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Bevezetés
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program (a
továbbiakban: HEP) elkészítését. A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a
települési önkormányzat 5 évente, 5 év időtartamra fogad el. A helyi esélyegyenlőségi programot 2
évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Elkészítésének szempontjait, az
esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a
statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 174/2013.(VI.06.)
.számú. határozatában jóváhagyta Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
A HEP 2016.évben történő felülvizsgálatát a jogszabályi előírások és a megváltozott társadalmi és
jogszabályi környezet is indokolttá teszi. 2015.évben a HEP áttekintését követően az a döntés
született, hogy a HEP felülvizsgálatra szorul, melynek során a HEP-ben található adattáblák
aktualizálása mellett a HEP IT újragondolása is megtörtént.
Mivel a 2013.júniusában elfogadott HEP valamennyi fejezete átdolgozásra került és a dokumentum
eredeti tartalmának megőrzése melletti átdolgozása terjedelmi okok miatt nagymértékben
nehezítené a HEP áttekintését és értelmezését, azért az eredeti dokumentum és a
2015.szeptemberében elfogadott, átdolgozott HEP külön dokumentumban lesz megtalálható.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros bemutatása
Ferencváros a Duna bal partján, a Belvárostól délre fekvő fővárosi kerület. Északkeleti szomszédja
az Üllői út túloldalán Józsefváros és Kőbánya, délkeleten a Határ útnál Pesterzsébettel és Kispesttel
szomszédos. Délnyugaton a Ráckevei – Soroksári – Duna-ág választja el a Csepel szigettől.
Ferencváros területe 12,5 km2, az állandó bejelentett lakosságának száma 2010. január 01-én 54 511
fő, míg 2016. január 01-én 54 922 volt. Így 2010 és 2015 között a bejelentett lakosságszám
minimálisan, de növekedett. A IX. kerület a fővárosi kerületek között a kisebb méretűek közé
tartozik, mind területének nagysága mind pedig népességszáma szempontjából egyaránt.
A Pest, Buda és Óbuda egyesítésével 1873-ban kialakult Budapest kerületei közül a IX. sorszámot
kapta a mai kiterjedésével azonos városrész. A fővárost jellemző, sugaras-gyűrűsszerkezetnek
három eleme határolja: a Vámház körút, az Üllői út és a Határ út, természetes határa a Duna és a
Ráckevei – Soroksári – Duna-ág vonala. A kerület a gyűrű irányú útvonalak mentén tagozódik. A
Kiskörút és a Nagykörút közötti terület Belső-Ferencváros, a Nagykörúttól kifelé, a kerületet
szintén gyűrűirányban átmetsző kelet-nyugati vasúti fővonalig terjed a Középső-Ferencváros, a
vasútvonal és a Határ út közötti rész a Külső-Ferencváros, az Üllői út mellett helyezkedik el a
József Attila-lakótelep. Kevésbé közismert a Ferencváros déli részén a Pesterzsébet felé vezető út
mentén kialakult Gubacsi dűlő.
Ferencváros városrészei, kulturális, oktatási es sportlétesítményei közül számos nemcsak hazai, de
nemzetközi mércével is kiemelkedő értéket képvisel. A potenciálisan erős központképző szereppel
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bíró kulturális és oktatási intézmények közül olyanok képviseltetik magukat a kerületben, mint a QS
WorldUniversity Ranking által is a legjobb magyar egyetemek közé sorolt Budapesti Corvinus
Egyetem és a Semmelweis Egyetem; a világ 10 legjobb koncertterme között számon tartott Bartok
termet magába foglaló Művészetek Palotája, és az új Nemzeti Színház. Ezen intézmények - nem
beszélve a Vásárcsarnok és a Ráday utca turisztikai vonzerejéről - nemzetközi szinten is
egyedülállóak, ám kerületen belüli hatásuk jelentősen elmarad a lehetőségektől, központteremtő,
fejlődés-generáló erejük elégtelen.
Ferencváros áttekintő térképe

A lakosságszám alakulása
A Központi Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosan elérhető Tájékoztatási Adatbázis alapján1
közölt adatok szerint Ferencváros állandó lakosságának2 száma a 2015. évben 55 384 fő volt, a
népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adatok alapján lakónépességének3 száma 59 121 fő
volt. A KEKH személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján 2016. január 1. napján Ferencváros
népessége 54 922 fő volt. A Főváros lakónépességére4 vonatkozó adatokat alapul véve
megállapítható, hogy Ferencváros a budapesti lakónépesség 3,36 %-át adja. Jóllehet a lakónépesség
mutatója megpróbálja kiszűrni azokat a torzításokat, amelyeket a tartózkodási hely bejelentése
okoz, de a nem bejelentett lakosságot nem tudja kezelni. A mutató a Központi Statisztikai Hivatal
rendelkezésre álló adatai alapján próbálja meg szemléltetni, hogy mekkora Ferencváros valódi
népessége.

1

Az 3. fejezetben a Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Adatbázisa volt az adatok forrása.
Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma.
3
Az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az
ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.
4
Budapest Főváros lakónépessége a 2014. évben: 1 757 618 fő.
2
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Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2015.

A lakónépesség, valamint az állandó népesség5 közötti trendbeli eltérés okait vizsgálva
megállapítható, hogy az állandó népesség vonatkozásában Ferencváros a jelenlegi magyarországi
demográfiai folyamatoknak megfelelően stagnáló népesedési mutatóval rendelkezik, ellenben a
kiemelkedő infrastruktúrával (közlekedési, oktatási, egyéb), szolgáltatási ellátórendszerrel
rendelkező kerület tényleges lakónépessége növekszik. A kerületben több neves egyetem
(Budapesti Corvinus Egyetem, Semmelweis Egyetem) található, így számos vidéki fiatal lel
átmeneti vagy végleges otthonra Ferencvárosban.
Az oda-, valamint elvándorlás adatait vizsgálva megállapítható, hogy az előző években a
Ferencváros irányába történő vándorlás meghaladta az onnan történő elvándorlást. Az alábbi
összehasonlító táblázat is alátámasztja azt az állítást, hogy jóllehet az állandó népesség aránya
csökken, de a ténylegesen Ferencvárosban élő emberek száma növekszik.

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2015.

5

A KSH ezen adatokat a KEKKH tájékoztatása szerint közli.
6

Fentieket figyelembe véve az a pozitív demográfiai következtetés vonható le, hogy Ferencváros
lakónépessége növekszik. Erre a folyamatra fel kell készülnie a szociális ellátórendszernek, mivel a
népesség növekedése megnövekedett igényeket determinál.

A lakosság korösszetétele
A lakosság korösszetételének vizsgálata irányt mutat a szolgáltatások fejlesztése vonatkozásában,
mivel segít meghatározni, milyen társadalmi-demográfiai folyamatok játszódnak le Ferencvárosban.
A tendenciális változások követésével lehetőség nyílik az esetleges problémák feltárására, valamint
az azokra - a szociális ellátórendszer által - adott válaszok tökéletesítésére.
A lakosság korösszetétele vizsgálatának meghatározó szegmense az élve születések számának
vizsgálata. Az utóbbi éveket elemezve megállapítható, hogy az élve születések száma ingadozott, de
az utóbbi két évben 600 feletti számot mutat.

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2015.

Az alábbiakban a kerületben élő családok házassági, valamint válási szokásait bemutató táblázat
látható:

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2015.
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A fenti táblázatból körvonalazódik, hogy mind a válások, mind a házasságkötések száma stagnál,
valamint, hogy a 2010. évtől a válások száma jelentősen csökkent.
A Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Adatbázisa az állandó népesség vonatkozásában
bontja Ferencváros népességét korösszetétel szerint. Az alábbi táblázatot vizsgálva megfigyelhető,
hogy az állandó népesség stagnálása korösszetételes bontásban is tapasztalható egy csoportot
leszámítva. Az állandó népességen belül a 3-5 évesek számának egyenletes növekedése figyelhető
meg, ami jól magyarázza az előző években jelentkező bölcsődei, valamint óvodai férőhely
kapacitásban jelentkező igényeket Ferencvárosban.

Év

2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Állandó
Állandó
Állandó
Állandó
Állandó
Állandó
Állandó
Állandó
népességből népességből népességből
népességből népességből népességből
népesség
népességből
a 0-2
a 3-5
a 6-13
a 15-17
a 18-59
a 60-x
száma
a 14 évesek
évesek
évesek
évesek
évesek
évesek
évesek
(fő)
száma (fő)
száma (fő)
száma (fő)
száma (fő)
száma (fő)
száma (fő)
száma (fő)

55 844
55 407
55 093
55 472
55 446
55 384
54 922

1 601
1 638
1 622
1 629
1 612
1 663
1 647

1 289
1 290
1 383
1 390
1 429
1 400
1 390

2 819
2 775
2 755
2 852
2 885
2 999
3 068

402
364
362
319
363
335
320

1 388
1 283
1 200
1 106
1 027
1 047
1 017

34 805
34 620
34 410
34 844
34 645
34 307
33 786

13 540
13 437
13 361
13 332
13 485
13 633
13 694

Forrás: KEKH, 2016.

Értékeink, küldetésünk, céljaink
„Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték!”
Alapvető cél, hogy Ferencváros olyan település legyen, ahol érvényesül az az elsődleges alapelv,
mely szerint minden ember egyenlő. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, hátrányos
megkülönböztetés senkit se érjen, faji, etnikai, nemzetiségi, vallási hovatartozása, neme, életkora,
családi állapota, fogyatékossága miatt és a felismert hátrányok kezelésével elősegíthető legyen a
felzárkózás az egyenlőtlenségek tekintetében.
A ferencvárosi lakosok közösségének és minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely
nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékossággal élők társadalmi
integrációját, felzárkóztatását, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit, ezáltal jobb
életminőségét.
Olyan pozitív, méltányos és rugalmas felzárkóztatást elősegítő intézkedések kidolgozása a cél,
amelyek elősegítik az érintettek társadalmi, oktatási-képzési, foglalkoztatási, egészségügyi és
szociális-életminőségi pozíciójának javulását, a leszakadás megelőzését, a felzárkóztatás
előmozdítását.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja, hogy érvényesítse a jogszabályok által
meghatározott kötelezettségeket, hogy minden kerületi állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű
közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
8

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 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).

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportok szociális és területi mutatóit,
valamint helyzetét a településen.
Emellett 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 Intézkedési Terv (a továbbiakban: 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 Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása:
Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” fejezetének XV. cikke kimondja:
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a
fogyatékossággal élőket.
Magyarország Alaptörvényével összhangban, programunkban az alábbi jogszabályokat vettük
figyelembe:
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-

-

-

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
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény
Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII.
26.) kormányrendelet
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
A foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének védelméről szóló 1992. évi LXVI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. évi (VI.
29.) Korm. rendelet
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról.
 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról.

Stratégiai környezet bemutatása
Széchenyi 2020.
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi
hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a
most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes
tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba
fejlődik majd tovább.
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Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az
összes forrás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a
foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd
munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra
és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes
pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére
fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása
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2014-2020 időszak Operatív programok:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
Terület és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs OP (KOP)
„Vidékfejlesztés, halászat” OP

Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, tervek
elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után szükséges annak
leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az esélyegyenlőség
megvalósítását.
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 2015-2019-es évekre vonatkozó Gazdasági Programmal
rendelkezik. Alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, megállapítsa azokat a
prioritásokat, meghatározza mindazon teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy önkormányzatunk
költségvetésének egyensúlyban tartása mellett biztosítsa a kerület lakói számára a szükséges
feltételeket. További megfogalmazott cél a kötelezően ellátandó feladatokat biztosító intézmények
működtetése mellett az, hogy képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve
fejlesztésére, valamint gondoskodjon a kerület infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről,
törekedjen az élhetőbb környezet fenntartására, fejlesztésére, segítse elő a családok
életminőségének javítását, segítse a kerületben élő munkavállalók versenyképességét a
munkaerőpiacon, fokozza a kerület közbiztonságát.
A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a kerület és intézményeinek zavartalan,
kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, fontosnak tartja a kerület kertvárosi jellegének
megőrzését, lakosai életkörülményeinek javítását, az infrastruktúra fejlesztését és mindezek
érdekében a gazdasági lehetőségek feltárását, a források hatékony kihasználását. Az uniós pályázati
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források beszűkültek a Közép-Magyarországi régióban, azonban továbbra is naprakészen követjük a
pályázati felhívásokat. A Gazdasági Program összhangban van a kerület rendezési tervével,
figyelembe veszi a kerület sajátosságait, előnyeit, lehetőségeit, s ennek megfelelően határozza meg
a gazdasági beruházások, fejlesztések irányát.
Az önkormányzat esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységének egyik alappillére a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció, amelynek felülvizsgálata 2016-ban történt meg. A törvényi
kötelezettség teljesítésén túl a koncepció elkészítésének elsődleges célja, hogy a város minden
lakója számára legyenek elérhetőek olyan (jogszabályban rögzített) ellátási formák, amelyek a
szociális biztonságot garantálják, és a minőségi ellátást biztosítják. További cél, hogy a szociális
szféra működése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak, és eredményesen,
hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat az érintettek számára. A koncepció számos olyan
témát és szakterületet tekint át rendkívül magas szakmai színvonalon - ugyanakkor nem nélkülözve
az esetlegesen javításra szoruló területek objektív bemutatását sem -, amelyek az esélyegyenlőség
biztosításával nagyon szorosan összefüggenek.
Gyermek és Ifjúsági Koncepció 2016-2020. – Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb
szintű jogforrása az Alaptörvény, amely többek között kimondja, hogy államunk különös gondot
fordít a gyermek és ifjúsági korosztály létbiztonságára, oktatására, nevelésére, továbbá védelmezi az
ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek
érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege. Mivel a jogszabályokból
egyértelműen nem derül ki, hogy pontosan milyen ifjúsági feladatai vannak az önkormányzatoknak,
ezért alapvető fontosságú, hogy a település (esetünkben a kerület) önkormányzata maga dolgozza ki
saját gyermek és ifjúsági koncepcióját.
Az ifjúságpolitika a fiatalokra, mint a változás hordozóira, a jövő valódi erőforrásaira tekint, és arra
kell koncentrálnia forrásait, intézményeit, hogy felkészüljenek a változásokra. Az ifjúság rendkívül
heterogén, erősen polarizált. Az életminőséget a kor, az élethelyzet, a tanulás, a munkaerő-piaci
részvétel, a családi háttér befolyásolják.
A stratégiai feladatok Ferencváros gyermek és ifjúságpolitikai gyakorlatában hat területen
kerültek meghatározásra:
1. Tanulás és környezet: az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása, feltételeinek
folyamatos biztosítása. Fiatalkori önkéntesség, közösségi szolgálat biztosítása, mely növeli a
motiváltságot, kreativitást más terülteteken is, társas kapcsolatokat, közösséget teremt, és
továbblépést jelenthet az elsődleges munkaerőpiac felé. A hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok esélyeinek javítása, sikerességük növelése.
Köznevelési területen a vállat támogatások, juttatások, ösztöndíjak biztosításának folytatása.
2. Pályaválasztás, munkavállalás: a foglalkoztatás, az önálló egzisztencia-teremtés fejlesztése.
Segíteni a fiatalok munkavállalási kompetenciáinak erősödését, a pályakezdő
munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségeit. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása.
3. Kultúra, közösségi művelődés: a minőségi kultúrához, a közművelődéshez való hozzájutás,
a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, a megfelelő
viselkedéskultúrán alapuló társadalmi attitűdök kialakulásának segítése. A kerület gyermekifjúsági és kulturális központtá válása, a hagyományok őrzése, ápolása és gyarapítása.
A korosztály igényeire és a civil szervezetek kezdeményezéseire építkező közösségi
művelődési, művészetközvetítő, muzeális tevékenység nyújtásával a lokálpatriotizmus
erősítése. A közösségi együttlét élményének és szerepének támogatása.
4. Egészségtudatos magatartás: az egészségtudatos életszemlélet erősítése, az egészséges
életmód iránti igény felkeltése. A korosztály aktívabb részvétele a prevenciós
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tevékenységekben. A prevenciós szemlélet erősítése, az egészségmegőrzést népszerűsítő
rendezvényeken. A gyermek-ifjúsági korosztály mentálhigiénés egészségvédelmét jól
szolgáló, a helyi sajátosságokra, az eddigi tapasztalatokra építő gyakorlat folytatása. A sport
iránti igények kielégítése, a sportolási feltételek, lehetőségek bővítése. A hátrányos helyzetű
gyermekek közösségi kapcsolatainak és ezáltal személyiségük fejlesztése. A lakókörnyezet
védelme, a fenntartható fejlődés, a fiatalok biztonságérzetének növelése. A területet érintő
vállat támogatások, juttatások, biztosításának folytatása.
5. Gyermek és ifjúsági munka: az ifjúságügy, az ifjúsági szakma és az ifjúsági munka
összhangjának egységében a kerületi szintű ifjúsági munka önkormányzati szintű
koordinációjának folytatása. Az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységéhez
hozzájáruló ifjúsági kezdeményezések támogatása, amely elősegíti a fiatalok társadalmi
részvételét a lakóhely szeretetére nevel és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
Biztosítani az ifjúsági programok lebonyolításához szükséges közösségi tereket, az ifjúsági
iroda és közösségi tér működését, az ifjúsági szolgáltatásokhoz (információs csatornák,
fiatalok tájékoztatása, tanácsadás) való ingyenes hozzáférést, ifjúsági táborok használatát, a
civil ifjúsági szervezetek, szolgáltatások támogatását. A testvérvárosi gyermek-ifjúsági
munka folytatása, nemzetközi interkulturális ifjúsági munkába való bekapcsolódás
népszerűsítése.
6. Gyermeki jogok: a gyermek- és ifjúsági közösségek számára a gyermeki jogok,
kötelezettségek megismertetése és gyakoroltatása, a demokrácia tanulása, gyermek és
ifjúsági önkormányzat működtetése. A Gyermekjogi Egyezmény előírásain keresztül a
gyermekek érzékenyítése jogaik, kötelezettségeik tudatosítására.
Sportfejlesztési Koncepció - alapvető célja, hogy
- a kerületi polgárok az Alaptörvényben biztosított rendszeres testedzéshez való jogukat
minél szélesebb körben gyakorolhassák,
- a kerületi polgárok egészsége, fizikai állapota, állóképessége javuljon, jobb legyen,
- a sportbeli hagyományok ápolása töretlen legyen,
- a szabadidő hasznos eltöltése és szórakozási lehetőség biztosítva legyen,
- a testnevelés és a sport részterületeinek – óvodai, iskolai testnevelés, lakossági
szabadidősport, látványsport, fogyatékosok sportja, melyek egymással összefüggő,
egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, - fejlesztése ne történjen egyik
részterület rovására sem,
- testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során ne forduljon elő hátrányos
megkülönböztetés.
E koncepcióban rögzített jogok megilletnek minden személyt, kor, nem, vallás, politikai, nemzeti
vagy társadalmi származás, vagyon, születési és egyéb különbségtétel nélkül. Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata lehetőségei szerint mindent elkövet, hogy a kerület polgárai a
sporttal kapcsolatos, Alaptörvényben biztosított jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.
Ennek érdekében éves szinten 8-10 ingyenes koncepcionális sportrendezvény szervez a
Humánszolgáltatási Iroda, ahol megszólítjuk a társadalmi csoportokat (nők, gyerekek, iskolások,
kamaszok, férfiak, családok) és részükre az érdeklődési körüknek, fizikai képességüknek megfelelő
programmal biztosítunk sportolási lehetőséget. Az eddigi tapasztalatok szerint a lakosság körében
népszerűen ezek az események, és egyre több látogató él a sportolási lehetőséggel.
A nyári időszakban két helyszínen, ősztől tavaszig három helyszínen, heti 2-2 alkalommal ingyenes
edzésen vehetnek részt a kerületben élők immár harmadik éve. A programok nagyon népszerűek,
egyes helyszíneken már nagyobb teremre lenne szükség.
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A résztvevők összetételének vizsgálata szerint leginkább a női 50 + korcsoport veszi igénybe ezeket
a lehetőségeket, ezért célkitűzés a férfi lakosság jobb megszólítása és bevonása a rendszeres
testmozgásba. A rendelkezésre álló szabadtéri műfüves pályák kihasználására tervezzük a lakossági
kispályás focitorna meghirdetését, mellyel az aktív korú férfi lakosságot mozgósíthatnánk.
A kerület sportéletében résztvevő sportolók és felkészítésüket végző tanárok, edzők elismerése
érdekében a Sportkoncepcióban megfogalmazásra került értékelési rendszer megvalósítása
folyamatban van. Tekintettel a szükséges rendeletek módosítására, ennek átfutása hosszabb időt
igényel. Az elismerési rendszerben külön kategóriában a fogyatékkal élők díjazása is tervben van.
A teljesség felé” Idősügyi koncepció 2012-2014
Az Idősügyi Nemzeti Stratégia célkitűzésével összhangban a koncepció legfőbb célja egy
társadalmi szemléletváltás elfogadtatása és érvényre juttatása, mely szerint az idősödésről és
idősekről való gondoskodásban a korábbi veszteségekre történő összpontosítás – deficitmodell –
helyett a meglévő képességek megőrzése, szunnyadó készségek előhívása – fejlődésmodell – kerül
a gondolkodás és cselekvés középpontjába.
Ennek megvalósulásaként fogalmazza meg programcélját is, melynek legfőbb eleme, olyan
gazdasági és társadalmi környezet kialakítása kerületi szinten, amelyben az idősödő és az idős
emberek meg tudják őrizni aktivitásukat az állami, a piaci, a voluntáris (nonprofit), valamint az
informális szektor (család, barát) együttműködésén keresztül. Ehhez azonban szükség van az állami,
önkormányzati szervek mellett más szektor bevonására is. A Ferencvárosban működő oktatási,
egészségügyi, rendőrségi, kulturális intézmények; civil szervezetek; a történelmi egyházak és
informális közösségek bevonása nélkül képtelenség egy kerületben átfogó idősügyi programot
megvalósítani. Ezen szervezetek munkájának összehangolása, egycsatornás rendszerbe való
beterelése azonban az önkormányzat feladata és felelőssége.
A programcélhoz kapcsolódóan megfogalmazott általános feladatok: egységes arculat, megjelenés,
tudatos, rendszerbe foglalt kommunikáció (a helyi újságban, honlapon, tévében). Az egységes
kommunikáció feladata egyrészt az idősek informálása az elérhető szolgáltatások köréről, az
idősödők és idősek részére biztosított juttatásokról, szolgáltatásokról, másrészt a társadalom
figyelmének felkeltése, az időskorhoz kapcsolódó negatív sztereotípiák eloszlatása. A program
működésének elengedhetetlen feltétele egy idősügyi referens foglalkoztatása. A programcél
megfogalmazásában az önkormányzat szerepének újragondolása kapta a legnagyobb hangsúlyt. A
korábbi, elsősorban saját fenntartású intézményeken keresztül megvalósuló, elszórt programelemek
helyett egy lényegesen szélesebb körű együttműködésen alapuló hatékonyabb, lokalizáltabb,
többszereplős, de egy kommunikációs csatornájú rendszer kialakítása, melyhez megfelelő fórum a
programban résztvevőket tömörítő Idősügyi Tanács működtetése. Meghatározó eleme a
koncepciónak a folyamatos monitoring, visszamérések. Mindezek elengedhetetlen feltétele, hogy a
Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében külön soron biztosítsa az Idősügyi
koncepció finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet.
Specifikus célok:
Önsegítés (az alulról jövő kezdeményezések felkarolása)
A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:
Önszerveződéses alapon létrejött szabadidős programok, klubok (sakk, kártya, asztalitenisz, tánc,
nosztalgia, dal) működésének támogatása, hatékony kommunikációja a kerület többi idősek
számára.
Alkotóműhely: a kerületben működő öntevékeny amatőr művészeti csoportok bevonásával a
művészet különböző területein: festészet, fotózás, zene, média stb. Az alkotásokból kiállítások
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szervezése, a Médiaműhely fokozatos fejlesztése által a kerületi médiákban való folyamatos
megjelenés biztosítása.
Alkotótáborok az Önkormányzat tulajdonában lévő táborhelyek területein az alkotóműhely tagjai
által szervezve, önköltséges alapon. Egészséges életmód: rendszeres természetjáró túrák, városi
séták szervezése.
Önkéntesség
A cél a már létező és működő szervezet: önkormányzat, civil szervezet, oktatási, kulturális
intézmények stb. keretein belül szerveződött kezdeményezésekhez való kapcsolódást jelenti. 2
fontos elemet tartalmaz: egyrészt megfelelő információáramlás és motiváció által elérni azt, hogy az
idős korosztály minél szélesebb körű tájékoztatásban vehessen részt, ezzel hozzájárulva a biztonság,
a megfelelő életminőség és a betegségek kockázatának alacsonyan tartásához, illetve a mentális
betegségek leggyakoribb kiváltó okának: a szeparáció, az elszigetelődés csökkentéséhez. A
nyugdíjba vonulás után felszabaduló idő és energia hasznos eltöltése az egyén számára
önmegvalósítási sikert jelent, illetve lehetőséget ad a korábbi tervek, vágyak megvalósítására.
A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:
Egészségügyi szűrések, tanácsadás, előadások. Az akció magában foglalja a programokon való
részvételt, illetve a nyugdíjas szakemberek bevonása után akár az előadások tartását is.
Önkormányzati és civil szervezetek által rendezett természetjáró túrák, szabadidősport versenyeken
(sakk, kártya, asztalitenisz, úszás, nordic walking stb) való részvétel.
Nyugdíjasok Sport Napja: több korcsoportban és sportágban kerül megrendezésre.
Civiltalálkozó az idősekért: a kerületben (esetleg szomszédos kerületekben) működő civil
szervezetek és más idősekkel foglalkozó szervezetek találkozója.
Idős bűnmegelőzési kortárssegítő program, cél: az idősekben kialakítani egy tudatos magatartást a
bűncselekmények megelőzése érdekében.
Idősek „Ki mit tudja” különböző kategóriákban, vetélkedő: ének, tánc, színjátszás, egyéb
(Önkormányzat vagy egyéb szervezet által rendezett), melynek a szabadidő hasznos eltöltésén kívül
célja az is, hogy megerősítse az idős embereket tudásukban, képességükben, az egész
személyiségükre kiható pozitív megerősítés meggátolhatja a mentális problémák kialakulását.
Kedvezményes színházbérletek biztosításán keresztül rendszeres színházlátogatás.
Kamarakoncertek szervezése: az Önkormányzattal támogatási szerződésen keresztül kapcsolatban
levő zenekarokkal a támogatási szerződésben vállalt feladatok terhére.
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény szervezésével helytörténeti séták szervezése, mely a
testmozgás egészségmegőrző hatásán kívül a lokálpatriotizmus erősítésén keresztül hozzájárul az
én-identitás erősítéséhez is.
Közösségi kiskertek kialakítása (távlati cél: sajáttermesztésű zöldségek előállítása).
Élethosszig tartó tanulás, fejlődés
A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:
Digitális esélyegyenlőség: olyan számítógép - és internet-használati képzések, tanfolyamok tartása,
melyek figyelembe veszik az időskori tanulási sajátosságokat, az idős korúak természetes
idegenkedését az informatika világától.
Nyelvi képzések.
Egyéb, a mindennapi életben való eligazodást segítő képzések: mobiltelefon - használói ismeretek,
pénzügyi ismeretek, banki szolgáltatások előnyei, hátrányai.
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Generációk közötti együttműködés
Az átfogó stratégiai céllal két fontos elemet fogalmaztunk meg: egyrészt az idősek helyzetén való
javítást, másrészt pedig az idősekről, az idősödésről kialakult negatív szemlélet megváltoztatását.
Ez utóbbi célkitűzés leginkább úgy valósítható meg, ha olyan programokat szervezünk, ahol a 2
vagy több generáció közösen jelenik meg. A programok minden esetben a kölcsönösség elvén
alapulnak, rá kell ébreszteni a fiatal generációt arra, hogy az idősek olyan tudás és tapasztalat
birtokában vannak, amelyek éppen annyira fontosak a mindennapi életben való eligazodásban, mint
a fiatalok által birtokolt, már-már természetesnek tekintendő készségek, képességek. A szemlélet
tehát más: a fiatal generációval meg kell értetni, nem sajnálatból, kötelességből lehet csak
„segíteni” az időseknek, hanem itt is ugyanúgy, mint bármilyen más egészséges kapcsolatban az
„adok-kapok” egyensúlya érvényesül. Az idősek számára pedig ez jelenti az igazi társadalmi
integrációt.
A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:
„A nagyim és én” – fotópályázat, a fotópályázatra unokák és nagyszülők jelentkezhetnek, a
legjobban sikerült képekből kiállítás, szabadtéri installáció.
„Az én Ferencvárosom” vetélkedő, vegyes korcsoportokkal
„Ne félj, mesélj!”: meseolvasás kicsiknek és nagyoknak: fiókkönyvtárakkal együttműködve
folyamatosan, esetleg a kerületben élő nyugdíjas színészek bevonásával.
„Fogadj örökbe nagyit!”: ifjúsági, gyermekjóléti, oktatási intézmények, illetve magánemberek
bevonásával idős, rászoruló emberekkel való közvetlen, személyes kapcsolat kialakítása az idős
ember elszigetelődésének oldása, megszüntetése érdekében.
„Fogadj örökbe unokát!”: tanulási, esetleg magatartási problémákkal küzdő iskolás korú gyerekek
önkéntes „korrepetálása”, melynek során mindkét fél gazdagodhatna: az idős ember a „hasznos
vagyok, segítek”, a gyermek pedig a „valaki rám is figyel” jóleső érzésével.
Fiatalok időseknek szóló „előadásai”: internet-, számítógép-, mobiltelefon-használat.
„Az én szakmám”: idősek fiataloknak szóló előadásai, élménybeszámolói szakmájuk szépségéről és
nehézségeiről a pályaválasztás megkönnyítése érdekében.
Ferencvárosi Drogellenes Stratégia 2015-2020
A kerületi drogstratégia pillérei a helyzetfelmérésre épülnek. A Kábítószer Egyeztető Fórum (a
továbbiakban: KEF) munkájában résztvevő szervezetek és intézmények közötti együttműködés
teremtette meg a stratégiaalkotás alapját. A stratégia szerkezetében 1-2 éves rövid-, 3-5 éves középés 6-7 éves hosszú távú célok szerepelnek.
A megelőzés (prevenció) területén fő célkitűzésünk az egészségmegőrzés, egészségtudatos
magatartás, az önismeret fejlődése, ily módon a lelki egészség kialakulását támogató programok
jelenlétének biztosítása. A megelőzés az egyén, a család és a közösségi szinten egyaránt szükséges.
A prevenció területén kerületi adatok olyan programok szükségességét sürgetik, melyek az
önkárosító (dohányzás, alkohol, drog) viselkedést megelőzik, mellőzik. Az alternatív szabadidős
foglalkozások mellett a reális önértékelés formálódását segítő, valamint a fiatalok megküzdési
stratégiáit elősegítő programok támogatása is elengedhetetlen. Ezeknek a lelki egészséget
veszélyeztető problémáknak a megfelelő kezelése csökkenti a droghasználat megjelenésének
kockázatát.
A kábítószerbetegek kezelése, ellátása, a felépülés területén kerületi stratégia a kockázati
magatartások során a személyes felelősség hangsúlyozását hirdeti. A drog- és alkoholproblémát
komplex, bio-pszicho-szociális megközelítésben kezeli. Kiemeli a szerhasználó pszicho-szociális
környezetét is megcélzó hatékony beavatkozások alkalmazását. Ennek érdekében a kerületi
egészségügyi intézmények, a szociális szolgáltatók és a civil szféra szolgáltatásainak egymásra
épülését tartja a stratégia egyik fő célkitűzésének. Ennek megvalósítását a különböző szolgáltatások
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szakmai tartalmának, protokolljainak összehangolásával, a józanság orientált megközelítés
elsődlegessége hangsúlyozásával kívánja elérni.
A kínálatcsökkentés területén a komplex bűnmegelőzés értelmezésébe beletartozik a fertőzött
terület biztonságosabbá tétele. A partnerségi viszonyok kialakításával és elmélyítésével kerületi
szinten javulás érhető el. A partnerség főként a bűnözéskontrollban részt vevők körének
kiszélesítésével, az önkormányzat intézményei, kerületi közösségek, üzleti szféra, állampolgárok
együttes bevonásával vihető sikerre. A partnerség központi eleme a folyamatos kommunikáció és
visszacsatolás kialakulása az érintettek között.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Integrált Településfejlesztési
Stratégia
Ferencváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája az (IVS) – amely lényegében az ITS elődjének
tekinthető, mely a legátfogóbban értékeli a kerület helyzetet és folyamatait 2009-ben több mint egy
éves előkészítés es egyeztetést követően hagyott jóvá a testület a 510/2009 (XII.16.) számú
határozattal. A Stratégia több szempontból is alapvető jelentősegű dokumentumnak tekinthető a
városrészenkénti elemzések és a lefektetett célrendszer tekintetében.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Ferencváros középtávú stratégiai terve, amely útmutatást
nyújt arra vonatkozóan, hogy a városfejlesztés különböző szereplői 2014-2020-as időszakban
milyen konkrét beavatkozásokkal kívánják a kerület fejlődését a Településfejlesztési Koncepcióban
megfogalmazott hosszú távú jövőkép elérése érdekében alakítani. A tervezett beavatkozások nem
csupán a kerület önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglaljak keretbe, hanem a
dokumentum a széles körű projektgyűjtésnek köszönhetően a kerületben 2014 – 2020 között, más
szereplők által megvalósítani tervezett, valamennyi fontosabb, jelenleg ismert fejlesztési elképzelést
felöleli és rendszerezi.
Amellett, hogy az akkor megfogalmazott célok közül számos mára már megvalósult, illetve a
folyamatok a megvalósulás irányába mutatnak (pl. egyes közterületek fejlesztése, a szegregáció
visszaszorításában elért eredmények), a kerületi IVS jelenleg is helytállónak es irányadónak
tekinthető a jövő szempontjából.
Az esélyegyenlőség szempontjából kiemelkedő jelentőségű önkormányzati stratégiai dokumentum.
A dokumentum Ferencváros stratégiai fejlesztési céljai között horizontális célként nevesíti az
esélyegyenlőség és a társadalmi integráció elősegítését, valamint a közszolgáltatásokhoz történő
egyenlő
hozzáférés
biztosítását.
Hangsúlyozza továbbá azt is, hogy az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös figyelmet kell
fordítani minden infrastrukturális fejlesztés, illetve település-rehabilitációs támogatás esetén az
alacsony státuszú vagy fogyatékkal élő emberek helyzetére. Kiemelten fontos a település minden
lakója számára az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, valamint a hátrányos
megkülönböztetés és a szegregáció minden formájának megakadályozása.
A 2009-ben elfogadott kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) középtávú intézkedései
között szerepelt, hogy a József Attila Terv (JAT) szociális városrehabilitációs területen, majd a
Dzsumbujban es a többi szegregációval veszélyeztetett területen szociológiai felmérés készül, ez
végül csak a JAT I. ütemében érintett tömbökre vonatkozóan valósult meg. Szintén a JAT területére
fókuszálva mini-projektek keretei között valósultak meg a közösségfejlesztő-, önismereti es
pályaorientációs programok, illetve a FESZOFE Kft. (Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és
Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.) koordinálásával a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő
képzési, oktatási foglalkoztatási programok.
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Anti-szegregációs Program Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának esélyegyenlőségi szempontból talán leghangsúlyosabb rész. A
program részletes és aktuális információkat, adatokat tartalmaz a városban található szegregátumok
vagy szegregációval veszélyeztetett területek demográfiai viszonyairól, a lakosság foglalkoztatási,
jövedelmi és iskolázottsági helyzetéről, az infrastruktúra állapotáról, az elérhető
közszolgáltatásokról, intézményekről és a szociális ellátórendszerről. A részletes helyzetelemzés
mellett összefoglalja a város által az utóbbi években az antiszegregáció terén elért legfontosabb
eredményeket, valamint célkitűzéseket, stratégiai fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg.
Az elmúlt években tervezett, illetve megvalósított a szegregációt érintő beavatkozások
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában önálló intézkedésként szerepelt önismereti és pályaorientációs programok szervezése, az egészséges életmódra neveléssel együtt. Ezekre szintén a JAT
keretein belül került sor. Önismereti tréningen 15 fő vett reszt, az egészséges életmódról szóló
tájékoztatókon 100 fő vett részt.
A mini-projektek keretében 7 civil szervezet 1861 főt vont be egészségfejlesztési és drogprevenciós
programjaival.
A FESZOFE egy átmeneti munkaerő-piaci irodát működtet 2013 tavasz óta a JAT akcióterületen.
Az iroda folyamatosan gyűjti a célcsoport (az akcióterületen élők) szempontjából releváns
állásajánlatokat, a munkatársak segítséget nyújtanak az önéletrajzok megírásában, és ügyviteli
tanácsokat adnak a klienseknek. Az iroda a képzésekre vonatkozó tájékoztatásnak es a mentori
tevékenységnek is helyet adott. A képzési program kezdete óta 3 képzési csoport (1x10, 2x12 fő)
végzett a FESZOFE JAT képzési programjában, valamennyien akcióterületi lakosok. A vizsgák
végeztével parkgondozó, anyagmozgató targoncás, valamint tisztítás-technológiai szakmunkás
(takarító) OKJ bizonyítványt kaptak a programban résztvevő emberek. A csoportok összetétele kor,
nem és etnikai hovatartozás szempontjából egyaránt vegyes voltak.
A roma mediátori rendszer megerősítésre került. A korábbi Dzsumbuj programban kidolgozott
családmentor rendszer a JAT területen folyamatosan működik, a szociális városrehabilitaciós
program végeztével részben a Roma Koncepció forrásaiból kívánják a szolgáltatást fenntartani.
A kerület az IVS Anti-szegregaciós Tervében több TÁMOP és TIOP konstrukció keretében elérhető
uniós forrással is számolt. A pályázatok egy része végül a Közép-magyarországi régióban nem
került kiírásra, több pedig kiemelt programkent lett meghirdetve, így a kerület közvetlenül nem
jutott ezekből forrásokhoz.
A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és
nem is lehet, ott a 2011. évi népszámlálás adataiból indultunk ki.
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A mélyszegénység kutatásnál figyelembe kell venni a fogalom komplexitását: a mélyszegénységben
élők definíciója alatt sokszor szinonimaként szerepel a hátrányos helyzet, azon belül a
magyarországi cigányság helyzete, annak ellenére, hogy ezeknek a kifejezéseknek jelentése eltér
egymástól. A fogalom etnicizálása torzítja a kutatások eredményeit, amellett, hogy hosszú távon
erősíti az előítéleteket.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között szocializációs különbségek,
iskolai, képzettségbeli deficitekben mutatkoznak meg, és gyakran súlyos megélhetési zavarokhoz
vezetnek. A mélyszegénység hatása a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek
egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző
a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arcai”: a szegények
mintegy 30%-a 0-17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények
több mint fele községekben él). Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a
társadalomból való kirekesztetésüket okozza. A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a
szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős
területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. A szegénységi kockázatok
különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák
nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. (Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia –
Gyermekszegénység, Romák – (2011-2020). A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják
a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a
társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos
azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek
van ugyan közös metszete, ám kettő nem fedi teljesen egymást. Az viszont valószínűsíthető, hogy a
cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő
diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak kíméletlen érvényesülése miatt.
A magyarországi cigányok létszámának megállapítására vonatkozóan a korábbi századokban több
összeírás történt, azonban az adatok meglehetősen ellentmondásosak, ennek köszönhető, hogy a
népszámlálási statisztikákban is rendkívül hiányosan szerepelnek. Mivel a perifériára szorultan
élnek, nehezen elérhetőek, egyértelmű paraméterekkel nem is meghatározható, kik ők. Többen,
sokféle szempontrendszer alapján próbálták kategorizálni a cigány lét főbb jellemzőit, elfogadott és
egységes definíció nem alakult ki.
A népszámlálási adatok a szociológusok felmérési eredményeitől jelentősen eltérnek. Ez minden
nemzetiség esetében általánosan megfigyelhető jelenség, mivel a bevallott nemzetiséget és
anyanyelvet illetően változik az emberek álláspontja. A Kemény István vezette szociológiai
felmérés a magyarországi cigányok lélekszámát 1971-ben 320 000 főre becsülte, az 1990-es évek
elején közel félmillióra tette, ma a magyar népesség 6-8 százalékát teszi ki a cigányság a
szociológusok szerint. Már 1971 után is sokakat meglepett, hogy, az országban élő cigány népesség
nagy része mintegy kétharmada (71%) magyar anyanyelvű – tehát nyelvileg asszimilálódott.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy sem a magukat magyar anyanyelvűnek, sem pedig a magukat
csak magyarul beszélőknek, azaz magyar egynyelvűnek valló beszélők nem tekinthetők
társadalmilag, etnikailag homogén csoportnak. A magyarországi cigányok három nagy nyelvi
csoporthoz tartoznak: a javarészt magyarul beszélő romungrókhoz (akik magukat magyar
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cigánynak, zenész vagy muzsikus cigánynak mondják), a magyarul és romani nyelven egyaránt
beszélő oláh cigányokhoz, valamint a magyarul és az archaikus román nyelven beszélő beás
cigányokhoz (Cserti Csapó – Orsós, 2013).
Év
1949
1980
1990
2001
2011

