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Tisztelt Embeľi Eľőfoľrás Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Az egyenlő bánásmódrő| és az esélyegyenlőség előmozditásárő| sző|ő 2003. évi CXXV. tĺirvény
(Ebktv.) énelmében a teleptilési önkormanyzatok a hátrányos helyzetú társadalmi csopoľtok életmi-
nőségének javitäsźt szolgáIő helyi esélyegyenlőségi programot köteles készíteni. Budapest Főváros
VIII. kerĹiletlőzsęfvźĺrosi onkormźnyzat l(épviselő-testiilete a Helý Esélyegyenlőségi Programját
(továbbiakban: HEP) a30212013. (VII'17.) számlshatátozatával öt évre fogadta el.

Az elfogadott HEP-benňgzített helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben kertiltek meghataro-
zásra a helyzetelemzés során feltáľt pľoblémák kezelése érdekében szükséges intézkedések. Az el-
fogadott intézkedési terv j elen előterj esztés melléklet ét képezi.

A hatályos jogszabá|yok alapján a HEP időarányos megvalósulását, illetve a meghat ározotthe|yzet-
elemzés esetleges megváItozäsät źĺ kell tekinteni, a he|yzetelemzést és az intézkeđési tervet az aj
helyzetnek megfelelően kell módosítani.

TźĄékoztatom a Tiszte|t Bizottsźtgot, hogy a HEP intézkedési tervében meghatározott rövid távú
célok megvalósultak, a hosszabb távú célok esetében a megvalósulás folyamatos. A település életé-
ben a HEP elfogadásától a felülvizsgá|atig eltelt időszakban történt változások |intézméný tltalrakí-
tások, jogszabá|yi környezet vá|tozása (pl. szociális típusú támogatások)] ugyan a he|yzetfeltárást
nem módosítják, azonbanjavasolt azok HEP-ben történő átrezetése, továbbá az intézkedési terv
me gv al ó sít ás án ak b emut atás a és az intézkedé s i terv felĺJlv izs gá|ata.

II. A beterjesztés indoka
A Tün István Képző és Kutató Intézet kíséri Íigyelemmel és étékeli a Helý Esélyegyenlőségi
Progľamok felülvizsgáIatát. AZ értékeléshez 2016. március 3I. napjźńg täjékoztatást kell nyujtani
részükľe a HEP felülvízsgálatának jelenlegi helyzetóről. Fenti indokok miatt javasolt, hogy a Bizott-
ság20l6' március 02-i ülésén meghozza dcĺntését a HEP felülvizsgáIatatfugyában.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása
A đontés céIja a HEP felülvizsgáIatának kezdeményęzése, A dcintés pénzngyi fedezetet nem igé-
nyel.



IV. Jogszabályi ktirnyezet
A Bizottság hatáskore a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| szóIő
36/2014. (XI.0ó.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2,3.8. pontjában foglaltakon alapul.

Határozati javaslat

..12016. (III.02.) számu Emberi Erőfonás bizottsági hatźrozat:

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1' kezdeményezi a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormtnyzat Helyi Esélyegyen-
lős é gi Pro gramj ának, valamint intézkedési tervének felülvizs gálatát.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2016. március 02.

2. felkéń a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Progľam felülvizsgá|atának eredményére
vonatkozó j avaslatot terj essze be a Képviselő-testület 2016. májusi rendes Ĺilésére.

Felelős: polgármester
Hatäťldő a Képvíselő-testület 2016, május havi rendes ülése

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő e\őkészítőjénekjavaslata akozzététel
módjára

nem indokolt hirdetőtźĺb|án honlapon

A dcjntés végĺehajtásät végző szervezeti egység: Humánszolgtitatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda

Budapest, 20T6. ťebruár 24. fiĺa^B.q
Sántha Pétemé
alpolgármester

rcÉszÍľpľrp: Huľ'ĺłNszolcÁĺ-rłľłslÜcyoszľłI-y í".q
LBÍRľł: Mocyonó ANITA HuľĺÁľr,łpCSoLATI IRoDA

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NtMJS'IYĘL, IGAZoLAS: ą d-'-'^,

Jocl roNľRorL: 9L ' ---4- '

EI-leNonlzľef ł.,n\ '. | "" , f- á{' ĺĺi!ł,,.freĺĺ 7u,"2ą
on. MÉsz,ą.nERIKA

ltlgcyzo i. : iji: 'ł 5.

