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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Baksa Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása:
Baksa Baranya megyében, az Ormánság határán fekszik, mai elmaradottsága már vetekszik az ormánsági
településekével.
Első írásos említése 1247-ből származik, amely Baxa, Boxa néven említi a települést. A Baksa helynév
személynévi eredetű, a Boksa, Bogsa régi szláv névből ered. Az első okiratokban a kovászdi vár (hajdani
Valkó vármegye, mai Horvátország) katonanépei tulajdonában állt, területe pedig magába foglalta a mai
Tengeri települést is. A patakot (régen Malomárok) Dobonuk néven említik.
A

során, a szomszédos Rádfával ellentétben nem pusztult el. A második világháború után, a
kitelepítésével jelentősen csökkent a község lakossága. Ezután a tanács, majd a termelőszövetkezet
létrejötte, az utóbbi erőszakos növény- és állatbehajtása sokakat űzött el a településről. 1957-ben
alapították meg az ún. Ezüstkalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezetet, amely az évtizedek során mind
nagyobb sikereket ért el, ezzel országos ismeretséget szerezve a községnek.[8] Baksa a környék központi
településévé vált, a szomszédos kisebb falvak lakóinak munka- és lakóhelyet biztosítva. A szövetkezet 1993ban szűnt meg.
török hódoltság

zsidóság

A rendszerváltást követő években központi szerepe megszűnt, fokozatosan jellemzőjévé válik az „alvóvárosi”
státusz. Baksán már 1858 iskola épült és működött folyamatosan. A mai iskolát 1983-ban adták át, az
óvodát több mint negyven éve építették. A település infrastruktúrája viszonylag jónak mondható, autóval,
busszal történő megközelítése könnyű, Pécstől mindössze 20 km-re, Siklóstól és Sellyétől 27 km-re fekszik.
A tömegközlekedés elsősorban Pécs viszonylatában kielégítő, a másik két nagyobb város nehezebben
elérhető. Vasút nincs. A településen folyamatos rendeléssel felnőtt és gyermek háziorvos tevékenykedik,
védőnői körzetközpont, óvoda és iskola központ a környező települések lakosságának. További
szolgáltatások: idősek nappali otthona, könyvtár, teleház, családi napközi, posta, takarékszövetkezet, több
élelmiszerbolt, virágárus, fodrász. jelenleg kezdődik az elmúlt évtized legnagyobb beruházása, egy IKSZT
(integrált közösségi szolgáltató tér) építése, mely a falu teljes lakosságának fog nyújtani kulturális és egyéb
szolgáltatásokat. A településen két civil szervezet működik: A Diáksport Egyesület és a Baksai Sport
Egyesület. Éveken keresztül működött a nyugdíjas Egyesület, mára már csak, mint klub tevékenykedik
A lakosság szám 2012-ben 797 volt, 2011-ig folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. 2012-ben már
emelkedett, nem annyira a születések számának növekedése, inkább a betelepülők révén, valamint
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kevesebb haláleset volt. Új és olcsó építési telkek kialakításával próbál az önkormányzat idecsábítani
fiatalokat, illetve elsősorban az itt élőket helyben tartani.
A melléklet 1. és 2. számú táblázata, valamint az alábbi diagram mutatja be a lakosság kor szerinti
összetételét.

(forrás: TEIR, KSH, önkormányzati
adatgyűjtés)
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A 0-17 évesek aránya a nőknél és a férfiaknál egyaránt alacsony, 17 illetve 18 %. Magas a 65 év felettiek
száma a nőknél, a 18-59 évesek dominálnak, szinte egyenlő arányban mindkét nemnél.
2010. óta a halálozások száma megelőzi a születésekét, a lakosság elvándorlása 2009. óta csökken, 2012ben már többen vándoroltak be a faluba, mint akik eltávoztak. (lásd melléklet 3. - 4.-5. sz. tábla)

(forrás: TEIR,
KSH)
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Értékeink, küldetésünk:
A tények, melyekkel szembe kell nézni: A településen és a közelben új munkahelyek az elmúlt 10 évben
nem keletkeztek, az infrastruktúra nem fejlődik, néhány családi vállalkozás, elsősorban a szolgáltatás
területén próbálkozik. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, de az évek során ezen a területen is
folyamatos létszámleépítéseket kellett végrehajtani. A közfoglalkoztatás fontos és egyre gördülékenyebben
működik, de nem lehet életcél, mert nem vezet sehova, átmeneti, tüneti kezelésre alkalmas és a társadalmi
különbségeket is tovább növeli Magas a munkanélküliség, nagy a létbizonytalanság, a kitörési pontokat
helyben kell megkeresni, mert kívülről nem fog jönni segítség. Az esélyegyenlőség biztosítása a perifériára
szorult csoportok, egyének részére a legszükségesebb, a munkával, élhető és fenntartható lakóhellyel
rendelkező, harmonikus életvitelt folytató, a gyermekeket rendesen iskoláztató családok nem annyira érzik
a kirekesztést és az egyenlőtlenséget, mivel biztonságban tudják, érzik magukat. Célcsoportokként más és
más célkitűzést kell szem előtt tartani, melyek egy része kifejezetten a leszakadóban lévő csoportok
esélyeinek javítására szolgál, más része viszont a közösség teljes szegmensét érinti. A közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi vizsgálatokhoz való hozzáférés valamennyi korosztály és célcsoport esetében kitűzött cél, az
iskoláztatás, felnőttképzés elsősorban a gyerekek, nők esélyeinek javítását szolgálhatja, mivel ezen a célok
elérése a munkaerő piaci helyzetük javítását is magában hordozza. Másképp kell kezelni és más
módszereket kell alkalmazni az idősek problémájára, az elmagányosodásra, az önmagukat egyedül nehezen
eltartani képes egyedül élőkre. A mélyszegénység nem csak roma probléma, jelenleg a településen az
összlakosság 10 %-a már ebbe a kategóriába tartozik, kb. 80 fő, ami 12-15 családot takar. Az ő helyzetük
javítása a legnehezebb, mert ők pont az alacsony iskolázottság miatt nem találnak más munkát, mint a
közfoglalkoztatás, ez miatt jövedelmük nagyon alacsony, így a normális élethez szükséges alapvető
feltételeket is nehezen tudják megteremteni. Az önkormányzat az esélyegyenlőségi célkitűzéseiben anyagi
javakat csak szűkösen tud nyújtani, ezért más módszert kell alkalmazni, ilyen lehet a háztáji
növénytermesztés, állattartás elősegítése.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Baksa település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel) bár a tankerületekkel semmilyen kapcsolata
nincs az önkormányzatnak, ezért az együttműködés lehetősége teljesen lehetetlen és ennek a jövőben sincs
esélye. A tankerület állam az államban, nem kíváncsi a helyi véleményekre, fentről szervezett és fentről
irányított

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
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E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat. A HEP Fórumban az érdekelt szervezetek, személyek széles körű bevonása szükséges,
mert a különböző problémákat a saját területükön ők látják és tudják kezelni a leghatékonyabban.
Számítunk a részvételre az önkormányzat, intézmények (iskola, óvoda) a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat, a háziorvos, védőnő, öregek nappali ellátása, civil szervezetek, Idősek tanács részéről, de szívesen
veszünk lakossági javaslatokat, gazdálkodó szervezetek segítségét is.
A céllal szemben a valóság: a lakosságot nagyon nehéz bevonni egy ilyen programba, mert nem látják sem a
célját, sem az értelmét. Az emberek és a családok önmagukba szegregálódtak és már a szomszéd sem
beszél a szomszéddal, legfeljebb néha összevesznek. A kapcsolatok a kisstílű ellentétek szintjére süllyedtek
és a házak előtt padokon üldögélő és egymással beszélgető emberek eltűntek a településről, mint ahogy ez
jellemző az egész országra. Ezt kell feltörni, és a cél a közömbösség felszámolása, a közjóért aktívan tenni
akaró emberek, intézmények, civil szervezetek, gazdálkodók bevonása a feladatok megvalósításába, mert
nélkülük nincs esély az esélyegyenlőségre.

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
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a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A különböző célcsoportokat érintően különböző helyi önkormányzati szabályozás már eddig is életben
volt. Az időseket, munkanélkülieket és mélyszegénységben élőket egyaránt érinti az önkormányzat
szociális rendelete. ( 3/2009.(III. 12. ). A gyermekek esélyegyenlőségét hivatott szabályozni a
gyermekek védelméről és egyes ellátásairól szóló rendelet. Az óvodai nevelésre jogi személyiségű
társulást hoztak létre az érintett önkormányzatok. 2013.-ban Idősügyi Tanács alakult, az Idősügyi
Koncepció elfogadása is megtörtént a képviselő-testület részéről. Az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata rendezi a lakosság széles körét érintő intézkedések elfogadását megelőzően
történő civil szervezetekkel és a lakossággal való egyeztetés formáit. Az önkormányzat rendelkezik
2008. óta Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervvel, Településfejlesztési koncepcióval. Jelenleg nincs helyi
szabályozás a nők és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét érintően, a HEP IT lesz hivatott ezt pótolni.
Nincs külön szabályozás a romákra sem, mert semmi nem indokolja, ugyanolyan önkormányzati
polgárok ők is, mint a nem romák. Baksán nem alakult ki szegregált lakótelep, elvegyülten élnek a
romák és a nem romák. Előkészítés alatt áll az önkormányzat szociális koncepciója, a szociális charta,
mely tovább javíthatja és új megoldásokat, módszereket biztosíthat az önkormányzatnak a rászoruló
lakosság felzárkóztatására.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Baranyában, de az egész országra jellemzően minden önkormányzat a túlélésre játszik. Ez viszont nem
játék, hanem kényszerűség. Tervezni nem lehet, mert évente változnak a támogatási források, saját bevétel
pedig folyamatosan csökken, hisz a vállalkozások is nehéz körülmények közé kerültek, ezért egyre
kevesebbet tudnak befizetni a csökkenő bevételeikből az önkormányzat javára. A politika játékszerei lettek
az önkormányzatok, és a politikát nem érdekli a túlélés. Stratégiát pontosan ezért nem is lehet felállítani,
két éve már költségvetési koncepció sem készül, mert nem lehet mire alapozni. Ahogy az állami hajó csak
sodródik a szélben, úgy van ez az önkormányzatnál is, csak mi viharosabb szelet kapunk. Addig, amíg az
államnak sincs stratégiája, nem lehet elvárni egyetlen önkormányzattól sem, hogy előre tervezzen. Egyszerű
példa: terveztek az önkormányzatok ebben az évben a gépjármű adót. A 60 %-át elvonták január 1-től.
Terveztük az Szja. bevételeket. Elvonták. Hogyan lehet így tervezni egy önkormányzatnak? Felelősen
semmiképp. Minden választás után kötelezően kell készíteni gazdasági programot, amit nem lehet
megtölteni tartalommal, mert azon múlnak a megvalósíthatóságok, hogy lesz-e pályázati forrás. Amikor az
állam alapok nélkül áll, az önkormányzatok még inkább, hiszen a legnagyobb bevételük állami
támogatásokból áll össze. Településrendezési terv készült, és településszerkezeti terv is, mert ez kötelező
része a Helyi Építési Szabályzatnak, ezekben a dokumentumokban hangsúlyozottan kell szerepet kapnia a
lakossági igényeknek, hogy élhető lakókörnyezet alakuljon ki. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv, az iskola
és az óvoda pedagógia programja biztosíték arra nézve, hogy ezen a területen ne legyen diszkrimináció,
kirekesztés, valamennyi gyermek azonos esélyekkel, azonos minőségben jusson hozzá a tudáshoz. Idősügyi
Tanács alakult Baksán ebben az évben és készült idősügyi Koncepció is. Kidolgozás alatt van az
önkormányzat szociális koncepciója, mely a legelesettebb rétegnek próbál majd segítséget, támaszt
nyújtani.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A társulások kényszerű, de legalább működő csoportok. Ezeket a józan ész hozta létre, hiszen nincs minden
településen iskola, óvoda, háziorvos, védőnő. Miután ezek a társulások nem államilag kötelezően, hanem
alulról szervezettek, szinte tökéletesen működnek. Irreleváns az esélyegyenlőség szempontjából, ugyanis a
társulási megállapodások szabályoznak minden olyan kérdést, mely a fenntartókra vonatkoznak és azok
betartása mellett nem létezhet esélyegyenlőtlenség, mert bármelyik társulási tag azonnal felszólalna. A
kistérségi társulások jók voltak, sok feladatot vettek le az önkormányzatokról, 2013. június 30-val
megszűnnek, de más társulási formában továbbra is célszerű volna fenntartani. A gyermekjóléti szolgálat,
családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása mind olyan feladat, mely kötelező az
önkormányzatoknak, és külön-külön gazdaságtalan és nem hatékony a működtetése. Társulásban eddig is
jól működött, továbbra is fenn kell tartani. A körjegyzőségek (melyek szintén társulások voltak)
megszüntetése 2013. január 1. után a kormány legnagyobb hibája volt, belehajszolt sok önkormányzatot
működésképtelen közös hivatalok létrehozásába, amiket a térségi adottságok egyáltalán nem indokoltak. A
lakosság ügyintézése a járások felállításával bonyolódtak, amit eddig helyben intézhettek, most utazni kell
érte, miközben azt harsogják, hogy közelebb kell vinni az ügyeket az emberekhez, ott intézhessék, ahol
laknak. A jelenlegi közigazgatás nem szolgálja az esélyegyenlőséget, csak rombolja azt. Ennek javítására
helyben van lehetőség, nem csak szóban, de gyakorlatban is ügyfélbarát közigazgatást kell fenntartani.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az önkormányzat sok adattal rendelkezhet, melyek az esélyegyenlőség szempontjából relevánsak. A
foglalkoztatásra, óvodára, iskolára, egészségügyi ellátásra vonatkozóan eddig is kellett folyamatosan adatot
szolgáltatni a KSH-nak. Ezekből az adatokból kirajzolódik a település lakossági kórképe. Ugyanakkor ezek az
adatok csalnak is, mert nincsenek információink a rejtett gazdaságról. Ha valaki benyújt egy kérelmet
segélyre, csak a jövedelmi igazolást vizsgálhatjuk. Nincs igazolt jövedelem, jogosult a segélyre, miközben
mindenki tudja, hogy feketén dolgozik, és jól keres. (kis faluban mindenki ismer mindenkit, és mindenről
tud) Ebben az esetben esély sincs az esélyegyenlőségre. Ezzel szemben, ha egy családban van egy
minimálisan igazolt jövedelem, és az meghaladja az egy főre eső legkisebb összeget, ami nem túl magas,
általában a 28.500,-forint, már nem lesz jogosult semmilyen ellátásra.
Releváns lehetnek az önkormányzat által végzett környezettanulmányok is, mely számok nélkül árulnak el
problémákat, például mentálhigiéniás hiányosságokról.
A KSH adatbázisán kívül az önkormányzat nyilvántartásai (tanköteles gyermekek száma, HH és HHH
gyermekek száma, segélyben részesülők, közfoglalkoztatásban résztvevők, stb) és kötelező jelentések
tartalmai adnak olyan adatokat, melyek szükségesek az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából. Az
adathiány a rejtett gazdaságból, illetve a munkaügyi központoknál már nem nyilvántartott, az ellátásokból
régen kiesett személyek miatt viszont komoly torzító tényező.

1. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Balogh Zoltán miniszter mondta 2013. május 27-én: „ Magyarországon a mélyszegénységben élő gyermekek
fele-fele arányban roma és nem roma családban születnek, programjaik keretében pedig már a várandós
kismamákkal is foglalkoznak, mert - mint mondta - már a születés előtt fel kell készülni a társadalmi
integrációra. Úgy fogalmazott, vannak rendkívüli helyzetek, amikor a szülők nem alkalmasak a
9

gyereknevelésre, ezért innen a gyermekeket "ki kell emelni", de alapvetően az a törekvésük, hogy a szülők
bevonásával kezdjék el a felzárkózást.”
A mélyszegénység valóban összetett jelenség, de nem szabad pusztán gazdasági, iskolai és képzettségbeli,
mutatókkal behatárolni. Baksára az elmúlt 10 évben nem volt jellemző a mélyszegénység, mint kategória.
Néhány családot érintett, de ez a település népességéhez képest szerencsére elenyésző volt. Az elmúlt két
év során azonban a lakosság 10 %-a már ebbe a kategóriába tartozik, kb. 80 fő, ami 12-15 családot takar. Ez
a mélyszegénység jellemzően a munka hiányában alakult ki. Dolgozna, de nem tud hol. Ezért hitelt vesz fel
és ez önmagát generálja. Olyan csapdába kerül, ahonnan nehéz kikerülni. Ugyanakkor a kiadásokat senki
nem szereti csökkenteni. Enni kell, és jelenleg Magyarországon és Baksán is már kezd megjelenni éhezés
néhány családban, csak ma még alultápláltságnak nevezzük finoman. Jellemzően lehet ezt látni óvodában,
iskolában, amikor tudni lehet, hogy a gyermek csak ott kap meleg ételt, otthon már kevesebbet. Látható ez
a szegényebb réteg lakókörnyezetén is, nincs már pénz felújításra, komfortosabbá tételre már nem is
gondolnak. A szükségesek meg vannak. Víz, villany. Gáz már nem mindenhol. A számlák befizetetlenek,
egyre többen kerülnek a védett fogyasztói körbe, jelenleg Baksán már 21 család. A szemétszállítás díját a
szolgáltatótól kapott kimutatás szerint 2012-ben 64 ingatlantulajdonos nem fizette, ami kimagasló szám az
összlakossághoz képest. Az ingatlanokra vezetett végrehajtások száma megugrott 2012-ben, jelenleg 3
családi ház áll végrehajtás alatt. A körbe tartozók vegyesek, mert nem csak romákat érint a szegénység. És
nem is jellemző, hogy romák lennének ebben többségben. A mélyszegénység egyértelműen nem roma
kérdés A faluban vannak jó módban élő romák és vannak mélyszegénységben élők is. Vannak jómódban
élő nem romák és vannak mélyszegénységben élők is. Tény: a településen, még ha nem is szegregált
módon, de az úgynevezett „régi” faluban élnek a romák többsége, míg az „új” faluban a jobbmódú nem
roma családok. De a régi faluban is élnek nem romák is, jó körülmények között, ezért nem lehet
szegregációról beszélni. Önmagáért beszél az a tény, hogy az elmúlt 10 évben 4 házat kellett
életveszélyessé minősíteni, és lebontatni, de mindegyik üres, nem lakott épület volt. Mindössze 3 házban
nincs vezetékes ivóvíz, de szinte minden házban van internet. A mélyszegénységben élők gyermekeinek is
vannak igényei, ezeket a szülők igyekeznek kielégíteni. Összegezve, a település lakosságának egy része
rohamosan közelít a szegénységhez, de rajtuk kívül álló, országos problémák miatt. A saját helyzetükön
nem ők tudnak segíteni, mert ők mindent megtennének ennek érdekében, hanem a gazdaság erősödése. A
munkahelyek. A folyamatos bevételt jelentő munkabér.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A táblázatból jól látszik, hogy a munkanélküliség aránya megfelel a magyar átlagnak. 2011-ben volt a
legmagasabb, 2012-ben jelentősen csökkent. Ez hamis szám, mert a közfoglalkoztatás miatt csökkent, az
pedig nem tényleges munka, legalábbis nem tartós. A közfoglalkoztatás senkit nem vezet vissza a munka
világába, sőt többe kerül, mintha segélyt adnánk nekik. Egy hamis politika hamis célja rakta ezt a terhet az
önkormányzatok nyakába. Tény, a falvak tisztábbak, rendezettebbek, ezért a cél megvalósult. Hogy milyen
áron, az más kérdés. Értékteremtő munkahelyek viszont nincsenek. A regisztrált munkanélküliek száma
kiemelkedően magas a 21-25 és a 26-30 éves, valamint 41-45 év közötti korosztálynál, 15,7 illetve 21,6 %.
2012-ben jelentősen csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, ez köszönhető egyrészt a beindult
közfoglalkoztatásnak, de nőtt a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma, 42,9-ről 69,5 %-ra.
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A pályakezdő álláskeresők száma 2010. óta szinte változatlan és elsősorban a férfi lakosságot érinti.
(melléklet: 3.2.1.-3.2.3 táblák)

(forrás: TEIR,
KSH,
Munkaügyi
Hivatal,
önkormányzat)
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A KSH legutolsó népszámlálásról közölt adatai országos szinten az iskolázottság terén jelentős javulást
mutat. 2011-re a felnőtt lakosság csaknem fele érettségizett. településtípusonként azonban nagyon
nagy különbségek vannak. Míg a fővárosban 100 felnőttből 70, a megyeszékhelyeken 60 tud
felmutatni érettségit, addig a községekben ez a szám csak 33. Országos átlagban a felnőtt lakosság
mindössze 5 %-nak nincs 8. általános iskolai végzettsége. Ez az arány az idősebb korosztályokban
magas.
A Baksához hasonló kistelepüléseken nem mindig igaz, hogy az iskolai végzettség határozza meg a
foglalkoztatottság mértékét. Helyben ennek nincs jelentősége, a közeli városokban pedig függetlenül
a végzettségtől nincs munkahely. Tény ennek ellenére, hogy a magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők könnyebben találnak munkahelyet, de nem helyben, hanem más baranyai városban.
Érdekes, hogy Baksa például még pedagógust is Pécsről importál, mert az elmúlt évek során nem volt
olyan baksai fiatal, aki pedagógusként végzett volna, és hazatért a helyi iskolába. Igaz ez a baksai
önkormányzati hivatalra, ahol az öt dolgozóból tavaly még három pécsi volt és csak két helyi lakos.
Baksa értelmiségből termel a legkevesebbek, és aki elvégez egy felsőfokú iskolát, nem marad Baksán,
mert nincs hol. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat (iskola, óvoda, hivatal) de munkahelyet
csak akkor tud kínálni, ha üresedés van, új munkahely nem jön létre. A 3.2.5 tábla, amit a TEIR adott
meg, biztos, hogy nem igaz, mert helyi felmérés szerint a 15 évnél idősebb lakosság alig 20 %-a, kb.
130 ember nem rendelkezik 8 általános végzettséggel, nem pedig 60,4 %. A 8. általánossal nem
rendelkezők zömmel idősek, 60 év felettiek. A nyilvántartott álláskeresők között 2008. óta nincs olyan,
aki legalább 8. általános végzettséggel ne rendelkezne. (melléklet: 3.2.5 és 3.2.6. tábla) A 18-29
évesek körében a pályakezdő álláskeresők száma a korcsoportban 2,2 %, ami elfogadhatónak
mondható, de azt is mutatja, hogy egyrészt a fiatalok elvándorolnak Baksáról, másrészt más
településen találnak munkát, ami viszont normális dolog, mert a munkaerő mobilizálhatósága
Magyarországon amúgy is nagyon kicsi. Olyan távolságban, ami naponta megközelíthető (50-60 km)
még vállal munkát, de a távolabbi munkahelyek, ahonnan csak hetente lehet a családhoz visszatérni,
már nem vonzóak. (melléklet: 3.2.4. tábla)
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(forrás:TEIR,
Munkaügyi
Hivatal)

Szomorú tény viszont, hogy a középfokú, vagy szakiskolai felnőttképzésben évek óta senki nem vesz
részt. Ez betudható annak, hogy helyben nincs ilyen képzés, de annak is, hogy nincsenek az érintettek
kellően informálva az ilyen lehetőségekről Erre nagyhangsúlyt kell helyezni a jövőben. (melléklet:
3.2.8. tábla)
Megoldás lehet a munkaügyi központtal és a környező településekkel való együttműködés, közösen
szervezve felnőtt továbbképzést olyan helyszínen, mely valamennyi érdekelt számára könnyen
megközelíthető. Tisztában kell ugyanis azzal lenni, hogy egyes munkanélkülieknek már arra sincs
pénzük, hogy a buszjegyet megelőlegezzék, hogy eljussanak a képzés helyére. Olyan is előfordul
gyakran, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat biztosítja a
rászorulónak a buszjegyet, hogy eljusson a munkaügyi központba.

c) közfoglalkoztatás
2010. óta folyamatosan nő a közfoglalkoztatásban részt vevők száma. Azonban míg az „Út a
munkához” programban korlátlan foglalkoztatási lehetőségek voltak mind a személyek számát, mind a
munkaidőt tekintve, addig 2012-ben és 2013-ban a megváltozott közfoglalkoztatási rendszerben már
jellemzően annyi embert lehet foglalkoztatni, amennyire a munkaügyi központ támogatást ad, és
általánossá lett a részmunkaidős foglalkoztatás, és a 2-4 hónapra történő foglalkoztatási lehetőség. Ez
nem a munkanélküliek hibája, mert ők dolgoznának többet is, de a rendszeren belül ezek a
lehetőségek vannak. Kivéve ez alól a Start munkaprogramokat. A részmunkaidős foglalkoztatás nem
szerencsés, mert nem sokkal jut több jövedelemhez, mintha a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
venné igénybe (22.8000,-Ft) ezért jellemzően arra törekednek az önkormányzatok, hogy mindenki
dolgozhasson legalább 30 napot, hogy a következő évben ne essen el az Fht-tól.
2012-ben 51 regisztrált munkanélküli volt Baksán, ebből 2013-ban 37 főt tud az önkormányzat
foglalkoztatni a közmunka keretében, ami jó arány (70 %). A közfoglalkoztatásban szerencsére kezd
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megjelenni az értékteremtő munka, mezőgazdasági projektek, kazánprogram, egyéb olyan
tevékenység, mely bevételt is hoz az önkormányzatnak, vagy a szociális helyzet javítását szolgálja. (a
megtermelt mezőgazdasági termények felosztása a rászorulók között, intézmények étkeztetésében
történő felhasználás)
Arra vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatásban mekkora a romák aránya, nem lehet választ adni, mert
nem lehet tudni, hogy ki vallja magát romának. Az önkormányzat ilyen céllal nem szelektál, csak azt
nézi, a munkáját rendesen végezte-e el. Ha megsérti a munkaügyi fegyelmet, függetlenül
hovatartozásától, szankciót alkalmaz. Erre az elmúlt három évben szerencsére csak két alkalommal
került sor. (melléklet: 3.2.9. tábla)

