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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kislőd Község Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből
áll. A helyzetelemzésben kerülnek meghatározásra a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes
lakossághoz viszonyított lakhatási, egészségi, képzettségi, foglalkoztatási, szociális és területi mutatóit, az
adott település esélyegyenlőségi problémáit.
A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a Korm. rendelet 1.§ (2)
bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. számú mellékletben maghatározott, egységesen
rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok
alapul vételével. A Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzése alapján összeállított intézkedési terv a
Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott forma szerint 5 évre szól, melynek teljesülését a Képviselőtestület 2 évente felülvizsgálja.
Az intézkedési tervben meghatározásra kerül, hogy a helyzetelemzésben feltárt problémák felszámolása
érdekében milyen intézkedésre, beavatkozásra van szükség, a végrehajtáshoz milyen erőforrások
szükségesek, valamint a végrehajtás ütemezését, felelősét és eredményét.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
megjelölt stratégiákat, fejlesztési terveket valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Kislőd (németül: Kischludt) az egyik legrégebben lakott település Magyarországon. A falu a Bakony hegység
gazdag, bükk erdőkkel határolt völgyében fekszik. Évezredekre visszanyúló történelmi múltat bizonyít, hogy
a település határában haladt el a Rómából Pannónia tartományba - Savaria (Szombathely) városából
Gorsiumba (Tác, Székesfehérvár melletti település) - vezető római hadi út. A falu a magyarok honfoglalása
után is lakott, sőt a XIV. században gazdag nagyvad-állománya miatt kedvelt királyi vadászterület volt. A
török hódító háborúk idején a település teljesen elnéptelenedett. Új élete az 1730-as években kezdődött,
amikor német iparosokat telepítettek be nagy számban, Aschaffenburg környékéről.
A német betelepítést szlovák területről magyar lakosság betelepítése is kísérte, de a német ajkúság a mai
napig döntően meghatározó a faluban.
A falu a német iparosok betelepítését követően jelentős fejlődésnek indult, és 1800-ban már önálló iskola is
épült, ahol két nyelven (német és magyar) folyt az oktatás. A fejlődést az 1845-ös tűzvész pusztítása is csak
lassítani tudta, de megállítani nem.
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Bár a falu lakosságának nyelve és eredete német volt, magyar hazaszeretetüket méltóképpen példázza,
hogy az 1848-49-es magyar szabadságharcban közel száz kislődi önkéntes vett részt. A szabadságharc
elbukása után a német lakosság magyar lelkét mutatta meg azzal, hogy az eredetileg német család- és
helységneveket tömegesen magyarosították „Ungarisches Brot essen, auch unbedingt einen ungarischen
Namen haben müssen". Mindemellett a falu a mai napig hűen megőrizte származási helyéről hozott
hagyományait és gazdag népszokásait.
Az 1900-as évek eleje nehéz időket hozott a lakosság számára, azonban a szükség előremutató
eredményeket szült. Az újraindulás és a tőkehiány leküzdésére két hitelszövetkezet alakult Kislődön. A
megindult és javuló életet jól bizonyítja az 1923. és 1929. között működő Pannónia Keménycserépgyár,
amely elsősorban konyhai használati edényeket gyártott.
Ma Kislődön több mint 1200 ember él, a faluban német nemzetiségű általános iskola napköziotthonos
óvoda és mini bölcsőde működik.
A helyi művelődési ház gazdag programokat nyújt a falu lakossága és az idelátogatók számára.
A településen önálló háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat működik.
Élénk a sportélet: ifjúsági és felnőtt futballklub, asztalitenisz folytat aktív sporttevékenységet.
A falu büszkesége a német nemzetiségi énekkar, amely nemcsak a faluban, hanem a falu határain kívül is
gyakran ad önálló műsort.
A faluba látogató turisták a Bakony csodálatos természeti környezetében tett kiránduláson kívül a kevés
helyen látható hasonlóan gazdag egyház- és kegytárgy-történeti kiállítást, valamint a XVIII. (1780-ban)
században épült templom barokk stílusú oltárát tekinthetik meg.
A falu legjelentősebb gazdálkodó társasága ma a Kislődi Erdőbirtokossági Társulat és a Kislődi
Vadásztársaság, amely nagy számban vadásztat külföldi vendégeket, valamint a Devecseri Gallus Kft
telephelye.
Az idelátogató turisták jóltartásáról több vendéglő gondoskodik.
A 2007 őszén induló LEADER-közösségek alakulásakor a Balaton-felvidéki LEADER-közösséghez
csatlakoztunk.
Számtalan kiépített kirándulóhely, szabadidőpark, kültéri fitness park, füves focipálya, játszótér és
pihenőpadok teszik kellemessé az itt tartózkodást.
A település déli határában 2009 nyarán megnyitott a Dunántúl legnagyobb élményparkja, a Sobri Jóska
Bakonyi Kalandpark, amely számos programmal, szolgáltatással várja mind a kalandra-, mind a
kikapcsolódásra vágyókat. A park kitűnő lehetőséget biztosít a szabadtéri kellemes időtöltésre.

Fekvése
A falu a Bakony hegység lábánál, egy háromszög alakú völgyben fekszik.
A 8-as út / E66/ mentén, hegyek karéjában bújik meg településünk. A mellette elsuhanó autós a völgyre
pillantva nem is gondolná, hogy mennyi érték rejtőzik benne.
A település a mai napig őrzi német nemzetiségi hagyományait, a katolikus valláshoz kötődő néprajzi,
helytörténeti tárgyi emlékeket.
A falut körülvevő erdők vadászati lehetőséggel, kiránduló utakkal, gyönyörű környezettel, pihenőparkkal
várják az idelátogatókat.
Vonattal megközelíthető a Székesfehérvár–Veszprém–Celldömölk–Szombathely-vasútvonalon - Városlőddel
közös állomása van.

Története
Kislőd már az avarkorban is lakott település volt. A legkorábbi írásos emlék – a Nagy Lajos király uralkodása
alatt idetelepült – karthauzi szerzetesek adomány levelében található ahol, mint Ordoleweld (Erdő leweld)
szerepel. A „néma barátok” halastavat létesítettek a szomszédos községben Városlődön, mely áthúzódott
Kislőd területére is. Községünk a középkorban, megyénk mezővárosai közé tartozott, majd a török időkben
teljesen elnéptelenedett, elpusztult. A veszprémi püspökség adójegyzékében, 1609-ben szerepel újra 2
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adófizetővel. 1711-ben, 12 féltelkes magyar református családot tartanak nyilván, kiknek iskolájuk,
tanítójuk, papjuk és fatemplomuk volt. E magyar családok egy részét 1747-ben kitelepítették Ajkára, Vidre,
Alásonyba, Nagyvázsonyba, az itt maradt családok pedig az úgynevett magyar utcába települtek át. A
kitelepítettek helyére Aschaffenburgból érkeztek frank nyelvjárású németek. Az új lakók erdőirtással
próbáltak nagyobb területet nyerni a mezőgazdaság számára, de a föld minősége sajnos nem volt elég jó,
ezért a fafeldolgozás és kézművesség maradt fő foglalkozásuk. A község újra fejlődésnek indult. 1780-ban
megépült az új templom.
A falu életében mérföldkőnek számított Rőthy Mihály (1874-1914) esperes plébános munkája. Nevéhez
fűződik:
* fogyasztási szövetkezet létrehozása, az óvoda megépítése, új temető, kálvária, a templom kőfala és
kovácsoltvas kerítése, a földekről a falu központjába folyóvíz elvezetésére csatorna, kálvária kápolna
építése.
Neki is köszönhetjük Kislőd mai arculatát. A fejlődés 1946 júniusáig tartott, addig, amíg 164 család, azaz 729
fő került kitelepítésre.
A kitelepítettek helyére Gömörből, Felvidékről és az Alföldről érkeztek családok. Lassan megindult az élet és
elkezdődött a munka. Megalakult a Termelő Szövetkezet az ÁFÉSZ. A község lakossága kezdett elszivárogni
a környező városokba, Ajkára és Veszprémbe. 1973-ban bezárt a bauxitbánya és a bányatelepen élő
családokat Várpalotára költöztették. A bányatelepen mindössze két család maradt, a házak
elnéptelenedtek. A rendszerváltozást követően a Romániából költöztek ide üvegfúvók és üvegcsiszolók.
A település az elmúlt években látványos változásokon ment keresztül. A községben új utcák létesültek,
épületei megújultak megszépültek, víz- csatorna- telefon- gázhálózat épült, felszámolásra került az illegális
szeméttelep, két buszváróval gazdagodott a falu, „szabadidőpark” létesült focipályával, fa játszótérrel és
kültéri fitness parkkal. 2004 májusában került átadásra az új Egészségház, kikövezett parkolóval. 2005 –
2006 évben befejeződött az Óvoda felújítása. A régi mozi helyén „Három forrás” vendégház létesült.
Gazdagodtunk újabb kiránduló helyekkel, így a három forrás pihenőhely, az erdei tornapálya, és egy 13 kmes tanösvény szolgálja a kikapcsolódni vágyókat. 2010-ben megnyitotta kapuit a Sobri Jóska Kalandpark,
mely rengeteg látogatót vonz Kislődre. Végül ne feledkezzünk meg községünk büszkeségéről a Rőthy Mihály
Egyházi Gyűjteményről, mely a plébánián került elhelyezésre.

Nevezetességei
Római Katolikus Plébániatemplom, amely barokk stílusban épült, Egyháztörténeti Gyűjtemény a műemlék
plébániaépületben, Vashámor, Keresztmajor.
Markója László plébános címzetes esperes, a kislődi egyháztörténeti gyűjtemény megalapítója. A 2141
tételben 2634 darabot számláló gyűjtemény a Közép-Dunántúl római katolikus közösségeinek vallásos
hagyományaiba, hitéletébe, s azok tárgyi és írott emlékeibe enged betekintést. Számos műtárgy
helytörténeti vonatkozású, némely darabok közvetlenül kapcsolódnak Magyarország történeti fejlődéséhez,
a mai napig őrzik a település német nemzetiségi hagyományait

Demográfiai jellemzők:
Kislőd összterülete 38 km2, településrészeinek száma 8, lakónépességének száma 2017. december 31-én
1272 fő volt. Népsűrűsége 32 fő/km2,, lakások száma 438.
2017. év végi adatok alapján Kislőd lakossága 1272 fő volt, a népességszám növekedése figyelhető meg a
településen, melyet elsősorban a tisztább, egészségesebb fizikai környezet, a befogadóbb, szolidárisabb
társas környezet, az alacsonyabb megélhetési költségek miatt a faluba beköltözők számának növekedése
okoz.
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő
(TS 0101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Változás

1 208,00

bázis év

1 194,00
1 202,00
1 166,00
1 150,00
1272,00

98,8%
100,7%
97,0%
98,6%
110,6%

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok
szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú
nők és férfiak
aránya (%)

Fő
Korcsoport

Férfiak Nők
Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

636

634

103
22
392
47
72

97
13
339
52
123

Összesen
(TS 0301)
1 270
42
200
35
731
99
195

Férfiak Nők
(TS
(TS
0303) 0304)
50,08% 49,92%
8,11%
1,73%
30,87%
3,70%
5,67%

7,64%
1,02%
26,69%
4,09%
9,69%
6

Az állandó népesség számát vizsgálva a nemek közötti különbség alig mutat eltérést a férfiak javára, a
korcsoportos megoszlás szerint már jelentősebb eltérés látható nők és férfiak között. A 0-59 évesek között
a férfilakosság száma magasabb, viszont a 60 év felettiek tekintetében megfordul az arány.
3. számú táblázat - Öregedési index
0-14 éves korú
65 év feletti állandó lakosok száma
állandó lakosok
Év
(fő)
száma (fő)
(TS 0328)
(TS 0327)
2012
188
197
2013
191
197
2014
192
205
2015
197
201
2016
195
200
2017
n. a.
n. a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési
index (%)
(TS 0401)
95,43%
96,95%
93,66%
98,01%
97,50%
n. a.

Öregedési index (%)
120%
100%
80%
60%

40%
20%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Az öregedési index a 100 fő 14 év alattira jutó 65 év felettiek számát jelenti. A fenti adatokból látható, hogy
Kislőd nem nevezhető elöregedő községnek, mert magasabb a 14 év alatti állandó lakosok száma.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

27

30

-3

-2,3

2013
2014
2015
2016
2017

26
30
26
37
n. a.

34
27
42
47
n. a.

-8
3
-16
-10
n. a.

-6,3
2,33
-12,59
-7,94
n. a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az elmúlt években változó mértékben, de a be- és elvándorlás egyenlege a 2014-es év kivételével negatív
volt. Megfigyelhető, hogy a képzettséggel rendelkező fiatalok költöznek el a több munkalehetőséget kínáló
környező városokba, illetve az idős egyedülállóknak is vonzóbb lehet a város kényelme.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2012

10

13

-3

13
11
14
11
n. a.

-1
8
-8
-4
#ÉRTÉK!

2013
12
2014
19
2015
6
2016
7
2017
n. a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Az élveszületések és halálozások alapján számolt különbség a lakosság természetes fogyását mutatja, ami a
vándorlási különbözettel magyarázható.

9

Értékeink, küldetésünk
Értékeink:
Községünk büszkeségei
a barokk stílusú Római Katolikus Plébániatemplom:

a 2634 db-ot számláló Egyháztörténeti Gyűjtemény:

a Keresztmajor:

a Háromforrás:
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Küldetésünk:
Esélyegyenlőségi programunk elkészítése során arra törekszünk, hogy a településünkön élő lakosság
esélyegyenlőségét előmozdítsuk, valamint az egyenlő bánásmód feltételeit biztosítsuk.
Arra törekszünk, hogy programunk összeállításakor tervünk a valós igények felmérésén alapuljon.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők kiemelkedjenek a saját helyzetükből. Kiemelt területnek
tartjuk a gyerekek tehetséggondozását. Folyamatosan odafigyelünk az idősek hasznos szabadidő
eltöltésére. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén családi szerepvállalásuk mellett a kulturális szórakozás
lehetőségének biztosítását. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők akadálymentes közlekedésére.
Küldetésünk, hogy Kislőd olyan település legyen, ahol érvényesül az az elsődleges alapelv, hogy minden
embert egyenlőnek kell tekinteni. Célunk, hogy a falu egy élhető, fejlődő, összetartó közösség legyen,
ennek érdekében fontosnak tartjuk a nemzeti hagyományok ápolását, a közösségben rejlő erő
kihasználását, valamint a civilek és vállalkozások összefogásával megvalósuló fejlesztéseket és
rendezvényeket.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Kislőd Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet,
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel.
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról:
törvényi előírásokon túl, az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítését
a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával
 települési támogatás (lakhatási támogatás, intézményi személyi térítési díj 50%-nak támogatása,
temetési támogatás, ápolási támogatás, újszülöttek egyszeri természetbeni támogatása,
beiskolázási támogatás)
 rendkívüli települési támogatás (akinek önhibáján kívül olyan többletkiadása keletkezett, amelyet
viselni önerőből nem tud, és a kérelmező vagy a családja megélhetését veszélyezteti)
 köztemetés
b) személyes gondoskodást biztosító alapellátás megszervezésével
 szociális étkeztetés
 házi segítségnyújtás
valósítja meg. A rendeletek célja, hogy a településen olyan támogatási rendszer működjön, amely az
állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgál.
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete egyszeri
életkezdési támogatásban részesíti az a kislődi lakcímmel rendelkező újszülöttet:
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 akinek az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve
folyamatosan Kislőd község közigazgatási területén él és
 nevére Kincstári Start-értékpapírszámlát nyitottak.
Emellett évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyet
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok számára ír ki évente a Minisztérium.
A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll. A szegénység elmélyülése miatt az ellátó
rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a
betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó
költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A
rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy
alkalommal felülvizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az Esélyegyenlőségi Program készítése során a korábban készült stratégiákat, fejlesztési terveket,
koncepciókat tekintettük át, és gondoskodtunk a programok közötti összhang megteremtéséről. A
koncepciók, beszámolók jelentős mértékben tartalmazzák a jelenlegi programban tárgyalt célcsoportok
bemutatását.
Költségvetési koncepció: az önkormányzat a koncepció tervezése során, az anyagi lehetőségeinek korlátai
között, figyelembe veszi az esélyegyenlőség biztosításához szükséges támogatási és programfinanszírozási
lehetőségeket, továbbá a fejlesztések tervezése során gondot fordít a közszolgáltatások akadálymentes
megközelíthetőségére.
Gazdasági program: a képviselő-testület a gazdasági program készítése során figyelemmel lesz a helyi
esélyegyenlőségi tervben megfogalmazásra kerülő intézkedések végrehajtásához szükséges gazdasági
környezet kialakítására.
Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció: célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési
filozófiájának megfogalmazása, majd konkrét helyzetek alapján a megvalósítandó azonnali és rövid-, közép-,
és hosszú távú célok és prioritások kijelölése – a lehetőségeket feltárva – a végrehajtás módjának
meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával, pedig az életminőséget javító közbiztonság
megteremtése.
Településfejlesztési koncepció: átfogó stratégiai célkitűzéseket a település jövőbeni kialakítására
vonatkozóan.
Herend környéki önkormányzatok Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulási megállapodása: célja a
gyermekek jogainak érvényesülése, családtervezési, pszichológiai, a nevelési, egészségügyi mentálhigiénés
és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, prevenciós programok
működtetése
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A helyi Esélyegyenlőségi Program és a Kistérségi esélyegyenlőségi program egyeztetésével.
Kislőd Község Önkormányzata az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület („ÉLTETŐ”) tagja.
Az „ÉLTETŐ” Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájára azért van szükség, hogy megfelelő és használható keretet
biztosítson a településein élők és azokon tevékenykedő önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek
részére egy eredményeket hozó és fejlődést generáló fejlesztési program végrehajtásához. Képviseletét a
legmeghatározóbb önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek vezetői látják el.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A Programban szereplő táblázatok a 2/2012. (VI.5.) EMMI rendeletben egységesen rendelkezésre álló,
szabályozott tartalommal kerültek feldolgozásra. A helyzetelemzés elkészítéséhez a Központi Statisztikai
Hivatal é az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa (www.teir.hu)
szolgáltak alapul. Emellett a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata, a
Bakony-völgye Óvoda és Minibölcsőde, a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi
Rőthy Mihály Tagintézménye, a Háziorvosi Szolgálat, a védőnő, a könyvtár, valamint a közös önkormányzati
hivatal nyilvántartásai szolgáltattak adatokat a terv elkészítéséhez.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység, mely nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Mélyszegénységről akkor beszélünk, amikor valaki vagy
valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy önerőből kilépjenek. A
mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai,
képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz
vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek
megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerőpiaci esélyek kiszűkülésére – nem kis részben az oktatás és
képzés hiányosságaira – a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a
megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A
mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek
egészségi állapotában is jelentkezik. De vizsgálni lehetne a szenvedélybetegségek, az alkoholizmus, a drog
megjelenésének szerepét is.
A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a
gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz
tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). Ez az állapot az
érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A társadalmi
leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció
mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A családok, háztartások életkörülményeit elsősorban a havi nettó állandó jövedelem nagysága határozza
meg. Az egy főre jutó jövedelmet nagymértékben befolyásolja, hogy az együtt élő családtagok közül hányan
tartoznak a keresők és hányan az eltartottak közé. Ezen belül az eltartottak életkora, egészségi állapota is
meghatározó lehet. A továbbtanulással, a képzések fontosságának előtérbe kerülésével egyre nagyobb
számban maradnak eltartottak a 18 év feletti gyermekek is.
A társadalmi szegénységben élő családok egyik csoportjára általában jellemző az anyagi és tárgyi szűkösség,
de a szülők egészségesek, dolgoznak, megfelelően szervezik a család életét, érzelmi kötődéseik szorosak.
Rugalmasan tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez, értékrendjükben a társadalmi normákhoz
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igazodnak. Bár intellektuális területen általában hátrányt szenvednek, de életvezetésükben jellemző a
céltudatosság, a küzdeni akarás, ezért erősen motiváltak.
A szegénységben élők másik csoportjára jellemző, hogy nagyon alacsony a jövedelmük, ezért anyagi és
tárgyi ellátottságuk csekély, a létminimum alatt élnek. Életvezetési zavaraik miatt még a kevéske
jövedelmet is rosszul osztják be. A családtagok egymáshoz való kötődése bizonytalan, labilis, önálló
életvezetési képességük csökkent.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya


hátrányos helyzetű munkavállaló az aki
- már legalább 6 hónapja nem állt munkaviszonyban
- nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést,
- 50 év feletti személy
- egy vagy több gyermeket egyedül eltartó személy



Súlyosan hátrányos munkavállaló, aki legalább 24 hónapja munkanélküli.
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

483
471
474
467
461
na.

