város
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Csehbánya, község



Farkasgyepű, község



Halimba, község



Kislőd, község



Magyarpolány, község



Nyirád, község



Öcs, község



Szőc, község



Úrkút, község



Városlőd, község

4.1.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:
EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus programjának
ismertetése.


A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek



gyermekek



idősek

Ajkán a roma- és mélyszegénységben élők problémáira fókuszálva került megtartásra a
munkacsoport ülés 2018.11.07-én.
Az alábbi hiányosságok kerültek feltárásra a munkacsoport ülés során a célcsoport
tekintetében:


Sérült emberek társadalmi elfogadottsága



Tömegközlekedés
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Foglalkoztatás



Támogatott lakhatás lehetőségének biztosítása



Támogatott szolgáltatások hiánya: Általános szociális ellátás



Önkéntesség fogadása



Szakemberek közti kommunikációs (háziorvos, szakorvos)



Nyilvántartások, adatbázisok átadása



Érintettek elérése, tájékoztatása



Egyesületek munkájának segítése



Akadálymentesítés minden fogyatékosságra kiterjedjen



Akadálymentes eszközök beszerzése (laptop)



Látássérült, mozgáskorlátozott személyek szellemi kapacitásának kihasználatlansága
(munkavállalók)



Szociális intézmények erősítése (munkatársak, eszközök)



Nincsenek meg a gyerekek integrálásának feltételei



Korlátozott lehetőségek a gyerekek fejlesztéséhez



Megnyered az eszközt pályázaton, és nincs pénzt a fenntartására



Speciális eszközök hiánya



Folyamatos törvényszegésre kényszerül az oktatási intézmény



A rendeletekben előírt feltételek biztosítása sem megoldott pl heti 2 logopédiai óra



Nem jutnak célba a források



Helyi szinten nincs intézményelérés (6 éves gyerek pesti bentlakásos intézménybe
kényszerül)



Nincs továbbképzési forrás támogatás



Lassú az SNI megállapítása – odáig ellátatlan a gyerek



Pedagógiai asszisztensek alacsony száma



Szakemberhiány



Az oktatási rendszer alkalmatlansága – nem tud alkalmazkodni a gyermek egyéni
adottságaihoz



A magas osztály/csoport létszám akadályozza az ellátásukat



Nincs megoldva a pedagógusok differenciált bérezése – nem motivált a fogyatékos
gyerek befogadására



Érzékenyítő programok hiánya

A fentiekben felsorolt problémák csoportosítása során (lásd „Összesítő” című melléklet)
egyértelműen kiderült, hogy a legtöbb felmerült probléma az Oktatást érinti – lásd alábbi
ábra, így javasolt a problémák megoldása során első sorban az oktatás területére koncentrálni.
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Oktatást érintő
problémák

1. ábra Ajkai járás térképe
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Ajkai járás felmerült problémák - hiányszolgáltatások
csoportosítása
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2. ábra Ajkai járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.1.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése
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A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, mely során egyértelműen kiderült, hogy az Ajkai járásban a legtöbb felmerült
probléma az oktatás területét érinti:


Nincsenek meg a gyerekek integrálásának feltételei



Korlátozott lehetőségek a gyerekek fejlesztéséhez



Speciális eszközök hiánya



Folyamatos törvényszegésre kényszerül az oktatási intézmény



A rendeletekben előírt feltételek biztosítása sem megoldott pl heti 2 logopédiai óra



Nincs továbbképzési forrás támogatás



Lassú az SNI megállapítása – odáig ellátatlan a gyerek



Pedagógiai asszisztensek alacsony száma



Szakemberhiány



Az oktatási rendszer alkalmatlansága – nem tud alkalmazkodni a gyermek egyéni
adottságaihoz



A magas osztály/csoport létszám akadályozza az ellátásukat



Nincs megoldva a pedagógusok differenciált bérezése – nem motivált a fogyatékos
gyerek befogadás

Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:


Az oktatási terület támogatása képzésekkel, eszközökkel, szakemberekkel, anyagi
támogatássál (bértámogatás ösztönző rendszerrel) új pályázati források kialakításával.



Ösztönző bértámogatás, béremelés az oktatás területén dolgozók számára.

Balatonalmádi járás

4.2

Balatonalmádi járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye
Balatonalmádi. Területe 239,75 km², népessége 24 479 fő, népsűrűsége pedig 102 fő/km² volt
2013 elején. 2013. július 15-én három város (Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Balatonkenese)
és hét község tartozott hozzá.
Balatonalmádi járás települései:


Balatonalmádi, járásszékhely város



Balatonfűzfő, város



Balatonkenese, város



Balatonakarattya, község
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Balatonfőkajár, község



Csajág, község



Felsőörs, község



Királyszentistván, község



Küngös, község



Litér, község



Papkeszi, község

4.2.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek



gyermekek



idősek

Balatonalmádiban a nők, gyerekek, idősek problémáira fókuszálva került megtartásra a
munkacsoport ülés 2019.09.17.-én.
Az alábbi hiányosságok kerültek feltárásra a munkacsoport ülés során a célcsoport
tekintetében:


Idősgondozás



Tartós ápolás, otthongondozás



Nyári szünidei gyermekfelügyelet



Pár-, Családterápia elfogadtatása



Sok a válás



Szakemberek hiánya



Családon belüli kommunikáció
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Munkavállalók túlterheltek – stressz



Kitolódott nyugdíjkorhatár – kevés segítség



Kevés a helyi munkahely



Nincs lehetőség az atipikus foglalkoztatás



Sok egyedülálló szülő



Területi különlegességek az anyagi lehetőségekben



Közszolgáltatás elérhetősége



Közlekedés települések közt



SNI fejlesztés hiánya



BTM fejlesztés hiánya



Rugalmas munkahelyek hiánya



Újra munkába állás támogatása (jogi, pszichológus)



Szakemberek motiváltsága



Humán erőforrás hiánya



Szakemberek képzése

A fentiekben felsorolt problémák csoportosítása során (lásd „Összesítő” című melléklet)
egyértelműen kiderült, hogy a legtöbb felmerült probléma a Családokat érinti – lásd
alábbi ábra, így javasolt a problémák megoldása során első sorban a családok területére
koncentrálni.
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Családok érintő
problémák

3. ábra Balatonalmádi járás térképe

Balatonalmádi járás felmerült problémák hiányszolgáltatások csoportosítása
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4. ábra Balatonalmádi járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása
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4.2.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, mely során egyértelműen kiderült, hogy a Balatonalmádi járásban a legtöbb
felmerült probléma a családokat érinti:


Nyári szünidői gyermekfelügyelet



Pár-, Családterápia elfogadtatása



Sok a válás



Családon belül nincs kommunikáció



Kitolódott nyugdíjkorhatár – kevés segítség



Sok egyedülálló szülő

Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:


Családbarát munkahelyek, munkaidőbeosztás kialakítása



Gyermekfelügyelet biztosítása: családi napközik, „pót nagyi” szolgálat.

Az alábbi megoldási javaslatok hangoztak el az ülés során:


Probléma: Rugalmatlan foglalkoztatás
o

Elérendő cél: családbarát időbeosztás a foglalkoztatásban




Probléma: SNI-s és BTMN-es gyermekek fejlesztésének megoldatlansága, szakember
hiány
o

Elérendő cél: Tanulási kudarcok csökkentése, eredményesség növelése,
másodlagos pszichés tünetek megelőzése




Javaslatok: Kiscsoportos oktatás, egyénre
Pedagógus képzés, pedagógus motiváltsága

szabott

fejlesztés;

Probléma: Hátrányos helyzetű gyermekek szakemberhiánya, társak érzéketlensége
o

Elérendő cél: Fejlesztett gyerekek – jobb jövő kilátások, jobb beilleszkedés




Javaslatok: 4-6 órás státuszok létesítése, munkarend átalakítása

Javaslatok: Érzékenyítő programok, előadások; Családtagok képzése,
segítése; Fiatalok motiválása erre a pályára; Meglévő szakemberek
továbbképzése

Probléma: A családi és munkahelyi feladatok ellátáshoz az optimális időbeosztás
megtalálása, kialakítása
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o

Elérendő cél: Munkáltatók hozzáállásának megváltoztatása az atipikus
foglalkoztatáshoz.


Javaslatok: Jogszabályi háttér megteremtése; Kiemelt támogatás
atipikus
munkaidőhöz;
Munkáltató-,
munkavállaló
szemlélet
változtatása; Létszámnövelés; Tájékoztatás meglévő jogszabályokról,
ami ezt még megengedi, segíti; Információáramlás segítése a
témakörben;

Balatonfüredi járás

4.3

A Balatonfüredi járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye
Balatonfüred. Területe 357,75 km², népessége 24 250 fő, népsűrűsége pedig 68 fő/km² volt
2013 elején. 2013. július 15-én egy város (Balatonfüred) és 21 község tartozott hozzá.
Balatonfüred, a Balaton északi partjának „fővárosa” tradicionálisan járási székhely település
volt. A Balatonfüredi Járási Hivatalhoz sorolt 22 település közül csupán Balatonfüred
rendelkezik városi ranggal.
Balatonfüredi járás települései:


Balatonfüred, járásszékhely város



Alsóörs, község



Aszófő, község



Balatonakali, község



Balatoncsicsó, község



Balatonszepezd, község



Balatonszőlős, község



Balatonudvari, község



Csopak, község



Dörgicse, község



Lovas, község



Monoszló, község



Óbudavár, község



Örvényes, község



Paloznak, község



Pécsely, község



Szentantalfa, község



Szentjakabfa, község



Tagyon, község



Tihany, község



Vászoly, község
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4.3.1

Zánka, község

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



gyermekek



idősek

Balatonfüreden a nők, gyermekek, idősek problémáira fókuszálva került megtartásra a
munkacsoport ülés 2019.04.24-én.
Az alábbi hiányosságok kerültek feltárásra a munkacsoport ülés során a célcsoport
tekintetében:


Szülői szerep ismeretek hiánya



szünidei gyermekfelügyelet



munkába való visszatérés



gyermekbántalmazás: verbális – mentális, fizikai



drogok, szenvedélybetegség



iskolai lemorzsolódás



étkezési problémák: ételintolerancia, allergia



mozgásszervi problémák



ortopédia problémák: szakember hiány, szűrés, fejlesztés, időbeosztás



helyi szakember



bejárási nehézségek
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forrásszerzés: pályázat



fejlesztés megvalósítása: kísérő nyugdíjas-idős, dolgozó felnőtt



pedagógiai szakszolgálat: szakemberek helyszínre való rendszeres kijárása



pót nagyi program

Családok érintő
problémák

5. ábra Balatonfüredi járás térképe
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Balatonfüredi járás felmerült problémák hiányszolgáltatások csoportosítása
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6. ábra Balatonfüredi járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.3.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, , mely során egyértelműen kiderült, hogy a Balatonfüredi járásban a legtöbb
felmerült probléma a családokat érinti:


Szülői szerep ismeretek hiánya



Szünidői gyermekfelügyelet



Munkába való visszatérés



Gyermekbántalmazás: verbális – mentális, fizikai



Pót nagyi program

Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:

4.4



Családbarát munkahelyek, munkaidőbeosztás kialakítása



Gyermekfelügyelet biztosítása: családi napközik, „pót nagyi” szolgálat.