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Baksán a helyi vállalkozások száma évek óta stagnál. Jellemzően mezőgazdasági kisüzemek és egyéni
mezőgazdaségi vállakozók működnek. Három nagyüzem, a csirke keltető, a gyógynövény feldolgozó és
a Növker kft. jelenleg is Baksai, illetve környékbeli személyeket foglakoztat, illetve időszakosan az
egyéni vállalkozók is. Ezeknél a munkáltatóknál már telített a munkaerő. A többi vállalkozás
jellemzően családi, mint például a kereskedelemben, vagy a vendéglátásban, ezért ott nem adódik
munkaerőhiány, ezért a foglalkoztatást nem tudják segíteni. Az állami szektor a legnagyobb
foglalkoztató, az önkormányzati hivatalban 5 fő, az óvodában 5 fő, az iskolában 14 fő dolgozik, de
sajnos egy részük nem a helyi lakosok közül kerül ki, mert nincs helyben olyan végzettség, képesítés,
mely szükséges lenne. Az iskolában évek óta 7-8 fő pedagógus Pécsről jár ki tanítani, ami jelzi, hogy
baksai gyermek nem végez olyan felsőfokú tanulmányokat, melyeket a helyi iskolában tudna
hasznosítani. Ezen változtatni kell, és ilyen szakokra is kell orientálni a baksai fiatalokat. Az
önkormányzati hivatal 5 dolgozója közül is 2 Pécsről jár Baksára. Az idősek nappali ellátásában helyiek
dolgoznak, a házirovosi rendelőben is, de a védőnő például már nem Baksai lakos. Átfogóan lehet
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látni, hogy milyen végzettségek hiányoznak Baksán, a jövőben célszerű lesz ezekre orientálódni, mert
költségtakarékosabb helybeli dolgozóval megoldani a feladatokat. (melléklet: 3.2.10. tábla)

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – vállalkozások
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Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai
Ezzel párhuzamosan észrevehető, hogy a Baksára helyi iparűzési adót fizető nagyvállalkozások
adóerőképessége folyamatosan csökken, évről évre kisebb bevételeket realizálnak, ők is munkaerő
racionalizálásra kényszerűlnek, ezáltal tovább csökken helyben a munkaerő felszívása.
A nagyobb városok, mint Pécs, Siklós, Sellye autóval és tömegközlekedési eszközzel is könnyen
megközelíthetőek, 15-30 perc alatt, jó minőségű úton, de legfeljebb Pécs jöhet számításba, mint
munkaerőpiac, mert az ormánsági Sellye legalább akkora munkanélküliséggel küzd, mint bármelyik
környező település és Siklós is leszakadóban van foglalkoztatásban. (melléklet: 3.2.11. tábla)
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – közlekedés

Legközelebbi
centrum
Megye-székhely

elérhetőség
átlagos ideje
autóval
15 perc
15 perc

autóbusz
átlagos utazási
járatpárok száma
idő autóbusszal
munka-napokon
8
24
8

24

vonat járatok
átlagos száma
munkanapokon
0
0

átlagos utazási
idő vonattal

Kerékpár úton
megközelíthető

0

0

0

0

15

Főváros

3 óra

0

0

0

0

0

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A településen elérhető munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő program egy került
megszervezésre, 2009-ben, szociális munkás képzés, melyen 14 fő vett részt és valamennyien
sikeresen el is végezték. Visszacsatolás az elhelyezkedésükről annyi áll rendelkezésünkre, hogy egy fő
biztos el tudott helyezkedni. 2013.-ban két fő vesz részt ilyen programban, egy Pécsett, hegesztő
tanfolyamon, egy fő pedig Sellyén, kereskedelmi végzettséget adó tanfolyamon. Az eddigi tapasztalat
azt mutatta, hogy jellemzően olyan képzések indultak a munkaügyi központoknál, mellye a
munkaerőpiacon nem lehetett érvényesülni, (pl könyvkötészet, virágkötészet, szakács) mert a piac
telített. A helyben felmerülő igények jellemzően közgazdasági, pénzügyi ismerteket nyújtó képzések
területén jelentkeznek, ezeket tudnák használni a fiatalok, mert ebből például most is hiány van az
önkormányzati hivatalnál, de a településen senki nem rendelkezik ilyen képesítéssel. A
vonzásközpontokban megrendezésre kerülő felnőttképző programokról az érintettek folyamatosan
kapnak tájékoztatást a munkaügyi központoktól és az önkormányzattól is, de az aktivitás alacsony. Ez
elsősorban annak tudható be, hogy olyan képzések folynak, amelyekkel a megszerzett tudást nem
tudják hasznosítani, ezek nincsenek összhangban a helyi munkaerő igénnyel. Az is tény, hogy helyi
munkaerő igény szinte nincs is. (melléklet: 3.2.13. tábla)

3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon részvevő fiatalo

év

2008

fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
településen

fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
vonzáskörzetben

az oktatásból a munkaerőpiacra
való átmenetet megkönnyítő
programok a településen

az oktatá
való átm
program

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

0

0

0

0

0

0

0

2

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2009

2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Forrás: helyi adatgyűjtés
f)

munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
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a d) pontnál leírtak igazak itt is, helyi foglalkoztatási programok elsősorban az azt megszervező humán
erőforrás hiánya miatt nincsenek, a munkaerőpici szolgáltatásokhoz való hozzáférés adott, az
információáramlás működik, de az érintettek passzivitását az önkormányzat eddig nem tudta
befolyásolni. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a területre, de ehhez az is szükséges,
hogy olyan felnőttképzési programok induljanak, amik a gyakorlatban is hasznosíthatóak, és valóban
hozzásegít az érintetteket a munkaerőpiaci integrálódáshoz.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
saját fenntartású intézményekben (iskola, óvoda, családi napközi, idősek nappali ellátása,
önkormányzati hivatal) sajnos a mélyszegénységben élők és a romák nem foglalkoztathatóak,
egyszerűen azért nem, mert ezeken a területeken olyan képesítések az elvártak, melyekel ez a réteg
nem rendelkezik.Egy példa: már a takarító személyzetnek is OKJ-s képesítéssel kell rendelkezniük, és
ilyen ezeknek a személyeknek nincs, és eddig hajlam sem mutatkozott, hogy elvégezzék. A
közfoglalkoztatásba ugyanakkor bevonta őket az önkormányzat, és évről évre nő a
mélyszegénységben élők foglakoztatási aránya, 2013-ban már 11 fő volt.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetés, foglalkozási diszkrimináció nem fordult elő az önkormányzatnál,
mindenki az adottságainak megfelelő munkát végezheti. Értelemszerűen a munkafegyelmet
ismételten megszegőket az önkormányzat nem kívánja foglalkoztatni, de ez független attól, hogy
roma, vagy nem roma, vagy milyenek a jövedelmi viszonyai. Ez viszont nem tekinthető
diszkriminációnak.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Az álláskeresési segélyben és álláskeresési járadékban részesülők száma a 2012-es évhez képest csökkenő
tendenciát mutat, ennek két oka lehetséges: egyik a beindult közfoglalkoztatás, másik pedig, hogy sokan
már kikerülnek a munkaügyi központok nyilvántartásaiból, mert olyan régóta munkanélküliek, hogy nem
jogosultak semmilyen ellátásra (látens munkanélküliség) Az adatok azt mutatják, hogy a 15-64 év közötti
lakónépességhez képest a munkaügyi központól kapott ellátásban részesülők száma alacsony, de
ismételem, ez annak tudható be, hogy sokan már nem jogosultak ellátásra, illetve sokan inkább a fekete
gazdaságban tűnnek el, mert jobban megéri nekik, mint az ellátás. A rendszeres szociális segélyben
részesülők száma a jogszabályi változás miatt csökkent 2013-ban jelentősen, 46-ről 7 főre, a vizsgált
korcsoportban jelenleg 0,1 %. Az fht-ban részesülők száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, ami
azt is jelzi, hogy az elmúlt évben mindenki komolyan vette a 30 napos munkavégzési kötelezettségre előírt
szabályt. 2012-ben még három fő ennek hiányában nem kapott Fht-t, 2013-ban ez a szám már 0. Az
önkormányzat rendeletben nem írt elő egyéb, az ellátás megvonására irányuló szabályt, ennek oka, hogy
nem merült fel senkinél a lakókörnyezet rendetlensége és egyéb olyan indok, melyre a szociális törvény
lehetőséget biztosít. (melléklet:3.3.1, 3.3.2., 3.3.3 táblázat)
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(forrás: önkormányzat)
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(forrás: KSH.
Munkaügyi
Hivatal,
Önkormányzat)

A pénzbeli szociális ellátásoknál célszerű még szólni az önkormányzat által folyósított egyéb olyan ellátásokról,
melyek a jövedelmi viszonyok kiegyenlítésére szolgálnak. Ezek közül a legjelentősebb a lakásfenntartási
támogatásban részesülők száma, ami 2013-ban jelentősen megnőtt, 38-ról 76-ra, ami jól jellemzi a településen élők
egyre nehezebb körülményeit. Folyamatosan emekedik azon családok száma, melyek megfelelnek a szociális
törvény által előírt jogosultsági feltételeknek, igaz 2013-ban magasabb a jövedelemhatár.

(forrás: önkormányzat)
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Le kell szögezni, hogy a településen nincs lakhatási szegregáció, csoportok a településen belül nem
különülnek el mesterségesen. A település fejlődése és az idő hozta magával azt a helyzetet, hogy a régi
falurészben (öreg falu) magasabb a roma lakosság aránya, mint az „újfaluban”. Adott volt ugyanis, hogy
építési telkekeket csak ott lehetett kijelölni, ahol az évtizedek alatt kialakult az újfalu rész, és a régi faluból
jellemzően a nem roma fiataloknak volt anyagi lehetőségük telket vásárolni, házat építeni és elköltözni a
régi faluból. A régi falurészben is laknak azonban jelenleg is nem romák, míg az új faluban is élnek, mégha
kevesen is, romák.

a)

bérlakás-állomány: az önkormányzat egy bérlakással rendelkezik, de az sem kizárólagos tulajdonú,
hanem osztatlan közös más önkormányzatokkal

b) szociális lakhatás: az önkormányzatnak nincs lehetősége a szociális lakhatást elősegítő intézkedésekre.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok: nincs ilyen ingatlan a településen
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság: Veszélyeztetett
ház 2010. óta 5 ingalanon állt fenn, de azokban senki nem lakott, elrendeltettük az életveszélyessé
nyilvánítását és lebontásra kerültek. Elégtelen lakhatási körülmények külterületen, a baksai szőlőhegyen
találhatóak, 12 ingatlanból 2 ház elégtelen lakhatást biztosít. Hajléktalanok Baksán nincsenek. (melléklet:
3.2.4. tábla)
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(forrás:
önkormányzat)

e) lakhatást segítő támogatások: az építési telkeket részletfizetésre vásárolhatják meg a helyben lakó
baksai polgárok, minimális összegű, egyszeri kamatmentes támogatást tud nyújtani az önkormányzat,
továbbá a jogosultsági feltételeknek megfelelő családok számára lakásfenntartási támogatást folyósít.
f) eladósodottság: sajnos jellemző a település lakosságára, jelenleg már 21 család tartozik a védett
fogyasztói körbe, és 3 ingatlant vontak végrehajtási eljárás alá.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása:
külterületen a baksai szőlőhegyen vannak olyan nem lakás céljára szolgáló épületek, présházak, melyekben
laknak, de jellemzően inkább máshonnan odatelepültek, mint Baksaiak. A településen van víz, villany, gáz,
kábeltelevízió, internet szolgáltatás. Működik posta, takarékszövetkezet, teleház. A közösségi közlekedés a
nagyobb városok irányába elfogadható.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) Nincsenek telepek, nincs szegregátum.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.): nincs
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai: nem
jellemző a településre

