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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

Az egyenlő bánásmódrő| és az esélyegyenlőség előmozdításárő| sző|ő 2003. évi C)o(V. tör-
vény (Ebktv) 31. $ (1) bekezdése éľtelmében a község, a város és a fővaľos keľiileteinek ön-
kormtnyzata ötévente ĺjt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad eI. Az Ebktv 31.

$ (6) bekezdése, valamiĺt 64lA. $-a kimondja, hogy a települési ĺinkormanyzat az áI|amház-

tartás alľendszereibő|, az európai uniós fonásokból, illetvę a nemzetközimegźłI|apodás alap-
ján finanszírozot|egyéb progľamokbő| száĺmazó, egyedi dcjntés alapjarl nyťljtott, páIyázati

úton odaíté|t tźLmogatásban csak akkor részesiilhet 2013. július 1-jét követően, ha az e torvény
ľendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

II.Indokolás

Tekintettel arra, hogy onkormanyzafink az I. pontban felsorolt ptiyázati és támogatási lehe-
tőségekkel 2013,július 1-jét követően is élni kíván, minél előbb indokolt a Budapest Fővaľos
VIII. kenilet Jőzsefváros onkormányzataHelyi Esélyegyenlőségi Progľamjánakmegtátgyalá-
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:Z}I3.július 17. | .. . ...,.., sz, napiľend

Tárgy: Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Pľogľam elfogadásáľa

A napirendet nyílt tĺlésen kell tárgyalru, ahatźtrozat eIfogađásźhoz minősített szavazatlobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźlr ozati j av aslat a bizottság. száÍntr a:

A Városeazdálkodási és Pénziigyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.

sa és elfogadása.



III. Tényátlás

Az Ebktv rendelkezése kimondja, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot (továbbiakban:

HEP) a települési koztisztviselők vagy koza|kalmazottak készítik el, képzésĹiket, valamint a

HEP elkészÍi|tét és felülvizsgźiatéú esélyegyenlőségi mentoľok segítik. A képzést végző szew
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabtiyairól és az eséIyegyenlőségi men-

torokĺól szőIő 32tl2011. CXII'27.) Korm. ľenđeletben (Korm. ľendelet) foglaltak alapjźna
Tiĺĺr Istvan Képzo és Kutató |ĺtézet (továbbiakban: TKKI), ennek megfelelően a Progľamot a
Hivatal Humiínszo|gá|tatási Ügyosztályanak két köztisztviselójekészitette elő, akik a képzé-
sen részt vettek.

A HEP helyzetelemzésbő| és intézkedési teľvből á11. A helyi esélyegyenlőségi progĺam elké-
szítésének ľészletes szabá|yairől szóló 2l20I2. (W.5.) EMMI ľendęlet (EMMI rendelet) tar-

ta|mazza a HEP elkészítéséhez egységesen rendelkezésre ál1ó statisztikai mutatókat, mely
adatok szo|gá|tat1źk ahe|yzete|emzés alapjźt. Az adatok foľľása elsősorban az otszágos Terü-
letfejlesztési és Teniletrendezési Információs Rendszeľ, másodsorban helyi szintęn rendelke-
zésre tĺIő statisztikai mutatók. Az EMMI ľendelet 2, szźtmímelléklete részletesen tarta|mazza
a HEP helyzetelemzésének tartalmi elemeit, melyek a következő:

. jogszabćůyi háttér bemutatása,
- stratégiai k<irnyezetbemutatása,
- a mélyszegénységben élők és a ľomák he|yzete, esélyegyenlősége,
- a gyeÍmekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység,
- a nők he|yzete,esélyegyenlősége,
- az idősek he|yzete, esélyegyenlősége,
- afogyatékkal élőkhelyzete, esélyegyenlősége,
- helyi paľtnerség, lakossági onszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők

tarsadalmi felelő ssé gv źilalása,
- a helyi esélyegyenlőségi program nyilvĺĺnossága.

Az EMMI rendelet 3. számtĺ mellékletében meghatźrozott forma szerint a települési ĺjnkor-
mźnyzat ahe|yzeteLemzésben foglaltak aIapjźn ĺit évre sző|ő iĺtézkedési tęrvet készít. Az ín-
tézkedési tervben ahe|yzetelemzés k<jvetkeztetései alapjrán fe|tárt problémfühoz kapcsolódó-
an kell meghatározsi a HEP cé|jait, valamint az azok eléľését szolgźůő intézkedéseket. Az
intézkedési tervben esélyegyenlőségi teľĹiletenként kell bemutatĺi az intézkedéseket, azok
elvárt eredményeit, fenntaĺthatoságát, és a végrehajtáshoz szfüséges erőforľásokat, valamint a
végľehajtás titemezését és felelősét.

A fentiekben ľészletesen kifejtett tartalmi és formai kĺivetelményeknek megfelelően készült el
az Önkoľmźnyzat Helyi Esélyegyenlőségi Pľogľamja, mely a TKKI által kijelĺllt szakmai vę-
zętó źital2013,június f6. napján elfogadásra kęľült.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

Az egyen\o banásmódrő| és az esélyegyenlőség előmozdítasarőI sző|ő 2003. évi CXXV. tĺir-
vény 31. $ (1) bekezdése kimondja, hogy a község, a vaľos és a fővaľos kerületeinek ĺjnkor-
mźnyzaÍaötévente cjt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

A helyi esélyegyenlőségi pľogram elkészítésére vonatkoző tész|etszabá|yokat a törvény vég-
rehajtási ľendęletei
- a helyi esélyegyenlőségi pľogramok elkészítésének szabáIyairól és az esé|yegyenlőségi men-

torokľól sző|ő 3fIl2011. (XII.27.) Korm. rendelet,
- helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének ľészletes szabáIyaiľól szóló 2l20I2. (VI.5.)

EMMI ľendel et tartalmazzák.



V. A diintés tartalmának részletes ismertetése:

Az előter1esztés III. és IV. pontjáĺa hivatkozássaI az onkoľmanyzatHelyi Esélyegyenlőségi
Pľogľamjának és intézkeđési tervének elfogadásáta, valamint HEP Fórum létrehozására teszek
j avaslatot az előterj esztés mellékletét képező tartalommal.

A Hetyi Esélyegyenlőségi Program rogzit| hogy az onkorményzat olyan társadalom kialakí-
tásźn fźradozik amely biztosítja az itt éIő emberek, csaláđok számára aú' a jogot és lehetősé-
get, hogy ne csak artyagi, de egészségi-, szociális- és személyi biztonságban éljenek, ahol
semmiféle háttźny vagy megkĹilönböztetés nem éri őket. A Helyi Esélyegyenlőségi Progľam
(HEP) célja, hogy

- az élet valamennyi terĹiletén megelőzze ahátrányos megkülönbĺiztetést, ezáItal előse-

gítse az egyes taľsadalmi csopoľtok tagjainak esélyegyenlőségét, mel1'nek megterem-

tése az á||an, az önkormźnyzat és intézményei, a civil szeľvezetek és a magánszemé-

Iyek feladata,
- ahátrźnyos helyzettĺek munkaerő-piaci hátrtnyainak csökkentése, foglalkoztatási esé-

lyeik javítása,
- a lakóhelyi szegľegáciő fe|számolása

onkormányzarunk azBsé|yegyenlőségi Program elfogadásávalérvényesíteni kívanja:

- azegyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának kĺivetelményét,
- akozszolgáltatásokhoz töľténő egyenlő hozzáférés elvét,
- adiszlľiminációmentességet,
- szegÍęgációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségigy, az oktatás és a lakhatás terüle-

tén ahe|yzetelemzés sorĺĺn feltĺáľt problémfü komplex kezelésę érđekében szĹikséges

intézkedéseket. A k<jznevelési intézményeket _ az ővoda kivételével_ éľintő iĺtézke-
dések érdekében egyĹittmfüödik az intézményfenntartó központ teľületi szeľveivel
(tankerülettel).

A helyzetelemzés soľán gľijtĺĺtt adatok a|apjźn beazonosított pľoblémrík és ehhez kapcsolódó-
an megfoga|mazot1fejlesztési lehetőségek a\apján, az önkoľmźnyzatintézméĺyrendszere által
jelenleg is ellátott feladatok alapulvételével keľült elkészítésre a helyi esélyegyenlőségi pľog-

rumíntézkędési teľve, mely rövid, közép és hosszú távűintézkedéseket foglal magában.

Aziĺtézkedési terv végľehajtásĺának ellęnőľzésę érdekében javasolt a HEP Fórum |étrehozása,

melynek tagsai- a helyi esélyegyenlőségi progľaĺrl7}. oldal - javaslatot tesznek azíĺtézkędési
terv megvalósulásaľólkészített beszámoló elfogadásaľavagy tĺtdolgozźsźra,va|arĺint szĹikség

szerinti módosításara. A HEP Fórum tagjainak javasolt felkérni elsősoľban az önkoľmányzat
képviselőin kívĹil a kerületi <lnkoľmanyzati íntézmények vezetőit, valamint az ĺinkormźnyzati
felađatot ellátó, a helyi esélyegyenlőséggel éľintett szervezetęk képviselőit.

Az előterjesztés mellékletét képezo Helyi Esélyegyenlőségi Progrulrl tervezete a HEP Fórum
tervęzętt tagjainak előzetes véleményezés céIjáből megkiildésre kertilt. Kerületi civiI szervezę-

tek, valamint a Polgáľmesteri Hivata| szewezeti egységei jelezték a Progľam taľtalmának mó.

dosítását, kiegészítését, melyek figyelembevétele megtörtént a végleges tervezet elkészítésekor.

VI. Dtintés célja, pénzügyi hatása:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program, a pľogramhoztartoző intézkedési terv, a Fórum létľeho-

zása ktilön pénzügyi fedezętet nem igénye|. Az intézkedési tervben meghatźrozott intézkeđé-

sek megvalósításához szĹikséges erőforľások részben az ĺjnkormáĺyzat 2013. évi költségve-

tésében biztosított, mźsrésń.pźiyázati fonásbólkívánjuk megvalósítani, ennek megfelelően az

?



arLyagí forrást igénylő intézkedések olyan méľtékben keľülnek megvalósításľa, amilyen mér-
tékú fonás rendelkezésľe á11 a mindenkori ktlltségvetésben. A feladatok egy észét az onkor-
mźny zat íntézméĺy ei j el enle g i s ellátj ák (pl. : á1l ásbĺiľze).

Kéľem az a|ábbi határ ozati j avas lat elfo ga d ás át.

H,ł'ľÁnoz.ł.u JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) elfogadja a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Jőzsefvźros onkormźnyzataHelyi Esélyegyen-
lőségi Programját, melynek tészę az Intézkedési Terv.

Felelős: polgármester
Határidő 2013. július 1 7.

2) aHeIyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításźna, értékelésére, elleĺőrzésére és az eĺalęk
soľán nyert iďormációk visszacsatolásáĺa, valamint a programba történő beépítésének ga-

raĺtźiźsára Helyi Esélyegyenlőségi Pľogramért Felelős Fórumot (HEP Fórum) hoz létre
2013.július l 8. napjától.

Fęlęlős: polgáľmesteľ
Hataľidő: f0I3.július 1 7.

a) a HEP Fórum vezetőjének felkéri Sĺíntha Péteľné alpolgáľmesteľt, tagjainak felkéri a
Budapest Józsefuaĺosi onkoľmanyzat Képviselő-testiilet bizottságainak elnĺjkeit, Hu-
mánszo|gáltatási Bizottság alelnökeit, Józsefurĺľosi Egyesített Bĺjlcsődékvezetőjét, Jő-
zsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, ,,oszirőzsa'' Gondozó
S zol gál at v ezetőj ét, Nemzeti sé gi onkorm źny zatok e lnökeit, Kleb el sb er g Intézmény -
fenntaľtó Kĺizpont VIII. kerĹilet tankeľĹiletigazgatőját, Budapest Józsefuláľosi onkor-
mtnyzat fenntaľtásában mfüĺjdő napközi otthonos óvodak szakmai munkakĺiztisség-
ének vezetőjét, VIII. kerületi Rendőrkapitrányság vezetojét, Józsefuĺĺrosi Egészségügyi
SzoIgáIat vezetőjét, keľületi vezętő védőnőt, Moravcsik Alapítvany képviselőjét, Szi-
gony-Utitaľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemeltęn Közhasznú
NonpľoÍit Kft. képviselőjét, Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetojét, Jő-
zsefuaľosi Közösségi Házak Nonproťrt Kft. vezetójét, Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Dľogambulancia Alapítvany képviselőjét, Félúton Alapítvany képviselójét,
Kapocs Ifiúsági Önsegítő Szo|gá|at Alapítvĺíny képviselőjét, Vakok és Gyengénlátók
Hermina Egyesület képviselőj ét.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|3.július 1 7.

b) A HEP Fórum feladatai:
- az HEP intézkędési terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kotelezettségek

teljesítésének nyomon követése, dokumentálása és mindezekről a képviselő.testület
ľendszeľe s táj ékońatása,

- aĺnak figyelemmel kísérése, hogy a mege|ozó időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e akiťuzött célok megvalósulását és az ezentapasztaIatok alapján eset-

leges új b eav atkozások me ghat ár ozása,
- a HEP intézkedésí tervben lefektetett célok megvalósulásźlhoz szfüséges bęavatkozá-

sok évenkénti felülvizsgá|ata, a HEP intézkedési terv aktualizá|ása,



- az esetleges váItozźLsok beépítése a HEP intézkedési tervbe, a módosított HEP intéz-
kedési terv előkés zítése képviselő -testiileti đöntésľe,

- az eséIyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása,
- a HEP intézkedési terv és az e\ért eredmények nyilvánosság elé tźĺrása, kommuniká-

lása.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: f013.július 1 7.

c) A HEP Fórum műkodése:
A Fórum tegalább évente egyszet ülésezik, a Fórum az esélyegyenlőség fókuszban 1é-

vő célcsoportjaihoz éslvagy kiemelt problématerületekĺe tematikus munkacsopoľtokat

alakít az adott teľiileten kiťuzott célok megvalósítása éľdekébęn. A munkacsopoľtok
vezętői egyben tagaí azEséIyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok ľendszeľe-

sen (minimum évente) beszámolnak munkájulaól az Esélyegyenlőségi Fórum számá-

ra. A munkacsopoľtok éves munkaterwel rendelkeznek.
A Fórum üléseit a szociális területért felelős alpolgáľmesteľ hívja össze. A Fórum mtĺ-
ködését me gfelelően dokumentálj a, iiléseiľ őI j egy zokonyv készĹil.

Felelős: polgármester
Határiđő 2013. július 1 7.

d) Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítsa a Fórum admĹ
nisztráció s feladatainak eI|átását'

Felelős: jegyző
Hatĺĺľidő: 2013.július 1 7.

3) felhatalmazza apolgáľmestert ahatźrozat I. pontjában meghataľozott dokumęntum a|áirá-

sára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013.július 3 1.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosaály Humán-
kapcsolati Iroda. t(-i, " r) \.-e. I
Budapest,}}I3.július 03. ô.t,łŁ -ľc\ L"

Sántha Péterné
alpolgármester

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyzől

nevéboa és meebÍzásából: ŕ

/, ,ľoa.,, f,^4
dr. Mészár Erika /a|jegyző 
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He|yi Esé|yegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Magyarország A|aptörvénye kimondja, hogy minden embernek ve|eszÜletett joga Van az élethez és

az emberi mé|tósághoz, amelyektő| senkit nem |ehet megfosztani. Magyarország biztosÍtja a
terü|etén tartózkodó minden szemé|y számára az emberi, i||etve az állampo|gári jogokat, bármely
megktilönboztetés nevezetesen faj, nem szín, nyelv, va||ás, politikai vagy más vélemény, nemzeti
vagy társadaImi származás, vagyoni, szü|etési vagy egyéb he|yzet szerinti különbségtéte| nélkti|.

Az esé|yegyenlőség minden ember számára fontos érték. Az esé|yegyen|őség megteremtésének
aIapfe|téteIe a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. Budapest Főváros Vl||. kertiIet
Józsefváros Önkormányzatának (Budapest Józsefvárosi onkormányzat) cé|ja, hogy Józsefuáros
o|yan te|epÜléssé vá|jon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkü|cinböztetés közvet|en vagy
közvetett formáját vaIame|y védett tulajdonsága aIapján, ahoI minden lakossaI szemben
érvényesül az egyen|ő bánásmód e|ve, va|amint biztosított az egyen|ő hozzáférés a Budapest
Józsefvárosi onkormányzat és intézményei á|taI nyújtott szoĺgá|tatásokhoz.

A esélyegyen|őségi program célcsoportjai: a nők, a gyermekek, a fogyatékkal élők, a romák és

mélyszegénységben é|ők, vaIamint az idősek.

tsszhangban az Egyen|ő Bánásmódró|és az Esé|yegyen|őség Előmozdításáró|sző|ő 2oo3. évi CXXV.

törvény, a he|yi esé|yegyen|őségi programok e|készítésének szabá|yairó| és az esé|yegyen|őségi

mentorokró| szó]ó 32L/20ľ1. (X|l. 27.) Korm. rendelet és a he|yi esé|yegyen|őségi program

e|készítésének rész|etes szabá|yairó| szó|ó zlzotf. (V|. 5.) EMMl rende|et rende|kezéseive|, a

Budapest Főváros Vl|!. kerü|et Józsefuáros tnkormányzata a He|yi Esé|yegyen|őségi Programban

rögzíti az esé |yegyen lőség érdekébe n szü kséges feladatokat.

Az önkormányzat vá|la|ja, hogy az e|készti|t és elfogadott He|yi Esé|yegyenlőségi ProgrammaI
összehangolja a te|epü|és más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények műkcidtetését, vá||a|ja továbbá, hogy a Helyi Esé|yegyen|őségi Program e|készítése
során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, ktilonos tekintettel a köznevelés á|lami és nem ál|ami

intézményfenntartóit. Jelen he|yzetelemzés az Esé|yegyenlőségi Program megalapozását szo|gá|ja.

A telepü!és bemutatása
L777-ben Il. József trónörökĺjsről nevezték e| a városrészt, me|y a XlX. század uto|só évtizedeiben
egyrészt a munkásoknak és kisiparosoknak, va|amint a köze| 127 éves mú|tra visszatekintő
Tisztvise|őtelepen a tisztvise|őknek adott otthont. A lakosság száma az 1900-as évek e|ején e|éne a
764 ezer főt, me|y a két világháború közötti időszakban e|kezdett csökkenni, ]'980-ban LIo ezer,
majd 1990-ben 90 ezer és napjainkban már csak megköze|ítőleg 70 ezer fő,

A mai Józsefváros - Budapest Vl||. kerü|ete- az Ül|ői út - Múzeum krt.- Rákóczi út -Kerepesi út-

Hungária krt. á|taI határo|t 6,85 km2 nagyságú terü|et. Józsefváros hármas tagozódása: Be|ső-

Józsefváros (PaIotanegyed), KözépsőJózsefváros, Tisztvise|őteIep.



Józsefuáros az a|ábbi tertiletekre osztható:

Magdo|na negyed, orczy negyed, Corvin negyed, Csarnok negyed, Népszínház negyed, Losonci

negyed, Tisztvise|őteIep, Ganz negyed, Pa|otanegyed, KerepesdĹj|ő, Százados negyed.

A józsefvárosi népesség helyzetéről

Budapest koze| 2 mi||iós lakosságábó| megközelítő|eg 70 ezren é|nek a V|l|. kerü|etben. Józsefuáros

Budapest egyik centrá|is e|helyezkedésű, egyik |egsűrűbben Iakott, rengeteg társadaImi prob|émát

hordozó terti|ete, me|y a |egnépesebb kerü|etek közé tartozik. Lakosságszámát, i||etve nagyságát

tekintve közepes méretű kerületnek számít. A főváros ezen része az a|acsonyabb társada|mi

he|yzetű, szegényebb bevándor|ó csoportok cé|terü|ete. A népmozgaIom tekintetében az

e|vándor|ásokat figye|embe véve az eImúlt évtizedben nőtt a betelepü|ők száma.

Belföldi vándorlások

állandó jelIegű odavándorlás e!vándorIás egyenleg

2008 1605 1584 2t
2009 1584 1313 271
2010 L351 L153 198
20tt L4L7 L080 337

TEIR

Kor<isszetéte| szempontjából nem rossz a he|yzet, bár a kertilet népessége enyhén <iregedő

tendenciát mutat. Józsefuárosban az országos átlagnál, de még a fővárosiná| is magasabb a 45

éven fe|ü|iek, továbbá a 75. é|etévüket betö|tött aránya, e|őrevetítve a munkavá||a|ási korúak

számának mérsék|ődését. Ennek e||enére a népesség korösszetéte|ét megvizsgá|va kiderü|, hogy az

át|agé|etkor tekintetében Józsefváros népessége fiatalabb, mint más kerü|eteké (kb. a0 év). íey a

gyermekek és főleg az idősek a szociális e||átórendszer vonatkozásában is je|entősebb igényekke|

jelennek meg.

öregedésiindex

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0.14 éves korú
ál|andó lakosok

száma (fő)
öregedési lndex (%)

2008 7L484 8L79 L40,4%

foog 11383 8001 L42,3%

20LO L1305 7883 L43,4%

20Lt LTfs5 78f5 L43,8%

Természetes as

élve születések száma halá|ozások száma
természetes

szaporodás (fő)

2008 732. 1055 -3f3
2009 738 1006 -268



20LO 879 977 -98
20LT 681 TOT4 -333
fo12 626 973 -347

Népesség nyilvántartó, TEIR

Az itt é|ők kcizcitt sok a nyugdíjas, idős, el|átásra szoruló ember. A V|t|. kerületben élők kcjzött a

budapesti át|agná| nagyobb arányban ta|á|unk egyszemé|yes, va|amint egyszü|ős háztartásokat,

iIletve az e|mú|t években a fővárosi átlagot meghaladva nőtt a többgenerációs háztartások aránya.

A kerü|etben é|ők e|mondhatják magukró|, hogy egy sokszínű, a mu|tiku|tura|itásra nyitott
kerü|etben, arculatát tekintve Vegyes benyomást ke|tő, megfele|ő infrastruktúráva| rendelkező
városrészben é|nek.

Demográfiai jellemzők
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Á|tandó népesség . férfiak

TEIR

Értékeink, küldetésiink
Józsefváros társadalmi prob|émák megje|enésére figyelmet fordító, azok keze|ésére, enyhítésére

szeIlemi és anyagi forrásokat biztosító kerü|ete a fővárosnak. A társadaImi kirekesztődés

mérsék|ése egyaránt érdeke a kerü|etben é|ő szegénység á|tal sújtott csoportoknak, a társada|om

peremére egészségi á||apotuk, társada|mi helyzetük, munkaerő-piacró| va|ó kikerü|ésük miatt

átmenetiIeg Vagy tartósan nehéz he|yzetbe kerri|t embereknek, csa|ádoknak, a

közintézményeknek, a szociális szolgá|tatást biztosító intézményeknek és a he|yi döntéshozóknak

egyaránt. A Józsefuárosi önkormányzat mindig érzékenyen reagá|t a szociá|is prob|émákra, a

kerü|et he|yzetéből adódó kihívásokra. Az tnkormányzat nyitottsága és prob|émaérzékenysége

o|yan értékek vál|a|ását és érvényesítését je|entik, ame|yek áthatják döntéseit, működésmódját.

Mindenkinek joga Van a tisztességes, emberhez mé|tó é|etkörü|ményekhez, s ahhoz hogy ennek

hiányában szakszerű segítséget kérhessen és kapjon.

A He|yi Esé|yegyen|őségi Program (HEP)cé|ja, hogy

- az é|et valamennyi terü|etén mege|őzze ahátrányos megkü|önbcjztetést, ezá|ta| e|ősegítse

az egyes társada|mi csoportok tagjainak esé|yegyen|őségét, me|ynek megteremtése az

á|lam, az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és a magánszemé|yek fe|adata,

- a hátrányos he|yzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, foglaIkoztatási esé|yeik

javítása,

- a Iakóhe|yi szegregáció fe|számo|ása

Budapest Főváros V|l|. kerü|et Józsefváros onkormányzata az Esé|yegyen|őségi Program

e|fogadásáva| érvényesíteni kívánja:

- az egyenlő bánásmód és az esé|yegyen|őség biztosításának kcivete|ményét,

- a ktjzszolgá|tatásokhoz történő egyen|ő hozzáférés e|vét,



- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségúgy, az oktatás és a |akhatás terü|etén a

helyzetelemzés során fe|tárt prob|émák komplex kezelése érdekében szükséges

intézkedéseket. A közneve!ési intézményeket - az óvoda kivéte|éve| - érintő intézkedések

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveive|
(tankerülettel).

Értékek, etvek, cé|meghat ározás

A 2004-es Szociá|is Szolgáltatástervezési Koncepció (Koncepció) hosszú alapvetéseket tett,
amelyek számos időtá||ó pontot is rögzítettek. Ezek néme|yike tú|zottan is optimista képet fest, de

társadalmi jövőkép gyanánt te|jességgel elfogadható és célképzetként e|őrevetíthető jeIenleg is.

A kerü|et szociá|is szo|gá|tatásainak fej|esztésekor a következő e|vek je|ennek meg

hangsúlyosan:

o Az önkormányzat felel a jogszabá|yokban előírt szolgá|tatások és e||átások

biztosításáért, ám e kote|ezettségének nem tud e|eget tenni az emberek önsegítő
aktivitása és egymásra figye|ő tenni akarásának mozgósítása és kiaknázása nélkü|.

. Hogy a Józsefváros társadalma fej|ődhessen, a társada|mi kirekesztődés mérséklődjék,

az itt é|ők é|etkörü|ményeijavuljanak, va|amennyi itt éIő közös érdeke.

o A társadalmi kohézió megerősítése a fej|ődési lehetőségek kihaszná|hatóságának egy

fontos a|appiIIére, amely né|kü| sem a gazdaság fej|ődése, sem az épített környezet

megújítása, sem a devianciák, koncentrá|ódó társadalmi prob|émák mérsék|ődése nem

tud kite|jesedni és ál|andósuIni.,,

Józsefuáros az esé|yegyenlőségi programjában rcigzíti, hogy o|yan he|yi társadalom kia|akításán

fáradozik, ame|y biztosítja az itt é|ő emberek, családok számára azt a jogot és lehetőséget, hogy ne

csak anyagi, de egészségi-, szociá|is- és szemé|yi biztonságban é|jenek, aho| semmiféle hátrány

Vagy megkü|önböztetés nem éri őket, ahol elérhetőek a lehető |egmagasabb színvona|ú

szo|gáltatások és az emberek személyközi kapcsoIatai kö|cscjnös megbecsü|ésen aIapuInak,

támaszkodva a csa|ádok megtartó erejére és a működő kisközösségekre, s mindez egy

fen ntartható környezetben va|ósuljon meg.

Az esélyegyen |őség b iztosításáva I osszeftiggő a Iape|vek:

o

a

o

a

Megkü|önbĺjztetés tiIaIma, egyen|ő bánásmód e|ve

Az emberi mé|tóság tiszte|etben tartása
SzoIidaritás
Mé|tányosság és rugalmas e||átás



A HEP he|vzete|emző részének cé|ia

E|sőd|eges cé|unk bemutatni a he|yi esé|yegyen|őségi programok e|készítésének szabályairó| és az

esélyegyen|őségi mentorokró| szó|ó 32L/2}LL. (x||.27.) Korm. rende|et 1. 5 (2) bekezdésében

nevesített, esé|yegyenlőségi szempontbó| fókuszban |évő cé|csoportokba tartozók számát és

arányát, va|amint he|yzetét a kerrjletben.