Devecseri járás
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A Devecseri járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye
Devecser. Területe 421,73 km², népessége 14 948 fő, népsűrűsége pedig 35 fő/km² volt 2013
elején. 2013. július 15-én egy város (Devecser) és 27 község tartozott hozzá.
Devecseri járás települései:


Devecser, járásszékhely város



Adorjánháza, község



Apácatorna, község



Borszörcsök, község



Csögle, község



Dabrony, község



Doba, község



Egeralja, község



Iszkáz, község



Kamond, község



Karakószörcsök, község



Kerta, község



Kisberzseny, község



Kiscsősz, község



Kispirit, község



Kisszőlős, község



Kolontár, község



Nagyalásony, község



Nagypirit, község



Noszlop, község



Oroszi, község



Pusztamiske, község



Somlójenő, község



Somlószőlős, község



Somlóvásárhely, község



Somlóvecse, község



Tüskevár, község



Vid, község

4.4.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása
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A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Devecseren 2018. május 23-án került megtartásra a Munkacsoport ülés.
Az ülés során a résztvevők által beazonosított problémákat az alábbi táblázat tartalmazza:
1. táblázat: Devecser - problémafelvetés

Csoport 1.

Csoport 2.

Csoport 3.

Higiéniai,
egészségügyi Dohányzó Várandósok
problémák
(lakhatási,
személyi) (3)

Egészségi
fogyatékosság (1)

Szülői szerepkör problémák Fogamzásgátlás hiánya
(2)

Gyermekbántalmazás
–
hozzátartozók
közötti
erőszak

Felelős gyermekvállalás (3)

Korai gyermekvállalás (2)

Korai gyerekvállalás

állapot,

Bezárkózottság (időseknél) Ingyenes genetikai szűrés Bűnözés
(3)
hiánya
Megfelelő
hiánya

szakképzetség Korai iskolaelhagyás (2)

Közlekedés,
megközelíthetőség

Iskolázatlanság (3)

Iskola busz nem lesz? (iskola Szocializáció hiánya (10)
+ óvoda)

Táplálkozás nem minőségi Életvezetési
problémák
hanem mennyiségi kérdés (Étkezés-,
pénzbeosztás
(1)
problémája (1)
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Korai fejlesztés hiánya

Igény az álam által nyújtott
támogatásra

Nevelési
tanácsadó Beilleszkedési
szakember hiány
(kulturális) (2)

probléma

Általában szakember hiány Szakemberek
hiánya
(szociális,
oktatás, (fejlesztő,
logopédus,
egészségügy)
védőnő, gyermekorvos)

Nincs víz a háztartásban

Rossz
lakáskörülmények
(szolgáltatás hiánya)

Családokat érintő
problémák

7. ábra Devecseri járás térképe
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Devecseri járás felmerült problémák hiányszolgáltatások csoportosítása
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8. ábra Devecseri járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.4.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, , mely során egyértelműen kiderült, hogy a Devecseri járásban a legtöbb
felmerült probléma a családokat érinti:


Szülői szerepkör problémák



Fogamzásgátlás hiánya



Gyermekbántalmazás – hozzátartozók közötti erőszak



Felelős gyermekvállalás



Korai gyerekvállalás



Ingyenes genetikai szűrés hiánya

Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:


Pályázati rendszerben való támogatása a Fiatalok felkészítése a családalapításra és a
gyermekvállalásra

Az alábbi megoldási javaslatok hangoztak el az ülés során:
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Probléma: Személyi és környezeti higiéniai és egészségügyi problémák

I.

Cél: Higiéniai és egészségügyi problémák javulása
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Felvilágosító prevenciós előadások. Oktatás 
Igény kialakítása, tudatosság. Együttműködés a családsegítővel, védőnői szolgálattal, és a
népegészségügyi hivatalokkal. Ezáltal tisztitó és tisztálkodási eszközökhöz jutás, illetve
gyakorlati útmutatás az érintetteknek. Fürdő-, mosó konténerek beszerzése, közfürdők
létesítése. Jogszabályi szigorítás: Egyes közösségi és szociális lehetőségek elérése az
elérhető higiéniás szolgáltatások eléréséhez kötött.
Probléma: Nincs ivóvíz az otthonokban

II.

Cél: A lakóingatlanok udvarán legyen elérhető a víz
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Önkormányzati finanszírozású vízbekötés. A
kivitelezés során az érintettek akár a saját udvarukban közmunka keretében dolgoznak. pl.:
árokásás, segédmunka.
III.

Probléma: Táplálkozás – Nincs ENNIVALÓ  A mennyiség a fontos nem a
minőség

Cél: Éhezés megszüntetése, legyen mit enni a mélyszegénységgel érintetteknek.
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Szociális Szövetkezete létrehozása. START
munka program kapcsolása. A terményekből juttatni a rászorulóknak.
IV.

Probléma: Támogatási-, elosztási-rendszer

Cél: Felelősségteljes költséggazdálkodás
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Munkavállalás ösztönzése
Munkahelyteremtés <–-> képzettségnek megfelelő
Összefoglalás
Higiéniai problémák.
Tudatosság hiánya:


költség gazdálkodás



higiéniai problémák



táplálkozási problémák

Tapasztalat: A megfelelő minta hiányában az ismert hátrányhoz vezető példát választja az
ismeretlen jó helyett. Pl: korai gyermekvállalás.

4.5

Pápai járás

A Pápai járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Pápa.
Területe 1022,09 km², népessége 58 935 fő, népsűrűsége pedig 58 fő/km² volt 2013 elején.
2013. július 15-én egy város (Pápa) és 48 község tartozott hozzá.
A Pápai járás a Kisalföld és a Bakony találkozásánál, Veszprém megye északi részén fekszik.
Pápa a megye második legnagyobb települése, melynek évszázadok óta körzetközponti
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szerepe van. A tanácsrendszer bevezetése előtt, illetve annak megszűnésekor is járási
székhely volt.
A Pápai Járási Hivatalhoz tartozó települések száma 49. Területe és a települései száma
alapján a megye legnagyobb járása. A járás egyetlen városa Pápa, ahol a lakosság több mint
fele él.
Pápai járás települései:


Pápa, járásszékhely város



Adásztevel, község



Bakonyjákó, község



Bakonykoppány, község



Bakonypölöske, község



Bakonyság, község



Bakonyszentiván, község



Bakonyszücs, község



Bakonytamási, község



Béb, község



Békás, község



Csót, község



Dáka, község



Döbrönte, község



Egyházaskesző, község



Ganna, község



Gecse, község



Gic, község



Homokbödöge, község



Kemeneshőgyész, község



Kemenesszentpéter, község



Kup, község



Külsővat, község



Lovászpatona, község



Magyargencs, község



Malomsok, község



Marcalgergelyi, község



Marcaltő, község



Mezőlak, község
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Mihályháza, község



Nagyacsád, község



Nagydém, község



Nagygyimót, község



Nagytevel, község



Nemesgörzsöny, község



Nemesszalók, község



Németbánya, község



Nóráp, község



Nyárád, község



Pápadereske, község



Pápakovácsi, község



Pápasalamon, község



Pápateszér, község



Takácsi, község



Ugod, község



Vanyola, község



Várkesző, község



Vaszar, község



Vinár, község

4.5.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők
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mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek



gyermekek



idősek

Pápán 2018. február 28-án került megtartásra a Munkacsoport ülés.
A szakmai munkacsoport ülést a Megyei Elnök nevében a szakmai munkatársak annak
érdekében kezdeményezték, hogy az EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosító számú
projektben a 2017. 12. 13-án megtartott Megyei Felzárkózási Fórum alakuló ülésén
meghatározottak szerint az első szakmai munkacsoport ülés megvalósulhasson.
A projekt felzárkózási munkatársa köszöntötte a befogadó helyszín képviselőjét, és a többi
jelenlévőt, valamint bemutatta a projektben közreműködő munkatársakat.
A fő célcsoport a roma nemzetiség volt, akik száma az elmúlt 30 év alatt megduplázódott (400
ezer fő - 876 ezer fő)
Belső vándorlás
növekvő urbanizáltság

városok

megyeszékhelyek

falvak

A fiatal romák között is ma már nagyobb az elvándorlás és jelentős a természetes fogyás is.
Jellemző a sok gyermeket vállaló roma család, egyes térségek „gettósodása”, a területi, etnikai
szegregáció elindulása. Pápa és térsége is jellemzően Veszprém megye egyik ilyen területe,
ahol jelentkeznek ezek a problémák.
Problémafelvetés:


Iskolai végzettség (lemorzsolódás ,korai iskolaelhagyás)



Munkaerőpiaci jelenleg (szezonális, alkalmi)



Munkanélküliség (aktív – inaktív, közfoglalkoztatás)



Munkaerőpiaci esélyegyenlőtlenség (nemek közötti is)



Roma nők helyzete (korai gyermekvállalás, aluliskolázottság)



Egészségügyi ellátás (rossz eü.állapot, mentális - fizikai betegségek)



Szociális ellátás (lakhatási és megélhetési, segélyek)



Kulturális hagyományok (tanult - öröklött szokások)



Környezet meghatározó szerepe (életmód, életvitel, asszimilálódás)



