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Tisztelt Képvisel -testület! 

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testület 2013. december 2-án megtartott képvisel -
testületi ülésén, a 120/2013. /XII. 2./  számú határozatával fogadta el Helyi Esélyegyenl ségi 
programját /HEP/, melynek elkészítése során törekedett arra, hogy településünkön az 
esélyegyenl ség és az egyenl  bánásmód feltételeit folyamatosan biztosítsa, illetve fenntartsa. 

A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve öt f  intézkedési területet foglal 
magában.  

- Romák és mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

- Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége 

- Nők helyzete, esélyegyenlősége 

- Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

- Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 

A HEP-ben megfogalmazottak szerint fontosnak tartjuk, hogy a mélyszegénységben él k 
élethelyzetén, életmin ségén javítsunk, természetbeni és anyagi segítséget kapjanak szociális 
helyzetük javításához. A segítségnyújtás kiemelt célja a munkavállalásra ösztönzés, illetve a 
munkahelyteremtés.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek egészséges élethez, civilizált életkörülményekhez való 
jogának érvényesülését, a gyerekek korai fejlesztését, oktatásuk, egyéni és csoportos 
szabadid s tevékenységeik támogatását.  

Folyamatosan odafigyelünk az id sek nehézségeire, legjellemz bb problémáira, egészségi 
állapotuk javítására, elmagányosodásuk megel zésére, közösségi programokon való 
részvételük támogatására, küls  kapcsolataik er sítésére, és arra, hogy id s emberként is 
értékes tagjai lehessenek a társadalomnak.  

Különös figyelmet fordítunk a n k esetében arra, hogy anyaságukból származó hátrányaik 
kompenzálásra kerüljenek, valamint a fogyatékkal él k integrációjának el segítésére, 
esélyegyenl ségük javítására.  

A HEP-ben megfogalmazott problémák, hiányosságok megoldására, pótlására rövid-, közép- 
és hosszú távú határid ket állapítottunk meg. A rövid távú határid  2014. december 31. napja. 

A meghatározott intézkedésekr l, kitűzött célok megvalósításáról a Képvisel -testületet az 
alábbiakban tájékoztatjuk.  

I. Romák és mélyszegénységben élők 

- Nevelés az egészséges életmódra:  A családgondozó folyamatos tájékoztatást, tanácsadást 
ad konkrét egészségügyi problémák kezelésének segítésére. Szűr vizsgálatok szervezésére 
az idei évben nem került sor, igény lenne rá. A tapolcai Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársával felvettük a kapcsolatot. Tájékoztatása szerint lehet ség van csoportos szűrés 
helyben történ  megszervezésére, melynek keretében vérnyomást, pulzust mérnek, illetve 
érvizsgálatot végeznek.  

- Szemléletformáló programok: 

 A diszkrimináció nem jellemz  településünkön. A már hagyományos falunapi és gyermek 
programokon részt vesznek a helyi roma nemzetiségű családok is. Érdektelenség miatt az 
elhelyezkedésben nem sikerült segítséget nyújtani, mivel a közfoglalkoztatásban sem 
kívánnak részt venni.  

 



Munkanélküliség feltérképezése, informálás  

- Csökkent a nem regisztrált munkanélküliek száma. A közfoglalkoztatás keretében el nyben 
részesítettük a képzetlen, illetve alacsony képzettséggel rendelkez  munkavállalókat, 
tájékoztattuk ket a képzési lehet ségekr l.  

- Iskolázottság növelése 

A tapolcai Munkaügyi Kirendeltség által szervezett képzéseket folyamatosan figyelemmel 
kísérjük, a tartós munkanélküliek figyelmét felhívtuk a képzési lehet ségekre, részvételüket 
támogattuk.  

II.  Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége 

   Elszegényedés csökkentése 

-  Az oktatási intézmények pedagógusai, véd n , családsegít  fokozott figyelmet fordít a 
hátrányos helyzetű gyermekek családi, szociális körülményeire, szükség esetén a segítséget 
nyújtani tudó szervek felé jelzéssel élnek. A rászoruló családok részére ruhagyűjtést 
szerveznek. A szül k tartós munkanélkülisége esetén az önkormányzat közfoglalkoztatásba 
történ  bevonással segített ezeken a családokon. 