E me|lett cé|unk a cé|csoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szo|gá|tatásokhoz történő

hozzáférést.ik aIaku|ását, vaIamint feltárni az ezeken a terĹlleteken JeIentkező problémákat.

További célunk meghatározni az e csoportok esé|yegyen|őségét elősegítő fe|adatokat és azokat a

terü|eteket, me|yek fejIesztésre szoru|nak az egyen|ő bánásmód érdekében.

A cé|ok megva|ósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a

He|yi Esé|yegyen|őségi Program lntézkedési Terve (H EP |T) tarta|mazza.

A HEP lT cé|ia

Cé|unk a he|yzetelemzésre építve o|yan beavatkozások rész|etes tervezése, amelyek konkrét

eImozdu|ásokat eredményeznek az esé|yegyen|őségi cé|csoportokhoz tartozók he|yzetének

javítása szempontjábó|. További cé|unk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcso|ódó

kommunikációt. Szintén cé|ként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a

fe|építését, amely a programa|kotás és végrehajtás során biztosítja majd a megva|ósítás, nyomon

követés, elIenőrzés-értéke|és, kiigazítás támogató strukturá|ĺs rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és

a hozzá ka pcsolódó tem ati kus m u n kacso portokat.

A Helyi Esé|yegyenlőségi Program Helyzete|emzése (HEP HE)

1. Jogszabá|yi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A he|yi esélyegyen|őségi program az egyen|ő bánásmódról és az esé|yegyen|őség e|őmozdításáró|

szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai aIapján készü|t. A program

eIkészítésére vonatkozó részIetszabá|yokat a törvény végrehajtási rendeIetei,
. a he|yi esé|yegyen|őségi programok e|készítésének szabályairó| és az esélyegyen|őségi

mentorokró|,, sző|ő 3fI/foLI. (x.|.27 ') Korm. rende|et ,,2. A he|yi esé|yegyen|őségi program

eIkészítésének szem pontjai,, fejezete és
. a he|yi esé|yegyen|őségi proBram e|készítésének részletes szabá|yairó| szó|ó 2/2oLf (V|.5.)

EMMI rendelet

a|apján kerü|t a|kalmazásra, kĹ.i|önös figye|met fordítva a
. a Magyarország he|yi önkormányzatairő| sző|ő zoLL' évi CLXXX|X. törvény (továbbiakban:

Mötv')
. a szociá|is igazgatásró| és szociá|is el|átásokról szó|ó 1993. évi l||. törvény (továbbiakban:

Szt.)



. a fog|a|koztatás elősegítésérő| és a munkané|kü|iek el|átásáról szóló 1991. évi |V. törvény
(továbbiakban: F|t')

! a nemzetiségek jogairól szóló 2otl. évi CLXX|X. törvény (továbbiakban: nemzetiségi

törvény)
) az egészségügyről szóló L997. évi CL|V. torvény (továbbiakban: Eütv.)
r a gyermekek véde|mérő| és a gyámÜgyi igazgatásró| szóló L997. évi XXXI. törvény

(továbbiakban: Gyvt.)
r a nemzeti közneve|ésrő| sző|ó 2oll. évi CXC. tcirvény (továbbiakban: Nkntv.)

e|őírásaira.

Az esé|yegyenlőségl célcsoportokat érintő helyiszabályozás rövid bemutatása

o A Budapest Főváros Vll|. kerü|et Józsefuáros Képviselő-testületének az adósságkeze!ési

szo|gá|tatásró| szóló 3tl2:oLo. (VlI.15.} számú ök. rendeIete

c Ą Budapest Főváros V|t|. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|etének az

önkormányzati tu|ajdonú ingat|anokon a sú|yosan mozgáskor|átozottak szemé|ygépkocsija
parkolási cé|ú bér|eti díjának e|engedésérő| sző|ó 6ol2oLL. (xI.04. ) számú cinkormányzati

rendelete

o Budapest Főváros V|1|. kerü|et Józsefuáros Képvise|ő.testületének a személyes gondoskodást

nyújtó szociá|is e|látások formáiró| és a térítési díjfizetési köte|ezettségrő| szóló 2!|2oĹĹ.
(lV.12.} számú önkormányzati rendelete

o Budapest Főváros V|ll. kerĹi|et Józsefváros Képviselő-testü|etének a Budapest Józsefuárosl

onkormányzat á|tal fenntartott óvodákban, va|amint az á|lami intézményfenntartó kozpont
á|taI fenntartott Budapest Főváros V|||. kerü|eti iskolákban alkaImazott étkezési térítési
díjakró| sző|ő L3|2o13. (!!!.28.} számú önkormányzati rende|ete

o Budapest Főváros V|l|. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|etének a Budapest

Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában á|ló |akások bérbeadásának fe|téte|eiről, va|amint a

lakbér mértékérő| szó|ó L6l2o10. (lll.08.l számú önkormányzati rendelete

o Budapest Főváros V|t|. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testü|etének a pénzbe|i

és természetben nyújtott szociá|is e|látások, va|amint a szemé|yes gondoskodást nyújtó

szociá|is e|látások he|yi szabá|yairól sző|ó37l2o04. (Vtt.15.) számú önkormányzatĺ rendelete

o Budapest Főváros VlIt. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|etének a

Józsefvárosi Roma Középisko|ás Diákösztöndíjró| szóló 4ol2o04. (!x.15.) számú cinkormányzati

rendelete

. Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testü|etének a Budapest

Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában ál|ó lakások bérbeadásának fe|téte|eiről, valamint a

|akbér mértékéről szó|ó t6ĺ2oto. (! !!.08.) szá mú cinkormányzati rendelete

o Budapest Főváros V|l|' kerület Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|etének a

testnevelés és sport fe|adatairól, a he|yi testneve|és és sporttevékenység támogatásárő| sző|o

20 l 2oo2. Ív .24.| szá m ú ön ko rm á nyzati ren d elete



Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az időszakos

gyermekfelügyeIetről sző|ó t5|2o00.(lV.14.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros V|||. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testü|etének a
gyermekvéde|mi támogatásokró|, va|amint az egyéb gyermekjóléti e||átási formákró| szó|ó

41 2006. (l.25.l szá m ú ön ko rm á nyzati rendelete

Budapest Józsefuáros tnkormányzat Képvise|ő-testületének a rendszeres és rendkívü|i

gyermekvéde|mi támogatásró|, va|amint az egyéb gyermekvéde|mi e|látási formákró| szó|ó

67lL997. (x!!.29.) sz' önk' rende|et módosításáró| szó|ó 9l2oo3. (ll.18.l számú önkormányzati

rendelete

Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testü|etének a bö|csődei

térítési díjakró| sző|ő t3|2o12. (t!.23.} számú önkormányzati rendelete

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.t Kapcsolódás helyi stratégiai és telepü|ési tinkormányzati dokumentumokkal,

koncepciókka l, progra mokkal

Az Integrá|t Városfej|esztési Stratégia, va|amint a Józsefuáros Gazdasági Program cé|ja, hogy

megfoga|mazza a kerü|et jövőképét és ahhoz igazítsa a rovid és hosszútávú fejlesztési céljait.

A kertilet jövőképe:

- Csa|ádokra épü|ő kerü|eti társadalom: Iakáskörü|mények javítása, hátrányos he|yzetű

gyerekek, fiata|ok differenciá|t fej|esztése; tehetséges gyerekek fe|kutatása, gondozása, a

befogadó türeIem erősítése; a társadalmi kirekesztődés mérsék|ése, a fe|zárkózás

csatornáinak biztosítása, idősek életszínvona|ának megőrzése, szo|gá|tatásfejIesztés,

- VálIaIkozásra építő kerü|eti gazdaság: fog|alkoztatási he|yzetjavítás, munkaerőképzés,

munkané|kü|iek he|yzetének javítása,

- Megúju|t, biztonságos közterü|etek: közbiztonság, kü|önösen a kcjzterü|etek biztonságának

ncĺve|ése; közterti|etek rendjének, tisztaságának fokozása; kcizterü|eti együtté|ési kódex

megalkotása, kcizterü|etek és a zoldfelü|etek megújítása; a sporto|ási Iehetőségek bővítése.

Az ágazati stratégiákat átszövő, a csa|ádok, időskorúak, fogyatékka| élők, haj|éktaIanok,

mé|yszegények és romák érdekeit figyelembe vevő egyes koncepciók és programok az |fjúsági

Koncepció, a Szociális Szo|gáltatástervezési Koncepció, a Lakásgazdá|kodási irányelv, a Kerü|eti

Gazdasági Program, az Integrá|t Városfejlesztési Stratégia, a Terü|etfejlesztési Koncepció, az

Idősügyi Stratégia, Drogstratégia mind a saját terü|etére vonatkozó|ag határozza meg az

esé|yegyenlőséget e|őmozdító cé|okat, intézkedéseket.



2.2 A települési önkormányzat rende|kezésére ál|ó, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A he|yzete|emzés a|apját szo|gáló statisztikai adatokat a KSH, az országos Terü|etfej|esztési és

Területrendezési Információs Rendszer (TElR) adatbázĺsokbó|, vatamint a HivataI részére

rendeIkezésre á||ó helyi nyi|vántartásokbó| kertiltek összegyűjtésre, továbbá feIhasználásra

kerü|tek az ágazati beszámo|ók, va|amint a szervezeti egységek és intézmények szakembereinek
tapasztalatai. Az adatok helyenként csak a 20].].. évi, ilIető|eg ez idő e|őtti á||apotot tükrözik,
tekintettel arra, hogy 2072. évi adat adott szempont szerint nem á|lt rende|kezésre.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyen!ősége

3.1Jiivedelmi és vagyoni helyzet

Józsefváros e tekintetben nagy e|térőségeket mutat, attó| függően, hogy a kerület me|yik

negyedében élőkre vonatkozóan vizsgá|juk a jövedelmi és vagyoni he|yzetet. A Körúttó| a be|város

fe|é eső terület, i||etve a Tisztvise|ő-te|ep |akosságát tekintve e|mondhatjuk, hogy ezek a terü|etek
po|gárosodottabb és jobb módúak á|tal |akott része a kerü|etnek, a kĹi|ső részekhez és a
lakóte|epen é|őkhöz képest. A belső terü|etek sűrűbben lakottak, de KülsőJózsefuárosnak is

vannak zsúfo|tabb kcirzetei, kÜ|önösen a |akótelepes tivezetben. A kerÜ|et kti|ső ovezetében, a
régebbi, zsúfoltabb bér|akás és paneI lakóteIepi tömbcjk lakói körében nagyobb arányban

forduInak e|ő az alacsonyabb iskolázottsággaI rende|kező, rosszabb munkaerő-piaci státuszú

csoportok képvise|ői. Az a|acsony jĺjvede|mi/vagyoni helyzetet növelő tényező a munkané|kü|iség,

a nagyobb gyermekszám, a fogyatékka| élés. A szegénység, a perifériára szoru|ás, a társada|mi

kirekesztődés mind-mind láthatóak a kerü|etben. Az ĺdősek és a gyerekek e|tartottsági rátája
budapesti viszonylatban magas. A jövedelmi viszonyok, arányai és egyéb mutatók együttesen
je|zik, hogy a szegénység fővárosi viszony|atban je|entős arányúnak tekinthető. A Magdo|na

negyed és az orczy negyed lakossága a|acsonyabb jövede|emme| rende|kezik, egy korábbi kutatás
(2004-es Koncepció) során az cinkormányzati bér|akásban é|ő vá|aszadók egy része mondta, hogy

anyagi okok miatt többször előfordu|t, hogy nem tudta időben vagy egyá|ta|án kifizetni a Iakás

fenntartásávaI kapcsolatos kiadásait, i||etve hátra|éka keIetkezett'

Az e|kovetett bűncse|ekményeket figyelembe véve megá|lapítható, hogy a gazdasági vi|ágvá|ság

óta je|entősen rom|ott a lakosság életkörü|ményének szintje, a kerületben é|ő szegény társadalmi
réteg még szegényebbé vá|t, ennek eredményeképpen megfigyelhető a |opások/kifosztások

számának növekedése. A statisztikai adatok a|apján Ło!L. l. fé|évben 230 esetben, fol2. l.

félévben 289 esetben történt i|yen jel|egű bűncse|ekmény a kerü|etben. osszegezve

megál|apítható, hogy a Vagyon e||eni, il|etőleg az á||ampo|gárok anyagi problémájáva| összefüggő

bűncselekmények e|követése társadalmi szintű, azok mindegyike gazdasági okokra vezethető
vissza.
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3.2 FoglaIkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A munkané|kü|iségi adatok - kü|önösen 2008 óta - évrő| évre rossz képet mutatnak a

fog|aIkoztatottságra tekintette|. A budapesti át|aghoz képest magasnak számító munkanélkĹiIiségi

mutató az elmú|t években tartóssá vá|t. Józsefuárosban a|acsony a fog|alkoztatottság szintje. A
munkanélkü|iek száma évek óta magas, az utóbbi években visony|ag stagná|. Magas a tartós 180

napot meghaladó munkané|kü|iek száma.

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

ev

15-64 év ktiziitti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

no férfi osszesen no férfi osszesen

tő fő tő tő % to % Íő %

2008 26437 f6TI4 52545 1426 5,4yo 1356 5,zyo 278L 5,3yo

2009 29212 21003 50215 174t 6,Oyo 1683 g,oyo 34f4 6,9%

2010 26039 259f5 5L964 1890 7,3%o 1788 6,gyo 3678 7,7%

20L7 25976 2s963 51939 t785 6,gyo t74f 6,7yo 3527 6,8%

TEIR

Ál!áskeresők aránya

9,Oyo

8,Oyo

7,Üyo

6,Iyo
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4,Üyo

3,Oyo

2,Oyo

t,oyo

o,oyo

2010 20tL 20t2 20L3 2074
wnők tłférfiak &összesen

20L5 2016 20t7

TEIR
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RegisztráIt munkanélküliek száma korcsoport szerint

2008 2009 2010 20tt 20t2

nyilvántartott álláskeresők száma iisszesen fő 278f 3426 3678 3526 374Ĺ

20 éves és fiataIabb
fő I 60 81 66 65

% 0,3yo 7;8% 2izYo L,9oÁ r,7yo

2t-25 év
fő 130 258 307 273 3t2
% 4,7yo 7,1yo 8,3yo 7,7yo 8,3o/o

26-30 év
tő 284 427 4].6 408 368

% 7.Ot;2% L2,3% !.1:;3% LL,6YO 9,9yo

31-35 év
tő 443 504 486 476 465

% 15,9% L4,7yo t3,f% 13,5% L2,4%

36-40 év
fő 378 428 503 466 498

% 13,6% L2,5%o t317% L3,2% 13,,3%o

4t-45 év
fő 372 468 471 478 488

% 13,4% 13,7% L2,8% L3,6% L3,Oo/o

46-50 év
tő 365 449 507 476 467

% L3;L% L3,L% 13,,8%ó L3,Se/o L2,5oÁ

51-55 év
fő 434 520 553 533 558

% L5,6% t5,fo/e 15;,Üyo 75,Tyo L4,gyo

56-60 év
tő 348 f90 331 324 494

% !2,5% 8,s%ó 9,lyo 9,fyo L3,2%

61 év felett
fő 20 28 23 26 26

% o,7yo o,8yo o,6yo o,7yo o,7yo

TEIR, Budapest Főváľos Kormányhivata|a Munkatigyi Központj a

Álláskeresők száma (fő)
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MegálIapítható, hogy 2009. éVtő| kezdődően a regisztrá|t á||áskeresők száma erőte|jesen

megnovekedett' A tartósan munkanélktiliek aránya szintén nagy eme|kedést mutat. 
^f07L. 

évben

számuk va|ame|yest csökkent (kösz<ĺnhetően a közfog|a|koztatás rendszerének változásainak),

azonban a2oL2. évben ismételten növekedés figye|hető meg.

KiizfoglaIkoztatásban résztvevők száma

ev
Közfoglalkoztatásban

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevő romák/cigányok

száma

2070 346 61

20tt 450 45

2012 307 33

Budapest Főváľos Koľmányhivata|a Munkaügyi Kĺizpontj a

A fog|alkoztatás e|ősegítésérő| és a munkané|kü|iek e||átásró| szó|ó 1991. évi lV. törvény 8. 5 (4)

bekezdése alapján a kozfog|aIkoztatás megszervezése a teIepü|ési önkormányzat köteIező

feladata. A kerĹi|eti közfog|a|koztatás koordinációját a határozat|an időre kötott kozszo|gá|tatási

szerződés aIapján a Budapest Esély Nonprofit Kft' végzi az onkormányzat intézményeivel

összehango|tan. A Budapest Esé|y Nonprofit Kft. fe|adata többek között a kerü|eti

közfog|alkoztatás tervezése, az ezze| kapcso|atos egyeztetések |efolytatása, döntés e|őkészítő

anyagok, beszámo|ók, tájékoztatók és ka|ku|ációk e|készítése, munka és egyéb nyilvántartások

vezetése, havi elszámolások e|őkészítése, ügyfé|szo|gá|at biztosítása heti Iega|ább 4x6 órában.

A Kft. a dolgozók munká|tatója a ,,kommuná|is területen,, (2013. évben 30 státuszon), aho| a

kerü|eti kcjzterü|eti munkafeIadatokat látja e|.

Közfog|aIkoztatás keretében el|átandó közfeIadatok: telepü|ésfejIesztés, közterü|et fenntartás,

köztisztaság, szociális e||átás, oktatás, egészségügyi eIlátás, egyéb, jogszabá|y áltaI a te|epĹilési

önkormányzatra rótt fe|adatok, továbbá önként vá||alt ku|turális tevékenység. A közfog|aIkoztatás

rendszere az elmú|t években je|entős áta|akuláson ment keresztü|. Bevezetésre kerĹi|t a hosszabb

és rcivid időtartamú közfogla|koztatás, utóbbi foIL. évben megszüntetésre kerü|t. A Budapest

Főváros KormányhivataIa V|||' kerületi Munkaügyi Kirendeltsége és a kerü|etben

közfogIaIkoztatásban munká|tatóként résztvevő intézményekkeI kötött hatósági szerződések

a|apján 2oL3. évben összesen 90 státusz betĺj|tésére van |ehetőség. A státuszok zcimében alapfokú

iskolai végzettséget igény|ő munkakörök (72 státusz), középfokú, i|letve felsőfokú végzettségge|

rendeIkező státuszok száma 18.

A fogadó szervezetek a Józsefvárosi Polgármesteri Hivata|, Józsefuárosi |ntézményműkcidtető

Kozpont, ,,oszirózsa,, Gondozó Szo|gá|at, Józsefvárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ

(JCsGyK), Józsefvárosi EgészségÜgyi Szo|gá|at (JESZ), Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.,

Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá |at, Budapest Esély Non profit Kft .
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Gazdasági aktlvitás az egyes kerület.részek tisszehasonlításában

Területi egység Teljes népességszám
Gazdaságilag aktív

népesség aránya

Munkané|kü|iek

aránya a

gazdaságiIag aktív

népességhez

viszonyítva

Palotanegyed 73 299 44,2%o 6,5%o

Népszínház negyed 7 742 42,9% 8,2%o

Csarnok negyed 11 035 4f ,o% LO,O%o

Corvin negyed LO 297 43,0% 9,5%o

Magdolna negyed Lf 068 40,3% L2,6%0

Orczy negyed 8 690 42,5% LO,gyo

Tisztviselőtelep f 655 37,r% 6,7%o

Ganz negyed L707 50,6% 4,4%o

Kerepesdű|ő ro52 44,3% 4,9%o

Százados negyed 3 449 43,3% 5,2%o

Losonci negyed 9 793 46,7% 7,7%o

Józsefuáros összesen 81787 43,0 % 8,8%o

44,8 %

Budapest Józsefuárosi onkormányzat (2009.)

A kerti|eti munkané|kü|iség adataibó|, a több negyedre - Magdo|na, orczy, Csarnok negyedek -
je|lemző a|acsony aktivitási szintbő| adódik egy igen fontos megá|lapítás, me|y szerint a gazdasági

aktivitás eme|ése, a munka vi|ágába történő integráció speciá|is segítségnyújtás né|kü| nem

o|dható meg'

A KMOP-S.r.7./B-t2-k-2ol2-oooI azonosítószámú pályázat (MNP|!|) köte|ező vá|la|ásai között

szerepe| a 2oL3. évi közfogla|koztatás keretén be|ü| a Magdolna negyed lakókörnyezetének

megújítása és rendben tartása, vaIamint karbantartása, ame|y szakképesítést nem igény|ő

terü|eteken a negyedben é|ő 10 főnek juttat közfoglaIkoztatási státuszt.

Budapest Főváros Kormányhivata|a MunkaĹigyi Központja kerü|eti kirende|tsége Budapest, V||l.

Baross u. 22-26, szám a|atti te|ephe|yen fogadja az á|láskeresőket és a nem nyi|vántartott munkát

keresőket. A Kirende|tségen 18 fő do|gozik, az egész napos félfogadási időben (hétfő-szerda) köze|

400-500, a többi napokon megköze|ítő|eg2oo tigyfé| Ĺigyeit intézve. A Kirende|tség a Józsefvárosi

Kclzosségi Házak Nonprofit Kft. közreműködéséve| évi két a|kalomma| (tavassza| és őssze|) rendez

nagyszabású á||ásbörzét, ezeken köze| 1000 munkanélkü|i jelenik meg és a résztvevő munkát

keresők mintegy Lo-L5%-ának sikerü| az ál|ásbörzének köszönhetően e|helyezkednĺe. Ezen fe|ü|

havonta ,,kisebb,, á|lásborzéken 100-150 á|láskereső Lo%-a ta|ál magának á||ás|ehetőséget. Az

érdek|ődőket á|láskeresési tanácsadássa| várják, segítséget nyújtanak ciné|etrajzuk írásában is. Az
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á|lásbörzéken már nemcsak a kerü|eti cégek, vá||alkozások kínálnak á||áshelyeket, hanem kerületi
és á|Iami intézmények is.

A JCsGyK ál|áskeresők k|ubja és á||áskereső tea-dé|után szervezéséve| segíti a munkané|kü|ieket az

e|sődleges munkaerő-piacra történő visszavezetésében. A fog|alkozások aIkaImávaI biztosított az

i ntern ethaszn á |at, va la mi nt sza kem ber segítsége is.

A Józsefvárosi onkormányzat koze| 200 mi||ió forintot fordít a Magdolna Negyed Program l||.

ütemére e|nyert köze| 4 milIiárd forintbó| a Magdolna Negyed foglalkoztatásának javítására.

A főváros á|tal is támogatott fog|alkoztatás-bővítő programoknak köszönhetően 2oL2. évben nőtt

a fog|aIkoztatottság Budapesten. Jelenleg köze| 1000 á||áshely vár betöltésre az egyik |egrosszabb

foglaIkoztatási m utatókkaI rendeIkező MagdoIna negyedben.

A kerület lakosságának iskolai képzettségi szintje eImarad Budapest egészét tekintve. A
munkanélkü|iek köze| Soo/o-a á|talános iskolai vagy annál alacsonyabb isko|ai végzettségge|

rende|kezik, szakmája nincs. Ezen rétegen be|ü| ha|mozottan hátrányos he|yzetűek az idősebb,

nyugdíj e|őtt á||ó korosztá|y, a gyermekvál|a|ást kĺivetően a munkaerő-piacra visszatérő nők,

valamint a megvá|tozott munkaképességűek és a fogyatékos emberek.

Az iskolai végzettség arányait tekintve Józsefuáros terü|eti egységei kcizött je|entős kü|önbségek

figyeIhetők. Míg a Tisztvise|őte|ep és a Pa|otanegyed lakói körében kieme|kedően magas a

fe|sőfokú végzettségűek aránya ,33,L%o és 29,f% - amely a fővárosi át|agot is megha|adja -, addig a

kerü|eten be|ü| is |egkedvezőt|enebb he|yzetű Magdolna negyedben ez az arány csak 9,8%o - a
budapesti érték mindössze 4o%-a.

A Munkatigyi Központ a TÁMOP L.L.4, pá|yázat keretében biztosít fe|zárkóztató képzéseket, e|ső

szakképzettség megszerzését segítő képzéseket, melyek általános iskoIai Vagy kozépfokú

végzettségre épü|őek. Az e|mú|t években ezen képzések csokkenő tendenciát mutatnak, me|ynek

oka, hogy je|en|eg csak uniós forrás á|ta| támogatott képzésekre tudnak ügyfe|eket kiközvetíteni.

foI3. évben összesen 80 fő tud ezeken a képzéseken részt venni, fő|eg pá|yakezdő

szakképzettséggeI nem rendeIkező ál|áskeresők.

lt munkanélküliek száma skolai végzettség sze rint

ev
nyi lvá nta rtott á l láskeresők

száma összesen

A nyilvántartott á! láskeresők megoszlása iskolai végzettség szeri nt

8 á|talánosnál alacsonyabb
végzettség

8 általános
8 általánosnál

magasabb iskolai
vészettsés

Fő fő % tő % tő %

2008 f78L 108 3,9% 864 3L,tyo 1809 65,0%

2009 3424 159 4,6yo t324 38,7yo 1947 56,7%

2010 3678 for 5,syo 1438 39,1% 2039 55,4%

20rt 3527 186 5,3%á 1475 40;Lo/o 1-926 54;60/o

2012 3740 21,4 5,7yo L5L2 40,4% 20L4 53j9%

TE!R, Budapest Főváros Kormányhivata|a Munkaügyi Központja
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A képzéseket szervező intézmények saját pályázat útján eInyert támogatásbó| fő|eg informatikai és

nye|vi képzéseket indítanak, me|ynek lehetőségérő| a Munkaügyi Központ hirdetőfa|án

fo|yamatosan tájékoztatja ügyfeIeit.

A fog|a|koztatás terü|etén hátrányos megkülonböztetés előfordu|ására vonatkozóan nem á||

rendeIkezésre adat.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális el|átások, aktív korúak e!!átása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások

A szociális igazgatásró| és szociá|is e||átásokró| szó|ó 1993. évi |||. törvény az elmúlt években

többszcir kertilt módosításra, me|ynek e|őírásai a pénzbe|i és természetben nyújtott szociá|is

e|látások, va|amint a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociá|is e||átások he|yi szabá|yairól szó|ó

37 / 2oo4. (V| |. 1.5. ) ön korm á nyzati ren d eletbe kerti ltek beép ítésre'

A Budapest Főváros Kormányhivatala V|||. kerÜ|eti Hivata|a (Járási hivata|) fol3. január 01'

napjátóltöbb á||amigazgatási fe|adatot vett át a jegyzőktő|. Tcibbségében azok az Ügyek maradtak

a jegyzőkné|, ame|yeknek a he|yi viszonyok ismerete elengedhetetlen vagy amelyekben nem

országosan egységes szabá|yozás, hanem helyi mér|ege|ési |ehetőség is van.

A szociá|is e||átórendszer a rászoru|tak támogatását alapvetően háromfé|e módon biztosíthatja:
pénzben, természetben és szemé|yes gondoskodás útján. A szociá|is rászorultságtó| függő pénzbeli

e|látások iránti kére|met a lakóhe|y szerinti i||etékes onkormányzat Po|gármesteri Hivatalánálvagy
a Járási hivata|ná| |ehet benyújtani.

|dőskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövede|emmel nem rende|kező időskorú személyek

részére nyújtott támogatás. Az időskorúak járadékát 2013. január 01. napjátó| a járási hivatal

á|lapÍtja meg.
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TElR, Budapest Józsefuárosi onkormányzat
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Megá||apítható, hogy az e|múlt öt évben növekvő tendenciát mutat az időskorúak járadékában

részesü|ők száma, mely novekedés várhatóan az elkovetkező években is fo|ytatódik, ame|y az tit
éven be|ü| nyugdíjkorhatárt betöltő korosztály munkaerő-piaci he|yzetébő| adódik (a je|en|eg

regisztrá|t á||áskeresőkI3%-átteszi ki, me|yből sok a tartósan munkanélkü|i).