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A településen jól működik a házi felnőtt és gyermekorvosi szolgáltatás, az önkormányzat évtizedek óta
helyben lakó orvossal kötött szerződés alapján láttaja el ezt a kötelző feladatot, évtizedek óta ugyanazzal a
szakemberrel, a lakosság teljes megelégedésére. A védőnői szolgálatról hasonlókat lehet elmondani.
Szakrendelések a közeli városokban, Pécs, Sellye, Siklós vannak, megközelítésük tömegközlekedési
eszközzel és autóval gyorsan elérhető lenne, de vannak olyan csoportok, melyek már nem tudják igénybe
venni, akár a koruk miatt, akár anyagi gondok miatt. Ezen a területen sürgősen lépni kell, az
esélyegyenlőségi programban két célcsoport vonatkozásában is intézkedést tervezünk: a nőknél és az
időseknél, elsősorban a megelőző szűrő vizsgálatok hozzáférése megkönnyítésében. Évente egyszer jön
mozgó labor, de minden vizsgálat ott nem végezhető el.
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés.
a prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés a városokban lehetséges, melyek megközelítése
tömegközlekedési eszközzel és autóval is elérhető. vannak azonban olyan csoportok ahol
kiemelkedően fontosak ezek a vizsgálatok, de idős koruk miatt, vagy anyagi okok miatt (bármilyen
triviális, de nincs pénzük buszjegyre) nem tudnak eljutni a vizsgálatokra. Az önkormányzat az
intézkedési tervben mindkét célcsoportot kiemelt figyelemmel kíséri ezen a területen.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Városokban hozzáférhető, erre is igaz a b) pontban írtak
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az iskolában és az óvodában is külső vállalkozó látja el az étkeztetést. Az állam által adott
normatívából nem hogy egészséges táplálkozást nem lehet megvalósítani, de lassan egészségtelent
sem. A felvetés egyébként is szubjektív, mert évente változnak még a szakembereknek is a véleménye
arról. mi az egészséges. A tejet is nevezték mát egészségtelennek. nem biztos, hogy update ételt kell a
gyermekeknek felszolgálni, lehet, hogy a töltött káposzta, vagy a pörkölt sem egészségtelen,
mindenesetre jobban laktat, mint a müzli. Ezért az önkormányzat elsősorban a minőségi, tápláló
étkeztetést kívánja megvalósítani.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az iskolában diáksport egyesület működik, mégpedig kíváló szinten, elsősorban labdarúgásban jeleskednek,
nemzetközi tornákon is szerepeltek már a diákok jó eredményekkel. Elmondható, hogy az iskolai sport,
testnevelés jól működik. A Baksai Sportegyesület mindig várja a sportolni vágyókat. Egyéb sport lehetőség
azonban nincs, az iskola még tornateremmel sem rendelkezik, évek óta pályázik az önkormányzat, de eddig
sikertelenül. Ugyanakkor az úszásoktatás a gyermekeknél az iskolában biztosított.

e) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen a Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláson kersztül működtejük az idősek nappali ellátását,
a házi segítségnyújtást, a jezőrendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatot. valamennyi baksai lakos könnyen, és helyben igénybe veheti ezeket a szolgáltatásokat,
térítésmentesen, mivel kötelező önkormányzati feladat. Ami hiányzik, az a krízis szálló, vagy anya és
csecsemő otthon, de eddig szerencsére nem merült fel az igény ezekre, bár ha felmerülne, sem tudná
az önkormányzat ingatlan hiányában megoldani a feladatot.
f)

hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A visszajelzések szerint nem fordult elő, olyan személyek dolgoznak ezeken a területeken, akik
ügyelnek arra, hogy senki nem szenvedjen hátrányos megkülönböztetést.

g) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Szeretne az önkormányzat ilyet nyújtani, de lehetőség nincs rá, örülünk, ha a kötelező feladatokat a
lakosság megelégedetttsége mellett el tudjuk látni.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
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A település régi kultúrháza romokban hever, rendezvények tartására alkalmatlan. Pályázati forrásból,
több mint 50 millió forint elnyerésével 2013-ban kezdi építeni az önkormányzat az Integrált Közösségi
Szolgáltató Teret, ahol helyet kap minden korosztály. Jól felszerelt, modern épületben, változatos
programokkal szeretnénk a település lakosságának életminőségét javítani és az összetartozást
erősíteni.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A Pipi-tér hagyományteremtő fesztivált évek óta a roma és német nemzetiségi önkormányzattal
közösen rendezi az önkormányzat, teret adva a más nemzetiségi lakosság kultúrájának,
hagyományainak megismerésére. Etnikai konfliktus eddig soha nem merült fel, békességben és
egymást tolerálva élnek együtt romák és nem romák.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Erős a helyi közösségi szolidaritás, ami megmutatkozik abban is, hogy a szomszédok odafigyelnek
egymásra, kis településről lévén szó, mindenki ismer szinte mindenkit, ahol tudják, ott segítik egymást
az emberek. Anyagi forrás hiányában sok önkormányzati feladat önkéntes munkával van ellátva, a
fjlesztése egy részében is a helybeli szakemberk segítenek önkéntesen, buszmegállókat újítottak fel,
intézményeket festettek ki, de bármilyen szakipari munkáról van szó, ugyanezt el lehet mondani. Az
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat is szervez minden évben adományosztást, élelmiszer
segélyosztást. Mindez nem jelenti azt, hogy nem lehetne a közösségi szolidaritást javítani és még
jobbá tenni.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a település önkormányzatának és az egyéb szervezeteknek,
intézményeknek jó kapcsolatuk alakult ki. A nemzetiségi önkormányzat elnöke valamennyi testületi ülésre
meghívót kap, ott tanácskozási joggal felszólalhat. A közmeghallgatásokat évek óta együtt tartja at
önkormányzat a roma nemzetiségi képviselő-testülettel. Minden olyan kérdésben, mely érinti a nemzetiség
jogait, kötelezettségeit, az önkormányzat kikéri a nemzetiségi képviselő-testület véleményét, egyetrétését,
ha az szükséges. A társdalami egyeztetés folyamatában olyan kérdésekben is egyeztetésre kerül sor, mely
az egész település lakosságát érinti. Együttműködési megállapodás készült a két önkormányzat során,
melyet minden évben felülvizsgálnak és amennyiben szükséges a megfelelő módosításokat megteszik. Az
európai uniótol kapott élelmiszer segélyek felosztása közösen, a roma nemzetiségi önkormányzat
véleményezésével történik. A HEP Fórum tagjai között ott van a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, a
mélyszegénységben élőkkel foglalkozó munkacsoport vezetőjeként.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Alacsony iskolázottság, ez miatt kisebb esély a
munkaerő piacon
Jövedelem csökkenés miatt mentálhigiéniás lakás és
tisztálkodás) és étkezési problémák

Felnőttképzés, közmunkaprogram,
Mentálhigiéniás tanácsadás, családsegítő szolgálat
fokozott és ismétlődő látogatása a családnál,
szociális földprogramba bevonás, háztájiban termelt
zöldség és állattartás a család fogysztására
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a)

veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
Baksán a 18 év alatti gyermekek száma 143, ebből 2012-ben veszélyeztetett kiskorú 6 fő, védelembe
venni nem kellett kiskorút. Az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatja, hogy a gyermekjóléti szolgálat
kiváló működése miatt kevés kiskorút kellett védelembe venni és a védelembe vétel még abban az
évben meg is szűnt. nagyon magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma. Míg 2010-ben HH-s gyermek 38 volt, ezen belül HHH-s 11, addig 2012-ben a HH-s
gyermekek száma 71 főre emelkedett, ezen belül a HHH-s száma 25-re. Ez az óvodás és általános
iskolás korú gyermekek összlétszámához képest több mint 70 %. Kifejezetten rossz egészségügyi és
szociális helyzetben jellemzően a HHH-s gyermekek vannak, náluk jelentkezik elsősorban az
alultápláltság, a tisztálkodási hiányosság, ugyanakkor ezek a szülők is odafigyelnek a gyermekek tiszta
ruhájára. A szűk lakókörnyezet a környezetvédelmi tanulmányok szerint ezekben a családokban is
rendezett, tiszta, még ha szerény is. Az iskolai hiányzások jellemzően az általános iskola után
jelentkeznek, amikor a középfokú tanulmányokat más településen, városokban folytatják. Családi
pótlék felfüggesztésével járó iskolai hiányzás az elmúlt három évben 2 fordult elő, középfokú iskolába
járó tanulónál 4. A családi pótlék felfüggesztése minden esetben azt hozta, hogy a szülőkkel és a
gyermekkel történő elbeszélgetés után a hiányzások megszűntek. 2013. első félévében nem fordult
elő egy sem. (melléklet:4.1.1.-4.1.2. tábla)
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(forrás:
önkormányzat)

b)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A 18 év alatti korosztály 50 %-a (71 fő) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ez a
borzasztóan magas szám nagy terhet jelent az önkormányzatnak, ugyanis részükre az iskolai és
óvodai étkeztetést ingyenesen kell biztosítani, ehhez az állami normatíva nem elég, vagy csak úgy
elég, ha alacsony tápértékű és kevés ételt kapnak a gyermekek, mert az önkormányzat önerővel nem
tudja kiegészíteni. Baksán már 2013. tavasszal felmerült, hogy a kötelező háromszori étkezés helyett
csak ebédet kapnak, ősszel az új tanévben pedig biztos, hogy nem lesz tízórai és uzsonna, bár a
gyermekvédelmi törvény kötelezően írja elő, nem fogja tudni finanszírozni az önkormányzat.
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(forrás:
önkormányzat)

c)

gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
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forráshiány miatt évek óta nincsenek jogszabályon felüli helyi juttatások, már a városokba járó
középiskolások bérleteit sem tudja finanszírozni az önkormányzat, amit korábban minden bejáró
gyermeknek biztosított. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz viszont minden évben csatlakozik az
önkormányzat és havi ötezer forinttal támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytató gyerekeket. (11
fő 2012-ben) Az Arany János tehetségkutató programot is vállalja az önkormányzat, a roma
nemzetiségi önkormányzat pedig a „Macika” programban támogatja a gyerekeket. Ezen felül
alkalmankénti átmeneti segélyt folyósítunk a rászorultság esetében
d)

kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
71 fő részesül ingyenes étkeztetésben, 14 pedig ötven százalékos kedvezményben, ez az óvodás és
iskolás korú gyermekek számának 83 %-a. nem vígasz, de Baksán még jó a helyzet ahhoz képest, hogy
a baksai iskolába más településekről járó gyermekeknél ez az arány 100 % (Téseny község)

e)

magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
nincs

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
A körzeti védőnő 5 település gyermekeit látja el, Baksai székhellyel, de hetente tart fogadónapot más
településeken is. Átlagosan 30 gyermek jut a védőnőre, az ellátás hozzáférése minden gyermek
számára biztosított, a védőnő jellemzően kijár a családokhoz, nem kell a gyermekeket
mozgatni.(melléklet: 4.3.1. tábla)
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(forrás:
önkormányzat)

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A gyermekorvosi ellátás helyben vehető igénybe, tulajdonképpen 0-tókl 24 óráig. Betöltetlen praxis
nincs. A gyermek szakellátások a városokban (Pécs, Sellye, Siklós) működnek, egyes családoknak
sajnos nagy problémát jelent a gyermek oda utaztatás, azon triviális ok miatt, mert nincs pénzük
buszjegyre. Ezen javítana, ha az önkormányzat falugondnoki szolgálatot hozhatna létre, de a jelenlegi
jogszabályi környezetben ez nem lehetséges, mert csak a 600 fő alatti települések által létrehozott
szolgálat jogosult állami normatívára, önkormányzati forrásból pedig nem tartható fenn.
c)

0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
Óvodában biztosított, a szakemberek (pl. logopédus és más) kijárnak az óvodába, a gyermeket
általában nem kell utaztatni.

d) gyermekjóléti alapellátás
A Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül működik a gyermekjóléti szolgálat, a lakosság és az
érintettek teljes megelégedésére. A szolgálat munkatársa hetente egy nap ügyeletet tart Baksán, és
ezen túl folyamatosan járja a családokat (a családsegítő szolgálattal együtt), főleg a veszélyeztetett
gyermekek esetében.
e) gyermekvédelem
alacsony azoknak a gyermekeknek a száma, akiket védelembe kell venni, ez köszönhető a
gyermekjóléti szolgálat tevékenységének, valamint az óvoda és az iskola munkatársainak is.
f)

krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
nincs
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
szűk: sportcsarnok, tornaterem nincs, az óvodában viszont van tornaszoba. Úszásoktatás hetente az
iskolásoknak, ezen felül csak az időjárás függvényében van lehetőség szervezett sportprogramra.
Több mint 20 éve pályázik az önkormányzat iskolai tornacsarnok építésére, de eddig forráshiány miatt
mindig el lett utasítva.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A tanítási év közben valamennyi gyermek a jogszabályi előírásoknak megfelelően részesül a
gyermekétkeztetésben. 71 fő részesül ingyenes étkeztetésben, 14 pedig ötven százalékos
kedvezményben, ez az óvodás és iskolás korú gyermekek számának 83 %-a. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők hozzájutnak ingyenesen a tankönyvekhez. A szociális
nyári gyermekétkeztetési programban éveken keresztül részt vett az önkormányzat, amíg lehetett
fogyasztásra alkalmas készételt (konzerv) adni a gyerekeknek. 2012. óta a szabályozás olyan bonyolult
lett és kizárták a konzerveket, hogy az önkormányzat nem tudja teljesíteni. (csak meleg készétel
lehet, olyannal főzetve, aki garantálja, hogy abeszerzett alapanyagok 30 %-a helybeli kistermelőtől
származik, stb..) A kormány ezzel a döntésével több ezer gyermektől vonta meg a nyári szünetben az
ételt, mert a konzervek, levesporok is sokat számítottak a családoknak, és végül is meleg étel volt.
Most ezt nem kapják. Életkor specifikus étrend ismerelen, örülünk, ha hagyományos ételt tudunk
biztosítani. Akik az egészséges ételeket és az életkor specifikus ételekről beszélnek, nem a magyar
valóságban élnek. (melléklet: 4.1.3. tábla)
i)

hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
nem forult elő.