Cigány nemzetiség
37 598
6 404
142 683
190 046
308 957

Forrás: Magyarországi Nemzetiségi Adatai. Budapest, KSH

A 2011. évi népszámlálás során 1 296 fő vallotta magát romának kerületünkben.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága által a KEN. 26/2015. (III.18.) számú határozatával elfogadott 2015. évi
Roma Koncepció keretében „Felmérés/Kutatás” címmel a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt.
közvélemény-kutatást végzett a IX. kerületben élő, a 18 évesnél idősebb, magukat roma
nemzetiségűnek valló lakosság körében.
A kutatás során az alábbi témaköröket vizsgálták:
 demográfiai adatok: nem, életkor, iskolai végzettség, családi állapot, háztartásban élők
száma, lakhatási viszonyok, munkavégzés, aktív/inaktív keresőképesség,
 egészségi állapot: veleszületett illetve szerzett betegségek, gyógyszerfogyasztás,
szenvedélybetegségek- alkohol, dohányzás,
 kerületi, fővárosi rendezésű közösségi programok ismertsége, látogatottsága
 aktivitás, önkéntesség mérése,
 életminőség, elégedettség, preferenciák,
 tájékozódási, elérési csatornák,
A kerület vizsgált városrészei a következők voltak:
 Belső-Ferencváros (történeti városrész: Vámház körút – Üllői út – Ferenc körút – Boráros
tér – Duna folyam – Fővám tér)
 Középső Ferencváros (Boráros tér – Ferenc körút – Üllői út – Kelet-nyugat vasúti fővonal
– Duna folyam)
 József Attila lakótelep (Üllői út – Határ – M5-ös bevezető szakasza – Epreserdő út – Ecseri
út)
A populációs arányok a Központi Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálási adatai alapján kerültek
előkészítésre a teljes budapesti roma népesség nem és korcsoport szerinti arányaira figyelemmel. A
vizsgált korcsoportok: 18-39 évesek, 40-59 évesek, 60 évesek, vagy ennél idősebbek.
Az interjúk elkészítésénél különös figyelmet fordítottak a készítők arra, hogy a válaszadókat
véletlenszerűen válasszák ki, így elkerülve a területi és az egyéb (kérdezőbiztosi és válaszadói)
torzításokat. A válaszadókat véletlensétás eljárással találták meg, amely azt jelenti, hogy a
kérdezőbiztosok nem konkrét címeken keresték fel a válaszadókat, hanem egy előre meghatározott
kiindulópontról indulva a véletlenséta pontos szabályait betartva kerestek válaszoló roma
személyeket. A véletlenséta során minden lakást több alkalommal is fel kellett keresni, így
elkerülve azt, hogy a dolgozó személyeket jóval alacsonyabb arányban kérdezhessék meg. A
kutatás során összesen 13 kiindulópontról indultak el a kérdezők, melyeket az alapján választottak
ki, hogy a vizsgálni kívánt területet a lehető legnagyobb mértékben lefedjék.
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A kutatás legfontosabb elemei voltak
A TÁRKI adatfelvételére 2015. október 14 – november 2. között került sor a ferencvárosi 18
évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló lakosság körében. Az adatfelvétel befejezését
követően az adatok minőségének ellenőrzése, az adatok tisztítása történt meg. 2015. november 2. 2015. november 12. között zajlott az adatok feldolgozása valamint a tanulmány megírása.
Az elkészült kutatás kapcsán főbb megállapításaink a következők:
-

A IX. kerületi roma lakosság egészségi állapota általában jónak mondható, mindössze
16% azok aránya, akik egészségi állapotukat rossznak vagy nagyon rossznak találják.
Összességében a kérdezettek egynegyede szed valamilyen betegségére orvos által felírt,
vényköteles gyógyszert – természetesen, ahogy a betegségek, úgy a gyógyszerszedés is
nagymértékben összefügg a korral. A kerületi felnőtt roma lakosság majdnem háromnegyede
cigarettázik, ám jóval kevesebben vannak, akik saját bevallásuk szerint rendszeresen
fogyasztanak alkoholt, vagy nyugtatót, altatót szednek (11-10%). Annak ellenére, hogy a
válaszadók jelentős része jelezte, hogy dohányozik, rendszeresen fogyaszt alkohol, illetve
szed valamilyen gyógyszert, csak elenyésző azok aránya, akik ezt szenvedélybetegségként
fogják fel.

-

A kerületi roma lakosság nagymértékben tájékozott a közösségi programokat illetően. A
konkrét események közül a legismertebbnek a Ferencvárosi Gyereknap bizonyult: a
kérdezettek majdnem fele hallott róla, és több mint egyharmaduk részt is vett rajta.
Ugyancsak sokan hallottak a Roma Gyermekkarácsonyról, a Roma Kulturális Fesztiválról és
a Roma Holokauszt emléknapról. A Gyermekkarácsony és a Roma Kulturális Fesztivál
látogatottsága is magas: a kérdezettek több mint egynegyede vett rajta részt.

-

A válaszadók viszonylag nagy része, 13%-a vállalna önkéntes tevékenységet a
lakókörnyezetében vagy máshol élő rászoruló emberekért. Az elmúlt 12 hónapban a
kérdezettek 8%-a vett részt valamilyen romaszervezet tevékenységében, munkájában, vallási
szervezet tevékenységében pedig a megkérdezettek 4%-a, míg politikai párt, szervezet
munkájában a válaszadók1%-a.

-

Az válaszadókat arról is megkérdeztük, érte-e őket hátrányos megkülönböztetés roma
származásuk miatt különböző helyeken. Legkevésbé az önkormányzatnál, a szociális
szolgáltatások során, illetve a rendőrségnél tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést –
a válaszadók majd kétharmada számolt be arról, hogy soha nem érte hátrányos
megkülönböztetés ezeken a helyeken. Másrészről a munkavállalás során mindössze a
kérdezettek egyharmada nem tapaszalt származása miatt soha megkülönböztetést, de sokan
jelezték, hogy a közlekedés közben és szórakozóhelyeken, szabadidős tevékenység során nem
ritka a származási megkülönböztetés.

-

A kerületi eseményekről, ügyekről a kérdezettek egyharmada egyáltalán nem
tájékozódik. Akik tájékozódnak, legnagyobb részt a kerületi, Ferencváros című lapból
teszik ezt, vagy ismerősök révén jutnak információhoz Azok a válaszadók, akik igényelnék az
önkormányzat segítségét, legtöbben lakásproblémáikra és anyagi gondjaikra szeretnének
átmeneti vagy tartós megoldást találni.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. június 19. napján fogadta el a Roma
Koncepciót. Mára már szükségessé vált egy átfogóbb a kerületben élő romák társadalmi
felzárkózását érintő és segítő új dokumentum elkészítése, amely rendszerezi a már működő,
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meglévő koncepció elemeket, és meghatározza a beavatkozást igénylő területeket.
Az Önkormányzat az új roma koncepcióval is a jelenlegi gyakorlatot kívánja folytatni, igazodva a
helyi sajátosságok és körülmények változásaihoz, a kor igényeiből fakadó új elvárásoknak
megfelelően.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az új Roma Koncepciót azzal a céllal
és meggyőződéssel kívánja megalkotni, hogy a ferencvárosi roma társadalom problémái nem
elkülönülő anti-diszkriminációs intézkedésekkel kezelendők, hanem olyan helyi közösségi
befektetésnek tekinti, melynek eredményei hosszú távon hozzájárulhatnak a helyi társadalom
gazdasági aktivitásához.

Jövedelmi és vagyoni helyzet
Az Európai Unióban használt szegénységi ráta, a laekeni indikátor (2001 decemberében az EU
Bizottságának laekeni ülésén határozatot hoztak a jövedelmi szegénység és kirekesztettség mérésére
szolgáló 18 közös statisztikai indikátor bevezetéséről. Ezen indikátorok feladata az, hogy mérjék a
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben elért fejlődést, és nemzetközi szinten tegyék
lehetővé az összehasonlíthatóságot.) 1994–2001 között az unió tagországaiban az európai háztartási
panel (a továbbiakban ECHP) szerint a jövedelmi szegénység Magyarországon az ezredforduló óta
az európai középmezőnyben foglal helyet. Ezen mutató alapján azoknak a szegényeknek az
arányáról kapunk képet, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem
éri el a medián jövedelem 60%-át. A jövedelmi szegénységben élők aránya kis mértékben
növekedett 2011-re, így tehát a laekeni indikátor alapján a magyar társadalom mintegy 14%-a
tekinthető szegénynek.
Korcsoport/év
Összesen
0-17
18-24
25-49
50-64
65-

Laekeni indikátor korcsoport szerint
2008
2009
2010
12,4%
12,4%
12,3%
19,7%
20,6%
20,3%
18,1%
17,7%
17,0%
15,5%
13,0%
12,7%
8,5%
7,8%
8,6%
4,3%
4,6%
4,1%

2011
13,8%
23,0%
18,9%
13,8%
11,0%
4,5%

Forrás: A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok. KSH Statisztikai Tükör
2012/72:2.