Diszkrimináció, előítélet, kirekesztettség, stigmatizálás



Biztonság (kiszolgáltatottság, „megélhetési bűnözés”)
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Társadalmi
problémák

9. ábra Pápai járás térképe
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10. ábra Pápai járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.5.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
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pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, mely során egyértelműen kiderült, hogy a Pápai járásban a legtöbb felmerült
probléma a társadalmat érinti:


Kulturális hagyományok (tanult - öröklött szokások)



Környezet meghatározó szerepe (életmód, életvitel, asszimilálódás)



Diszkrimináció, előítélet, kirekesztettség, stigmatizálás



Biztonság (kiszolgáltatottság, „megélhetési bűnözés”)

Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:


Pályázati rendszerben való támogatása a Lakosság (társadalom) számára nyújtott
előadásoknak az alábbi témakörökben:


Alapvető társadalmi együttélés szabályai



Diszkrimináció, stigmatizálás



Biztonság a KÖZ-ért

Az alábbi megoldási javaslatok hangoztak el az ülés során:
CSILLAGHÁZ - CSERHAJ /szolgáltatóház
A szegregátumban élők felzárkózását és integrációját hivatott segíteni a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében, különös figyelemmel az egészségügy és
az oktatás, valamint a képzés és foglalkoztatás tekintetében.
SEGÍTSÉG:

4.6



tisztálkodás



mosás, vasalás



délutáni tanulás, korrepetálás



sokrétű tanácsadás(életvitel, pénzügyi)



képzések szervezése



problémák egyénre / családra tervezett megoldása



humán szolgáltatások elérhetősége



közösségfejlesztés

Sümegi járás

A Sümegi járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye
Sümeg. Területe 306,48 km², népessége 15 390 fő, népsűrűsége pedig 50 fő/km² volt 2013
elején. 2013. július 15-én egy város (Sümeg) és 20 község tartozott hozzá.
Sümeg a Tapolcai-medencét a Kisalfölddel összekötő völgyben található. 1966-ig járási
székhely - 1950-ig Zala megye részeként -, 1984 óta város.
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A Sümegi Járási Hivatalhoz tartozó települések száma 21. A terület mérete alapján a
harmadik, a lakónépesség számához és a népsűrűséghez viszonyítva a második legkisebb
járás a megyében.
Sümegi járás települései:


Sümeg, járásszékhely város



Bazsi, község



Bodorfa, község



Csabrendek, község



Dabronc, község



Gógánfa, község



Gyepükaján, község



Hetyefő, község



Hosztót, község



Káptalanfa, község



Megyer, község



Nemeshany, község



Rigács, község



Sümegprága, község



Szentimrefalva, község



Ukk, község



Veszprémgalsa, község



Zalaerdőd, község



Zalagyömörő, község



Zalameggyes, község



Zalaszegvár, község

4.6.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával
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Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek



gyermekek



idősek

Sümegen a roma- és mélyszegénységben élők problémáira fókuszálva kerül megtartásra a
munkacsoport ülés 2018.09.12-én.
Az alábbi hiányosságok kerültek feltárásra a munkacsoport ülés során a célcsoport
tekintetében:


Empátia hiánya



Családi háttér (szegénység, túl jóllét)



Alul iskolázottság



motiváció hiánya (nincs jó példa)



térségtől való távolság (szegregáció)



szakemberek fluktuációja



HHH gyerekek számának emelkedése



családsegítő központok megnövekedett feladatai



a lemorzsolódással veszélyeztettek növekvő aránya



mentorok szerepe



SNI-s, BTMN-s tanulók számának növekedése



kötelező óvodáztatás pozitív hatása



pályázati lehetőségek szociális támogatása



nincs részmunkaidő vagy távmunkalehetőség



egészségtelen magatartás ismereteinek hiánya



korai gyerekvállalás



aluliskolázottság



korai iskolaelhagyás, magántanulók magas száma



drog-, alkoholfüggőség



tömegközlekedés (járáson belül) hiányosságai
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egészségügyi alapellátás elérhetőségének nehézségei (járás települései)



idősek elmagányosodása (a kisebb településeken inkább)



lakhatás hiánya, minősége



higiénés problémák



partner, kapcsolati bántalmazás



válás, csonkacsalád



gyermekek mentális problémái



CSBE gyermek bántalmazás



elhanyagolás (gyermek)



gazdálkodási nehézségek



függőségek



idősekről gondoskodás, elhelyezés, idősek otthona



integrációs problémák (SNI, BTM, oktatási intézmények)



szocializációs problémák (rossz minta)



gyermek védelmi rendszer, rendszerhiba



jövőkép hiánya



felnőttek mentális problémái



gyermek felügyelet



szakember kapacitás hiány



társadalmi kirekesztés, stigmálás, előítélet



szolgáltatás teljes hiánya



aluliskolázottság



ellátó rendszer kapacitás hiánya



önkéntesek bartellezés hiánya



jövedelmi problémák
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Társadalmi
problémák

11. ábra Sümegi járás térképe
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12. ábra Sümegi járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.6.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, mely során egyértelműen kiderült, hogy a Sümegi járásban a legtöbb
felmerült probléma a társadalmat érinti:


Empátia hiánya
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Motiváció hiánya (nincs jó példa)



Térségtől való távolság (szegregáció)



Gazdálkodási nehézségek



Függőségek



Jövőkép hiánya



Felnőttek mentális problémái



Társadalmi kirekesztés, stigmálás, előítélet



Önkéntesek bartellezés hiánya



Jövedelmi problémák

Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:


Pályázati rendszerben való támogatása a Lakosság (társadalom) számára nyújtott
előadásoknak az alábbi témakörökben:


Alapvető társadalmi együttélés szabályai



Stigma



Pozitív jövőkép



stb.

Tapolcai járás

4.7

A Tapolcai járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye
Tapolca. Területe 540,30 km², népessége 34 689 fő, népsűrűsége pedig 64 fő/km² volt 2013
elején. 2013. július 15-én két város (Tapolca és Badacsonytomaj) és 31 község tartozott
hozzá.
Tapolca a Tapolcai-medence közepén, ősi közlekedési utak csomópontjában helyezkedik el.
A tanácsrendszer előtt (1950-ig Zala megye részekén) és a járások megszűnésekor is járási
székhely. A városi rangot 1966-ban nyerte el. A Tapolcai Járási Hivatalhoz tartozó települések
száma 33. A második legtöbb települést magában foglaló és a harmadik legnagyobb területű
járás a megyében. Tapolcán kívül - ahol a járás lakóinak csaknem fele él – 2004 óta város
Badacsonytomaj is.
Tapolcai járás települései:


Tapolca, járásszékhely város



Badacsonytomaj, város



Révfülöp, nagyközség



Ábrahámhegy, község



Badacsonytördemic, község



Balatonederics, község



Balatonhenye, község
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Balatonrendes, község



Gyulakeszi, község



Hegyesd, község



Hegymagas, község



Kapolcs, község



Káptalantóti, község



Kékkút, község



Kisapáti, község



Kővágóörs, község



Köveskál, község



Lesencefalu, község



Lesenceistvánd, község



Lesencetomaj, község



Mindszentkálla, község



Monostorapáti, község



Nemesgulács, község



Nemesvita, község



Raposka, község



Salföld, község



Sáska, község



Szentbékkálla, község



Szigliget, község



Taliándörögd, község



Uzsa, község



Vigántpetend, község



Zalahaláp, község

4.7.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása
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Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek



gyermekek



idősek

Tapolcán az idősek, nők (elidősödés, népességfogyás, iskolázottság, gyermekvállalás,
lakhatás) problémáira fókuszálva került megtartásra a munkacsoport ülés 2019.02.06-án.
Az alábbi hiányosságok kerültek feltárásra a munkacsoport ülés során a célcsoport
tekintetében:


kevés a részmunkaidős lehetőség



GYESről visszatérő szülőnek kevés a munkalehetőség



kevés lehetőség felnőttoktatás keretében befejezni az általános iskolát



szociális izolálódás



beteg, idős hozzátartozó napközbeni felügyelete



gyermekfelügyelet egyedülálló szülőknek



leépülés



információkkal elérés – megfelelő tájékoztatás szolgáltatásokról



helyettes szülő hiánya



helyközi közlekedés hiányosságai



nők:



o

ugyanazért a munkáért nem egyelő bérezés

o

délutáni munkabeosztás, esti-, hétvégi munkabeosztás nehézség a családnak

o

munkahely és család összeegyeztetése nehéz

o

egyedülálló anyák gyermekének felügyelete nem megoldott

o

SNI gyermek kezelése, gondozása, fejlesztése, szakemberhez irányítása

o

női szerepek összeegyeztetése

o

családanyák karrierépítése sokszor a család miatt nem valósulhat meg

idősek:
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o

ellátó rendszer hiánya

o

otthoni ápolás nem megoldott

o

idősotthoni elhelyezés nehéz, pl. anyagiak hiánya miatt

o

haldoklók ellátása – hospice szolgálat hiánya



idősek aktív részvétele a helyi programokban



generációs párbeszéd



idős szállítás, gondozási idő



idősek tájékoztatása



polgárőrök együttműködése



idős esti közlekedése

Családokat érintő
problémák

13. ábra Tapolcai járás térképe
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14. ábra Tapolcai járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.7.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, mely során egyértelműen kiderült, hogy a Tapolcai járásban a legtöbb
felmerült probléma a családokat érinti:


Gyermekfelügyelet egyedülálló szülőknek



Helyettes szülő hiánya



Nők:
o

ugyanazért a munkáért nem egyelő bérezés

o

délutáni munkabeosztás, esti-, hétvégi munkabeosztás nehézség a családnak

o

munkahely és család összeegyeztetése nehéz

o

egyedülálló anyák gyermekének felügyelete nem megoldott

o

SNI gyermek kezelése, gondozása, fejlesztése, szakemberhez irányítása

o

női szerepek összeegyeztetése

o

családanyák karrierépítése sokszor a család miatt nem valósulhat meg
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Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:


Családbarát munkahelyek, munkaidőbeosztás kialakítása



Gyermekfelügyelet biztosítása: családi napközik, „pót nagyi” szolgálat.