Aktív korúak e||átása a hátrányos munkaerő-piaci he|yzetű aktív korú szemé|yek és csa|ádjuk

részére nyújtott e||átás. Az aktív korúak e|látásában részesü|ő személyek részére fog|a|koztatás

helyettesítő támogatás Vagy rendszeres szociá|is segély kerül megá|lapításra.

A fog|alkoztatást he|yettesítő támogatás évente, a rendszeres szociális segé|yre va|ó jogosu|tság

kétévente kerriI fe|ĺ.j|vizsgá|atra. A fog|alkoztatást helyettesítő támogatás éves fe|ü|vizsgálata során

a jogosu|t személy 30 napos munkaviszonyt ke|l, hogy igazo|jon. Erre |ehetőség van több módon.

Nyílt munkaerő-piacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglaIkoztatottként |étesít

munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű

ĺinkéntes tevékenységet fo|ytat Vagy ktizfog|alkoztatásban Vesz részt. Amennyiben ezen

alternatívák közü| egyiket sem tudja a jogosu|t igazo|ni, a támogatás megsztintetésre kerÜ!. A

Budapest Józsefuárosi önkormányzat rendeIetében a fog|aIkoztatást helyettesítő támogatásra va|ó

jogosu|tság egyéb fe|téte|eként írja elő, hogy a kére|em benyújtója, i||etve az e|látás jogosultja a

lakókornyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó fe|téteIeket köteIes te|jesíteni.

Rendszeres szociá|is segélyben részesü|het az aki egészségkárosodott, vagy aki a rá irányadó

nyugdíjkorhatárt 5 éven be|ü| betö|ti vagy aki 14 éven aIuIi kisgyermeket neve| és a te|epĹilésen

nincs biztosítva a gyermek napkcizbeni e||átása. A fogla|koztatást he|yettesítő támogatásban

részü|ők a munkaügyi központ kirende|tségéve|, míg a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betö|tő

személyek a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.-veI kcjtelesek együttműködni.

PénzbeIi és természetbeni szociális el|átások: aktív korúak eIlátása időskorúak járadéka, a

lakásfenntartási támogatás, ápo|ási díj, adósságcsĺikkentési támogatás, átmeneti segé|y,

kĺizgyógyel|átás, köztemetés, rendszeres gyermekvéde|mi támogatás, rendkívü|i gyermekvéde|mi

támogatás.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, Iakhatási szegregáció

A kerü|etre je||emző |akásviszonyok hiányosságai, a komfortbe|i és egyéb |akhatási hiányosságok az

orczy- és a Magdo|na negyedben sűrűsödnek ĺjssze.

1-998-ban a kerü|et Iakásál|ománya összesen 40 239 |akásból á||t. 1998 és 2006 között a lakások

mennyiségében és minőségében némi javu|ás tapaszta|ható, 2006-ban 40 966 lakás tartozott a

kerü|eti |akásá|lományba. A |akások tu|ajdoni viszonyainak tekintetében tovább fo|ytatódott a

rendszervá|tás után megindu|t privatizációs folyamat, me|ynek hatására az 1998-ra je|lemző 4o%-

os önkormányzati tu|ajdoni hányad 2003-ra f2%-ig cscikkent, s 2007-re e|érte a t5%o-ot, azonban

még ez a tS%-os arány is a legmagasabb Budapesten.
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Az elmú|t években jelentősen vá|toztak a |akásviszonyok a kerti|etben, csakúgy, mint a fővárosban.

A |akásá||omány a nagyszabású építkezések, il|etve számos a|acsony komfortfokozatú vagy

komfon né|kü|i |akás megszűnése e||enére sem mondható tú| kedvezőnek, mert a |akások nagy

számban egyszobásak. A kerü|et |akásál|ományára je||emző a rendkívüI magas önkormányzati

tulajdon me||ett a lerom|ott műszaki á|lapot és a korszerűt|enség, tekintettel arra, hogy a |akások

je|entős része 1900 e|őtt épü|t. A fővárosi átlaghoz képest magas számú a nem komfortos |akások

aránya, az összkomfortos |akások aránya szintén e|tér negatív irányban a budapesti át|aghoz

viszonyítva. Eme||ett a |akások esetében is megfigye|hető a kerü|et részeinek kĹi|onbözősége. A

nem komfortos |akások aránya a Magdo|na és az orczy negyedben a |egmagasabb, és itt magas az

önkormányzati tuIajdonú |akások aránya is.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat a kerü|et megíté|ésének, valamint |akossága |akhatási

körü|ményeinek javítása érdekében 2000-ben eIhatározta, hogy összefogott rehabiIitációs

projektet kezdeményez. A projekt területének a Práter utca - Szigony utca - Tcjmő utca - Ba|assa

utca - Apáthy utca - Szigony utca - Ü||ői út - József körút á|ta| határolt, összességében 2f
hektáros területet vá|asztotta. E|indult a Corvin sétány Program, me|ynek eredményeként közel

700 rossz minőségű zömében komfortné|kü|i |akás bérlőinek javultak az életkörü|ményei.

E|mondható, hogyJózsefuárosban egy újvárosrész került kia|akításra Corvin negyed néven.

A Budapest Józsefvárosi tnkorm ányzat a Iakhatás elősegítése érdekében időszakosan

lakáspályázatot ír ki. Az e|múlt és a 2oL3' évben 2-2pá|yázatta|segítette a |akáshoz jutást.

2ot3. évben a Budapest Józsefváros! tnkormányzat tu|ajdonában összesen 4985 lakás van,

me|yből 441 bér|emény esetében ál|apítottak meg szociá|is lakbért, me|y szociális rászoru|tság

alapján kére|mezhető' A szociá|is lakbér megá||apításának feltéte|eit a Budapest Józsefvárosi

onkormányzat rende|etben szabá|yozza. A kedvezményes |akbér megá||apítása segíti a lakásban

lakók |akhatással kapcso|atos kiadásainak csökkentését, ezá|tal hozzájárul a |akhatás

biztosításához. A szociá|is lakbért fizetők bérleményei kozü| 83 komfort nélktili.

A |akhatás tekintetében a |egveszé|yeztetettebb csoportok a kedvezőt|en jĺivede|mi he|yzetű

családok, a pá|yakezdők, a nagycsaládosok, a súlyos betegségge| küzdő csa|ádok.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat biztosÍtja továbbá a szociá|is törvény szerinti normatív

lakásfenntartási támogatást, vaIamint az adósságcscikkentő támogatást.

Támogatásban részesülők

ev
lakásfen ntartási támogatásban

részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők

száma

2008 929 576

2009 730 677
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20to 706 1355

zott 813 754

20L2 1276 L070

Budapest Józsefriírosr

A kerü|etben számos csa|ád é| nehéz szociá|is körÜ|mények közcjtt, me|yet a|átámasztanak a

segé|yezési mutatók is, a családok nagy része vagy a megé|hetését vagy a |akhatássa| kapcso|atos

kiadásait fedezi a havi rendszeres jövedelméből. A szociálisan rászoru|ók esetében a havonta

történő természetbeni támogatássa| csökken a |akhatással kapcso|atos kiadások mértéke, de

ennek e||enére az elmúIt időszakban nőtt a hátra|ékosok száma, a JCsGyK -hoz adósságrendezés

miatt fordu|ók száma, il|etve a CsaIádtámogatási Iroda segélyezési mutatói alapján. Lakhatást

segítő támogatás a normatív Iakásfenntartási támogatás. A szociá|is tcirvény rendeIkezik

adósságkeze|ési szolgá|tatásról, amely a 6 hónapot meghaladó hátra|ék esetében segít. A
hátra|ékkal rende|kező csa|ádoknak a JCsGyK adósságkeze|ési csoportja nyújt segítséget a hátralék

rendezéséhez, ez lehet a Há|ózat A|apítvány á|ta| igénye|hető támogatás vagy önkormányzati

adósságrendezés, mindkét esetben önrészfizetési köte|ezettség mel|ett. A tapasztalat a|apján a

szegénység egyik jel|emzője a |akhatással összefüggő hátra|ék felha|mozódása és ennek az

adósságá|lománynak a fo|yamatos újraterme|ődése.

Az adósságkeze|ési szolgáltatást igény|ő csa|ádok nagy része azért kerü| e|utasításra, mert a

szociá|is torvényben fogla|tak és az ĺjnkormányzati rende|etnek megfe|e|ően az adósságkezelési

szo|gá|tatás Iezárásátó| számított két éven be|ü| újra nem részesü|het adósságkeze|ési

szoIgá|tatásban.

Egy korábbi 2004-ben végzett kutatás során a vá|aszadók kcjze| negyede, az onkormányzati

bér|akásban é|ők kcize| harmada em|ítette, hogy e|őfordu|t már ve|e, hogy anyagi okok miatt nem

tudta kifizetni a lakássaI kapcsoIatos kiadásokat, vagyis adóssága, hátra|éka keletkezett'

A kérdezés időpontjában _ a vá|aszadók saját beva||ása szerint - a háztartások 10%-nak volt

lakbér-, és/vagy közműdíj tartozása, s közös költség hátra|éka.

Az adósságot em|ítők 65o/o-a egyszobás lakásban |akik, a csoport többségét kitevő bér|akásban é|ők

esetében ez az arány 78% (tu|ajdonosok 32o/o|.

A felha|mozott hátra|ék megosz|ása is inkább a kevésbé eladósodott tu|ajdonosok számára

kedvező, mive| a bér|ők esetében je|entősen nagyobb a 100 000 Ft-ot meghaladó adósság aránya

( b é r| a ká s b a n é | ő k 39o/o-a sze m b e n a tu l aj d o n o sok fL%-áv a|).

A korábban Vagy jelen|eg hátra|ékka| rende|kezők harmadáná| (36%) már e|őfordu|t, hogy

tartozásuk miatt kikapcso|ták az áramot (az összes megkérdezett 8%-a esetében). Ez az arány
jelentősen magasabb a hátralékos bér|őkné| (43%), mĺnt a hátra|ékos tulajdonosokná| (23%).
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A LELEK - Program

Cé|ja a haj|éktaĺanná vá|ás mege|őzése, va|amint a már haj|éktalanná vá|t emberek komp|ex

rehabi|itációja, reintegrációja. Megteremti a haj|ékta|an emberek társadalmi és munkaerő-piaci

integrációjának esélyét, valamint megfe|elő, fenntartható és hosszú távú |akhatási mego|dást

biztosít a haj |éktaIanság prob|émájának megoldására'

A programba va|ó bekerü|és i||etékességi fe|téteIe, hogy mindenki azon a telepü|ésen veheti

igénybe, ahol elveszítette a Iakhatását (Józsefvárosban).

Célja:

- A haj|éktalanná vá|ás mege|őzése

- A haj|éktalanságbó| kivezető út megteremtése

- A visszail|eszkedés segítése a munka vi|ágába

- Az öná||ó |akhatási |ehetőség fe|téte|einek biztosítása

- A te|jes társadaImi rehabiIitáció e|ősegítése

- Azöná||ó életvitelfe|tételeinek megteremtése

A program célcsoportja

Az egyedü|á||ó emberek körében a munkaképes, a rehabiIitációs fo|yamat segítségéve| a nyí|t

munka-erőpiacon e|he|yezkedni, és |akhatásukat öná|lóan megtartani képes hajlékta|an emberek
je|entik a program cé|csoportját.

A Józsefuárosban é|ő családok kozül azok tartoznak a cé|csoportba, ame|yek gazdasági|ag öná||óak,

a gyermek neve|ésére a|kalmasak, és rajtuk kívÜl á||ó okbó| |akhatási krízishe|yzetben vannak.

E|he|yezéstik a család újraegyesítését is jelentheti, amennyiben a gyermeküket korábban már

ál|ami nevelésbe vették, és az em|ített fe|téte|eknek megfe|e|nek. E|őnyt é|veznek azon családok

aho| az együtt kö|töző gyermek(ek) é|etkora |egfe|jebb 3 év.

ł LÉLEK.program feladatai és főbb tevékenységei

ł Érr-program fő he|yszínei a tÉttr-pont, LÉLEK-Ház, szo|gá\ati lakások és a bér|akások, csa|ádos

kozösségi szál|ás'

LÉttt<-pont:

- A LÉLEK-pont fe|adata a Józsefváros terü|etén haj|ékta|anná vá|t emberek e|érése, és a
programmal kapcsoIatos információkkal történő ellátása. Közreműk<jdik az illetékesség

megá||apításában, információt nyújt, szükség esetén megfe|e|ő e||átásba irányít tovább.

További fe|adata az e|he|yezési szükségletek és Iehetőségek fe|tárása és a szükséges

szo I gá |tatások m egh a tározása, i l Ietve b iztosítása'

- Adminisztratív és szo|gá|tatásszervező központként műkĺidik, szociá|is esetkeze|ési,

esetmenedzseri feladatokat |át e|.
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A programba bevonásra kerülő személyek kiválasztása:
llIetékesség megá|lapítása esetén a bekerÜ|ési fe|téteIek a következők:
- Magyar á|lampolgárság
- Aktív kor, i||etve munkaképesség.

- Fogla|koztathatóság - egészségügyi, mentá|is á||apota, munkaképessége alapján a|ka|masság

az eIsődIeges munkaerő-piacra való be|épésre.

A kivá|asztás fo|yamán az AA aIkohol-tesztjének fe|véte|ére is sor kerü|, az esetleges aIkoho|-

függés, iIletve annak mértékének megá ||apítása érdekében.

A bekerü|ésről a lÉttr-Programban dolgozó szakmai munkacsoport dönt.

Védett és egyéb foglalkoztatás biztosítása:
A foglaIkoztatás biztosítása történhet:
- az onkormányzat saját tulajdonú közszo|gá|tató rendszerében, je|enIeg a JVSZ keretében
- szociá|is szcjvetkezetek, szociális vál|a|kozások keretében, me|yeket az Önkormányzat a helyi

szükség|etek i||etve a közösségi szükség|etek kie|égítéséveI bíz meg

- gazdaságivá||aIkozásokbevonásávaI

- védett fog|a|koztatás a megvá|tozott munkaképességűek és a kompetenciahiánnyal kÜzdők

számára speciá|is m unkakörü|ményekke| és feltéteIekke|.

Lakhatás biztosítása: a Éur.ház és a csatádos köztisségi száltás

R tÉtĺr-program két intézményben, és több |épcsőben biztosÍtja a takhatást.

A lakhatás biztosításának első lépcsője, ún. Éux . házban történik. (V|l|. Koszorú u. 4.) A kis

férőhelyszámú, a szemé|yességet biztosító szolgálati szá|lás a hagyományos haj|ékta|an el|átási

intézményi formákba foga|mi|ag be nem i||eszthető védett, közösségi szá|lás, a munkásszá|ló és a

rehabiIitációs célú átmeneti szá||ásformák egyfajta ĺitvözete, szigorú házirendde|.

A LÉLEK-Ház munkatársai elsősorban a közösségi egytitté|és szabá|yainak betartását, az ehhez

sztikséges készségek fejlesztését segítik, valamint felkészítenek az öná|!ó életvitelre.

A családos közösségi szá|Iáson (Vlll. Szerdahelyi u. 5.) történő elhe|yezés aIapvetően a

Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ és az onkormányzat jelzése a|apján, a jogosu|tság és az

a I ka I m assá g megá | |a p ítását követően történ i k.

A Szerdahe|yi utcai ingat|an funkciójának meghatározásakor figye|embe ke|lett vegyĹik azt a

fontos körü|ményt is, hogy a tÉtrr-program a csa|ádok számára eddig nem kíná|t mego|dást.

Erre tekintette| az ingat|ant családok számára, egyfajta közösségi szá||ásként hasznosÍtjuk. A
Program a Szerdahelyi utcai ingat|anban egy új és hiánypótló e||átási formát va|ósít meg. Ennek

megfe|elően ezen a csa|ádi közcisségi szá||áson alapvetően te|jes és gyermekes családokat

he|yezünk e|, o|yanokat, akik gazdasági érte|emben képesek a család fenntartására, é|etvite|ük

is megfe|e|ő, azonban va|ami|yen okbó| |akhatási krízishelyzetbe kerü|tek a Józsefvárosban.

Ez a mego|dás egyrészt preventív je||egű |ehet, mege|őzendő a csa|ádok hajlékta|anná vá|ását,

és szétesését, a gyermekek átmeneti nevelésbe kerü|ését'
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Szo|gálati bérlakás biztosítása:

- Az tnkormányzat a LÉLEK - házban rehabilitá|ódott szemé|yek számára minimum 1 év

időtartamra szo|gá|ati bérlakást biztosít. A bekcj|tĺizők a szo|gá|ati |akás teljes rezsikö|tségének
(víz-csat.,vi|lany,gáz), vi|lanyfűtéses |akás esetén minimum 30% -át, gázfűtés |akás esetén

minimum 50 % -át fizetik. A megá||apított mérték nem csupán a fűtésre, hanem a

lakáshaszná|at összes kö|tségére vonatkozik. A mérték eltérését a viIlanyfűtés rendkívü| magas

kö|tségei indokolják.

Szociális bér!akás biztosítása:
- A szolgá|ati bér|akásban eltö|tött idő után, a Programban résztvevők számára,

időre, szociális bér|akást biztosít, a he|yi rendeletnek megfelelően, |akhatóvá téve.

- A bérlakásba való költözésre a programban va|ó részvéte| közös értéke|ését

kerü|het sor. Az értéke|és a te|jes stáb és a je|entkező részvételéVeI történik.

határozott

követően

A |akást a

szakmai munkacsoport javas|ata aIapján az IntézményVezetője je|ö|i ki.

- A bér|akásban é|ők természetesen a rezsi te|jes ĺisszegét kel|, hogy fizessék.

- A csa|ádok közösségi szá|lásáró| kö|töző családokra - a |étszám kivételéve| - ugyanezen

szabá|yok vonatkozna k.

Utánkövetés

A LÉLEK-Pont (a szo|gá|ati lakásbó| való kikcj|tözés után), 1 évig a határozott idejű bér|eti szerződés

lejártáig utánkövetést végez a rehabi|itálódott szemé||yel, il|etve családda|, melynek formája

életvezetési tanácsadás, konzu|táció, célja pedig a lakásvesztés megelőzése és az integráció

további segítése, va|amint a teljes integráció megva|ósu|ása. Az utánkövetést követően a lakhatás

megtartásának segítése érdekében a kiköltozőnek szüksége van további szociá|is típusú segítségre,

azt a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjó|éti Kĺizpont keretein be|ü| |átjuk indokoltnak

biztosítani, hason |óan bárme|y kerületi lakoshoz.

Köztisségi kiizlekedéshez való hozzáférés

A kerü|et Budapest viszonylatában centrá|is e|he|yezkedésű, több je|entős a kcjzösségi kcĺzlekedés

szempontjábó| fontos csomópont található a terü|etén, ezen kívül a |egnagyobb személyforga|mat

|ebonyo|ító vasúti csomópont is a kerü|etben van, ezá|tal e|mondható a kerület köz|ekedési

infrastruktúrája kifejezetten jó. Józsefvárosban kifejezetten ktilterÜletnek számító Vagy nem

lakóövezetben eIhe|yezkedő |akások nem ta|álhatóak, a közműszo|gá|tatások mindenhol

elérhetőek.

3.5 Te|epek, szegregátumok helyzete

Területl szegregáció

A prob|émák je||emzően két terü|eti egységben (orczy negyed, Magdo|na negyed) sűrűsödnek

cjssze. A két krízisterü|et |eszakadásának megá|lítását célozza a 2004-ben e|indu|t Magdo|na
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Negyed Program. Ezekben a negyedekben je|lemző a magas munkané|kü|iség, az a|acsony
isko|ázottság és a rendkívül aIacsony minőségű |akásálIomány.

A Magdo|na negyedben és az orczy negyedben a háztartások 1.3%-ban az egy főre jutó jövedelem

kisebb, mint az öregségi nyugdíj-minimum too%o-a,29% esetében nem ha|adja meg annak Lso%-

át, és 44% esetében pedig annak \oo%-át (a|ig több mint ötvenezer forintot). osszességében az

orczy negyedben valamive| magasabb a két a|só jövedelmi csoport aránya (nagyobb a

szcgćnység), mint a Magdo|na-negyedben, a két negyedben é|ő csa|ádok e módon mért
jcivede|emszintjében nem ta|áltunk je|entősebb kti|önbséget' Az elmú|t időszakban számos

tanu|mány, e|emzés fogla|kozott már a jcivede|emhiányos é|ethe|yzetekke| és a |akbérekkel,

valamint közműdíjak terén történő e|adósodottság kapcso|atával, ame|y ezen keri'i|et-részekben

haImozottan jeIentkező gond.

A kertiletet é|es szegregáció je||emzi, s ennek a he|yzetnek az orvos|ására nem e|égségesek a

szociá|politika eszközei.

Kvázi szegregációs mutatónak haszná|hatjuk azt az adatsort is, ame|y a rendszeres szociá|is

segé|yben részesü|ők negyedenkénti megosz|ását mutatja be.

A kerü|et közoktatási intézményeiben is je|en Van a szegregáció, részben spontán je|enségként (a

sztilők a szabad iskoIavá|asztás révén a magasabb presztízsű óvodákba/isko|ákba íratják
gyermekeiket), részben az oktatásszervezés ad módot rá atagozatos osztá|yok működéséve|.

Az intézmények presztízse közötti különbségek kitapinthatóak. A statisztikák egyérteIműen

mutatják az iskolák eredményessége közötti kü|ĺinbséget. (A Lakatos Menyhért Álta|ános lsko|ában

az országos átlagnál magasabb arányban talá|kozunk hiányzás miatti évfo|yamismét|őkke|, ennek

okait nagyrészt ismertek, de a problémát orvoso|ni szükséges. A diákok az országos át|agot

meghaIadó arányban fo|ytatják tanulmányaikat szakiskolában. A kompetenciamérés adatai szerint
az országosná| |ényegesebben gyengébb az ebben az iskolában tanu|ó diákok te|jesítménYe, az

iskolán kívüli segítő programokban csak a gyerekek 7 o/o-d vesz részt.)

Magdolna negyed program (MNP}: A Magdo|na negyed Józsefváros és ta|án Budapest egyik

legnagyobb kiterjedésű terti|ete, me|y a Fiumei út, Baross utca, Nagyfuvaros utca és a Népszínház

utca á|ta] kĺjrti|határo|t területet fog|alja magában, ahol a lerom|ott fizikai környezet, társadalmi-
gazdasági e|maradottság, hátrányos helyzetű csa|ádok magas koncentrációja egzakt módon is

kimutatható. A terüIeten magas a hátrányos he|yzetű csa|ádok koncentrációja és a roma népesség

aránya is. A fizikai környezet folyamatos romlása és az évek óta tartó lefelé mozgő társada|mi

spirál következtében a városrész egyre jobban leszakadt a kerület többi részétő|.

A Magdo|na negyed program keretén be|ü|, ame|y immár a l||. részéné| tart, a negyed házai -

közterei megújultak, ebben a részben a szociális programok is nagy hangsú|yt kapnak, me|y a

negyedben é|ő, hátrányos he|yzetű csa|ádoknak, időseknek és fiataloknak segítenek Íe|zárkózni.

Lesz Családfej|esztő |roda, amely többek között az á||áskeresésben segíti a negyedben é|ő, nehéz

helyzetben |évő csa|ádokat, de tanácsokat ad a pénzük beosztásáva| kapcso|atban is. Szociá|is



mosoda nyí|ik majd, aho| a rászoru|ók, az idősek, vagy az a|bér|etben é|ő fiatalok, jelképes

összegért ki tudják mosni a ruháikat. A Magdo|na Szociá|is Irodában szintén tanácsokat kaphatnak

majd a munkakeresés, aIbérletkeresés, vagy egyéb prob|émák megoldásában.

Á telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjábólfőbb je|lemzői

Az érintett terrj|et

nregnevezése

(2009. évben haszná|t

eInevezésse|)

Legfe|jebb á|talános iskolai végzettséggeI rendeIkezők
és a rendszeres munkajcivede|emmeI nem rende|kezők

aránya az aktív korú népességen be|u|,%

Magdolna negyed f3,2%

Orczy negyed ft,2%

Józsefváros Központ L8,8%

Csarnok negyed L8,O%

N épszín háznegyed L3,5%

Szigony negyed L2,2%

Tisztvise|őteIep L2,O%

Ganz negyed LO,r%

Palotanegyed 8,8%

Kerepesi negyed 8,3yo

Százados úti negyed 7,6%0

ózsefuáľosBudapest nkormányzat (2009.)

Rendszeres szociá|is segé|yben részesü|ők aránya a Iakások számához viszonyítva (2009.)

2,00%

1,00%

0,00%

.."")"1""*$".;!*1$r*"{ff
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A fenti táblázatban is jó| |átható, hogy a Magdo|na negyedben a |egmagasabb támogatásra szoru|ó

családok aránya, ezen a terü|eten az <inkormányzati tulajdonban lévő bér|akások aránya is

magasabb a kerü|et más részeihez viszonyítva. A magas segé|yezési adatok, az a|acsony iskolai

végzettség és a munkané|küliség aránya is megfigye|hetően magasabb, ebbő| következtethető,
hogy koncentrá|tabban jeIentkeznek az esé|yegyen|őséget befo|yáso|ó tényezők.

Egészségügyi és szociális szolgá|tatásokhoz való hozzáférés

ev
Felnőttek és gyermekek részére
tervezett háziorvosi szo|gálatok

száma

Csak felnőttek részére
szeníezett háziorvosl
szo!gáltatások száma

Házi gyermekorvosok által
eIlátott szolgálatok száma

2008 68 55 55

2009 66 54 54

20to 65 54 54

20tr 65 54 54

2012 65 54 54

TEIR

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat az egészségügyről szó|ő L997. évi CL|V törvény 152. 5 (1)

bekezdésében meghatározott köte|ező, és az egészségügyi alape||átás körébe tartozó fe|adatait

részben a Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgá|at, részben egészségügyi feladat e||átási szerződések

útján látja e|. Az egészségügyi alape|látásban 45 háziorvos és LL házi gyermekorvos dolgozik,

ezenkívti| összesen 2f fogorvosi körzetben történik a kerület lakosságának fogászati a|apel|átása,

me|y szerződés útján kertiI biztosításra.

A kerü|etben az á|talános járóbeteg-szake|látást az onkormányzat álta| alapított és működtetett

JESZ |átja e|, székhelye: 1084 Bp. Auróra u. ff-28,

A JEsz kimutatása a2ot2. évi esetszámokróI

Add!ktotóg!a

n||91g9lóg!.q

Bőrgondozó

Di.abetesz

Fii|-orr-gége

]deggyógyászat
Kardio|ógia

Labor

Nőgyógyászat

onko|ógia

orthopédia
Pszichiátria

Reumato|ógia

Röntgen

4702-

1q10-

24165

1905

L364L

4675

LOZ8/S

32573

15664

60-5

6to:97

231'60

863'26

22253
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2
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0.6
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7
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Sebé9.3e.t. 
.