ľ
ĺ1 l

ĺlb''-
U

B nľBRĺBszľÉsRB ĺ.lr,ą'I-lrĺRs :
D,ą,N,ą.oł-fuMAN EDINA

lpcyzo
renros ĺÁvoLLÉrÉsBN

J 
'.ł} 

?

ĺ ř,''.. .',. .--,'4;
,,ł.ľ-,' t'.'/,-'.....-'. ' '', ''' ' .''-:'..-''d

on' MÉszÁn ERĺrn .
ĺl-lBcyzo

ĺóvłrĺecyľe:

ZpNu.ĺ oszrÁn
łz ENĺseru EnoronnÁs BzorrsÁc ELNÖKE

ľ.
f.rry ,/r/ / /

v



He|VI ese|VeEVen|osesi PÍ

Intézkedés
sorsza ma

|. A mé|yszegénységben é|ók és a romák esé|yegyen|ósége

Az intézkedés
címe, megnevezé.

se

nte' :kedés| Terve (HE

A heIyzeteIemzés
k Vetkeztetéseiben
fe|tárt esé|yegyen|ó-
sé8i prob|éma me8-

nevezése

B

Helyi foglalkozta
tási Iehetóségek
feĺkutatása

7

Lakosság é|etmi-
nóségének figye-
IemmeI kísérése,
szijkséglet aIap

szoIgá |tatások
megszervezése

a regisztrált á||áske.

resók számának
foIyamatos nłjveke-
dése figyeIhetó meg

f

c

Az intézkedésseI
e|érni kívánt cé|

A kertjIet lakosságá-
nak a |akhatását
Veszé|yezteti a Iakás.
fenntartássaI kapcso.
|atos kiadások hátra-
|ékának feIhaImozÓ-

dása, az adÓsság
folyamatos jrater-
me|ódése.

Á||áskeresók számá-
nak csokkentése,
munkahelyek terem-
tése

A cé|kitíizés ossz-
hangja egyéb stra-
té8iai dokumentu-

mokkal

D

3

Felnóttoktatás,
képzések szerve-
zése

Az alacsony Végzett-
ség á||áskeresók

számának n<ivekedé-
se' A munkaeró-
piacon tcirténó eIhe-
Iyezkedést nehezíti az

alacsony iskolai
végzettség, me|y

kihatássaI van a
csa|ád egész é|etére,
é|etktjrij Iménvére.

KcizfogIa Ikoztatási
terv, Szociális
SzoIgá|tatástervezé-
si KoncepciÓ, |fjtisá.
gi Koncepcio

Tudatosabb é|etvite|,

sziikségIet szerinti
segítségny jtás

E

Az łntézkedés tartaIma

ę
\\

kłizfogIaIkoztatás szerve
zése, helyi vá||aIkozások

támogatása

Szociá|is SzoIgá|ta-
tástervezési Kon-
cepciő

Legalább álta|ános
iskoIai Végzettség
megszerzése, a kép-

zések/tanfoIya mok
á|taI a munkaeró.
piacon torténó eIhe-
Iyezkedés segítése.