Várpalotai járás

4.8

A Várpalotai járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye
Várpalota. Területe 294,28 km², népessége 37 451 fő, népsűrűsége pedig 127 fő/km² volt 2013
elején. 2013. július 15-én két város (Várpalota és Berhida) és hat község tartozott hozzá.
A Várpalotai Járási Hivatalhoz sorolt 8 település közül kettő város: Várpalota és Berhida. A
megye „legkisebb” járásának területe 294 km2, népessége azonban jelentős. A lakónépesség
számát tekintve a megye negyedik legnagyobb járásának tekinthető.
Várpalotai járás települései:


Várpalota, járásszékhely város



Berhida, város



Pétfürdő, nagyközség



Jásd, község



Ősi, község



Öskü, község



Tés, község



Vilonya, község

4.8.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek
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gyermekek



idősek

Várpalotán a fogyatékkal élő emberek, gyermekek, idősek, nők problémáira fókuszálva került
megtartásra a munkacsoport ülés 2019.10.16-án.
Az alábbi hiányosságok kerültek feltárásra a munkacsoport ülés során a célcsoport
tekintetében:


fogyatékkal élők, SNI-s fiatalok munkahely keresése; Támogatott, védett munkahelyek
hiánya



haszontalanság érzésének csökkentése (fiatalos, aktív nyugdíjasok)



integráció



szakemberek hiánya



pedagógusok elöregedése



idősek bevonása a gyermekek nevelésébe, mert a szülők munkabeosztása nem
alkalmazkodik a gyerekek időrendjéhez



nők leterheltsége



idősek elszigetelődése

Családokat és a
társadalmat érintő
problémák
és
Társadalmi
problémák

15. ábra Várpalotai járás térképe
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Várpalotai járás felmerült problémák hiányszolgáltatások csoportosítása
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16. ábra Várpalotai járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.8.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre, mely során egyértelműen kiderült, hogy a Várpalotai járásban a legtöbb
felmerült probléma a családokat és a társadalmat érinti:


Családokat érintő problémák:
o

Idősek bevonása a gyermekek nevelésébe, mert a szülők munkabeosztása
nem alkalmazkodik a gyerekek időrendjéhez

o

Nők leterheltsége

o

Fiatalok fizikai állapota

o

Ifjúság Klubbok

o

Személyes kapcsolatok hiánya

o

Szülői feladatra nevelés

o

Szülők iskolázatlansága

o

Csonka családok

o

Gyermekfelügyelet megoldása
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o

Nincs jövőkép, nincs családmodell

o

Tudatos családtervezés hiánya

o

Elhanyagoló gyermeknevelés

Társadalmat érintő problémák:
o

Haszontalanság érzésének csökkentése (fiatalos, aktív nyugdíjasok)

o

Integrációs problémák, hiányok

o

Haszontalanság érzésének csökkentése (fiatalos, aktív nyugdíjasok)

o

Integráció

o

Demográfiai hanyatlás

o

Szolidaritás hiánya

o

Roma integrációs problémák

o

Motiváltalanság

o

Nyelvismeret hiánya

o

Nincsfelelősség vállalás

o

Szegénység

o

Minőségi táplálkozás hiánya

o

Motiváció hiány - romák

o

Külföldre való vándorlás

Fenti felmerült problémákra javasolt megoldások:


Családbarát munkahelyek, munkaidőbeosztás kialakítása



Gyermekfelügyelet biztosítása: családi napközik, „pót nagyi” szolgálat.



Pályázati rendszerben való támogatása a Lakosság (társadalom) számára nyújtott
előadásoknak az alábbi témakörökben:


Aktív nyugdíjasok bevonása a mindennapokba

Az alábbi megoldási javaslatok hangoztak el az ülés során:
I.

Probléma: fogyatékkal élők, SNI-s fiatalok munkahely keresése; Támogatott, védett
munkahelyek hiánya
CÉL: Fogyatékkal elő fiatalok teljes foglalkoztatása
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Tankötelezettség 18 éves korig
(lemorzsolódási problémák); Részfoglalkoztatás; Védett munkahelyek számának
növelése; Pályázatok útján való támogatása nemcsak városokban, hanem kisebb
településeken is.

II.

Probléma:
csökkentése

Fiatalos,

aktív

nyugdíjasok

haszontalanság

érzésének

CÉL: Aktív, tartalmas nyugdíjas évek
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Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: „Pótnagyi” hálózat létrehozása;
Szociális, egészségügyi intézményeknél tapasztalatok átadása
III.

Probléma: Integráció, Szakemberek hiánya, Pedagógusok elöregedése
CÉL: Integráció megtámogatása; Fiatalok pályára vonzása
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Pályaelhagyó pedagógusok
visszacsábítása (erkölcsi, anyagi, megbecsülés); Továbbképzés az integrációhoz;
Gyógypedagógus képzés fejlesztése; Fejlesztő szobák kialakítása; Fizetések
emelése; Munkahelyi ösztöndíjak biztosítása; Pótlékok biztosítása

IV.

Probléma: Idősek bevonása a gyermekek nevelésébe,
munkabeosztása nem alkalmazkodik a gyerekek időrendjéhez.

mert

a

szülők

CÉL: Nagyszülők tehermentesítése
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Civil bébiszitter kezdeményezések;
Rugalmas munkaidő bevezetése; Iskolák, óvódák nyitvatartásának módosítása; anyák
védelmére tett intézkedések (apukára is aki egyedül neveli gyermekét)
Probléma: Szakemberhiány

V.

CÉL: Munkaerő megtartása
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: A munkabérek rendezése;
szakemberek ösztönzése
VI.

Probléma: Nők leterheltsége
CÉL: Hatékonyabb munkamegosztás
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: Családon belüli egyenlőbb teherbírás;
Családterápiák pszichológus bevonásával; Munkaidő rendezése gyermekes nők
esetében; Egyenlőtlen munkabérek rendezése a nemek tekintetében.

VII.

Probléma: Idősek elszigetelődése
CÉL: Idősek közösségi életben való aktívabb részvétele
Intézkedés – Probléma elhárítására javaslat: A televízió, rádió bevonásával,
valamint önkormányzati és civil szervezetekkel programok szervezése; Állami
támogatás önkormányzatoknak pl. kirándulás szervezése.

Veszprémi járás

4.9

A Veszprémi járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye
Veszprém. Területe 629,61 km², népessége 82 353 fő, népsűrűsége pedig 131 fő/km² volt
2013 elején. 2013. július 15-én két város (Veszprém és Herend) és 17 község tartozott hozzá.
Területét illetően a megye második, lakosságszámát tekintve a megye legnagyobb járása a
Veszprémi. A Veszprémi Járási Hivatalhoz sorolt 19 település közül kettő város: Veszprém
MJV és Herend.
Veszprémi járás települései:


Veszprém, megyeszékhely
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Herend, város



Bánd, község



Barnag, község



Eplény, község



Hajmáskér, község



Hárskút, község



Hidegkút, község



Márkó, község



Mencshely, község



Nagyvázsony, község



Nemesvámos, község



Pula, község



Sóly, község



Szentgál, község



Szentkirályszabadja, község



Tótvázsony, község



Veszprémfajsz, község



Vöröstó, község

4.9.1

Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása

A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



mélyszegénységben élők, romák



fogyatékkal elő emberek



gyermekek
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idősek

17. ábra Veszprémi járás térképe

18. ábra Várpalotai járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.9.2

Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése

A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre.

4.10 Zirci járás
A Zirci járás Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Zirc.
Területe 331,02 km², népessége 19 516 fő, népsűrűsége pedig 59 fő/km² volt 2013 elején.
2013. július 15-én egy város (Zirc) és 14 község tartozott hozzá.
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Zirc a Magas-Bakonyban fekvő kisváros. 1970-ig járási székhely, 1984 óta város. A Zirci Járási
Hivatalhoz tartozó települések száma 15. A lakónépesség és a terület nagysága alapján a
megye közepes méretű járása. A járás egyetlen városa a székhelytelepülés.
Zirci járás települései:


Zirc, járásszékhely város



Bakonybél, község



Bakonynána, község



Bakonyoszlop, község



Bakonyszentkirály, község



Borzavár, község



Csesznek, község



Csetény, község



Dudar, község



Lókút, község



Nagyesztergár, község



Olaszfalu, község



Pénzesgyőr, község



Porva, község



Szápár, község

4.10.1 Fórum Munkacsoport - helyi szinten hiányzó szolgáltatások feltárása
A Munkacsoport ülések tematikája az alábbiak szerint kerül betervezésre:


EFOP- 1.6.3 – 17 projekt tartalmának és céljának bemutatása- A nap tematikus
programjának ismertetése.



A projekt célcsoportjának/célcsoportjainak felvezetése



A meghívottak rövid bemutatkozása



Munkacsoport műhely munka: A térség célcsoport(jainak) problémáinak felkutatása,
intézkedések megfogalmazása, illetve a célcsoport(ok) részére tartandó nyilvános
rendezvényhez téma javaslatok kidolgozása interaktív csoportmunkával



Az eredmények közös értékelése, kérdések, válaszok, hozzászólások

Célcsoport - megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportok kerülnek megszólításra,
tervezetten:


nők



mélyszegénységben élők, romák
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fogyatékkal elő emberek



gyermekek



idősek

19. ábra Zirci járás térképe

20. ábra Zirci járás felmerült problémák – hiányszolgáltatások csoportosítása

4.10.2 Megoldáskeresés, javaslatok megbeszélése, eredmények kértékelése
A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép ezen
pontjában, melyek megoldáskeresésen alapulnak. A Munkacsoport üléseinek, a Fórumok,
valamint a hiányzó szolgáltatások felmérésének eredményei szintén ezen pontban kerülnek
kiértékelésre.
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5 ÖSSZEFOGLALÁS
5.1