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai
végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. Kerületünkben - tapasztalataink
szerint - a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli
létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai
végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen
alacsonyabb.
A cigány népesség esetében az általános gazdasági és munkaerő-piaci tendenciákon túl még egy sor
olyan tényező is nehezíti a helyzetet, amelyek vagy pusztán az etnikai hovatartozásból erednek,
vagy közvetetten a cigányok/romák sajátos szociológiai jellegzetességeinek következményei. 1993ban a cigány munkavállalók keresete a nem cigányokénak 80,81%-a volt átlagosan. (Újabb
összehasonlító vizsgálatról nem tudunk, de nem valószínű, hogy ez a tény változott volna az azóta
eltelt évtizedekben.) A jövedelmek regionális különbségei természetesen az adott területi egység
átlagos fejlettségének, gazdasági erőforrásainak tükrében értelmezhetők. Keményék azt tapasztalták
2003-as felméréseik során, hogy a keleti megyékben a háztartások 73 százalékában nem volt
egyetlen kereső sem, ugyanakkor a Dunántúlon ez az arány az 56%-ot közelítette csak, miután ez a
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területe az országnak jobb munkaerő-piaci adottságokkal, nagyobb munkahely kínálattal
rendelkezik. Ennek következtében a Dunántúlon 2,9-szer nagyobb volt az egy főre eső munkából
származó jövedelem 10 nagysága a cigány népességnél, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg, HajdúBiharés Békés megyék cigány lakossága esetében. Azonban a keleti régióban a magasabb arányban
megjelenő nyugdíjak, támogatások kompenzáló hatása összességében csökkentette a
munkajövedelmekben kirajzolódott eltérést. Így a Dunántúli cigányságnál az egy főre jutó összes
jövedelem csak 22%-kal volt magasabb a keleti országrészben tapasztaltnál. Regionális bontásban
is azonban egy-egy területi egységen belül mindenütt alacsonyabb átlagkereseteket figyelhetünk
meg a cigány munkaerő körében a nem cigányok átlagkereseteihez viszonyítva. Legnagyobb
lemaradást a nem cigány munkavállalók fizetéséhez képest az Alföldön regisztráltak, majd a
Nyugat-Dunántúl következik. Viszonylag jobb a helyzet Észak-Magyarország, a Dél-Dunántúl
területén és a legkisebb lemaradás a Budapesti-iparvidék dolgozói között volt jellemző. Jól tudjuk, a
hivatkozott vizsgálat óta eltelt tíz év, ám e tekintetben sem volt tapasztalható semmiféle markáns
változás, ami az egyes régiók gazdasági potenciálját, azok rangsorát átrendezte volna (Cserti Csapó
– Orsós, 2013).
A cigány és nem cigány
keresetek eltérései
régiónként (1993.)
Régiók
Kelet
Alföld
Bp-i iparvidék
Észak
Dél-Dunántúl
Nyugat

Az összmagyar-országi
átlagkeresetek %-ában

Adott régióban a nem
cigányok átlagkeresetének
%-ában

75,30
80,94
94,13
74,81
79,13
69,65

80,00
61,77
89,67
87,96
89,32
78,61

Forrás: Kemény, 1998.

A fenti problémák feloldásához felhasználható elemek: a családtámogatási rendszer, foglalkoztatást
támogató rendszer, közmunka program, START program, védett munkahely, megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása, adósságkezelés.
A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek a növekedésre és a foglalkoztatásra,
valamint a modern és hatékony szociális védelemre kell épülnie. Ezen kívül az innovatív szociális
védelmi beavatkozás mellett szociálpolitikai intézkedések széles körére van szükség, beleértve a
célirányos oktatást, szociális ellátást, a lakáskörülmények javítását, az egészségügyet, a munka és a
magánélet összeegyeztethetőségét és a családpolitikát – csupa olyan területet tehát, amelyeken a
jólléti rendszerek eddig kiegészítő programokkal próbáltak beavatkozni.
Budapesten 2013-ban az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 228 941 Ft volt, ezzel
szemben 233 272 Ft-ot bruttó keresetet vihettek haza a IX. kerületben élők. A kerület jövedelmi
viszonyai tehát – legalábbis az alkalmazásban állók körében - valamivel a fővárosi átlag felett
vannak, bár nem jelentősen. A IX. kerület átlagkeresete azonban a legjobb helyzetű XII. kerület
átlagos keresetével szemben mintegy 100 000 Ft-tal marad alul.
Egy IX. kerületi lakosra átlagosan mintegy 890.000 Ft nettó belföldi jövedelem jutott 2012-ben,
amely megháromszorozódott 2000 óta. Ezáltal a kerületben lakók ma már a fővárosi átlagjövedelem
környékén, de több mint 30%-kal az országos átlagjövedelem felett keresnek. Ez azzal a folyamattal
áll szoros összefüggésben, hogy egyre több felsőfokú végzettségű és jobban kereső lakos költözik a
kerület megújult részeibe, mert itt talál megfelelő állást és miliőt magának, mivel a tőkeerős és
stabil hátterű vállalkozások arányaiban egyre több magasabb kvalifikációt igénylő és fizetéssel járó
pozíciót kínálnak alapvetően a szolgáltatási szektorban. Továbbá az átalakuló lakókörnyezetek is
egyre jobban kielégítik a magasabb életminőséghez kapcsolódó elvárásokat.
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Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
Foglalkoztatási szempontból Ferencváros viszonylag jó helyzetben van az országban és a fővároson
belül egyaránt abból a szempontból, hogy a területén több a munkahely és ez által a foglalkoztatott,
mint az aktív korú állandó lakos, így helyben élő dolgozói nagyobb része tud akár a lakókörzetéhez
közel fekvő munkahelyen munkát vállalni. Ugyanakkor a munkavállalási céllal történő kerületbe
költözés is számottevő, amely az állandónál 4 ezer fővel magasabb jelenlévő lakosságszámot (2013ban 59.019 fő), ennek következtében arányaiban több helyben maradó (pl. helyi szolgáltatások,
kiskereskedelem, vendéglátás) és önkormányzati bevételt jelent (pl. lakbér, helyi adók).
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2014. évi adata szerint a kerületi nyilvántartott álláskeresők
2014. december 20. napi zárónapi száma 5 414 fő volt, melyből 2 519 fő nő, és 2 895 fő férfi.
A munkaerő-piaci mutatók tekintetében is erős törések mutatkoznak a kerület városrészei
között. Külső-Ferencváros a foglalkoztatottak nélküli háztartások arányát kivéve a legrosszabb
mutatókkal rendelkezik. A munkanélküliségi ráta és a tartós munkanélküliek arányának
tekintetében másfélszeres értékkel rendelkezik, mint a kerület egésze.
A munkanélküliségi ráta változása 2013-2015.

Forrás: NFSZ

Fenti foglalkoztatási, gazdasági adatok társadalmi szempontból a szerényebb jövedelmű lakossági
csoportok magasabb kerületi jelenlétére, a munkaerőpiac torzultságára, a jelentősebb számú alkalmi
munkaerő és a szociális problémák széles körére, ezek tartósságára és esetleges területi
koncentráltságára, valamint a közfoglalkoztatás növekvő jelentőségére és jövedelempótló
szerepének fontosságára utalnak a kerületben. Utóbbi, és a szociális ellátórendszer kapacitásai és
színvonala szempontjából az önkormányzat nyújtotta lehetőségek meghatározók, ugyanakkor ezek
korlátozottak is, és jelentős terheket rónak a működtetésre, amely a gazdaságból és
vagyongazdálkodásból származó többletbevételének nagyobb részét felemészti.
2015 januárjában 2 567 fő volt nyilvántartva álláskeresőként – amely 2000 és 2008 között 570-970
fő között változott – a mintegy 39 400 munkavállalási korú kerületi lakó közül (6,5%-os
munkanélküliségi ráta szemben a fővárosi 3 és az országos 5,95%-kal) (Forrás: ÁFSZ).
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A roma népesség foglalkoztatási rátája az utóbbi évek kutatásainak egybehangzó tanúsága szerint
alig éri el a 20%-ot. A roma nők – a legfrissebb népszámlálási adatok szerint is – alig 12%-os
foglalkoztatási aránya különösen aggasztó. Ehhez kapcsolódik a rossz egészségi állapot (a roma
emberek átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, mint a nem romák 6), az alacsony iskolázottság
(alig 5 százalékuk érettségizett), valamint a telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezet.
Nemzetiség
ROMA
FÉRFI
2001
%
2011
%
%-os
Nemzetiség
ROMA NŐ
2001
%
2011
%
%-os

Foglalkoztatott Munkanélküli

14 839
14,21%
33 145
20,67%
6, 55%

17 067
16,35%
23 895
14,97%
-1,38%

Inaktív
kereső

Eltartott

Összesen

22 201
21,26%
25 445
15,94%
-5, 33%

50 295
48,17%
77 159

104 402

0, 16 %

Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív Eltartott
kereső
7 340
7,24%
18 463
11,84%
4,60%

7 169
7,08%
17 154
11,00%
3,92%

33 371
35,905
46 999
30,14%
5,76%

159 644

50 438
49,785
73 323
47,025
-2,76%

Összesen

101 318
155 939

Forrás: www.nepszamlalas.hu

A romák foglalkoztatottságának legutóbbi időkben tapasztalható szerkezete egyszerre tükrözi a
népesség munkaerő-piaci hátrányos helyzetét és a beavatkozások fő irányát, illetve lehetőségeit, a
közfoglalkoztatás meghatározó szerepét a népesség megélhetésében. A közfoglalkoztatás a roma
népesség területi eloszlásából fakadóan is elsősorban a községekben javította a foglalkoztatási
mutatókat. Ugyanakkor több elemzés rámutat, hogy a tartós munkaerő-piacihatásokat a képzettség
növelésével lehet elérni. Erre utalnak a 2013-as nagymintás roma vizsgálat tapasztalatai is: Amíg a
szakmunkásoknak 3,9-szer, addig az érettségizetteknek 4,1-szer nagyobb esélye van arra, hogy
dolgozzanak, mint a legfeljebb nyolc általánost végzetteknek. Ugyanígy a városokban élőknek 1,2szer nagyobb esélye van tartós foglalkoztatottságra, mint a községbelieknek. Változást jelent
továbbá az összes foglalkoztatottat vizsgáló modellhez képest a tartós foglalkoztatást vizsgáló
modellnél, az, hogy az iskolai végzettségnek és a településtípusnak erősebb hatása van.7
2013-ban a cigány foglalkoztatottság szerkezet (százalék)
közmunkás
alkalmazott
vállalkozó
alkalmi munkát végez

41%
1%
48%
9%

Forrás: TÁMOP 5.4.1 Roma Kutatás

6

A szegénység csapdájában. Cigányok Magyarországon – szociális – gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális és
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Delphoi Consulting 2008. 48.pp.
7

Zárótanulmány a szegénység, társadalmi krekesztés és csoport szükségletek vizsgálatát támogató tevékenység :célzott
kutatás – Roma Kutatás a NCSZI-TÁMOP 5.4.-12 kiemelt projekthez. 2013. szeptember 30. Kézirat, 32.0
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Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Ferencvárosban
A munkanélküliség vonatkozásában pozitív képet kapunk Ferencváros tekintetében. Ez is azt
mutatja, hogy Magyarországon, valamint a kerületben működő szociális területen meghatározott
célok jobbára megvalósulnak, valamint a szociális ellátórendszer működése is hatékony.
A "Nő az esély" program célja az volt, hogy 1000 roma nő szerezzen képesítést szociális és
gyermekjóléti szakmákban, illetve kapjon segítséget az elhelyezkedéshez. A programot az Országos
Roma Önkormányzat projektgazdaként valósította meg, együttműködve az Emberi Erőforrások
Minisztériumának háttérintézményével, a Türr István Képző és Kutató Intézettel. A „Nő az esély”
projektbe Budapesten és az ország 19 megyéjében 50 településről 2700 jelentkezőt vontak be,
közülük 1107-an kerültek a képzésekbe. A program végén 1012 roma ember, döntő többségben nő
szerzett szakképesítést a szociális és a gyermekvédelmi szakellátás területén. A képzési programhoz
szorosan kapcsolódott a Támop-5.3.1-B-2-es pályázati konstrukció, amely támogatott
foglalkoztatással segítette a frissen végzettek elhelyezkedését. Eddig 100 győztes pályázatban 300
végzett hallgató kapott munkát. Ferencvárosban élő három roma származású nő szerzett képesítést a
program keretében.
Ha folytatódik a "Nő az esély" című program, akkor arra törekszünk, hogy minél több ferencvárosi
roma nő szerezzen szakképesítést, minél többen tudjanak ezáltal elhelyezkedni a munkaerőpiacon
és nyerjék el az emberek bizalmát a színvonalas munkájukon keresztül.
A munkanélküliség mutatószámait – valamint az alábbi táblázatot – vizsgálva megállapítható, hogy
az utóbbi időszakban csökkent a munkanélküliek száma Ferencvárosban. Az álláskeresők számának
vizsgálatakor a következtetések vonatkozásában óvatosan kell eljárni, mivel azzal is csökkenhet a
nyilvántartott álláskeresők száma, ha a mélyszegénységbe, kilátástalan helyzetbe kerülő rétegek
nem regisztráltatják magukat.8 Ettől a torzító lehetőségtől eltekintve kimutatható, hogy az utóbbi
években a munkanélküliség csökkenése pozitív jelenségként jelent meg Ferencvárosban. Az alábbi
táblázatban szereplő trendek mutatják, hogy jóllehet az előző években volt ingadozás a
munkanélküliség területén, de a tendencia csökkenő.

Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
8

Nagyon nehezen kimutatható.
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A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a fővárosban élők iskolázottsága folyamatosan javul, az
utóbbi népszámlálások az érettségizettek és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen
belüli arányának jelentős növekedését jelzik. A férfiak és a nők iskolai végzettségében korábban
jellemző markáns különbségek a nők folyamatos felzárkózásának eredményeképpen mára eltűntek.
A férfiak végzettségbeli előnye az érettségizettek között a 69 év feletti, diplomások esetében az 54
év feletti korosztályokban jellemző. Az ennél fiatalabbaknál a magasabb iskolai végzettség
megszerzése már a nők között gyakoribb. A 25-34 éves nők több mint fele rendelkezik diplomával.
A városmagot alkotó és az azt övező kerületek lakóinak iskolázottsága magasabb, mint a külső
kerületekben élőké.

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás rendszerét 2011. évtől kezdődően új támogatási rendszer váltotta fel. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2011.01.01-től életbe lépett
módosítása hatályon kívül helyzete a közcélú foglalkoztatás fogalomkörét, s annak kötelező
bonyolítását előíró szakaszokat. Megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a
közhasznú munkavégzés, és helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lépett. Ugyanekkor hatályba
lépett a köz-foglalkoztatások támogatásáról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, mely alapján
az önkormányzatok közfeladat ellátását segítő támogatás igényelhető, a bérpótló
juttatásban/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők bevonásával.
A közhasznú munkavégzés támogatása helyett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatásával a közérdekű célok programszerű támogatása valósult meg. A 2011. évi CVI. törvény
alapján kérelem benyújtására jogosult közfoglalkoztatók kérelem útján kaphattak támogatást a
kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintő feladatok ellátására
vagy köz-hasznú tevékenység folytatására.
A FESZOFE jelenleg az ország legnagyobb hajléktalan-közfoglalkoztató cége, melyre kerületünk
méltán büszke lehet. 2012 elején öt fedél nélküli embernek adtak munkát a Lélek-programban, majd
ez a szám 2012 végére 252-re emelkedett, a tavalyi téli közfoglalkoztatás keretében pedig a
foglalkoztatottak száma elérte a 749 főt. Az utcáról a munka világába Start mintaprogram 2013-ban,
100 ember bevonásával, a Belügyminisztérium 106 millió forintos támogatásával indult. Ennek
részeként 2014-ben egy dísznövényházat, illetőleg brikettáló üzemet adtak át. Ez utóbbiban
dolgozzák fel a közfoglalkoztatottak által a kerületben végzett parkgondozás nyomán keletkezett
mellékterméket. A Kft-nél a 250 hajléktalanon túl 500 közmunkás is dolgozik, van varroda,
csomagolóüzem és könyvkötő műhely is.
2012 óta több mint 1300 fedél nélküli embernek adtak munkát, látták el őket, nem csupán
munkaeszközökkel és munkaruhával, de egyéb életviteli problémáikhoz is megpróbáltak segítséget
nyújtani. Ferencvárosban a közfoglalkoztatás a szociális védőháló egyik fontos szála, mely bár nem
kötelező feladat Önkormányzatunk részére, azonban annak fontosságára és elért eredményeire
tekintettel mindenképpen folytatni kívánjuk az ezen a területen megkezdett tevékenységet.
A Start Munka Mintaprogram révén a Kft. bekapcsolódott az „Utcáról a Munka világába” fővárosi
szintű programba, így a főváros teljes területéről fogadja a jelentkezőket. A mintaprogram keretein
belül a Kft. folyamatos fejlesztések mellett igyekszik minél több hajléktalant bevonni a programba.
A mintaprogram III. ütemében, mely 2016. február 29. napján jár le 135 fő kerül foglalkoztatásra.
A Kft. segít a rendszeres életviteltől elszokott embereknek, hogy valóban visszatérhessenek a
munka világába, és akár a következő közfoglalkoztatási programban vagy akár az elsődleges
munkaerőpiacon meg tudják állni a helyüket, ezzel hozzájárulva a szociális biztonság
megteremtéséhez Ferencvárosban.
A közfoglalkoztatásban résztvevők száma és aktív korúakra vetített aránya, 2001-2014.
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Év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a település
aktív korú lakosságához
képest (%)