F

(Ń

Az intézkedés
feIe|óse

ÉletmÓd- háztartásveze-
tési programok szewezé-
se, elórefizetós méró-
őrák számának ncive|ése

G

Az intézkedés
megva |Ósításá-

nak határideje

Szociá|is SzoIgá|ta-
tástervezési Kon-
cepciÓ, Ifjrisági
Koncepciő, Jőzsef-
város Gazdasági
Pro8Íamja, lntegrá|t
VárosfejIesztési
qträtáoiä

Csa|ádtámogatá.
si lroda

Az intézkedés
eredményességét
méró indikátor(ok)

H

Csa|ádtámogatá.
si lroda

FeInóttoktatás, egyéb
képzések és tanfoIyamok
szervezése, ezekhez va|ő

hozzáférés segítése

2014.r2.3t

Az intézkedés
megva |ősításá hoz
szi.jkséges erófor-

rások (humán,
pénzĹ,igyi, techni-

kai)

K zfo8lalkoztatot-
tak száma, eByéb
foglalkoztatottak
száma

2018.06.30

Jőzseívá rosi

Kozłisségi Házak

Az intézkedés
eredményeinek
fen ntarthatÓsá-

Ea

l

2013' éVi kC'|tség

vetés, pá|yázat

tján

intézményi beszá-

mo|Ó, résztvevók
száma

Önkormányzati
dcintés a|apján

2014.72.3r

A JcsGYK k |tsé8-
vetésében

képzéseken, fe|-

nóttoktatásban ValÓ

résztvevók száma

intézkedések
folyamatos
fenntartása

Az intézmény
kô|tségvetésében

pá|yázat esetén
a projekt fenn-
tartási idószaká.
ig,



||. A gyermekek esé|yegyen|ósége

Korai/egyéni
fejIesztési Iehetó-
ségek bóvítése,
intézmények és a
csa|ád k z tti
informáciőáram-
|ás biztosítása

1

Folyamatosan emel-
kedó tendenciát
mutat a HH, HHH, az
RGYK és az SN|-s
tanu|Ók száma. A
hátrányos helyzetíí
gyermekek hátrányai
a csa|ád egészét
érintik.

Szabadidós tevé-
kenységek biztosĹ
tása, fejIesztó
tréningek szerVe-
zése.

A hátrányos heIyzet
gyermekek és ezá|tal
csa|ádok számának
csĺjkkentése, segítése

A csa|ádok nehéz
anyagi helyzete, a

nem megfe|e|ó
csa|ádmodel| átadá-
sa, a neve|és, gondo-
zás, ttiródés hiányá-
bő| adődő veszé|yez-
tetettsé8, elhanyago-
|ás

Szociá|is SzoIgá|ta

tástervezési Kon-
cepciő, Ifjtisági
KoncepciÓ

3
Adat8yĺĺjtés,
beszámo|ő kérése

A csa|ádok segítése a
szabadidó értékes
e|t |tése érdekében,
va|amint a szabadidó
e|tciItéséhez megfeIe-
|ó he|yszín biztosítása.

A kerületben
szegregá|t/telepszerÍĺ
lakkcirnyezetben é|ó

gyermekek számára
vonatkoző adatok
nem á|lnak rendelke.
zésre.

ś-

Egyéni fejIesztési lehetó-
ségek me8ta|á|ása, a

je|zórendszer tagjai és a
családok ktjzôtti infor.
máciÓáram|ás javítása,
ka pcsoIattartás.

Ifjtisági KoncepciÓ,

Szociá|is SzoIgá|ta.
tástervezési Kon.
cepciÓ

Adat8y jtés, az eset-
Iegesen feImeri.i|ó
prob|éma megoldásá-
ra vonatkozÓan
stratégia kidoIgozása

Jőzsefuárosi
csa|ádsegító és

Gyermekjő|éti
K zpont

tanácsadás a csa|ád

szabadidós tevékenysé.
geinek eItoItésére,
heIyszín biztosítása,
fejIesztó tréningek
szeryezese

|fj sági Koncepciő,
szociá|is Szo|gá|ta-
tástervezési Kon-

cepciÓ

20L4.L2.3r

Jőzsefvárosi
Csa|ádsegító és
GyermekjÓléti
Kozpont

A jeIzórendszer tagjaitÓ|,
a kerĹ.i|eti gyermekjő|éti
és gyermekvédeImi
intézmények adatai.
na k/informáciÓina k