Veszprém Megyei Felzárkózási Fórumok összefoglalója, javaslatok

A Megyei Felzárkózási Fórumok megtartásával kapcsolatos előírás, hogy megalakulását
követően évente 2 db fórum kerüljön megtartásra, a projektidőszak alatt összesen 6 db Fórum
valósuljon meg. A projekt megvalósítása során ezen előírás ezidáig megvalósult.
Az 1. Fórum 2017.12.13-án került megrendezésre. 2018-ban az 1. Fórum 2018.07.04-én lett
megtartva, a 2. Fórum tervezett időpontja 2018. december első fele.
A programba bevont 2 fő megyei felzárkózási munkatársak felvételre kerültek. Mind 2 fő a
konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat alkalmazásában áll.
A programba bevont Instruktor munkatárs kinevezésre került. Az instruktor munkatárs a
konzorciumi partner Szociális És Gyermekvédelmi Főigazgatóság alkalmazásában áll.
Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat - A projekt eredményeképpen
megszervezésre kerülő rendezvények. Évente 4, a teljes projektidőszak alatt 12 rendezvény
megvalósítása.
Szervezetfejlesztő, érzékenyítő képzések/tréningek a megyei önkormányzatok munkatársai
számára - Az érzékenyítő, szervezetfejlesztő képzések/tréningek hozzájárulnak a
hatékonyabb szervezeti működéshez, továbbá eszközül szolgálnak a korszerű
közszolgáltatás nyújtásához. 1 db képzés megvalósítása, valamint minimum 10 fő bevonása
kötelező a teljes projektidőszak alatt.
Szolgáltatási Út Térkép - A megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének
vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra, és annak megoldási
javaslataira a projektidőszak 24. hónapjának végére. Jelen dokumentum.
Megyei Esélyteremtő Paktum - A projekt keretében generált megyei szintű együttműködések
megerősítése és fenntarthatósága érdekében megyénként egy db Esélyteremtő Paktum
létrehozására kerül sor a projektidőszak 30. hónapjának végére.
Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok - A projekt keretében fejlesztési programok
áttekintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és horizontális érvényesítése. A
beavatkozásnak köszönhetően legalább 1 program által a felzárkózási célok hangsúlyosabbá
válnak.
A Munkacsoport ülésen elhangzottak alapján, a Fórumokon elhangzottakkal kiegészítve, az
ülés tapasztalatait figyelembe véve, az adott járás helyi szinten készült hiányzó szolgáltatások
felmérésének eredményeire megoldási javaslatok készülnek a Szolgáltatási Út Térkép
dokumentumban, melyek megoldáskeresésen alapulnak.
A megye járásainak felmérése, a szociális ellátórendszer hiányosságainak feltérképezése és
a hiányosságok megoldására tett javaslatok, ötletek bemutatására került sor jelen
dokumentum előző pontjaiban.
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A projekt keretében generált megyei szintű együttműködések megerősítése és
fenntarthatósága érdekében megyénként egy db Esélyteremtő Paktum létrehozására kerül sor
a projektidőszak 30. hónapjának végére.
A Megyei Esélyteremtő paktum olyan, a Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott,
Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a helyi szereplőknél
rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.
A projekt fenntartási időszak szakmai kötelezettsége a Megyei Esélyteremtő paktum
folyamatos aktualizálása, a projekt eredményeinek átadása.
A felhívás alapján a fenntartási időszakban kötelező a Megyei Felzárkózási Fórum munkáját
a projekt zárását követő 3 évig fenntartani, évente legalább 1 db ülés megszervezésével.
Az elért eredményeket az önkormányzatok Helyei esélyegyenlőségi programjaikban, illetve a
megyei társadalmi-gazdasági fejlesztési terveiben tervezi hasznosítani támogatást igénylő a
fenntartási időszakban is.
Az eddig megvalósult Fórumok és Munkacsoport üléseken elhangzottak alapján az alábbi
következtetések vonhatók el:


A szegregátum képviselőinek támogatása, érdekérvényesítő képességük erősítése



A települési önkormányzat vezetésének bevonása, informálás



A problémák azonosítása, megvitatása, megoldások keresése



Új módszertanok, jó gyakorlatok átvétele, beépítése a hiányzó szolgáltatások
megszüntetésére



Közösen kialakított megoldási javaslatok



Szakmai támogatás nyújtása szükséges a helyi döntéshozóknak



Szemléletformálás, érzékenyítés a szegregátumban élők problémái iránt



A tagok közötti párbeszéd erősítése, együttműködési formák kialakítása

A megvalósult munkacsoportülések során felmerült problémák csoportosítása által
egyértelműen megmutatkozik, hogy mely területekre kell koncentrálni megyei, és járás szinten
egyaránt. A járások eredményeit az előző fejezetekben részletesen bemutattuk. Az
alábbiakban megyei szinten készítettünk egy összefoglalót és egy megoldási javaslatot a
felmerült problémákra.
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Veszprém Megye járásainak leggyakoribb hiányszolgáltatásának csoportját az alábbi térkép
mutatja be:

Társadalmi
problémák

Oktatást érintő

Családokat érintő /

problémák

Társadalmi
problémák

Családokat érintő
Családokat érintő

problémák

problémák

Társadalmi

Családokat érintő

problémák

problémák
Családokat érintő
problémák

21. ábra Veszprém Megye összesített térképe
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2. táblázat Összesítő táblázat felmerült hiányszolgáltatások, problémák, Veszprém megye

66

Veszprém megye, Hiányszolgáltatások, felmerült problémák
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22. ábra Veszprém megye összesítő diagram, hiányszolgáltatások, felmerült problémák
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A fenti táblázat és diagram egyértelműen alátámasztja, hogy az alábbi területekkel kell
foglalkozni első sorban Veszprém megyei szinten:
1. Családok
2. Oktatás
3. Társadalom
Ezen területeken felmerült problémákra javasolt megoldásaink az alábbiak:
1. Családok
Pályázati rendszerrel támogatva:


A fiatalok felkészítése a családi életre



Napközbeni gyermekfelügyelet



Családbarát
kialakítása

munkahelyek,

munkaidőbeosztás

2. Oktatás
Pályázati rendszerrel támogatva:


Eszközbeszerzés



Munkabértámogatás ösztönző rendszerrel



Képzések, továbbfejlesztések támogatása

3. Társadalom
Pályázati rendszerrel támogatva:


Interaktív előadások a lakosság számára (motiváció,
pozitív jövőkép kialakítása, alapvető társadalmi
együttélés szabályai, biztonság, felelős családalapítása,
stb témakörökben)
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5.2

Veszprém megyei járásközpontok HEP-intézkedési terveinek összefoglalója

Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Egészségügyi és mentálhigiéniés állapot Életminőség javítását
nem megfelelősége:
lebonyolítása

Ajka

célzó

programok

A roma és a mélyszegénységben élő
népességre jellemző szociális helyzetükből
adódóan a rossz egészségi állapot, az
egészségtelen
táplálkozás,
tisztálkodási
problémák és az egészségkultúra hiányossága.

Életkörülmények javítása érdekében felvilágosító
előadások, közösségi programok, ingyenes
egészségszűrő valamint egészséges életmóddal
és táplálkozással kapcsolatos programok
szervezése. Bölcsödében, óvodában és
amennyiben szükséges a gyermekek otthoni
környezetében alapvető higiéniás feltételek
megteremtésének megtanítása.

Diszkrimináció jelenléte:

Társadalmi beilleszkedést segítő
rendezvények, események szervezése

Romák
és/vagy
mélyszegény-ségben
élők

A roma és mélyszegénységben élő embereket
előítéletek, stigmák érik a többségi társadalom
részéről, valamint előfordul a diszkrimináció az
álláskeresésnél.

A városban lakók számára olyan ismertető
anyagok, tájékoztató fórumok, valamint
programok, rendezvények támogatása, segítése,
amelyek előmozdítják a roma népesség
kedvezőbb társadalmi integrációját, és ez
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
szemléletváltást eredményezhet a lakosság
minden szegmensénél.

Gyermekek

Szakember hiány:

Humánerőforrás fejlesztése a városban

Gyermekek neveléséhez szükséges
szakember hiány (iskolapszichológus, fejlesztő
pedagógus hiánya), logopédusi ellátás hiánya.

Szakember képzés, felkutatás, adatbázis
vezetése, szakember hálózat kiépítése.
Logopédus foglalkoztatása a kis csoportos
gyermeknél.

Érdektelenség problémája:

Szülőcsoportok szervezése

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a
gyermekek iránt, nem megfelelő szülői
magatartás, példamutatás hiánya.

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe,
iskolai szociális munka keretében szülőcsoportok
szervezése.

Nehézségekkel küzdő gyermekek számának Nehézségekkel (tanulási, magatartási,) küzdő
emelkedése:
gyermekek felkutatása, támogatása
Az iskolákban magas a tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók aránya.
Beilleszkedési
problémákkal
gyermekek támogatása

küzdő Beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek
felkutatása, szülők bevonása, gyermekek
támogatása

Köznevelési programok megvalósítása

Lemorzsolódási mutatók csökkentése,
Szegregációs folyamatok megelőzése.
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Lemorzsolódás,
szegregációs
folyamatok
kialakulása az oktatási intézményekben
Idősek

Idősek
otthonában
korszerűtlensége

helyhiány,

épület Idősek otthona épületének korszerűsítése, új
épület kialakítása új férőhelyek biztosításával

Elmagányosodás problémája, ügyintézési Szociális háló kialakítása, segítő csoportok
nehézségek jelentkezése
szervezése
Elmagányosodás problémája,
idősek támogatása

egyedül

élő Önkéntesek toborzása, idősek közösségi életbe
történő bevonásához, életvitelük segítéséhez,
főbb ügyeik intézéséhez

Az időskorúak életében megjelenő
problématípusok,
anyagi,
egészségügyi
problémák.
Gyakoriak
az
ügyintézési
nehézségek, ellátásokhoz való hozzáférési
nehézségek, egészségügyi és jogi problémák.

Munkábaállás nehézségei:
Nők

Rugalmas
foglalkoztatási
Kisgyermekes anyák munkába állásának bevezetésének segítése
nehézsége a kisgyermekek elhelyezése miatt
(betegség,
szünetek,
több
műszakos
munkarend)

formák
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Bölcsődei férőhelyek hiánya

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, épület
korszerűsítése

Lakhatási problémák:

Szociális bérlakások számának növelése,
Gyermekes nők nehezen találnak albérletet, lakhatási támogatás adása.
vagy megfizetni nem tudják.
Hajléktalan nők lakhatási problémája:
Hajléktalan nők elhelyezésének nehézségei.
Fizikai akadálymentesítés hiánya:

Női férőhelyek bővítése a hajléktalanellátó
intézményekben.
Mobil rámpa vásárlása.