Szemé9zet

Tüdőgo.ndo'1ó

Uro|ógia

A JESZ-ben a 18 különböző szakrende|ésen a 2ot2. évben összesen 315.148 orvos-beteg ta|á|kozó

tĺirtént. A |egnagyobb számban a Reumatológián |áttak e| betegeket, aho! ĺjsszesen 14 szakorvos

do|gozik, változó időtartamban. Je|entős a betegforgalom a labor, tüdőgondozó, pszichiátria, a

röntgen, valamint a bőrgondozó szakrendelésein. Az összesen 52,3 szakorvosi státuszon 90 orvos

dolgozik, 45.en közreműködőt szerződéssel. Az e|őzőekben |eírt |étszámban nem szerepe|nek a

fog|alkozás-egészségü Evl (2), i||etve az ifjúsági szakorvosok (5).

A szakorvosi rende|ések a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdonát képező, Auróra u.2f-
28. sz. a|atti 3430 m2 a|apterü|etű ingatlanban, va|amint a Korányi S. u. 3/A 3032 m2 alapterületű

ingat|anban torténnek. Az Auróra utcai ingatlanban a járóbeteg szake||átáson kívü| alape||átás is

működik.

A JEsz rendszeresen végzi a |akosság egészségügyi szűréseit, ennek keretében kerü|t |étrehozásra

a ,,szűrő szombat,, elnevezésű program, mely |ehetőséget biztosít ingyenes szűrővizsgálatok

igénybevéte|ére.

Sportprogra mokhoz va|ő hozzáf ér és

A Józsefuárosi K<jzĺjsségi Házak Nonprofit Kft. szervezésében és |ebonyo|ításában működő nyári

napközis tábor keretein be|til a józsefvárosi gyermekek sportfog|a|kozásai a nemrégiben átadásra

kerü|t Homok u. 7., va|amint a Dankó u. 18. szám a|atti sportpá|yákon biztosítottak, mely pályák új

gumiborítást kaptak, ezá|taI biztosítva a gyermekek minél biztonságosabb, színvonaIasabb

szabadidős tevékenységeit.

Az ovi-foci program: a kerületben a Koszorú utcai óvodában kapott helyet az ovi Foci Közhasznú

A|apítvány á|ta| támogatott műfüves 6x12m-es sportpálya, me|y a legkisebbek számára nyújt

|ehetőséget a mozgásra, i||etve a mozgás ĺjrömének fe|fedezésére. Az A|apítvány biztosÍtja a

sportpá|yán a futbaIlfoglaIkozások megtartásához szÜkséges eszközöket, va|amint

óvodapedagógusok részére a képzést a megfeIe|ő foglaIkozások megtartásához.

A Józsefuárosi onkormányzat a sport fe|adatokat az óvodai - korábban iskolai - fog|a|kozásokon is

biztosítja.
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NEVELÉs|, oKTAľÁsl És oveKoRLATl HELYlsÉcex

Ovoda

Nevelési és oktatási helyiségek

Ovodai
csoportszoba Tornaszoba Tornaterem

Gyerek-Virág N.o.

tagóv. Baross u.93.

Kincskereső N.ó.

Várunk Rád N.o.

Napsugár N.ó.

Koszorú N.o.
Hétszínvirág
N.O.

ĺÁ-l.xn ľ.ó.

Mesepalota N.O.

Pitypang N.ó.

Szivárvány N.ó.

tagóv. Tömő u.38/A

Százszorszép
N.O.

Napraforgó N.o.
Katica B. és
N.ó.

4

4

5

4

4

4

4

5

5

4

4

3

6

4

6

1

1

1

1

Osszesen: 66 I 2

Budapest Józsefuarosi (2012.)

A kerületi óvodákban a fenti kimutatás szerint sportfogla|kozásra a|ka|mas tornaterem vagy

tornaszoba nem mindenhol á|| rende|kezésre, ezért a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat
terembér|ésse| segíti a gyermekek számára az egészséges fej|ődéshez szükséges testneve|és

foglalkozások biztosítását.

A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat együttműködési megá|lapodást kötött a Ferencvárosi

Torna C|ubba| és az FTc Női Kézilabda Kft-ve|, me|ynek keretében a józsefuárosi gyerekek az

isko|ájukban és az egyesület csarnokában kézi|abdáznak, az FTC potenciá|is utánpótlását je|entik.

A Budapest Józsefuárosi önkormányzat kapcso|atban Van a Budapest Fővárosi tnkormányzatáva|,
ahonnan folyamatos tájékoztatást kap a budapesti sportversenyekrő|, sportolási Iehetőségekről.
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A kerületi egyesü|etek közü| je|entős az MTK Hungária, |abdarúgó pá|yája a Hungária körúton

ta|álható, BKV Előre SE pályája a Sport utcában ta|álható, itt |abdarúgó és teke szakosztály

működik.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat minden évben sport pá|yázatot ír ki, me|yen támogatáshoz
juthatnak egyesü|etek és magánszemé|yek egyaránt. A Budapest Józsefuárosi onkormányzat
focicsapata évente részt vesz a kerü|etek kcjzotti focitornáján.

Szemé|yes gondoskodást nyúitó szociális szolgá|tatásokhoz va|ó hozzáférés

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat a szociá|is igazgatásró| és szociá|is e||átásokról szó|ó 1993.

évi Il|. törvény, vaIamint a gyermekek védelmérő| és a gyámügyi igazgatásró| szó|ó 1997. XXX|.

törvény rendeIkezései alapján biztosÍtja a kü|önbcjző szociális e||átásokat. A szociá|is igazgatás

hatósági fe|adatait a HivataI Humánszolgá|tatási Ügyosztá|y Csa|ádtámogatási Irodája |átja e|. A két

törvény mega|kotása óta e|te|t időszakban az e||átások iránti igény dinamikus növekedést mutat, a

tendencia hátterében a társada|om egyes rétegeit érintő kedvezőt|en vá|tozások á||nak, ezze|

egyidejű|eg a szociális kiadások súlya jelentős mértékben növekedett.

A szemé|yes gondoskodást nyújtó e||átások tekintetében a kote|ezően e|őírt vagy önként vá||a|t

feIadatokat az cjnkormányzat saját fenntartású intézményein kereszttiI vagy feladat-e||átási

szerződés útján biztosÍtja a |akosság számára.

Az ,,oszirózsa,, Gondozó Szo|gá|at á|ta| nyújtott a|apszo|gá|tatások a házi segítségnyújtás,

étkeztetés, a je|zőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappa|i el|átása, érte|mi fogyatékosok

nappa|i e||átása, szenvedélybetegek nappa|i e||átása, szakosított e||átás az átmeneti e|helyezést

biztosító időskorúa k gondozóháza.

A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat, mint fenntartó önként vá|la|t fe|adatként L997. februárja

óta fo|yamatosan biztosÍtja, a fenntartásában működő ,,oszirőzsa,, Gondozó Szo|gá|at (a

továbbiakban: Szo|gá|at) 1087 Budapest, Kerepesi út29/A, szám a|attite|ephelyén az,,Ezüstfenyő,,

Gondozóházban a Budapest Főváros Kormányhivata|a Szociá|is és Gyámhivatal álta| kiadott

határozatIan időre szó|ő működési engedé|yében fog|a|tak aIapján a jelzőrendszeres házi

segítségnyrijtást, 60 jelzőkészü|ék műkodtetéséve|.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban é|ő, egészségi á||apotuk és szociá|is

helyzetük miatt rászoru|ó, a segélyhívó késztilék megfe|e|ő használatára képes időskorú vagy

fogyatékos szemé|yek, i||etve pszichiátriai betegek részére az önál|ó é|etvite| fenntartása me||ett

fel m e rĹi |ő krízish elyzetek el h á rítása cé|já bó | nyújtott el | átás.

Az intézményi beszámo|ókbó| kiderü|, mi|yen sokszínű programma| próbá|ja a szo|gá|at az ezer Íő

fölötti, á||andóan e||átott idős személyek életét szebbé, élhetőbbé, aktívabbá tenni. Motivá|t

ko||ektíva képét is |eírják a szakmai beszámo|ók, ame|y né|kti| rendkívü| nehéz |enne a megfele|ő

színvona |ú időse||átást megvalósítan i Józsefuárosban'
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Székhelye: 7089 Budapest, orczy út 41.

(házi segítségnyújtás, étkeztetés)

Szociális étkeztetés
A Gazdasági, Kerületfej|esztési és Kclzbeszerzési Bizottság 60612008. (o4. 22.) számú döntése
a|apján a Szo|gálat 2008. 05. 05. napjától határozat|an időre szóló vál|alkozási szerződést kötött a

soDEXo Magyarország Kft.-veI a szociá|is étkeztetés, mint köteIezően eIlátandó szociá|is

aIapszo|gá|tatás e||átására. Az eIlátottak száma 2oL2. év végén 662fő.
A Budapest Józsefuárosi onkormányzat 2oI3, évben módosította a szemé|yes gondoskodást

nyújtó szociális e|látások formáiró| és a térítési díjfizetési köte|ezettségrő| szó|ó rendeletét,
me|yben az intézményi térítési díjak összegét csökkentette.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében (|egfe|jebb napi 4 órában) ke|| gondoskodni azokró| az időskorú

személyekrő|, pszichiátriai betegekrő|, egészségi á||apotuk miatt rászoruló szemé|yekről, akik

önmaguk e||átására saját erőből nem képesek, ró|uk más nem gondoskodik és gondozási

szükségletük az intézményvezető á|tal megál|apításra kerti!. Az ellátottak számára az

önkormányzat munkanapokon biztosítja az e||átást, me|yet kti|ön térítési díjfizetés melIett

kiegészíthet a fodrász, pedikűr, gyógytorna, gyógymasszőr szo|gá|tatás (eeyéb szolgá|tatás), és a
szociá|is étkezés akár hétvégén !s.

2oL3. év elejeiadatok a|apján 138 fő veszi igénybe a házisegítségnyújtást.

Nappal! ellátások
A kerületben az idősek, a szenvedé|ybetegek, va|amint az értelmi fogyatékosok nappa|i el|átása

térítésmentesen kerü] biztosításra. Az e|látottak számára a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
munkanapokon biztosÍtja az e|látást, me|yet kü|ön térítési díjfizetés me|lett kiegészíthet az egyéb

szolgá|tatás, és a szociá|is étkezés akár hétvégén is.

ldősek nappaIi ellátása:

Napraforgó !dősek Klubja

Cím: 1089 Budapest, De|ej u.34.
C!klámen Idősek Klubja

Cím: 1081 Budapest, ||. János Pá| pápa tér 17.

Víg otthon ldősek Klubja

Cím: 1084 Budapest, Víg u. 18.

őszikék !dősek Klubja

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 1.09.

Reménysugár ldősek Klubja

Cím: 1.084 Budapest, Mátyás tér 4.
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Fogyatékosok nappali ellátása
Értetmi Fogyatékosok Napközi otthona (Éĺlo)
Cím: 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Budapest Főváros I|., V|!. és tx. kerületi onkormányzatokkal a Budapest Józsefvárosi

onkormányzat határozatlan idejű ellátási szerződést kötiitt érteImi fogyatékosok nappaIi

e||átásának biztosítására.

Szenvedélybetegek nappali ellátása
Mátyás Klub

Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér L2.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény . EzĹistfenyő Gondozóház

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út29/a.

Az idősek gondozóházában azok az időskorúak, vaIamint 18. é|etévüket betö|tött beteg szemé|yek

kerülhetnek e||átásra, akik önmagukró| betegségtik miatt vagy más okbó| otthonukban időlegesen

nem képesek gondoskodni, az e||átásra |egfe|jebb egy évig kerülhet sor, mely szükség esetén

további egy éwe| meghosszabbítható. Az e|látható személyek száma: 2L fő, a 2ot2. évben

át|agosan 19 fő el|átott vo|t.

Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont (JCsGyK)

székhe|y: 1081 Budapest, Népszínház u. f2.

A JCsGyK á|ta| biztosított alapszo|gáltatások a csa|ádsegítés, az utcai szociá|is munka, a támogató

szolgá|at, szakosított e||átás a gyermekek átmeneti e|helyezését biztosító gyermekek átmeneti

otthona 3-18 éves korosztá|y számára, valamint a JCsGyK biztosÍtja a népkonyhai étkeztetést.

A csa|ádok átmeneti otthona fe|adat-e|látást, il|etve a 0-3 éves korú gyermekek tekintetében az

átmeneti elhelyezést biztosító gyermekek átmeneti otthona e||átás, e||átási szerződés útján kerü|

biztosításra.

A JCsGyK csa|ádsegítő szolgá|tatását e|sősorban anyagi je||egű gondok, prob|émák mego|dása

érdekében keresik fe|.

A kerü|etben é|ő egyének és családok részére segítséget nyújt szociá|is, csa|ádi és |elki prob|émáik

megoIdásában.

Munkájuk keretében információt szo|gá|tatnak, segítséget nyújtanak hivataIos ügyek intézéséhez,

tanácsot adnak és nem utolsó sorban együtt gondolkodnakahozzájuk fordu|ókkal.

Tájékoztatást adnak szociá|is, családtámogatási, társadaIombiztosítási stb. el|átásokról és a
hozzáférés módjáró|; é|etvezetési és mentá|higiénés tanácsadás keretében segítséget adnak a

csa|ádban megfigye|hető működési zavarok kezeléséhez, i||etve a konfliktusok rendezéséhez
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(pszichológiai tanácsadás, csa|ádkonzu|táció, mediáció keretében); jogi tanácsadást biztosítanak
eIsősorban családjogi, munkajogi, vagyoni problémákban; adósságkeze|ési szoIgá|tatást nyújtanak

közüzemi díjhátralékkal rende|kezők részére; foglalkoztatási tanácsadást és á||áskereső klubot,

,,teadé|után,,-t működtetnek ál|áskeresők részére, va|amint kü|önböző csoportos fog|aIkozásokat
(á||áskeresési tréning, á||áskeresésitechnikák, stb.)tartanak munkané|küliek számára.

A családsegítő szo|gáltatást igénybe vevők száma
(fő)

5800 ,- - ..

2010. óV

TEIR

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat á|tal fenntartott népkonyha azon kerti|eti |akosok részére

nyújt segítséget, akik beje|entett |akcímmel rende|keznek és életvite|szerűen is a kertiletben é|nek.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat több mint 20 éve működtet népkonyhát a kerületben,

maximális kihaszná|tsággat. A várakozók száma fo|yamatosan növekszik, számuk je|en|eg fo72.
évben a JCsGyK vezetőjének tájékoztatása szerint 400 főre tehető, a várakozási időtartam e|éri a

három hónapot.

A népkonyhát a lCsGyK működteti, ame|y lega|ább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azon

szociá|isan rászoru|ó személyeknek, akik más étkezésiformát nem Vesznek igénybe.

A Népkonyha je|en|eg a 1086 Budapest, Magdo|na u. 43. szám a|att található, és naponta 300 fő
részére biztosít egyszeri me|eg éte|t.

A JCsGyK családgondozásában részesü|nek a népkonyhai étkezésben résztvevő kerületi |akosok. A
JCsGyK családgondozői a segítségnyújtásnak ezen formáját is alka|mazzák az adósságkezelési

szo|gá|tatásban részt vevők esetében, ezenkívül a tartósan munkané|küliek, a krízishelyzetben

|évők, családok átmeneti kisegítésére.

Gyermekes csa|ádok esetében a Gyermekjóléti Központ, felnőtt korúak esetében a Csa|ádsegítő

Kcizpont tesz javaslatot az el|átottakra vonatkozóan.

A Gyermekjóléti Központ ügyfe|ei 50-60 adagot a Családsegítő Központ gondozottjai 240-f50 adag

ételt kapnak.
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A JCsGyK Csa|ádsegítő Központ speciális szo|gáltatása az intenzív csa|ádmegtartó szolgá|tatás a

krízishe|yzetben |évő gyerekes csa|ádoknál történő, a csa|ád álta| ĺinkéntesen vá|la|t,

meghatározott ideig tartó és meghatározott célokértzaj|ó, intenzív beavatkozás.

A JCsGyK ,,KÉPET ADUNK, rÉprssÉe rT FEJLESZTÜNK! Gyermekek, fiatalok és szü|eik társada|mi

integrációját segítő program Józsefuárosban,, című projektje a TÁMOP-S.2.5' A-tQ/l kiírás egyik

nyertes pá|yázata lett. Az e|nyert támogatás a projekt 2 éves időtartama a|att (2011.10.01 -
2013.09.30.) kÜ|önböző új és hatékony szoIgá|tatás bevezetését teszi lehetővé, melyek Józsefuáros

szociá|is szoIgá|tatási paIettáját színesítik. A pá|yázat célja a hátrányokkaI ktizdő isko|áskorú

gyermekek, csa|ádjai, vaIamint a fiataIok integrációs esé|yeinek növelése oktatási rendszeren kívü|i

preventív cé|ú programokka|, ame|yek kompenzá|ják a hátrányaikat, csokkentik a devianciáikat,

segítik az isko|ai megfeleléstiket és a megfe|e|ő társadaImi minták e|sajátítását.

A kerĹi|etben működő személyes gondoskodást nyúitó szociá!is szolgáltató civi! szervezetek

KÉK Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia

Határozatlan időtartamú szerződés keretében szenvedé|ybetegek közösségi e||átását biztosÍtja. A

Kék Pont Alapítvány \oLf. évi beszámo|ója a|apján2o!2 december uto|só ügye|eti napján 331 új

regisztrá|t kliens - összesen 2905 regisztrá|t k|iens - vo|t a program regisztrációs adatbázisában. Az

új k|iensek száma e|maradt az e|őző évektő|, ame|yben va|ószínű|eg a kö|tcizés miatti tobb hetes

zárva tartás je|entős szerepet játszott, hiszen nem vo|t e|érhető a program. Emel|ett persze nem

elhanyago|ható hatássa| |ehetett erre, hogy a februárban bevezetett kor|átozások miatt e|eve

je|entősen Iecsökkent a nyitvatartási napok száma (az e|őző években heti 6 napot volt nyitva a

program, idén januárt kivéve már csak heti 4 napot)' A |akóhe|yet tekintve a regisztrált k|iensek

döntő részben a program he|yszínéü| szo|gá|ó 8. kerü|etbő| érkezik _ ez a }olf-ben regisztrá|tak

esetében s9%-tje|ent, a nemek aránya sem változott je|entősen:7f%férfiés 28%nő. Ugyanakkor,

ha az elmúlt éveket kü|cin vizsgá|juk, akkor látszik e|mozdu|ás (statisztikai|ag szignifikáns), 2011-

ben és fol2-ben nagyobb arányban regisztrá|tak nők a programba, mint az azt mege|őző években.

Ebben va|ószínű|eg nagy szerepe Van a két éve e|indított speciá|isan nőknek szóló ''Csere csak

csajoknak'' programnak, ame|y keretében kéthetente (idén már hetente) egy napon csak női

k|iensek használhatják a tűcserét. Az e|sőd|egesen injektált szer tekintetében nagy vá|tozások

zajlottak le az eImú|t években, az új pszichoaktív szerek megjelenésével a tűcsere programot

használó k|iensekre je||emző szerhasználati struktúra teljesen átaIaku|t.,,

A k|iensek döntő többségben magukat romáknak va||ó, rendkívü| nehéz he|yzetben é|ő, rossz

|akhatási körülmények között é|ő, alacsonyan kvalilfiká|t személyek, akiknek körében már a

többgenerációs (nagyszü|ő-szü|ő-unoka) intravénás drogfogyasztás is megjelent. A megszűrt

k|iensek 7o%-koru|i hepatitis fertőzöttségi mutatói, a H|V fertőzés fe|bukkanásának a korábbiná|
jóval nagyobb rizikója a szerfogyasztói közösségben, és annak eset|eges továbbterjedése a

környezetre, többségi társada|omra is, i||etve a kerti|eti drogszemét prob|émája túlmutatnak a Kék

Pont és partner szervezeteinek mego|dási lehetőségein' Ezek a vá|tozások nagyon komo|y kihívást
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jeIentenek a drogfogyasztókkaI kapcso|atba kerü|ő civiI szervezeteknek, a he|yi el|átórendszernek,

és a kerület civil Iakosságának egyaránt.

zoLL, évben !étrejött a Kábítószer Egyeztető Fórum, me|y fórum álta| elkészrilt a kerületi

drogstratégia. A he|yi drogstratégia ügye érinti a helyi esé|yegyen|őségi program cé|csoportjai

kcĺzül a roma és mé|yszegénységben élőket, a nőket, és a veszé|yeztetett gyerekeket is.

Félúton AIapítvány

Az A|apítvány 2006. január 01. napjátó| végzi a kertiletben a szenvedé|ybetegek k<izĺisségi

e||átását. Azok a 18' é|etévüket betö|tott é|etvite|szerűen a V|||. kerü|etben é|ő szenvedé|ybetegek

(e|sősorban aIkohol-, kábítószer-, iIletve gyógyszerfüggőséggel ktizdő személyek), akik mentá|is és

szociális he|yzetük javítása érdekében |akókörnyezetükben igénye|nek segítséget. Az A|apítvány

munkatársai eIsősorban az ellátottak otthonában, ilIetve lakókörnyezetében nyújtanak segítséget.

Tanácsadássa!, információnyújtássaI támogatják az ellátottakat és hozzátartozóikat. A

szo|gá|tatásnyújtás rendszerességét minden esetben az el|átotta| kĺiz<isen kia|akított gondozási

terv határozza me1.

Szigony.Útitárs a Komplex pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

pszichiátriai betegek nappaIi eIlátása szociális aIapszolgá|tatást biztosít határozott idejű
(2oL3.Lf.31. napjáig) fe|adat-e||átási szerződés a|apján. A szolgáltatásaik során a|apvető szakmai

kritériumként fogalmazzák meg, hogy a k|ienseknek csak a minimá|isan szükséges támogatást

nyújtsák, segítik az oná||ó döntés meghozatalában, saját sorsa feIettifele|ősségének újraélésben. A

Szigony - Útitárs a megva|ósuló szakmai tevékenységét a k|ubtagjai/el|átottjai támogatási

sztikség|eteinek fe|mérésére a|apozza. A szükség|etfe|mérés |ehetőséget nyújt a kü|önboző

életterü|eteken jelentkező támogatási irány meghatározására is. A felmérés a|apján támogatási

terv készíthető igényre szabottan egyéni formában. A szükség|et szerinti megosz|ás alapján

különböző tematikus csoportokat műkodetnek heti meghatározott időbeosztásban, i|yen

csoportok pé|dáu| a D Kör, vagy Magyarázzuk magunkat,,, ,,Az én vi|ágom,,, életmódklub,

kerekasztal beszé|getések, kézműves kIub, Fittnek Ienni, ,,Beszéljünk nyelveket,,, ezenkívü|

rendelkezésre á|lnak fo|yamatosan társasjátékok, sakk, csocsó és ping-pong aszta|. Az lntézmény

műkcidésének segítésében fontos szerepet kapnak az el|átottak is, akik szociális fog|a|koztatás

keretében végzik munkájukat. A Szigony - Útitárs számos szabadidős programma|, színes és

érdekes közösségi aktivitásra építő foglaIkozássaI színesíti az e||átottak mindennapjait.

Moravcsik Alapítvány
pszichiátriai betegek nappaIi eIlátása szociális aIapszolgáltatást biztosít határozott idejű

(2oL3.t2.31. napjáig) fe|adat-el|átási szerződés a|apján. az A|apítvány 1991. óta működik, cé|ját,

me|y a pszichiátriai és az idegrendszeri kutatások támogatása, a le|ki betegségek megelőzéséve|

kapcsolatos oktatás színvonalának, valamint a társada|om mentálhigiénéjének javítása és a
társada|om pszichiátriai ku|túrájának eme|ése' Az Alapítvány tevékenységei közé tartozik az

egészségm egőrzés, a pszichiátriai rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs és szociá|is

fog|a|koztatás végzése, elősegítése, támogatása. A pszichiátriai e||átásban részesü|ő szemé|yek,
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akik betegségük e|őrehaladtávaI egyre nehezebb szociális he|yzetbe kerülnek emberi kapcso|ataik

beszűkü|nek, jel|emző rájuk a bizalmatlanság, zárkózottság bizonyítottan jő hatássaI van

á||apotukra a munkavégzés fo|yamata és a |étrehozott produktum e|ismerése, e|ismertetése. Az

Alapítvány |étrehozta a Budapest Art Burt Ga|ériát, aho| a ki|enseik megismerkedhetnek kü|cinb<jző

képzőművészeti technikákkal és megtapasztaIhatják az aIkotás ĺir<imét, rendszeresen kiá|lítanak az

e||átottak aIkotásaibó|, ezenkívü| egyéb más ga|ériákban is megtekinthetőek a Moravcsik

A|apítvány e||átottjainak a|kotásai. Az a|kotó tevékenység a művészi kreativitás folyamata a

pszichiátriai betegek á|lapotára kifejezetten jó hatássaI van. Kü|detésük egyik fő cé|ja a pszichiátriai

betegek e||en irányu|ó e|őíté|etek csökkentése. A közosségi pszichiátriai el|átás |ényege, hogy az

érintettek e|látása |akókĺirnyezetÜkben történjen, az érintett intézményi keretek kozé eme|ése

nélkül. Fontos fe|adatként jelenik meg az Alapítvány tevékenysége során, hogy professzioná|is

munkavégzés következményeként mérsékelni tudjuk a társadaImi e|őítéleteket, sztereotípiákat és

egyben képesek legyenek fokozni a társadaImi fe|e|ősségvá||a|ás mértékét.

Az A|apítvány számos sokszínű szabadidős fog|alkozást biztosít k|iensei számára, mint pé|dáu|

kreatív dé|előtt, tartásjavító torna és táp|á|kozási tanácsadás, varrás oktatás, patchwork műhe|y,

fi|mklub, tűzzománc készítés, drámajáték, számítógépes oktatás. Ezenkívü| a kliensek hatalmas

szerepet töltenek be az Alapítvány mindennapi é|etében, a Ba|assa u. 6 szám a|atti Klinika életének

is szerves szereplői, segítői.

Az e||átások sokrétű és színes képet mutatnak. Hiányként azonban megfogaImazható az

információhoz jutás nehézsége a civiI szervezeteket tekintve. (p|. civiI szervezetek nem mindig vagy

egyáltalán nem érhetők e| a központi hon|apról)

Az önkormányzati intézményrendszer célcsoport szerinti integrációt kĺivetően, gazdasági és

sza km a i h atékonyságot biztosító sze rvezeti rendsze rben m űköd i k.

Köztisségi vlszonyok, helyi kiizé|et bemutatása

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat a 2oto-2oI4 közotti időszak egyik fe|adatának határozta

meg a Budapest.Józsefváros Európa Belváros Kulturális.gazdaság Fejlesztési Program Il.

ütemének kido|gozását, és megindítását. Az Európa Be|város Program e|ső ütemét a Budapest

Józsefvárosi onkormányzat először foo7-ben foga|mazta meg és kezdte e| programszerűen

kido|gozni. A Pa|otanegyed fej|esztésének egyik |egfontosabb cé|jaaz volt, hogy a közterü|etek és

az épü|etek megfe|elő környezetet tudjanak majd biztosítani a megúju|ó kerü|eti társadaImi -
gazdasági vá |tozásokna k.

