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Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarországkormánya 2011. novemberén megalkoÍta a Nemzeti Társađalmi Felzárkőnatási
Stratégiáját. A kormány kiemelt fontosságúnaktĄa a helyi biza|om megteľemtését. Komoly
felelősség hárul azolľa a helyi kezđeményezésekĺe, fürumokľa, ahol a helyi érdekek helyi
viszonyok klz1tt megvitathatóak.
A helyi fejlesztési, fe|zátkőztatási koncepciók kidolgozása kiemelt jelentőségrĺ. Eppen ezéľt
célszenĺ a kormány pľogľamjával összhangban egy, a helyi sajátosságokat is ťlgyelembe vevő
felzźrkőztatási straté gia kido lgozása.
Józsefuaľosban, ahogy az országmás részein is, a tarsadalmi leszakadás szoros összefüggésben
á|I a szegénységgel, a kultuľális különbségekkel, valamint a szocíalizációs leszakadással.
Ennek mértéke mára súlyos kihatássa| van az cinkormányzati intézményrendszene, atérsaďa|mi
együttélésre, és a város fenntaľthatő gazdasági fejlődésére.
Ezért a taľsadalmi fęIzárkőzáshoz szükséges egyfelo| a szegénység okainak megsziintetése,
kialakulásánakmegelőzése, másfelo| a szegénységből fakadó hátľanyok cs<jkkentése.

Statisztikĺĺk és tanulmányok a taľsadalmi csoportok helyzetének állandósulásaľól tanúskodnak.
Az olykor szélsőséges éIethe|yzetek, kiľívó tarsadalmi különbségek és az eIlhez kapcsolódó
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A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|óterjesztés megtáľgya|ását.



esélýelenség, hátrźnyos helyzet generációkon átöröklődik. Amint a kormány felzźnkőnatási
statégíźla is több helyütt ľámutat, a rendszervá|tás őta a hźtrányos helyzetű csoportok
problémáinak kezelése igen kevés eredményt hozott. Különĺjsen igaz ez a ľoma lakosságra.

Ezért is célszerĹĺ a kormány programmal összhangban eEY, a helyi sajátosságokat is
figyelembevevő felzaĺkőńatásí stľatégia megalkotása. Jelenleg azonban nem rendelkeztink a
legkritikusabb pľoblémákat illető intézkedésekből ĺjsszeálló rendszerszerĺĺ megoldásokkal, nem
hasznosulnak kęllően a mźlt meglévő programok tapasztalatai, az indított progľamoknak pedig
tobb gazdája is van.
Az egyes problémateľületeken született intézkedések, progľamok megvalósítása éľdekében
indokolt egy egységes felügyeleti, munkamegosztási fórum |étrehozása,tervezési, utánkövetési
és értékelési rendszerrel.

A Felzarkóztatási Egyezetó Fórum feladata több szakteniletre kiterjeđő pľogramalkotás, a
meglévőkkel egyĹitt egy hatékony átfogó éľtékelési rendszer kialakítása és mfüödtetése.
Szakembeľekből, civil szeľvezetekből, egyhází szereplőkbó|, tryazatí intézményekből, helyi
cigány <ĺnkormányzatbő| és képviselőkből á|Iő fórum a különböző szakpolitikfü
ĺlsszehangolásáva| és komplex beavatkozásokkal kezelné a keľĹilet fe|záĺkőnatási, integľációs
problémáit, ezze| jaľulna hozzá Józsefuáros tarsadalmi és gazdasági veľsenyképességének
növeléséhez.

A Felzárk őztatási Egy eztető Fóľum célj ai:
o Csökkenjen a szegénységben, a tiĺrsadalmi kirekesztettségben élők arźnya.
o Csökkenjen a hátľányos, ha|mozottarĺ hátrányos helyzetű gyermekek lemaradása,

gyengülj ön a szegénység átöröklésének tenđenciái
o Csĺjkkenjenek a roma és nem roma népesség közĺitti tĺírsadalmi különbségek.
o A tartós munkanélküliek aktív munkaeľő-piaci esélyeinek javítása.
o A szocializációs és kulturális hátľanyok leküzdése.
o A roma nők bevonása a pľogramalkotásba, intézményi munkába.

A Fórum cé|ja továbbá a társadalom egészének megszólítása és kampanyokkal való
szemléletfoľmálása. Ebben különösen fontos példaképeket előtérbe hoznl' olyan életmintákat,
amelyek helyzettiknél fogva, vagy munkájukból adódóan eľőteljesebben alakíthatjźk a szűkebb
közösségiik taľsadalmi megítélését.

A F e|záľkó ztatási E gy eztetti F ó ru m fela d at ai :

. Folyamatos kapcsolattaľtás az ĺjnkoľmányzat illetékes intézményeivel, szakemberekkel,
civil szervezetekkel.

. Felzźrkőńatásípľogramok alkotása
o A pľogramok nyomon kĺivetése, kiéĺtékelése, beszámolók készítése a képviselő

testriletnek
o Szakmai konferenciák, progľamok szewezése, kampányok tervezése
o Tehetséggondozás
o Munkacsoportok |étrehozása ágazatonként (oktatási, egészségtigyi, szociális,

tehetséggondozás).