Nem
központi
helyszíneken
megtartott
rendezvények
esetén
a
fizikai
akadálymentesítés
nem
megoldott
a
programnak helyet biztosító épületben.
Fogyatékkal élők

Molnár Gábor Műhely
megfelelő állapota:

Alapítvány

nem

Épület korszerűsítés, bővítés a Molnár Gábor
Műhely Alapítvány épületén

Molnár Gábor Műhely Alapítvány épületének Épület korszerűsítés, bővítés vagy másik
korszerűtlensége. Jelen állapotában az igények épületbe történő költözés. Szükség esetén
kiszolgálására már nem alkalmas. Kevés a fenntartási
támogatás
növelésének
felülvizsgálata.
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

férőhely, kicsi az alapterület új munkavállalók
bevonására.
Szakemberek hiánya kiemelten pszichiáter Pszichiáter, pszichológus létszám növelése,
ösztöndíj, lakhatási program kidolgozása
hiánya
Fogyatékkal
intézményének,

élők
támogatott

bentlakásos
lakhatásának

Fogyatékkal élők számára bentlakásos
intézmény kialakítása

hiánya
Pszichiátriai betegek nappali ellátásának Pszichiátriai
hiánya
kialakítása

Település szintű
problémák

betegeket

ellátó

intézmény

A technológia fejlődése révén újszerű Újszerű technológiák bevezetése szociális
megoldások jöttek létre, az egészségügy, ellátás és oktatás területén
szociális ellátás, oktatás területén is. Ezek
feltárása, bevezetése, használata a városban
részlegesen biztosított.
A város jelentős számú és méretű
intézményépülettel rendelkezik. Az épületeket
fokozatosan tudja az önkormányzat
korszerűsíteni, bővíteni, ezért fontos azok
felmérése, fejlesztésük előkészítése és
megvalósítása

Intézmények korszerűsítése, funkcionális
megújítása, szükséges eszközök beszerzése
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Pl. Móra F utcai szociális intézmény felújítása,
óvodák korszerűsítése, hajléktalanszálló
felújítása, iskolák korszerűsítése (Molnár
Gábor Iskola, Eötvös Iskola), könyvtár, József
A. utcai VMK épület, Kaszinó épület
korszerűsítése.
Szociális étkeztetéshez nem megfelelő a most
rendelkezésre álló konyha mérete és
felszereltsége.
Intézményekben
melegítőkonyhák modernizálása. (pl óvodák,
iskolák)
Balatonalmádi

Romák
és/vagy Nem minden munkanélküli regisztráltatja magát Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele a
mélyszegény-ségben a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál.
munkanélkülieknek adható támogatásokról.
élők
Gyermekek

A hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek száma
között nagymérvű a különbség. Ennek oka,
hogy feltételezhetően nincsen birtokában a
nyilatkozattételhez szükséges információknak.

Tájékoztatás a HHH státusz előnyeiről (védőnői
hálózat,
óvodapedagógusok
és
iskolai
pedagógusok,
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ munkatársai).

Idősek

Az időskorúak gyakran válnak bűncselekmény Idősek személyes környezetének, otthonának
áldozatává.
védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
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Következtetések
Járásközpont

Balatonfüred

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Nők

A nők szülés utáni visszatérését nehezíti, hogy Gyermekek napközbeni ellátását biztosító
a 3 éves kort el nem érő gyermekek nappali intézmények működtetése. Alternatív megoldások
elhelyezése nem megoldott.
támogatása (pl. házi gyermekfelügyelet, családi
napközi).

Fogyatékkal élők

A középületek akadálymentesítése nem minden Fizikai akadálymentesítés.
esetben megoldott.

Romák és/vagy
mélyszegénységben
élők

Az elhelyezkedni nem tudó hátrányos helyzetű
célcsoport, különösen a pályakezdők, az 50 év
felettiek, az alacsony iskolai végzettségűek
helyi viszonylatban magas száma.

Helyi szintű foglalkoztatási együttműködések
képzési és foglalkoztatási programjainak
támogatása. Az alacsony iskolai végzettségű,
vagy szakképzetlen emberek számára
felzárkóztató képzések szervezése

A hátrányos helyzetű, alacsony jövedelemmel
rendelkező családok megélhetési, anyagi
problémákkal küzdenek.

A helyi szociális rendeletben szereplő települési
támogatások legalább 2 évente történő
felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciója

Egészségügyi problémák a
mélyszegénységben élő lakosság körében.

Felvilágosító előadások, egészségmegőrző
programok szervezése, életmód tanácsadások,
szűrővizsgálatok tartása

Már az általános iskolás korú gyerekek is ki
vannak téve a szenvedélybetegségek,

Helyes internethasználattal kapcsolatos
előadások, a különböző

Gyerekek
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

Idősek

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

különböző függőségek kialakulásának
veszélyeivel

szenvedélybetegségekkel, függőségekkel
kapcsolatos prevenciós programok szervezése

A gyerekek veszélyeztetettsége
megemelkedett a családi gondoskodás,
törődés hiányából adódóan.

Minél több program, tábor szervezése a
gyerekek szabadidejének tartalmas eltöltése
érdekében.

A városban kevés a születések száma. A
gyermekvállalás egyre nagyobb anyagi
terheket ró a családokra.

Az újszülöttek érkezésével kapcsolatos költségek
csökkentésére alanyi jogon pénzbeli támogatás
biztosítása a jogosultak részére.

Nincs elég program az idősek szabadidejének
hasznos eltöltéséhez

Az idősek életkori sajátosságainak megfelelő,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos
ismeretterjesztő rendezvények szervezése

Nem elégséges az idősek irányába
megnyilvánuló elismerés és tisztelet

Az Idősek Világnapja alkalmával ünnepélyes
program szervezése a civil szervezetekkel
közösen a Balatonfüreden élő idősek részére

Az idős emberek gyakrabban válnak
bűncselekmények áldozataivá.

A bűncselekmények megelőzése érdekében
felvilágosító előadások tartása idős korúak
számára.

A fiatal és idős generáció közötti kapcsolatok
létrejötte és fenntartása nehéz. Nem ismerik
eléggé egymás helyzetét, problémáit.

Kapcsolatépítés a fiatal és idős generáció között,
az idősek élettapasztalatainak átadása,
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
beszélgetések „cserében” a fiatalok segíthetnek
a ház körüli teendők ellátásában.

Nők

Fogyatékkal élők

A nőknek nincsenek megfelelő ismeretei a
megváltozott kor körülményeinek megfelelőn a
háztartás, életvezetés, gyermeknevelés
területeken.

A harmonikusabb családi élet elsajátítását,
problémakezelés javítását szolgáló előadások,
fórumok tartása.

A szülés után otthonmaradó kismamák
mozgástere beszűkülhet, depresszió alakulhat
ki náluk.

Az bezárkózottság visszaszorítása érdekében
szabadidős programok szervezése, előadások
tartása

Nincs elég munkalehetőség a nők számára.

Uniós pályázatokban esélyegyenlőségi és
foglalkoztatási intézkedések vállalása a
hátrányos helyzetű nők foglalkoztatása
érdekében

A közterületek nem teljes körűen
akadálymentesítettek.

Közterületek további akadálymentesítése

A fogyatékosok által igénybe vehető, szociális
szolgáltatásokkal kapcsolatos közérdekű,
számukra fontos információ nem jut el
hozzájuk.

Humán Híradó folyóirat indítása
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Következtetések
Járásközpont

Devecser

Célcsoport

Romák és/vagy
mélyszegénységben
élők

Gyermekek

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Az egészségügyi szolgáltatásokat nem minden
esetben tudják igénybe venni a fogyatékkal
élők

A fogyatékkal élő személyek egészségügyi
intézményekben, szűrővizsgálatokra történő
eljuttatása időközönként.

A kulturális szolgáltatásokat nem minden
esetben tudják igénybe venni a fogyatékkal
élők

A könyvtár bővítése során akadálymentes lift
építése, mozgáskorlátozott parkolóhely
kialakítása, gyengénlátóknak még több
hangoskönyv, öregbetűs könyv, speciális eszköz
beszerzése

- iskolai végzettség hiánya (8 általános,
szakma),

- iskolai végzettség megszerzése,

- magas a munkanélküliek száma,
- lakáshelyzet megoldatlansága,

- megfelelő lakóhelyhez való hozzájutás
segítése,

- életlehetőségek hátránya

- felzárkóztatás

- diétás-speciális étkezés biztosításának
hiánya,

- speciális étkezés biztosításának előkészítése,
intézményi lehetőségek felmérése,

- sok a hátrányos helyzetű gyermek,

- gyermekek felkeresése,

- beilleszkedési nehézségek, hiányzások,
tisztasági problémák,

-nevelési, gondozási feladatok meghatározása,

- magatartási nehézségek,

- munkához segítés,

- életvezetési tanácsadás, segítő beszélgetések
felajánlása, egészségügyi tanácsadás,
- iskoláztatási támogatások,
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel
- a szociálisan rászoruló gyermekek
továbbtanulásának nehézsége,

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
- gyermekek érdekvédelme,

- magánélet: családi kapcsolatok felbomlása,

- üres álláshelyek főállású védőnővel történő
betöltése,

- üres védőnői állás helyek,

- kompetencia fejlesztése

- területi esélyegyenlőtlenség, szociokulturális
hátrányok
Idősek

Nők

Fogyatékkal élők

Pápa

- elmagányosodás, egészségi állapot romlása,

- szociális szolgáltatások biztosítása,

- bűncselekmények áldozatává válás,

- létbiztonság növelése,

- szociális ellátórendszer infrastruktúrája

- infrastruktúra fejlesztése

- várandós anyák tanácsadáson való
részvételének hiánya,

- tanácsadásokon való rendszeres megjelenés,
0-3 éves

- 0-3 éves korú gyermekek napközbeni
elhelyezése a nők magasabb számú
foglalkoztatása érdekében

- bölcsődei férőhelyek számának növelése

- közszolgáltatásokhoz, közösségi
közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférési
lehetőségek akadálymentesítésének hiánya

- akadálymentesítés

1.Egészségügy:

1.Egészségügy:
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

Romák és/vagy
mélyszegénységben
élők

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel
- alacsony részvétel szűrővizsgálatokon,
- a hulladékkezelés alacsony színvonalú
alkalmazása, amely fokozatos környezet- és
egészségterhelési veszéllyel párosul,

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
-szűréseken való részvétel erősítése, segítése (
szűrőbusz,)
-környezettudatosság fejlesztése (tájékoztatók,
közösségi akciók),

-egyes településrészeken hiányoznak az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítéséhez
szükséges feltételek.