ósszesítése,feIdoIgozása

éVes adatok, be-

számo|ők
Áz intézmény
hłiItségvetésében

201s.06.30

H u má n ka pcsoIati

lroda

részt vevók száma
beszámo|ők

intézmények
szakmai prog-
ramjába beépÜ|-
ve fenntarthatő,
intézkedések
folyamatos
fenntartása

p.á|yázati forrás
esetén a projekt
negva|Ósítás
idótartama

20L4.12.31
beszámo|ők gy jté-

se

a programoK
folyamatos
fen ntartása

nem re|eváns
az intézkedés
folyamatos
fenntartása



|||. A nók esé|yegyen|ósége

1
Képzések szerve-
zése, á||ásbcĺrzék.

KimutathatÓan ma8as
a nói munkané|kĺiIiség
aránya

2
Szabadidós
proSramoK
szervezése

A nók ttj|zott |eterhe|t-

sé8e miatt k |cinbĺjzó
programok szervezése,
egyre tobb csa|ád

esetében vá||aInak a

nók is munkát ami
a|apján a nóknek
tÖbbfé|e teri.j|eten ke||

megfe|e|niÜk, a keri.iIet
zoIdfe|ĺ.jIeteinek kar-
bantartása, feI jítása a
zciIdf e l i.i Ietek b iztosítá-
sa miatt

A nók esé|yegyen|ó-

sége a munkaeÍó-
piacon, valamint a

nói munkané|kilIiség
cscikkentése

Szociá|is SzoIgá|ta-
tástervezé5i Kon-
cepciÓ, K<izfogIa|-

koztatási TerV

Adatgy jtés,

beszámo|Ó kérése

A nók szabadidós
programjainak segĹ
tése, a t lzott |eter-
heItség miatti kikap-
cso|Ódás Iehetóségé.
nek biztosítása

A csa|ádon belijli
erószakra VonatkozÓ
adathiá ny

Képzések bóvítése,
á||ásbrjrze, informáciÓ-
áram|ás segítése

Szociá|is Szolgá|ta-

tástervezési Kon.
cepciÓ |nte8rá|t

Vá rosfejIesztési
stratégia

Ř\
\*\

(rl

Adatok bekérése
után a lehetséges
me8oIdások feIkuta-

Jőzsefuárosi
K zosségi Házak

Képzések, szabadidós
tevékenységek lehetó-
ségének felkutatása,
bemutatása, megszer-
vezése

Szociá|is SzoIgá|ta-
tástervezési Kon-
cepciő, Ifjtisági
Koncepciő

2018.06.30

Jőzsefuárosi
Kôzôsségi Házak

résztvevók száma,
beszámo|Ók

A keri.jIeti Rendórkapi-
tányság és a jelzórend-

szer ta8jainak beszámo-
lői a|apján az adatok
feIdoIgozása

Az intézmény
koItségvetésében

fols.tf.3L

HumánkapcsoIati
lroda

intézmény
szaKmar prog-
ramjába beépít-
ve, az intézke-
dés fo|yamatos
fen nta rtása

részt vevók száma

2013. éVi k |tség-

Vetésben forrás
ta|á|hatő, pá|yáza-

ti |ehetóség ki-
haszná |ása

fo74.1f.3r beszámoIok

pá|yázat esetén
a projekt meg-
va|Ósítás idósza-
ka

nincs k |tségvetési

vonzata
nem re|eváns



ĺV. Az idósek esé|ye8yenĺósége

AktiVitást megór.
zó programok,
képzések szerve-
zése

I

aktivitást és a fi.igget-
Ienséget megórzó
programoK-
szoIgá|tatások szerve-
zése, képzések igény
szerinti bóvítése,
tekintettel az egyedül
é|ók magas számára