j)

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
nincs rá lehetőség

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Az önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve részletesen szabályozza a sajátos nevelési
igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók kezelését, a program külön részt
szentel ezeknek a tanulóknak, melyet az oktatási intézményekben be is tartanak
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszer (IPR) óvodában és iskolában is működik,
képességkibontakoztató és integrációs felkészítéseket szerveznek, amelynek keretei között a tanuló
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A tanulók integrált és speciális intézményi keretek
között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglaltak alapján
biztosítják az intézmények.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
A kiegészítő szolgáltatásokat a Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláson kersztül Pécs városának
intézményeinek igénybevételével bizotsítja az önkormányzat, logopédus havonta egyszer foglalkozik
az iskolában a gyerekekkel, ezen felül be kell utazni Pécsre. gyógypedagógust, iskolapszichológust
alkalmaz az iskola.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Hátrányos megkülönböztetés a visszajelzések szerint nem fordult elő, szegregáció nincs.
Ezzel kapcsolatban azonban érdemes egy 2013-as magyarországi szociológiai tanulmányra odafigyelni.
Magyarországon a roma gyerekek aránya az általános iskolában 12-13 százalék, de vannak
települések, ahol elérheti a harminc-negyven százalékot is. A szegregált iskolákban tanuló,
mélyszegénységben élő diákok többnyire lényegesen rosszabb szolgáltatásokhoz, kevésbé felkészült
pedagógusokhoz
jutnak
hozzá,
mint
az
integrált
iskolákban
tanuló
társaik.
A Kertesi-Kézdi-tanulmány szerint a roma gyerekek elkülönítésére a szabad iskolaválasztás van a
legnagyobb hatással. A kutatás lényeges megállapítása, hogy a helyi oktatáspolitika befolyásolja ugyan
a diákok iskolák közti eloszlását, ennél azonban sokkal erősebb annak a hatása, hogy a
középosztálybeli vagy jobb módú szülők elviszik gyerekeiket a település iskoláiból.
A legjobb képességű diákok többnyire a legjobb eredményeket elérő iskolákba kerülnek, míg a
kevésbé jónak hitt képességű gyerekek a rosszabb iskolákba. Ez egy színvak kiválasztódási folyamat,
ahol az iskolák nem veszik figyelembe a tanulók etnikai hovatartozását, ám a kiválasztás etnikailag
egyenlőtlen
elosztást
eredményez
a
különböző
iskolák
között.
Korábbi adatokból az látszik, hogy míg 2006 és 2008 között csökkent az iskolai szegregáció mértéke,
azóta ismét emelkedni kezdett.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
A Baksai Iskola kompetencia eredményei az elmúlt években javultak. Ennek köszönhetően a
továbbtanulási esélyei is nőttek az itt végzett tanulóknak, ezt bizonyítjam, hogy évről évre többen
kerülnek be érettségit adó középfokú iskolába és kevesebben szakiskolába. (melléklet: 4.4.14. -4.4.15.
tábla) 2011-ben 18 % tanult tovább gimnáziumban, 2012-ben 37 %. A halmozottan hátrányos
helyzetűeknél ez a szám 2011-ben 13 %, 202-ben 17 %.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
nincs rá lehetőség
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

HH és HHH gyerekek továbbtanulási mutatói
alacsonyak
Alultápláltság, sokan csak a közoktatási
intézményben esznek napi egy meleg ételt

Iskolai külön foglalkozás velük, gyermekjóléti
szolgálattal való komolyabb szülői együttműködés
Szociális földprogram keretében háztájiban termelt
javak a család fogyasztására, nyári
gyermekétkeztetés megoldása
Közösségi tér kiépítés, teleház fejlesztése

Szabadidő hasznos eltöltésének hiánya

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Az állandó népességen belül Baksán 48 % (348 fő) a nők aránya. a 15-64 éveseknél ez az arány 36 % (288
fő).

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nyilvántartott álláskeresők száma 2008. óta a nők körében kis mértékben csökkent. 2012-ben 26 fő,
a lakosság 9,0 %-a, de még így is magasabb, mint a férfiaknál, ahol ez a szám csak 8,4 %. A 180 napnál
régebben regisztrál munkanélküliek száma a nőknél ugyanakkor alacsonyabb, 14 fő, 50,8 %, míg a
férfiaknál 27 fő, 100 %. (melléklet: 3.2.1 és 3.2.3. táblák)
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(forrás:
TEIR, KSH,
Munkaügyi
Hivatal)

Pályakezdők körében 2012-ben és 2013-ban nem volt nő. A nők elhelyezkedésében elsősorban az
alacsony iskola végzettség játszik döntő szerepet. 2011-ben az általános iskolával nem rendelkező 15
évesnél idősebb nők száma 174 fő volt TEIR adatai szerint. Ez biztos hamis adat, mert helyi felmérés
szerint ez a szám a nők körében nem éri el a 30 főt, és jellemzően 65 évnél idősebbek. A 8 általános
iskolai végzettsége tehát meg van a nőknek, de ennél több sokaknak nincs. Ez hátráltatja az ő
foglalkoztatásukat. (melléklet: 5.1.4 tábla)
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településen egyetlen foglalkoztatást segítő program indult 2009-ben, szociális munkás képzés,
melyen 12 nő és 3 férfi vett részt. A program sikeres volt, valamennyien elvégezték. Elhelyezkedni
azonban csak két nő és egy férfi tudott a megszerzett képesítéssel.
A munkaügyi központoknál induló programokban jelenleg egy nő vesz részt, kereskedelmi képzésben.
A programok ismertek a lakosság számára, ezért jellemzően a passzivitás az oka, hogy ezeken nem
vesznek részt, illetve az, hogy a képzések általában nem hasznosíthatóak a munkaerő piacon, tehát
felelsegesnek érzik elvégezni őket. A kevés helyi munkaerő igénynek megfelelő képzés csak ritkán
indul.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
az a) pontnál már írtam, a nők elhelyezkedési lehetőségei elsősorban az alacsony, csak 8 általános
iskolai végzettsége miatt korlátozottak. ugyanakkor ma az is hátrány, ha valakinek csak érettségije
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van, mert sok helyen az sem hasznosítható. A helybeli munkarő igény olyan területeken jelentkezik,
melyek már szakiskolában is megszerezhetőek, páldául pénzügyi-számviteli képesítés, könyvelői,
közgazdasági középfokú képesítés, illetve pedagógus képesítés. (már jeleztem, a baksai iskolában több
mint a fele a pedagógusoknak nem helybeli.) Ezért kiemelt hangsúlyt kell fektetni az intézkedési
tervben a nők felnőttképzésére, magasabb iskolai végzettség megszerzésére, vagy hasznosítható
szakképesítés szerzésére. (melléklet: 5.1.4 tábla)
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A legnagyobb foglalkoztatónál, az önkormányzatnál nem fordult elő, a magánszféráról pedig
nincsenek információink, mert ezekről jellemzően nem is mernek beszélni az érintettek, örülnek, ha
van állásuk. Köztudott a legnagyobb gyakorlat az, hogy 4 órára vannak bejelentve és ennél többet kell
dolgozni. Ez viszont nehezen megfogható.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
Bölcsöde a településen nem működik. Az óvodai férőhelyek száma jelenleg több, mint amennyi óvodás
gyermek van, családi napközi teljes kihasználtásggal (7 fő) működik. Ezek a tényezők tehát nem
befolyásolják negatívan a nők munkába állását, a gyermek elhelyezése nem akadály. A közintézményekben
papíron ugyan nincs rugalmas munkaidő, de a település jellegéből adódóan nincs olyan szigorú munkarend,
mint egy nagyvárosi intézményben, amennyiben a családon belül jelennek meg elintézni való dolgok, azt az
intézmény vezetők rugalmasan tudják kezelni. (melléklet: 5.2. tábla)

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői hálózat hatékonyan működik a településen, jól együttműködve a családsegítő és a gyermekjóléti
szolgálattal. A problémát inkább az jelenti, hogy a szülő nem akarja igénybe venni a segítséget, vagy nem
fogadja meg a tanácsokat. Családtervezési tanácsadás a településen jelenleg nem működik, az IKSZT
átadásával ez a helyzet változik, mert havi egyszeri programként szerepel tanácsadás gyermekvállalással,
családtervezéssel kapcsolatban az IKSZT programjában.

(forrás:
önkormányzat)
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Látens terület, nem tudunk róla, önkormányzathoz feljelentés nem érkezett, rendőrségtől sem kaptunk
jelzést.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Nincs és nem is várható ilyen szolgáltatás. nem is indokolja ezt semmi, mertha a családon belül probláma
van, megoldható rokonoknál történő átmeneti elhelyezéssel, igény sincs rá a telelpülésen. Amennyiben
felmerül, át kell gondolni a megoldási lehetőségeket, ami nem lehet más, mint nagyobb várossal
együttműködve megoldani az ilyen nők, családok elhelyezését. Önkormányzat önerőből nem tudja ezt a
szolgáltatást nyújtani.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi közéletben a településen élő nők jellemzően nem intézményesített formában aktívak. Különböző
adomáyngyűjtéseknél, osztásoknál, helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A képviselőtestületnek 2010. óta nincs női tagja, de a roma és a német nemzetiségi önkormányzatban 5 fő is
képviselteti magát. Aktívak a nyugdíjas klub tagjai, valamint a 2013-ban alakult Idősek tanács tagjai. A HEP
Fórum megalakulásakor is nagyobb számban jelezték érdeklődésüket nők, mint férfiak. A 15 fős HEP alakuló
Fórumon a 15 személyből 12 nő volt.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Eddig ilyenek nem voltak, a HEP célja lesz az is, hogy ezeket a kezdeményezéseket útjukra indítsuk, és
feltárjuk még mélyebben, mint ez a helyzetelemzés, a nőket fokozottan érintő problémákat.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

18-54
éves
nők
180
napon
munkanélküliségének magas aránya,
gyes-en után visszavezetés a munkába,

túli felnőttképzés helybe szállítása, vonzáskörzetben
lévő képzéseken való részvétel megkönnyítése,
családsegítő szolgálat erősítése, a legális
munkanépszerűsítése a fekete munkával szemben
a megelőző szűrővizsgálatokhoz való körülményes
megelőző szűrővizsgálatok szervezése
hozzájutás
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Baksán a 60 év feletti lakosság száma 2012-ben 210 fő volt. Ez az össznépesség 26,3 %, az országos átlag
15,3 %. magas a 60 év feletti nők aránya, 23 %, valamivel kedvezőbb ez a szám a férfiaknál, 15 %. A
különbség a 65 év feletti nőknél fogható meg, jóval magasabb a számuk, mint a 65 év feletti férfiaké. 71
illetve 36. (melléklet: 2. sz. tábla) A nyugdíjas korúak közül ellátásban valamennyien részesülnek, többségük
teljes jogú öregségi nyugdíjban, (127 nő, 83 férfi és közülük 22 fő rokkantsági ellátásban). 25 fős mintát
alapulvéve a nyugdíjak átlaga a 80 ezer forint alatt van. melléklet: melléklet: 6.6.1. tábla)

(forrás: KSH, önkormányzat)
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Baksán nyugdíjhoz közeli (60-64 év) idősek között nincs regisztrált munkanélküli. Az önkormányzat
intézményeiben nem foglalkoztat nyugdíjasokat, és nem jellemző a környék vállakozóira sem. Az
elmúlt évek során igény sem merült fel időskorúak részéről a foglalkoztatásra. Egyetlen nyugdíjas
aktív a házi és gyermekorvos. Ezt mi normális esetnek tartjuk, mert minden nyugdíjas aktív korú elől
venne el munkahelyet, és az ő körükben lenne magasabb a munkanélküliség, ezért a nyugdíjasok
foglalkoztatottságát nem is kívánja előre mozdítani az önkormányzat. Az utolsó nyugdíjas
foglalkoztatott 2012-ig az önkormányzati hivatalban dolgozó 4 órás hivatalsegéd volt.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A nyugdíjasok foglalkoztatását az a) pontban írtak miatt nem is szorgalmazza az önkormányzat, az
élethosszig tartó tanulás iránt közösségi szinten szervezett igény nincs. A tevékeny időskort az
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önkormányzat azon a szinten próbálja kezelni az intézkedésekben, hogy a jelenlegi magukba zárkózás
helyett aktív közösségi életet éljenek, akár a nyugdíjas klubban, akár más szervezeti formában. A
tevékeny időskort mi szórakozásban, sportban, közösségi életben látjuk.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az elmúlt évek során nyugdíjas nem jelentkezett foglalkoztatásra az önkormányzatnál, de ha
jelentkezne, csak azért, mert nyugdíjas, nem lenne diszkriminálva, amennyiben az elvégzendő
feladatnak meg tud felelni.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Baksán évek óta működik az öregek nappali ellátása, sajnos a időskorúak közül nagyon kevesen veszi
kigénybe, 2012-ben 14 fő. (melléklet: 6.3.1. tábla) Ezen a területen fokoznia kell meggyőző
tevékenységét az önkormányzatnak, mert az itt eltöltött idő is része lehet a tevékenyidőskornak.
Probléma az idősek számára az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, különösen a
szakrendelésekhez, megelőző szűrő vizsgálatokhoz, melyek csak a városokban érhetőek el. Erre
vonatkozóan a HEP intézkedési tervet is fog tartalmazni.