- Szülők bevonása az iskola, óvodai életbe 

Az oktatási intézmények számítanak a szül k részvételére az intézmények /iskola, óvoda/ 
rendezvényein, melyr l tájékoztatják a szül ket, kérik segítségüket.  

- Szünidei programok szervezése 

Célként lett meghatározva a gyermekek részére szabadid s, szünidei programok szervezése, 
melynek megvalósításában a Kultúrotthon vezet je, illetve a helyi civil szervezetek aktívan 
részt vettek. Az iskolai szünetek alatt játszóházat szerveztek a gyermekek részére. Több 
gyermekprogram került megrendezésre. Játszóház szervezésére 4 alkalommal került sor, 
ezen kívül megtartották a hagyományos gyermekfarsangot, gyereknapot, családi napot. 

- Közoktatási pályázati lehetőségek kihasználása 

Az önkormányzat az el z  évekhez hasonlóan 2014. évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez, támogatja a szociálisan rászoruló diákok 
továbbtanulását. 

Nők helyzete, esélyegyenlősége 

- Munkához való hozzájutás segítése 

Közfoglalkoztatás során a lehet ségekhez képest, el nyben részesítettük a  gyermekes 
anyákat. Tájékoztattuk ket a képzési lehet ségekr l.  

- Családot és nőket érintő erőszak  
Településünkön nem jeleztek a családsegít  felé családon belüli er szakot.  

IV. Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

- Egészségmegőrző programok szervezése 

Célként lett megjelölve annak felmérése, hogy milyen egészségmeg rzéssel kapcsolatos 
programokon vennének részt az id sebb korosztály tagjai, illetve egészség meg rzéssel 
kapcsolatos szűr vizsgálatok szervezése. Tájékozódás, felmérés folyamatban van. 
Szűr vizsgálatok közül idei évben csak a tüd szűr  vizsgálat lebonyolítására került sor, a 
háziorvos egyéb szűr vizsgálatot nem szervezett. A Vöröskereszt helyi szervezete két 
alkalommal szervezett véradást a rendszeres véradóknak.  



- Biztonságos időskor 

A Tapolcai Rend rkapitányság megbízottja idei évben, két alkalommal  tájékoztatást adott a 
közbiztonság helyzetér l, felhívta az id sek figyelmét a házaló keresked k miatti 
veszélyforrásokra. A téli id szakban fokozott figyelmet fordítunk az id s, egyedül él  id s 
emberekre. 

V. Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 

- Akadálymentesítés közlekedés 

 Az önkormányzati intézmények épületei csak részben akadálymentesek. A 
mozgáskorlátozottak részére megtörtént az akadálymentesítés, de az egyéb fogyatékossággal 
rendelkez k számára nincs biztosítva a tájékozódás lehet sége, a honlap akadálymentesítése 
sem megoldott. Ezen hiányosságok megszüntetése érdekében folyamatosan figyeljük a 
pályázati lehet ségeket, de az idei évben ilyen pályázat nem jelent meg.  

- Járda akadálymentesítése 

A belterületi utak, járdák burkolatának javítása, felújítása pályázati kiírás hiánya miatt nem 
valósult meg. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehet ségeket.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Helyi Esélyegyenl ségi Programban tervezett rövid 
távú célok megvalósultak, ezért javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

…../2014./XII.3./ Ökt. számú   h a t á r o z a t i   javaslat 

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 
a 120/2013. /XII. 2./ önkormányzati határozattal 
elfogadott Helyi Esélyegyenl ségi Programot 
felülvizsgálta, és megállapította, hogy az abban 
kitűzött célok megvalósultak, további 
intézkedésre nincs szükség.  
 

Sáska, 2014. november 21.  
 
       Kovács Nándor 
       polgármester 
 