A megva|ósu|t 5 fejIesztési program Városkép; orökségvédeIem; KözIekedésszervezés-

infrastruktúra; He|yi gazdaságfej|esztés; Promóció - keretei között 10 projekt valósu|t meg és

\oIf, 10. 19-i határidőve| |ezáru|t a fizikai megva|ósítás időszaka. Az 5 éves fenntartási időszak

a|att, több indikátor méri a válIa|t célok te|jesü|ését'

A civi| szerep|ők - me|yek kozij| az egyik |egfontosabb partner a ,,Civi|ek a Pa|otanegyedért

EgyesÜ|et,, vo|t - részvéte|e je|entősen segítette a program ismertségét, az Egyesü|et 5 éves

fenná||ása óta Belső-Józsefuáros feIvirágoztatásáért doIgozik, cé|ja a városnegyed ku|turá|is

örĺikségeinek a megóvása és ismertté téteIe, kulturá|is és szórakoztató szo|gá|tatásainak
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továbbfej|esztése, va|amint a he|yi identitástudat megerősítése, ame|y azonos az Európa Be|városa

program cé|jával. A tervezett tl. ütem a|apvető fe|adata az első ütem eredményei megtartásának

támogatása.

Nap Klub Alapítvány több mint másfél évtizede munkálkodik a Nap utcai |akótelepen és

kornyékén a szo|idaritáson és kö|csönös segítségnyújtáson alapuló kcizösségek megteremtésén,

fej|esztésén. Az a|apítványon be|ül működik a Grund Tehetséggondozó Műhe|y (halmozottan

hátrányos helyzetű csa|ádok tchctsóges gyerekeinek nyújt fej|esztést), az |fjúsági K|ub (utcára

szorult gyerekek részére). A Tiszta, virágos lakótelepért! mozga|om keretében az a|apítvány

támogatta segítette a lakosságot az öntevékeny munkájában, Iakóhelytik szépítéséért, lakhatóbbá

téte|éért.

Kapocs lfjúsági önsegítő Szolgálat A|apítvány e|sőd|egesen segítő szervezet I2-f9 éves fiata|ok

számára. Az Alapítványhoz fordu|hatnak mindazon fiata|korúak, akik bármilyen nehézségge|,

akadá||ya|, kérdésseI vagy prob|émával szeretnének megbirkózni, legyen az csa|ádi, iskoIai,

tanulási, pénzkereseti |ehetőségekke| vagy egyébbe| kapcso|atos. Az A|apítvány 2006. jú|ius 01.

napjátó| 15 év időtartamra együttműk<jdési megál|apodást kötött az onkormányzattal, me|ynek

keretében a V|l|. kerü|etben é|ő veszélyeztetett fiata|ok számára speciá|is szo|gá|tatások,

programok terti|etén nyújt szo|gá|tatásokat' Az A|apítvány a kerü|etben végzett tevékenységét

térítésmenetesen végzi.

A Társada|mi Megúju|ás operatív Program keretében jelent meg a TÁMOP-5.5.4-L3/L. sz. pá|yázat

Iakóközösségi programok, kezdeményezések támogatásának megva|ósítása érdekében. A pá|yázat

célja a helyi kĺizĺlsségek és civi| társada|om fej|esztésén keresztül a társada|mi tőke növe|ése és a

kiszo|gá|tatottság csökkentése, va|amint a hátrányos he|yzetű szemé|yek társadaImi aktvitásának

fokozása. A Kapocs |fjúsági onsegítő Szo|gá|at A|apítvány a Budapest Józsefvárosi tnkormányzat

támogatásával a pá|yázatát benyújtotta, a ,,Lakókĺizösségi programok, kezdeményezések

támogatása,, pá|yázat megvalósításának he|yszínéü| a V|l|. kerü|et Szigony-Baross- Práter -||lés

utcák á|taI határott |akóte|epet je|cilte meg' A Kapocs |fjúsáei onsegítő Szo|gá|at A|apítvány

(székhe|y címe: 1146 Budapest, Zichy M. u. 14., te|ephe|y: 1084 Budapest, Mátyás tér 14.,) célja a

projekt megva|ósításáva| a helyi kezdeményezések és partnerség megerősítése, va|amint a

|akóte|epen é|ők társadalmi aktivitásának fokozása, me|y a házak kcĺzĺjtt húzódó park

gondozásának és fejIesztésének cé|ja mentén szerveződne.

A programban fontos szerepet kap a lakókörnyezet megóvásáva|, alakításáva|, funkcioná|isabbá

téte|éVe|, szebbé téte|ével kapcso|atos elképzelések egyeztetése, fe|adatok meghatározása' A

megvalósítás során fontos szempont, hogy he|yi lakók erejéből történne a munkavégzés. A

beruházáshoz szükséges forrásokat a pályázat biztosítja. A pá|yázat e|bírá|ása az esé|yegyen|őségi

program készítésekor még fo|yamatban vo|t.
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3.8 A roma nemzetiségi iinkormányzat célcsoportokkal kapcso|atos esélyegyenlőségi

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

A Roma Nemzetiségi tnkormányzat e|nokének tájékoztatása alapján a kerü|et |akosságának köze|

2o%-a roma származású. A nemzetiségi önkormányzathoz a roma csa|ádok szívesen fordu|nak

prob|émáikka|, kérdéseikke|, segítségkérésse|, me|yet az önkormányzat |ehetőségeihez mérten

próbá| mego|dani, orvosolni, ennek érdekében szoros kapcso|atot ápo|nak a kerü|et

intézményeive|, elsősorban a neve|ési, oktatási terü|eten (óvodák, isko|ák). A nemzetiségi

önkormányzat nyugdíjas és ifjúsági klubot működtet.

A kerü|etben számos rendezvényen je|en Van a roma nemzetiségi cjnkormányzat, e|sősorban zenés

műsorokka| készü|nek és |épnek fe|. Évente lega|ább 10 a|ka|omma| a Roma onkormányzat köze|

2oo fő befogadására alkalmas színháztermében zenés műsor |átható és ha||ható. A Kerületben

évek óta hatalmas sikerre| tevékenykedik a Roma Zenekar, melyet a Józsefuárosi önkormányzat a

kozfog|atkoztatás keretében működteti. A zenekar hetente |ép fe| az ,,őszirózsa,, Gondozó

Szo|gá|at valame|yik nappaIi k|ubjában.

A nemzetiségi önkormányzat eInöke á||andó kapcsoIatban á|l a kerü|eti roma csa|ádokka|,

ismeretei szerint a roma Iakosság egészségi ál|apota kortó| függet|enü| rossznak mondható' A

|akáskörü|mények Vegyes képet mutatnak, a Magdo|na negyed, va|amint azorczy negyed lakásai a

kerü|eti átlaghoz képest rosszabbak, mé8 mindig sok a komfortné|kü|i szoba konyhás |akások

száma.

Józsefuárosban 2013. júniusátó| indu| a Józsefváros-Zeneváros-Zenenyár programsorozat 250

programma|, me|ybő| a |egszínesebb a Roma Zenei Projekt' A |ényege, hogy a klasszikus, magyar

cigányzenét játszó művészek e|őadásai bárki számára e|érhetőek Iegyenek.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejIesztési lehetőségek meghatározása.

A mé|yszegénységben é|ők és a romák helyzete, esé|yegyenlősége vizsgá|ata során
településÜnkön

beazonosított prob|émák fejIesztési Iehetőségek

regisztrált á l | áskeresők szá m a megntivekedett közfogla l koztatás tová bbfolytatása, egyéb helyi
fogIaIkoztatási Iehetőségek feIkutatása

adósságálIomány újratermelőd ik a kerü|eti lakosok életminőségének
figyeIemmel kísérése, szükséglet aIapú

szo|gá|tatások szervezése, életmód vezetési
tanácsadás

ncjvekvő tendencia mutatkozik az aIacsony
iskoIai végzettségű á| |áskeresők között

képzések, felnőttoktatás szervezése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

Az esélyegyen|őségi törvény összhangban a közneve|ési t<irvénnye! egyérte|műen meghatározza a

sajátos nevelési igényű, valamint a haImozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiata|ok

oktatásához, képzéshez esélyegyen|őség javító intézkedésekhez fűződő jogait.

A Józsefuárosban é|ő gyermekek és csa|ádjaik társadaImi státusza, szociális he|yzete szoros

osszefüggésben van a lakás, |akóház minőségével, me|yben é|nek. A csa|ádok és gyermekeik

veszé|yeztetettségének okai, a pszichés a mentálisan is örök|ődő rizikófaktorok a csa|ádok,

egyének é|etében, de |ehet tú|é|ési stratégia a már meg|évő kilátásta|an é|ethelyzetre, hiszen a

hibás minta és mode|ltanu|ás miatt nincs jó aktív megküzdő stratégiájuk, ezért csak arra képesek,

hogy ismételjék a transzgenerációkon keresztül hibás szti|ői életpá|yát.

Az e|mú|t években a bűnügyi statisztika szerint a kerü|etben csökkent a kiskorúak veszé|yeztetése

bűncse|ekmények száma, míg Z}LL. l. félévben 35 esetben, addig 2oL2. l. fé|évben már csak 17

esetben kel|ett intézkednie a rendőrségnek, ez 5L,4%o-osjavu|ó tendenciát mutat.

Egyik rizikófaktor a másikbó| |evezethető Vagy következik belőle. A szenvedélybetegségek

kĹilcjnböző típusai is megjelennek, a szenvedé|ybetegség együtt jár á|ta|ában magatartási,

é|etvezetési problémákka|, me|ybő| következik a gyermekek eIhanyagolása, bántalmazása. Anyagi

prob|émák megléte esetén megjelennek a környezeti rizikófaktorok is. A gyermekvédelem

középpontjában a meghatározó szerepet betöltő je|zőrendszer ál|, mely műkodtetése a JCsGyK

Gyerm ekjóléti Kĺizpontján a k kieme |t feI ad ata.

A kerület nagy hangsú|yt fektet a bűnmege|őzés és áldozatvédelmi fe|adatok el|átására, a

Rendőrkapitányság DADA oktatást, va|amint á|talános bűn- és baleset mege|őzési oktatást végzett

2oL2. évben 8 á|talános isko|ában, va|amint 2 középisko|ában. Bevezetésre került az ovi-zsaru

program, ame|y játékos formában mutatja meg a gyermekeknek a bűn- és ba|eset mege|őzést. Az

elmú|t évben egy óvodában indult e| a program, de további három óvodába kerü| bevezetésre a

köze|jcivőben.

N épesség nyi |vá nta rt ó (foLf .)
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4.2 Szegregá|t, telepszerű lakókiirnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

A kerÜletben é|ő gyermekekre vonatkozóan ilyen jellegű adat nem á|l rende|kezésre. Nincsenek

te|epszerű szegregá|t |akókörnyezetek, a korábbiakban már em|ített orczy és Magdolna negyed

városrészekben ugyan jelentősebb a hátrányos he|yzetű gyermekek, i||etve családok száma, a

kimutatások a|apján a kerü|etnek ezen részein többen részesĹi|nek különböző támogatásokban,

segé|yekben, és magasabb a munkanélkü|iség aránya, ebbő| következtethető, hogy a gyermekek

helyzete is ezeken a területeken nehezebb.

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat kieme|t figyelmet fordít a kerü|etben é|ő gyermekek

he|yzetére, esé|yegyenlőségére és arra tcirekszik, hogy már kisgyermekkorban biztosítsa minden
gyermek számára az esé|yegyen|őséget. onként vál|a|t fe|adatként a Józsefuárosi Egyesített

Bö|csődék tagintézményeként műkĺjdteti a Biztos Kezdet Gyermekház programot, me|y

lehetőséget biztosít a nehezebb körülmények között é|ő gyermekek és csa|ádjaik számára o|yan

szolgá|tatásokhoz való hozzáférésre, me|yet önerőbő| nem tudnának elérni, továbbá a

kisgyermekek képességeinek kibontakoztatását segíti e|ő, me|y a későbbiek folyamán

meghatározó az isko|ai te|jesítőképesség szempontjából is. A program |ényege, hogy az anya is ott
Van a csecsemőve|, kisgyermekkel, együtt készítik a tízórait, egyritt játszanak, mondókáznak,

éneke|nek. |ehetőség Van a csa|ádok számára a Budapest Józsefvárosi onkormányzat magyarkúti

táborában a bö|csődei szakemberek segítségéve| és támogatásával egyÜtt nyaraIni.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal é|ő

gyerm ekek szolgá ltatásokh oz va|ő hozzáÍérése

Védőnői álláshelyek száma
ev védőnői álláshelyek

száma
egy védőnőre jutó
gvermekek száma

2008 18 263
2009 18 2so
foLo 18 238
fOLL 18 220
2012 18 209
foL3 18 200

TEIR

Józsefuárosban a terü|eti e||átási köte|ezettségge| működő 54 háziorvosi körzetből IL házi
gyermekorvosi körzetek száma, me|yet öná|ló orvosi tevékenységet fo|ytató házi gyermekorvosok

a Budapest Józsefuárosi tnkormányzatta| kötött egészségügyi fe|adat-e|látási szerződés a|apján

|átnak e|. A gyermekorvosi ügye|et a Heim Pá| GyermekkórházzaI kötött szerződés a|apján

biztosított a keri.iletben é|ő gyermekek számára.

A kerü|etben talá|ható nevelési * oktatási intézmények prevenciós, egészségmegőrző és orvosi

feIadatainak eIlátása a kerületben praktizáló házi gyermekorvosok között kerü|t feIosztásra.
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Gyermekjóléti ala pe| látás
A JCsGyK, mint integrált szociá|is intézmény kompIexitásának megfeIelően egymásnak

me|lérende|ten a szükségletekre ref|ektá|va végzi a kcjtelezően e|látandó a|ap- és többletfe|adatok

kcizül az e|látási terü|ethez tartozó: egyének, i||etve csa|ádok szociá|is és mentá|higiénés e||átását

(szociá|is a|ape|látás) va|amint a családi rendszer működési zavarainak mege|őzése, a kialakult

problémák megoIdásában érdekében a kompIex csa|ádgondozást [Családsegítő Központ|,

gyermekek testi, érte|mi, érze|mi és erkö|csi fejlődésének (gyermekjó|éti a|apel|átás), jó|étének, a

családban tcjrténő neve|ésének e|ősegítését, a veszé|yeztetettség megszüntetését, valamint a

gyermekek csa|ádjábó| történő kieme|ésének a mege|őzését, a kieme|t gyermekek

hazagondozásának e|ősegítését [Gyermekjóléti Központt, csa|ádjábó| prevenciós cé||aI

átmenetileg kiemelt gyermek e||átását intézményes keretek között.

JCsGyK _ Gyermekjóléti Központ

Cím: 1089 Budapest, Kőris u.35.
A Gyermekjóléti Kiizpont munkatársai a gyermekek jó|étének, testi-|elki fej|ődésének és családban

történő neve|ésének e|ősegítéséért munkálkodnak' Cé|juk a gyermek veszé|yeztetettségének

megelőzése, i|letve ha már kia|akult, akkor annak megsztintetése. Ennek megva|ósulása érdekében

Központjuk kü|önbcjző szoIgá|tatásokat és csa|ádgondozást nyújt'

A közĺjs munka során csa|ádgondozó koIlégáik tájékoztatást, információt, szükség esetén

ügyintézési segítséget nyújtanak a csa|ádok részére a szociá|is, gyermekvéde|mi,

csa|ádtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és egyéb e||átások e|érhetőségéről (címek,

te|efonszámok, és nyomtatványok) és igény|ésének módjáró|. Szakembereik a segítséget kérő

gyermek Vagy a róla gondoskodó szÜ|ő számára segítő beszélgetés keretében arra törekednek,

hogy a hozzá fordu|ó a prob|émáira megta|á|ja a saját megoldását'

Kĺizpontj u k ná| az a | á bbi szo|gá ltatások veh etők i génybe :

. jogász munkatársuk jogi tanácsadást nyújt (eIsősorban válás, gyermekeIhelyezés,

gyermektartási, iIl. egyéb gyermekekkeI kapcsolatos vitás ügyekben)

. fejlesztő pedagógus ko||égájuk fejIesztő fog|aIkozásokat, feIzárkóztatást, a nyári szünetben

pótvizsgá ra feI készítést v égez,

o pszichológusuk az intézménnye| kapcso|atban á||ó gyermekek számára nyújt tanácsadást,

va|amint a gyermekek szü|eit segítitanácsaivaI a gyermekneve|ésben, prob|émáik

megoIdásában.

. munkatársaikmagántanulói klubot műkĺidtetnek,

. kol|égáik szabadidős programokat szerveznek (nyári napközi, Íőzőklub, kirándu|ás,

táboroztatás, stb.)

. csa|ádgondozóik a kerületi isko|ákban csoportokat, tanácsadásokat tartanak (p|' kézműves

fog|aIkozások, kamasz tanácsadás, stb.)
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. kapcsolattartási [igyelet: funkciója, hogy a gyermek számára miné| konf|iktus mentesebbé

tegye a kapcsolattartást az arrajogosu|t szemé||yeI

. készenléti szolgálat: célja a Gyermekjó|éti Központ nyitvatartási idején túlfelmerü|ő
krízishe|yzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, hogy a

gyermek ne maradjon segítség, i||etve e||átás né|kül.

. kórházi szociális munka: A kórházi szociá|is munkával e|érhető, hogy te|jes ménékben

érvényre juthassa nak a GyermekvédeImi törvény á |taI megfogalmazott gyermeki jogok.

. utcai és lakótelepi szociális munka: cé|ja a magatartásáva|testi, |elki, érte|mi fej|ődését

veszélyeztető, szabadidejét az utcákon töltő, ka||ódó, cse||engő gyermek, fiataI speciális

segítése. Számukra a szabadidejük hasznos e|tö|tését segítő programok szervezése.

JCsGyK - Gyermekek Átmeneti otthona
A Gyermekek Átmeneti otthona Józsefuáros szívében 3-tó| 18 éves korig egyszerre 12 gyermek

számára - három ágyas szobákban - nyújt színvonalas lakhatást, biztonságot, az intézmény

munkatársainak szemé|yes, segítő munkája révén kiegyensú|yozott kortiIményeket,

é|etfe|tételeket.

Az intézmény minden munkatársa együttműködik a he|yi és más kerü|eti szociális, gyermekjóléti és

gyermekvédeImi, neve|ési-oktatási feIadatokat e]|átó szervezeteive|, intézményeive|.

A Gyermekek Átmeneti otthona munkájának cé|ja, hogy csa|ádias környezetben a gyermekek jó|

érezzék magukat, va|amint, hogy - a Gyermekjó|éti Központta| szorosan egyÍittműkodve - a

bent|akó gyermekek miné| hamarabb visszakerü|hessenek saját csa|ádjukba.

A gyermekek átmeneti gondozása, a szü|ő kérésére, annak beleegyezéséve| t<jnénik, a szüIővel

kötött írásbeli megá||apodás a|apján, a problémák, krízishe|yzetek megoldásának időtartamára.

Kivéte|, ha a gyermekvéde|mi hatóság véde|embe véte| során kĺite|ezi a szülőt az átmeneti
gondozás igénybe véte|ére. A gondozás a megá||apodásban meghatározott ok fennál|ásáig - akár

néhány naptól - legfe|jebb 12 hónapig tarthat, il|etve az a szulő kérésére szükség esetén 6
hónappaI meghosszabbítható.

A te|jes kcjrű e|látás során a gyermekek számára ideig|enesen pótolják a szÜ|ői gondoskodást, a

gyermekek é|etkorának és á|lapotának megfe|e|ő e||átást, segítik tanu|ásukat és szabadidejtik

hasznos e|töltését. A gyermekek meg|évő intézményi kapcso|atai (óvoda, isko|a, védőnő, háziorvos

stb.), szabadidős e|fogla|tságai (edzés, iskoIai oktatáson kívĹili tanuImányok) továbbra is

vá|tozatlanuI fenntarthatóak. A gyermekek rendszeresen tarthatják a kapcsolatot szÜ|eikke|, hogy

kötődésük a |egkevésbé sérü|jön. Az átmeneti gondozás te|jes ĺdőtartama a|att a gyermeki és

szü|őijogok csorbu|ása né|kti|, azok szem előtt tartásával történik a gondoskodás.

Ez az e|he|yezési mód hatósági intézkedést nem igénye|, a szülő szülőifelügye|etijogát nem érinti.

A Gyermekjó|éti Központhoz fordu|ó prob|émák megoIdásában segítenek a központtaI

együttműködő partnerek, pé|dáu I adomá nyokka|.
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A gyermekek átmeneti otthona az Üres férőhe|yeire tekintettel, a maximá|is kihaszná|tság

érdekében feladat-el|átási szerződést kotött'

Gyermekjó|éti a|ape||átások tekintetében el|átási szerződések a következő kerü|etekke! köttetek,

mely szolgá|tatások krízishe|yzetben nyújtanak segítséget:

r Budapest Főváros Vlll. kerü|et Józsefuárosi önkormányzat, mint szolgáltatást végző és

Belvá ros.Li pótvá ros Buda pest Fővá ros V. kerül et on kormá n yzata, m i nt szolgá ltatást

igénybe vevő között, gyermekek átmeneti gondozása - azon belü| gyermekek átmeneti

otthona - e||átás biztosítására,1fő V. kerü|eti ál|andó lakóhe||yel rende|kező 3-18 éves

gyermek részére |foL7 . ápriIis 30-ig tartó szerződéssel)

. Budapest Főváros V|!!. kerület Józsefvárosi onkormányzat, mint szolgáltatást végző és

Budapest Főváros V|. kerület Terézváros onkormányzata, mint szolgáltatást igénybe vevő

között, gyermekek átmeneti gondozása - azon be|r.iI gyermekek átmeneti otthona - e|látás

biztosítására, Lfő V|. kerü|eti á|landó lakóhe||ye| rendelkező 3-18 éves gyermek részére

(foL7. október 31-ig tartó szerződésse|)

r Budapest Főváros !X. kerĹi!et Ferencvárosi onkormányzat, mint szolgáltatást végző és

Budapest Főváros Vt!!. kerü|et Józsefvárosi önkormányzat, mint szolgáltatást igénybe

vevő köziitt, gyermekek átmeneti gondozása - azon be|ül gyermekek átmeneti otthona -
eIlátás biztosítására, tfő V|||. kerü|eti á||andó |akóhe||ye| rende|kező 0-3 éves gyermek

részére (határozatIan idejű szerződésse|)

l s.o.s. Krízis Alapítvány, mint szolgá|tatást végző és Budapest Főváros Vtl!. kerület

Józsefvárosi onkormányzat, mint szolgáltatást igénybe vevő köziitt, gyermekek átmeneti

gondozása _ azon be|til családok átmeneti otthona - e||átás biztosítására, lekötcitt 4

férőhelyen, Budapest VtIl. kerü|eti á||andó |akóhel|yel rendeIkező család részére (2oL7.

ápriIis 02-ig tartó szerződésse|)

A fentiekben feIsoro|t gyermekjó|éti aIapeIlátások melIet krízishe|yzetben igénybe vehető

szo|gáltatás még a Budapest Józsefuárosi ĺinkormányzat álta| műk<idtetett 4 db krízis|akás, me|y a

JCsGyK telephe|yeként működik.

Az S.o.S Krízis Alapítvány 2oI2. évre szóló beszámolója alapján osszesen L7 főt (5 csa|ádot) |áttak

e| a V|l|. kerrjletből, ebbő| 6 fe|nőtt és 11- gyermek vette igénybe a szo|gá|tatást. A bekerülő

családok közü| 2 bántalmazás á|dozataként, 2 a |akhatás megszűnése miatt, 1 család pedig a

lakhatásának hiánya miatt kereste fel az intézményt.

Egészségfej l esztési, sport-, sza ba d i dős és szĹi ni dős progra mokhoz va l ó hozzáf ér és

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat fenntartásában |évő Káptalanfüreden és Magyarkúton lévő

táborokban hosszú évek óta biztosított a kerÜ|etben élő gyermekek nyári táborozása, va|amint a

tanév során számos iskolai osztá|y vesz részt ,,erdei ĺskola,,-ban a magyarkúti táborban.



A 0-3 éves korosztályt érintve a Biztos Kezdet programban résztvevő csa|ádok számára biztosít

nyara|ási lehetőséget a magyarkúti tábor. Az onkormányzat fontosnak tartja a kerü|et gyermekei

részére a hasznos időt<i|tést, vaIamint azon gyermekek e|fog|altságának biztosítását a nyári szünidő

idejére, akiknek sztilei do|goznak, ezért korábbiakban az orczy parkban, az utóbbi két évben a

Közcisségi Házak Nonprofit Kft. szervezésében a Magdolna negyed terti|etén biztosít a gyermeknek

nyári napkcĺzis tábort, aho| honismereti kirándulások, túrák a természetben, két kiváló sportpá|ya

á|tal nyújtott sportfog|aIkozások színesítik a gyermekek nyári időtö|tését.

A gyermekek egészséges fej|ődésének aIapvető fe|téteIe az egészséges táplá|kozás. A
mé|yszegénységben é|ő gyermekek közü| otthon sokan nem jutnak megfe|e|ő mennyiségű és sok

esetben minőségű egészséges táplálékhoz. Ezért Van nagy jelentősége az önkormányzat á|ta|

szervezett intézményekben történő közétkeztetésnek' A rendszeres gyermekvéde|mi

kedvezményben részesü|ő csa|ádok gyermekei számára az étkezés térítésmentesen biztosított a

bö|csődében, óvodában és az á|talános iskolákban, a rászoru|ó középiskoIai tanulmányokat

fo|ytató gyermekek esetében a térítési díj mértéke 5o%. 2oI2, évben a törvény álta|

meghatározott ingyenes tankönyv támogatásban 1852 gyermek részesü|t. fo1-3. évben a Nyári-

gyermekétkeztetés keretében összesen 250 gyermeknek 12.250 adag me|eg éte| ker|'iI kiosztásra a

49 tábori napon.

A gyermekek napközbeni el|átását az önkormányzat fenntartásában |évő Józsefuárosi Egyesített

Bö|csődék (JEB) 6 te|ephelyén, va|amint a Katica Bo|csőde és Napközi otthonos ovodában

biztosÍtja 492 férőhe|yen.

Bölcsődék és bölcsődébe beíratott szama
ev bölcsődék száma bölcsőde beírt

gvermekek száma
műkiidő összes bölcsődei
férőhelvek száma

2008 6 4r7 432
2009 6 4L5 432
2010 6 423 43f
20tL 6 430 432
20L2 7 492

TEIR

Gyermekek Napkiizbeni Ellátása

Józsefvórosi Egyesített Bölcsődék ĺ1083 Budapest, Szigetvári utca 1.)

A Józsefvárosi Egyesített Bö|csődék intézménye 42o férőhelyen, 6 épü|etben biztosÍtja 20 hetes

kortól - 3 éves korig, i||etve a harmadik é|etév betö|tését követő augusztus 31- ig a kisgyermekek

napközbeni e||átását. A bö|csődei gondozás - nevelés a családi neve|ésse| együtt, azt kiegészítve

szo|gá|ja a kisgyermekek optimá|is fej|ődését.

Mit is jelent, hogy,,Egyesített Bcj|csődék,,?

Azt, hogy azonos gazdasági és szakmai program és vezetés a|att üzeme|nek az intézmények,

kü|önbözőségÜk csak az épÜlet jel|egében és a he|yi szokásokban Van.
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Bö|csődékben az e|őjegyzés és a gyermekek fe|vétele egész évben fo|yamatos,bár a szeptemberi

fe|véte|ek után csak a kimaradt gyermekek helyére tudnak gyermeket felvenni.

A kerti|etben valamennyi bci|csőde, a szü|ők munkarendjéhez igazodva, regge| 6 órakor nyit, és

este 6 órakor zár. Nyáron egy hónapot minden bo|csőde zárva tart, de szükség szerint a nyitva

tartó bö|csőde fogadja a gyermekeket.