FogIaIkoztatás
bóvítési Iehetó-
ségének feIkuta-
tása

I

Az idóskori eImagá.
nyosodás megakadá-
Iyozása

A nyugdíjkorhatár
fokozatos eme|ése
kovetkeztében a

munkaeró-piacon
t rténó megmaradás,
kikerii|ése esetén a
Visszatérés segítése

Tanfolyamok,
képzések biztosĺ
tása

IdósÜgyi stratégia

A munkaeró-piacon
tcirténó megmaradás
se8ítése

onkormányzati
segé|yezési
rendszer áttekin-
tése, igény sze.
rinti szoIgá|tatá-

sok kiaIakítása

É|ethosszi8 tartő
tanulás Iehetóségének
biztosítása

A

Az idósek számára a

magány és egyedĹi||ét

eIkerÚ|ése érdekében
szabadidós programok
szervezése, képzések.

Az idósek kcirében az
aktív idóskor segíté-
se, tanu|ás, fej|ódés
Iehetóségének bizto-
sítása igény szerint.

Az idóskorrjak korében
aIacsony a szociá|is
támogatást igénybe
vevók száma

Idós gyi stratégia

e\\Y\t\\c\\

Őszirőzsa Gon-
dozÓ SzoIgá|at

Képzésekró| a Iakossá8

tájékoztatása, he|yi
munká|tatők feIkutatá-
sa, kedvezmények
biztosításának Iehetósé-

ldós gyi stratégia,
Szociá|is Szo|gá|ta-
tástervezési Kon-
cepciÓ

A szociá|isan rászoru-
|ő idóskor ak maga-
sabb számban tcirté-
nó támogatása

2016.06.30

TanfoIyamok, képzések
szervezése, tájékoztatás
a tanu|ási |ehetóségek-
(ó|

Csa |ádtámogatási
lroda

Idósijgyi straté8ia

résztvevók

onkormányzati se8é|ye-

zési rendszer áttekinté-
se, igény szerinti szo|gál.
tatások kiaIakítása

intézmény ko|t
ségvetésében

2018.06.30

Jőzsefvá rosi
Kiizcisségi Házak

beszámolÓk, ada-
tok

szakmai prog-
ramba beépítve,
pá|yázati forrás
esetén a projekt
megva|ősítás
idótartamái8

Csa |ádtámogatási
lroda

20L5.r2.3r

pá|yázati forrás

részt vevŐk

pá|yázat esetén
a projekt fenn-
tartási idószaká-

2015.06.30

intézmény kci|t-

sé8Vetésében

Támogatásban
részes[j|ók száma

pá|yázat esetén
a projekt fenn-
tartásáiB, szak-
mai programba
beépítve

kciItségvetésben
<inkormányzati

dcintés



V. A fogyatékka| é|ók esé|yegyen|ósége

1
Pá|yázati Iehetó.
ségek felkutatása

Védett munkahe-
|yek teremtése,
he|yi munká|tatÓk
számára kedvez-
mények biztosítá-

2.

A ker |et intézményei
és kcizritjaiakadá|y-
mentesíté5ének foIya-

matos me8Valősítása

védett munkahe|yek
teremtése, he|yi vá||a|-

kozások számára
kedvezmények biztosĹ
tása

Akadá|ymentes
koz|ekedés és kłjz-
szoIgá|tatások e|éré-

sének biztosítása

A megvá|tozott
munkaképesség
munkavá||a|ők mun.
kaeró.piacon tcirténó
elhe|yezkedésének
segítése

FoIyamatos akadály-
mentesítés, a pá|yázati

Iehetósé8ek feIkutatása

A megvá|tozott munka-
képesség munkaválIa-
|Ókat fogIaIkoztatni
kívánÓ munká|tatők
feIkutatása

e\\.š\N'
\\

{{

Vá rosfejIesztési
és Fóépítészeti
Ügyosztá|y

HumánkapcsoIati
lroda

fo16.r2.3t beszámo|ők

2018.06.30

nincs k |tségvetési
vonzata

beszámo|ő pá|yázati forrás

nem re|eváns

pá|yázat esetén
a projekt fenn-
loI LoJo|Ě'