415
417
419
406
404
na.

898
888
893
873
865
#ÉRTÉK!

32
29
19,5
21,5
22,25
14,75

6,6%
6,2%
4,1%
4,6%
4,8%
#ÉRTÉK!

26
25,75
17,25
12,75
13,25
11,75

6,3%
6,2%
4,1%
3,1%
3,3%
#ÉRTÉK!

58
55
37
34
36
27

6,5%
6,2%
4,1%
3,9%
4,1%
#ÉRTÉK!

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen
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A munkaerőpiac egyik legfontosabb mutatója a munkanélküliségi ráta. A munkanélküliségi rátát a
munkanélküliek számának valamint a gazdaságilag aktívak számának hányadosa adja meg százalékos
formában. Mind a regisztrált, mind a Munkaerő-felmérésből származó adatokból számítható
munkanélküliségi ráta.
Kislődön a nyilvántartott álláskeresők száma 2012-2014-ig javuló tendenciát mutat, 2015-2016-ban
lényegesen nem változik. A nyilvántartott férfi álláskeresők száma az elmúlt két évben meghaladja a női
álláskeresők számát.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
2012

2013

2014

2015

2016

2017

58

55

37

34

36

22

Fő

1

1

1,25

1,75

0,25

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

1,7%
6,25
10,8%
7,25
12,5%
5,5
9,5%
8,25
14,2%
6,25
10,8%
7,5
12,9%
10,5
18,1%
5,5
9,5%

1,8%
11
20,1%
4,25
7,8%
4,5
8,2%
7,5
13,7%
3
5,5%
7,5
13,7%
8,25
15,1%
7,75
14,2%

0,0%

0,0%

3,4%
5,25
14,3%
3,25
8,8%
3,25
8,8%
3,5
9,5%
3,25
8,8%
6,25
17,0%
3
8,2%
7
19,0%
0,75
2,0%

4,9%
2,75
7,7%
1,5
4,2%
2
5,6%
2,75
7,7%
2
5,6%
4,5
12,7%
6
16,9%
6,25
17,6%
6
16,9%

1,1%
0,5
2,3%
2,5
11,4%
2
9,1%
1
4,5%
0,25
1,1%
2,25
10,2%
3,5
15,9%
4,75
21,6%
5
22,7%

Regisztrált munkanélküliek/
Fő
nyilvántartott álláskeresők
összesen
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

0,0%
3,25
9,5%
2,25
6,6%
1,75
5,1%
2,75
8,0%
4
11,7%
3,75
10,9%
6
17,5%
6
17,5%
4,5
13,1%
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A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az elmúlt öt év adatait vizsgálva a nyilvántartott álláskeresők
száma csökkenő tendenciát mutat.
Az álláskeresők száma korcsoportok szerinti bontásban azt mutatja, hogy az 55 év feletti korosztálynak
vannak nehézségei a munkavállalással, míg a fiatalok elhelyezkedési lehetőségei javultak.
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál hosszabb
180 napon túli nyilvántartott
ideje regisztrált
álláskeresők száma nemek
munkanélküliek
szerint
aránya (TS 1501)
%

Férfi Nő

2012
13,36
na. na.
2013
15,98
na. na.
2014
13,38
na. na.
2015
18,25
na. na.
2016
36,17
na. na.
2017
34,91
na. na.
Forrás: TeIR, Nemzeti MunkaügyiHivatal

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül

Összesen

Férfiak

Nők

0
0
0
0
0
0

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

A tartós munkanélküliek száma változó, azonban a 2016-2017-es évben a 180 napnál hosszabb ideje
regisztrált munkanélküliek száma megugrik. Pontos adat arról nem áll rendelkezésünkre, hogy a tartós
munkanélkülieken belül hogy alakul a férfiak és nők aránya.
Ha a potenciális munkavállaló tartósan nem képes a munkáltatói elvárásoknak megfelelni, tehát nem talál
magának megfelelő állást, akkor szükséges a reintegráció. A legtöbbször elég a munkaerő-piaci
kompetenciák fejlesztése, bár ez is komoly kitartást igényel. Sokkal nehezebb feladat, ha az egyén már
passzív munkanélküli, azaz már beletörődött helyzetébe a „csak valahogy éljük túl „ állapotában van. Ezen
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helyzetből való kivezetés már nemcsak munkaerő piaci probléma. Mentális, szociális deficitűket gyakran
terheli egészségügyi probléma, szenvedély- és pánikbetegség. További nehézséget jelenthet számukra a
munkahely szerzés után a munkahely megtartása, amely olyan készségeket igényel, amelyek legtöbbször
hiányoznak, vagy gyengék (pl: alkalmazkodóképesség, önmenedzselés, feszültségtűrés, stb.)
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az alacsony iskolai végzettségűek, illetve az iskolai végzettséggel nem rendelkező személyeket az
önkormányzat közfoglalkoztatás keretében tudja foglalkoztatni. Az utóbbi időben azonban megfigyelhető,
hogy az alacsony iskolai végzettségű személyek, nagyobb számban férfiak a környező városok „gyáraiban”
tudnak több műszakos fizikai munkát vállalni.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

%
%
88,7%
79,6%
2001
2011
96,9%
92,0%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Férfi

Nő

%
11,3%
3,1%

%
20,4%
8,0%

Az iskolázottsági adatoknál a 2001-es illetve a 2011-es évi adatokat tudjuk alapul venni. A táblázat azt
mutatja, hogy az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent azon férfiak és nők száma, akik iskolai végzettséggel
nem rendelkeznek. Kislőd tekintetében az iskolai végzettséggel nem rendelkező férfiak száma 11,3%-ról 3,1
%-ra csökkent, míg a nők esetében 20,4%-ról 8%-ra esett vissza.
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
(TS 0901)

Fő
Fő
2012
64
0,75
2013
53
1,5
2014
34
2
2015
38
2
2016
33
2,75
2017
23
2
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
1,2%
2,8%
5,9%
5,3%
8,3%
7,6%

Általános iskolai
végzettség (TS 0902)

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS 0903)

Fő
23,5
23,5
15,25
14,25
12,25
7,5

Fő
33,75
29,75
19,5
18
20,5
17,25

%
36,7%
44,3%
44,9%
37,5%
37,1%
32,6%

%
52,7%
56,1%
57,4%
47,4%
62,1%
75,0%

A regisztrált munkanélküliek körében az elmúlt öt évet vizsgálva a 8 általánosnál magasabb iskolai
végzettségűek aránya a magasabb.

c) közfoglalkoztatás
Az önkormányzat hosszú évek óta rendszeresen 8-10 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében, kora
tavasztól késő őszig. Téli időszakban átlagosan 5 fő létszámmal látja el a településen a síkosság mentesítést.
A közfoglalkoztatottak közül az önkormányzat egyenlő részben foglalkoztat férfi, illetve női munkaerőt, akik
fizikai munkát, segédmunkát végeznek, ami leginkább közterület rendezésből, vízelvezető árkok
tisztításából, hulladékgyűjtésből, közterület karbantartásból, fűkaszálásból áll.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
Kislőd- Ajka, Kislőd Veszprém útvonalon a közlekedés jó, hiszen Kislőd település a 8-as számú főút mellett
fekszik. A kislődi munkavállalók leginkább Ajka illetve Veszprém irányában orientálódtak.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Mivel Kislőd 1240 fő lakosú település, ezért az ilyen irányú képzéseket, programokat helyileg nem tudjuk
megoldani. A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat azonban szívesen ad tájékoztatást, valamint segít
az interjúkra való felkészülésben, önéletrajz írásában, internetes és telefonos segítséget nyújt. Az Ajkai
Munkaügyi Kirendeltség egy évben többször is indít képzéseket és rendszeresen tájékoztatja az
álláslehetőségekről az érdeklődőket.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Községünkben az Önkormányzaton kívül nincs más munkaerő-piaci integrációt segítő szervezet,
felnőttképzés a vizsgált években nem volt Kislődön. Helyi foglalkoztatási programok pedig a
közfoglalkoztatás keretében működnek.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
A saját fenntartású intézményeinkben történő foglalkoztatás képesítés hiánya miatt nem lehetséges, de
közfoglalkoztatás keretében rendszeresen foglalkoztatunk intézményeinkben az iskolai végzetségüknek
megfelelő munkakörben mélyszegénységben élő, illetve roma embereket.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Foglalkoztatás – politikai szempontból hátrányos helyzetű az, akinek munkaerő piaci esélyei az átlagosnál
alacsonyabbak. Kialakulásának okai:
 hátrányos megkülönböztetés
 negatív diszkrimináció
 fogyatékosság
 alacsony iskolai végzettség
 gyakorlat hiánya
 földrajzilag hátrányos helyzetű lakóhely
 a személy ideiglenesen távol kerül a munka világától
Ezek a kritériumok sokszor halmozottan jelennek meg. Következmények: esélyegyenlőtlenség, önértékelési
zavarok, tanulási nehézség, szocializáltság hiánya, kudarcok, társadalmi szegregáció, tartós alulképzettség,
munkavállalási nehézség, szegénység.
Az önkormányzathoz hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett jelzés.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki


álláskereső



munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes
állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani
Az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább háromszázhatvan nap
jogosultsági idővel kell, hogy rendelkezzen. Jogosultsági időt munkaviszonnyal, illetve egyéni, illetőleg
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társas vállalkozói tevékenység folytatásával lehet szerezni, feltéve ez utóbbi esetben, hogy az álláskereső
vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

2012
898
2013
888
2014
893
2015
873
2016
868
2017
na.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

0,25
0,25
2,25
3,5
4,25
3,25

0,0%
0,0%
0,3%
0,4%
0,5%
#ÉRTÉK!

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
Regisztrált
munkanélküliek/nyilÁlláskeresési járadékra
vántartott álláskeresők
jogosultak (TS 1201)
Év
száma
(TS 1301)
Fő
Fő
%
2012
58
8,5
14,7%
2013
55
7
12,8%
2014
36
5,75
16,2%
2015
34
5,25
15,3%
2016
35
6,75
19,1%
2017
27
4,75
17,9%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Kislődön az elmúlt 6 évet vizsgálva az álláskeresési járadékra jogosultak aránya változó tendenciát mutat.
Ezzel szemben a nyilvántartott álláskeresők száma 40%-al csökkent. Ez abból adódhat, hogy a
közfoglalkoztatási programok célja megvalósult, tehát a tartós munkanélküliek állást találtak a munkaerőpiacon.
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére
nyújtott ellátás.
A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek:
a) aki egészségkárosodott:





munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján
nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
vakok személyi járadékában részesül, vagy
fogyatékossági támogatásban részesül;

b) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói
járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
c) akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően újabb álláskeresési
ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy
d) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási
szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
e) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek
ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az árvaellátásra jogosult
gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnt, és közvetlenül a
kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal
legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más
módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
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Az aktív korúak ellátásának két típusa:
 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,
 foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult:


aki egészségkárosodott személynek minősül, vagy



14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy
gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai
napköziben nem tudják biztosítani,

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek


az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatásra.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét (amennyiben még nem nyilvántartott álláskereső), valamint
köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

2012
14,75
2013
14
2014
6
2015
6,25
2016
3,25
2017
3
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők átlagos száma 2015. márc.
1-től érvényes módszertan szerint
(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos havi
száma (2015. március 01-től az ellátásra
való jogosultság megváltozott)

Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %-ában

1
1
na.

1,64%
1,58%
0,67%
0,72%
0,37%
#ÉRTÉK!

na
na
na
na
na
na

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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2015. március 1-jétől a rendszeres szociális segély helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás lépett. 2015. február 28-áig felülvizsgálták azon személy aktív korúak ellátására való
jogosultságát, akinek a részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való
jogosultságot állapítottak meg. A felülvizsgálat eredményeként – ha az egyéb jogosultsági feltételek
fennálltak – a 2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülő személynek 2015. március 1-jétől
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítottak meg.
A fenti táblázat mutatja, hogy összességében az elmúlt 6 év alatt a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők száma évről évre csökkent, ahogy a nyilvántartott álláskeresők száma is.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Kislődön a lakásállomány az elmúlt években nem változott.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány
(db)
(TS 4201)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
na.

2016

440
440
440
440
441

2017

na.

2012
2013
2014
2015

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
elégtelen
Bérlakás
Szociális
használt
lakhatási
lakhatási
lakhatási
állomány
lakásállomány
nem
körülményeket
körülményeket
körülményeket
(db)
(db)
lakáscélú
biztosító
biztosító
biztosító
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások száma
(db)
3
0
3
0
0
0

na.

3

0

3

0

0

0

na.

3

0

3

0

0

0

na.

3

0

2

0

0

0

na.

3

0

1

0

0

0

na.

3

0

1

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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a) bérlakás-állomány
A településen az önkormányzat tulajdonában egy háromlakásos bérlakás van, egy kisebb, ahol jelenleg egy
személy lakik, valamint két nagyobb, ahol két család él.
b) szociális lakhatás
Településünkön jelenleg egy szociális lakás van, amit évek óta egy szociálisan rászorult személynek adunk
ki.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Településünkön egyéb lakáscélra használt nem lakás célú ingatlan nincs.
e) lakhatást segítő támogatások
Lakásfenntartási támogatásban részsülők száma növekedő tendenciát mutat, mivel a lakosság jövedelme
csökken, a rezsi költségek pedig növekednek. Egyre nehezebb téli tüzelőt vásárolni, mivel Ajkán működő
Bakonyi Erőmű Zrt. a környező erdészetek tüzelőfakészleteinek nagy részét felvásárolja, ezzel arányosan a
tüzelő ára megfizethetetlen magasságokba emelkedik. A rendelkezésekre álló adatok alapján sok család
küszködik a rezsi költségek és a mellette lévő hiteltörlesztések megfizetésével. Jelenleg több ingatlanra van
végrehajtás hiteltörlesztés elmaradása miatt. A Nemzeti Eszközkezelő egy ingatlant vásárolt meg egy nagy
családos házaspártól, így könnyítve meg a hitel visszafizetését és alakhatásukat.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)
0

2015

32
24
14
6

2016

11

0

2017

7

0

2012
2013
2014

0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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2015. február 19-én lépett hatályba Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. A lakásfenntartás
támogatási formát felváltotta a települési támogatás. Az önkormányzat az e rendeletben szabályozott
feltételek alapján települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez.
2017-ben 7 család részesült települési lakhatási támogatásban.
f) eladósodottság
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj tartozások, a lakáshitel tartozások és a hátralékok
felhalmozódása. A szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és a
lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése. A lakosságot érintő eladósodottságra vonatkozó
adat nem áll rendelkezésünkre.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A település belterületén 98 %-os a közművesítés (szennyvízelvezetés, ivóvíz, áram), a lakások egy része
bekapcsolódott a gázfűtés rendszerébe. A rendszeres hulladékgyűjtés valamint a szelektív hulladékgyűjtés
is megoldott. Jelenleg a Tv, internet és telefonszolgáltató a Telekom illetve a Digi Tv, mely a település
egészét lefedi. Kislőd a 8-as főút mellett fekszik, ezért a közlekedés mind Veszprém, mind Ajka irányában
kielégítő. A közlekedés VOLÁN járatokkal biztosított, a járatok száma és indulási ideje a lakossági
igényekhez mérten került kialakításra. A Budapest és Szombathely vasútvonal közvetlenül a település
mellett vezet el, így ezen közlekedési lehetőség is adott.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Kislődhöz öt külterület tartozik: Vashámor, Borsodpuszta, Bányatelep, Vasútállomás, Keresztmajor
Kislőd belterületétől 5 km távolságra fekszenek minden irányban. Busszal illetve vonattal minden külterületi
ingatlan megközelíthető. A legnépesebb telepek: Borsodpuszta és Bányatelep. Jelenleg Borsodpusztán 19
család él, többségében romák. Áram és vezetékes víz minden házba be van vezetve. Két mezőgazdasági
telep is található, amely munkalehetőséget biztosít az ott élők számára. A gyermekek Kislődre járnak be
buszjárattal iskolába és óvodába. A legtöbb felnőtt Ajka vonzáskörzetében dolgozik.
Bányatelep Kislőd belterületétől 5 km-re fekszik Ny-i irányban, vele szomszédos Vashámor, ahol jelenleg két
család él. Bányatelepen a Sóbri Jóska Bakony Kalandpark adja a legtöbb munkalehetőséget. Nyáron sok diák
dolgozik animátorként a parkban. Bányatelep lakói többségében Partiumból települtek át, akik az Ajka
Kristály Üvegipari Kft-nél dolgoztak. Sok közöttük a rokkant nyugdíjas. Bányatelepen 17 ingatlan található,
mindegyik ingatlanban laknak. A lakások saját tulajdont képeznek. Vezetékes ivóvíz, áram biztosított. A
szennyvízelvezetésről mindenki saját maga gondoskodott. Autóbusszal és vonattal, illetve
személygépkocsival könnyen megközelíthető. Gyönyörű környezetben fekszik, tele kirándulóhelyekkel és
természeti adottságokkal.
Kislőd-Vasútállomás Kislőd és Városlőd között helyezkedik el, régen nagy forgalmat bonyolított a BudapestSzombathely vasútvonalon. Most már mindenki inkább busszal közlekedik. 7 ingatlan épült a vasútállomás
köré, régen szolgálati lakások voltak, mostanra már csak három házban élnek. Árammal, vezetékes ivóvízzel
minden ingatlan ellátott.
Keresztmajor a Három forrás pihenőhelytől alig 5 percre található. Régen sűrűn lakott része volt a
településnek. A városlődi Állami Gazdaság adott munkát az ott élő embereknek. A gazdaság bezárása után
az keresztmajori emberek beköltöztek Kislődre, mostanság már csak birkatelep üzemel. A régi gazdasági
épületeket lebontották, a lakóépületek eltűntek.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
Jelenleg 38 fő él a településtől 5 km távolságra lévő Borsodpusztán, ahol a több családban van
munkanélküli, aki már több éve nem vállalt munkát. Sem iskolai végzettségük, sem affinitásuk nincs munkát
vállalni. Az itt élő családokban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek élnek, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. A szülők többsége segélyezet, vagy Gyes-ből és családi
pótlékból tartják fenn családjukat.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Borsodpusztán 2008. évben elkezdődött a szegregátumok felszámolása. 14 család lett elköltöztetve az
úgynevezett „U” alakból, többségük lakásfoglaló volt. Az életveszélyesnek nyilvánított épület 2009.
tavaszán lebontásra került. A családok az önkormányzat segítségével beköltöztek Kislődre.
Az elmúlt években a Borsodpusztán maradt családok egy kis része rendezte lakáskörülményeit, rendezetten
élnek és munkát vállaltak. Még mindig vannak azonban családok, akik elégtelen lakáskörülmények között
élnek, túlnyomó részben 3 vagy többgyermekes családok, melynek felnőtt tagjai segélyből élnek illetve
közfoglalkoztatásban dolgoznak, így körülményeik javítására sajnos nincs lehetőség.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés





a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról
a fogorvosi alapellátásról
a védőnői ellátásról
az iskola-egészségügyi ellátásról