2011
2012
2013
2014
2015

105
356
864
1415
629

0,3
0,9
2,2
3,6
1,8

Forrás: Helyi adat

Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való
hozzáférésük
Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már
nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra,
szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. Az előbb felsoroltakra igyekszik minél szélesebb
körben támogatást biztosítani a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya.
A főváros sajátosságaiból adódóan levelező és esti oktatásban való részvételre számos lehetőség
van. Az iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzést jellemzően oktatást szolgáltató cégek végeznek. A
munkaerőpiacról kiszorult emberek minél hatékonyabb munkába állításának fontos feltétele a
korszerű és piacképes szakképzések biztosítása a felnőttképzésben. Komoly probléma, hogy egy
országos adat szerint a 16 év feletti lakosság 51%-a még mindig digitálisan írástudatlan. Különösen
nagy a lemaradás – az idősek mellett – a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a
kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiket szinte csak a felnőttképzés
keretében lehet megszólítani.
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ kerületi kirendeltsége, 1092 Budapest,
Ráday u. 26. szám alatti telephelyen fogadja az álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát
keresőket. A kirendeltség a munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek
felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn
kapcsolatot.
Mélyszegénységben élők és romák
intézményekben történő foglalkoztatása

települési

önkormányzati

saját

fenntartású

A mélyszegénységben élők és romák önkormányzati intézményekben történő foglalkoztatásával
kapcsolatban pozitív tények és példák fogalmazhatók meg, hiszen jelentős számban vesznek részt a
közfoglalkoztatásban is.
A mélyszegénységben élők és a romák foglalkoztatásáról nem rendelkezik pontos adattal az
önkormányzat. A szociális területen több roma származású diplomás munkavállaló is dolgozik, és
nagy számban vesznek részt a közfoglalkoztatásban is.
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Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
részletesen szabályozza a munkavállalóval szemben alkalmazott közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés formáit: megkülönböztetés a munkához való hozzájutásban a jogviszony
létesítését megelőzően, vagy jogviszony alatt, a képzéssel kapcsolatosan, a munkafeltételek
megállapításában és biztosításában, juttatások, munkabér megállapításában és biztosításában, az
előmeneteli rendszerben, a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint a
szülői és munkavállalói kötelezettségek összehangolása és a szülői szabadság kérelmezése során.
A jogszabály rendelkezik arról is, hogy nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének
megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos
értékelésén alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az törvényen, vagy
kormányrendeleten, kollektív szerződésen alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel
bekövetkeztéig szól, vagy a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott választásokon
történő jelöltállítása során a párt alapszabályában meghatározott módon érvényesül.
A rendelkezésre álló adatok alapján az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz nem fordult munkavállaló
hátrányos megkülönböztetés miatt.

Pénzbeli és természetbeni, szociális és gyermekjóléti ellátások
Ebben a fejezetben - az előző évek vonatkozásában - az Önkormányzat által biztosított ellátási
formákhoz kapcsolódó statisztikai adatok alapján elemzett helyzetkép kerül bemutatásra a jelenleg
pénzben és természetben nyújtott támogatásokról. Ferencvárosban az alapszolgáltatások ingyenesen
vehetőek igénybe, a jogszabályok adta lehetőség ellenére gondozási díj nem került bevezetésre,
ezzel is támogatva az ellátásokban részt vevőket, bizonyítva a szociális biztonság megteremtésének
központi szerepét.
Az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Ferencváros Önkormányzatának a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: 8/2015. Rendelet) tartalmazza a Ferencvárosban lakó
családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat (az Szt. 134/E. § előírása
szerint: a képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig
volt köteles megalkotni).
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
több szakaszában is módosította az Szt-t és a Gyvt-t, és ezen módosítások közül a legtöbb 2015.
március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl
a magyar emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata lett. Az
önkormányzatok szabadon dönthettek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami
felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi
hatáskörbe kerültek.
Az Szt. csak az állam által – a járási
vonatkozó szabályokat tartalmazza. E
ellátása (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás), az ápolási díj, az alanyi
szolgáltatásra való jogosultság.

intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátásokra
körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak
támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi
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A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma
megszűnt, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé vált.
A kötelező segélyek közül kikerült a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás,
méltányos közgyógyellátás. A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a
jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthetett. Az elmúlt évekhez hasonlóan
továbbra is jellemző, hogy a támogatások mindegyike kérelemre indul. A kérelmeket a Hivatal
bármelyik ügyfélszolgálatán be lehet nyújtani.
Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit írt elő, hogy a képviselőtestület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást
nyújt. Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körében csak példákat említ:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a)
b)
c)
d)

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére,
a gyógyszerkiadások viseléséhez,
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A képviselő-testületnek a törvény által szabott egyetlen kötelezettsége az, hogy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást kell nyújtania.
2015. március 1-jétől az önkormányzatok által biztosított ellátások
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Humánszolgáltatási Irodáján a Rendszeres Ellátási Csoport kezeli a rendszeres települési
támogatásokat, míg az Eseti Támogatási Csoport az eseti települési támogatásokat.
Az ellátások felsorolása
Önkormányzati hatósági ügyek (képviselő-testület, illetve a polgármester szociális feladat- és
hatáskörében eljárva)
-

Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás
Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás
Ferencvárosi fűtéstámogatás
Ferencvárosi lakbértámogatás
Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás
Ferencvárosi közgyógytámogatás
Ferencvárosi gyógyszertámogatás
Ferencvárosi rendkívüli támogatás
Ferencvárosi karácsonyi támogatás
Ferencvárosi élelmiszertámogatás
Ferencvárosi iskolakezdési támogatás
Ferencvárosi gyermekétkeztetés
Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás
Védőoltások Ferencvárosban
Jogosítvány megszerzésének támogatása a Ferencvárosban
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-

Köztemetés a Ferencvárosban
Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás
Ferencvárosi oktatási támogatás

Államigazgatási hatósági ügyek (jegyző szociális feladat- és hatáskörében eljárva)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos feladatok
szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt, tartásra
köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatása
nevelésbe vett és utógondozói ellátásban részeülő halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nyilvántarásával kapcsolatos feladatok
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó évi kétszeri természetbeni
juttatással (Erzsébet-utalvány) kapcsolatos feladatok
az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási támogatás tartozás ügyekkel kapcsolatos
feladatok
aktív korúak ellátásával kapcsolatos belföldi jogsegély teljesítéssel kapcsolatos feladatok
védendő fogyasztói igazolásokkal, és a Nemzetközi Eszközkezelő Zrt. felé benyújtandó
igazolásokkal kapcsolatos ügyek,
hadigondozással kapcsolatos belföldi jogsegély teljesítéssel kapcsolatos feladatok,
átmeneti nevelésbe vett gyermekek vonatkozásában a szülők által fizetendő gondozási díj
felülvizsgálata.
A fentebb leírt jogszabályi jogosítványok alapján az alábbi támogatások állapíthatóak meg
Ferencvárosban:

Települési támogatások
Ferencvárosi közgyógytámogatás
2015. március 1. napjától méltányossági közgyógyellátás már nem állapítható meg. Helyette új
támogatási formaként bevezetésre került a Ferencvárosi közgyógytámogatás, amely valamivel
szigorúbb feltételeket határoz meg, ugyanis nem szerezhet jogosultságot az, aki Ferencvárosban
nem rendelkezik bejelentett állandó lakóhellyel, valamint a kérelmező jövedelme meghaladja a
rendeletben meghatározott mértéket.
2016. március 25. napjától a közgyógytámogatás kizárólag a közgyógyellátásra kiadható, legalább
hat hónapon keresztül rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan állapítható
meg.
Testület méltányosság gyakorlására kapott lehetőséget, így a Ferencvárosi közgyógytámogatásra az
a személy is szerezhet jogosultságot, akinek családjában a jövedelme meghaladja a rendeletben
meghatározott mértékét.
A közgyógyellátásra jogosultak nemcsak a közgyógyellátásra kiadható gyógyszerei költségeihez
kaptak segítséget, hanem azon felül a közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkező személy
a gyógyászati kellékeket, szolgáltatásokat is térítésmentesen igénybe tudta venni.
A Ferencvárosi közgyógytámogatásra - ellentétben közgyógyellátással - jogosultak csak a
gyógyszerre költhetik a támogatást, egyéb gyógyászati kellékre, szolgáltatásokra már nem vehető
igénybe.
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A közgyógyellátásra jogosultak nemcsak a közgyógyellátásra kiadható gyógyszerei költségeihez
kaptak segítséget, hanem azon felül a közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkező személy
a gyógyászati kellékeket, szolgáltatásokat is térítésmentesen igénybe tudta venni.
A Ferencvárosi közgyógytámogatásra - ellentétben közgyógyellátással - jogosultak csak a
gyógyszerre költhetik a támogatást, egyéb gyógyászati kellékre, szolgáltatásokra már nem vehető
igénybe. A közgyógytámogatás esetében a gyógyszertárak által történő beárazás következtében a
jogosult által ténylegesen fizetendő összeg kerül megállapításra (legfeljebb 12 000 Ft összegben),
ami az eddigi tapasztalataink alapján magasabb az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szerve által kiszámolt gyógyszerköltségnél.
Ferencvárosi gyógyszertámogatás
A Ferencvárosban élő időskorúak részére a 2013. évben bevezetésre került gyógyszertámogatás
jövedelem alapján évente két alkalommal, továbbá a kérelmező jövedelmétől függetlenül évente
egy alkalommal adható. A támogatás összege személyenként 5.000,- forint.
A helyi gyógyszertámogatásra évente két alkalommal jogosult, az a kérelmező aki
- a kérelem benyújtásakor a hetvenedik életévét betöltötte,
- ferencvárosi állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik,
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000,- forintot,
- aki érvényes közgyógyellátásban nem részesül, illetve közgyógytámogatásra nem
jogosult.
A helyi gyógyszertámogatásra évente egy alkalommal jövedelmi helyzetére tekintet nélkül
jogosult az a kérelmező, aki
- a kérelem benyújtásakor a hetvenedik életévét betöltötte,
- ferencvárosi állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik,
- alanyi-, normatív, jogcímen érvényes közgyógyellátásban részesül.
Ferencvárosi rendkívüli támogatás
A Képviselő-testület szociális rendeletében eddig is szabályozta a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére nyújtható, évente négy alkalommal adható támogatást önkormányzati segély
néven.
Az önkormányzati segély elnevezés magában foglalta a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
valamint az átmeneti és temetési segélyként nyújtott támogatást is. Ez a támogatási forma a
továbbiakban is megmaradt a régi szabályokkal, csak a neve változik rendkívüli települési
támogatásra.
Önkormányzat legfeljebb 4 alkalommal rendkívüli támogatást nyújt a kerületben bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került személyek részére, akik emiatt önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi
segítségre szorulnak.
A létfenntartást veszélyeztető vagy a rendkívüli élethelyzetet jelentő kiadások különösen:
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe
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vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez vagy a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódó kiadások.
A támogatás megállapításának összege függ attól is, hogy milyen célból kérik a támogatást, illetve
a Képviselő-testület által megadott támogatástól, valamint a kérelmező családjában bekövetkezett
rendkívüli élethelyzettől (pl: vihar okozta kár, stb.). Az elutasított, majd az ügyfél által
megfellebbezett kérelmek ügyében a Képviselő-testület dönt.
Ferencvárosi karácsonyi támogatás
A karácsonyi támogatás hosszú évek óta egy év végi, idényjellegű támogatás a kerületben
lakóhellyel rendelkező személyek, illetve családok számára.
A karácsonyi támogatásra jogosultak köre: a rendszeres nyugellátásban, illetve rendszeres
nyugdíjszerű ellátásban részesülők, a tartósan, vagy súlyosan beteg gyermeket nevelők, valamint a
3 vagy annál több gyermeket nevelő családok, az időskorúak járadékában részesülők, az
egészségkárosodásukra tekintettel aktív korúak ellátásában részesülő személyek, valamint a
jövedelempótló rendszeres támogatásban részesülők.
A Ferencvárosi karácsonyi támogatás megállapítása iránti kérelmeket minden évben szeptember 15.
napjától lehet benyújtani november 30. napjáig.
A Képviselő-testület 2014. júniusi ülésén döntött arról, hogy a nagycsaládosok tekintetében kibővíti
a karácsonyi támogatásra jogosultak körét, illetve kedvezőbb jövedelmi feltételeket határozott meg,
ennek köszönhetően karácsony előtt több családnak tudott az önkormányzat anyagi segítséget
nyújtani. Az Erzsébet-utalvány formájában történő megállapítás 2012. évben került bevezetésre.
Ezen időszak előtt is pénzbeli ellátásként került megállapításra a jogosultak részére.
Ferencvárosi élelmiszertámogatás
Az élelmiszertámogatás első ízben 2014. évben került bevezetésre, Erzsébet-utalvány formájában és
3 000 Ft összegben, 2015. évtől a támogatás összege személyenként illetve gyermekenként
egységesen 5.000,- forint, ami igény szerint folyószámlára történő utalással vagy postai úton kerül
kifizetésre.
Az élelmiszertámogatás a kerületben lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben a 70. életévüket betöltött
személyek, illetve a négy- vagy többgyermekes családok számára nyújtható év eleji, idényjellegű
támogatás.
Ferencvárosi iskolakezdési támogatás
Az önkormányzat a 2014. évben bevezetésre került iskolakezdési támogatással továbbra is
segítséget kíván nyújtani az iskoláztatással kapcsolatos kiadások viseléséhez.
Az iskolakezdési támogatásra jogosultak köre: a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy a három–
vagy többgyermekes, vagy a tartósan beteg gyermeket nevelő családok nappali tagozaton (általános,
közép- és szakiskolás) tanuló gyermekei.
A támogatás tanulónként egységesen 3.000,- forint, ami a törvényes képviselő kérelemére kerül
megállapításra. A kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 30. napja.
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Az önkormányzat a kerületben legalább egy éve lakóhellyel rendelkező tanulók részére az érettségi
letételéig a „B” típusú jogosítvány megszerzéséhez legfeljebb 50.000 forint/fő összegben
támogatást nyújt.
2014. évben a támogatás összege 40 000 Ft volt, év közben az összeg 50 000 Ft-ra került
megemelésre.
2015. március 1. napjától a nyelvvizsga támogatás 20 000 Ft kikerült a Humánszolgáltatási Iroda
hatásköréből, ez időponttól a „deák” Közalapítványon keresztül jár.
Ferencvárosi oktatási támogatás
Oktatási támogatás keretein belül az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja,
valamint a 5-12. osztályban , a szükséges tankönyvek megvásárlásához a helyi rendeletben
meghatározott értékhatárig támogatást nyújt.
Az önkormányzat a kerületben az önkormányzat által működtetett és Budapest IX. kerület
közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények (általános, közép- és
szakiskolák) Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére
-

az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja,
a 5-12. osztályban, a szükséges tankönyvek megvásárlásához a helyi rendeletben
meghatározott értékhatárig kiegészítő támogatást nyújt.

Az önkormányzat a Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül működő
köznevelési intézményekben (általános iskolák) tanuló, Budapest IX. kerületi állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos a 4-8. osztályában tanulók részére a család jövedelmi
helyzetétől függetlenül legfeljebb 10.000,- forint erejéig segítséget nyújt a tankönyvek árának
kifizetéséhez.
Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás
A születési és életkezdési támogatás 2013. évtől kezdődően Start számlára történő utalással,
valamint igény szerint készpénzben is segítséget nyújt a gyermeket vállaló családok számára. A
támogatás megállapításához a kérelmet a gyermek születését követő egy éven belül lehetett
benyújtani, de 2015. március 1. napjától változott rendeletünk, mely szerint a támogatás iránti
kérelmeket a gyermek születését követő két éven belül lehet benyújtani.
A támogatás összege egységesen gyermekenként 40.000,- forint. A támogatás összegéből minimum
30.000,- forint a gyermek nevére megnyitott start-számlára kerül utalásra.
Gyermekétkeztetési támogatás
Az önkormányzat által működtetett, valamint a nem kerületi működtetésű, állami, egyházi és
alapítványi fenntartású köznevelési intézmények (óvoda, általános iskola) Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló családok nappali tagozatos
gyermekei, tanulói részére az étkezésük biztosításához kérelemre gyermekétkeztetési kedvezményt
nyújt.
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A szociálisan rászorult családok esetében:
amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
57.000 forintot, a térítési díj csökkentésének mértéke 25 %,
amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
57 000.- forintot, a térítési díj csökkentésének mértéke 50 %.

