
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Jelentősen csökkent, de még így is 

jelentős a munkanélküliek, a nem 

bejelentett munkavállalók száma, ami 

tovább generálja az elszegényedést 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, 

helyi foglalkoztatási lehetőségek 

felkutatása, álláskereső klub/ 

tréningek tartása 

Többgenerációs a nem bejelentettek 

és a munkanélküliek csoportja, a 

hátrányos helyzetből szinte lehetetlen 

kitörni (ezt látják otthon, ez a 

természetes nekik) 

Szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások biztosítása, szükséglet 

alapú felzárkóztatási program 

kidolgozása 

Magas azoknak az elbocsájtottaknak a 

száma, akik munkahelyükön nem 

voltak bejelentve (feketemunka) 

Az önkormányzat biztosítson 4 órás 

foglalkoztatási lehetőséget azok 

számára, akik nem jogosultak FHT-

ra, közmunkára  

Nincs elegendő pénz, földterület és 

tudás a kertműveléshez és kisebb testű 

haszonállatok tartásához 

Közösségi kert és baromfi programba 

bevontak számának növelése, 

ösztönzés a folytatásra 

Növekedett a lakhatási költségek és a 

hiteltörlesztések elmaradása miatti 

eladósodás, ingatlanok/albérletek 

elvesztése 

Tájékoztatás az igénybe vehető 

ellátásokról, életvezetési tanácsok 

nyújtása 

Családok átmeneti otthona (nem 

kötelező feladat) nincs a településen  

Ellátási szerződés kötése családok 

átmeneti otthonát működtető 

fenntartóval 

 

 

 

 

 

 

 



A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az elszegényedés jelei tapasztalhatók - fokozott odafigyelés, jelzések 

továbbítása a segítséget nyújtani tudó 

szervek felé, 

- családgondozás 

-  ruha és adománygyűjtés, osztás 

Késő estig, éjszaka, felügyelet nélküli 

gyermekek előfordulása a településen 

- polgárőrség, közterület-felügyelők 

fokozott ellenőrzése, járőrözés 

Nyári szünet idején is biztosított 

legyen a rendszeres melegételhez 

jutás és a nyári gyermekfelügyelet 

- nyári gyermekétkeztetés 

megszervezése, 

- nyári napközi megszervezése 

A kialakuló digitális szakadék 

áthidalása – az internetes 

tartalmakhoz, információkhoz való 

hozzáférés hiánya a szegényebb 

családokból származó gyerekeknél 

- diákiroda működtetése, az 

információs szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása 

Gyermekek átmeneti otthona nincs a 

településen 

Ellátási szerződés kötése/fenntartása 

gyermekek átmeneti otthonát 

működtető fenntartóval 

2 régi óvodai épület 

építésre/átépítésre szorul 

Bálint Ágnes Óvoda építése és a 

Mosolyország Óvoda átépítése, 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Magas a nők esetében a tartós 

munkanélküliség. 

Speciális képzési programok szervezése, 

közvetítések (e-tanácsadó). 

Alacsony jövedelemmel rendelkező 

gyermekét egyedül nevelő vagy több 

gyermeket nevelő család esetében magas 

az elszegényedés kockázata. 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során az érintettek informálása 

az egyes ellátásokról, prevencióra kell 

nagyobb hangsúlyt fordítani. 

A GYES-ről való visszatérés a munkaerő 

piacra mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát. 

Bölcsőde, óvodák nyitvatartási idejét a 

szülői igényekhez igazítani.  

Férőhelyek kialakítása vagy 

gyermekfelügyelet működtetése. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak 

az anya mentális állapota romolhat, 

hanem családi konfliktusokhoz is 

vezethet.  

Hiányoznak a családi minták. 

Szabadidős programok szervezése, 

„beszélgető-kör” fenntartása, igény 

szerinti módosítása. 

 

Családon belüli erőszak jelenléte. Jelzőrendszer tagjainak tájékoztatása a 

különböző fokozatokról, hogy már a 

fizikai bántalmazás előtt be tudjanak 

avatkozni, áldozatsegítés, érzékenyítés. 

Magas a bölcsődei férőhelyek hiánya. Új bölcsőde építése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A célcsoportra jellemző betegségek 

gyakorisága (megelőzése, 

késleltetése) 

- aktivitást, mozgást fejlesztő 

(gyógytorna) programok szervezése, 

- mobil szűrővizsgálat biztosítása, 

- képzések, tanácsadások igény 

szerinti bővítése 

Helyi tömegközlekedés hiányossága 

(a város nem minden területe van 

bekapcsolva a helyi tömegközlekedés 

rendszerébe) 

- helyi buszjárat biztosítása, 

- 20-25 személyes busz bérlése 

(kirándulásokhoz, gyógyfürdő 

látogatáshoz) vagy támogatás 

nyújtása a közlekedéshez 

Bűnelkövetők számára leginkább 

veszélyeztetett korosztály 

- tanácsadás, tájékoztatás, 

figyelemfelkeltő írások készítése, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

népszerűsítése, 

- Polgárőrség, közterület-felügyelők 

fokozott járőrözése 

Idősebb korosztályba tartozók 

munkanélkülisége 

Álláskereső klub kiszélesítése, 

tanácsadás, felvilágosítás, közérdekű 

önkéntes munka biztosítása, 

megszervezése 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nem teljeskörűen akadálymentesek az 

intézményeink, közterületeink 

Intézmények és közterületek 

akadálymentesítése 

A városi honlap sem teljeskörűen 

akadálymentesített 

A honlap minél szélesebb kör számára 

elérhető legyen (akadálymentesítés) 

A fogyatékkal élők és családtagjaik 

nehezebben kommunikálnak  

 

Tanácsadási Pont létrehozása a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 

és a Támogató Szolgálatnál 

A siketek és nagyothallók tolmács 

nélkül nehezen tudnak hivatalos 

ügyeket intézni 

Jeltolmács foglalkoztatása, aki segíti a 

rászorulókat az ügyintézésben 

Egészségügyi szűrésekre nehezen 

mennek be a Szakorvosi 

Rendelőintézetbe  

Mobil szűrőállomás biztosítása évente 

Felhívások, tájékoztatások szervezése 

 

 

 