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Alapszolgáltatás:
Kislődön az egészségügyi alapellátást az önkormányzat fenntartásában álló házi orvosi szolgálat látja el. A
felnőtt és gyermekek ellátását egy orvos végzi. Az egészségügyi szakellátásokat és a sürgősségi Ajkán és
Veszprémben vehetik igénybe településünk lakói. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet szintén
Ajkán található.
A védőnői szolgálat egy védőnői körzettel működik, melyet egy főállású védőnő lát el.
Fogorvosi ellátás jelenleg a településen nincs, a kislődiek fogorvosi alapellátását Ajkán és Herenden két
fogorvos látja el, akikkel az önkormányzat szerződést kötött.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A művelődési ház biztosít helyet az évente megszervezett tüdőszűrés lebonyolításához, amit a Veszprémi
Tüdőgyógyintézet mobilbuszával oldanak meg. Már több éve sikerül a településen megszervezni különböző
prevenciós programokat pl.: férfiaknak urológiai vizsgálatát, bőrgyógyászati vizsgálatot, szemészetet, szív és
érrendszeri vizsgálatot, valamint nőgyógyászati vizsgálatot. A szűrővizsgálatokról a lakosságot az
önkormányzat plakátokon és szórólapokon tájékoztatja.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Településünkön nem biztosított a fejlesztő és rehabilitációs ellátás. Az ellátáshoz való hozzáférés Ajkán
illetve Veszprémben a településtől 15-20 km-re érhető el.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A szociális étkeztetést, valamint az intézményi (iskolai, óvodai) étkeztetést megállapodás alapján a
településen működő Takaros Vendéglő biztosítja, mely megfelel az egészséges étrendre vonatkozó
elvárásoknak.
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Településünk nagy hangsúlyt fektet a sportolási lehetőségek biztosítására. A településen a Kislődi Football
Klub kínál lehetőséget a focizni vágyó fiatalok számára, valamint általános iskolai fiatal fiúknak heti 2
alkalommal van edzés. Emellett az iskolában sportkör működik, valamint heti egy alkalommal
harcművészeti oktatás. 2018-ban szabadtéri Fitness Park is létesült, amit bárki szabadon látogathat, heti
egy alkalommal pedig zumba-táncra járhatnak a sportolni vágyók.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés:
Kislőd település a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen
fenntartott alapszolgáltatási központon keresztül foglalkoztatott családgondozóval biztosítja a
családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást. Alapellátás során gondoskodnak a gyermekek védelméről,
családban történő nevelkedés elősegítéséről, veszélyeztetettség megelőzéséről. A településen a problémák
megelőzésének érdekében jelzőrendszer működik, melyben helyi szakemberek vesznek részt.
Az idősek és betegek igénybe vehetik a szociális étkeztetést, valamint 8 főnek 2018. február 1-től
lehetősége van házi segítségnyújtás igénybevételére. Szociális étkeztetésben jelenleg 72 fő részesül, míg
házi segítségnyújtásban 7 fő.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A pénzbeli és természetbeni ellátások és közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval
segítjük a vizsgált hátrányos helyzetű csoportokat. Emellett a helyi roma gyermekek a Kislődi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattól minden évben füzetcsomagot kapnak.
A Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat évek óta ingyenes egyhetes tábort tart alsó tagozatos
gyermekek részére.
Az önkormányzat minden év decemberében megrendezi az Idősek Napját, amikor vendégül látja a település
65 év feletti lakóit.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet szinterei kis létszámú településünk ellenére sokrétű, hiszen az önkormányzati
intézmények, a templom, a civil szervezetek mellett Kislőd kedvező természeti adottságokkal rendelkezik..
Az Önkormányzat által működtetett Művelődési Ház ad otthont a kulturális rendezvények nagy részének:
ünnepi megemlékezések, idősek napi ünnepség, adventi ünnepkör, felnőtt illetve gyermekbálok,
játszóházak. Az épület felső szintjén található a könyvtár, valamint egy klubhelyiség, amely a könyvtári órák
alatt olvasószobaként funkcionál, és alkalmanként a civil szervezetek itt tartják összejöveteleiket.
A könyvtárt idősek és fiatalok egyaránt látogatják, közöttük szép számmal vannak nyugdíjas korúak is. Az
olvasáson kívül lehetőség van fénymásolásra, nyomtatásra, számítógép használatra. Ennek köszönhetően
azok is hozzájuthatnak internet elérhetőséghez, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel. A
gyermekek szervezetten, csoportosan részt vesznek könyvtári órákon, melynek keretében megismerkednek
a könyvtár használatával, lehetőségeivel. A könyvtár szervezésében különböző programokon – író olvasó
találkozó – vehetnek részt az érdeklődők.
A település kiemelkedő kulturális színteréül szolgál a „Rőthy Mihály” Egyháztörténeti Gyűjtemény, ahol az
állandó kiállítás mellett kulturális rendezvények, (koncertek, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség
Napjai) illetve időszaki kiállítás áll az érdeklődők rendelkezésére.
A településen számos civil szervezet működik: Kislődi Óvodáért Iskoláért Alapítvány, Kislődi Futball Klub,
Kislődi Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület, Nyugdíjas Klub, Foltvarró Klub, Karitasz csoport.
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A Kislődi Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 1999 óta működik községünkben. Megalakulásának fő
célja az volt, hogy összefogja a településen működő német nemzetiségi kulturális csoportokat. Fontos
feladatának tartja az intézményekkel, illetve civil szervezetekkel való együttműködést, tevékenységével
elősegíti a faluban élő többi nemzetiség bevonását a közösségi életbe. Az Egyesület keretein belül működik
a közel 35 éve fennálló Német Nemzetiségi Dalkör, ahol a tagok között évről-évre nő a lelkes fiatalok száma.
Az Egyesület alapvető célja az, hogy – a német nemzetiségi kultúra értékeinek gyűjtésével, megőrzésével,
átadásával – követendő példát mutasson a jövő generáció számára.
Kislőd község német nemzetiségi lakossága nagy gonddal ápolja elődei hagyományait, fontosnak tartja
kultúrájának megőrzését. A település iskolájában és óvodájában, német nemzetiségi oktatás folyik. A jövő
nemzedéke már gyermekkorától megismerheti e hagyományokat, így azok mindennapi életükben is jelen
vannak.
A Kislődi Markója László Karitasz csoport 213 karácsonyán alakult, jelenleg 12 tagból áll. Rendszeres
programjaik közé tartozik – a rászorultak megsegítése mellett - az elsőáldozók megvendégelése, az úrnapi
sátorállítás, az idősek karácsonyi látogatása, valamint immár két alkalommal a falusi jótékonysági
disznóvágás.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen etnikai konfliktusok a vizsgált időszakban nem fordultak elő.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A településen akár egyház, akár a családsegítő szolgálat, akár a civil szervezetek hirdetnek meg
adománygyűjtést a rászorulók részére, minden esetben jellemző a lakosság aktív részvétele és összefogása.
A településen időnként faluszépítési programot hirdetnek meg, ahol szép számmal jelennek meg az
önkéntes munkát végzők, a fiatalabb és az idősebb korosztályból egyaránt.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kislőd Község Önkormányzata együttműködési megállapodást
kötött a zavartalan együttműködés érdekében. A Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több esetben
támogatta a helyi önkormányzat programjait is.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A mélyszegénységben élőkről és romákról,
életmódjukról, viselkedésükről kialakult negatív
sztereotípiák jelenléte nemcsak helyi, hanem
nemzeti probléma, mely a mindennapi élet szinte
minden területén megmutatkozik.

Helyi közösségi programok szervezése annak
érdekében, hogy a községben élők megismerjék
egymást különféle élethelyzetekben, szituációkban.
E programok lényege a közösség erősítése, egymás
gondolkodásmódjának, viselkedésének, a
mindennapi életkörülményeinek megismerése
életvezetési tanácsadás, értékrend kialakításához
szükséges támogatás (Maslow féle piramis)
Különféle (térítésmentesen és helyben elérhető)
szűrővizsgálatok szervezése, egészségprogramokon
való részvétel elősegítése, támogatása. A
családgongozó segítségével folyamatos
tájékoztatás.

higiéniai problémák
A helyi adatgyűjtés szerint feltételezhető, hogy az
egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés nem biztosított a
mélyszegénységben élő és roma emberek számára
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tehetséges mélyszegénységben élő, roma gyerekek
képzetlensége
Lakókörnyezetük rendezettségével támasztott
igényeik hiánya

tehetséges roma és hátrányos helyzetű gyerekek
továbbtanulási lehetőségeinek javítása pl: Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat
lakókörnyezet rendezettségére való ösztönzés

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alaptörvény, amely többek között
kimondja, hogy államunk különös gondot fordít a gyermek és ifjúsági korosztály létbiztonságára, oktatására,
nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény határoz meg olyan
elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege. A fiatalokra,
mint a változás hordozóira, a jövő valódi erőforrásaira tekinthetünk. Az ifjúság rendkívül heterogén, erősen
polarizált. Az életminőséget a kor, az élethelyzet, a tanulás, a munkaerő-piaci részvétel, a családi háttér
befolyásolják.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)

Kislőd község közigazgatási területén 1284 fő él, ebből 0-18 éves korosztály 254 fő, mely az
összlakosság 20 %-a





0-2 évesek száma:
3-5 évesek száma:
6-13 évesek száma:
14-18 évesek száma:

37 fő
49 fő
101 fő
81 fő

A településen 8 osztályos német nemzetiségi általános iskola és óvoda - minibölcsőde működik. Az iskola és
az óvoda megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 2016/2017-es tanévben a beíratott
gyermekek száma az iskolába 95 fő volt, ebből 41 fő az alsó és 54 fő a felső tagozatos diák. Az óvoda
gyermeklétszáma 2017. évben 50 fő volt, ebből 45 fő óvodás, 5 fő bölcsődés.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2012

14

14

2013

15

na.

2014

8

na.

2015

6

na.

2016

3

na.

2017

7

na.

30

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
Veszélyeztetettség: a családi élet tartós működési zavaraiból adódóan olyan magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot, amely során a gyermek testi, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődése akadályoztatott, avagy nem biztosított. Ilyenkor a gyermekvédelem ellátórendszerének
működtetése, és gyakran hatósági intézkedés szükséges.
A védelembe vételt a Gyer (149/1997 (IX.10) Kormányrendelet és a Gyvt. (1997. évi XXXI. törvény)
szabályozza. A védelembe vétel esetén a gyermeket még nem emelik ki a családból, ez esetben a kirendelt
gondozó egyéni gondozási –nevelési tervet készít, amely magatartási szabályokat állapít meg a szülő és a
gyermek számárra is.
A 2017-es évben a gyermekjóléti szolgálat ellátásában 75 ellátott gyermek, 16 család volt:
 alapellátásban: 103 gyermek
 védelembe vétel: 7 gyermek
 átmeneti nevelésbe vétel: Fogyatékkal élő gyermekek száma Kislődön 6 fő. Kiegyensúlyozott, rendezett családi körülmények között
élnek, 1 gyermek mozgáskorlátozott, kettő pedig enyhe értelmi fogyatékos.
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

79

2013

70,5

2014

66

2015

52

2016

58

2017

49

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
31

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma évről évre fokozatosan csökkent, 2017.
évben 49 fő volt. Ennek oka, hogy a családokban az egy főre jutó nettó jövedelem növekedett, mely a
minimálbér növekedésével és a családi kedvezmény növekedésével is magyarázható.
Annak a gyermeknek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát igazolják,
 bölcsődében, óvodában, iskolában, nyári napközis otthonban, fogyatékos gyermekeket ellátó
intézményekben ingyenes étkezést kell biztosítani,
 évente kétszer természetbeni támogatást kap Erzsébet utalvány formájában,
 és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket is igénybe vehet.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelés
napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést kell biztosítani. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek számára
pedig ezen felül a szünidei gyermekétkeztetést is biztosítani kell napi egy meleg főétkezéssel. A
mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű táplálékhoz,
emiatt a közétkeztetés ilyen formájú megvalósítására nagy hangsúlyt kell fektetni.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya:
A képviselőtestület az anyagi lehetőségéhez mérten nyújt támogatást a gyermekek jogán. A települési
támogatás keretén belül a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás
nyújtható, valamint jogosultsági feltételek megléte esetén az önkormányzat az intézményi személyi térítési
díj 50%-nak megtérítésével támogatja a gyermekétkeztetés.
Az Önkormányzat minden évben csatlakozik a BURSA ösztöndíjpályázathoz, melyre a hátrányos helyzetű
felsőfokú tanulmányukat folytató diákok pályázhatnak. A vizsgált időszakban átlagosan 4 fő veszi igénybe
ezt a támogatási formát.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:
A napközbeni gyermek étkeztetést Kislőd Község Önkormányzat a helyi Takaros Vendéglő napköziotthonos, valamint menzaétkezés formájában biztosítja az iskolás gyermekek számára:
 napközi: 31 fő, ebből 1 fő teljes térítéses, 9 fő 50%-os térítési díjkedvezményben részesül, 21 fő
ingyenesen étkezik (100%-os étkezés térítési díja 574,- Ft/fő)
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menza: 28 fő, ebből 15 fő teljes térítéses, 9 fő 50 %-os, 4 fő ingyenes (100 %-os étkezés térítési díja
381,- Ft. /fő)

Ingyenes étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek vehetik igénybe, a
szünidei gyermekétkeztetést pedig a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek. a szünidei. A
2017/2018-as tanévben a tavaszi szünidőben 30, a nyári szünidőben 28, a őszi szünidőben 26, a téli
szünidőben pedig 32 hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermek vette igénybe a szünidei
gyermekétkeztetést.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Kislőd, Borsodpusztán körülbelül 19 család él, teljesen elkülönülve a településtől. Több család hátrányos
helyzetű, legtöbbjük 3 vagy több gyermekes családok. A szülök legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkeznek, többen nem dolgoznak, vagy családtámogatási ellátásból próbálnak megélni. A
gyermekeknek tanulási nehézségeik is vannak, hiszen a szülők sok esetben nem tudnak és nem is akarnak
segíteni. A Borsodpusztán élő gyermekek iskolába és
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is többször segítenek a tanulásban, korrepetálásban.
Emellett számos gyűjtést szerveznek, évente két alkalommal, húsvétkor és karácsonykor adományház
keretén belül támogatják a rászoruló gyermekeket. Emellett minden nyáron egy hetes tábort szerveznek,
ahol különböző foglalkozásokkal segítik a gyermekek fejlődését.
Kislőd lakosságára jellemző az adakozás és a segítő szándék, többször támogatják a gyermekeket
ruházattal és élelmiszerrel.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
Kislődön 1 fő védőnő látja el a gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokat. Betöltetlen házi
gyermekorvosi, illetve védőnői státusz nincs.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

na.

2013

1

73

2014

1

82

2015

1

83

2016

1

73

2017

1

77

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A felnőtt és gyermekorvosi ellátást településünkön az önkormányzat által fenntartott Háziorvosi Szolgálat
látja el, melyben egy orvos és egy szakképzett körzeti ápoló dolgozik. Az ellátást a hét minden
munkanapján rendelési időben vehetik igénybe a gyermekek. A rendelési időn kívül az ajka az ajkai
háziorvosi ügyeleten lehet igénybe venni az ellátást. A gyemek egészségügyi szakellátásokat Ajkán és
Veszprémben vehetik igénybe a gyermekek.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2012

0

na

0

na.

0

2013

0

na.

0

na.

0

2014

0

1174

0

192

0

2015

0

1197

0

191

0

2016

0

1185

0

192

0

2017

0

1195

0

202

0

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves korú gyermekek speciális ellátását településünk részben biztosítani tudja. Az óvodában heti két
alkalommal jár ki logopédus, valamint az általános iskolások számára is helyben történik a fejlesztés
fejlesztő pedagógus segítségével. Az általános iskolában heti alkalommal gyógytornász jár. A nevelési
tanácsadás Ajkán történik.
2017-ben fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülő óvodás 1 fő, míg iskolás 13 fő volt.

d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti és családgondozást heti egy alkalommal a Herend Környéki Önkormányzatok
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.
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A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés célja, feladata:












tájékoztatás a gyermeki, szülői, magzati jogokról, támogatásokról és ellátásokról, várandós
anya nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségeiről, joghatásairól
segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, szociális,
mentálhigiénés, életvezetési, családtervezési, pszichológiai, nevelési, a káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadással, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezésével
segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében
családi konfliktusok megoldásának elősegítése
esetkezelésben
közreműködő
szakemberek
együttműködésének
koordinálása,
esetmegbeszélés, esetkonferencia szervezése
környezettanulmány készítés
gyermek veszélyeztetettsége esetén hatósági intézkedés kezdeményezése
prevenciós, szabadidős programok szervezése
adományok nyújtása és közvetítése
észlelő- és jelzőrendszer működtetése

A gondozási folyamaton belül megkülönböztetünk veszélyeztetettséget megelőző gondozást
(alapellátás), veszélyeztetettséget megszüntető gondozást (védelembe vétel), valamint a családjából
kikerült gyermek visszagondozását.
A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő és jelzőrendszert működtet,
melynek célja, hogy a szakemberek a maguk területén ellátva egymással konzultáljanak, egymás munkáját
megismerve, támogatva és kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében.
A 2017-es évben a gyermekjóléti szolgálat ellátásában 75 ellátott gyermek, 16 család volt volt:
 alapellátásban: 103 gyermek
 védelembe vétel: 7 gyermek
 átmeneti nevelésbe vétel: A 2017-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat 6 alkalommal tartott jelzőrendszeri megbeszélést. Az
önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat együttműködése az évek folyamán szorossá vált és hatékonyan
működik, hiszen a jelzőrendszer működése nélkül nem tudunk a gyermekjóléti szolgálattal hatékonyan
dolgozni.
A leggyakrabban előforduló problémák:
A gondozások alatt a leggyakrabban előforduló probléma az anyagi és párkapcsolati problémák, a szülők
egyre nehezebben tudják biztosítani gyermekeik számára a szükséges élelmiszert, ruházatot, tanszert.
A fejtetvesség problémája ez évben felerősödött, a probléma súlyossága miatt szükségessé vált az ÁNTSZ
jelenléte is.
Az iskolai igazolatlan hiányzások száma nem növekedett, viszont a magántanulói státusz igen, ami
nemcsak a szülők számára ró hatalmas terhet, hanem a gyermekek sincsenek közösségben, elszigetelődnek,
kimaradnak közös élményekből, így egyre antiszociálisabbá válhatnak
A tankötelezettség megváltoztatásával fokozatosan nőtt azon fiatalkorúak száma, akik sem iskolába, sem
dolgozni nem járnak.
Nagy problémát okoz az albérletre alkalmas ingatlanhiány is.
Egyéb tevékenységek:
 ingyenes pszichológiai tanácsadás: heti 4 órában működik előzetes egyeztetés alapján)
 személyiségfejlesztő tanácsadás: heti 1 alkalommal működik előzetes egyeztetés alapján
 adományok:
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o adományház: Kislődön 3 alkalommal került megrendezésre
o „egy cipősdoboznyi szeretet”: karácsonyi adománygyűjtés a hátrányos helyzetű családok
támogatására: 122 gyermek részesült karácsonyi ajándékozásba
Prevenciók, programok:
 német nemzetiségi tábor programjában részvétel
 napközis táborok (Erzsébet tábor, Sobri Jóska Kalandpark)
 játékos vetélkedő a borsodpusztai gyerekeknek
 adventi játszóház
e) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben a bajba jutottak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségén túl az
önkormányzat, a helyi Karitasz csoport nyújt lehetőségei szerint segítséget. Súlyosabb esetekben az Ajkai
Járási Gyámhivatalhoz tudnak fordulni.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az iskolakülönböző szabadidős tevékenységet biztosít a tanulóinak, ilyen a sportkör, a képzőművészeti
foglalkozás, a néptánc, a ninja és harcművészet és az énekkar. Évről évre megrendezésre kerülnek:
játszóházak, versenyek, akadályverseny, különböző szakkörök, terményünnep, nemzetiségi tábor és
Erzsébet tábor. A délutáni sportolási lehetőséget a 2017-ben kialakított fittnesspark is biztosítja az
érdeklődőknek.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A vizsgált időszakban hátrányos megkülönböztetés bármely formájáról vagy az egyenlő bánásmód
követelményének megsértéséről az Önkormányzatnak nincs tudomása.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
A gyermekjóléti Szolgálat esetében a hátránykompenzáció szolgáltatások nagyban hozzájárulnak a
hátrányos helyzetű gyermekek és a fogyatékos gyermekek és szüleik szociális helyzetének javulásához, ami
információnyújtásból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, tanácsadásból, közvetítésből és
eseti gondozásból áll.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