A gyermek bölcsődei felvéte|e bci|csődelátogatássa|, majd a gondozónő család|átogatásáva|,

va|amint a szÜlővel történő fokozatos beszoktatással kezdődik' Ezek a találkozások adnak a|ka|mat

arra, hogy a szü|ők megismerjék a gyermek saját gondozónőjét, a bölcsődei gondozás - neve|és

elveit és gyakorlatát, a gondozőnő pedig a szü|ők segítségéve| megismerje a gyermeket, annak

egyéni szokásait, megkönnyítve ezze| a kisgyermek részére az új környezet e|fogadását. A
gyermekek részére a bö|csődei tartózkodás ideje a|att, szükség szerint játszóruhát biztosítanak,

aminek tisztántartásáról a bö|csőde saját mosodája gondoskodik. A gyermekek korszerű,

é|etkorának megfelelő táp|á|kozásáró|, az eset|eges táplá|ék into|erancia miatt szükséges diétás

étkezést is biztosítanitudják, mert minden intézmény saját főzőkonyháva| rende|kezik.

Az országban egyedti|á||óan tíz éve bevezettek egy ,,Komp|ex korai szűrő és fejlesztőprogramot.,,

Ami 2003 évben az |cssZEM támogatásáva| és fe|kérésére kiegészü|t a ,,Biztos Kezdet,,

modellprogrammal.

A két program cé|ja, a kisgyermeket neve|ő csa|ádok komp|ex segítése o|y módon, hogy minden

kisgyermek a tanköte|es kor kezdetére érje eI képességeinek maximumát.

Módszereik:
- az egészséges, de va|ami|yen fej|ődési szinten / moz1ás- kommunikáció- énelmi- stb.

/ megtorpanást, vagy |emaradást mutató kisgyermekek korai fe|ismerésérő| és a korosztá|y

át|agos szintjére va|ó fej|esztésérő| gondoskodik. A korai időszakban fe|ismert és korrigá|t fej|ődési

|emaradások, megóvhatják a gyermeket a későbbi tanu|ási nehézségek - dys|exia, dysgráfia,

va!amint a magatartászavarok okozta későbbi isko|ai kudarcoktól.

- Családsegítő, szo|gá|tatások / játszóház' baba- mamak|ub, szabadidős programok szervezése /
te|jes körű információ nyújtása a csa|ádok részére nyújtott á||ami és kerü|eti támogatásokró|,

intézményekrő|.

- Szakmaközi együttműkĺidés a társintézmények m u n katársaivaI

Intézményeik kimagas|ó szakmai munkájának biztosítéka, hogy korszerű épü|etekben, a

gyermekek é|etkorának megfe|e|ő napirendde| és tárgyi fe|téte|ekke|, va|amint gyermekszerető, jó|

képzett, nagy gyakor|atta I rendeIkező mu n katársa kkaI rendelkeznek.

Családsegítő szolgáltatásaik:
- |dőszakos gyermekfelügye|et a családban neve|kedő kisgyermekek részére, a szü|ők

esetleges elfog|a|tsága idejére.

- otthoni gyermekgondozás - intézményben nem gondozható kisgyermekek részére, betegség,

ikerszü|és, stb. Térítési díjas szoIgá|tatás.

- Hétvégi játszóház- szü|őve| ]. - 7 éves korú gyermekek részére.

- Baba - mama klub
. Játék és eszközkoIcsönző
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,,BlzTos KEZDET,, GYEREKHÁZ a Magdo|na negyedben (ĺÁvoP _5.2.2./o8lo1)

1083. Budapest, Szigetvári u. 1.

lntézménvek:
1. 1083 Budapest, Baross utca LO3la
7f Íérőhe|yes, korszerű lakóte|epi bo|csőde, gumiburkolatos játszóudvarra|, saját konyháva|,

mosodával.

,,Biztos Kezdet,, mode||program résztvevője 3 éve

2. 1083 Budapest, Baross utca 117

72 férőhe|yes, körszerű lakóte|epi bö|csőde, gumiburkolatos játszóudvarra|, saját konyháva|,

mosodával.

Szombatonként október 01 március 31. ingyenes játszóházat működtet.

,,Biztos Kezdet,, mode||program résztvevője 3 éve

3. 1085 Budapest, Horánszky utca 21

7f férőhe|yes, 4 szintes épü|et, saját konyhával, mosodáva|' gumiburko|atos belső játszóudvarra|,

korszerű |evegőztető terassza| - a gyermekek -5 c fokig a teraszon alszanak.

4. 1082 Budapest, Nagytemplom utca 3

96 férőhe|yes az ország e|ső bö|csődének Yb| tervei a|apján épített és eredeti funkcióját megtartva

L877 óta üzeme|ő bo|csőde. |gényesen fe|újított patinás épület, saját konyháva|, mosodáva|, só

bar|angga|, korszerű beIső játszókertte|.

|tt működik a Bö|csődei Múzeum, va|amint Szocĺá|is Szakmai könyvtár és olvasóterem, me|y hétÍő,

szerda és pénteki napokon L4 - 18 óráigvárja tár|atvezetéssel belépődíj né|kü| az érdek|ődőket.

5. 1087 Budapest, Százados út 1

zooL _ ben kia|akított korszerű, csa|ádias 48 férőhe|yes bö|csőde, zárt be|ső játszókertte|. Saját

konyhát tizemeltet. Szombatonként október 01- március 31. ingyenes játszóházat működtet.

6. 1084 Budapest, Tolnai L. u. 19

60 férőhelyes, 2011-ben Uniós támogatásból épült bö|csőde, gumiburko|atos játszókertte|, saját

konyhávaI rendelkezik.

Katica btilcsőde, 1089 Budapest, Vajda Péter u.37.72férőhe|yes bö|csőde, saját játszóudvarra| és

saját konyhávaI rendeIkezik.

Józsefuáros vezetése kieme|t figye|met fordít a 3 év a|atti gyermekek e||átása érdekében a
bcj|csődéken kívü| házi gyermekfe|ügyeletet, játszóházat, játékkö|csonzési |ehetőséget biztosít. A
Budapest Józsefuárosi önkormányzat önként vá|la|t fe|adata a Biztos Kezdet Gyerekház program,

me|ynek hálózata az elmú|t években mode|| értékű programmá vá|t, a hosszú távú

fenntarthatóságának biztosítása kormányzati érdekként foga|mazódott meg. A Biztos Kezdet

Gyerekházak cé|ja a hátrányos he|yzetű te|epü|éseken, telepü|ésrészeken nehéz körü|mények

között é|ő csa|ádok gyermekei számára o|yan szo|gá|tatások biztosítása, me|yek hozzájárulnak

későbbi isko|ai sikerességükhöz. A Gyerekház esélyt ad arra, hogy a |egnagyobb szegénységben élő

gyermekek is a |egkorábbi é|etkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik

ki bonta koztatását.
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A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék az egyedü|á|ló bö|csőde múzeumot és sóbar|angot is

működtető, módszertani tevékenységet e|látó, számtalan képzést és innovatív programot indító

intézménye a kerü|etnek. A gyermekek napközbeni el|átása e|engedhetetlen a nők (édesanyák)

munkába á|lása szempontjából, valamint az e|hanyagolt gyermekek kiegyensúlyozottabb testi, |elki

és i ntel I ektu á lis fej |őd ésén ek biztosíth atósá ga érdekében.

4.4 A kiemelt figye|met igénylő gyermekek/tanu!ók, vaIamint fogyatékossággal élő gyerekek

kiizoktatási Iehetőségei és esélyegyenIősége

2oL2. évben a kcizoktatási intézményi feladatok mindegyike e||átott vo|t a kerületben 13 saját

fenntartású napközi otthonos óvoda és 5 á|talános isko|a, egy á|talános művelődési központ
(általános isko|a és gimnázium) révén, ezen kívü| 1 egységes gyógypedagógiai módszertani

központot és á|ta|ános isko|át is műkodtetett a kerü|et. Talá|ható még a kerü|etben 3 fővárosi

fenntartású á|talános isko|a, 5 egyéb fenntartású óvoda és á|talános isko|a (a|apítványi, egyházi),

]-0 fővárosi fenntartású kcizépisko|a , és LLegyéb fenntartású középiskola biztosítja az oktatást.

Az alapfokú művészetoktatás és a közoktatási szakszo|gá|tatások is he|yben e|érhetőek, kivéve a
pá|yaválasztási tanácsadást, mely fővárosi fenntartású intézményben műkcldik. 2ot3 éVtő|

kezdődően az eddig önkormányzati fenntartású isko|ák átkerültek a Klebe|sberg

lntézményfenntartó Központhoz. A Budapest Józsefuárosi onkorm ányzat az isko|ák

működtetésérő| a Józsefuárosi Intézményműködtető Kozpont á|taI gondoskodik.

A hátrányos, i!|etve halmozottan hátrányos helyzetű, va|amint sajátos nevelési igényű és

beilleszkedési, tanu!ási, magatartási nehézséggel küzdő tyermekek/tanu|ók óvodai, iskolai

ellátása

Az integrá|t oktatást, kti|önleges gondozást a gyermek é|etkorátó| és á||apotátó| függően -
fogyatékosságot megá|lapító szakértői bizottság szakvéleményében fog|altak szerint _ a korai

fejlesztés és gondozás, a fej|esztő fe|készítés, az óvodai nevelés, az isko|ai neve|és és oktatás

keretein be|ü| kerü|t megszervezésre.

A szegregá|tan oktatható, enyhe érteImi fogyatékos tanulók á|ta|ános iskoIai neve|ését, oktatását a

Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Á|ta|ános lsko|a |átja el. Az isko|a

8 évfo|yamma| működik, aho| a|apfokú, gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik, az enyhe érte|mi

fogyatékos gyermekek, vaIamint az integrá|tan oktatható középsú|yos érteImi fogyatékos

gyermekek számára.

A sajátos neve|ési igényű gyermekek fej|esztését a JEGYMKÁ| utazópedagógusai is segítik.

A sajátos neve|ési lgényű gyermekek számának alakulása az etmú|t években

óvoda iskola osszesen

2oo9lzo1ro tanév L7 202 frg

zolo/foLL tanév 2f f03 zfs
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zoLI/foLf tanév 20 foz ffz

ToLzlfol3 tanév fo fL7 f37

Budapest Józsefuá rosi on kormányzat

A sajátos neve|ési igényű (SN|) gyermekek/tanu|ók, neve|ését-oktatását a közneve|ési intézmények

a|apító okiratuk szerint |átják e|. Az a|ábbi táblázatok bemutatják, hogy a kerü|eti koznevelési

intézményekben hogyan oszIik meg az SNltanu|ók integrá|t neve|ése-oktatása.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, el|átása a
Józsefvárosi onkormányzat álta! fenntartott óvodákban

Ssz. Intézmény neve'
círne

Nkt.4. 9 23. pont (2012.09.01.től}
rnozgásszervi (Gyerek -Virág, TÁT| KA)

érzékszervi ( H étszínvi rá g Pityp a n g, Sz ivá rvá n y, Százszor szép)
értelmi (Napsugár)
beszédfogyatékos (Várunk Rád, Napsugár, Hétszínvirág,
Mesepalota, Szivárvány, Napraforgó, Katica)
halmozottan fogyatékos (Hétszínvirág,Szivárvány, Napsugár,

autizmus spektrum zavar (Kincskereső)
egyéb pszichés fejlődésl zavar (súlyos tanulási, flgye!em. vagy
magatartásszabályozási zavar} (Koszorú )

L. Gyerek-Virág
Napkcizi Otthonos
Ovoda
1082 Bp. Baross u.

LLL/b

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány ku|turá|is nevelést
magyar nye|ven, és az Nkt' 4. 5 23. pontja szerinti azon
külonleges bónősmódot igénylő sajótos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik o szakértői bizottsőg szakénői
v é l e m é nye a l a pj ó n mozg ássze rui fogyatékosok.

2. Kincskereső
Napkcizi Otthonos
óvoda
1089 Bp. B|áthy
ottó u. 35.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány ku|turá|is neve|ést
magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 5 zs. pontja szerinti azon
kÍ)lonleges bónósmódot igénylő sajótos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői
véleménve alapión autizmus spektrum zavorrdl ktjzdenek.

3. Várunk Rád
Napközi otthonos
óvoda
1.086 Bp. Csobánc
u. 5.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány ku|turális nevelést
magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 5 zE. pontja szerinti azon
különleges bónósmódot igénylő sajótos nevelési igény(Í
gyermekek nevelését, akik o szakértői bizottsőg szakénői
v é l e m é nye a l a pj ó n beszé dfogyaté kosok.

4. Napsugár Napközi
Otthonos Ovoda
1086 Bp. Dankó u.

31.

Az óvodai nevelés keretében végzik a cigány kulturá|is neve|ést

magyar nyelven, és az Nkt. 4. ś 23. pontja szerinti azon
különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik a szakértői bizottsóg szakénői
véleménye olapjón enyhén értelmi fogyatékosok,
beszédfogyaté kosok, vagy ho l mozottd n fogyatékosok (e nyhé n
é nelmi és beszédfogyatékosok).
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5. Koszorú Napközi
otthonos óvoda
1086 Bp' Koszorú
u. 14-L5.

Az óvodai nevelés keretében végzik a cigány kulturá|is neve|ést
magyar nye|ven, és oz Nkt. 4. 5 23. pontja szerinti azon
különleges bőnósmódot igénylő sajótos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik o szakértői bizottság szakénői
véleménye alapjón pszichés fejlődési zovorrdl (slilyos tanulősí,
fi ąve I e m - va qv m a qata rtá ssza bú lvoző si zdv a rra I ) kü z d e n e k.

6. Hétszínvirág
Napközi otthonos
óvoda
1081 Bp. Kun u. 3.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány kulturá|is neve|ést
magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 5 zs. pontja szerinti azon
külonleges bánósmódot igénylő sajótos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik q szakénői bizottsóg szakértői
véleménye alapjón érzékszerui fogyotékosok (gyengénlátók),
beszédfogyatékosok, vggy holmozottan fogyotékosok
hv e n q é n l átó k é s b e szé dfosv até ko sok).

7. Mesepalota
Napközi otthonos
óvoda
1085 Bp. Somogyi
B. u. 9-15.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány ku|turá|is neve|ést
magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 5 zs. pontja szerinti azon
különleges bónósmódot igénylő sojátos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik a szakértői bizottsóg szakénői
v é l e m é ny e a l a pj á n beszédfogyatékosok.

8. TÁ-T|-KA Napközi
Otthonos Ovoda
1.088 Bp. Rákóczi
út 15.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány kulturá|is nevelést
magyar nyelven, és az Nkt. 4. 5 23. pontja szerinti azon
különleges bánásmódot igénylő sajótos nevelési igény(Í

gyermekek nevelését, akik a szakénői bizottsóg szokénői
v é l e m é ny e o l a pj ó n mozg ő ssze rv i fo gyaté ko so k.

9. Pitypang Napközi
Otthonos Ovoda
1087 Bp. Százados
tit L4.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány ku|turá|is neve|ést
magyar nye|ven, és az Nkt. 4, 5 23. pontja szerinti azon
külonleges bónósmódot igénylő sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik o szakértői bizottsóg szakértői
véleménve olapián érzékszerui (nogyothailó) Íogyatékosok,

10. Szivárvány
Napközi otthonos
óvoda
1083 Bp. Szigony
u. 18.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány kulturá|is neve|ést

magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 9 zs. pontja szerinti ozon

kt)lönleges bánásmódot igénylő sajótos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik q szakénői bizottság szakénői
véleménye alopján érzékszerui fogyatékosok (gyengénlátók),
enyhén értelmi fogyatékosok, beszédfogyotékosok, vagy
halmozottan fogyatékosok (gyengénlőtók, enyhén énelmi
foqvdtékosok és beszédÍosvatékosok).

LL. Százszorszép
Napközi otthonos
óvoda
1086 Bp. Szűzu.
2..

Az óvodai nevelés keretében végzik a cigány ku|turá|is neve|ést

magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 5 23. pontja szerinti azon
kt)lönleges bőnősmódot igénylő sajótos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik a szakénői bizottsóg szakénői
véleménve alapión érzékszerui (nagyothailó) Íogyatékosok.

L2, Napraforgó
Napközi otthonos
óvoda
1084 Bp. Tolnai
Laios u. 7-9.

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány ku|turá|is neve|ést

magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 5 zs. pontja szerinti azon
külonleges bónósmódot igénylő sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelését, akik a szakénői bizottsőg szakénői
v é l e m é ny e a l a pj ó n beszédfogydté kosok.

13. KATIcA Bö|csőde
és Napközi
otthonos óvoda

Az óvodai neve|és keretében végzik a cigány ku|turá|is nevelést
magyar nye|ven, és az Nkt. 4. 5 23. pontja szerinti azon
ktjlönleqes bónósmódot iqénvlő sajótos nevelési igény(Í
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1089 Bp. Vajda I gyermekek nevelését, akik o szakénői bizottsóg szakértői
Péter u.37. I véleménye alapján beszédfogyatékosok.

Sajátos neve!ési igényű gyermekek iskolai nevelése.oktatása, ellátása a

Józsefvárosi iskolákban

Ssz. Intézmény neve, címe: Nkt.4. 5 23. pont
(2012.09.0l.től}

mozgásszervi,
érzékszervi,
értelmi, vagy
beszédfogyatékos,
halmozottan fogy.,

autizmus spektrum zavar, vagy egyéb
pszichés fejlődési zavar (sú|yos tanulási, figye|em. vagy

masatartásszabálvozási zavar)
1. Deák Diák Á|ta|ános

lskola
1081 Bp. |l. János Pá|

pápa tér 4.

Az intézmény szakértői bizottság szakértői véleménye
a|apján e|látja a ktiznevelési törvény 4.s 25' pontja szerint:
a kü|önIeges bánásmódot igény|ő beszédfogyatékos,
érzékszervi fogyatékos (gyengén|átó, nagyothaIló),

halmozottan fogyatékos (beszédfogyatékos, gyengén|átó,
nagyothal|ó), autizmus spektrum zavarra|, vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarra| (sú|yos tanu|ási, figye|em- vagy
magatartásszabá|yozási zavarra|) küzdő sajátos neve|ési
ieénvű tanulók oktatását is.

2. Lakatos Menyhért
Józsefuárosi Á|ta|ános
Művelődési Kĺizpont
1086 Bp. Bauer Sándor
u. 6-8.

Az intézmény magyar nye|ven folyó cigány kisebbségi
oktatást fo|ytat, va|amint szakértői bizottsóg szakértői
véleménye a|apján el|átja a koznevelési torvény 4. s 25.
pontja szerint: a külonleges bónósmódot igénylő egyéb
pszichés fej|ődési zavarra| (sú|yos tanulási, figye|em- vagy
magatartásszabá|yozási zavarra|) küzdő sajátos nevelési
ieénvű tanulók oktatását is.

3. LosonciTéri Á|ta|ános
lskola
1083 Bp. Losonci tér 1.

Az intézmény magyar nyelven folyó cigány kisebbségi
oktatást folytat, vaIamint szakértői bizottság szakértői
véleménye a|apján e|látja a közneve|ési törvény 4.5 25.
pontja szerint: a kĹilön|eges bánásmódot igény|ő
beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (nagyothaIló),

haImozottan fogyatékos (beszédfogyatékos, nagyothaIló),
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarra| (súlyos tanu|ási,
figyeIem- Va8y magatartásszabályozási zavarral) küzdő
saiátos neve|ési ieénvű tanulók oktatását is.

4. Németh Lász|ó

Á|talános lskoIa
1084 Bp. Német u.L4.

az intézmény magyar nye|ven folyó cigány kisebbségi
oktatást folytat, valamint szakértői bizottság szakértői
véleménye a|apján e|látja a kozneve|ési tcirvény 4.s 25'
pontja szerint: a kü|ön|eges bánásmódot igénylő
beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (nagyothal|ó,
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gyengén|átó), haImozottan fogyatékos (beszédfogyatékos,

nagyothaIló, gyengén|átó), akadálymentesítést nem
igény|ő mozgásszervi fogyatékos Va8y egyéb pszichés

fej|ődési zavarra| (sú|yos tanu|ási, figyelem- Vagy

magatartásszabá|yozási zavarral) küzdő sajátos neve|ési
ieényű tanu|ók oktatását is.

6. Mo|nár Ferenc Magyar-
AngoI Két Tanítási
Nye|vű Á|ta|ános IskoIa

1085 Bp. Somogyi B. u.

9-15.

magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat,
va|amint szakértői bizottság szakértői vé|eménye alapján
el|átja a köznevelési törvény 4.$ 25. pontja szerint: a

kü|önleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, Vagy

egyéb pszichés fej|ődési zavarral (sú|yos tanulási, figyelem-
Vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos
nevelési ieénvű tanu|ók oktatását is.

7. Vajda Péter Ének-zenei
Á|talános és SportiskoIa
1089 Bp. Vajda P. u. 25-
11Jt.

magyar nye|ven fo|yó cigány kisebbségi oktatást fo|ytat,
va|amint szakénői bizottság szakértői vé|eménye a|apján

e||átja a kciznevelési törvény 4'9 25. pontja szerint: a

kÜ|ĺin|eges bánásmódot igény|ő beszédfogyatékos, vagy
egyéb pszichés fej|ődési zavarra| (sú|yos tanulási, figyelem.
Vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos
neve!ési igényű tanu|ók oktatását is.

A hátrányos és a halmozottan hátrányos he|yzetű gyermekek, tanu|ók nyilvántartása a szü|ő á|ta|

önkéntes alapon benyújtott nyi|atkozat alapján tcirténik. Az e|múlt években a kerü|etben é|ő

gyermekek körében mind az óvodai, mind az isko|ai adatokat figye|embe véve ĺjsszesen a HH és

HHH-s gyermekek számában sajnos fo|yamatos eme|kedés figyelhető meg' 2010. évben 1958 HH

és776 HHH-s gyermek, míg2oÍ3-ra2669 HH és 1087 HHH-s gyermek van a nyilvántartás szerint.

Városrész

megnevezése

Lakónépesség

száma

Rendszeres gyermekvédeIm i

kedvezményben részesti|ők

aránya a lakások számához

viszonyítva

Palotanegyed 13318 L,6%0

Népszínház negyed 7748 4,Oyo

Csarnok negyed 11016 7,3%o

Corvin negyed LO297 5,8%o

Magdolna negyed L2068 L4,O%

Orczy negyed 8690 L2,5%

Losonci negyed 9793 5,5%o

Tisztvise|őteIep f649 L,O%o

Ganz negyed 1874 6,O%o

Kerepesdülő to52 L,zyo

Százados negyed 3282 f,6yo

Budapest Józsefuárosi onkormányzat (2009.)
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HH HHH RGYK

2010 1958 776 3 106

2011 2120 884 318s

2012 fs66 10s9 2896

f0r3 2669 l 087 3044

Bud a pest J ózsefvá rosi on korm á n yzat (2oL2.)

A Budapest Józsefuárosi onkormányzatfenntartásában működött gimnáziumban (foLz, december

14-ig Lakatos Menyhért Józsefuárosi Áĺvlr) nem vo|t je|lemző a HH és a HHH tanu|ók magas aránya,

ezért esé|yegyen|őségi szempontbó| vizsgá|atuk nem reIeváns.

Az óvodapedagógusok fe|készti|tek, fej|esztőpedagógus minden óvodában található, a |ogopédiai

fog|alkozásokat a JEGYMKÁ| utazópedagógusai is segítik. Valamennyi óvodában ta|á|ható

tornaterem, VägY tornaszoba, amelyik intézmény nem rendeIkezik ott szerződés alapján
(terembér|és) biztosított a gyermekek mozgása.

A Budapest Józsefuárosi tnkormányzatta| szemben a kĺizszo|gá|tatások nyújtása során hátrányos

megkü|cinbciztetés, az egyen|ő bánásmód követeIményeinek megsértése miatt szankció

megá||apítására nem kerü|t sor.

4.5 Ktivetkeztetések: problémák beazonosítása, fejlesztési !ehetőségek meghatározása.

A gyerekek h elyzete, esélyegyen |ősége vizsgá |ata sorá n teIep ü |ésti n kön

beazonosított prob|émák fejlesztési Iehetőségek

fo|yamatosan eme|kedő tendenciát mutat a

HH és HHH- s, az RGYK-ban részesülő,
va|amint az SNl-s gyermekek száma

egyén i fej lesztés, feI n őttoktatás b iztosítása,
fogla l koztatás bővítése,

korai prevenciós programok bővítése,
védőnői há|ózat és a gyermekjóléti és

közneve|ési intézmények kapcsolatának
erősítése, családok tájékoztatása

A csa|ádok nehéz anyagi he|yzete, a nem
megfelelő csa|ádmodeIl átadása, a nevelés,

gondozás, törődés hiányából adódó
eIhanyagolás, a veszé|yeztetettség
kialaku|ásának tovább csokkentése

Szabadidős programok szervezése,
biztonságos, kulturá|t színterek

műkcjdtetése, a hátrányos helyzetű
gyermekekke| és csa|ádjaikkal fog|aIkozó

szakem berek továbbképzése
A szegregált/telepszerű |akókörnyezetben

é|ő evermekekre vonatkozó adathiánv.
Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése'
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5. A nők helyzete, esélyegyen!ősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyen|ősége

Az utóbbi években nő a nők gazdasági aktivitása, a k|asszikus családe||átó szerep me||ett a

munkaerő-piaci, gazdasági bizonytaIanság nyomán egyre több csa|ádban vált az anya is

pénzkeresővé, ily módon manapság a család és a munkahely elvárásainak is meg ke|l fe|e|ni.

A demográfiai adatok szerint a telepü|és cjssz|akosságának 52%-a nő, a népesség nemek szerinti

megosz|ása helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők át|agosan magasabb é|etkort érnek meg, mint a

férfiak. A 65 év fe|ettiek esetében a nők aránya 65%.

A tapasztalatok szerint a nők kozött is kieme|ten hátrányos helyzetben vannak a

- 45 év fe|ettiek,

- a pá|yakezdők,

- kisgyermekesek,

ezekben a csoportokban |évő nők fog|aIkoztatása kti|önös figyeImet és támogatást igényel.

A Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat, mint munká|tató e|eget tesz az egyen|ő munkáért egyen|ő

bér kciveteIményének.

álláskeresők száma és aránva' L5-64 évesek szá

A fenti kimutatás aIapján a munkané|küliek száma nemek szerinti megosz|ása szerint

kimutathatóan magasabb a nők munkané|kü|isége a férfiakéhoz képest.

A nők és férfiak köz<jtti kti|önbség a munkaerő-pĺaci szegregáció je|enségében is nyomon

követhetően elkůi|önü|nek azok az á||ások, ame|yekben női és azok ame|yekben férfi munkaerőt

részesítenek előnyben. A nők nagyobb hányada a nőies szakmákban dolgozik (tanár, óvónő), a két

nem között szektoriá|is kü|tjnbségek figyeIhetők meg.

rtott L5-64 ma

ev

15.64 év közötti lakónépessécffő| nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

no férfi összesen no férfi osszesen

tő Íő f(i fő % Íő % TO %

2008 2643L 26LT4 52545 r426 5,4% 1355 5,2o/o 2781 5,3%

2009 292Lf 21003 50215 174L 6,O% 1683 8,O% 3424 6,8%

2010 26039 259f5 51964 1890 7,3o/o L788 6,9o/o 3678 7,Lyo

20LĹ 25976 fsg63 s1939 1785 619% 1742 6,7yo 3s27 6,8%

TEIR
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5.2 A munkaerő.piaci és családifeladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
csa|ádi napkiiz|, óvodai férőhelyek, férőhe|yhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
csa|ádbarát munkahelyi megoldások stb.)