(forrás:
önkormányzat)
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(forrás:
önkormányzat)
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Baksán működik nyugdíjas klub, bár már nem egyesület formájában, mert azt az állami szabályozás
ellehetetlenítette. A nyugdíjas klub még viszonylag aktív, de sokkal több helyi prgram szervezésére
lenn igény. Többek között ezt is elősegítendő alakult meg 2013-ban az Idősek Tanácsa. Könyvtár, a
teleházban internet hozzáférés működik a településen, egyéb közművelődési, vagy szórakozási
lehetőség csak a városokban van. A település hagyományos fesztiváljain, a falunapon aktívan
közeműködnek a nyugdíjasok.
c) idősek informatikai jártassága:
8 fős mintavétel alapján azt lehet kijelenteni, hogy az idősek informatikai jártassága alacsony szinten
van. Mindössze 3 fő (37,5 %) nyilatkozta, hogy tudja használni és szokta is az internetet. Jellemzően a
televíziók műsoraiból tájékozódik ez a korosztály. ( a városokban egy tanulmányszerint az internetet
használó 60 év felettiek aránya 38 %)

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Jelenleg nincs kifejezetten az idősebb korosztály megcélzó speciálisprogram, ezen a jövőben a korosztállyal
egyeztetve, véleményüet, tanácsaikat kikérve változtatni kíván az önkormányzat.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

aktív közösségi élet hiánya

Idősek nappali ellátásába és az Idősek klubjának
rendezvényeibe történő bevonás, programok
szervezése,
falugondnoki szolgálat létrehozása, szűrések
megszervezése, a szakellátásokra való eljutás
megkönnyítése.

egészségügyi szakellátások igénybevételének
nehézsége, szűrővizsgálatok hiánya

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Baksán 12 megváltozott munkaképességű személy él, ezen belül 9 fő egészségkárosodott. Mozgásában
korlátozott, de nem kerekes székes, csak bottal közlekedő 2 fő, vak, gyengén látó egy sem, értelmi
fogyatékos és süket sincs. Ezért az önkormányzat ezzel a célcsoporttal eddig nem foglalkozott. Ami nincs
annak nem kell esélyegyenlőség. Megfordítva a felvetést, amennyiben lesz, akkor valóban hátrányt fognak
szenvedni az elmaradt intézkedések miatt. Ezért az önkormányzat ebben a programban olyan intézkedési
tervet készít, mely inkább megelőző és felkészülő arra az esetre, ha fogyatékos személy kíván bármilyen
szolgáltatást igénybe venni (iskola, óvoda, védőnő, hivatal stb.) (melléklet: 7.1.1 tábla)
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a)

fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A településen és a környéken a fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségei azért sem épülhettek ki,
és még gondolat szintjén sem merült fel, mert nincsenek olyan fogyatékos személyek, akik speciális
munkakörülményeket igényelnének. Ezért a HEP-ben ismét csak egy hipotézist lehet felállítani, és
mint szimulált problémát kezelni. A közfoglalkoztatásban az önkormányzat tudná foglalkoztatni
például a mozgásszervi fogyatékosokat ülve is végezhető munkára, értelmi fogyatékosokat egyszerű
fázisokból álló betanított munkára.

b)

hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
nem fordult elő, pont az előbb leírtak miatt.

c)

önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
ismét a hipotézis szintjén, amennyiben fogyatékos emberekről is gondoskodni kellene a településen,
a házi segítségnyújtás intézménye alkalmas lenne rá, illetve az idősek nappali ellátásában is
megoldható ez a feladata. jelenleg egy épületünk van, mely teljesen akadálymentes, miután uniós
forrásból lett felújítva és kötelező volt, a családi napközi. itt a felhajtó rámpán felül már brail írással
információs táblák kerültek kihelyezésre, a mellékhelyiségek kapaszkodóval és ülő, valamint álló
helyzetben is elérhető tükrökkel készült, és indukciós hurok is kialakításra került. Részlegesen
akadálymentesített az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat, valamint az ugyanitt helyet kapott
idősek nappali ellátása. Jelenleg van folyamatban az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér építése,
amelyben már teljes akadálymentesítés valósul meg, valamennyi szabványos előírásnak
megfelelően. A jövőben minden fejlesztés ennek a szellemében fog megvalósulni, például a
közlekedési csomópontokban a járdák és úttestek közötti átjárhatóság is.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élők jelenleg természetbeni ellátásként az étkeztetést és a házi segítségnyújtást vehetik
igénybe. Az államtól kapott fogyatékossági ellátásban 2 fő részesül. Az önkormányzat 7 fő részére
rendszeres szociális segélyt, 11 fő részére lakásfenntartási támogatást folyósít. Közlekedési kedvezményben
2010. óta 4 személy részesült, parkolási igazolványa 2012-ben 28 főnek volt. Közgyógyellátási igazolvánnyal
15 fő rendelkezik, ápolási díjban 3 fő. A házi segítségnyújtást 8 fő, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3
fő veszi igénybe.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
teljes körű az akadálymentesítés a családi napközi épületében, részleges a háziorvosi rendelőben,
idősek nappali ellátásánál és a védőnői szolgálatnál. Ebben az évben megvalósul a részleges (rámpa)
mentesítés az önkormányzati hivatalnál és teljes körű akadálymentesítés lesz az IKSZT épületében.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
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Ezek a feladatok még megoldásra várnak, anyagi források hiányában a pályázati lehetőségektől
függően csak hosszútávon, 10 éven belül elképzelhetőek.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Jelenleg az önkormányzati munkahelyeken nem valósult meg akadálymentesítés, a magánszférában
szintén nem.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
nem megoldott, a jövő évek feladata.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nincs és nem is várható, hogy a közeljövőben (10-20 éven belül) megvalósulna.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
nincs rá lehetőség

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

fogyatékosokat alkalmazó munkahelyek hiánya,

helyben foglalkoztatás lehetőségének
megvizsgálása, gazdálkodó szervek meggyőzése,
hogy van olyan munkakör, amit fogyatékos is
betölthet
középületek akadálymentesítése, a közösség
nagyobb odafigyelése és segítése a fogyatékosok
irányába.

szolgáltatások igénybevétele körülményes

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
b)

önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A településen két civil szervezet működik a Diáksport Egyesület és a Baksai Sport Egyesület.
Esélyegyenlőségi területen nincs egymással kapcsolatuk, ahogy nincs partnerség az önkormányzattal,
nemzetiségi önkormányzattal és érdekvédelmi szervekkel sem (mert hogy nincsenek) Partnerségi
kapcsolat van viszont az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között, valamint a
megalakult HEP Fórumban résztvevő összes szerv között, igaz ez csak most van alakulóban. A
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következő években együtt fog gondolkodni és dolgozni az esélyegyenlőség javításán az
önkormányzat, az önkormányzat intézményei, iskola, óvoda, a háziorvos, a védőnői szolgálat, a
nemzetiségi önkormányzatok, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, az Idősek Tanácsa.
Kimaradtak a civil szervezetek és az egyház, de ezek bevonása is meg fog történni.
c)

önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A többcélú kistérségi társulások 2013. június 30.-val megszűnnek. Még nem átlátható, milyen új, az
önkormányzati törvénynek megfelelő társulások jönnek létre azokra a szolgáltatásokra, melyeket
eddig is társulásban láttak el az önkormányzatok. Az már biztos, hogy továbbra is társulás formájában
lesz ellátva a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, a házi segítségnyújtás. jelenleg is társulásban
működik az óvoda és július 1-től a védőnői szolgálat is. Partnerség van az önkormányzatok között a
Kistelepülések Önkormányzati Szövetségén (KÖSZ) keresztül, mely negyedévente tart közgyűléseket
és az esélyegyenlőség témaköre már több alkalommal is felmerült.

d)

a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
a nemzetiségi önkormányzatok a települési önkormányzattal közösen tevékenykedik az
esélyegyenlőség megvalósításában, önálló tevékenységként a romák körében történő felvilágosító
munka emelhető ki.

e)

civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
a civil szervezetek eddig ezen a területen nem működtek közre, bevonásuk ebbe a tevékenységbe a
következő időszak feladata lesz.

f)

for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
a piaci szereplők, kis és középvállalkozások, nagy vállalatok előzetes érdeklődés alapján fogékonyak
lennének az esélyegyenlőség javításában, elsősorban a nők szülés utáni munkavállalásának
elősegítésében, fogyatékos személyek alkalmazásában, diákok szünidei munka lehetőségében, de ez
csak most kezd kiforrni. Önmagában az is nagy eredmény, hogy nem zárkóznak el a lehetőségtől, még
ha ebben anyagi megfontolás is van, hiszen például a megváltozott munkaképességűek alkalmazása
esetében különböző kedvezményeket kapnak, tehát nem is annyira önzetlen az ő segítségük. De ezt
is meg kell becsülni és maggyőzéssel a későbbiekben előre lehet lépni.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
a lakosság széleskörű tájékoztatása az esélyegyenlőségi program megismerhetőségéről, visszajelzések,
észrevételek tételére felhívás.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
-

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

-

Gyermekek
-

Idősek

-

-

Nők

-

alacsony iskolázottság, kisebb esély
a munkaerőpiacon,
jövedelem hiánya, vagy alacsony
jövedelem,
ez
miatt
mentálhigiéniás
és
étkezési
problémák
hátrányos helyzetű gyermekek
továbbtanulási mutatói alacsonyak,
alultápláltság,
veszélyeztett
gyermekek látens száma,
szabadidő hasznos eltöltésének
lehetősége hiányzik
aktív közösségi élet hiánya,
elmagányosodás,
egészségügyi
szakellátások
igénybevételének nehézsége, szűrő
vizsgálatok hiánya
18-54 éves nők 180 napon túli
munkanélküliségének
magas
aránya, gyes-en levők visszavezetés
a munkába,
szűrővizsgálatokhoz
való
körülményes hozzájutás, családi
átmeneti otthon, krízis szállás
hiánya.

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
-

-

-

-

-

-

-

Fogyatékkal
élők

-

fogyatékosokat
alkalmazó
munkahelyek hiánya,
szolgáltatások
igénybevétele
nehézkes

-

TÁMOP
képzések,
Munkaügyi
Központon keresztül megvalósuló
képzése, felnőttoktatás,
szociális földprogramba történő
bevonásuk, háztájiban termelt
zöldség és állattartás családi
fogyasztásra
gyermekjóléti szolgálattal való
komolyabb szülői együttműködés,
iskolában külön foglalkozás velük,
felzárkóztatási programok tanítási
időn kívül, nyári gyermekétkeztetés
megoldás,
közösségi tér kialakítása, fejlesztése
Idősek nappali ellátásába és az
Idősek klubjába történő bevonás,
programok szervezése,
falugondnoki szolgálat létrehozása,
szűrések
megszervezése,
a
szakellátásokra
való
eljutás
megkönnyítése.
felnőttképzés helybe szállítása,
vonzáskörzetben lévő képzéseken
való részvétel megkönnyítése,
családsegítő szolgálat erősítése, a
legális munkanépszerűsítése a
fekete munkával szemben,
szűrővizsgálatok megszervezése,
helyben
foglalkoztatás
leheőségének
megvizsgálása,
gazdálkodó szervek meggyőzése,
hogy van olyan munkakör, amit
fogyatékos is betölthet,
középületek akadálymentesítése, a
közösség nagyobb odafigyelése és
segítése a fogyatékosok irányába.
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A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

-

Háztáji
zöldségtermesztés
és
állattartás
Képzéssel vezetni vissza a munka
világába

-

Gyermekek

-

Idősek

-

Nők
-

Fogyatékkal
élők

-

Érettségit, vagy szamát a hátrányos
helyzetű gyerekeknek
Hasznos,
tartalmas,
„együttszórakozás” a csellengő
gyerekeknek
Idősek kreatív közösségi életének
fejlesztése
Az egészségügyi szakellátás és
szűrővizsgálatok
hozzáférésének
megkönnyítése az idősek számára
A 18-59 év közötti nők egészségügyi
szűrővizsgálatainak
éves
rendszerességgel történő segítése
Képzéssel vezetni vissza a munka
világába a nőket
Fogyatékkal élők munkaerőpiacra
segítése
Nincs akadály a fogyatékkal élőknek
sem

-

-

-

-

-

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
önkormányzat,
mezőgazdasági
tanácsadók, állatorvos, HEP Fórum,
felelős: polgármester
önkormányzat, munkaügyi központ,
felelős: polgármester
általános iskola, gyermekjóléti és
családsegítő szolgálat, önkormányzat,
HEP Fórum, Felelős: iskolaigazgató
önkormányzat, iskola, gyermekjóléti
szolgálat
felelős:
gyermekjóléti
szolgálat
munkatársa
Idősügyi Tanács, idősek nappali
ellátása, nyugdíjasklub, önkormányzat,
HEP Fórum. Felelős: Idősügyi Tanács
elnöke
háziorvos, önkormányzat
felelős: háziorovs
mozgó labor társuláson keresztül,
önkormányzat,
egészségügyi
szakrendelők, háziorvos.
Felelős: háziorvos
önkormányzat, munkaügyi központ
felelős: polgármester
munkaügyi központ, önkormányzat,
helyi vállalkozók, cégek,
felelős: háziorvos
önkormányzat
felelős: polgármester