Év

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
feladatellátási
gyermekek
Óvodai
3-6 éves gyermekcsoportok férőhelyek száma
helyek száma
száma
gyógypedagógiai
korú
száma (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyermekek gyógypedagógiai
neveléssel
neveléssel
neveléssel
száma
száma
neveléssel együtt
együtt)
együtt)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2801)
(TS 2701)
(TS 2601)

2012

2

50

1

41

0

2013

2

50

1

40

0

2014
2015
2016
2017

2
2
2
2

50
50
50
50

1
1
1
1

33
35
37
50

0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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Az óvodában 2017/2018-as nevelési évben beíratott gyermekek száma 50 fő. A hátrányos helyzetű
gyermekek száma 1 fő, a halmozottan hátrányos gyermekek száma pedig 4 fő. Fejlesztőpedagógiai
foglalkozásra 1 gyermeknek volt szüksége.
A Bakony-völgye Óvoda 2015. szeptember 1-vel Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődévé
alakult, amely lehetővé tette 5 kisgyermek (6 hónapos – 2,5 éves) számára a bölcsődei ellátást. 2018.
szeptember 1-vel sikeres pályázatot követően megalakult a Bakony-völgye Óvoda és Minibölcsőde, amely
immáron már 7 kisgyermek külön csoportos bölcsődei ellátását biztosítja.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Napközis
általános
iskolai tanulók
Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
száma a
évfolyamon tanulók száma
évfolyamon tanulók
Általános
nappali
(gyógypedagógiai
száma (gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatásban
oktatással együtt)
oktatással együtt)
Tanév
(iskolaotthonos
(TS 1801)
(TS 1901)
tanulókkal
együtt) (TS
1701)
fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

49

39

88

39

44,3%

2012/2013

54

37

91

45

49,5%

2013/2014

47

46

93

44

47,3%

2014/2015

39

53

92

41

44,6%

2015/2016

37

59

96

32

33,3%

2016/2017

41

54

95

34

35,8%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézményébe a
2016/2017-os tanévben 95 fő gyermek iratkozott be, ebből 41 fő az alsó és 54 fő a felső tagozatos diák.
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Hátrányos helyzetű tanulók száma 2 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 17 fő.
Magántanuló 7 fő. Napközis és tanulószobai ellátás 2 közös csoportban történik, a létszám 38 fő.
Korrepetálásban részesülő tanulók száma változó, általában 20-25 fő között van. Fejlesztőpedagógiai
ellátásban részesülők száma 13 fő. Gyógypedagógiai osztály nincs..
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a
nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali
oktatásban (TS 2301)
Fő

2011/2012

10

2012/2013

9

2013/2014

10

2014/2015

9

2015/2016

9

2016/2017

12

Forrás: TeIR, KSH Tstar , Önkormányzati és intézményfenntartói adatok

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet:
A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 67/A. § (1)
bekezdése szerint
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
 a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról –
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önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek
a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
 )az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.
Településünkön 2017-ben a 51 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, közülük 1
családnál, azaz két gyermeknél állapítottunk meg hátrányos helyzetet a szülők alacsony iskolai végzettsége
miatt.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2017-ben 29, mely 7 családot érint. Mindegyik család a
település külterületén lévő Borsodpusztán él, ahol nem biztosítottak a megfelelő lakhatási körülmények
Iskolánkban a továbbtanulási mutató nagyon jó, továbbtanulási lehetőség bejárással Ajkára illetve
Veszprémbe lehetséges.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Kislődön tehetségkutató program nem működik. Azonban évek óta úgynevezett „Életmód” táborokat
szervezünk, ahol főként a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vesznek részt. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes nyári táborába valamin Erzsébet táborba is utazhatnak a gyermekek.
A hátrányos illetve halmozottan hátrányos, valamint a roma gyermekeknek táborozási költségeit a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozza.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma.

Szemléletformálás, a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára
lehetőségek felkutatása

A nyári szünidő idején a gyermekek elhelyezése a
szülők számára megterhelő.

Kedvezményes és/vagy ingyenes táborok
szervezése a családsegítő, az önkormányzat és a
nyugdíjasklub bevonásával.

Ifjúsági programok szervezése
Szabadidő hasznos eltöltése
A gyermekek rendszertelen és egészségtelen
táplálkozása

Egészségnap szervezése az iskolában
39

Az iskola épülete nem hőtakarékos. A bejárati
ajtók és az ablakok cseréjére illetve szigetelésére
van szükség van.

Az iskola épületének külső szigetelése,
nyílászárók cseréje pályázat útján

Az iskola épületében a parketta, vizesblokk,
világítás, ivókút, függönyök, lambéria, stb.
korszerűtlenek, elavultak. A lépcsők
csúszásmentesítése.

Az iskola beltéri felújítása

Az iskola tanulóinak a testnevelés órái a helyi
kultúrház nagytermében kialakított
tornaszobában történnek. Szükségessé vált egy
tornaterem felépítése.

Tornaterem építése

Megjelennek az elszegényedés jelei néhány
családnál.

óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések továbbítása a
segítséget nyújtani tudó szervek felé,
ruhagyűjtés, adományozások megszervezése,
szülők közfoglalkoztatásba történő bevonása
tartós munkanélküliség esetén

Egyre több tanuló szorul fejlesztésre. Nekik
könnyebb a fejlesztés, ha játékosan vagy
számítógép-interaktív tábla segítségével
haladnak

Szabadidős, szünidei programok szervezése a
gyermekek részére. Szabadidő hasznos eltöltését,
tanulást segítő eszközök beszerzése, játszótér
fejlesztése.

Kevés a szabadidős lehetőség, nincsenek
eszközök, amelyek a gyermekek szabadidős
tevékenységét, tanulását segítik.

Játszóházak szervezése

Tanulmányi kirándulások szervezése, bővítése.
Az iskola arra törekszik, hogy kirándulást
szervezzen a szomszédos ország valamelyikébe,
magyarlakta területekre.

A külterületen élő tanulók délutáni
foglalkozásokon való részvétele akadályoztatott,
a ritkán induló buszjáratok miatt

A településen sok a szociálisan rászoruló
gyermekek száma, szüleiknek nehézkes a
továbbtanulás biztosítása.

Többnapos tanulmányi kirándulások

Iskolabusz, falubusz igénylée

Figyelemmel kell kísérni a közoktatási pályázati
lehetőségeket, csatlakozni tovább tanulást segítő
programokhoz, azokat népszerűsíteni és
meghirdetni a településen /Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer, Arany János Tehetséggondozó
Program/
Tanévkezdési, beiskolázási támogatások
biztosítása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:



Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális,
kulturális jog tekintetében.



a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,



a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,



a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több szerepet
töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a családjukban. A kettős
szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek rájuk, s ez a szerepek összehangolása néha nehézséget
jelenthet mindkét fél számára. A visszatérni szándékozó, illetve a kisgyermeket nevelő nők számára a
korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is nehéz feladatot jelent. Munkától való tartós
távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak, megkopnak, amely alkalmazásukban hátráltathatja őket
(főleg, ha több gyermek születése miatt hosszabb időt töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak
azok, akik gyermeküket, vagy gyermekeiket egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés
munkatapasztalattal rendelkeznek.
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az
Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot,
az anyaságot és terhességet is.

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
483
415
2013
471
417
2014
474
419
2015
467
406
2016
461
404
2017
na.
na.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

na.
na.
na.
na.
na.
na.

na.
na.
na.
na.
na.
na.

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
32
29
20
22
22
15

Nők
(TS 0802)
26
26
17
13
13
12

41

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható. A nők és férfiak adott településen való
foglalkoztatottságának mutatói arról nyújtanak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a
munkanélküliség. Településünkön a munkavállaló nők száma kevesebb, mint a férfi munkavállalóké, így a
munkanélküliség is ezzel arányban van. A fenti táblázatból összegezhető, hogy az elmúlt időszakot vizsgálva
csökkent a női munkanélküliek száma.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Kislődön a közmunkaprogramokban a nők aránya 70 %, akik között többgyermekes édesanyák és 55 év
feletti nők vannak. Az arány jól mutatja, hogy a nyugdíj előtt álló nők, valamint a nagycsaládos nők
nehezebben találnak munkát a munkaerő-piacon.
Képzési programokat az önkormányzat nem szervez, azt a munkaügyi központ szervezésében találnak
képzési lehetőségeket az érdeklődők.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Kislőd Község Önkormányzatának nem áll rendelkezésre olyan adat, amely az alacsony iskolai végzettségű
nők számáról ad felvilágosítást, azonban feltételezhető, hogy az alacsony iskolai végzettségű nők egy része
többműszakos munkarendben tud csak elhelyezkedni a közeli gyárakban.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Kislőd Község Önkormányzatának nem áll rendelkezésére olyan adat, amely a nők munkaerő-piaci
hátrányos megkülönböztetéséről tájékoztatást adna.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. A
településen minibölcsőde ugyan működik, de csak 7 fős bölcsődei férőhely biztosított az óvodában. Az
óvodai férőhely száma 50 fő, ami 100%-os kihasználtsággal működik.
A településen és a munkahelyeket adó környező városokban sajnos nem sok munkáltató alkalmaz rugalmas
munkaidőt, és a családbarát munkahelyi megoldások sem ismertek. További problémát jelent, hogy a
városba való ingázás is nehezíti a gyermekfelügyelet megoldását.
A gyermekeiket egyedül nevelő szülők több műszakos munkarendben nem tudnak elhelyezkedni, mert a
gyermekek kora reggeli, illetve késő délutáni felügyeletét nem tudják megoldani.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Az optimális családtervezés alatt a családtervezési módszerek együttesének az utód, a család és a
társadalom érdekében történő legmegfelelőbb alkalmazását értjük. A széles körű és igényes családtervezés
az utódok egészségét és szellemi adottságait is kedvezően befolyásolja, illetve befolyásolhatná.
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek
során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A
leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik
meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális
juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel
kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.
E módszerek egységes rendszerbe foglalása és hatékony alkalmazása az egészségmegőrzés szerves része,
hiszen egészséget megőrizni csak az egészségesen születettek révén lehet. Így a családtervezés, a
megelőzés sorsdöntő kiindulási pontja mind az egyén, mind a társadalom szempontjából.
A mélyszegénységben élők és roma családoknál jellemzően megfigyelhető, hogy több gyermeket vállalnak,
és ezek a gyermekek általában előre nem tervezettként jönnek világra. Családtervezésnél kevesen veszik
figyelembe az egészséges életmód, egészséges környezet, higiénia, terhes gondozás, szűrővizsgálatok
fontosságát.
A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért
kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyerekek
szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, majd a
középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők.
A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást afelől, hogy milyen
fogamzásgátlást használjon. Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő
koordinálja a terhesség idején a megfelelő vizsgálatok megtörténtét.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés

na.

#ÉRTÉK!

32
40
41
40
32

32
40
41
40
32
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket érő erőszakos cselekedetek nagy része
ma még felderítetlen. A családsegítő szolgálat, gyámhivatal, rendőrhatóság tevékenységének
eredményeképpen ma már egyre többen tudják, hogy problémáikkal hová forduljanak segítségért.
Jelzés nem érkezett nőket érő erőszak és családon belüli erőszak miatt.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Anyaotthon és Családok Átmeneti Otthona legközelebb Ajkán és Veszprémben van. Krízishelyzetben a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz lehet fordulni.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Önkormányzatunk példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának erősítésére.
Jelen ciklusban az önkormányzati képviselők számának 43%-a nő, a településen az oktatási-nevelési
intézmények vezetői nők, valamint a hivatali állomány 80%-a nő.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A településen nem voltak a nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések.

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

fejlesztési lehetőségek

a kisgyermekes édesanyák és az 50 feletti nők
munkába állása nehezített
a gyermekelhelyezés és a gyermekfelügyelet nem
megoldható a kisgyermekes édesanyáknak.
szűrővizsgálatokon való részvétel elhanyagolása

állásbörzék, átképzések szervezése

a nők elmagányosodása, gyermeknevelési
problémák

gyermekbarát munkahelyek felkutatása, illetve
részmunkaidős munkalehetőség
egészséges életmód lehetőségeinek biztosítása,
szűrőprogramok szervezése helyi szinten
baba –mama klub létrehozása, szabadidős
programok szervezése (pl. zumba)
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012
2013
2014
2015
2016
2017

137
131
126
116
122
na.

184
188
194
187
187
na.

321
319
320
303
309
#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Kislőd lakosságának 20 %-a rendelkezik a legbiztosabb jövedelemmel, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű
ellátásban részsül.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az idősek munkaerő piaci-helyzetéről nincs információnk. Azonban a megkérdezettek alapján az
egészséges nyugdíjasok szívesen vállalnának jövedelemkiegészítő tevékenységet. Lehetőség sajnos kevés
van.
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
64
2012
53
2013
34
2014
38
2015
33
2016
23
2017
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
6
8
8
11
12
10

%
9%
15%
24%
29%
36%
43%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
12
9
3
11
13
8

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
na.
na.
na.
na.
na.
na.

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Az elmúlt hat évben a regisztrált munkanélküliek száma fokozatosan csökkent, ezzel szemben az 55 év
feletti regisztrált munkanélküliek száma 9%-ról 43%-ra emelkedett. Ebből látszik az 55 év felettiek
hátrányos megkülönböztetése a foglalkozás terén.
Időskorúak járadékában részesülők számáról nincs adatunk.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Településünkön Nyugdíjasklub működik, tagjai minden héten egyszer „összejönnek” a helyi művelődési ház
klub helyiségében. Kéthavonta egy vagy többnapos kirándulásokat is szerveznek, belföldre és külföldre
egyaránt. A kirándulások nagyon népszerűek az idősek körében, mindig megtelik a külön buszjárat. A
nyugdíjasklub a tagjai szabadidős és kulturális tevékenységét maximálisan kielégítik. Emellett számos
ténykedésük van. Aktívan részt vesznek a közösségi munkában, 3 éve rendszeresen temető takarítást
szerveznek, a közösségi gyermekprogramokon is segítenek. Több nyugdíjas tagja a helyi Karitaszcsoportnak, illetve a Német Nemzetiségi Dalkörnek.
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tst

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)
Fő
95
97
94
98
98
na.

Nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma (TS 5101)
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#ÉRTÉK!

A vizsgált időszakban településünkön időskorúak nem részesültek nappali ellátásban. 2018. február
elsejétől van lehetőség 9 főnek házi segítségnyújtásban részesülni. Jelenleg 7 fő veszi igénybe a házi
segítségnyújtást.
Településünkön a szociális étkeztetésben részesülő 65 év felettiek száma 59 fő. A szociális étkeztetés
keretében napi egyszeri meleg étkezést kapnak, melyet helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítással
kérhetnek.
Az önkormányzat minden évben egészségnapot szervez, melynek keretében szűrővizsgálatokon vehetnek
részt az idősek, pl. bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet, diabétesz vizsgálat.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek és fiatalok rendelkezésére áll a Kislődi Könyvtár. Hetente három napot tart nyitva, ahol az olvasás
mellett internet hozzáférés is biztosított minden kislődi lakosnak. A könyvtár az Ajkai Városi Könyvtár
mozgókönyvtára, sok tagot számlál. A Kislődi nyugdíjasklub a kirándulások mellett több színházlátogatást is
szervez, amely nagyon népszerű az idősek körében
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c) idősek informatikai jártassága
Nincs adatunk az idősek informatikai jártasságáról. De lehetősége van minden nyugdíjasnak a könyvtárban
informatikai jártasságot szerezni.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kislőd Község önkormányzata minden év decemberében megrendezi az Idősek napját, ahol a 65 év feletti
korosztályt látja vendégül egy ebéd és estig tartó programok keretében. A faluban a közösségi programok
is úgy jönnek létre, hogy az minden korosztály igényeit ki tudja elégíteni valamilyen szinten. A
Nyugdíjasklub mellett a helyi Német Nemzetiségi Dalkörnek is több nyugdíjasunk a tagja, valamint a
Polgárőrségnek is. Számos programon vesznek részt, nemcsak vendégként, hanem aktív segítőként i.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

magas az egyedül élő idősek aránya

idősek látogatása a Közösségi szolgálatban lévő
fiatalok bevonásával
informatikai képzések szervezése

az idősek nehezen boldogulnak a számítástechnika
alkalmazásával és az internet világában
higiéniai problémák

házi segítségnyújtás

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
zá

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma Férfiak (TS 6201)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

29
29
28
27
29
na.

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - Összesen
Nők (TS 6301)
21
22
22
18
18
na.