A kisgyermekes csa|ádok esé|yeit a szo|gá|tatási hiányosságok a|apvetően rontják, a munkaerő-
piaci esélyek tekintetében elsőd|eges a bö|csődei férőhelyek számának a|akítása. Kerületünkben a

gyermekek napközbeni e||átása mego|dottnak tekinthető a működő 7 bö|csődéve|.

5.3 Családtervezés, anya. és gyermekgondozás területe

A csa|ádtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői há|ózat szakmai munkájában je|enik meg.

Ennek során a szociálisan nehéz heĺyzetben é|ő várandós anyára és jovendő gyermekére fokozott

figye|met fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek

átadása már várandós korban megkezdődik beszé|getések, csa|ád|átogatás formájában' A védőnők

segítséget nyújtanak a családi- szociá|is juttatások megismerésében. Csa|ádtervezésseI

kapcso|atban a gyermekek fe|vi|ágosítására a|apvetően az isko|ában kerü| sor.

5.4 A nőket érő erőszak, csa!ádon be|üli erőszak

A csa|ádon be|üli erőszak jel|emzően csa|ádon belü| marad, hiszen a nőket, családokat érő

erőszakos cse|ekedetek nagy része felderítetlen. Ennek oka, hogy az erőszakot e|szenvedők egy

része nem tudja hova forduIhatna, másik része fé| a további következményektő|. A
gyermekvédelmi, szociá|is szolgá|tatások, a védőnői há|ózat, a rendőri tevékenység
eredményeként, a jelzőrendszerek a|apján nő a fe|deríthető esetek száma, egyre többen tudják,

hova fo rd u I h atna k p rob |ém á i kka I segítségért.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáItatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat 4 db krízis

Alapítvány feladat-el|átási szerződés a|apján biztosít

m űködtetet Családok Átmeneti otthonában.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Józsefuáros közé|etében a nők mindig kaptak szerepet. A Képvise|ő-testĹilet tagjai többségében
férfiak, de 2006-2010 között a 30 fős testÜ|etben 9 fő nől képvise|ő, je|en|eg a 77 fős testületben 5

fő női képviselő do|gozik. A Hivatal vezetését tekintve a 3 a|polgármester közül 1 nő, va|amint a

Hivata| jegyzője és a|jegyzője is nő.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társada|mi problémák és felszámolásukra irányuló

kezdeményezések

A kĺsgyermeket neve|ő, a sokgyermekes, a gyermekriket egyedü| neve|ő anyák, a roma nők,

valamint a 45 év fe|ettiek esetében többszörösen hátrányos he|yzetben vannak a munkaerő-

piacon. Ennek oka többek között a társada|om hagyományosan berögződött családmode|lje,

miszerint a nőnek otthon a csa|ád me|let van a he|ye és nem a munkaerő-piacon. Ezt a szem|életet

sú|yosbÍtják a nőkke| kapcsolatban fennál|ó negatív sztereotípiák'

lakást működtet, valamint az S.o.S Krízis

he|yet V||l. kertileti lakosoknak az á|taIuk
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

6. Az idősek he|yzete, esélyegyen!ősége

Magyarország |dősügyi Nemzeti Stratégiát fogadott el 2009-2034-ig, me|y több mint 20 évre

megfoga|mazza azokat a javas|atokat, me|yekke| biztonságosan és mé|tó körü|mények között

élhetnek az idős emberek. A stratégiában kiemelt szerepet kap az aktivitás és a függet|enség

megőrzése, a biztonság i||etve a megfe|e|ő é|etminőség garanciája, a betegség kockázatának

alacsony szinten tartása és az esé|yegyenlőség.

Korunkra je|lemző, hogy megnőtt a szü|etéskor várható élettartam, me|y igazi kihívást je|ent a

modern társada|om számára.

Az időskorúak csa|ádi á|lapotára je!|emző, hogy csökken a házasok és egyre növekszik az ozvegyek

és egyedül é|ők száma, növekszik az átlagé|etkor, a nők élettartama hosszabb, magasabb a

középkorúak haIandósága.

6.t Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jiivede|mi he|yzete, demográfiai

trendek stb.)

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Humánszo|gá|tatási Ügyosztá|y Családtámogatási |roda

nyilvántartása a|apján a kerü|etben é|ő időskorú népesség rendszeres il|etve eseti pénzbeli és

természetbeni támogatásban részesü|ők aránya rendkívü| aIacsony'

A 2oL2. évben összesen L632 Íő (60 év fe|etti) részestilt va|amilyen e|látási formában (eseti,

rendszeres), me|y a 60 év feletti |akosság LL%-átje|enti.

tózsefváros népessége és életkora Nő (Íő) FérÍi (Íő) összesen (fő)

700+ 7 7

95-99 47 76 63
90-94 305 93 398
80-89 7840 726 2566
70-79 2694 7488 4782
60-69 4773 3274 7447
79-59 27777 27447 42672
0-78 4720 4933 9653
Telies népesséq 34957 37977 66923

N épesség nyilvántartó (2013' )

A nők helyzete, esé|yegyenlősége vizsgá|ata során teIepülésünkön

beazonosított prob|émák fej lesztési Iehetőségek

magas női munkanélkü|iség képzések szervezése, á|lásbörze

tú|zott Ieterhe|tség
szabadidős programok, csa|ádok számára

fórumok szervezésc
családon beItiIi erőszakra vonatkozó

adathiány
Adatgyűjtés, beszá mo|ó kérése.
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FőelIőtősok Nő (Íő) FérÍi (Íő)
Osszesen
(fő)

öregségi nyugdíids 8400 4503 72903
ko rb etći ltött ö re g sé g i nyu g d íj a s 7890 4423 72313
korhatár alatti iireąséąi nvuądíios 7385 90s 2290
korhatár alatti ćiresséqÍ nvusdíias 23 80 703
nőknek jőró a0 év jogosultság utáni
elIátás

487 0 487

korhatőr alattinak járó ellótús 475 440 975
korhatdr előtti ellőtősok 448 26s 773
szolgálati iárandósőg 27 775 202
rokkontsági és rehobilítációs
elIátások

7347 7762 2s09

ćizvegyi és sziilői nyugdíjas 299 24 275

orsz á gos N yu gd íj b i ztos ító Fői gaz gatósá g (f1Lf .)

6.2 ldősek munkaerő-piaci helyzete

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia az Egészségügyi Vi|ágszervezet é|etkor szerinti feIosztását haszná|ja,

mely szerint a 60-74 év közöttiek az idősödők, a75-89 év közöttiek az idősek és a 90 éV fd|öttiek a

nagyon idősek. Magyarországon a nyugdíjkorhatár az elmú|t időszakban fo|yamatosan eme|kedett,

mely prob|émát eredményez a munkaerő-piacon t<ĺrténő e|he|yezkedés és megmaradás terü|etén.

Az aktív időskor egyénre és a társada|om idősödő populációjára egyaránt vonatkoztatható,

egészségben és fizikai, sze||emi és mentá|is kapacitások birtokában megé|t időskort je|ent. Az

aktivitás nem je|ent egyet a munkaerő-piaci aktivitássa|, ez ku|turá|is, gazdasági, társada|mĺ,

közé|eti aktivitást jeIent.

A tevékeny időskor

Élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglaIkoztatásának lehetőségei a
kĺjzintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a teIepü|ésen.

Az idősek programjait az önkormányzat fenntartásában működő ,,oszirőzsa,, Gondozó Szo|gálat

szervezi és a programok nagy része intézményeiben zajlanak. Az intézmény |átja e| a szociá|is

étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali e||átását,

az idősek átmeneti gondozóháza (EzÜstfenyő Gondozőház) is az intézmény keretében működik.

Az idősek nappa|i e||átásának he|yet adó idősek k|ubjai: Napraforgó K|ub, Cik|ámen K|ub, Víg

otthon K|ub, őszikék Klub, Reménysugár Klub he|yiségeiben aktív é|et fo|yik. A he|yi

közszo|gá|tatások terén az idősekkeI va|ó fog|aIkozás magas színvona|ú. Az egészségügyi, szociális

és közműve|ődési és egyéb szolgá|tatások egy része a kerület minden á||ampo|gára részére

biztosított, egy része kor a|apján az időskorúak részére szerveződik' A szo|gá|tatások ktire

rendkívül színes képet mutat.
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Jellemző a kerü|eti szo|gá|tatásokra az egymásra épü|és, az egyes e!|átások személyre szabott

biztosítása helyi e|látórendszeren be|ü|i koordináció, egytittműködés biztosítja, mely segíti az időst

korának és egészségi állapotának megfe|elő e||átás igénybevételéhez juttatni. A tapasztalatok

a|apján az intézmény fi|ozófiája továbbra is a prevenció, az aktivizá|ás és a képessé tevés a saját

|akókörnyezetébe történő mielőbbi visszatérésre, az egyéni problémákra reagá|ó rehabi|itációs

szo|gáltatások nyújtása. Az aktív és teljes értékű időskor meglétét biztosító

szoIgáltatások/lehetőségek az a|ábbi csoportosításban kertiIetek összefoglalásra:

Szabadidő eltöltése: kirándulások, mozi és színházlátogatások, a Balaton partján lévő

önkormányzati tulajdonú táborában ÜdÜ|és szervezése, kézműves fog|alkozások, felotvasó estek,

tá n ccsoport m űködtetése, önmegva |ósító k| u b.

Egészségfej|esztés, egészségmegőrzész JESZ szervezésében fe|vi|ágosító e|őadások, tanácsadás,

prevenciós programok, idősek spon 1átéka, sakk, torna, szűrőprogramok szervezése'

Esé|yegyentőség: Az ,,őszirőzsa,, Gondozó Szo|gá|at és a

Kft. szervezésében informatikai képzés (webre nagyi),

hozzáférés biztosítása, intergenerációs programok, az

folyamatos akadá|ymentességének kiépítése.

Józsefvárosi Közosségi Házak Nonprofit

ango| és német nye|vtanítás, internet

önkormányzati tuIajdonú intézmények

A kerü|eti polgárőrség az idősek klubjaiban, közcisen a Rendőrkapitányság szakembereivel

felvi|ágosítást, tanácsadást szervez az á|dozattá vá|ás e|kerÜ|ése érdekében. Lehetőség Van

Józsefváros kártya kivá|tására, mely számos kerü|etben ta|álható szo|gá|tatóná|, és elfogadóhelyen

biztosít kedvezményeket. A civiI szervezetekke| tcĺrténő együttműködés egyre je|entősebb az

e|mú|t időszakban, valamint lo1.o. év óta ldősügyi Tanács működik. A he|yi időspolitika

kialakításáná| a |egfontosabb értékek, hogy az idősek a társada|om megbecsü|t tagjai legyenek,

egészségesek Iegyenek, ne magányosodjanak €l, vaIamint biztonságba és védettségben

é|hessenek. A jövőre vonatkozóan az cjnkormányzat fontosnak tartja az idősek e|látásának további

fej|esztését, va|amint a ró|uk minél szé|esebb körű gondoskodás feltéte|einek megteremtését.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési Iehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esé|yegyenlősége vizsgá|ata során te!epülésünkön

beazonosított problémák fej Iesztési Iehetőségek

magas az egyedti| é|ők aránya aktivitás és a függet|enséget megőrző
programok szolgá|tatások szervezése, képzések

igény szerinti bővítése
nyugd íjkorhatár fo|yamatos kiszé|esítése

nehezíti a munkaerő-piacon történő
eIheIyezkedést

fogIaIkoztatás bővítése, képzések átképzések
szervezése,
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é|ethosszig tartó tanulás Iehetőségének
biztosítása

képzések szervezése

aIacsony a szociá|is támogatást igénybe vevők
száma

önkormányzati segé|yezési rendszer
áttekintése, igény szerinti szoIgáltatások

kiaIakítása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A fogyatékos emberek a magyar társada|om leghátrányosabb helyzetű csoportjai kĺizé tartoznak. A

zoLt. évi népszám|á|ás adatai szerint a fogyatékka| élők száma 457 ezer fő vo|t (a népesség4,6%-

a), a népszám|á|ásitörvény érte|mében a vá|aszadás onkéntes, a lakosság 89 száza|éka válaszolt rá.

A fogyatékos népességen be|til az e|őző népszám|álási adathoz hason|óan a mozgássérülteké a

|egnépesebb csoport (köze| 5o%), ezt kcivetően a |átássérü|t, ha||ássérü|t, mentá|isan sérĹi|t,

érteImi fogyatékos'

Az esé|yegyen|őség megteremtésének egyik |egfontosabb intézménye az isko|a. Az isko|a nemcsak

a szocia|izáció fontos színtere, hanem itt dő|nek el a munkaerő-piaci |ehetőségek is' A fogyatékos

emberek munkavá||a|ási Iehetőségeit egyértelműen meghatározza az össznépességné|

a Iacsonyabb iskoIai végzettség

A népesség többségéhez hason|óan, a fogyatékos emberek körében is eme|kedett az isko|ai

végzettség szintje. Ennek e||enére a fogyatékos emberek isko|ai végzettsége 201l-ben is jóval

a|acsonyabb a nem fogyatékosokénál.

Egy társada|om erkö|csi-jogi és mentá|is á|lapotát jó| je||emzi az, hogy miképpen tudja segíteni

kü|cinböző okokból, pé|dáuI egészségÜgyi á|lapot miatt hátrányos he|yzetbe kerü|t tagjainak

munkavá|la|ását, munkaerő-piaci eIhe|yezkedését. A fogyatékos emberek beilIeszkedését a
társada|omba, elfogadottságukat elősegíti, ha dolgoznak, ha megé|hetésüket munkából származó
jcivedelembő| tudják biztosítani. Természetesen a fogyatékosság jel|ege, súlyosságának foka

erőteljesen befo|yásolja a munkavál|a|ás lehetőségét, ennél is fontosabb azonban, hogy egy adott

országban mi|yen a fog|a|koztatottság mértéke, a munkané|kü|ĺek aránya, a munkaerő-piac

á|ta|ános he|yzete.

Az új évezred progresszív fogyatékosügyi po|itikája a fogyatékos emberek he|yzetét már

elsősorban nem egészségügyi, rehabilitációs vagy szociá|po|itikai kérdésnek tekinti, hanem az

emberi jogok ktizé eme|ik be a fogyatékka| é|ő emberek jogait. A társadalmi kor|átok

diszkriminációt és szociá|is kirekesztést eredményeznek. ,,A fogyatékos emberek heterogén

csoportot a|kotnak. Mint a társada|om minden rétege, a fogyatékos emberek is igen sokrétű

csoportot képeznek, és csak az a szakmapolitika sikeres, ame|y tiszte|etben tartja ezt a

sokfé|eséget.,, _ írja a Madridi Nyĺ|atkozat. A fogyatékos emberek nem jótékonykodást, hanem

esé|yegyen|őséget akarnak - foga|maznak. Ezért nem e|ég az á|lampolgárijogok kinyi|vánítása és a

negatív diszkrĺmináció, va|amint a társada|mi mechanizmusai e||eni küzde|em, hanem pozitív
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cselekvés, pozitíV diszkriminációs eszközcik is sztikségesek a társadaImi kirekesztés és a fogyatékos

em berek társadalmi hátrányainak mérsékléséhez.

7.l Atelepülésen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos prob|émái

A fogyatékka| élőkre vonatkozóan nem ál|nak rende|kezésre értéke|hető statisztikai adatok,

ame|yek aIapján pontos képet lehetne aIkotni a fogyatékka| élők lakhatási, egészségügyi,

foglalkoztatási helyzetérő|.

A kerü|etben a pszichiátriai betegek nappali el|átása köte|ező önkormányzati fe|adat biztosítása

e||átási szerződéses formában va|ósuI meg. A megkcitcitt e|látási szerződések alapján a Moravcsik

A|apítvány és a Szigony Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit

Kft. |átja e| a fe|adatot. A két a|apítvány fog|a|koztat megvá|tozott munkaképességű szemé|yeket

szociá|is fog|a|koztatás keretében. A Moravcsik A|apítvány a Kálvária tér 19. szám a|att működteti

rehabiIitációs fog|alkoztató műhe|yét, me|yben megvá|tozott munkaképességű szemé|yek

kĺinyvkötőként do|goznak, jelen|eg 11 fő tanu|ja ki az a|apítvány segítéségéve| a könyvkotő

szakmát. Az elmú|t években az adatszo|gá|tatás szerint a fog|a|koztatottak száma folyamatosan

emeIkedő tendenciát mutat.

Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat

A Sa|va Vita Alapítvány (1073 Budapest, Erzsébet krt' 13. |l|. 3.) a lÁĺvop L.4.L-LL/Z',,Érte|mi

sérült és autizmussa| é|ő szemé|yek bevonása közösségi fe|adatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci

programokba,, című pá|yázaton sikeresen vett részt. A He|yi Esélyegyen|őségi Program

készítésekor a projekt indu|ásának pontos időpontja nem ismert. A pá|yázat benyújtásakor a

Budapest Józsefvárosi önkormányzat Képvise|ő-testü|ete úgy döntött, hogy a 5a|va Vita A|apítvány

részére e|vi támogatást nyújt, a program megva|ósu|ása során gyakor|ati helyet biztosít az

onkormányzati gazdasági társaságokná| és az önkormányzati kö|tségvetési szerveknél 2x3 hónapos

időtartamra 3 fő + kísérő részére heti 3 a|ka|omra. A program miné| hatékonyabb és sikeres

megva|ósítása érdekében a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vezetőinek és munkatársainak

számára az A|apítvány szakemberei érzékenyítő/motivációs tréningeket tartanak, a projekt időszak

a|att összesen 3 alka|omma|.

A projekt ideje a|att 25 fő érte|mi|eg akadá|yozott és autizmussa| é|ő 18. életévét betöltött inaktív

szemé|y kerÜ] bevonásra. Cé|ja a fenti célcsoport társada|mi integrációjának megva|ósítása, annak

biztosítása, ho8y hosszú távon megta|álják he|yüket a társadalomban, i|letve annak bizonyítása a

munkáttatók számára - különös tekintettel akozszférában működő munká|tatókra -, hogy a sérü|t

emberek (megfelelő fe|készítés után) megbízható, lojá|is munkaerőt je|entenek, fog|a|koztatásuk

számos e|őnnyeljár.

Megváltozott munka képességűek foglalkoztatása

Év F og l a l koztatotta k szó m a

20LL. 60 fő
20L2. 61Íő
201_3. 68 fő
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Az értelmi fogyatékosok nappa|i e|látása a Budapest Józsefuárosi onkormányzat fenntartásában

működő ,,őszirőzsa,, Gondozó Szo|gá|at 1082 Bp., Kisstáció u. 11. szám a|atti telephe|yén
(engedé|yezett férőhelyszámZO fő) kerti| biztosításra, Az ,,Ezustfenyő Gondozóházban,, (idősek

gondozóháza) tĺĺbb esetben gondoznak többnyire mozgásában kor|átozott idős embert. Mindkét
intézmény maradéktaIanul megfeIeI az akadálymentesítés sza bá|yainak.

átása

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A szociá|is el|átásokat igénybevevők között nagy valószínűséggeI jeIen vannak fogyatékos

szemé|yek is' Nyi|vántartott adatok a|apján 2oL2. évben Lf3 fő egészségkárosodottak rendszeres

szociá|is segé|yében, 357 fő ápo|ási díjban részesÜ| sú|yosan fogyatékos hozzátartozójának

gondozása, ápo|ása címén, mozgáskor|átozottak kciz|ekedési támogatásában 130 fő részesü|t. Az

érte|mi fogyatékosok nappa|i el|átása, mint köte|ező fe|adate|látás fo|yamatosan biztosított, az

elmú|t években többnyire Looo/o-os kihaszná|tsággal működött. Az intézményben középsú|yos,

ha|mozottan sérü|t gondozottak vannak többségében, a fogyatékosság típusa szerint e|sősorban

érte|misérü|tek, a gondozottak betegségük adódóan 80%-ban mozgásában is kor|átozott.

7.3 A ktizszolgáltatásokhoz, kiizösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáf érés lehetőségei, akadálymentesítés

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat köte|ezettségei között em|íthető a közintézmények,

szo|gá|tatások akadá|ymentes megköze|íthetőségének, ezáltal a szo|gá|tatásokhoz va|ó hozzáférés

mindenki számára tĺirténő biztosításának kérdésköre. A fenntartásában |évő intézmények

akadá|ymentesítése fokozatosan megva|ósításra kerü|, hogy ezá|taI e|érhetővé vá|janak a

szo|gáltatások az igénybe vevő számára.

A hatá|yos jogszabá|yoknak megfele|ően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet

biztosításával történik.

7.4 Ktivetkeztetések: problémák beazonosítása, fej!esztési lehetőségek meghatározása

rtelm osol( el
Ev Foql a lkoztatottak szá ma

201L. 20 Íő
20L2. 20 fő
2013. 19 fő

Budapest Józsefuárosi on kormányzat

A fogyatékka| é|ők he|yzete, esé|yegyen|ősége vizsgá|ata során teIepü|ésÜnkön

beazonosított prob|émák fejIesztési Iehetőségek

intézmények, közutak akadá|vmentesítése pá |vázati Iehetőséeek feIkutatása
a munkaerő-piacon kevesebben tudnak
e|he|yezkedni, mint ahányan do|gozni

szeretnének, a foglaIkoztatottak száma
növekedést mutat, de még mindig kevés

védett munkahe|yek teremtése, helyi
válIaIkozások számára kedvezmények

biztosítása
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8. Helyi partnerség, lakossági iinszerveződések, civiI szervezetek és for.profit szereplők
társadalmi felelősségvá|lalása

Kerülettinkben a civil szervezetek aktív tevékenységet fo|ytatnak. A he|yi lakossággal a civiI

szervezetek szoros, napi kapcso|atban á|lnak. A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat támogatja a

Józsefuárosban lévő civiI szervezetek működését, pá|yázatokon való részvéte|üket.

JeIentősebb civiI szervezetek a kerü|etben:

Nagycsa|ádosok Józsefuárosi Egyesü|ete, Magyar Vĺjröskereszt V|l|' kerü|eti Szervezete,

Józsefuárosiak EgyĹitt Egymásért K|ub, Józsefuáros Egészségéért Közhasznú A|apítvány, Bóbita

Habi|itációs Egyesü|et, Mozgássérti|tek Budapesti Egyesülete, Menhely A|apítvány, Józsefuárosi

Szabadidős Egyesi.i|et, Fé|úton A|apítvány, KÉK Pont Drogkonzu|tációs Központ és Drogambu|ancia

A|apítvány, Kapocs |fjúsási tnsegítő Szolgá|at A|apítvány, Megál|ó Csoport A|apítvány, Józsefuárosi

Közbiztonsági PoIgárőrség és KatasztrófavédeImi önkéntes Tűzo|tó Egyesü|et, Moravcsik

Alapítvány, Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociá|is RehabiIitációért KiemeIten Kcĺzhasznú

Nonprofit Kft.

A Moravcsik A|apítvány műkĺĺdteti a Budapest Art Brut Ga|ériát a Józsefvárosban, aho| a hátrányos
he|yzetű csoportok művészeti tevékenységének adnak helyet, felkaro|ják a hátrányos he|yzetű

ilIetve fogyatékka| élő művészeket és aIkotásaikat bemutatják kiá||ításokon -
. zoLz-ben a józsefvárosi Lakatos Menyhért Józsefvárosi Á|ta|ános Műve|ődési Kcizpont

kisdiákjainak munkáibó| gyermekrajz-kiá|lítást szerveztek és va|ósítottak meg,

- rendszeresek a pszichiátriai betegek (art brut művészek) művészi aIkotásainak kiá||ításai,

- az A|apítvány mindhárom telephe|ye álta| szervezett szabadidős programok Józsefváros
|akosai számára hozzáférhetők, azokró| a kerü|etben szokásos módon tájékoztatást adnak
(Szociális Iroda hirdetőtáb|áján, esetenként a Józsefváros című helyi |apban, honIapjaikon),

. A BAB Galéria kézműves műhe|yei nyilvánosak, munkanapokon 10:00-14:00 óra közcitt

látogathatók,
. ingyenes á||áskeresési-, és munkatanácsadást nyújtanak a kerü|etben é|ő megváltozott

m u nkaképességű szemé|yek részére,
- térítésmentes Jogsegé|yszoIgá|atot és lnfokommunikációs Központot működtetnek,

melynek révén pszichiátriai zavarra| é|őket és családtagjaikat juttatják hasznos
információkhoz,

hozzásegítik a kerü|etben é|ő megvá|tozott munkaképességű kézműveseket jó termékeik
bem utatásá hoz bej á ratott országos logiszti ka felajá n lásáva l.

A Vakok és Gyengén|átók Hermina Egyesülete (továbbiakban VGYHE) 2005 májusában bejegyzett
|átássérü|t érdekvéde|mi egyesület. MegaIaku|ása óta arra törekszik, hogy a |átássérü|tek életének
vaIamennyi területét - oktatás, fog|alkoztatás, csa|ádfenntartás, szabadidő e|tö|tés, stb. - önál|óan

vagy társszervezetek segítségéveI lefedje.
Magyarország bárme|y területérő| az EgyesÜ|ethez fordu|ó vak vagy gyengén|átó személy részére

az é|et bárme|y terü|etén segítséget nyújt.
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Az Egyestilet a |átássérü|t szemé|yek me|lett a társada|om fe|é is nyitott, egytittműkcidő. Aktívan
támogatja az egyen|ő bánásmódró| és az esélyegyenlőség e|őmozdításáró| szó|ó 2003. évi CXXV.
törvényt, vá||alja, hogy segítséget nyújt a he|yi esélyegyen|őségi program elkészítésében, és
aktívan részt vesz annak megva|ósításában.

A jogszabályi e|őírásokat figyeIembe véve az egyesü|et a következőket tudja megva|ósítani:

o részvéte| a he|yzete|emzésben, nemcsak a látássérültek, hanem a többifogyatékka| élő
csoport-hal|ássérĹiltek, érteImisérültek, mozgássérti|tek, autisták-tekintetében is.

o részvéte| az intézkedésiterv elkészítésében. Szociális, oktatási és Fog|aIkoztatási
Bizottságunk, valamint Informatikai, Segédeszköz és Akadálymentesítési Bizottságunk a

te|epü|és önkormányzat támogatása a|apján megtervezi az elkövetkező cit évre
megva|ósítandó feladatokra vonatkozó javasIatait' Időhiány esetén a javas|attéteI

e|készítése a terv részét képezi.
o segítségnyújtás a kétévente szükséges áttekintésben, és eset|eges fe|ü|vizsgá|atban,

tervmódosításban.

A programban va|ó részvéte| során a következőket vál|a|ja:

,,Jogszabályi kiitelezettség: Kieme|t figyelmet keIl fordítani az egyenlő bánásmód, az

esélyegyenlőség és a társadaImi fe|zárkőzás követeIményének érvényesülését segítő
intézkedésekre.

Szerepvá|la|ás: Az egyesület 2010 óta tart érzékenyítő programokat óvodákban, isko|ákban,
szakorvosi rende|őintézetekben, idősotthonokban, stb' o|yan intézményeket keresünk fe|, ahol
sztikségét érzik, hogy az ott tanu|ók és/vagy dolgozók át|átható képet kapjanak a látássérri|tek
életérő|, mindennapjairó|. A tréningen korosztá|yra szabottan interaktív formában mutatjuk be a

|átássérü|tek vi|ágát.