A FelzáľkóńatásiE'gyeztető Fórum (FEF) jogi személyiséggel nem rendelkező, tanácsadó és
egyeztető jellegű fórum, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik. Az üléseihez szfüséges
feltételeket a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzatbińosítja, A FEF önmaga hatźrozzameg



Szęrvezeti és Mfüödési Szabályzatźú a Józsefuárosi onkoľmźnyzat által elfogadott keľetek
között.

A FEF összetételére javaslom önkoľmĺányzati oIdaltól eln<jk és egyéb tagok megjelölését.
Szakmai oldalról javaslom tagjainak az Iskola Igazgatői munkakĺizösség, a Családsegítő és

GyermekjóIéti Központ, a Jőzsefuaľosi Egészségtigyi Szolgálat, Buđapest VI., vII., VIII., IX.
Kerületi Népegészségiigyi Intézet, a Józsefuaľosi Kĺizĺisségi Hénak Nonprofit K.ft., a
Polgármesteri Hivatal Humánszo|gáItatásí LJgyosztáIy Intézményfelügyeleti Iroda valamint
Gyermekvédelmi Iroda Jegyzó á|tal kijelĺilt képviselőit, illetve a helyi fę|zárkőnaűls,
tehetséggondozás, egészségiigy kezelésében közremiĺködő taľsadalmi szewezętek
munkataľsait.
A FEF nem rendelkezik tjnálló jogi személyiséggel, a tagok díjazásban nem részesülnek.

A Felzarkó ztatási Egyezetó Fórum az a\akulő iilését terveink szeľint július hónapban tartja, ezt
követően minden hónapban tilésezik.

Kéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

A képviselő-testĹilet hatásköľe: otv. 1. $' 2. $-ában foglaltakon alapul.

Hĺ.rÁnoz'ł'TI JAvASLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dtint, hogy
1. 20|2. jÍl|ius 1. napjáva||étehozza a Józsefuáľosi FelzarkőztatásiBgyeńető Fórumot.

2. a.) a Józsefuaľosi FelzríĺkőńatásiBgyeńető Fóľum elnökének kijeloli
Balo gh István települési képviselőt

b.) a Józsefuárosi FelzĺĺrkőztatásiEgyeztető Fórum állandó tagsai

az önkorm źny zat r észér őI:
Dr. Dénes Maĺgit
Dľ. Ferencz orsolya,

J őzsefvárosi Roma onkormanyzat képviselőj e

a Polgáľmesteri Hivatal részéról..
Intézményfelügyeleti Iroda képviselőj e
Gyermekvédelmi Irođa képviselőj e,

azönkormźnyzatgazđaságítársaságairészétóI..
Közösségi Házak Nonprofit Kft . képviselőj e,

a jozsefvźrosi egészségügyi-, szociális és oktatási intézmények részéről:
Józsefuarosi Egészségiigyi Szolgálat képviselője
Józsefu aľo si Családsegítő és Gyermekj óléti Kozpont képviselőj e
B F KH Nép e gé s zsé gti gyi S za\<lgazgatási S zerve képvi selőj e

J őzsefv źlro si Igazgatői Munkaközci ssé g v ezetď1e,

egyéb szervezetek..
Főváľosi Roma oktatási és Kultuľális Központ képviselője

c.) A Józsefuarosi Fe|zárkőztatásiBgyeztető Fórum tagai ďíjazásban nem részesülnek.



3. alőzsefvátosi FelzárkőztatásiEgyeńető Fórum azalábbi feladatokat |át1ael

- afeIztnkőztatásra, tehetséggondozźsra vonatkozó helyi stratégia előkészítése,
- adatok feltźlrása,helyzeÉrtékelés végzése, a sztikséges feladatok feltérképezése,
- folyamatos kapcsolattaľtás az önkormányzat illetékes intézményeive|,

szakemberekkel, civil szervezetekkel, ezek tevékenységének összehangolása,
- fe|zárkőnatásiprogramok elkészítése,
- tehetséggondozás,
- a progľamok nyomon követése, kiértékelése,
- szakmai konferenciák, pľogľamok szewęzése, kampányok tervezése,
- munkacsopoľtok létrehozása (oktatási, egészségtigyi, szociá|is, tehetséggondozás),
- információaramlásbiztosítása,
- javaslatokmegfogalmaztxa,
- a helyi erőforrások mozgősítása,
- kapcsolőďás az országos programokhoz,
- évente egy alkalommal beszámolót készít a képviselő testületnek az év során

e|végzett munkĺíról.

4, felkéľi a jegyzőt,hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatalon keresztül a Józsefuaľosi
FelzárkőztatásiEgyeztető Fórum titkári (koordinátoľi) feladatainak ellátásáról.

Felelős: 1.-3. pont esetén polgármester
4. pont esetén jegyzó

Határidő: 20|2. iúlius 1.

A diintés végrehajtálsátvégző szervezetiegység: Humánszolgá|tatásiTJgyosztáIy

Budapest, 2012.junius 20.

S"*-Pcď{
Sĺĺntha Péterné
alpo1gáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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