50
51
50
45
47
0

A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásában részesülők száma az elmúlt években
számottevően nem változott. Kis település révén a fogyatékkal élők száma községünkben alacsony.
A fogyatékosság hosszan tartó fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károsodás, amely számos
egyéb akadállyal együtt korlátozhatja egy adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi
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szerepvállalását. Kis település révén a fogyatékkal élők száma községünkben alacsony. Mozgásszervi
fogyatékkal élő gyermekek száma 1, értelmi fogyatékos gyermekek száma 6, értelmi fogyatékos felnőttek
száma 2, halmozottan fogyatékos felnőttek száma 3.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A fogyatékkal élők foglalkoztatása Ajkán a Molnár Gábor Alapítványnál biztosított, valamint Ajka
vonzáskörzetében több vállalat is foglalkoztat rehabilitációs munkakörben fogyatékkal élőket. Helyi szinten
nincs lehetőség a fogyatékkal élők foglalkoztatására.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése nem fordult elő.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Fogyatékossági támogatás: a fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az
esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, – a súlyosan
fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos
állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Fogyatékossági támogatásra jogosult az a 18.
életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, akinek látási-, hallási-, értelmi-, mozgásszervi
fogyatékosságát, személyiség egészét érintő fejlődésének átható zavarát, kromoszóma rendellenességét,
illetve halmozott fogyatékosságát megállapították, állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá
önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
Megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai: rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék,
rehabilitációs ellátás.
Emelt összegű családi pótlék: A 18 évnél fiatalabb gyermek után, aki a külön jogszabályban meghatározott
betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, emelt
összegű családi pótlék jár.
Közgyógyellátás: Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon az, aki után szülője vagy eltartója magasabb
összegű családi pótlékban részesül. Közgyógyellátási igazolvány kiállítható a szociálisan rászorult személy
részére is az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére. A
közgyógyellátás igénylésére 2013. január 1. napjától a járási hivatalnál van lehetőség.
Ápolási díj: az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a nagykorú hozzátartozó, ha
súlyosan fogyatékos személy, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását végzi. Parkolási
igazolvány: Parkolási igazolvány kiváltására jogosult a súlyos mozgáskorlátozott, a látási fogyatékos, az
értelmi fogyatékos, a mozgásszervi fogyatékos, az autista és a vak vagy gyengénlátó. Az igényléshez
szükséges kérelem nyomtatványt a kormányablakokban lehet kérni.
Személygépkocsi szerzési és személygépkocsi átalakítási támogatás: A személygépkocsi szerzési és a
személygépkocsi átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személyek közlekedési kedvezményeinek fajtái. A szerzési támogatás jármű, illetve járműnek nem minősülő
kerekesszék vásárlására, míg az átalakítási támogatás személygépkocsi automata váltóval vagy más
segédberendezéssel történő felszerelésére vagy a mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő
átalakítására, illetve biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátására használható fel.
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Védendő fogyasztó: Villamosenergia-ellátás tekintetében a fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a
méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges
bánásmódban kell részesíteni, illetve az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét
vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása,
fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.
Földgázellátás esetében a fogyatékkal élő fogyasztókat a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési
módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni, mely lehet, havi
(időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének
biztosítása a felhasználási helyen, az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő
mérőhely-kialakítás, - a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott
egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat,
számlafordíttatás), illetve az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők
földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.
Utazási kedvezmények: Utazási kedvezményre jogosult korlátlan számban megváltható kedvezményes
menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a
vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezik; a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személy; az a személy, aki vagy aki után
szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott
okmány alapján; a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott
okmány alapján. Ugyanilyen kedvezményben részesül a fenti személyekkel együtt utazó kísérő is.
Utazási költségtérítés: Ha a gyermek beteg, a járóbeteg-szakellátások igénybevételéhez, illetve fekvőbeteg
gyógyintézetbe történő beutazáshoz, kísérőjével együtt utazási költségeihez támogatás jár. Az utazási
utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására jogosult a beutaló orvos a szakellátásra,
illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő 88 beutaláskor, illetve az egészségügyi szakellátás orvosa a
vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg intézményből való elbocsátás és az ismételt kezelés elrendelésekor. A
fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény, korai fejlesztését és gondozását,
fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény és a fogyatékos gyermek rehabilitációs célú szolgáltatását biztosító
intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár. A felmerült utazási
költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a szakértői bizottság jogosult. A szolgáltatások
igénybevételét az intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített utazási utalványon havonta igazolja. Az
utazási költség megtérítését a lepecsételt, felhasznált utazási utalványok alapján a biztosított lakóhelye
szerinti illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatalok végzik.
Gépjárműadó kedvezmény: a gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján mentes a
gépjárműadó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban
élő közeli hozzátartozó egy darab 100 KW teljesítményt meg nem haladó, nem személytaxiként üzemelő
személygépkocsija után, legfeljebb 13.000,-Ft/adóév erejéig. A kérelmet a helyi adóhatóság felé lehet
előterjeszteni, és mellékelni kell a mozgássérültség fokát igazoló szakorvosi igazolást.
Akadálymentesítési támogatás: A súlyosan mozgássérült személy a műszakilag akadálymentes lakás
kialakításához állami támogatást vehet igénybe. A támogatás összege az akadálymentes új lakás építéséhez,
vásárlásához legfeljebb 300 000 Ft (ha a vásárló vagy a közeli hozzátartozója, élettársa mozgássérült),
meglévő lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb 300 000 Ft (ha a lakás tulajdonosa, vagy az
önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy, vagy vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs mozgássérült). Az akadálymentesítési támogatásra való
jogosultság elbírálását hitelintézet végzi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
álláspontjának figyelembevételével.
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Rendkívüli települési támogatás: Jogosultak rá azok a személyek, akik létfenntartásukat veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, amit önerőből viselni nem tudnak, különösen ha tartós vagy váratlan
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A helyi önkormányzat rendelete határozza meg a
támogatás összegét és adható gyakoriságát.
Települési lakhatási támogatás: Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez települési támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos
költségeit nehezen vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek
eleget tesz.. A kérelmet a polgármesteri hivatalában kell benyújtani a helyszínen ingyenesen beszerezhető
nyomtatványon. Amennyiben a kérelmet megalapozottnak ítéli meg az önkormányzat, a támogatást
havonta folyósítja.
Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére: A méltányossági ápolási díjat felváltó helyi támogatási forma, amely a 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy hozzátartozójának támogatási lehetőségét teremti meg.
Gyermekgondozási segély (GYES): Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a
saját háztartásában nevelt gyermek harmadik életévének a betöltéséig ikergyermekek esetén a
tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének
betöltéséig. A fent említetteken kívül jogosult még a gyermekgondozási segélyre a nagyszülő, ha a gyermek
az első életévét betöltötte, és gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint szülei írásban
nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozási
segélynek a nagyszülő részéről történő igénylésével.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatásnak, az ingyenes tankönyvnek, egyéb
kedvezményeknek az igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a
lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzője állapítja meg egy év időtartamra.
Ingyenes tankönyvellátás: A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tankönyvek a
tanulók számára térítésmentesen álljanak rendelkezésre. A nappali rendszerű oktatásban résztvevő minden
olyan tanuló részére, aki tartósan beteg, illetve a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, biztosítani kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak
rendelkezésre (normatív kedvezmény). A jogosultságot igazolni a magasabb összegű családi pótlékról
kiállított igazolással, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell. Az
igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben kell
bejelenteni.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években
teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember – azaz a
mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan halmozottan
fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz
az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az akadálymentesítés még nem 100 % -os keresni kell a pályázati lehetőségeket.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások fizikai akadálymentesített helyszíneken érhetőek el. A hatályos jogszabályoknak megfelelően
új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. Az Önkormányzat tulajdonában
lévő járdák, zöldterületek felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének
biztosításáról. Az informatikai kommunikációs rendszerünk akadálymentesítése terveink közt szerepel.
Az akadálymentesítés Magyarországon a fogyatékos ügyi törvénykezés egyik célterületeként jelent meg,
fő kedvezményezetti csoportját a fogyatékos személyek alkotják, ellenőrzése az építésügyi hatóság
feladata. Akadálymentesítés révén lehetővé válik a közszolgáltatások, tágabban az épített környezet
mindenki számára kényelmes és biztonságos elérése, használata, és érdemben is segítséget jelent a
fogyatékos emberek önálló tájékozódásában, ügyintézésében. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt
feladat az akadálymentesítettség. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési
dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

középületek, utak, járdák nem mindenhol
akadálymentesek

pályázati figyelés, pályázat benyújtása utak, járdák,
középületek akadálymentesítésére

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Településünkön a jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó szolgáltatásokon és intézményeken túl
szerepet kapnak a civil és egyházi szervezetek, csoportok lakosokat érintő tevékenységei.
A katolikus egyház számos alkalmat biztosít hitük gyakorlásához az arra igényt tartók számára egészen
kicsiny gyermekektől az idős korosztályig, ugyanakkor a közösségi kapcsolatok alakításához is hozzájárul. Az
egyház jó kapcsolatot ápol az Önkormányzattal. Az Önkormányzat lehetőségétől függően segítséget nyújt a
templom épületek felújításához, építéséhez, infrastrukturális fejlesztéséhez.
Idősek, egyedülállók számára biztosít hasznos szabadidős programokat a Nyugdíjas Klub, tagjainak száma
mára már megközelítőleg 40 fő, egymásnak segítenek információban, odafigyelésben, közösségi programok
szervezésében stb. Működésüket kismértékben anyagilag is támogatja a település önkormányzata.
Életvitelbeli problémáik megoldásában együttműködnek a Családsegítő Szolgálattal.
Gyermekek védelmében a Kislődi Óvodáért- Iskoláért Alapítvány a Szülői Munkaközösséggel közösen
szervez, gyermekprogramokat, jótékonysági rendezvényeket, segítik az úszásoktatás lebonyolítását,
gyermeknapok szervezését, kirándulásokat.
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A kislődi Karitasz csoport szükség esetén azonnali segítséget nyújt. Emellett támogatja a hátrányos
helyzetű gyermekeket, az időseket, az árván ill. félárván maradtakat, emellett jótékonysági programokat is
szervez.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden évben ingyenes nyári táboroztatást tart alsótagozatos
gyermekek számára. Játszóházakat szervez és német nemzetiségi hetet tart az iskolában és az óvodában.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Együttműködési megállapodások keretében működnek együtt a településsel a civil szervezetek és
önkormányzatok: települési önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal, az Kislődi Óvodáért és Iskoláért Alapítvánnyal, a Kislődi Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesülettel és a Karitasz csoporttal.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat több település összefogásával, Herend székhellyel működik
együtt a nevében szereplő célok érdekében
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A német nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a kulturális hagyományok megőrzéséről, együttesek
működtetéséről, a roma nemzetiség önkormányzat főleg a gyermekes családok segítését végzi.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a községben dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti,
köznevelési szakemberek, továbbá a civil szervezetek képviselői.
Módszere az online kapcsolattartás, az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák
feltárása, majd a program tervezett véleményezésére koncentrálódott.
Az önkormányzat honlapján (www.kislod.hu) az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely
alapján az esélyegyenlőség folyamatokat megismerjük és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos
ellenőrzése.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
Jövőképünk:
Célunk, hogy a községben élő emberek életminőségét folyamatosan javítsuk, jólétüket biztosítsuk, erősítsük
a közösséghez és lakóhelyhez kötődést. Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a veszélyeztetett
célcsoportok számára, hogy felzárkózási esélyeiket növeljük, hátrányaikat mérsékeljük tudatos
partnerségen alapuló intézkedéseink által.

Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

1. életmód, viselkedés, negatív
szterotpípia
2. higiéniai problémák
3. egészségügyi problémák fokozott
jelenléte
4. gyermekek képzetlensége
5. lakókörnyezetük rendezettségének
hiánya
1. hátrányos és halmozottan
hátrányos gyermekek magas száma
2. gyermekek nyári elhelyezése
3. kevés az ifjúsági program
4. gyermekek egészségtelen
táplálkozása
5. iskolaépület korszerűsítése
6. tornaterem hiánya
7. családi elszegényedés jelei
8. buszjáratok kevesek
9. szociálisan rászoruló gyermekek
taníttatásának nehézségei

1.
2.
3.
4.

közösségi programok
életvezetési tanácsadás
szűrővizsgálatok szervezése
pályázatok, továbbtanulási
lehetőségek feltárása
5. ösztönzés

1. idősek elmagányosodása
2. idősek nehezen boldogulnak
számítástechnika világában
3. higiéniai problémák

1.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

a
2.

szemléletformálás
ingyenes táborok szervezése
közösségi programok szervezése
egészségnap szervezése
iskolaépület külső szigetelése, belső
felújítása ( a már elnyert pályázat
megvalósítása)
tornaterem építése
adományházak, gyűjtések
szervezése
iskolabusz, falubusz igénylése
továbbtanulást segítő
programokhoz, pályázatokhoz
csatlakozás, beiskolázási
támogatások
idősek látogatása
közösségi programok időseknek
informatikai képzés

3. házi segítségnyújtás
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1.

2.
Nők

3.
4.
5.

Fogyatékkal
élők

kisgyermekes anyák, 50 felettiek
elhelyezkedési nehézsége
gyermekfelügyelet megoldásának
problémája
szűrővizsgálaton való részvétel
elhanyagolása
gyermekes nők elmagányosodása
gyermeknevelési problémák

1. akadálymentesítés

állásbőrzék, átképzések szervezése
részmunkaidős munkalehetőségek,
gyermekbarát munkahely
2. ingyenes-kedvezményes táborok
3. helyi
szintű
szűrőprogramok
szervezése
4. szabadidős programok, baba-mama
klub
1.

1. pályázati
úton
akadálymentesítése

középületek

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1. Életmód, viselkedés, negatív
szterotípia

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
1. Kislőd Község Önkormányzat,
Nemzetiségi Önkormányzat
felelős: polgármester

2. Higiéniai, egészségügyi problémák

2.
Herend
Környéki
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat, Háziorvosi Szolgálat,
felelős: Rácz –Szőke Zsanett családsegítő, Dr.
Horváth Katalin háziorvos

Romák
és/vagy
mélyszegény- 3. Tehetséges gyermekek képzetlensége
ségben élők

3. Kislőd Község Önkormányzat, Városlődi Német
Nemz. Nyelvokt. Általános Iskola Kislődi Rőthy
Mihály Tagintézménye, felelős: Tóth Ana Dalma
intézményvezető

4. Lakókörnyezet rendezetlensége

4.
Herend
Környéki
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat, felelős: Rácz-Szőke
Zsanett családsegítő

1. Magas a hátrányos illetve
halmozottan hátrányos gyermekek
száma

1. Kislőd Község Önkormányzat, Herend Környéki
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, felelős:
Ménes Annamária igazgatási előadó

2.
Gyermekek
megoldott.
Gyermekek

Roma

felügyelete

nem 2. Kislőd Község Önkormányzata, Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Herend Környéki
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városlődi Német Nemz. Ált. Iskola Kislődi Rőthy
M. Tagintézménye, Nyugdíjasklub, felelős:
polgármester

4.
Ifjúsági
programok
hiánya, 4. Kislőd Község Önkormányzata, Herend
tanulmányi kirándulások, szabadidős Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Bakonyprogramok
Völgye Óvoda és Minibölcsőde, Városlődi
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Németh Nemz. Nyelvokt. Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagint., felelős: Semeginé József Gréta
óvodavezető, Vidáné Varga Krisztina Német
Nemz. Önkormányzat elnöke

5. Gyermekek rendszertelen és
egészségtelen táplálkozása

6. Iskolaépület külső-belső
korszerűsítése

7. Tornaterem hiánya

8. Elszegényedés jelei a családoknál

9. Fejlesztési lehetőségek hiánya

5. Kislőd Község Önkormányzata, Városlődi
NémethNemzetiségi Nyelvokt. Ált. Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye, Védőnői Szolgálat
felelős: Albrecht Hanna védőnő

6. Kislőd Község
polgármester

Önkormányzata,

felelős:

7. Kislőd Község
polgármester

Önkormányzata,

felelős:

8. Kislőd Község Önkormányzata, Karitasz
csoport, Herend Környéki Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, felelős: Kisné Lovasi
Mária Karitasz csoportvezető
9. Városlődi Németh Nemz. Nyelvokt. Ált. Iskola
Kislődi Rőthy M. Tagintézménye, felelős: Tóth
Ana Dalma intézményvezető

10. Kislőd Község Önkormányzata, felelős:
10. Külterületen élő tanulók bejárási polgármester
nehézségei
11. Kislőd Község Önkormányzata, Városlődi
11. Szociálisan rászoruló gyermekek Német Nemzetiségi Nyelvokt. Ált. Iskola Kislődi
továbbtanulási lehetősége nehezített
Rőthy M. Tagintézménye, felelős: Ménes
Annamária igazgatási előadó

1. Idősek elmagányosodása

Idősek

1. Kislőd Község Önkormányzata, Nyugdíjasklub,
felelős: Petró Jánosné Nyugdíjasklub vezetője

2. Az idősek nehezen boldogulnak a 2. Kislőd Község Önkormányzata, Nyugdíjasklub,
felelős: Petró Jánosné Nyugdíjasklub vezetője
számítástechnika világában
3. Egészségügyi problémák

1. Munkavállalás nehezítettsége

3. Kislőd Község Önkormányzata, Háziorvosi
Szolgálat, felelős: Tiborczné Tavaszi Beáta házi
segítségnyújtó
2.Kislőd Község Önkormányzat, felelős:
polgármester, Ménes Annamária igazgatási
előadó

Nők
2. Gyermekelhelyezés nehezítettsége

2. Kislőd Község Önkormányzat, Városlődi Német
Nemz. Ált. Iskola Kislődi Rőthy M.
Tagintézménye, Német Nemzetiségi
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Önkormányzat, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Nyugdíjasklub, Karitasz csoport,
felelős: polgármester

Fogyatékkal
élők

7. Szűrővizsgálatokon való részvétel
elhanyagolása

7. Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat,
felelős: dr. Horváth Katalin Háziorvos

8. Nők elmagányosodása,
gyermeknevelési problémák.

8. Városlődi Németh Nemz. Nyelvokt. Ált. Iskola
Kislődi Rőthy M. Tagint. , Bakony-völgye Óvoda
és Minibölcsőde, Védőnői Szolgálat, Herend
Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
felelős: Rácz-Szőke Zsanett családsegítő

1. Utak, járdák akadálymentessége
részlegesen megoldott.

1. Kislőd Község Önkormányzata, felelős:
polgármester
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1.
Intézkedés címe:

Életmód, viselkedés, kultúra megismertetése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élők és romák életéről kialakult negatív sztereotípia

Célok Általános
megfogalmazás
és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1.Rövid, közép és hosszútávon: Olyan közösségi programok szervezése, melyben
megismerhetik az emberek egymást különféle élethelyzetben.

1. Adatgyűjtés, helyzetfelmérés
2. Közösségi programok szervezése

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, felelős:
polgármester

Partnerek

civil szervezetek, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
évente egy alkalom, határidő: 2023.06.01.
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
A célt elősegítő közösségi programok száma, évente 1 alkalom
(rövid,
közép
és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
A lakosság érdeklődése, elutasító magatartása, melyet csökkenteni lehet a
és
csökkentésük
hagyományok előzetes bemutatásával pl. szórólapon
eszközei
Szükséges erőforrások humán és pénzügyi erőforrás, 1 fő koordinátor

58

2.
Intézkedés címe:

Mélyszegénységben élők és romák higiéniai, egészségi, életvezetési problémái

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élőknél gyakori a higiéniai probléma településünkön,
valamint, hogy a kevés jövedelmüket nem megfelelően tudják beosztani. Például
álláskeresésnél nagyon fontos a megjelenés, így alapból hátránnyal indulnak. A
nem megfelelő ápoltság egészségügyi problémákhoz is vezethet.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú: életvezetési tanácsokat adása mélyszegénységben
problémáira, segítség nyújtása a „kevés” takarékos beosztásában

élők

2. Középtávú: tiszta és rendezett életvitel
3. Hosszútávú: egészséges életmód, jó közértez

1.Tanácsadás szervezése
2. Családlátogatás keretében segítség nyújtása

Résztvevők és
felelős

Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Háziorvosi Szolgálat,
felelős: családsegítő

Partnerek

Kislődi Karitasz csoport

Határidő(k) pontokba
szedve

2021.06.01.

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

1. Mélyszegénységben élők életkörülményeinek és anyagi helyzetének javulása

Célcsoport ingerszegénysége, hozzáállása.

Szükséges erőforrások 1 fő humán erőforrás, tájékoztató eszközök, szórólapok anyagi költsége
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3.
Intézkedés címe:

A tehetséges mélyszegénységben
lehetőségeinek segítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élő szülők gyermekei sok esetben képzetlenek,
képességeik ellenére továbbtanulási lehetőségeik elsősorban anyagi
nehézségekbe ütközik.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

élő

gyermekek

továbbtanulási

1. Rövidtávú: Felzárkóztató képzések indítása
2. Pályázati lehetőségek figyelése és kihasználása az anyagi forrás biztosításához,
pl: Bursa Hungarica, Útravaló ösztöndíjprogram
3. Hosszútávú: Az általános alulképzettség csökkentése
1. Felmérni, hogy mely osztályok hiányoznak a célcsoportoknál, valamint milyen
irányú képzésre lenne szükség
2. Pályázati forrásból segítségnyújtás

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzat, Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye, felelős: általános iskola
intézményvezetője

Partnerek

Önkormányzat, Családsegítő, Munkaügyi Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos, határidő: 2023.06.01.

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

1. Az iskolázott, szakmát szerzett mélyszegénységben élők számának
növekedése
2. Hosszú távon életkörülményeik, anyagi helyzetük javulása.