Jogszabályi kötelezettség: Kieme|t figye|met kel| fordítani az oktatás és a képzés terü|etén a
joge||enes elktilönítés mege|őzésére, i|letve az azza| szembeni fel|épésre, továbbá az egyen|ő
esélyű hozzáÍér és biztosításá hoz szü kséges i ntézked ésekre.

Szerepvállalás: Szociá|is, oktatási és Fog|a|koztatási Bizottságunk fo|yamatos tanácsadással és

vé|eményezésseI segíti az oktatás integrált és/va1y szegregált, jogszabá|yoknak megfele|ő
megva|ósítását.

Jogszabályi kötelezettség: Kiemelt figye|met kelI fordítani a közszo|gá|tatásokhoz, valamint az

egészségügyi szo|gá|tatásokhoz va|ó egyen|ő esé|yű hozzálérés biztosításához szükséges
intézkedésekre.

5zerepvállalás: lnformatikai, Segédeszk<iz és Akadá|ymentesítési Bizottságunk folyamatos
tanácsadássa| és vé|eményezésseI segíti az egyen|ő esélyű hozzálérés biztosítását.

Jogszabályi kötelezettség: Kieme|t figyeImet keIl fordítani o|yan intézkedésekre, amelyek
csökkentik a hátrányos he|yzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javÍtják fog|alkoztatási
esélyeiket.
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Szerepvá|talás: Kifejezetten megvá|tozott munkaképességűek foglaIkoztatását támogato

társszervezeteinkke| ĺisszefogásban tanácsadással, és képzésekkel segítjük a munkaerő-piaci
el h e|yezked ést, ezzeI j avÍtj u k a fogla I koztatási esé|yeket.,,

Valamennyi segítségnyújtásban és szerepvál|alásban az adott területen régóta do|gozó, nagy

tapasztaIattaI rendeIkező látássérült szakemberek vesznek részt.

A Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavéde|mi tnkéntes Tűzo|tó Egyesü|et

közfe|adatokat |át e|, mint pé|dáu| az önkéntes tűzo|tás, a mentés és katasztrófa-elhárítás vagy

éppen a közrend és a közbiztonság fe|ügye|ete.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat együttműködési megá||apodást kötött mind a 11 he|yi

Nemzetiségi onkormányzattal (Bo|gár, Görög, Német, Ruszin, Lengyel, Szerb, Szlovák, Ukrán,

Örmény, Román, va|amint Roma). Az együttműködés alapján pénzeszközökkel továbbá a

szükséges tárgyi, technikai eszközökkeI fe|szerelt helyiség biztosításáva| segíti a nemzetiségi

cinkormányzatok működését, me|y fenntartásávaI kapcsolatos kö|tségeket is a Budapest

Józsefvárosi onkormányzat vá||a|ta. A megá||apodás alapján a nemzetiségek számára a

közszo|gá|tatásokhoz történő egyen|ő esé|yű hozzáférést, támogatja a nemzetiségek szel|emi,

épített- és tárgyi örökségĹik véde|mét. A nemzetiségi önkormányzatok a Lo82 Budapest,

Vajdahunyad u. 1/b. szám a|att tatálhatóak, kivéve a Józsefuárosi Roma onkormányzatot, amely a

1082 Budapest, Vajdahunyad u' t4, szám a|att ta|álható.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Szociálpolitikai Kerekaszta|t működtet, valamint Idősügyi

Tanácsot és EgyházÜgyi Tanácsot, He|ytĺirténeti Tanácsot, me|yek a saját területrjk<in |évő

döntések e|őkészítésében és vé|eményezésében is szerepet kapnak.

A civiI szervezetek cé|csoportokkaI kapcso|atos esé|yegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos

helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejIesztésének, rehabilitációjának támogatásátó| kezdve

az időskorúak kulturá|ódásáig a |akosság egészségi ál|apotának fej|esztéséig az a|apvető

közszoIgá|tatások ágazataiban Iehetséges esé|yegyen|őséget támogató szoIgá|tatások körét.

Bűnmegelőzés és átdozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal

A Nemzeti Fej|esztési Ügynökség a Társadalmi Megúju|ás operatív Programja keretében pá|yázati

fe|hívást tett közzé ,,Az á|dozattá vá|ás megelőzése, á|dozatsegítés,, címme|, me|yen a Budapest

Józsefuárosi tnkormányzat sikeresen vett részt.

A pályázat cé|ja a he|yi egyÜttműködések révén az á||ampolgárok jól hasznosítható, könnyen

e|érhető információkat, módszereket, képességeket szerezhetnek arró|, hogyan e|őzhető meg az,

hogy kriminá|is cse|ekmények (bűncse|ekmények, kriminá|is szabálysértések) sértettjeivé vá|janak,

m egerősíth eti k onvéd eI m ü ket, fo kozhatjá k véd ekezőképességü ket.

A már kriminá|is cse|ekmény á|dozatává vá|t szemé|yek gyorsabban juthatnak segítő

szo|gá|tatáshoz, séreImeik nem maradnak e||átatlanu|, a megfele|ő mentá|higiéné

visszanyeréséhez/e|éréséhez szükséges támogatási formák kerületen be|ü|, he|yben rendeIkezésre

á||hatnak.



A projekt megvalósításáva| a bűncselekményt és szabá|ysértést e|szenvedők nem csak általános
jel|egű, hanem szemé|yre szabott, ruga|masabban igénybe vehető segítséget kaphatnak a he|yi

együttműködésben résztvevő szervezetektől. A séreImet szenvedők megerősítése révén

kcinnyebben elkerülhető isméte|t áldozattá vá|ásuk.

A pá |yázat m egva lósu | ásá n a k ideje : 2013.03.01 .-2oL5.of .f8.

A Józsefuárosban működő, he|yi partnerséget vá||aló for-profit cégekrő| nem ál| rendelkezésre

adat.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A he|yzeteIemzés előkészítésében részt vettek a szociá|is, egészségügyi, gyermekjó|éti,

kĺizneve|ési, kozművelődési szakemberek. Módszere az online kapcso|attartás. Az e|fogadott

dokumentum hozzáférhető lesz a Budapest Józsefvárosi onkormányzat honIapján,

www.iozsefvaros.hu. A közzététeI során az esélyegyen|őségi fo|yamatok, intézkedések

megismerhetővé vá|nak, ezáltal biztosított a megva|ósítás fo|yamatos eIlenőrzése.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program !ntézkedésiTerve (HEP lT)

A helyzeteIemzés mególlapítósainak iisszegzése

Kcivetkeztetések

Cé|csoport
prob|émá k beazonosítása

rövid megnevezésseI
fejIesztési Iehetőségek meghatározása

rövid címmeI

Romák
éslvagy
mé|yszegény-
ségben élők

Regisztrált á||áskeresők számának
növekedése

He|yi fog|alkoztatási |ehetőségek
feIkutatása.

AdósságálIomány újraterme|ődése
Lakosság é|etminőségének figyeIemmel
kísérésére, sztikségIetaIapú szoIgá|tatások
szervezése.

A|acsony iskolai végzettségĹÍ
á||áskeresők számának növekedése

FeInőttoktatás, képzések szervezése.

Gyermekek

A hátrányos heĺyzetű gyermekek
számának növekedése

Korai/egyéni fejlesztési |ehetőségek
bővítése, intézmények és a csa|ád közötti
információáramlás biztosítása.

EIhanyagoltság, veszé|yeztetettségi
tényezők kiaIaku|ásának mege|őzése,
további csökkentése.

Szabadidős tevékenységek biztosítása,
fejIesztő trén ingek szervezése.

A szegregá|t/telepszerű
lakókörnyezetben é|ő gyermekekre
vonatkozó adathiánv

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése.
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ldősek

Egyedül é|ők magas aránya
Aktivitást megőrző programok, képzések
szervezése.

Nyugdíjkorhatár eme|ése, a munkaerő-
piacon történő eIhelyezkedés segítése.

Fog|a|koztatás bővítése,
képzések/átképzések megszervezése.

É|ethosszig tartó tanu|ás lehetőségének
biztosítása

Tanfolyamok, képzések biztosítása.

A|acsony a szociá|is támogatást igénybe
vevők száma

onkormányzati segé|yezési rendszer
áttekintése, igóny szcrinti szoIgáltatások
kiaIakítása.

Nők

Magas a női munkanélküliség száma Képzések szervezése. Á||ásborze.

Nők tú |zott Ieterhe|tsége
Szabadidős programok szervezése, csa|ádok

számár a fóru mok sze rvezése.

Családon belüli erőszakra vonatkozo
adathiány.

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése.

Fogyatékkal
élők

Intézmények, kcizutak fo|yamatos
akadá|ymentesítése

Pá|yázati Iehetőségek felkutatása

Munkaerő.piaci részvéteI bővítésének
e|ősegítése

Védett munkahe|yek teremtése, he|yi

munkáltatók számára kedvezmények
biztosítása.

A b e av atko z á s ok m eg v al ó sítói

Cé!csoport
Következtetésben m egje|ö|t
beavatkozási terület, mint

intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek

- kieme|ve a fele!őst

Romák
és/vagy
mé|yszegény-
ségben é|ők

He|yi fog|aIkoztatási lehetőségek
feIkutatása.

Budapest Főváros KormányhivataI
M unkaügyi Központja kirendeltsége
Családtámoeatási l roda
Humánkapcsolati Iroda
Budapest Esé|y Nonprofit Kft.

Józsefvárosi Roma onkormányzat

Lakosság é|etminőségének figyeIemmel
kísérésére, szÜkség|etalapú
szoIgá|tatások szervezése.

Szociá|politikai KerekasztaI tagjai
HumánkapcsoIati Iroda

Családtámogatási lroda
Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti
Központ
Civil szervezetek

FeInőttoktatás, képzések szervezése.

Józsefvárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti
Kcizpont
Józsefvárosi Kiiztisséei Házak
Józsefuárosi Roma ön kormányzat
Nap K|ub A|apítvány
Humánkapcso|ati Iroda
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Gyermekek

Korai/egyéni fejIesztési Iehetőségek
bővítése, intézmények és a csa|ád
közötti információáram |ás biztosítása.

Jelzőrendszer tagjai
Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék
Józsefuárosi Intézményműkĺidtető Központ
Józsefvárosi Családseeítő és Gvermekióléti
Käzpont
Civil szervezetek
HumánkapcsoIati Iroda

Szabadidős tevékenvséeek biztosítása

Civil szervezetek
Józsefuárosi Közösségi Házak
Józsefvárosi Családse eítő és Gvermekióléti

fejlesztő tréningek szervezése. Központ
Józsefuárosi Intézményműködtető Kcizpont
HumánkapcsoIati lroda

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése.

Humánkapcsolati Iroda
Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti
Központ
Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék
Józsefvárosi lntézményműkodtető Központ
Járási HivataI kirende|tsége

ldősek

Aktivitást megőrző programok,
képzések szervezése.

Józsefvárosi Közosségi Házak
,'őszirózsa,, Gondozó Szotgá lat
Humánkapcso|ati Iroda

FogIalkoztatás bővítési Iehetőségének
feIkutatása.

Budapest Főváros KormányhivataIa
M un kaügyi Központja kirende|tsége
Józsefvárosi Közösségi Házak
Budapest Esé|y Nonprofit Kft.

Humánkapcsolati Iroda
Családtámogatási lroda

Tanfolya mok, képzések biztosítása.

,,oszirózsa,, Gondozó Szolgá | at
Józsefvárosi Ktiziisségi Házak
HumánkapcsoIati lroda
Civil szervezetek

onkormányzati segé|yezési rendszer
áttekintése, igény szerinti
szoIsáltatások kialakítása.

,,oszir ózsa,, Gondozó Szo|gá lat
Humánkapcso|ati Iroda
Csa|ádtámogatási lroda

Nők

Képzések szervezése.

Budapest Főváros Kormányhivatala
M u n kaügyi Központja kirende|tsége
Budapest Esély Nonprofit Kft.

Józsefvárosi Közösségi Házak
Civil szervezetek
HumánkapcsoIati lroda

Sza badidős progra mok szervezése.

Józsefvárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti
Központ
Civil szervezetek
HumánkapcsoIati lroda
Józsefvárosi Ktiziisségi Házak

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése.
Kertileti Rendőrkapitányság
Humánkapcsolati lroda
Civil szervezetek
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FogyatékkaI
é|ők

Pá|yázati Iehetőségek felkutatása.

,,oszirőzsa,, Gondozó Szolgá lat
Civil Szervezetek
KisfaIu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft '

HumánkapcsoIati Iroda
Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztály

Védett munkahe|yek teremtése, he|yi

munkáltatók számára kcdvczmónyek
biztosítása.

Civil szervezetek
Budapest Esély Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Kormányhivata|
M u n kaügyi Ktizpontja kirende|tsége
Józsefuárosi Városüzeme|tetési SzoIgá |at

Józsefuárosi on kormányzat
Humánkapcsolati lroda

A HeIyi Esé|yegyenlőségi Program !ntézkedésiTerve (HEP IT)

A He|yi Esé|yegyen|őségi Program 1. számú mel|éklete tartaImazza.

Megvalósítás

A megvalósítós előkészítése

tnkormányzatunk az á|ta|a fenntartott intézmények vezetői számára fe|adatuI adja és e||enőrzi, a

telepĹilésen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony

során kéri, hogy a He|yi Esé|yegyen|őségi Programot va|ósítsák meg, iIletve támogassák.

tnkormányzatunk azt is kéri intézményeitő| és partnereitő|, hoBy vizsgá|ják meg, és a program

e|fogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esé|yegyen|őség

szempontjábó| fontos egyéb ktizszo|gá|tatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és

iránymutatásokba épü|jenek be és érvényesü|jenek az egyen|ő bánásmódra és esé|yegyen|őségre

vonatkozó azon köte|ezettségek, me|yek az ĺinkormányzat He|yi Esélyegyenlőségi Programjában

részletes Ieírásra kerültek'

tnkormányzatunk e|várja, hogy intézményei a He|yi Esé|yegyen|őségi Program lntézkedési

Tervében szerep|ő vá||a|ásokró|, az őket érintő konkrét feladatokró| intézményi szintű

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

tnkormányzatunk a HEP kido|gozására és megvalósítására, továbbá értéke|ésére, e||enőrzésére és

az ennek során nyert információk visszacsato|ására, va|amint a programba történő beépítésének

garantá|ására He|yi Esé|yegyen|őségi Programért FeIe|ős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekke| kívánjuk biztosítani, hogy az HEP lT-ben vá|la|t feIadatok te|epü|éstinkön

ma radéktaIan u I megva|ósu |janak.
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A megvalósítás fo lya mota

A He|yi Esé|yegyen|őségi Programban fog|altak végrehajtásának e||enőrzése érdekében HEP

Fórumot hozunk |étre.

HEP Fórum tagjai: szociális terü|etért felelős a|polgármester ( HEP Fórum vezető), Budapest

Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testü|et bizottságainak eInökei, HumánszoIgá|tatási

Bizottság a|e|n<jkei, Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék vezetője, Józsefuárosi Csa|ádsegítő és

Gyermekjó|éti Központ vezetője, ,,oszirőzsa,, Gondozó Szo|gálat vezetője, Nemzetiségi

onkormányzatok eInökei, K|ebeIsberg Intézményfenntartó Központ Vl||. kerÜ|et tankerület

igazgatója, Budapest Józsefuárosi tnkormányzat fenntartásában működő napközi otthonos

óvodák szakmai munkaközösségének vezetője, V|||. kerületi Rendőrkapitányság képvise|ője,

Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgá|at vezetője, kerü|eti vezető védőnő, Moravcsik A|apítvány

képvise|ője, Szigony-Útitárs a Komp|ex Pszicho-szociá|is RehabiIitációért Kieme|ten Közhasznú

Nonprofit Kft. képvise|ője, Józsefuárosi Városüzeme|tetési Szolgálat képvise|ője, Józsefvárosi

Közosségi Házak Nonprofit Kft' képvise|ője, Kék Pont Drogkonzu|tációs Központ és DrogambuIancia

A|apítvány képvise|ője, Félúton A|apítvány képvise|ője, Kapocs |fjúsági tnsegítő SzoIgá|at

A|apítvány képvise|ője, Vakok és Gyengén|átók Hermina Egyesü|et képvise|ője.

A HEP Fórum fe|adatai:

- az HEP |T megva|ósu|ásának figye|emme| kísérése, a köte|ezettségek te|jesítésének nyomon

követése, dokumentá|ása, és mindezekrő| a teIepülés képvise|ő-testületének rendszeres

tájékoztatása,

- annak figyeIemmeI kísérése, hogy a mege|őző időszakban végrehajtott intézkedések

e|ősegítették-e a kitűzott cé|ok megva|ósulását, és az ezen tapasztalatok a|apján eset|eges új

beavatkozások meghatározása

- a HEP |T-ben Iefektetett cé|ok megva|ósu|ásához szükséges beavatkozások évenkénti

fe|ü|vizsgá|ata, a HEP |T aktua|izá|ása,

- az eset|eges vá|tozások beépítése a HEP |T-be, a módosított HEP |T előkészítése képvise|ő.

testü|eti döntésre
- az esélyegyen|őséggel összefüggő prob|émák megvitatása

- a HEP |T és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommuniká|ása

Az esélyegyen|őség fókuszban |évő cé|csoportjaihoz és/vagy kieme|t problématerü|etekre a terület

aktorainak részvéte|éve| tematikus munkacsoportokat a|akítunk az adott területen kitűzött cé|ok

megva|ósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esé|yegyen|őségi Fórumnak

iS, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámoInak munkájukró| az

Esé|yegyen|őségi Fórum számára' A munkacsoportok éves munkaterweI rendeIkeznek.
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A HEP Fórum műkodése:

A Fórum |egalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

A Fórum működését megfe|e|ően dokumentá|ja, Üléseirő| jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az HEP |T megva|ósu|ásáró| készített beszámoló

átdolgoztatására, vaIamint szükség szerinti módosítására.

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására fele|őst je|ö|het ki

újabb munkacsoportokat hozhat létre.

e|fogadására, Vagy

tagjai ktizü|, ilIetve

M onitoring é s vissz acs atol ős

A Helyi Esélyegyen|őségi Program megva|ósu|ását, végrehajtását a HEP Fórum e|lenőrzi, és

javas|atot készít a HEP szĹikség szerinti aktuaIizálására az egyes beavatkozási területek

fe|e|őseinek, iIletve a létrehozott mu nkacsoportok beszámolóinak aIapján.
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NyiIvónosság
Józsefuáros Helyi Esé|yegyen|őségi Programja nyi|vános, elektronikus úton megtekinthető az

onkormányzat honIapján (www.iozsefvaros.hu), va]amint papír aIapú formátumba a Lo82

Budapest, Baross utca 63-67. szám a|att talá|ható Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefuárosi

onkormányzat Po|gármesteri Hivata|ának Humánkapcsolati |rodáján/TAM-Pont-on.

A program e|fogadását mege|őzően, a vé|eménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat intézményei, valamint a kerü|etben műkcidő je|entős

szerepet vá||a|ó civil szervezetek részére e|ektronikus formában megkü|désre/véteményezésre

került.

A vé|eményformá|ás lehetőségét biztosítja az He|yi Esé|yegyen|őségi Program nyilvánosságra

hozatala is, va|amint a megvalósítás fo|yamatát koordináló HEP Fórum e|ső ü|ésének mihamarabbi

osszehívása.

A nyi|vánosság fo|yamatos biztosítására |egalább évente tájékoztatjuk a program

megva|ósításában elért eredményekrő|, a monitoring eredményeiről a te|epülés döntéshozóit,
tisztségvise|őit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum á|tal végzett éves monitoring vizsgá|atok eredményeit nyi|vánosságra hozzuk a

szemé|yes adatok véde|mének biztosítása me|lett. A nyi|vánosság biztosítására az önkormányzat
hon|apja, a helyi média á|| rende|kezésre. Az eredményekre fe|hívjuk a figyelmet az önkormányzat

és intézményeĺnek kü|önböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a to|erancia, a befogadás,

a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a |akossággal, a

támogató szakmai és társadaImi kclrnyezet kiaIakítása érdekében.

Kiitelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőségge| <isszefüggő feIadatokért az a|ábbi szemé|yek/csoportok feIelősek:

A He|yi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáéŕ. az onkormányzatrészérő| a Humánszo|gá|tatási
Ügyosztá|y Humánkapcsolati lroda feIe|:

. Fe|adata és fe|előssége a HEP Fórum |étrejcittének szervezése, működésének soko|da|ú
támogatása, az cinkormányzat és a HEP Fórum kĺjzĺjtti kapcso|at biztosítása.
Fo|yamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjéve|.
Fe|elősségi kĺjrébe tartozó, az alábbiakban fe|soro|t tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak vaIame|y munkacsoportjának bevonásáva| és támogatásávaI végzi. így

o Fele| azért, hogy a te|epü|és minden lakója és az érintett szakmai és társada|mi
partnerek számára e|érhető legyen a He|yi Esélyegyen|őségi Program.

o Figye|emme| kíséri azt, hogy az cĺnkormányzat döntéshozői, tisztségvise|ői és
intézményeinek dolgozói megismerik és kcivetik a HEP-ben fog|a|takat'

o Támogatnia kel|, hogy az önkormányzat, i|letve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.

o Köte|essége az egyen|ő bánásmód e|vét sértő esetekben meg tennie a szükséges
|épéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsénés következményeinek
eIhárításáró| intézkedni
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és fe|e|őssége:

- a HEP |T megva|ósításának koordinálása (a HEP |T-ben érintett fe|ek tevékenységének

<isszehangolása, instruálása),
a HEP |Tvégrehajtásának nyomon követése,

- az esé|yegyen|őség sérü|ésére vonatkozó eset|eges panaszok kivizsgálása az önkormányzat

feIe|őséveI közcisen
- a HEP Fórum osszehívása és működtetése.

A teIepü|és vezetése, az önkormányzat tisztségviseIői és a teleptilési intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esé|yegyenlőségre vonatkozó jogi

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgá|tatásokat, a befogadó és

toleráns |égkört, és megragadjanak minden aIkaImat, hogy az esé|yegyen|őséggel

kapcsoIatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.

- Fe|e|ősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP lT-ben fog|altakat és közreműködjenek annak

megva|ósításában.
- Az esé|yegyen|őség sérülése esetén hivatalosan je|ezzék azt a HEP lT kije|ölt irányítóinak.

- Az önkorrnányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az

Esé|yegyen|őségi Programban fog|a|taknak az intézményükben torténő maradéktaIan

érvényesü|ésérő|.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeive| szerződéses viszonyban á||ó, számukra

szolgá|tatást nyújtó fé| fele|őssége, hogy megismerje a HEP |T-t, magára nézve kcite|ezőként

kövesse azt, és megfe|e|jen az e|várásainak, amelyre vonatkozó passzust a jtivőben be|e kel|

fog|a|ni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály á|ta| e|őírt fe|adat-megosztás,

együttműkĺidési kĺitelezettség alapján a te|epü|ési önkormányzattaI kapcsolatban álló szerep|ők

ismerjék a HEP-ot, annak megva|ósításában aktív szerepet vá||a|janak. (Ld. p|. a kciznevelési

intézmények fenntartása és műkodtetése.)

Érué nyesü lés, módosítás

Amennyiben a kétévente e|őín - de enné| gyakrabban, p|. évente is e|végezhető - fe|Ü|vizsgá|at

során kiderü|, hogy a HEP |T-ben vá|la|t cé|okat nem sikerü|te|jesíteni, a HEP Fórum 30 napon belü|

jelentést kér a beavatkozási terület fe|e|ősétő|, ame|yben bemutatja az indikátorok te|jesi.ilése

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciojára, kiegészítésére vonatkozó

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a cé|ok teljesíthetők |egyenek. A HEP Fórum a

beszámo|ót a benyújtástó| számított 30 napon beItjI megtárgya|ja és javaslatot tesz az

önkormányzat képviselőtesttiletének a szÜkséges intézkedésekre.

A program szándékos mu|asztásból fakadó nem te|jesü|ése esetén az HEP |T végrehajtásáért

fe|e|ős személy intézkedik a fe|e|ős(ok) meghatározásáró|, és - szükség esetén _ fe|e|ősségre

vonásáró|.
Az egyen|ő bánásmód e|vét sértő esetekben az HEP lT végrehajtásáért felelős személy megteszi a

szi.ikséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés kovetkezményeinek

elhárításáról.
Az HEP |T.t mindenképp módosítani szükséges, ha megá||apításaiban lényeges vá|tozás következik

be, i||etve amennyiben a tervezett beavatkozások nem e|egendő módon járu|nak hozzá a kitűzött

cé|ok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma

|. A Budapest Főváros V||l' kerü|et Józsefuárosi onkormányzat He|yi Esé|yegyen|őségi
Programjának szakmai és társada]mi vitája megtörtént. Az itt szü|etett észrevéte|eket a
megvitatást kovetően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

ll|. Ezt követően a Budapest Főváros V|||. kerti|et Józsefuárosi onkormányzat képvise|ő-testü|ete a

Helyi Esé|yegyenlőségi Programot (me|ynek része az IntézkedésiTerv) megvitatta és a ........./2oL3.
(V|l.....) számú határozatávaI e|fogadta.

MeIlék|etek:

Dátum A|áírás

A Budapest Főváros V|||. kerület Józsefuárosi tnkormányzat He|yi Esé|yegyen|őségi Programjának partnerei
ismerik a He|yi Esé|yegyen|őségi Programot, és annak megva|ósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum Partner a|áírás

Dátum Partner a|áírás

Dátum Partner a|áírás

71,



ruÉv' HEP részeĺ3 Aláírása

L f 3 4 5 6 7 8 9 10

RET
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RET
E

nÉr
E

nÉĺ
E

RÉT
E

nÉr
E

nÉĺr

nÉĺ
E

nÉr
E

nÉĺ
E

RET
E

nÉĺ
E

nÉĺ
E

nÉr
E

RET
E

nÉĺ
E

nÉre

nÉĺ
E

nÉľ
E

RET
E

nÉĺ
E

nÉr
E

nÉĺ
E

RET
E

nÉr
E

nÉr
E

nÉľr

nÉr
E

RET
E

nÉr
E

nÉr
E

RET
E

RET
E

RET
E

nÉr
E

nÉr
E

RETE

RET
E

RET
E

nÉr
E

nÉr
E

nÉr
E

RET
E

nÉĺ
E

nÉĺ
E

RET
E

RETE

nÉĺ
E

RET
E

nÉĺ
E

nÉĺ
E

RET
E

RET
E

nÉĺ
E

RET
E

RET
E

nÉĺe

HEP elkészítési jegyzékl

t 
Ez a jegyzék- mint a HEP me||ék|ete - szakmai|ag is bizonyÍtja, hogy a HEP szé|eskörű egyetértésen és közös munkán alapu|, és

nem kizáró|agosan egy,,partneri a|áírássa|,, igazo|t dokumentum
2 Ajegyzék soronként je|ö|i a HEP elkészítési fo|yamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
3 

A ;egyzék osz|opaiba kerü|nek a HEP egyes tarta|mi részei, aho| az adott betű karikázásáva| je|ezni |ehet, hogy az adott szemé|y,

intézmény, partner az eIkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, e||enezte.

R= részt vett, É= észrevéte|ezte, T=támogatta, E= ellenezte.
a 

Az adott partner aláírásával hite|esíti a sorban je|ö|t részvéte|ét a HEP elkészítési folyamatban.
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