71.250.-

Köztemetés a Ferencvárosban
Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik a Ferencváros közigazgatási területén
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő
21 napon belül, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési
kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása
esetén mentesítheti.
Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy
megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.
A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.
Rendszeres települési támogatás Ferencvárosban
2015. február 28. napjával az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyiratok átadásra kerültek
Budapest Főváros Kormányhivatal IX. Kerületi Hivatalához, a továbbiakban ezen ügyekben az
önkormányzat hatáskörrel nem rendelkezik, kivéve a tartozással kapcsolatos aktív korúak ellátása
ügyek, ugyanis a jogszabály ezeket az ügyeket jegyzői hatáskörben hagyta.
A jogszabály által, megszüntetésre került a normatív lakásfenntartási támogatás, oly módon,
hogy 2015. január 01. napja után benyújtott kérelmek esetén már csak 2015. február 28. napjáig
lehetett megállapítani és folyósítani a támogatást, kivéve a 2015. január 01. napja előtt
megállapítottak esetében, ahol a megállapított időpontig folyósítható a támogatás.
Az adósságcsökkentési támogatás is megszüntetésre került, vagyis a 2015. február 28. napjáig
meghozott döntések alapján, azok lejárati idejéig kerül még utalásra a támogatás.
A fentebb felsorolt feladatok megszüntetésre kerültek, de a jogszabály (Szt. 25. § (3) bekezdés b)
pontja alapján) 2015. március 01. napjától kezdődően megadta a lehetőséget a képviselő-testületek
számára, hogy többek között a megszüntetett rendszeres támogatások pótlására is, az Szt-ben (Szt.
45. §) és a települési önkormányzatok rendeleteikben maghatározott feltételek szerint, települési
támogatást nyújthassanak rászoruló lakosaik részére.
Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás
2015. március 01. napjától kezdődően bevezetésre kerülő új támogatási forma. Célja hogy az
önkormányzat rendszeres pénzbeli támogatásként hozzájáruljon, az aktív korú, hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű, egészségkárosodott és az állami támogatásból kieső személyek
megélhetéséhez.
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A támogatás annak a Ferencváros közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő aktív korú személynek nyújtott rendszeres
ellátás, aki:
legalább
30
%-os
mértékben
egészségkárosodottnak
minősül
és
az
egészségkárosodottságuk mértéke nem éri el az 50 %-ot, vagy munkaképesség
csökkenésének mértéke legalább 40 %-os és a munkaképesség csökkenésük mértéke nem
éri el az 67 %-ot,
- gyermeket vár és terhessége 12. hetét betöltötte,
- pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll
és az állami foglalkoztatási szervvel a kérelme benyújtását megelőző két éven belül legalább egy év
időtartamig együttműködött, feltéve, hogy a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 25.650,-Ft-ot.
-

A jövedelempótló rendszeres támogatás a kérelem benyújtásának napjától kezdődően határozatlan
időre kerül megállapításra. A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállása évente legalább
egyszer felülvizsgálatra kerül.
A támogatás összege:
-

egyedül élő kérelmező esetében: havi 20.000,-Ft,
gyermeket egyedül nevelő esetében: havi 22.000,-Ft,
családban élő kérelmező esetében: havi 18.000,-Ft.

Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás
Célja, hogy az önkormányzat pénzbeli támogatásként hozzájáruljon a közös költség, a villanyáram,
a víz- és gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat, a szemétszállítás havi költségeinek
megfizetéséhez. A támogatás havi összege nem önkormányzati tulajdonú lakás esetében egységesen
2.500 Ft, míg önkormányzati tulajdonú lakás esetében 1.500 Ft, mely összeget a polgármester 12
hónapra állapítja meg és azt követően a kérelmező által megjelölt társasház vagy szolgáltató
számlájára havonta kerül átutalásra.
A támogatást olyan személy kaphatja, aki Ferencvárosban bejelentett lakcímmel rendelkezik és
életvitelszerűen is itt él, valamint a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
nyugdíjminimum 300%-át, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, továbbá a kérelmező a
helyben elismert lakásnagyság szerinti nagyságú lakásban lakik.
Ferencvárosi fűtéstámogatás
Célja, hogy a lakás céljára használt ingatlan tekintetében az októbertől márciusig terjedő fűtési
időszakra az önkormányzat pénzbeli támogatásként hozzájáruljon a fűtés céljára igénybe vett
gázfogyasztás, távhőfelhasználás, elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gáz
fogyasztás havi költségeinek megfizetéséhez. A támogatás összege havi 3.000 Ft, mely összeget a
polgármester állapítja meg és azt követően a gáz-, távhő-, illetve elektromos szolgáltató részére,
vagy a tüzelőolaj, fa- és szén-, vagy a PB gázfogyasztást igazoló kérelmező választása szerint
bankszámlájára vagy lakáscímére kerül havonta átutalásra.
A támogatást olyan Ferencvárosban bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő
személy kaphatja, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem havonta nem haladja meg
- egyszemélyes háztartás esetén, ha nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül a kérelmező
a nyugdíjminimum 350%-át
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- többszemélyes háztartás esetén, ha minden személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesül és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
kérelmező a nyugdíjminimum 300%-át
- gyermekét egyedül nevelő személy esetén, ha a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át
- háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi
pótlékban részesülő személy esetén, ha a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át
- ahol a háztartásban több gyermeket nevelnek és a családban élők egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,
továbbá a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
Ferencvárosi lakbértámogatás
Célja, hogy az önkormányzat pénzbeli támogatásként hozzájáruljon a lakbér havi költségeinek
megfizetéséhez. A lakbértámogatás mértéke a jövedelmi viszonyok függvényében a megállapított
lakbér 10%-tól 50%-áig terjed, de annak havi összege legalább 1.000 Ft, legfeljebb 10.000 Ft, mely
összeget a polgármester 12 hónapra állapítja meg és azt követően FEV IX. Zrt. számlájára havonta
kerül átutalásra.
A támogatást olyan személy kaphatja, aki Ferencvárosban állandó lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen is itt él, valamint a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
nyugdíjminimum 300%-át, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, továbbá a kérelmező a
helyben elismert lakásnagyság szerinti nagyságú lakásban lakik.
Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás
Célja, hogy az önkormányzat pénzbeli támogatásként hozzájáruljon a kérelmező adósságának
csökkentéséhez, mivel önhibáján kívül az általa lakott lakásra a lakhatással kapcsolatos kiadásaival
összefüggő adósságot halmozott fel. Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható, a lakhatással
kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó adósság felső határa nem haladhatja meg a 400.000,-Ft-ot. A
támogatás mértéke legfeljebb az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság 75%-a, összege
legfeljebb 300.000,-Ft lehet. A támogatás legfeljebb 18 havi részletekben nyújtható, melyet annak a
szolgáltatónak/szolgáltatóknak folyósítunk ahol a tartozás keletkezett.
Adósságcsökkentési támogatásban részesíthető a Ferencvárosban bejelentett lakcímmel rendelkező
és életvitelszerűen itt élő személy, ha a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem
haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át és
- adóssága legalább 50.000 Ft, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és
- a kérelmező a helyben elismert lakásnagyság szerinti nagyságú lakásban lakik és
- vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő adósság és az önkormányzat
által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének a megfizetését és
- ő maga vagy háztartásának tagja vagyonnal nem rendelkezik, valamint
- aki vállalja az önkormányzat fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban:
FESZGYI) történő együttműködést és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
- aki a kérelem benyújtásakor vállalja, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba kerül
és nincs műszaki akadálya, gondoskodik az előrefizetős fogyasztásmérők felszereléséről a
hátralékkal érintett áram-, gázszolgáltatás esetében.
Az adósságcsökkentési támogatásra irányuló kérelem benyújtása előtt előzetesen célszerű felkeresni
személyesen a FESZGYI Családtámogató és Gyermekjóléti Központ adósságkezelési csoport

38

(telefon: 216-0983, cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28., akik segítségével a támogatás
további részleteit megismerhetik.
Védőoltások Ferencvárosban
A polgármester a legalább kettő éve Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező törvényes
képviselő kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kft-n keresztül a
kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rotavírus okozta hasmenés és
bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadatható védőoltásokat biztosítja,
amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 350 %-át (99.750-),
b) családban nevelkedő gyermekek esetében 250 %-át (85.500.-).
A polgármester engedélyezheti a fentebb felsorolt védőoltásokat a Budapest IX. kerületi, legalább
kettő éve érvényes tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő kérelemére, legfeljebb a 3.
életévüket betöltött Budapest IX. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére is
engedélyezheti.
A védőoltásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás
Célja, hogy az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújtson a lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli
élethelyzetre (például lakásbérleti szerződés felmondása, közös költség és közüzemi díjtartozás,
elemi kár, vagy előre nem tervezhető váratlan kiadás) tekintettel. A támogatás összege évente
egyszeri alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatás lehet, mely összeget a polgármester
állapítja meg és azt követően a szolgáltató részére kerül átutalásra, illetve elemi kár, vagy a
lakhatást veszélyeztető váratlan kiadás esetén a kérelmező részére kerül kifizetésre.

Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
A lakásállomány összetételében lényeges javulás következett be, az összkomfortos lakások aránya
nagymértékben növekedett, míg az alacsonykomfortúaké majd harmadára csökkent, azonban ez
utóbbi még így is magasabb a fővárosi átlagnál. A lakásállomány használat szerinti összetétele több
szempontból is eltérést mutat a főváros egészétől: lényegesen magasabb a nem lakott lakások és a
bérleti (mind az önkormányzati, mind a magánbérleti) lakások aránya. A lakásállomány minőségi
javulása egyértelműen a kerület rehabilitációs fejlesztéseinek az eredménye, melynek keretében
nagy volumenű lakásépítés történt a 2000-es években. A társadalmi összetétel javulása is jelentős
részben a fejlesztések következményének tulajdonítható, melynek hatására jelentős számban
költöztek magasabb státuszúak a kerületbe. Ennek ellenére a területi dimenzióban is megjelenő
társadalmi egyenlőtlenség ma is probléma a kerületben, a hátrányos helyzetűek a KözépsőFerencváros és a Külső-Ferencváros egyes helyein koncentráltan, rossz minőségű lakásokban élnek.
A 2001-es és a 2011-es népszámláláskor felvett adatokból kitűnik, hogy a lakásállomány
növekedése mind a fővárosban, mind a kerületben jelentős. Budapest egészében a teljes
lakásállomány 10,3 százalékkal, 84 562 lakással növekedett. A fővárosi lakásállomány bővüléséhez
Ferencváros 6 465 lakással járult hozzá, ez a növekmény 7,6 százaléka, ami kétszerese a kerület
lakónépesség fővárosi népességben képviselt arányának. A kerületben a teljes lakásállomány
növekedése 2001-hez képest 9,8 százalékos volt. A kerületben a nem lakott lakások aránya
lényegesen magasabb, mint a fővárosi átlag, és a vizsgált időszakban jelentősen növekedett. 200139

ben az állomány 11,4%-a nem volt lakott lakás, míg 2011-ben ez az arány megnőtt 18,6%-ra. A
nem lakott lakásállomány egy részét egyéb célokra hasznosíthatják (pl. irodafunkció), illetve egy
részük üresen állhat, de valószínűsíthető, hogy részben magán bérlakásként funkcionál, mely a
népszámlálás során nem került bevallásra.
Lakott és nem lakott lakások száma, aránya a kerületben és Budapesten, 2001 és 2011
IX. Kerület
lakott
nem lakott
Összesen

2001
29.288 (88,6%)
3.754 (11,4%)
33.042

Budapest

2011
32.171 (81,4%)
7.336 (18,6%)
39.507

2001
747.186 (91,1%)
73.860 (8,9%)
820.566

2011
787.057 (87%)
118.071 (13%)
905.128

Forrás: KSH népszámlálás

A lakásállomány minőségében is jelentős változások álltak be tíz év alatt: a főváros egészében 62%ról 71%-ra, a IX. kerületben pedig másfélszeresére, 39%-ról 61%-ra nőtt az összkomfortos lakások
száma. Igazán kedvező tendencia, hogy a komfort nélküli és a szükséglakások száma egyaránt a
harmadára csökkent mind Budapesten, mind Ferencvárosban.
Lakott lakások megoszlása komfortfokozat szerint, 2001 és 2011-ben

összkomfortos lakások
száma
komfortos lakások száma
félkomfortos
lakások
száma
komfort nélküli lakások
száma
szükség
és
egyéb
lakások száma
Összesen