Célcsoport alulmotiváltsága

Szükséges erőforrások szakemberek bevonása, pénzügyi erőforrás, pályázati forrás
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4.
Intézkedés címe:

Mélyszegénységben élők lakókörnyezetének rendezetté tétele

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Főként a külterületi szegregátumban (Borsodpuszta) a mélyszegénységben élők
udvara, lakása rendezetlen

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú cél: lakóingatlan rendezettsége
2. Középtávú cél: közvetlen lakókörnyezet rendbetétele
3. Hosszútávú cél: A mélyszegénységben élők belső- és külső lakókörnyezet
tisztaságának elérése és megtartása
1. Felvilágosítás
2. Hatósági eszközök alkalmazása
3. Konkrét ingatlanok beazonosítása, lomtalanítás, közterületen közmunkások
bevonása

Résztvevők és
felelős

Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, felelős: családsegítő

Partnerek

Kislőd Község Önkormányzata, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos, határidő: 2023.06.01.

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

1. Felmérés, környezettanulmány készítés
2. Hatósági kötelezések csökkenése
3. Élhetőbb környezet kialakulása

Együttműködés hiánya
humán erőforrás, pénzügyi erőforrás, civil felajánlás, önkéntesség, takarító
eszközök anyagi költsége
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A gyermekek esélyegyenlősége

1.
Intézkedés címe:

Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számának csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A szülők kapcsolattartása a szakemberekkel nem folyamatos, lehetőségeik a
kitörésre nehezített

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú cél: Kapcsolattartás a szülőkkel
2. Középtávú cél: Szülők –szakemberek partnerségére való törekvés
3. Hosszútávú cél: Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számának
csökkentése
1.Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált
működtetése.
2. A hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése

színterek

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzat, Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, felelős: önkormányzat/ igazgatási előadó

Partnerek

Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály
Tagintézménye, Bakony-völgye Óvoda és Minibölcsőde

Határidő(k) pontokba
szedve

2021.06.01.

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

1. A hátrányos helyzetű családok számának csökkenő tendenciája
2. Környezettanulmány

Együttműködés hiánya, ami szakemberek bevonásával kiküszöbölhető

Szükséges erőforrások humán erőforrás, 1 fő szakember
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2.
Intézkedés címe:

Gyermekfelügyelet megoldása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Több családban gondot okoz a gyermekek nyári felügyelete, valamint a magas
táborozási költségek.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A már meglévő pályázat ( Efop-1.5.2.-16-2017-00007) megvalósítása
1. Rövidtávú cél: Igényfelmérés, javaslatok gyűjtése
2. Középtávú cél: Több partner bevonása a megvalósításhoz, táborok szervezése
3. Hosszútávú cél: Gyermekek szünidei felügyeletének folyamatos megoldása
együttműködéssel
1. Partnerek bevonása
2. Szünidei táboroztatás összehangolása a résztvevők között, szervezés
3. Gyermekek szünidei felügyeletének folyamatos megoldása együttműködéssel

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzata, Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye, felelős: polgármester

Partnerek

Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nyugdíjasklub, Karitasz
Csoport

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos, határidő: 2023.06.01.

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

1. A rászoruló/igénylő szülők 100%-an igénybe vehessék
2. A gyermekek biztonságos elhelyezése
3. Elégedettségi kérdőív, visszajelzések

Nincs kockázata
humán erőforrás, Efop-1.5.2.-16-2017-00007 pályázat, önkéntesség, civil
szerezetek bevonása
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3.
Intézkedés címe:

Ifjúsági programok, tanulmányi kirándulások szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A gyermekek kevésbé motíváltak a szabadidő hasznos együttöltésére, az internet
világa a gyermekek elmagányosodásához vezethet.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú cél: A már meglévő pályázat (Efop-1.5.2.-16-2017-00007)
megvalósítása Több ifjúsági program szervezése
2. Közép és hosszútávú cél: a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése, a
gyermekek fejlődése

1. A pályázat megvalósítása
2. Jó programok felkutatása,
tevékenységeinek összehangolása

kirándulások

szervezése,

partnerek

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzata, Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye, felelős: polgármester

Partnerek

Bakony-völgye Óvoda és Minibölcsőde, Herend Környéki Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

2021.06.01.

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

1. Pályázat megvalósítása
2. gyermekek ismereteinek bővülése, fejlődése
3. Elégedettségi kérdőív

Meglévő pályázat megvalósítása, kockázati tényező nincs.

Szükséges erőforrások Humán és pénzügyi erőforrás, Efop-1.5.2.-16-2017-00007 pályázat
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4.
Intézkedés címe:

Egészséges táplálkozás tudatossága

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A „rohanó világ” egyik hátránya, hogy az édesanyáknak kevés idejük marad a
háztartás vezetésére, az egészséges ételek előállítására. A gyermekek nagy része
kevés vitamindús zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú cél: több éve szervezünk egészségnapot az iskolában, célunk hogy
ez hagyománnyá váljon.
2. Középtávú cél: a vitamindús egészséges ételek bevezetése a hétköznapokba is,
az iskolában a gyermekek minden héten kapjanak zöldséget, gyümölcsöt
3. Hosszútávú cél: az egészséges ételek megszerettetése, a gyermekek
immunrendszerének erősítése
1. A gyermekek egészségvédelmével kapcsolatos programok szervezése a
kötelező tanórai előadásokon kívül, szakemberek meghívása,
2. Szponzorok felkutatása, civil szervezetek bevonása

Résztvevők és
felelős

Védőnői Szolgálat, felelős: védőnő

Partnerek

Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály
Tagintézménye, Kislőd Község Önkormányzat,

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos, határidő: 2023.06.01.

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

1. Egészségesebb, rendszeresen táplálkozó gyermekek
2. Évente egy egészségnap

Érdeklődés hiánya
Humán erőforrás, anyagi erőforrás, civil szervezetek, önkéntesek bevonása,
pályázat figyelés
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5.
Intézkedés címe:

Iskolaépület korszerűsítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az iskola épületének szigetelése, belső felújítása szükségessé vált

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

1. Rövidtávú cél: A már meglévő pályázat (TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00023)
megvalósítása
2. Hosszútávú cél: Korszerű iskolaépület biztosítása

1. A már meglévő pályázat megvalósítása, ablakcsere, szigetelés, mosdó
felújítása és akadálymentesítése.

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzat, felelős: polgármester

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k) pontokba
szedve

2019.08.31.

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

1. Településkép javulása
2. Az iskola épülete korszerű és költségcsökkentő
3. A fogyatékkal élők körülményeinek javítása

Már meglévő pályázat, kockázata nincs

Szükséges erőforrások TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00023 pályázat
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6.
Intézkedés címe:

Tornaterem az iskolának

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az iskola tanulóinak a testnevelés órái a helyi művelődési ház nagytermében
kerül megtartásra.

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

A művelődési ház nagyterme nem alkalmas testnevelés órák teljes körű
igényeinek kielégítésére, télen nem megoldottak a labdajátékok megfelelő
terem hiányában.
1. Rövidtávú cél: pályázati lehetőségek felkutatása
2. Középtávú cél: pályázat megvalósítása
3. Hosszútávú cél: Európai normáknak megfelelő tornaterem építése
Pályázatfigyelés,
megvalósítása

pályázatírás,

megfelelő

hely

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzata, felelős: polgármester

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k) pontokba
szedve

Pályázat függvénye, legkésőbb 2023.06.30.

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

megtalálása,

pályázat

1.Igényeknek megfelelő tornaterem

pénzügyi erőforrás hiánya

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás (pályázati lehetőség hiánya)
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7.
Intézkedés címe:

Elszegényedés, eladósodás csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egyre több családnál mutatkoznak az elszegényedés jelei (pl. hitelek)

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

1. Rövidtávú cél: szükségek felmérése
2. Középtávú cél: partnerek bevonása, adományházak szervezése
3. Hosszútávú cél: csökkenjen az eladósodott családok száma

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Tájékozódás adatgyűjtés, helyzetfelmérés
2. A lakosság tájékoztatása a lehetőségekről.
3.Foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás Munkaügyi Központtal.
4.Programok szervezése, ahol szakemberek segítik és ismertetik a megoldási
lehetőségeket

Résztvevők és
felelős

Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Kislődi Karitasz
csoport, felelős: karitasz csoportvezető

Partnerek

Kislőd Község Önkormányzata, önkéntes adományozók

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos, határidő: 2023.06.01.

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

1. Az eladósodott családok számának csökkenése, életkörülményeik javulása

az érintettek elzárkózása a segítségnyújtástól

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi erőforrás
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8.
Intézkedés címe:

Rendszeres közlekedés a közoktatási intézményekben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A külterületen élők számára nehezebb a közlekedés, mivel a rendszeres járatok a
külterületekre ritkán mennek be.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú cél: a buszjáratok bővítése, igényre szabása
2. Közép- és hosszútávú cél: iskolabusz, falubusz igénylése

1. Felmérés készítése
2. Volánbusz társaság felé a probléma jelzése
3. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése a falubusz igényléséhez

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzat, felelős: polgármester.

Partnerek

Volánbusz Társaság

Határidő(k) pontokba
szedve

1.Buszjáratok bővítése: 1 év
2. Falubusz igénylése: 3 év

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

1. Falubusz

Pályázati lehetőség hiánya

Szükséges erőforrások pénzügyi erőforrás, pályázat figyelés és fenntartási költség
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9.
Intézkedés címe:

Gyermekek közoktatási, továbbtanulási lehetőségének esélyegyenlősége

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A tehetséges, de szociálisan rászoruló gyermekeknek sok esetben családjuk
anyagi helyzete miatt nincs lehetőségük a továbbtanulásra.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú cél: A tehetséges gyermekek továbbtanulási lehetőségeinek
felmérése, szülők tájékoztatása
2. Középtávú cél: Rászoruló gyermekek tanulásához szükséges anyagi feltétel
megteremtése
1. A már meglévő tanévkezdési, beiskolázási támogatások népszerűsítése
(települési beiskolázási támogatás, Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat)
2. Az egyéb közoktatási pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzata, Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye, felelős: önkrományzat/
igazgatási előadó

Partnerek

-

Határidő(k) pontokba
szedve

2 év

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

1. A továbbtanuló fiatalok számának növekedése.

Érdeklődés hiánya, elutasítás, anyagi forrás hiánya

Szükséges erőforrások pénzügyi erőforrás, humán erőforrás, pályázatfigyelés, 1 fő koordinátor
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A nők esélyegyenlősége

1.
Intézkedés címe:

Kisgyermekes- és 50 év feletti nők esélyegyenlősége a munkaerőpiacon

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A kisgyermekes édesanyák és az 50 év feletti munkanélküli nők hátrányai a
munkaerő-piacon

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövidtávú cél: helyi és a közelben lévő munkahelyek felkutatása,
részmunkaidős lehetőségek keresése
2. Középtávú cél: a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása
3. Hosszútávú cél: a munkanélküli nők számának csökkenése

1. Helyzetfelmérés, kapcsolatfelvétel munkahelyekkel
2. Továbbképzések szervezése.

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzat, felelős: polgármester, Ménes Annamária igazgatási
előadó

Partnerek

Munkaügyi Központ, helyi vállalkozások, cégek

Határidő(k) pontokba
szedve

2021.06.01.

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

1. A kisgyermekes édesanyák és az 50 év feletti női munkavállalók növekvő
tendenciája
2. Évente 2 állásbörze

-

Szükséges erőforrások humán erőforrás, környékbeli cégek, vállalatok bevonása
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2.
Intézkedés címe:

Gyermekek szünidei elhelyezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A gyermekek felügyelete a szülők számára nehezen megoldható, főként az
iskolai szünetekben és az óvodai leállás ideje alatt.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövid- és középtávon: A már meglévő pályázat (EFOP 1.5.2. 1620170007
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”) megvalósítása,
ingyenes nyári táborok, szünidei foglalkozások
2. Hosszútávon: a pályázat keretein túl további partnerek bevonása (pl.
nyugdíjasklub, karitasz csoport)
1. Előzetes igényfelmérés
2. Előre tervezett táborok foglalkozások szerezése, hogy a szülők is tervezni
tudják a nyári elhelyezést

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzat, Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye, felelős: polgármester

Partnerek

Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Nyugdíjasklub, Karitasz csoport

Határidő(k) pontokba
szedve

évente, határidő: 2023.06.01.

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

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat,

1. A felügyelet nélkül otthon hagyott gyermekek számának csökkenése
2. A gyermekek közösségi fejlődése

Meglévő pályázat, kockázata nincs

Szükséges erőforrások EFOP 1.5.2. 1620170007 pályázat, humán erőforrás
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3.
Intézkedés címe:

Folyamatos szűrővizsgálatok bevezetése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Felmérések alapján feltételezhető, hogy a nők a kötelező szűrővizsgálatokat
rendszeresen elhanyagolják, nem gondolva az ezzel járható későbbi egészségügyi
problémákra

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

1. Rövid-, közép- és hosszútévon: Szűrővizsgálatok szervezése helyben, vagy
különjárattal a legközelebbi szakrendelésre

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Egyeztetés a szakrendelőkkel, szakorvosokkal.
2. Helyi szintű szűrővizsgálat szervezése (tüdőszűrő-buzs, szemészet,
bőrgyógyászat)
3. Szűrővizsgálatok fontosságának felhívása plakátokkal, szórólapokkal, esetleg
előadásokkal

Résztvevők és
felelős

Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, felelős: háziorvos

Partnerek

Kislőd Község Önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

évente, határidő: 2023.06.01.

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

1. A szűrővizsgálatokon részt vevők számának növekedése
2. Évente egy alkalommal szűrővizsgálatok szervezése

érdeklődés hiánya

Szükséges erőforrások humán erőforrás, Egészség Fejlesztési Iroda bevonása
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4.
Intézkedés címe:

Elmagányosodás, gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Felmérések alapján a gyermeke(ke)t nevelő nőknek kevés lehetőségük van a
szabadidő hasznos eltöltésére, gyermekeikkel kapcsolatos problémák
megoldására, megbeszélésére a „túlfeszített” életvitel miatt.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Rövid- és középtávon: A már meglévő pályázat (EFOP 1.5.2. 16201700004
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázat megvalósítása,
szabadidős programok szervezése nőknek pl. hetente zumba
2. Hosszútávon: nők elmagányosodásának megelőzése, gyermeknevelési
problémák csökkentése
1. A meglévő pályázat megvalósítása, hetente egyszer hétfőnként zumba
2. Baba-Mama Klub helyiségének kialakítása, berendezése
3. Szakemberek, előadók felkutatása, előadások megszervezése, meghirdetése
4. Közös kirándulások, programok szervezése

Résztvevők és
felelős

Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, felelős: családsegítő

Partnerek

Kislőd Község Önkormányzat, Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye, Bakony-völgye Óvoda és
Minibölcsőde

Határidő(k) pontokba
szedve

2021.06.01.

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

1. Baba-Mama Klub
2. Közösségi élet színterének javulása

EFOP 1.5.2. 16201700004 pályázat, pénzügyi erőforrás, humán erőforrás,
fenntartási költségek
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Az idősek esélyegyenlősége

1.
Intézkedés címe:

Közösségi életre való visszatérés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az egyedül élő időskorúak elmagányosodása, közösségi programokon való
részvételük hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Együttműködés kialakítása a passzív időskorúakkal
2. Időskorúak igényeinek megfelelő programok kiválasztása és megszervezése

1. A már meglévő Nyugdíjasklubnak nagyobb helyiség kialakítása.
2. Bemutató szóróanyag összeállítása a programokról
3. Több napos kirándulások, színházlátogatás szervezése
4. Idősek látogatása a közösségi szolgálatban részt vevő fiatalok bevonásával

Résztvevők és
felelős

Nyugdíjasklub, felelős: Petró Jánosné a Nyugdíjasklub vezetője

Partnerek

Kislőd Község Önkormányzata, Közösségi Szolgálatban részt vevő fiatalok,
felelős: önkormányzat /igazgatási előadó

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos

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

1. A bevonásra került partnerek száma
2. Szervezett programok száma
3. A programokon részt vevő idősek száma

időskorúak passzivitása
pénzügyi erőforrás, humán erőforrás, önkormányzati költségvetés, önkéntesség,
civil felajánlás
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2.
Intézkedés címe:

Időskorúak a számítástechnika világában

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az időskorúak számítástechnikai jártassága alacsony.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Számítógép használatának, internet használatának elsajátítása.
1. Rövidtávú cél: igényfelmérés
2. Középtávú cél: számítógépes alapismeretek átadása, internet használat
elsajátítása
3. Hosszútávú cél: magányosság érzésének csökkentése, kommunikációs áramlás
megvalósítása, generációk közti kapcsolat erősítése
1. Előzetes igényfelmérés után alapfokú számítástechnikai tanfolyam szervezése
helyi szinten

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzata, Nyugdíjasklub, felelős: Nyugdíjasklub vezetője

Partnerek

időskorúak

Határidő(k) pontokba
szedve

2021.06.01.

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

1. A résztvevők száma
2. A szervezett tanfolyamok száma

Idősek passzivitása

Szükséges erőforrások humán erőforrás, 1 szakember, teremhasználat, számítógépes felszereltség
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3.
Intézkedés címe:

Egészségügyi
szolgáltatásokhoz
segítségnyújtás

való

hozzáférés

megkönnyítése,

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az időseknek problémát okoz az orvoshoz, illetve a szakellátásokhoz való eljutás

Célok Általános
Rövidtávú cél: Az egészségügyi szakellátásokra való eljutás megkönnyítése,
megfogalmazás
és
segítése
rövid-, közép- és
Középtávú cél: Ingyenes szűrővizsgálatok megszervezése helyi szinten
hosszú
távú
Hosszútávú cél: folyamatos kapcsolattartás a beteg időskorúakkal
időegységekre
bontásban
1. Igényfelmérés
Tevékenységek
2. Önkéntes fiatalok (Közösségi Szolgálat) toborzása
(a
beavatkozás
3. Segítségnyújtás
tartalma) pontokba
4. Ingyenes szűrővizsgálatok bevezetése évente
szedve
Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzata, Háziorvosi Szolgálat, felelős: házi segítségnyújtó

Partnerek

önkéntes fiatalok, idősek

Határidő(k) pontokba 2021.06.01.
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid,
közép
és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei

1. A szakellátásokra, szűrővizsgálatokra eljutó idősek számának növekvő
tendenciája
2. Aktív fiatal segítségnyújtók számának növekedése

idősek bizalmatlansága

Szükséges erőforrások humán erőforrás, önkéntesség, civil felajánlás
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A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Közterületek akadálymentesítése
A településen közterületek nem mindenhol akadálymentesek, a járdák és utak
korszerűsítése szükséges

1. Rövid-, közép- és hosszútávú cél: A közterületek akadálymentesítése, a
középületek elérhetővé tétele.

1. Pályázatok figyelése
2. valamint a már meglévő pályázat (TOP 3.1.1-16 „Közlekedésbiztonságfejlesztés Kislődön” pályázat megvalósítása

Résztvevők és
felelős

Kislőd Község Önkormányzata, felelős: polgármester

Partnerek

kivitelezők

Határidő(k) pontokba
szedve

folyamatos

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

1. Az akadálymentes utak számának növekedése
2. Biztonságosabb közlekedés
3. Szebb falukép

pénzügyi erőforrás hiánya
pénzügyi erőforrás, TOP 3.1.1-16 „Közlekedésbiztonság-fejlesztés Kislődön”
pályázat
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

B
C
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
elérni kívánt cél
probléma
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A
Közösségi programok
Életmód, viselkedés, mélyszegénységben
szervezése, melyben
1
kultúra
élők és romák
megismerhetik
megismertetése
életéről kialakult
egymás szokásait
negatív szterotípia
Gyakori higiéniai
Életvezetési tanácsok
problémák,
adása a
jövedelmük
mélyszegénységben
Higiéniai, egészségi, beosztása nem
élők problémáira,
2
életvezetési
megfelelő. A nem
segítségnyújtás a
problémák
megfelelő ápoltság
"kevés" takarékos
egészségügyi
beosztásához. Tiszta,
problémákhoz
rendezett életvitel
vezethet.
A
mélyszegénységben 1. Felzárkóztató
Tehetséges
élő gyermekek
képzések indítása 2.
mélyszegénységben
képzetlensége,
Pályázati lehetőségek
élő gyermekek
3
képességeik ellenére kihasználása 3. Az
továbbtanulási
továbbtanulási
általános
lehetőségeinek
lehetőségeik anyagi alulképzettség
segítése
nehézségekbe
csökkentése
ütközik.
1. Lakóingatlan
Főként a külterületi rendezettsége 2.
Mélyszegénységben szegregátumokban a közvetlen
élők
mélyszegénységben lakókörnyezet
4
lakókörnyezetének élők lakókörnyezete rendbetétele 3. Belső
rendezetté tétele rendezetlen,
és külső környezet
tisztátalan.
tisztaságának elérése
és megtartása

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

Kislőd Község
Adatgyűjtés, helyzetfelmérés, Önkormányzat, Roma
Roma Integráció
közösségi programok
Nemzetiségi
Évtizede Program
szervezése
Önkormányzat, felelős:
polgármester

2023.06.01.