-Szolgáltató pont kialakítása, amely biztosítja az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítéséhez
szükséges eszközöket és helyiségeket.

2. Oktatási, nevelési szolgáltatások:

2. Oktatási, nevelési szolgáltatások :

-jellemző az iskolai lemorzsolódás,

-hátrányos helyzetű iskoláskorúak iskolai
lemorzsolódásának és osztályismétlésének
csökkenése,

-gyakoriak az osztályismétlések.

-a magántanulói státusz csökkentése,
-az óvodai közösségi programok, rendezvények
(nyílt nap, közösségiinformációs programok)
számának növelése.
3. Képzettség, foglalkoztatás:

3. Képzettség, foglalkoztatás:

-alacsony iskolai végzettség,

-képesség, készség- és kompetenciafejlesztő
programok,

-tartós munkanélküliség.

-új szakképesítés megszerzése, átképzés a
munkaerőpiac igényeinek megfelelően,
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
-az általános iskolai végzettség megszerzését
szolgáló programokon való részvétel,
-közfoglalkoztatás erősítése.

Gyermekek

Nők

Kevés és szűk területre koncentrálódott a
kommunikációs lehetőség a gyerekekkel
foglalkozó szakemberek között.

„Kerekasztal a gyerekekért” - Fórum a HEP
gyerekekkel foglalkozó kollégái és partnereik
között.

Nőtt a veszélyeztetett kiskorúak és a
védelembe vett gyerekek száma.

A „közösségi színtér” programokat, szabadidő
eltöltési lehetőségeket és esélyegyenlőséget
segítő szolgáltatásokat biztosít a célcsoportnak.

Nőtt az intézményi hiányzások száma. A
kompetenciamérés eredménye hullámzóak.

„Alternatív pedagógia, mint az esélyteremtés új
eszköze”, az intézményi hiányzások
csökkentése, a kompetencia mérés
eredménymutatóinak növelése, a
tehetséggondozás kiszélesítése érdekében.

1. Magas a településen élő nők körében a
terhesség megszakítások száma és alacsony a
szűréseken résztvevő nők aránya.

-a nem kívánt terhesség megelőzése érdekében
fogamzásgátló eszközökhöz, gyógyszerekhez
való hozzájutás önkormányzati rendeletben
történő támogatása,
-a kamaszok részére a felnőtt nőgyógyászati
rendeléstől elkülönített rendelési idő biztosítása,
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
-célzott szűrővizsgálat szervezése a védőnői
hálózat és a járó-beteg szakellátás segítségével,
-tájékoztató előadások szervezései a 14-18 éves
korosztály számára.

Idősek

2. Magas a családon belül elkövetett nők elleni
erőszakos cselekmények száma. Tényleges
adat nem áll rendelkezésre, mert egy részük
rejtve marad.

-családon belüli erőszakkal kapcsolatos pályázat
kiírása diákoknak,

2. Elmagányosodás

-aktivitást, függetlenséget megőrző programok
szervezése, meglévő szolgáltatások fenntartása,

-magas az egyedül élő idősek aránya
-generációk és család közötti kapcsolatok
hiánya
-alacsony informatikai jártasság

-tájékoztatás az osztályfőnöki órákon,
-tájékoztató anyagok készítése.

-generációs programok szinten tartása,
kapcsolati hálózatok felderítése, hiányzó
kapcsolatok pótlása,
-számítógépes tanfolyamok szervezése,
pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,
kihasználása, önkéntesek bevonása az
oktatásba.

3. Áldozattá válás

Az idős személyek életének, otthonának
védelmét szolgáló intézkedések szinten tartása.
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

Fogyatékkal élők

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel
A fogyatékkal élő személyek életterének
beszűkülése: az egészségügyi
szolgáltatásokhoz, munkahelyhez, kulturális
programokhoz való hozzáférés nehézségei

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
-mind teljesebb fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítés.
-az utaztatás, kísérés lehetőségeiről való
tájékoztatás és annak biztosítása.
-lehetőség biztosítása a sportolásra, kulturális
programok látogatására és abban való aktív
részvételre.

Sümeg

Romák és/vagy
mélyszegénységben
élők

- foglalkoztatási alulmotiváltság

- képzési és életvezetési tanácsadás

- célcsoport alacsony képzettségi szintje

szervezése

- Elégtelen és helytelen táplálkozás

- kompetenciáknak megfelelő munkahely
biztosítása
- Az élelmiszerellátás elősegítése: kertgondozás,
főzés praktikái, élelmiszersegélyek

Gyermekek

- 0-3 éves korosztály: kevés a bölcsőde
befogadó képessége

- bölcsőde bővítése és családi napközi
szervezése

- általános iskola: a dolgozó szülők nem tudják
biztosítani a gyermekek felügyeletét a nyári
szünetben

- nyári napközi megszervezése

- sok a mentális segítségre szoruló 18 év alatti
gyermek

- gyermekpszichológus foglalkoztatása
- pályaorientáció segítése
- iskolán belüli erőszak megszüntetése
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Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

- a végzős diákoknak nincs elképzelése a
pályaválasztásról
- egyre súlyosabb az iskolán belül
megnyilvánuló erőszak
Nők

- sok a munkanélküli diplomás
- a háztáji feladatok beszűkülése

- távmunka és részfoglalkoztatás feltételeinek,
gyakorlatának megteremtése
- szemléletformálás előadások tartásával

Idősek

- idős korosztály alacsony szintű számítógépes
ismerete

- idősek informatikai jártasságának bővítése

Fogyatékkal élők

- járda és útburkolatok rossz minősége

- gyalogosforgalom által érintett útés
járdafelújítás, karbantartás

- önkormányzati tulajdonú épületek
korszerűtlenek, nem akadálymentesítettek

Tapolca

- önkormányzati tulajdonú épületek
karbantartása, akadálymentesítése

Romák és/vagy
mélyszegénységben
élők

Tartós munkanélküliség visszaszorítása

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem

Gyermekek

Hiányos és nem pontos nyilvántartások.
Gyermekek napközbeni ellátásának hiánya.

Oktatási/nevelési intézmények nyilvántartás
vezetésre kötelezése. Gyermekek napközbeni
ellátása intézményesített formában.

Gyógypedagógusi létszámhiány
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Célcsoport

Idősek

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

Élethelyzetet feltáró adatok hiánya.
Időseket érintő elszigetelődés, kapcsolati
beszűkülés, idősek ellátásának fejlesztése.

Várpalota

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Idősek nappali, és bentlakásos, demens idősek
(önkormányzati idősek otthona) ellátása
intézményi keretek között. Önkéntes
foglalkoztatás bevezetése az idősgondozásban.
Programszervezés.

Nők

Munkanélküliek magas számú aránya.
Munkaerőpiaci visszakerülés nehézségei

Munkahelyteremtés. Képzések biztosítása
helyben. Gyermekek napközbeni ellátása
intézményesített formában.

Fogyatékkal élők

Adathiány. Társadalmi kirekesztés

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem

A
A szegénység oka és következménye a tartós
mélyszegénységben
munkanélküliség, ami különösen az
élők és a romák aluliskolázottakra jellemző.
helyzete
A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli
átöröklődése.

Munkahelyteremtés továbbfolytatása.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása.
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése.
Felzárkóztatási,
szervezése.

fejlesztési

programok
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Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
Ösztöndíj alapítása a pályakezdés
megkönnyítése érdekében.

A lakossági adósságállomány újratermelődése.

Az állampolgárok életminőségének folyamatos
vizsgálata.
Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.

A roma népesség hátrányos helyzete több,
egymással szorosan összefüggő társadalmi,
gazdasági probléma eredője. Csak a több
problématerületre az oktatás, foglalkoztatás,
szociális és egészségügyi területre egyszerre
koncentráló, átfogó problémakezelési
megoldások, komplex programok vezethetnek
eredményre.

Pályázati források kihasználása egy teljes körű
szociális,
képzési,
foglalkoztatási
projekt
megvalósításához.

A lakosok egészségügyi állapota megfelel az
országos mutatóknak, nem jó.

Egészségügyi szűrések népszerűsítése.

Közösségi szociális munka szervezése.

Az egészségtudatos életmódra nevelés a
felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy a
szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú
megjelenés az egészségesebb életet, a várható
élettartam megnövekedését eredményezheti.

86

Következtetések
Járásközpont

Célcsoport

Gyermekek

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

A romákra vonatkozó adatok gyűjtésének
nehézségei, a célcsoport meghatározásának
bizonytalanságai lehetetlenné tették mérhető
teljesítménykövetelmények rögzítését, és
ezekre épített monitoring rendszer
létrehozását. A számszerű adatok, indikátorok
hiánya nem ad valódi értékelésre lehetőséget.

Jelzés a jogalkotók felé.

A romákkal szembeni diszkrimináció
megjelenése az országos médiák
közvetítésével.

Helyi médiában „jó példák” megjelenítésének
kezdeményezése.

A digitális írástudás hiánya akadályozza a
munkanélküliek munkaerő-piacon történő
elhelyezkedést.

Képzések bővítése a munkanélküliek körében.

Egészségügyi programok biztosítása
gyermekek részére

Egészséges életmódra való nevelés, preventív
és interventív szempontból gyermekek részére

Megfelelő
módszer
kezdeményezése
a
Roma
Önkormányzattal közösen.

megtalálása,
Kisebbségi

Az intézményekben és a közösségekben közös
akciók a Roma Kisebbségi Önkormányzattal
közösen.

Szociális rászorultság mértékében a nappali
képzésben felsőfokú tanulmányokat folytatók
internet előfizetési díjának átvállalása.
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Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
életkorhoz illeszkedő egészségügyi programok
szervezése.

A gyermekjóléti szolgáltatás térségi
szolgáltatásként működik, központja
Várpalotán van. A döntően alacsony státuszú
és alacsony iskolázottsággal rendelkező
szolgáltatást igénybevevők helyzete és
szociális kilátásaik nagy ütemben romlanak.