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a
nem romák, kizárva a szegregáció létrejöttének lehetőségét.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők nem csak a segélyekből, de saját értéktermelő
munkájukkal is vegyék ki részüket a településen.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek továbbtanulási esélyeinek javítását, az integrált oktatást, a
gyermekéhezés megszüntetését, mentálhigiénás fejlődésüket, szocializálódásukat.
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre a közösségi életbe történő bevonással, párbeszéd kialakításával
kirángatni őket a maguk által is teremtett elszigetelődésből. A szolgáltatások bővítésével, az egészségügyi
ellátások konnyebb igénybevételével a mindennapi életüket megkönnyítjük.
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a család fontosságát, a családalapítás utáni munkába történő
visszailleszkedésüket, a felnőttképzésbe történő bevonásukat, egészségügyi szűrések széles körű
hozzájutásának lehetőségét.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életvitelének megkönnyítésére, a helyben adott lehetőségek
mellett munkaerőpiacra juttatásukat, a környezetbe történő beilleszkedésük elősegítését, a szolgáltatások
igénybevételénél a fogyatékosságuk miatti hátrányukat, a szükséges akadálymentesítéseket
közhivatalokban, közintézményekben.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Érettségi, vagy szakmát a hátrányos helyzetű gyermekeknek

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A HH és a HHH gyermekek 35 %-a nem érettségizik le és 12 %-a nem szerez
szakmát. Így már eleve lépéshátrányba kerülnek a foglalkoztatásnál

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

általános cél: az érettségit szerzők arányát 85 %-ra emelni, a szakiskolába járók
valamennyien szerezzenek valamilyen szakmát. Rövid táv: az általános iskolai
kompetenciákat
az
országos
átlagra
emelni.
Közép
táv:
két
év
múlva
minden
8-os
tanuljon
tovább.
Hosszú táv: 5 év alatt 85 %-uk érettségizzen, (15 % legyen a nem érettségizettek
aránya, mindenki más szerezzen szakmát.

Résztvevők és
felelős

1.
A
HH
és
a
HHH
gyermekek
feltérképezése
2.
általános
iskolában
külön
képzés,
korrepetálás
3. szülők bevonása, együttműködés a gyermek iskolai felkészülésének aktívabb
ellenőrzésére.
4. A középiskolába járóknak helyben további korrepetálása önkéntesen vállalkozó
pedagógusokkal.
általános iskola, gyermekjóléti szolgálat, önkéntes pedagógusok.
felelős: Pataki Jánosné iskola igazgató

Partnerek

általános iskola, gyermekjóléti szolgálat, pedagógusok, önkormányzat

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

1. 2014. június 15.
2. 2015. június 15.
3. 2018. június 30.

1. rövid távon az iskola kompetencia eredményei elérik az országos átlagot.
2. közép távon valamennyi általános iskolát végzett gyermek továbbtanul.
3. hosszú távon vagy érettségit, vagy szakmát szerez minden hátrányos helyzetű
Baksai gyermek.

Fennáll a tanulók hanyagságának veszélye. Csökkentés eszköze: a gyermekjóléti
szolgálat aktivitása, szoros együttműködés a szülőkkel. Szülők felelősségét
növelni a gyermek tananyagána naponkénti kikérdezésében. Korrepetáló
pedagógusok által fokozott és folyamatos ellenőrzés.
az általános iskola pedagógusainak további képzése, hogy a végzős
gyermekeknek még több és korszerűbb tudást adjanak át. Ezt pályázati forrásból.
Szükséges erőforrások
önkéntes korrepetálás vállalása, melyet az önkormányzat tiszteletdíjjal honorálna.
Épület, eszközök rendelkezésre állnak.
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
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B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés
feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

G

H

I

Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

A
mélyszegénységben
élők legnagyobb
A szociális
problémája
földprogram
egyrészt a
keretében kapott
családban az egy vetőmagokkal
főre jutó alacsony (zöldség) és
Háztáji
jövedelem miatti
állatokkal (szárnyas
zöldségtermesztés hátrányok, amit
és sertés)való háztáji
és állattartás a
már az
gazdálkodás
mélyszegénységben önkormányzat nem keretében enyhíteni a
élőknél
tud kiegyenlíteni, szegénységet, a
mert a segélyek
termékek családi
forrásai
fogyasztásra
csökkentek.
termelése révén a
Másfelől az
háztartás költségeinek
értékrend
csökkentése.
elvesztése és az
ebből fakadó nihil.

2

Felnőttképzéssel
vissza a munka
világába

A
általános cél: A
mélyszegénységben mélyszegénységben
élőkre (és nem csak élőknek olyan felnőtt
romák) jellemző, továbbképzés, amely

önkormányzat
szociális rendelet,
önkormányzat
szociális
földprogramról
szóló rendelete.

1. A lakossági igény
felmérése 2.
Pályázat benyújtása
sz önkormányzat
részéről szociális
földprogramra 3.
Vetőmagok és
állatok kiosztása az
igénylők kötött.
4.Folyamatos
ellenőrzés, hogy
rendeltetésüknek
megfelelően
használjá fel a
kapott javakat.

Önkormányzat
Szociális Chartája
településfejlesztési
koncepció

1. A szakma, vagy
képesítés nélküli
polgármester 2018.12.31.
lakosság számának
és a területen

Tóth Gábor
polgármester,
2016.10.31.
Dudás Zoltán
állatorvos

Számszakilag
állattartás mé
minden család
napos csibét é
malacot kap.
felnevelése és
használatra tö
fogyasztása je
program
eredményessé
vetőmagból:
sárgarépa, zöl
paprika, parad
burgonya, kar
karalébé meg
időben történ
elvetése, gond
és a beérett te
hazai elfogys
indikátor.
1. 2 éven belü
szakmát, vagy
képesítést sze
éven belül a
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B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés
feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

hogy a
szakmát, vagy
önkormányzat
munkaerőpiaci
legalább a
szociális rendelet
struktúrában az
munkaerőpiacon
alacsony végzettség hasznosítható OKJ
(8 általános) miatt képzést ad. Rövid táv:
nem találják
egy éven belül
helyüket. A
megszervezni a
településen a
felnőttképzést
mélyszegénységben helyben, vagy
élők száma eléri a elérhető távolságban
lakosság 10 %-át, és felmérni, mely
80 fő és jellemzően szakterületeken van
40 év alattiak.
munkaerő hiány a
település körzetében
Közép táv: 2 éven
belül a negyven év
alattiak körében 20 fő
integrálása a
felnőttképzés
rendszerébe Hosszú
táv: 5 év alatt a
célcsoport legalább
70 %-nak
hasznosítható
szakmája, vagy OKJ-s
képesítése legyen

hiányként jelentkező
foglalkozások,
munkaerőigény
felmérése 2. A
célcsoport tagjainak
meggyőzése a
szakképesítés
fontosságáról 3. A
Munkaügyi
Központokkal
együttműködve
megvizsgálni,
milyen képzések
indíthatóak, melyek
összhangban állnak
a terület
munkaerőigényével
és a gyakorlatban is
hasznosítható 4. A
képzések
megszervezése
elsősorban helyben
(ha elegendő
jelentkező van) vagy
közeli
településekkel

G

H

I

Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

célcsoport 70
munkaerőpiac
fogadható kép
szerez 3. 5 év
múlva a célcs
%-a munkát t
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B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés
feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

G

H

I

Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

összefogja elérhető
távolságban, vagy a
munkaügyi
központnál
II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

általános cél: az
érettségit szerzők
arányát 85 %-ra
emelni, a
szakiskolába járók
valamennyien
A HH és a HHH
szerezzenek
gyermekek 35 %-a
valamilyen szakmát.
nem érettségizik le
Érettségit, vagy
Rövid táv: az
és 12 %-a nem
szakmát a
általános iskolai
szerez szakmát. Így
hátrányos helyzetű
kompetenciákat az
már eleve
gyermekeknek
országos átlagra
lépéshátrányba
emelni. Közép táv:
kerülnek a
két év múlva minden
foglalkoztatásnál
8-os tanuljon tovább.
Hosszú táv: 5 év alatt
85 %-uk
érettségizzen, (15 %
legyen a nem
érettségizettek aránya,

Közoktatási
esélyegyenlőségi
Program Iskola
Pedagógiai
programja, iskola
tanterve.

1. A HH és a HHH
gyermekek
feltérképezése 2.
általános iskolában
külön képzés,
korrepetálás 3.
szülők bevonása,
együttműködés a
gyermek iskolai
Pataki
felkészülésének
Jánosné
2018.06.30.
aktívabb
iskolaigazgató
ellenőrzésére. 4. A
középiskolába
járóknak helyben
további
korrepetálása
önkéntesen
vállalkozó
pedagógusokkal.

1. rövid távon
iskola kompe
eredményei e
országos átlag
közép távon
valamennyi á
iskolát végzet
gyermek tová
3. hosszú távo
érettségit, vag
szakmát szere
minden hátrán
helyzetű Baks
gyermek.
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Intézkedés Az intézkedés
feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

mindenki más
szerezzen szakmát.
A településen nincs általános cél: A 18 év
olyan hely, ahol a alatti korosztálynak
6-16 évesek
esztétikus
eltöltsék kulturáltan környezetben,
a szabadidejüket. színvonalas
iskolaudvarban,
szórakozási lehetőség
kocsma előtt,
biztosítása egy
buszmegállókban helyen. Rövid táv:
találkoznak,
2013. december 31-ig
Hasznos, tartalmas
beszélgetnek. Ezt megnyit az Integrált
"együttszórakozás"
2
hivatott pótolni az Közösségi Szolgáltató
a csellengő
Integrált Közösségi Tér Közép táv: a
gyerekeknek
Szolgáltató Tér,
fiatalok igényeihez
ahol a célcsoport alkalmazkodó
minden tagja
programok,
megtalálja a
rendezvények
számára érdekes és szervezése Hosszú
tetsző
táv: a célcsoport 100
elfoglaltságot a
%-a vegye igénybe az
szabadidő
IKSZT szolgáltatásait
eltöltésére.
folyamatosan
III. A nők esélyegyenlősége
1
A 18-59 év közötti A településen nincs általános cél: Évente

G

H

I

Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

1. Az IKSZT
megépítése,
megnyitása 2.
marketing, reklám
tevékenység,
programok
szervezése 3.
Önkormányzat
Folyamatos
Szociális Charta
felügyelet, mely
Közoktatási
nem korlátozást
IKSZT
esélyegyenlőségi
jelent, hanem
vezetője
terv
segítséget a
Településfejlesztési
szabadidő
koncepció
eltöltésében 4.
Visszacsatolások
figyelése, igény
szerinti alakítása a
szabadidő
központnak, állandó
megújulás

2014.01.01.

1. Egy éven b
célcsoport mi
tagja ismerje
lehetőséget és
legalább hete
egyszer vegye
valamilyen
programon 2.
célcsoport tel
szegmensének
folyamatosan
igénye a
programokon
részvételre, sz
járnak a közö
térbe, jól érzi
magukat. 3.
bekapcsolódn
szervezésbe, ö
adnak, sajátju
érzik a teret.

Készülő

2016.12.31.

középtávon a

1./ A

dr. Sütő
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feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
nők egészségügyi
szűrővizsgálatainak
éves
rendszerességgel
történő segítése

szakrendelés, a
legközelebbi város
Sellye, vagy Pécs,
ahol a nők számára
elengedhetetlenül
fontos szűrő
vizsgálatokat
elvégezik. Egyfelől
a közömbösség,
felelőtlenség,
másfelől a
szakrendelések
megközelíthetősége
okoz gondot, sok
családnak ugyanis
annyi pénze sincs,
hogy kifizesse a
buszköltséget. Ez
miatt nagy a
kockázat a
különféle nőket
érintő betegségek
kialakulásának.. A
településen a 18-59
év közötti női
lakosság 231 fő,

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

egyszer a női lakosság önkormányzati
teljes körű
egészségügyi
szűrővizsgálaton
koncepció
vegyen részt, ezáltal
csökkentve a
rizikófaktor az emlő –
és méhnyakszáj rák,
illetve egyég
betegségek
kialakulásánál. 1.
rövidtávú cél: 1 éven
belül a háziorvos
mérje fel a szűrések
eddigi gyakorlatát,
esetleges hiányát a
női lakosság körében
2. középtávú cél: 3
éven belül 18-59 év
közötti nők 85 %-a
essen át a kötelező
szűrő vizsgálatokon.
3. A szűrővizsgálatok
látogatása 100 %-ban,
folyamatos legyen, és
legalább 2 évente
minden nő essen át

G

H

I

Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

szőrővizsgálatokon László
két éven belül részt háziorovos
nem vet nők
számának
meghatározása 2./ A
családsegítő
szolgálat általi
hatékony
meggyőzés a
szűrések
fontosságáról 3./ A
településre évente
legalább egy
alkalommal a
társuláson kersztül
megszervezni a
szűréseket.
Amennyiben ez a
környező
települések
valamelyikén
történik, megoldani
az oda történő
eljutást. (falubusz)
4./ A háziorvos
folyamatosan kísérje

%-a részt ves
szűrő vizsgála
hosszútávon a
100 %-a részt
folyamatosan
legalább két é
szűrő vizsgála
fenntarthatósá
biztosítható, a
szűrővizsgála
ingyenesek.
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E

F
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intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

ami az
szűrővizsgálaton
össznépesség 45 %át teszi ki. Közülük
csak 17 %-uk jár
rendszeres szűrésre.