1. A célt elősegítő
programok száma, a humán és pénzügyi 1
5 év
közösség erősítése 2. fő koordinátor
évente 1 alkalom

2021.06.01.

Mélyszegénységben
élők
életkörülményeinek,
anyagi helyzetének
javulása

1. Tanácsadás szervezése 2.
Roma Integráció
Családlátogatás keretében
Évtizede Program
segítségnyújtás

Kislőd Község
Önkormányzat, Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

1. Felmérni, hogy milyen
Nemzeti Reform osztályok hiányoznak a
Program, Roma
célcsoportoknál, milyen
Integráció Évtizede képzésre lenne igény 2.
Program
Pályázati forrásból
segítségnyújtás

Kislőd Község
Önkormányzata,
Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató
2023.06.01.
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: általános iskola
intézményvezetője

1. Az aktív korú
lakosság befejezett
általános iskolai
képzése, szakmai
humán és pályázati
képesítése 2.
erőforrás
Életkörülmény,
anyagi helyzet
javulása

Herend Környéki
Családsegítő és
2023.06.01.
Gyermekjóléti Szolgálat,
felelős: családsegítő

1. Felmérés,
környezettanulmány
készítés 2. Hatósági
kötelezések
csökkenése 3.
Élhetőbb környezet
kialakulása

1. Felvilágosítás 2. Hatósági
eszközök alkalmazása
Települési Arculati (felszólítás) 3. ingatlanok
kézikönyv
beazonosítása 4.
Lomtalanítás, közterületen a
közmunkások bevonásával.

J

1 fő humán erőforrás,
tájékoztató eszközök,
5 év
szórólapok, anyagi
költségek

5 év

humán erőforrás,
anyagi erőforrás, civil
felajánlás,
5 év
önkéntesség, takarító
eszközök anyagi
költsége
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II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

3

4

1. Kapcsolattartás a
szülőkkel 2. Szülők Hátrányos és
szakemberek
halmozottan
partnerségére való "Legyen jobb a
hátrányos
törekvés 3. Hátrányos gyerekeknek"
gyermekek
és halmozottan
Nemzeti Stratégia
számának
hátrányos helyzetű
csökkentése
gyermekek számának
csökkentése
A már meglévő
pályázat (EFOP 1.5.2.16-2017-00007)
megvalósítása 1.
Igényfelmérés,
Több családban
javaslatok gyűjtése 2. Költségvetési
gondot okoz a
Partnerek bevonása, koncepció,
Gyermekfelügyelet gyermekek nyári
táborok szervezése "Legyen jobb a
megoldása
felügyelete, valamint
gyermekek szünidei gyerekeknek!"
a magas táborozási
felügyeletének
Nemzeti Stratégia
költségek.
folyamatos
megoldása 3.
Gyermekek számára a
szünidő hasznos és
élvezetes eltöltése
A már meglévő
A gyermekek kevésbé pályázat (EFOP 1.5.2motiváltak a
16-2017Ifjúsági programok, szabadidő hasznos 00007)megvalósítása.
tanulmányi
eltöltésére, az
Több ifjúsági program Nemzeti Reform
kirándulások
internet világa a
szervezése. A
Program
szervezése
gyermekek
gyermekek
elmagányosodásához szabadidejének
vezet.
hasznos eltöltése, a
gyermekek fejlődése.
Egészséges
A szülőknek kevés
1.Az évenként
"Legyen jobb a
táplálkozás
idejük marad az
megtartott
gyermekeknek!"
tudatossága
egészséges ételek
egészségnap
Nemzeti Stratégia
A hátrányos és
halmozottan
hátrányos szülők
kapcsolattartása a
szakemberekkel nem
folyamatos,
lehetőségeik a
kitörésre nehezített

Kislőd Község
Önkormányzat, Herend
Környéki Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, 2021.06.01.
felelős:
önkormányzat/igazgatási
előadó

1.A hátrányos és
halmozottan
hátrányos helyzetű
családok csökkenő humán erőforrás, 1 fő
folyamatos
tendenciája,
szakember
életkörülményeik
javulása 2.
Környezettanulmány

A pályázat megvalósítása.
Partnerek bevonása, a
szünidei táboroztatás
összehangolása a résztvevők
közt, szervezés

Kislőd Község
Önkormányzata,
Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató 2023.06.01.
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: polgármeseter

1. A
rászoruló/igénylő
családok 100%-ba
igénybe vehessék. 2.
A gyermekek
biztonságos
elhelyezése 3.
Elégedettségi
kérdőív,
visszajelzések

humán erőforrás,
EFOP 1.5.2.-16-201700007 pályázat,
5 év
önkéntesség, civil
szervezetek

A pályázat megvalósítása, jó
programok felkutatása,
kirándulások szervezése,
partnerek tevékenységeinek
összehangolása

Kislőd Község
Önkormányzata,
Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató 2021.06.01.
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: polgármester

1. Pályázat
megvalósítása
2.Gyermekek
ismereteinek
bővülése 3.
Összetartó
gyermekközösség 4.
Elégedettségi
kérdőív

humán erőforrás,
pénzügyi erőforrás,
EFOP 1.5.2-16-201700007 pályázat

3 év

A gyermekek
egészségvédelmével
kapcsolatos programok

Városlődi Német Nemz.
Nyelvoktató Ált. Iskola 2023.06.01.
Kislődi Rőthy M.

1. Egészségesebb,
rendszeresen
táplálkozó

humán és anyagi
erőforrás, civil
szervezetek,

5 év

Szabadidős programok
szervezése, biztonságos,
kulturált színterek
működtetése. A hátrányos
helyzetű gyermekek nevelése,
fejlesztése.
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8
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9
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stratégiai
dokumentumokkal

hagyománnyá válása.
2. Vitamindús,
egészséges ételek
bevezetése a
hétköznapokba 3. A
gyermekek
immunrendszerének
erősítése
1. A már meglévő
Az iskola épületének
pályázat (TOP-3.2.1szigetelése, belső
Települési Arculati
16-VE1-2017-00023 2.
felújítása szükségessé
kézikönyv
Korszerű iskolaépület
vált.
biztosítása
1. pályázati
Az iskola tanulóinak a
lehetőségek
testnevelés órái a
felkutatása és
Költségvetési
helyi művelődési ház
megvalósítása 2.
koncepció
nagytermében kerül
Európai normáknak
megtartásra.
megfelelő tornaterem

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

szervezése a kötelező tanórai Tagintézménye, Védőnői
előadásokon kívül,
Szolgálat, felelős: védőnő
szakemberek meghívása,
szponzorok felkutatása, civil
szervezetek bevonása

gyermekek. 2.
Évente egy
Egészségnap

A már meglévő pályázat
Kislőd Község
megvalósítása, ablakcsere,
Önkormányzat, felelős:
szigetelés, mosdó felújítása és
polgármester
akadálymentesítése, festés.

1. Településkép
javulása 2. Körszerű, pályázati és pénzügyi
5 év
költséghatékony
erőforrás
iskolaépület

2019.08.31.

Pályázatfigyelés, pályázatírás, Kislőd Község
megfelelő hely megtalálása, Önkormányzata, felelős: 2023.06.01.
tornaterem megépítése.
polgármester

Adatgyűjtés, a lakosság
tájékoztatása a
Partnerek bevonása,
Nemzeti Reform lehetőségekről.Foglalkoztatás
Egyre több családnál adományházak
Program, "Legyen érdekében kapcsolattartás a
mutatkoznak az
szervezése. Cél, hogy
jobb a
Munkaügyi Központtal.
elszegényedés jelei, csökkenjen az
gyerekeknek
Programok szervezése, ahol
pl. a hitel miatt.
eladósodott családok
Nemzeti Stratégia szakemberek segítik és
száma
ismertetik a megoldási
lehetőségeket.
A külterületen élők
Felmérés, a Volánbusz
számára nehezebb a
1.Buszjáratok igényre "Legyen jobb a
társaság felé a probléma
közlekedés, mivel a
szabása 2.falubuszra gyerekeknek!"
jelzése. Pályázati lehetőségek
rendszeres járatok a
pályázat
Nemzeti Stratégia figyelése a falubusz
külterületekre ritkán
igényléséhez.
mennek be.
A tehetséges, de
1. A tehetséges
A már meglévő települési
szociálisan rászoruló gyermekek
Nemzeti Reform beiskolázási támogatás
gyermekeknek sok lehetőségeinek
Program, "Legyen népszerüsítése, Bursa
esetben családjuk
felmérése 2. a
jobb a
Hungarica népszerüsítése,
anyagi helyzete miatt továbbtanuláshoz
gyerekeknek!"
valamint az egyéb közoktatási
nincs lehetőségük
anyagi feltétel
Nemzeti Stratégia pályázati lehetőségek
továbbtanulásra.
megteremtése
figyelemmel kísérése.

önkéntesek, pályázat
figyelés

1. Igényeknek
megfelelő
tornaterem

pályázat és pénzügyi
erőforrás

5 év

Herend Környéki
Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, 2023.06.01.
Kislődi Karitasz csoport,
felelős: Karitasz csoport

Az eladósodott
családok számának
csökkenése,
életkörülményeik
javulása.

humán és pénzügyi
erőforrás

5 év

Kislőd Község
Önkormányzata, felelős: 2021.06.01.
polgármester

1. Falubusz

pénzügyi erőforrás,
pályázat figyelés,
fenntartási költség

2 év

Kislőd Község
Önkorányzata, Városlődi
Német Nemz. Nyelvokt.
Ált. Iskola Kislődi Rőthy 2021.06.01.
M. Tagintézménye,
felelős:
önkormányzat/igazgatási

1. Növekszik a
továbbtanuló
fiatalok száma.

pénzügyi és humán
erőforrás, 1 fő
koordináló,
pályázatfigyelés

2 év
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III. A nők esélyegyenlősége

1

2

3

4

1. helyi és közelben
lévő munkahelyek
felkutatása 2. a nők
munkaerő-piaci
Nemzeti Reform
helyzetének javítása Program
3. a munkanélküli nők
számának
csökkentése
1. A már meglévő
pályázat (EFOP 1.5.2.
A gyermekek
1620170007)
felügyelete a szülők megvalósítása,
Gyermekek szünidei számára nehezen
ingyenes nyári
Nemzeti Ifjúsági
elhelyezése
megoldható az iskolai táborok, szünidei
Stratégia
szünetekben és az
foglalkozások tartása
óvodai leállás alatt 2. a pályázat keretein
túl további partnerek
bevonása
Feltételezhető, hogy
a nők a kötelező
1. Szűrővizsgálatok
szűrővizsgálatokat
Egészséges
Folyamatos
szervezése helyben
rendszeresen
Magyarország
szűrővizsgálatok
vagy különjárattal a
elhanyagolják, ez
Egészségügyi
bevezetése
legközelebbi
később egészségügyi
Stratégia
szakrendelésre
problémákhoz
vezethet.
1. A már meglévő
pályázat (EFOP 1.5.2A gyermekeket
162201700004)
nevelő nőknek kevés megvalósítása,
Elmagányosodás, idejük marad a
szabadidős
Nők és Férfiak
gyermekekkel
szabadidő hasznos programok
Társadalmi
kapcsolatos
eltöltésére,
szervezése 2. Baba- Egyenlőségét
problémák
gyermekeikkel
Mama Klub 3. A nők Elősegítő Nemzeti
megoldása
kapcsolatos
elmagányosodásának Stratégia
problémák
megelőzése,
megbeszélésére.
gyermeknevelési
problémák
csökkentése
A kisgyermekes
Kisgyermekes és 50 édesanyák és az 50
év feletti nők
év feletti
esélyegyenlősége a munkanélküli nők
munkaerőopiacon hátrányai a
munkaerő-piacon.

Helyzetfelmérés,
kapcsolatfelvétel
munkahelyekkel.
Továbbképzések szervezése.

Kislőd Község
Önkormányzat, felelős:
2021.06.01.
önkormányzat /igazgatási
előadó

1. A kisgyermekes
édesanyák és 50 év
feletti női
munkavállalók
növekvő tendenciája
2. Évente 2
állásbörze

Előzetes igényfelmérés. Előre
tervezett táborok,
foglalkozások szervezése,
hogy a szülők is tervezni
tudják a nyári elhelyezést.

Kislőd Község
Önkormányzata,
Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató 2023.06.01.
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: polgármester

1.A felügyelet nélkül
hagyott gyermekek
EFOP 1.5.2-16-2017számának
00007 pályázat,
csökkenése 2. A
humán erőforrás
gyermekek közösségi
fejlődése

5 év

Egyeztetés szakrendelőkkel,
orvosokkal. Helyi szintű
szűrővizsgálatok szervezése.
Szűrővizsgálatok
fontosságágnak felhívása
plakátokkal, szórólapokkal,
előadásokkal.

Háziorvosi Szolgálat,
Védőnői Szolgálat,
felelős: háziorvos

1. A szűrővizsgálaton
részt vevő nők
humán erőforrás,
számának
Egészség Fejlesztési
növekedése 2.
Iroda bevonása
Évente egyszer
szűrővizsgálat

5 év

A meglévő pályázat
megvalósítása, Baba-mama
klub helyiség kialakítása,
berendezése, valamint
szakemberek felkutatása,
előadások megszervezése,
meghirdetése. Közös
kirándulások, programok
szervezése.

Herend Környéki
Családsegítő és
2023.06.01.
Gyermekjóléti Szolgálat,
felelős: családsegítő

2023.06.01.

humán erőforrás,
környékbelii cégek,
vállalkozások
bevonása

2 év

pályázati forrás,
1. Baba-Mama Klub
pénzügyi erőforrás,
2. Közösségi élet
5 év
humán erőforrás,
színterének javulása
fenntartási költségek
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(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

A már meglévő
Nyugdíjasklubnak nagyobb
1. Együttműködés
Az egyedül élő
helyiség kialakítása. Bemutató Kislőd Község
kialakítása a passzív
időskorúak
Idősügyi Nemzeti szóróanyag összeállítása a
Önkormányzat, Közösségi
időskorúakkal 2.
Közösségi életre
elmagányosodása,
Stratégia,
programokról. Több napos
Szolgálatban részt vevő
1
Időskorúak
2023.06.01.
való visszatérés
közösségi
Költségvetési
kirándulások,
fiatalok, felelős:
igényeinek megfelelő
programokon való
koncepció
színházlátogatástok
önkormányzat/ igazgatási
programok
részvételük hiánya.
szervezése. Idősek látogatása előadó
szervezése
a Közösségi Szolgálatban részt
vevő fiatalok bevonásával.
1. Igényfelmérés 2.
Számítógépes
alapismeretek
átadása, internet
használat elsajátítása.
Idősügyi Nemzeti
Kislőd Község
Időskorúak a
Az időskorúak
3. Magányosság
Előzetes igényfelmérés után
Stratégia,
Önkormányzata,
2
számítástechnika számítástechnikai
érzésének
alapfokú számítástechnikai
2021.06.01.
Költségvetési
Nyugdíjasklub, felelős:
világában
jártassága alacsony. csökkentése,
tanfolyam szervezése
koncepció
Nyugdíjasklub vezetője
kommunikációs
áramlás
megvalósítása 4.
Generációk közti
kapcsolat erősítése
1. Az egészségügyi
szakellátásokra való
Egészségügyi
Az időseknek
eljutás
Kislőd Község
Igényfelmérés, önkéntes
szolgáltatásokhoz problémát okoz az
megkönnyítése 2.
Önkormányzata,
Idősügyi Nemzeti fiatalok toborzása, ingyenes
3
való hozzáférés
orvoshoz, illetve
Ingyenes
Háziorvosi Szolgálat,
2021.06.01.
Stratégia
szűrővizsgálatok bevezetése
megkönnyítése,
szakellátásokhoz való szűrővizsgálatok
felelős: önkormányzat/
évente, segítségnyújtás
segítségnyújtás
eljutás.
szervezése helyi
házi segítségnyújtó
szinten 3. Folyamatos
kapcsolattartás
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Településünkön a
Költségvetési
közterületek nem
Pályázatok figyelése, valamint
1. A közterületek
koncepció,
mindenhol
a már meglévő pályázat
Kislőd Község
Közterületek
akadálymentesítése, a Országos
1
akadálymentesek, a
("KözlekedésbiztonságÖnkormányzat, felelős: 2019.09.30.
akadálymentesítése
középületek
Fogyatékosságügyi
járdák és az utak
fejlesztés Kislődön")pályázat polgármester
elérhetővé tétele.
Program (2015korszerűsítése
megvalósítása
2025)
szükséges.

1. A bevonásra került pénzügyi erőforrás,
partnerek száma 2. humán erőforrás,
Szervezett
önkormányzati
programok száma 3. költségvetés,
Programokon részt önkéntesség, civil
vevők száma
felajánlás

5 év

1. A résztvevők
száma 2. A
szervezett
tanfolyamok száma

humán erőforrás,
teremhasználat,
számítástechnikai
felszereltség

2 év

1. A szakellátásokra,
szűrővizsgálatokra
eljutó idősek
humán erőforrás,
számának növekvő
önkéntesség, civil
tendenciája 2. Aktív
felajánlás
fiatal segítségnyújtók
számának
növekedése

2 év

1. Az akadálymentes
utak számának
növekedése 2.
Biztonságosabb
közlekedés 3. Szebb
falukép

pénzügyi erőforrás,
TOP 3.1.1-16
"Közlekedésbiztonság- 1 év
fejlesztés Kislődön"
pályázat
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen
működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően
biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb
közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek
az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő
vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket
készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során
nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
 az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
 annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
 a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT
aktualizálása,
 az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
 az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
 a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak
részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum
évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel
rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:





A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására,
valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP
szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok
beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
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A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot
hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a
megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért
eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az
együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok
védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll
rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző
rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről az igazgatási előadó felel.:
 Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása,
az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
 Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely
munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára
elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek
dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a
szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket,
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
 a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása,
instruálása),
 a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével
közösen
 a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
 felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat,
biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és
megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen,
egyéb programon részt vegyenek.
 Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
 Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
 Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi
Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.
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Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél
felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak,
amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által
előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények
fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a
HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület
felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők
legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az
önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve
amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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D

Intézkedés Az intézkedés címe, A helyzetelemzés Az intézkedéssel elérni
A célkitűzés
sorszáma
megnevezése
következtetéseiben
kívánt cél
összhangja egyéb
feltárt
stratégiai
esélyegyenlőségi
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

E

F

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
megvalósításához
eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok) szükséges erőforrások fenntarthatósága
(humán, pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Életmód, viselkedés, A mélyszegénységben Közösségi programok Roma Integráció Adatgyűjtés, helyzetfelmérés,
kultúra
élők és romák
szervezése, melyben Évtizede Program közösségi programok
megismertetése
életéről kialakult
megismerhetik egymás
szervezése
negatív szterotípia
szokásait

Kislőd Község
Önkormányzat, Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat, felelős:
polgármester

2023. 06. 01.
(csütörtök)

1. A célt elősegítő
humán és pénzügyi 1 5 év
programok száma, a fő koordinátor
közösség erősítése 2.
évente 1 alkalom

2

Higiéniai, egészségi, Gyakori higiéniai
Életvezetési tanácsok Roma Integráció 1. Tanácsadás szervezése 2.
életvezetési
problémák,
adása a
Évtizede Program Családlátogatás keretében
problémák
jövedelmük beosztása mélyszegénységben
segítségnyújtás
nem megfelelő. A
élők problémáira,
nem megfelelő
segítségnyújtás a
ápoltság egészségügyi "kevés" takarékos
problémákhoz
beosztásához. Tiszta,
vezethet.
rendezett életvitel

Kislőd Község
Önkormányzat, Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

2023. 06. 01.
(csütörtök)
határidő
módosítás,
folyamatban

Mélyszegénységben
élők
életkörülményeinek,
anyagi helyzetének
javulása

1 fő humán erőforrás, 5 év
tájékoztató eszközök,
szórólapok, anyagi
költségek

3

Tehetséges
mélyszegénységben
élő gyermekek
továbbtanulási
lehetőségeinek
segítése

A mélyszegénységben 1. Felzárkóztató
élő gyermekek
képzések indítása 2.
képzetlensége,
Pályázati lehetőségek
képességeik ellenére kihasználása 3. Az
továbbtanulási
általános
lehetőségeik anyagi alulképzettség
nehézségekbe
csökkentése
ütközik.