A város szakembereinek és döntéshozóinak újra
kell gondolni a térségben alkalmazott,
gyermekjóléti szakmai programjukat, és a
gyermekek életfeltételeinek jobbá tétele mellett a
szülők foglalkoztatási esélyeit növelő
szolgáltatásokra is hangsúlyt kell helyezniük.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a
kérelmezők számának emelkedése ellenére
még többen vehetnék igénybe.

Szülők tájékoztatása a kedvezménnyel járó
támogatásokról.

Bűnmegelőzési programok

A gyermekek számára olyan programok
szervezése, amely felkészíti őket a
bűnmegelőzésre.

Hiányként jelentkezik a helyettes szülő, mint
ellátási forma megléte. A Gyermekjóléti
Szolgálat a megnövekedett esetszám miatt
már nem tud minden esetben megfelelő
megoldást találni.

Ez a szolgáltatás kistérségi szinten megoldható
lenne, mivel Ősi községben eddig is
tevékenykedett egy olyan helyettes szülő, aki
vállalná ezt a megnövekedett feladatot is.
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Célcsoport

Nők

Idősek

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmények
személyi feltételei nem kielégítőek: lényegesen
több szakember munkájára lenne szükség a
megnövekedett gondozotti létszám miatt.

Az anyagi lehetőségek függvényében
létszámbővítéssel, munka-átcsoportosítással,
önkéntesek bevonásával, közhasznú-, illetve
közcélú munkások alkalmazásával kezelhető a
probléma.

A kisgyermekes anyukák esetében nem
megoldott a gyermekek alkalmi felügyelete

Időszakos gyermekfelügyelet bevezetése a
bölcsődében

Nincs megfelelő hely a játszócsoport
működéséhez

Játszószoba kialakítása

A női munkavállalók szezonon kívüli
foglalkoztatása nem megoldott

Atipikus munkavállalási módok bevezetése, Női
Információs és Szolgáltató Központ létrehozása

Hátrányos helyzetű női munkavállalók
foglalkoztatása

Uniós pályázatokban esélyegyenlőségi
vállalások női munkavállalók foglalkozására

a szociális jelzőrendszer működése nem
tökéletes

kívánatos a szociális jelzőrendszer
működésének tökéletesítése, hatékonyságának
növelése annak érdekében, hogy minden
esetben fény derüljön a nehéz anyagi helyzetben
lévő idős emberekre
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Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel
az idősek számára kevés lehetőség nyílik az
önfejlesztésre

A fogyatékossággal a fogyatékkal élő embereknek nincs
élő személyek
lehetősége a helyzetük javításában aktívan
részt venni

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel
az idősek számára az „élethosszig tartó tanulás”
jegyében- helyben továbbképzési lehetőségeket
ajánlott biztosítani
a fogyatékossággal élő személyeknek és
szervezeteiknek is aktív szerepet kellene vállalni,
így a fogyatékos emberek is érdemben
hozzátehetnének
a
hátráltató
akadályok
elhárításához

a fogyatékkal élők az akadálymentesített
épületek hiánya miatt nehézségekbe ütköznek

a
városban
szükséges
emelni
akadálymentesített közintézmények számát

az

a látássérültek nehezen jutnak a számukra
elengedhetetlen információhoz a város
területén, nehezen tájékozódnak az internetes
felületen

biztosítani kell a vakok számára eligazodást
segítő, veszélyt, illetve haladási irányt jelző taktilis
jelzéseket, az akadálymentes weboldalakat,
infokommunikációs lehetőségeket

a beazonosított problémák okán passzívak

a fogyatékossággal élők önálló életvitele és a
társadalmi életben való aktív részvételük
elősegítése szükséges
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Célcsoport

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid
címmel

Veszprém
Zirc

Forrás: HEP dokumentumok
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6 MELLÉKLETEK
6.1

Felmérés - minta

FELHÍVÁS
EFOP-1.6.3-17-2017-00009

„VESZPRÉM
MEGYEI
ESÉLYEGYENLŐSÉGI
FELZÁRKÓZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS”

ÉS

Köszöntjük a Megyei Felzárkózási Fórum alakuló ülésén!
A 2020.12.01.-ig tervezett projektünk megyei összefogással (társadalmi – civil – gazdasági kormányzati szereplők bevonásával) csökkenteni kívánja a társadalmi kirekesztettségben,
szegénységben élők számát, a szegénység újra termelődést. További célunk, hogy együtt
találjunk megoldást a területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő
speciális problémákra, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére. A megyénkben a hátrányos
helyzetű
célcsoportokat
segítő
beavatkozások
lehetőségek
bemutatásával,
összehangolásával évente két alkalommal megrendezendő Megyei Felzárkózási Fórumok
által fogjuk ezeket a célokat elérni, melyek egyaránt hasznosak a társadalmi-, civil-, gazdasági, kormányzati szféra résztvevőinek.
Fontos számunkra, hogy az elkövetkezendő Fórumokat olyan tartalmakkal töltsük meg,
melyek közvetlenül segítik Önöket és az Önök által képviselt szervezeteket a saját és a fenti
célok eléréséhez. Ehhez kérjük segítségüket. Az alábbi három kérdés megválaszolásával az
Önök céljaihoz és igényeihez illeszkedő témákkal fogjuk a soron következő - 2018 februári fórum témáját, napirendjét kialakítani.
Veszprém Megyén belül, mely terültetekkel, településekre lenne fontos fókuszálni Ön /Önök
szerint?
……………………………………………………………………………………………………………
Milyen Felzárkózási kérdésekkel foglalkozzon a tervezett Fórum (kerekasztal)? (Pl.:
iskolázottság javítása, egészségügyi szűrés hozzáférhetősége, foglalkoztatottság
javítása/képzések, munkatapasztalat szerzés/, hiány szakmák képzése,…)
……………………………………………………………………………………………………………
A társadalmi-, civil-, gazdasági-, kormányzati szféra résztvevői közül kit látna még szívesen itt
a Fórumon (Név, telefonszám, e-mail)?
……………………………………………………………………………………………………………
Köszönjük válaszait.

6.2

Meghívó - minta
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6.3

Járások települései

Ajkai járás

Balatonalmádi
járás

Balatonfüredi
járás

Pápai járás

Devecseri
járás

Sümegi járás

Tapolcai járás

Várpalotai
járás

Veszprémi járás

Zirci járás

1

Ajka

Balatonalmádi

Balatonfüred

Devecser

Pápa

Sümeg

Tapolca

Várpalota

Veszprém

Zirc

2

Csehbánya

Balatonfűzfő

Alsóörs

Adorjánháza

Adásztevel

Bazsi

Badacsonytomaj

Berhida

Herend

Bakonybél

3

Farkasgyepű

Balatonkenese

Aszófő

Apácatorna

Bakonyjákó

Bodorfa

Révfülöp

Pétfürdő

Bánd

Bakonynána

4

Halimba

Balatonakarattya

Balatonakali

Borszörcsök

Bakonykoppány

Csabrendek

Ábrahámhegy

Jásd

Barnag

Bakonyoszlop

5

Kislőd

Balatonfőkajár

Balatoncsicsó

Csögle

Bakonypölöske

Dabronc

Badacsonytördemic

Ősi

Eplény

Bakonyszentkirály

6

Magyarpolány

Csajág

Balatonszepezd

Dabrony

Bakonyság

Gógánfa

Balatonederics

Öskü

Hajmáskér

Borzavár

7

Nyirád

Felsőörs

Balatonszőlős

Doba

Bakonyszentiván

Gyepükaján

Balatonhenye

Tés

Hárskút

Csesznek

8

Öcs

Királyszentistván

Balatonudvari

Egeralja

Bakonyszücs

Hetyefő

Balatonrendes

Vilonya

Hidegkút

Csetény

9

Szőc

Küngös

Csopak

Iszkáz

Bakonytamási

Hosztót

Gyulakeszi

Márkó

Dudar

10

Úrkút

Litér

Dörgicse

Kamond

Béb

Káptalanfa

Hegyesd

Mencshely

Lókút

11

Városlőd

Papkeszi

Lovas

Karakószörcsök

Békás

Megyer

Hegymagas

Nagyvázsony

Nagyesztergár

12

Monoszló

Kerta

Csót

Nemeshany

Kapolcs

Nemesvámos

Olaszfalu

13

Óbudavár

Kisberzseny

Dáka

Rigács

Káptalantóti

Pula

Pénzesgyőr

14

Örvényes

Kiscsősz

Döbrönte

Sümegprága

Kékkút

Sóly

Porva

15

Paloznak

Kispirit

Egyházaskesző

Szentimrefalva

Kisapáti

Szentgál

Szápár

16

Pécsely

Kisszőlős

Ganna

Ukk

Kővágóörs

Szentkirályszabadja

17

Szentantalfa

Kolontár

Gecse

Veszprémgalsa

Köveskál

Tótvázsony

18

Szentjakabfa

Nagyalásony

Gic

Zalaerdőd

Lesencefalu

Veszprémfajsz

19

Tagyon

Nagypirit

Homokbödöge

Zalagyömörő

Lesenceistvánd

Vöröstó
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20

Tihany

Noszlop

Kemeneshőgyész

Zalameggyes

Lesencetomaj

21

Vászoly

Oroszi

Kemenesszentpéter

Zalaszegvár

Mindszentkálla

22

Zánka

Pusztamiske

Kup

Monostorapáti

23

Somlójenő

Külsővat

Nemesgulács

24

Somlószőlős

Lovászpatona

Nemesvita

25

Somlóvásárhely

Magyargencs

Raposka

26

Somlóvecse

Malomsok

Salföld

27

Tüskevár

Marcalgergelyi

Sáska

28

Vid

Marcaltő

Szentbékkálla

29

Mezőlak

Szigliget

30

Mihályháza

Taliándörögd

31

Nagyacsád

Uzsa

32

Nagydém

Vigántpetend

33

Nagygyimót

Zalahaláp

34

Nagytevel

35

Nemesgörzsöny

36

Nemesszalók

37

Németbánya

38

Nóráp

39

Nyárád

40

Pápadereske

41

Pápakovácsi
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42

Pápasalamon

43

Pápateszér

44

Takácsi

45

Ugod

46

Vanyola

47

Várkesző

48

Vaszar

49

Vinár

97