2001

IX. Kerület
2011

2001

2011

39,5%

60,1%

61,9%

71,8%

43,5%

34,4%

29,1%

24,9%

8%

2,6%

3,5%

1,6%

6%

2,2%

2,5%

1,1%

3%

0,7%

3%

0,7%

29.288

32.171

736.788

787.337

Budapest

Forrás: KSH, Népszámlálás

A lakások komfortfokozat szerinti összetételét az alábbi ábrák szemléltetik:
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A komfort nélküli lakások teljes felszámolása még nem teljesíthető reálisan, azonban számuk
csökkentése a rehabilitáció előrehaladtával, valamint a bontásra ítélt épületek kiürítésével, és
elbontásával folyamatosan csökkeni fog.
A kormány által támogatott, Európai Uniós forrásból megvalósuló József Attila Terv (JAT) első
üteme, a Gát utca térségében 5 lakóház felújítását és több szolgáltató iroda létrehozását foglalja
magába. A támogatásnak köszönhetően a Gát utca–Thaly Kálmán utca–Márton utca közti
akcióterületen a FEV IX. Ferencváros Önkormányzata a Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. közreműködésével komplex városmegújítást valósított meg.
A Középső-Ferencváros közel 80 hektáros, 44 tömbnyi városrésze az 1990-es évek elején a főváros
egyik legrosszabb fizikai állapotú területe volt, kritikus társadalmi lecsúszási folyamatok
jellemezték. Az 1992 óta tartó városrehabilitáció elérkezett a Gát utca menti hét tömbhöz, amely a
József Attila Terv térsége. A JAT célterülete a Gát u., Thaly K. u. és Márton u. közti szakasza. Ezen
az akcióterületen az önkormányzat a FEV IX. Zrt. közreműködésével komplex városmegújítást
valósult meg.
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A projekt elemei voltak
Városi funkció
 Gát utca rehabilitációja:
A Gát utca korszerűsítése, felújítása során a járda és az útpálya felbontására és új pályaszerkezettel,
faltól – falig térkő burkolattal történő átépítésére kerül sor a Thaly Kálmán és Márton utca közötti
szakaszon. Az egyirányú forgalmi sáv mellett növénykazettákkal határolt párhuzamos parkolást és
szélesebb járdákat terveznek. Az útépítés korszerűsítése jelentősebb közmű-beavatkozást nem von
maga után. A közművek közül a csapadékvíz-elvezetés rendszere az, mely módosítást igényel. Az
utca vízelvezetését víznyelőkkel biztosították. A tervezett vápavonalat az útburkolat, ill. a parkoló
sáv szélén alakították ki, süllyesztett szegély építésével.
Az utca rekonstrukciójának része a közvilágítás korszerűsítése, a légkábelek földbe helyezése,
térfigyelő kamerarendszer kiépítése.
Az átépítésre kerülő útszakasz hossza 267 m.
 Gát utcához kapcsolódó 3 útszakasz útfelújítása (kopóréteg csere) és forgalomcsillapítása
Az akcióterületen lehetőség nyílt az infrastrukturális fejlesztés műszaki tartalmának bővítésére.
Ennek eredményeként a Thaly K. utca, Lenhossék utca és a Márton utca Mester utca és Gát utca
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közötti szakaszain a kopóréteg cseréjére, valamint forgalomcsillapító küszöbök kialakítására kerül
sor.
Közösségi funkció
 József Attila Emlékhely kialakítása:
A Gát u. 3. József Attila szülőháza, itt található a róla elnevezett emlékhely, amely felújításra,
bővítésre szorult. A beavatkozás eredményeként megnövekedett a látogató tér, tágasabb, jobban
felszerelt épületrész biztosítja az emlékhely működését, kulturális rendezvények megtartását. A
korszerűsítés magába foglalta a látogatók és a személyzet számára kialakított vizesblokkot, szociális
helyiséget. Részleges akadálymentesítés valósult meg, azaz kaputelefonos (megfelelő magasságban
elhelyezett) jelzés után segítséggel az emlékhely kerekesszékkel is megközelíthető. Bent a
kerekesszék használata sehol sem akadályozott, megfelelő mozgássérült illemhely biztosított. Az
emlékhely egyéb akadálymentesítése (látás, hallás) a kiállítás berendezése kapcsán megoldott. A
személyzet részére egy iroda került kialakításra, mini konyhával, innen nyílóan egy kis raktárral,
ahol a takarítószer tárolás és a vízvétel is megoldható.
Felújított alapterület: 124 m2.
 Ferencvárosi Szociális- Közösségi Központ és Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda:
A Lenhossék utca 7-9. földszintjén került elhelyezésre a tervezett Szociális és Közösségi Központ,
amely így a szociális városrehabilitációs célterület közvetlen fizikai környezetében kap helyet a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága intézményi keretei között.
Biztosítja a családsegítés és komplex családgondozás központi irányítását és működtetését végző
szervezet vezetőinek, a létrehozandó család-mentori rendszer Programirodájának, valamint a
szintén létrehozandó Tanácsadó Irodának is az elhelyezését. Itt biztosítják a képzésekre és
továbbképzésekre alkalmas tanácskozó termet és a szociális, karitatív munkához köthető raktározást
is. A Lenhossék 7 sz. alatti épületrészbe tervezték mindazon funkciókat, amelyek ügyfél
forgalommal is rendelkeznek. Ügyfélfogadásra alkalmas tér, asszisztensi pult, vizes blokk és
teakonyha került kialakításra. A tárgyaló továbbképzések és csoportfoglalkozások színtere is. Az
akadálymentesítést mindkét helyen lépcsőlifttel oldották meg. A Gát u. 25-ben kap helyet a
Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda, a FESZOFE irányítása alatt, amely az akcióterület lakosságának
munkaerőpiacra jutását elősegítő intézmény lesz.
Szociális központ alapterülete: 838 m2.
Munkaerőpiaci Iroda: 523 m2.
Lakófunkció
 Önkormányzati lakóépületek felújítása:
A fejlesztés I. ütemében a Gát utca 3-5., 20, valamint a Lenhossék u. 7-9. számú épületek komplex
megújítására kerül sor. Ez magába foglalja a külső homlokzatok (nyílászárók, tető, porotherm
hőszigetelt falazat az új épületrészeknél) lépcsőházak, függőfolyosók felújítását. Sor kerül
hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, gépészeti rekonstrukcióra, egészséges szellőzés kialakítására a
lakások komfortosítása és az energiahatékonyság javítása érdekében. Az akadálymentesítést az
épületek bejáratának OTÉK előírás szerinti átalakítása és a Gát u. 20. és Lenhossék u. 7-9-ben liftek
kiépítése biztosítja. A lakások összkomfortosítása érdekében új, korszerű alaprajzú lakások
kialakítására kerül sor az alapterület megnövelésével, ami a korábbi komfort nélküli – félkomfortos
állapothoz képest lehetővé teszi a megfelelő méretű, felszereltségű konyha és a szükséges
mellékhelyiségek kialakítását. A közös helyiségek és a lakások új burkolatot kapnak. A fűtést és
meleg víz ellátását központi kazán biztosítja. A tetőtér felújításával egyidejűleg a tetőtér
beépítésével további lakások kialakítására kerül sor. Belső zöldterületek kerülnek kialakításra,
ennek érdekében bizonyos épületrészek elbontására is sor kerül. 134 meglévő bérlakás kerül
megújításra, 106 új szociális bérlakás kialakításával.
A projekt előkészítésekor az akcióterületen lévő lakóépültek felújítására kiírt nyilvános
közbeszerzési eljárásokon elért megtakarítások felhasználásával bővült az infrastrukturális fejlesztés
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műszaki tartalma. A kiemelt projektjavaslatban meghatározott eredeti műszaki/szakmai tartalom
szerint a Gát utca 25. sz. épület földszintjén az épületrész belső átalakításával, felújításával kerül
kialakításra a Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda. Az épület homlokzata és a tetőszerkezete leromlott,
elavult állapotában nem biztosította a felújítandó épületrész megfelelő, gazdaságos, környezeti
szempontból fenntartható használatát. A műszaki tartalom bővítésével a homlokzatrekonstrukció
megvalósításának célja, hogy az épület hő- és páratechnikai tulajdonságait javítsuk, valamint az
épület állagvédelmét is megoldjuk. Az épület részleges felújításával, a homlokzati nyílászárók
cseréjével elérhető volt, hogy az energia felhasználás minimum 20-30%-kal csökkenjen.

Hajléktalanok lakhatási támogatása - LÉLEK-PONTOK
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a kerületben hajléktalanná vált emberek
felkarolása érdekében 2012-ben, egy komplex programot indított útjára, melynek célja, hogy
kivezető utat, reintegrációt biztosítson a közösség hajléktalanná vált tagjainak, amennyiben sorsuk
jobbra fordulása érdekében maguk is erőfeszítéseket kívánnak tenni. E program keretében a
FESZGYI Családsegítő Szolgálatának részeként két helyszínen LÉLEK-Pontot működtet. A
LÉLEK-Pontok működtetésének elsődleges célja a kerületi hajléktalanok segítésének koordinálása,
a LÉLEK-Programban való részvételük támogatása, vagy egyéb segítési formák igénybevételének
támogatása. A hajléktalan emberek számára személyre szóló segítő programot dolgoznak ki a
munkatársak és próbálják ezt megvalósítani.
A LÉLEK - Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport a FESZGYI Családtámogató és Gyermekjóléti
Központján belül működő egység, mely az alábbi nyitva álló helységekben végzi tevékenységét:
1095 Budapest, Mester u. 19.
1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.
1094 Budapest, Balázs Béla u. 22/B.
A LÉLEK program lakhatási eleme
A Lakhatási , Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program
megvalósítására Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. decemberében
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához, mely pályázat elnyerésével az
önkormányzat 60 millió forint támogatáshoz jutott. A LÉLEK-Program megvalósítása során 2012.
január 01. és 2012. június 30. közötti időtartam alatt – többek között – 6 önkormányzati lakás
felújítását végezte el az Önkormányzat.
A felújított 6 lakás vonatkozásában 2013. június 3-án megkötött háromoldalú együttműködési
megállapodást az Önkormányzat, a FESZOFE és a FESZGYI 2014.január 10-én módósította.
A megállapodás módosítása rögzíti, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a FESZGYI és a
FESZOFE által javasolt személyek közül köti meg a határozott idejű szociális alapú bérleti
szerződést 6 vagy kivételes esetben 9 hónapra, mely bérleti szerződések indokolt esetben
alkalmanként maximum 6 hónappal meghosszabbaíthatók oly módon, hogy a bérleti jogviszony
teljes időtartama nem haladhatja meg a 2 évet.
A 2013.június 3-án kötött megállapodás rögzíti továbbá, hogy a FESZGYI a FESZOFE-val
együttműködve olyan hajléktalan személyeket von be a LÉLEK-Program lakhatási elemébe, akik
vállalják a lakhatásuk, társadalomba való reintegrációjuk megoldásához vezető
közfoglalkoztatásban, egyéb foglalkoztatásban való részvételt, vagy bejelentett munkaviszonnyal,
rendszeres jövedelemmel rendelkeznek.
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A LÉLEK Program keretében bérbeadott lakásokban bent lakó 6 családdal a LÉLEK-Pont és a
FESZOFE munkatársai együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködés kiterjed a
lakásokban lakók egyéni szociális és mentális gondozására, valamint a család működésének
nyomonkövetésére.
A bérlők tartós, hosszútávú lakhatási problémáik megoldása érdekében kötelező jelleggel
előtakarékoskodnak a bérleti jogviszonyuk teljes időtartama alatt, ennek értelmében egy
megtakarítási számlán havonta fix összeget félretesznek. A bérlők a szociális munkásukkal közösen
havonta ellenőrzik a megtakarítási számlán meglévő összeg meglétét. Minden bérlő esetében a
szociális munkással közösen került kikalkulálásra az előtakarékosság összege, viszont 10.000
Ft/hónál nem lehet kevesebb. Közösen vizsgálták a családok bevételeinek és a kötelező kiadásainak
alakulást, illetve azt, hogy mennyi azaz összeg melyet biztonsággal hónapról hónapra be tudnak
fizetni a megtakarítási számlára. A családok és a szociális munkás rendszeresen felülvizsgálják a
bevételek és a kötelező kiadások alakulását, hogy biztonsággal tudjanak félretenni és a
megélhetésük se kerüljön veszélybe.
Az Önkormányzat keretein belül megalakult egy munkacsoport, mely egyeztetéseket folytatott a
LÉLEK Program fejlesztési lehetőségeiről. Ennek eredményeként és a munkacsoport közös
kialakított javaslata alapján 2015.02.19-én Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 52/2015 (II.19.) számú határozatával úgy döntött,
hogy támogatja a kerületi LÉLEK Program további folytatását annak harmadik szintjét
képező kivezető lakások biztosításával a programban résztvevők számára.
A LÉLEK Program harmadik szintjére azon ügyfelek léphetnek, akik a szociális munkások
megítélése szerint képesek a kivezető lakásokban önálló életvitelre, szorosabb intézményi
felügyelet nélkül is megjelennek a munkahelyükön, illetve életvitelükre a szűkebb közösségüknek,
a lakókörnyezetüknek sincs panasza, határozott idejű 3 éves bérleti szerződéssel – a velük kötendő
új együttműködési megállapodásban meghatározott feltételek megtartása mellett – önkormányzati
bérlakás bérlői lehessenek.
Fontos kiemelni, hogy a LÉLEK Program lakhatási elemének harmadik szintjére azok a
Programban már részt vevő, a második szintet sikeresen teljesítő személyek léphetnek be, akiket a
Ferencvárosi Önkormányzat szociális ügyekben döntési jogkörrel rendelkező mindenkori bizottsága
– a FESZGYI illetékes munkatársai által készített környezettanulmány és javaslat alapján –
érdemesnek talál új együttműködési megállapodás és bérleti szerződés megkötésére.
A LÉLEK Program harmadik szintjére 2 család lépett, akiknek az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság támogatta 36 hónapra szóló lakásbérleti szerződés megkötését, illetve akikkel Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a FESZGYI együttműködési megállapodást
kötött.

A 2015. évben a 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. szám alatt lévő LÉLEK - Pontot 226 fő összesen
1711 alkalommal kereste fel és vette igénybe a csoportunk által nyújtott különböző szolgáltatásokat.
A 2014. évhez képest a 2015. évben némi visszaesés volt érzékelhető az igénybeevők körében,
45

ugyanakkor a LÉLEK - Pontok által nyújtott szolgáltatásokat 2015. évben is többen vették igénybe,
mint a 2013. évben. A 1092 Budapest, Ferenc krt. 8. szám alatt található LÉLEK- Pontban
megkeresés a 2015. évben nem volt.

Szociális lakhatás
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete szabályozza.
A Gazdasági Bizottság minősített többséggel dönt lakás bérbeadásáról évente legfeljebb 20 esetben
azon szociálisan rászorult kérelmezők részére, akik legalább 5 éves lakáskérelemmel (lakásnyilvántartási kérelemmel) rendelkeznek.
Fentiek mellett több olyan támogatási forma létezik Ferencvárosban, melyek direkt a lakhatás
támogatására irányulnak (Lásd: támogatásokkal foglalkozó fejezet).

Telepek, szegregátumok helyzete
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH négy szegregátumot és egy szegregációval
veszélyeztetett területet jelölt meg a kerületben. Ezek közül több az önkormányzattal történt
egyeztetés alapján kismértékben módosult, az időközben rehabilitált vagy lebontott épületekkel
szűkült az egyes tömbök nagysága. Az önkormányzattal egyeztetett adatok alapján az öt antiszegregációs programmal érintett terület a következő:
Szegregátumok:
• 1. sz. szegregátum: A Tóth K. u. - Nádasdy u. - Vágóhíd u. - Mester u. - Máriássy u. - Soroksári út
- Vágóhíd u. - Soroksári út által lehatárolt tömb.
• 2. sz. szegregátum: A Földváry u. - Gubacsi út - Hentes u. - Soroksári út tömbje.
• 3. sz. szegregátum: A Kén u. - Gubacsi út - Timót u. - Soroksári út határolta terület.
• 4. sz. szegregátum: A Viola u. - Tűzoltó u. - Lenhossék u. – Balázs Béla u. - Thaly K. u. - Vendel
sétány tömb.
Szegregációval veszélyeztetett terület:
• 1. sz. szegregációval veszélyeztetett terület: A Lenhossék u. - Balázs B. u. - Telepy u. - Haller u. Gát u. határolta terület.
A kerületben egyéb terület sem szegregátumnak, sem szegregációval veszélyeztetett területnek nem
minősíthető. Az alábbi ábrán látható térkép ábrázolja az öt területet: négy szegregátum a fentebbi
sorszámokkal megegyezőn 1-4-ig lett megszámozva.
Budapest IX. kerület szegregátumait és szegregációval veszélyeztetett területét bemutató térképe:
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Forrás: 2001. évi népszámlálás, KSH