Kislőd Község
2023. 06. 01.
Önkormányzata,
(csütörtök)
Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: általános iskola
intézményvezetője

1. Az aktív korú
lakosság befejezett
általános iskolai
képzése, szakmai
képesítése 2.
Életkörülmény,
anyagi helyzet
javulása

humán és pályázati
erőforrás

4

Mélyszegénységben
élők
lakókörnyezetének
rendezetté tétele

Főként a külterületi
szegregátumokban a
mélyszegénységben
élők lakókörnyezete
rendezetlen,
tisztátalan.

1. Felmérés,
környezettanulmány
készítés 2. Hatósági
kötelezések
csökkenése 3.
Élhetőbb környezet
kialakulása

humán erőforrás,
5 év
anyagi erőforrás, civil
felajánlás,
önkéntesség, takarító
eszközök anyagi
költsége

1.A hátrányos és
halmozottan
hátrányos helyzetű
családok csökkenő
tendenciája,

humán erőforrás, 1 fő folyamatos
szakember

Nemzeti Reform 1. Felmérni, hogy milyen
Program, Roma
osztályok hiányoznak a
Integráció Évtizede célcsoportoknál, milyen
Program
képzésre lenne igény 2.
Pályázati forrásból
segítségnyújtás

1. Lakóingatlan
Települési Arculati
rendezettsége 2.
kézikönyv
közvetlen
lakókörnyezet
rendbetétele 3. Belső
és külső környezet
tisztaságának elérése
és megtartása

1. Felvilágosítás 2. Hatósági
önkormányzat
eszközök alkalmazása
(felszólítás) 3. ingatlanok
beazonosítása 4. Lomtalanítás,
közterületen a közmunkások
bevonásával.

2023. 06. 01.
(csütörtök)

5 év

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Hátrányos és
halmozottan
hátrányos
gyermekek

A hátrányos és
halmozottan
hátrányos szülők
kapcsolattartása a
szakemberekkel nem

1. Kapcsolattartás a
"Legyen jobb a
Szabadidős programok
szülőkkel 2. Szülők gyerekeknek"
szervezése, biztonságos,
szakemberek
Nemzeti Stratégia kulturált színterek
partnerségére való
működtetése. A hátrányos
törekvés 3. Hátrányos

Kislőd Község
2023. 06. 01.
Önkormányzat, Herend (csütörtök)
Környéki Családsegítő és határidő
Gyermekjóléti Szolgálat,
felelős:

számának
csökkentése

folyamatos,
lehetőségeik a
kitörésre nehezített

és halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek számának
csökkentése
Költségvetési
koncepció,
"Legyen jobb a
gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégia

helyzetű gyermekek nevelése, önkormányzat/igazgatási módosítás,fejlesztése.
előadó
folyamatban

életkörülményeik
javulása 2.
Környezettanulmány

A pályázat megvalósítása.
Kislőd Község
2023. 06. 01.
Partnerek bevonása, a szünidei Önkormányzata,
(csütörtök)
táboroztatás összehangolása a Városlődi Német
résztvevők közt, szervezés
Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: polgármeseter

1. A
rászoruló/igénylő
családok 100%-ba
igénybe vehessék. 2.
A gyermekek
biztonságos
elhelyezése 3.
Elégedettségi
kérdőív,
visszajelzések

A pályázat megvalósítása, jó
programok felkutatása,
kirándulások szervezése,
partnerek tevékenységeinek
összehangolása

1. Pályázat
humán erőforrás,
megvalósítása
pénzügyi erőforrás,
2.Gyermekek
EFOP 1.5.2-16-2017ismereteinek
00007 pályázat
bővülése 3.
Összetartó
gyermekközösség 4.
Elégedettségi kérdőív

2

Gyermekfelügyelet Több családban
megoldása
gondot okoz a
gyermekek nyári
felügyelete, valamint
a magas táborozási
költségek.

A már meglévő
pályázat (EFOP 1.5.2.16-2017-00007)
megvalósítása 1.
Igényfelmérés,
javaslatok gyűjtése 2.
Partnerek bevonása,
táborok szervezése
gyermekek szünidei
felügyeletének
folyamatos megoldása
3. Gyermekek számára
a szünidő hasznos és
élvezetes eltöltése

3

Ifjúsági programok,
tanulmányi
kirándulások
szervezése

A gyermekek kevésbé
motiváltak a
szabadidő hasznos
eltöltésére, az
internet világa a
gyermekek
elmagányosodásához
vezet.

A már meglévő
Nemzeti Reform
pályázat (EFOP 1.5.2- Program
16-201700007)megvalósítása.
Több ifjúsági program
szervezése. A
gyermekek
szabadidejének
hasznos eltöltése, a
gyermekek fejlődése.

4

Egészséges
táplálkozás
tudatossága

A szülőknek kevés
1.Az évenként
"Legyen jobb a
A gyermekek
idejük marad az
megtartott
gyermekeknek!" egészségvédelmével
egészséges ételek
egészségnap
Nemzeti Stratégia kapcsolatos programok
előállítására. A
hagyománnyá válása.
szervezése a kötelező tanórai
gyermekek nagy része 2. Vitamindús,
előadásokon kívül,
kevés vitamindús
egészséges ételek
szakemberek meghívása,
zöldséget és
bevezetése a
szponzorok felkutatása, civil
gyümölcsöt fogyaszt. hétköznapokba 3. A
szervezetek bevonása
gyermekek
immunrendszerének
erősítése

5

Iskolaépület
korszerüsítése

Az iskola épületének
szigetelése, belső
felújítása szükségessé
vált.

1. A már meglévő
Települési Arculati
pályázat (TOP-3.2.1- kézikönyv
16-VE1-2017-00023 2.
Korszerű iskolaépület
biztosítása

Kislőd Község
Önkormányzata,
Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: polgármester

2023. 06. 01.
(csütörtök)
határidő
módosítás,
folyamatban

Városlődi Német Nemz. 2023. 06. 01.
Nyelvoktató Ált. Iskola
(csütörtök)
Kislődi Rőthy M.
Tagintézménye, Védőnői
Szolgálat, felelős: védőnő

A már meglévő pályázat
Kislőd Község
megvalósítása, ablakcsere,
Önkormányzat, felelős:
szigetelés, mosdó felújítása és polgármester
akadálymentesítése, festés.

2019. 08. 31.
(szombat)
Elvégezve
megvalósult

humán erőforrás,
5 év
EFOP 1.5.2.-16-201700007 pályázat,
önkéntesség, civil
szervezetek

3 év

1. Egészségesebb,
humán és anyagi
5 év
rendszeresen
erőforrás, civil
táplálkozó
szervezetek,
gyermekek. 2. Évente önkéntesek, pályázat
egy Egészségnap
figyelés

1. Településkép
pályázati és pénzügyi 5 év
javulása 2. Körszerű, erőforrás
költséghatékony
iskolaépület

6

Tornaterem az
iskolának

Az iskola tanulóinak a
testnevelés órái a
helyi művelődési ház
nagytermében kerül
megtartásra.

1. pályázati
Költségvetési
lehetőségek
koncepció
felkutatása és
megvalósítása 2.
Európai normáknak
megfelelő tornaterem

Pályázatfigyelés, pályázatírás, Kislőd Község
2023. 06. 01.
megfelelő hely megtalálása, Önkormányzata, felelős: (csütörtök)
tornaterem megépítése.
polgármester

1. Igényeknek
megfelelő
tornaterem

pályázat és pénzügyi
erőforrás

5 év

7

Elszegényedés,
eladósodás
csökkentése

Egyre több családnál
mutatkoznak az
elszegényedés jelei,
pl. a hitel miatt.

Partnerek bevonása,
adományházak
szervezése. Cél, hogy
csökkenjen az
eladósodott családok
száma

Adatgyűjtés, a lakosság
tájékoztatása a
lehetőségekről.Foglalkoztatás
érdekében kapcsolattartás a
Munkaügyi Központtal.
Programok szervezése, ahol
szakemberek segítik és
ismertetik a megoldási
lehetőségeket.

Az eladósodott
családok számának
csökkenése,
életkörülményeik
javulása.

humán és pénzügyi
erőforrás

5 év

8

Rendszeres
közlekedés a
közoktatási
intézményekbe

A külterületen élők 1.Buszjáratok igényre "Legyen jobb a
Felmérés, a Volánbusz
Kislőd Község
számára nehezebb a szabása 2.falubuszra gyerekeknek!"
társaság felé a probléma
Önkormányzata, felelős:
közlekedés, mivel a pályázat
Nemzeti Stratégia jelzése. Pályázati lehetőségek polgármester
rendszeres járatok a
figyelése a falubusz
külterületekre ritkán
igényléséhez.
mennek be.

2023. 06. 01.
(csütörtök)
határidő
módosítás,
folyamatban

1. Falubusz

pénzügyi erőforrás,
pályázat figyelés,
fenntartási költség

2 év

9

Gyermekek
közoktatási,
továbbtanulási
lehetőségének
esélyegyenlősége

A tehetséges, de
szociálisan rászoruló
gyermekeknek sok
esetben családjuk
anyagi helyzete miatt
nincs lehetőségük
továbbtanulásra.

2023. 06. 01.
(csütörtök)
határidő
módosítás,
folyamatban

1. Növekszik a
pénzügyi és humán
továbbtanuló fiatalok erőforrás, 1 fő
száma.
koordináló,
pályázatfigyelés

2 év

1. A kisgyermekes
édesanyák és 50 év
feletti női
munkavállalók
növekvő tendenciája
2. Évente 2
állásbörze

2 év

1. A tehetséges
gyermekek
lehetőségeinek
felmérése 2. a
továbbtanuláshoz
anyagi feltétel
megteremtése

Nemzeti Reform
Program, "Legyen
jobb a
gyerekeknek
Nemzeti Stratégia

Nemzeti Reform
Program, "Legyen
jobb a
gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégia

Herend Környéki
2023. 06. 01.
Családsegítő és
(csütörtök)
Gyermekjóléti Szolgálat,
Kislődi Karitasz csoport,
felelős: Karitasz csoport

A már meglévő települési
beiskolázási támogatás
népszerüsítése, Bursa
Hungarica népszerüsítése,
valamint az egyéb közoktatási
pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése.

Kislőd Község
Önkorányzata, Városlődi
Német Nemz. Nyelvokt.
Ált. Iskola Kislődi Rőthy
M. Tagintézménye,
felelős:
önkormányzat/igazgatási
előadó

Helyzetfelmérés,
kapcsolatfelvétel
munkahelyekkel.
Továbbképzések szervezése.

Kislőd Község
2023. 06. 01.
Önkormányzat, felelős: (csütörtök)
önkormányzat /igazgatási határidő
előadó
módosítás,
folyamatban

III. A nők esélyegyenlősége
1

Kisgyermekes és 50
év feletti nők
esélyegyenlősége a
munkaerőopiacon

A kisgyermekes
1. helyi és közelben
Nemzeti Reform
édesanyák és az 50 év lévő munkahelyek
Program
feletti munkanélküli felkutatása 2. a nők
nők hátrányai a
munkaerő-piaci
munkaerő-piacon.
helyzetének javítása 3.
a munkanélküli nők
számának csökkentése

2

Gyermekek szünidei A gyermekek
elhelyezése
felügyelete a szülők
számára nehezen
megoldható az iskolai
szünetekben és az
óvodai leállás alatt

1. A már meglévő
Nemzeti Ifjúsági
pályázat (EFOP 1.5.2. Stratégia
1620170007)
megvalósítása,
ingyenes nyári
táborok, szünidei
foglalkozások tartása
2. a pályázat keretein

Előzetes igényfelmérés. Előre Kislőd Község
2023. 06. 01.
tervezett táborok,
Önkormányzata,
(csütörtök)
foglalkozások szervezése, hogy Városlődi Német
a szülők is tervezni tudják a
Nemzetiségi Nyelvoktató
nyári elhelyezést.
Általános Iskola Kislődi
Rőthy M. Tagintézménye,
felelős: polgármester

humán erőforrás,
környékbelii cégek,
vállalkozások
bevonása

1.A felügyelet nélkül EFOP 1.5.2-16-2017hagyott gyermekek 00007 pályázat,
számának
humán erőforrás
csökkenése 2. A
gyermekek közösségi
fejlődése

5 év

túl további partnerek
bevonása
3

Folyamatos
szűrővizsgálatok
bevezetése

Feltételezhető, hogy a 1. Szűrővizsgálatok
nők a kötelező
szervezése helyben
szűrővizsgálatokat
vagy különjárattal a
rendszeresen
legközelebbi
elhanyagolják, ez
szakrendelésre
később egészségügyi
problémákhoz
vezethet.

Egészséges
Magyarország
Egészségügyi
Stratégia

Egyeztetés szakrendelőkkel,
orvosokkal. Helyi szintű
szűrővizsgálatok szervezése.
Szűrővizsgálatok
fontosságágnak felhívása
plakátokkal, szórólapokkal,
előadásokkal.

Háziorvosi Szolgálat,
Védőnői Szolgálat,
felelős: háziorvos

2023. 06. 01.
(csütörtök)

4

Elmagányosodás,
gyermekekkel
kapcsolatos
problémák
megoldása

A gyermekeket
nevelő nőknek kevés
idejük marad a
szabadidő hasznos
eltöltésére,
gyermekeikkel
kapcsolatos
problémák
megbeszélésére.

1. A már meglévő
pályázat (EFOP 1.5.2162201700004)
megvalósítása,
szabadidős programok
szervezése 2. BabaMama Klub 3. A nők
elmagányosodásának
megelőzése,
gyermeknevelési
problémák
csökkentése

Nők és Férfiak
Társadalmi
Egyenlőségét
Elősegítő Nemzeti
Stratégia

A meglévő pályázat
megvalósítása, Baba-mama
klub helyiség kialakítása,
berendezése, valamint
szakemberek felkutatása,
előadások megszervezése,
meghirdetése. Közös
kirándulások, programok
szervezése.

Herend Környéki
2023. 06. 01.
Családsegítő és
(csütörtök)
Gyermekjóléti Szolgálat,
felelős: családsegítő

Idősügyi Nemzeti
Stratégia,
Költségvetési
koncepció

A már meglévő
Kislőd Község
2023. 06. 01.
Nyugdíjasklubnak nagyobb
Önkormányzat, Közösségi (csütörtök)
helyiség kialakítása. Bemutató Szolgálatban részt vevő
szóróanyag összeállítása a
fiatalok, felelős:
programokról. Több napos
önkormányzat/ igazgatási
kirándulások,
előadó
színházlátogatástok
szervezése. Idősek látogatása a
Közösségi Szolgálatban részt
vevő fiatalok bevonásával.

1. A szűrővizsgálaton humán erőforrás,
részt vevő nők
Egészség Fejlesztési
számának
Iroda bevonása
növekedése 2.
Évente egyszer
szűrővizsgálat

5 év

1. Baba-Mama Klub pályázati forrás,
5 év
2. Közösségi élet
pénzügyi erőforrás,
színterének javulása humán erőforrás,
fenntartási költségek

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Közösségi életre
való visszatérés

Az egyedül élő
időskorúak
elmagányosodása,
közösségi
programokon való
részvételük hiánya.

1. Együttműködés
kialakítása a passzív
időskorúakkal 2.
Időskorúak igényeinek
megfelelő programok
szervezése

2

Időskorúak a
számítástechnika
világában

Az időskorúak
számítástechnikai
jártassága alacsony.

1. Igényfelmérés 2.
Idősügyi Nemzeti Előzetes igényfelmérés után
Számítógépes
Stratégia,
alapfokú számítástechnikai
alapismeretek átadása, Költségvetési
tanfolyam szervezése
internet használat
koncepció
elsajátítása. 3.
Magányosság
érzésének
csökkentése,
kommunikációs
áramlás megvalósítása
4. Generációk közti
kapcsolat erősítése

Kislőd Község
Önkormányzata,
Nyugdíjasklub, felelős:
Nyugdíjasklub vezetője

2023. 06. 01.
(csütörtök)
határidő
módosítás,
folyamatban

1. A bevonásra került pénzügyi erőforrás,
partnerek száma 2. humán erőforrás,
Szervezett
önkormányzati
programok száma 3. költségvetés,
Programokon részt önkéntesség, civil
vevők száma
felajánlás

5 év

1. A résztvevők
humán erőforrás,
száma 2. A szervezett teremhasználat,
tanfolyamok száma számítástechnikai
felszereltség

2 év

3

Egészségügyi
szolgáltatásokhoz
való hozzáférés
megkönnyítése,
segítségnyújtás

Az időseknek
problémát okoz az
orvoshoz, illetve
szakellátásokhoz való
eljutás.

1. Az egészségügyi
Idősügyi Nemzeti
szakellátásokra való
Stratégia
eljutás megkönnyítése
2. Ingyenes
szűrővizsgálatok
szervezése helyi
szinten 3. Folyamatos
kapcsolattartás

Igényfelmérés, önkéntes
fiatalok toborzása, ingyenes
szűrővizsgálatok bevezetése
évente, segítségnyújtás

Kislőd Község
Önkormányzata,
Háziorvosi Szolgálat,
felelős: önkormányzat/
házi segítségnyújtó

2023. 06. 01.
(csütörtök)
határidő
módosítás,
folyamatban

1. A szakellátásokra, humán erőforrás,
szűrővizsgálatokra önkéntesség, civil
eljutó idősek
felajánlás
számának növekvő
tendenciája 2. Aktív
fiatal segítségnyújtók
számának
növekedése

1. A közterületek
akadálymentesítése, a
középületek
elérhetővé tétele.

Pályázatok figyelése, valamint Kislőd Község
a már meglévő pályázat
Önkormányzat, felelős:
("Közlekedésbiztonságpolgármester
fejlesztés Kislődön")pályázat
megvalósítása

2019. 09. 30.
(hétfő)
Elvégezve
megvalósult

1. Az akadálymentes
utak számának
növekedése 2.
Biztonságosabb
közlekedés 3. Szebb
falukép

2 év

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Közterületek
Településünkön a
akadálymentesítése közterületek nem
mindenhol
akadálymentesek, a
járdák és az utak
korszerűsítése
szükséges.

Költségvetési
koncepció,
Országos
Fogyatékosságügyi
Program (20152025)

pénzügyi erőforrás,
1 év
TOP 3.1.1-16
"Közlekedésbiztonságfejlesztés Kislődön"
pályázat