2

Képzéssel vezetni
vissza a munka
világába a nőket

figyelemmel és
utalja be azokat a
személyeket,
akiknek ő a
háziorvosa- a
megfelelő
szakrendelésekre
általános cél: A 18-29
1. A szakma, vagy
A 18-29 éves nők éves nőknek olyan
képesítés nélküli 18körében 28 csak
felnőtt továbbképzés,
29- éves számának
általános iskolai
amely szakmát, vagy
és a területen
végzettséggel
legalább a
hiányként jelentkező
rendelkezik,
munkaerőpiacon
foglalkozások,
érettségi mellett
hasznosítható OKJ
munkaerőigény
szakképesítéssel
képzést ad. Rövid táv: Közoktatási
felmérése 2. A
nem rendelkezik 21 egy éven belül
esélyegyenlőségi
célcsoport tagjainak
fő. A szakképesítés megszervezni a
terv
meggyőzése a
polgármester 2018.12.31.
hiánya erősen
felnőttképzést
Településfejlesztési szakképesítés
csökkenti a nők
helyben, vagy
koncepció
fontosságáról 3. A
esélyeit a munkaerő elérhető távolságban
Munkaügyi
piacon, viszont ők és felmérni, mely
Központokkal
még
szakterületeken van
együttműködve
fogékonyabbak a munkaerő hiány a
megvizsgálni,
tanulásra, mint az település körzetében
milyen képzések
idősebb korosztály. Közép táv: 2 éven
indíthatóak, melyek
belül a célcsoport
összhangban állnak

1./ 2 éven bel
szakmát, vagy
képesítést sze
éven belül a
célcsoport 10
munkaerőpiac
fogadható kép
szerez 3./ 5 év
múlva a célcs
%-a munkát t
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körében 20 fő
integrálása a
felnőttképzés
rendszerébe Hosszú
táv: 5 év alatt a
célcsoport legalább
100 %-nak (49 fő)
hasznosítható
szakmája, vagy OKJ-s
képesítése legyen
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Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

a terület
munkaerőigényével
és a gyakorlatban is
hasznosítható 4. A
képzések
megszervezése
elsősorban helyben
(ha elegendő
jelentkező van) vagy
közeli
településekkel
összefogja elérhető
távolságban, vagy a
munkaügyi
központnál

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

A település
összlakosságához
képest magas a 60
Idősek kreatív
év felettiek aránya
közösségi életének (26 %)Az idősek
fejlesztése
nappali ellátását
ennek ellenére
mindössze 14 fő
veszi igénybe. A

általános: a nappali
1. az idősek
ellátást igénybe vevők
személyes
számát 30-ra emelni.
megkeresése,
Az önkormányzat
kontaktus kiépítés,
által szervezett
Idősügyi Koncepció meggyőzés 2.
programok számát 2Idősek nappali
ről 10-re emelni.
ellátása és a
rövid távú: Idősügyi
nyugdíjas klub
koncepcióban
szoros

Batíz
Ferencné
2016.12.31.
Idősügyi
Tanács elnöke

rövid távon:
elkészülnek a
stratégiák, me
megalapozzák
elérését. közé
működni kezd
idősügyi háló
"Nemzedékek
hosszútávon:
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Intézkedés Az intézkedés
feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
nyugdíjas klub
aktív tagjainak
száma is csökken.
Önkormányzat
kevés időskori
programot szervez
(évente 1-2)

2

Az egészségügyi
szakellátás és
szűrővizsgálatok
hozzáférésének
megkönnyítése az
idősek számára

A településen jól
működik a
háziorvosi ellátás,
kiváló
szakemberrel.
Bonyolultabb és
részletesebb
vizsgálatok
azonban helyben
nem végezhetőek
el, a műszeres

D
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F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

konkrétan
meghatározni a
feladatokat és
megkezdeni a
végrehajtást. közép
táv: 2 év alatt
kiépíteni az idősügyi
hálózatot. hosszú táv:
3 év alatt aktiválni 30
főt az idősek nappali
ellátásába, a
szervezett
programokba legalább
az idősek 50 %-át.
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Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

együttműködése,
bevonva az
önkormányzatot is.
3. "Nemzedékek
klubja" és a
kölcsönös segítés
mozgalom
("Szívességi bank")
beindítása,
"beszélgető hálózat"
kiépítése
4.Folyamatos és
változatos
programok
szervezése
általános cél: Az idős
1. A 60 év felettiek
korosztály (60 év
általános egészségi
feletti) egészségügyi
állapotának
felmérése, igények
felmérése 2.
megismerése, az
önkormányzat
Közvetlen kapcsolat
háziorvos,
egészségügyi
szociális chartája
kiépítése az
2018.12.31.
polgármester
szakellátások
Idősügyi Koncepció önkormányzat,
igénybevételének
háziorvos és a
megkönnyítése, és a
szakellátások között,
megelőző
időpontok
szűrővizsgálatok
egyeztetése a

igénybe veszi
idősek nappal
ellátását, az id
%-a a nyugdí
rendezvényei
látogatja

- 2 éven belül
lehetőség
megteremtése
szakrendelése
és rendszeres
igénybevételé
év alatt a célc
minden tagja
legalább egys
átesik a szüks
megelőző szű
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feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
vizsgálatokra,
szűrésekre csak a
városokban van
lehetőség, ahova az
idős, nehezen
mozgó és
közlekedő emberek
ritkán tudnak
eljutni.Az
idősekből az akarat
is hiányzik,
egyedül nem veszik
igénybe,
csoportosan
szívesebben részt
vennének a
vizsgálatokon.
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Az intézkedés
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kiterjesztése és
rendszeressé tétele a
célcsoportban Rövid
táv: 1 éven belül
megszervezni a
havonta egyszeri
járóbeteg ellátás
látogathatóságát,
felvilágosító
tevékenység a
szűrések
fontosságáról Közép
táv: 2 év alatt
rendszeressé és
könnyebbé tenni
szakellátások
igénybevételét
Hosszú táv: 5 év alatt
a célcsoport
valamennyi tagja
essen át a szükséges
megelőző szűrő
vizsgálatokon
legalább kétévente.

vizsgálatok
lebonyolítására. 3. A
falubusszal az
idősek
szakrendelőkbe és
otthonukba
szállítása. 4. Az
eddig is működő
mozgó labor
igénybevételére
bíztatás
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Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

vizsgálatokon

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
54

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés
feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

1

Fogyatékkal élők
munkaerőpiacra
segítése, napi
életvitelük
könnyítése

Probléma a
fogyatékosokat
alkalmazó
munkahelyek
hiánya, a
szolgáltatások
igénybevétele
nehézkés. Bár
jelenleg számuk a
településen még
alacsony, az
egészségromlással
is számolva ez
bármikor
emelkedhet.
(Baksán 12 fő
fogyatékkal élő,
megváltozott
munkaképességű
él, közülük csak 2
végez munkát) A
településen csak az
orvosi rendelő
közelíthető meg
kerekes székkel,
egyéb,

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

általános cél: a
meglevő kapacitások
kihasználása olyan
munkaterületeken,
helyben, amit a
fogyatékkal élők is el
tudnak látni. A
közszolgáltatások
való elérhetőség,
hozzájutás javítása.
rövidtávú cél: 1 éven
belül megkeresni a
környék vállalkozóit,
munkáltatóit és
felmérni azoknak a
munkahelyeknek a
számát, amit
fogyatékos is be tud
tölteni.
Közintézmények
felmérése az
akadálymentesítés
érdekében. középtávú
cél: 2 éven belül, ha
szükséges képzésekre
küldés, hogy a

az önkormányzat
készülő
egészségügyi
koncepciója

G
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Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

1. munkáltatók
felkeresése,
közvetítés a
fogyatékkal élők és
a munkahelye
között. 2. háziorvosi
javaslatok
beszerzése, kit,
milyen jellegű
munkakörben
lehetne
foglalkoztatni
Kása Judit
anélkül, hogy az
igazgatási
egészsége tovább
főmunkatárs
károsodna, vagy
fogyatékossága
romlana. 3. Ha
szükséges a
munkahelyre való
eljutás segítése 4.
munkaszerződések
megkötése 5.
Pályázatok keresése
részleges
akadálymentesítésre,
pályázat benyújtása.

2018.12.31.

rövid távon: l
4 munkáltatót
meggyőzni a
fogyatékkal é
munkavégzés
képességeiről
Pályázat kere
akadálymente
középtávon: a
szükséges kép
megvalósítása
munkaügyi
központon, va
egyéb felnőtt
oktatásban. P
benyújtása
középületek
akadálymente
hosszú távon:
legalább 8
fogyatékkal é
tartós munkah
lesz. megtörté
polgármesteri
óvoda, iskola
egészségház,
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2

Nincs akadály a
fogyatékkal
élőknek sem
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A célkitűzés
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stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

fogyatékosokat
betölthető
segítő eszköz nincs. munkahelyre
alkalmas legyen a
fogyatékkal élő.
Pályázatok keresése
az
akadálymentesítéshez.
hosszútávon: 5 éven
belül legalább 8 fő
fogyatékkal élőnek
munkahelyet
teremteni helyben,
vagy a környező
településeken. A
polgármesteri hivatal,
óvoda, iskola,
egészségház, teleház,
könyvtár részleges
akadálymentesítése.
A településen a
általános cél: a
önkormányzat
köszolgáltatások
fogyatékkal élők
településfejlesztési
terén a fogyatékkal számára valamennyi
koncepció
élők számára nem közszolgáltatás külső
önkormányzat
történtek meg azok segítség nélkül
szociális charta
a fejlesztések,
elérhető legyen. rövid
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Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

6. Középületek
részleges
akadálymentesítése

könyvtár rész
akadálymente

1./ fogyatékkal
élőkkel egyeztetés,
mire van igényük 2./
polgármester 2018.12.31.
Pályázatok
felkutatása és
benyújtása 3./ az

1. a fogyatékk
élőkkel közös
kidolgozza az
önkormányza
a célokat és
módszereket
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Intézkedés Az intézkedés
feltárt
sorszáma címe, megnevezése esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
melyek
megkönnyítenék
számukra a
közintézmények
megközelítését,
eligazodásukat.
Egyépület teljesen
akadálymentesített,
a családi napköz,
részleges az orvosi
rendelő. nehezn
megközelíthető az
iskola, óvoda,
önkormányzati
hivatal, idősek
nappali ellátása,
védőnő, teleház.

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

távú cél: egyeztetés a
fogyatékosokkal,
melyek a
legszükségesebb
teendők, mire van
igényük középtávú
cél: 2 éven belül a
középületek fele
akadálymentesen
legyen
megközelíthető
Hosszútávú cél:
valamennyi középület
akadálymentesen
megközelíthető,
birtokbavehető és
használható legyen
(külső, belső teljes
akadálymentesítés)

akadálymentesítés
gyakorlati
megvalósítása a
középületeken 4./ a
lakókörnyezetben
élők felkérése a
fogyatékosok
mindennapi életében
történő segítésére

G

H

I

Az
Az intézkedés
Az intézk
intézkedés megvalósításának eredménye
felelőse
határideje
mérő indiká

ahogy az
akadálymente
szükséges 2. a
önkormányza
hivatal és az o
rendelő
akadálymente
megvalósul 3
valamennyi k
akadálymente
befejeződik.
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
A HEP Fórum tagjait, a munkacsoportok vezetőit és a tagokat a mellékelt alakuló ülésről készült
jegyzőkönyv tartalmazza.
Romák és mélyszegénységben élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport:
Vezetője: Oláha Anita, Baksa Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke, tagjai: Kása Judit Igazgatási
főmunkatárs és Vajdáné Czving Mária igazgatási előadó.
Gyerekek esélyegynelőségével foglalkozó munkacsoport:
Vezetője: Szabóné Hirth Ágnes, gyermekjóléti szolgálat, tagjai: Pataki Jánosné Iskolaigazgató, Radnai
Mónika védőnő
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Nők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport:
Vezetője: Galló Zsófia családsegítő szolgálat, tagjai: Bencsik Barnabásné és Tóth Gábor
Idősek esélyegyenlőségével foglakozó munkacsoport:
Vezetője: Papp Gabriella idősek nappali ellátása, tagjai: Batíz Ferencné, Tóth Zoltánné
Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport:
Vezetője: dr. Sütő László háziorvos, tagjai: Erdősi Zoltánné és dr. Hederics István
(A munkacsoportok tagjainak változását a jövőben a HEP 1. számú függeléke fogja tartalmazni.)

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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