A IX. kerületben található négy szegregátum közül kettő (1. és 4. számúak) KözépsőFerencvárosban, kettő (2. és 3. számúak) pedig Külső-Ferencváros városrészben található. A
szegregációval veszélyeztetett terület (5. számú) Középső-Ferencvárosban fekszik. A 2014-es
segélyezési mutatók alátámasztják a KSH által kijelölt területek leromlott állapotát. Van olyan
tömb, amelyben a lakásfenntartási támogatásban (LFT) részesülők aránya közel ötszöröse, a
rendszeres szociális segélyt (RSZS) kapók aránya tízszerese, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban (FHT) részesülők aránya több mint nyolcszorosa, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak aránya pedig tizenháromszorosa az azonos kerületi mutatónak.
Az 1. számú szegregátum déli tömbje részben ipari terület, részben üres telkekből áll, a Mester
utca mentén egy új építésű lakóház található, így ez a rész nem tekinthető szegregátumnak. Az
északi tömbben a Vaskapu utca 47. és 49. szám alatti ingatlanok leromlott, önkormányzati tulajdonú
lakóépületek, a két épület kiürítése megkezdődött, felszámolásra kerülnek. A tömbben a Soroksári
úton található még két társasház (Soroksári út 46. és 56.), melyekben nincsenek önkormányzati
lakások. A területen még egy önkormányzati épület található, a Vágóhíd utca 10., összesen 28
lakással, melyből 25 lakott. A tömb jelenlegi állapotában szegregátumnak tekinthető. A Vaskapu
utcai részen a 32. és 34. szám alatti önkormányzati lakóépületek tekinthetők lakóik szociális
helyzete miatt problémásnak, ez a rész is szegregátumnak tekinthető.
A 2. számú szegregátumban található lakások kétharmada egyszobás. A 2011-es népszámlálás óta
jelentősebb beavatkozás nem történt a területen, a Földváry utcai része szegregátumnak tekinthető
jelenleg is, a tömb többi része iparterület, illetve üres telek, két kisebb, családi házszerű
lakóingatlan található még rajta a Hentes utca felőli részen.
A 3. számú szegregátum déli tömbjében állt az ipari területbe ékelődött szegregátum, a Dzsumbuj,
melynek utolsó épületét már elbontották, így lakóépület nem maradt a tömbben, ez a rész nem
tekinthető szegregátumnak. Az északi tömbben áll az ún. Kis-Dzsumbuj két önkormányzati
tulajdonú lakóépülete (Kén utca 3.). Az I. számú épületben összesen 46 db lakás van, ebből 21 db
lakás lakott, a IV. számú épületben 47 db lakás van, ebből 20 db lakott. Így ez a tömb, bár csökkent
lakossággal, de még szegregátumnak tekinthető, mely felszámolás alatt áll. Az északi tömbben lévő
lakások az idén lebontásra kerültek.
A 4-es számú szegregátum A Tűzoltó – Lenhossék – Vendel – Thaly K. utcai tömbben a
lakófunkció két kisebb épület kivételével megszűnt, a leromlott lakóházak lebontásra kerültek. A
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megmaradt egy lakóépület nem leromlott. A tömbben helyezkedik el a tornacsarnok és a
Semmelweis Egyetem új épülete is. Nem tekinthető szegregátumnak. Az előbbi tömbtől délre
elhelyezkedő területen főként oktatási épületek találhatók, illetve a Kormányhivatal és az
Önkormányzat épülete. A Balázs Béla utcában három lakóépület található, ebből egy jó állapotú
társasház, a másik nagyobb önkormányzati utcai lakóépület (Balázs B. u. 14.) azóta felújításra
került és lakosságcsere is történt. A mellette lévő kisebb épület (Balázs B. u. 16.) magántulajdonban
van. A változások miatt a tömb nem tekinthető szegregátumnak. A nyugati tömb jelenleg vegyes
összetételű. Kritikus pontjait a Tűzoltó utca 33. a-bc. és a Viola utca 37 a-b-c. (több udvaros)
lakóépületek jelentik, melyek teljes egészében önkormányzati tulajdonban vannak és felújításra
vannak kijelölve, a tömb felújítását az önkormányzat szociális városrehabilitációs program
segítségével kívánja megvalósítani. A Viola utca 37 b. és c. épületében összesen 112 db lakás van,
melyekből 90 db lakott. A Viola utca 37. c. alatti épületnek megtörtént a fővárosi támogatással
megvalósított teljes körű felújítása, jelenleg folyamatban van a használatba vételi engedélyezési
eljárás. A korábbi 37 lakás helyett 23 került kialakításra. A Tűzoltó utca 33 a-b-c. lakóépületekben
összesen 123 lakás van, közülük 111 darab a lakott lakás. A Tűzoltó utca 33.a. épület lakásaiból
megkezdődött a kiköltöztetés a Gát utca felújított önkormányzati bérlakásaiba. A tervezett felújítás
után a lakásszám 99 darabra fog csökkenni. Mivel eddig a tömbben kismértékű változás történt csak
2011-hez képest, továbbra is szegregátumnak tekinthető.
Az 1. számú szegregációval veszélyeztetett területen a lakások harmada alacsony komfortfokozatú,
az egyszobás lakások aránya közel kétharmados. A területen zajlott a József Attila Terv szociális
városrehabilitációs projekt, melynek keretében két lakóépület (Gát utca 3. és 5.) teljes felújítása
megtörtént. A nyugati tömbben a felújítandó házak mellett több, szintén rossz minőségű lakóépület
is van, különösen a Gát utcai részen. Ezzel szemben a Balázs Béla utcai fronton nagyobb volumenű
új lakásépítést történt, és a Márton utcában is több üres ingatlan van.
A középső tömbben, a Gát utcában és a Balázs Béla utcában vannak a rossz minőségű lakóépületek,
míg a keresztutcákra a bontások és az üres telkek a jellemzőbbek. A keleti tömb összetételében igen
vegyes: a Gát utcai rész leromlott épülete után a Telepy utcában kisebb lakótelepi beékelődés van.
A három tömböt tehát, bár vegyes jellegű, de mivel nagy számban élnek a területen alacsony
státuszú emberek, indokolt veszélyeztetett területnek nyilvánítani. A fent megjelölt szegregátumok
és veszélyeztetett területen kívül az önkormányzat krízis lakóházakat azonosított a Drégely utcában
(10., 12., 16., 18. illetve 5., 9. szám alatti ingatlanok), Haller (4. szám) és Mester (43. szám)
utcákban. Ezen épületek bontását, illetve kisebb részükben felújítását tervezi az önkormányzat.
A telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
A 2.számú szegregátumban a 0-14 éves korúak aránya kétszer nagyobb, mint a kerületi mutató.
Rosszak az iskolázottsági és munkaerő-piaci mutatók is: sok a legfeljebb 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkező, illetve munkanélküli lakos. A lakások közel fele alacsony
komfortfokozatú. A területen a szociális térkép elkészítése során fel kell mérni annak lehetőségét,
hogy a lakások összevonásával, komfortosításával lehetséges-e jobb feltételeket teremteni, vagy a
tömb inkább a közeljövőben szanálandó.
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Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapellátás területei:
- felnőtt háziorvosi ellátás,
- gyermek háziorvosi ellátás,
- gyermekfogászati ellátás,
- felnőtt fogorvosi ellátás,
- területi védőnői ellátás,
- iskola-egészségügyi ellátás,
- gyermek- és felnőtt sürgősségi orvosi ügyeleti ellátás,
- járó beteg szakellátás.
Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
megalkotott, a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) számú rendeletében 30 felnőtt, 10 gyermek háziorvosi
körzet, 14 felnőtt fogorvosi körzet és 15 területi védőnői körzet került meghatározásra.
A felnőtt és gyermek háziorvosi körzetek működtetését az Önkormányzattal kötött határozott
időtartamú, 5 éves, feladat-ellátási szerződés alapján egészségügyi szolgáltatók és az ellátásért
felelős orvosok látják el. A feladat ellátási szerződés alapján az egészségügyi szolgáltatók számára
az Önkormányzat térítésmentesen használatba adta a saját tulajdonát képező rendelőhelyiséget, az
ellátás biztosításához szükséges alapvető eszközöket és műszereket. Fedezi továbbá a
rendelőhelyiség után fizetendő közös költséget és az ingatlan vagyonbiztosításának díját. Az
egészségügyi szolgáltató a szerződés alapján vállalta, hogy működteti a háziorvosi körzetet, a
gyógyító-megelőző tevékenység körében egészségügyi alapellátást nyújt a területéhez tartozó
lakosság részére, biztosítja a háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, és fedezi a rendelőhelyiség közüzemi költségeit. A rendelőhelyiségek felújítása az
Önkormányzat feladata.
A kerületben 8 felnőtt és 3 gyermek háziorvosi rendelő található, városrészenként arányos
elosztásban, amelyben 30 felnőtt és 10 gyermek háziorvos praktizál, betöltetlen praxis nincs.
Praxisjog átruházással 2012-ben 3 fiatal pályakezdő felnőtt háziorvost, 2014-ben 1 felnőtt
háziorvos kollegát, 2015-ben 1 gyermek háziorvost, 2016-ban 1 gyermek, 1 felnőtt háziorvost és 2
felnőtt fogorvost üdvözölhettünk kerületünkben.
A kerület közigazgatási területén jelenleg meghatározott 14 felnőtt fogorvosi körzet működtetését a
felnőtt és gyermek háziorvosokéval azonos módon és feltételekkel, határozott időtartamú feladatellátási szerződés alapján a felnőtt fogorvosok egészségügyi szolgáltatókként látják el, 3 fogorvosi
rendelőben.
Betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzet kerületünkben nincs.
Gyermekfogászati ellátás
A 0-18 év közötti lakosság részére, a gyermekfogászati ellátást a Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KN Kft. (a továbbiakban: FESZ KN Kft.) működteti Önkormányzatunkkal kötött
feladat-ellátási szerződés alapján. Jelenleg az ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítottak. Kerületünkben négy gyermekfogászati körzet került meghatározásra. A rendelők a
Bakáts tér 12., a Mester u. 19. és a Csengettyű u. 23. sz. alatt találhatóak. Ezen túlmenően külön
iskolafogászati rendelés a Csengettyű u. 23., és fogszabályzó rendelés a Börzsöny u. 19. sz. alatti
rendelőben is igénybe vehető. A gyermekfogászati rendelésen egyrészt az óvodások és általános
iskolai tanulók és középiskolások évente 2 alkalommal kötelező fogászati szűrővizsgálata zajlik,
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másrészt a gyermekek gyermekfogászati ellátása. A kötelező fogászati szűrővizsgálaton átlagosan
évente 1 868 fő óvodás, 2 640 fő általános iskolai tanuló és 7 255 fő középiskolai tanuló vesz részt.
Védőnői ellátás
A kerületben meghatározott 15 területi védőnői körzetet a FESZ KN Kft egészségügyi szolgáltató
működteti az Önkormányzattal kötött határozatlan időtartamú feladat ellátási szerződés alapján. A
védőnői szolgálat három gyermekorvosi rendelőben nyújt ellátást, a Vaskapu u. 23-29., a Lónyay u.
46. és a Csengettyű u. 23. sz. alatti gyermekorvosi rendelőkben.
Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet
fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.
Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell
intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Az iskolaegészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét a gyermek, a tanuló háziorvosával
(házi gyermekorvosával), illetőleg területi védőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzi.
Az iskola-egészségügyi szolgálat orvosának feladatai közé tartozik a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
szerint a tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, 16
évesek kötelező szűrővizsgálata, közegészségügyi és járványügyi feladatok, részvétel a nevelésioktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében.
Felnőtt- és gyermek sürgősségi orvosi ügyeleti ellátás
A felnőtt lakosság részére 24 órás, folyamatos, ügyeleti ellátást biztosít. A gyermekügyeleti ellátás
hétköznaponként 20.00-08.00 óra között, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás ügyeleti
időtartam alatt vehető igénybe.
Járó beteg szakellátás
A járóbeteg-szakellátást, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat 1993 óta működteti. A
feladat ellátására 2008. évben az Önkormányzat megalapította a Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Az egészségügyi alapellátási feladatok egy részét
(gyermekfogászati, védőnői ellátás, iskola egészségügyi ellátás, felnőtt ügyeleti ellátás) és a
járóbeteg-ellátási feladatokat így saját tulajdonú gazdasági társaságán keresztül látja el. A járó beteg
ellátás központja a IX. Mester u. 45. szám alatti Szakorvosi Rendelő. A kerületben további három
helyszínen is nyújt szakorvosi ellátást a Börzsöny u. 19., Ifjúmunkás u. 25., Czuczor u. 1.
telephelyeken. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. január 31. napján hozott 23/2013. (I. 31.) számú határozatában döntött arról, hogy az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdése (ma már nem hatályos
szakasz) alapján, mint a járó beteg szakellátási feladat ellátására kötelezett 2013. április 30. után is
vállalja a járó beteg szakellátási feladatot.
A járó beteg-szakellátás keretében igénybe vehető beavatkozások gyakorlatilag a teljes szakmai
palettát lefedik. Valamennyi alapszakmában, 37 szervezeti egységben nyújt egészségügyi ellátást.
Az Ifjúmunkás utcai és a Czuczor utcai telephelyek elsősorban mozgásszervi profilú ellátást
biztosít, a Börzsöny utcában szemészet és fül-orr-gégészet működik.

Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés
(pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
Az egészség megőrzésében, mind az egyénnek, mind az egészségügyi ellátórendszernek, mind az
önkormányzatnak és a kormányzati szerveknek kiemelkedő feladata van Ferencváros
Önkormányzata felelős és elkötelezett a kerületi lakosok jó egészségi állapotának megtartásában.
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Ferencvárosban fontos szerepet kap az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, tájékoztató és szűrő
programok. A cél, a kerületi lakosok egészségben eltöltött éveinek növekedése, a megbetegedések
számának csökkentése, a betegségek korai felismerése, az egészséges életmód szemléletének
kialakítása, tudatos folytatása, az egészségkárosodások megelőzése, függőségek elkerülése. Az
alábbi szolgáltatások/támogatások vehetők igénybe az egészség megőrzése érdekében:
3 éves életkorig kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás,
rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen
beadható védőoltások térítésmentes biztosítása.
3 éves kortól a helyes fogmosási szokások elsajátítása érdekében szájápolási előadások
szervezése az óvodások részére.
Óvodás kortól a környezetvédelem és az egészséges életmód folytatásának fontosságának
ismertetése.
A HPV okozta méhnyakrák és a nemi szemölcsök kialakulása ellen HPV elleni védőoltás
biztosítása 13-18 év közötti gyermekek részére.
Mammographia lakossági szűrővizsgálat.
Egészségnapok szervezése a kerületi óvodákban.
Kerületi szakközépiskolák hallgatói részére egészségkultúra fejlesztése keretében szakorvosi
felvilágosító előadások szervezése a dohányzás, az alkohol fogyasztás veszélyeire felhívás,
valamint szexuális felvilágosítás, életvezetési témákban.
Egészségügyi szűrővizsgálatok és felvilágosító előadások megszervezése /onkológia, szív-és
érrendszeri, szemészeti, mozgásszervi, nőgyógyászati, urológiai/ megbetegedések korai
felismerésére.
Anonim HIV szűrés évente és AIDS Világnapi rendezvény szervezése.
Egészségügyi felvilágosítás, sportolási lehetőségek, mozgásformák, különböző gyógymódok
bemutatása érdekében kerületi lakossági rendezvények szervezése.
Testi és szellemi fogyatékkal élők fizikális állapotának javítása érdekében rehabilitációs
úszás biztosítása.
A fogyatékkal élő mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési munkálatainak
támogatása.
Idős korosztály részére heti rendszerességgel vízitorna, gyógytorna, havi rendszerességgel
egészségügyi előadások, jóga, egészségügyi szűrővizsgálati napok szervezése.

Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Egészségügyi megközelítésben: a gyógyító-megelőző ellátás keretében a fejlesztő (korai fejlesztő
pl.: koraszülött, újszülött) és a különböző rehabilitációs (pl.: mozgásszervi) ellátást elsősorban,
állam által finanszírozott egészségügyi szolgáltatók illetve intézmények nyújtanak. Az intézmények
által nyújtott járó beteg illetve fekvőbeteg szakellátások a betegek által a hatályos beutalási rendnek
megfelelően vehetőek igénybe, a finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál.
Szociális szempontból: a megváltozott munkaképességű személyekről ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 6.§ (1) bek. alapján a megváltozott
munkaképességű személy rehabilitációs szolgáltatásra és rehabilitációs pénzbeli ellátásra jogosult.
A rehabilitációs pénzbeli ellátás kerületünkben Budapest Főváros Kormányhivatal IX. kerületi
Hivatalánál igényelhető, az ellátást a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság folyósítja.
A rehabilitációs szolgáltatás biztosítása érdekében Önkormányzatunk a kerületben élő megváltozott
munkaképességű polgárai részére, valamint a munkanélküliség csökkentése érdekében
közfoglalkozást szervezett, a saját tulajdonú gazdasági társaságán, a FESZOFE KN Kft.-n keresztül.
A Kft. alapfeladata a tartós munkanélküliek és a megváltozott munkaképességűek – elsősorban
ferencvárosi lakosok – foglalkoztatása. A Kft. több területen, többek között nyomda, kötészet;
csomagolás; textília; közterületi és kertészeti részlegen biztosít munkalehetőséget. A rászorultak
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foglalkoztatásának kiteljesítése érdekében a cég Munkaerő-piaci Szolgáltató Irodát működtet, mely
álláskereső és tanácsadó szolgáltatásokat biztosít. A dolgozók egyéni fejlesztési terv alapján végzik
feladatukat, az egyénre szabott követelmények figyelembevételével. A rehabilitációs megbízott
irányításával minden részlegben mentori segítő támogatja a munkavégzést.
2014-ben a Kft. (az áthúzódó programokkal együtt) 1 456 hajléktalant foglalkoztatott különböző
területeken, amivel az ország legnagyobb hajléktalan-közfoglalkoztatójává vált és ezzel a kerület
határain is túlmutató minta-értékű tevékenységgel lehetőséget biztosított a hajléktalanok rendezett
életbe való visszatérésére. Ezzel összefüggésben a társaság közfoglalkoztatási programok
megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként 2014. december 8án a belügyminiszter elismerő oklevél átadásával méltatta a társaság szakmai teljesítményét.
A társaság segít a rendszeres életviteltől elszokott embereknek, hogy valóban visszatérhessenek a
munka világába, és akár a következő közfoglalkoztatási programban vagy akár az elsődleges
munkaerőpiacon meg tudják állni a helyüket, ezzel hozzájárulva a szociális biztonság
megteremtéséhez Ferencvárosban.

Sportprogramokhoz való hozzáférés
Ferencvárosban a 2014-2018. közötti időszakra elfogadott Sportfejlesztési Koncepció egyik kiemelt
célja, hogy a lakossági szabadidősport mindenki számára elérhető legyen. Ennek érdekében 2014től a Nyitott tornaterem program keretében októbertől áprilisig három helyszínen, heti 2-2
alkalommal a kerület lakossága ingyenesen vehet részt sportfoglalkozásokon. A foglalkozások
mozgásanyaga korosztálytól függetlenül végezhető, egy helyszínen önvédelmi oktatás keretében, a
másik két helyen általános fittségi program, gyógytorna elemekkel ötvözve. A szabadtéren májustól
szeptemberig két helyszínen (Haller parkban és a József Attila-lakótelep Nyúldombon) egy
hétköznap délutáni és egy hétvége délelőtti időpontban biztosítunk szakember vezetésével
sportolási lehetőséget a kerület lakói számára. Az elmúlt évek programjairól készült szakmai
beszámolók jól mutatják az igénybevevők létszámának növekedését és az ingyenes foglalkozások
népszerűségére utal, hogy többen keresik meg az Önkormányzatot, már az edzések megindulása
előtt, hogy mikor kezdődnek a tornák.
Kerületünkben 2014-től évente növekvő számban szervezünk sportrendezvényeket, melyek
tematikus programokkal szólítják meg a nőket, az urakat, a gyerekeket, a családokat. A
sportnapokon való részvétel ingyenes, a programokon fogyatékkal élők is részt vehetnek, a
kiegészítő programok (pl. arcfestés, kézműves foglalkozás) minden korosztály részére biztosítanak
szórakozási lehetőséget. 2016-ban a Farsangi Foci Torna nyitotta a sort, ahol a fiúk-férfiak részére
biztosítottunk testmozgási lehetőséget. A Nőnapi Sportnap változatos programja nagy létszámban
mozgatta meg az érdeklődő hölgyeket.
Áprilisban a Költészet Napja alkalmából iskolai váltók részére rendeztünk versenyt a Gát utcában.
Májusban az Aszódi lakótelepen a Gyereknap keretében biztosítottunk sportprogramokat a
környékben lakó fiataloknak. Júliusban kétszer egy hét Sporttáborba vártuk a kerület hátrányos
helyzetű általános iskolásait, ahol a napi két foglalkozás mellett, háromszori étkezést és kézműves
fogalkozásokat biztosítottunk a gyerekeknek .
Szeptemberben a két felújított közterület a Nehru park és Ferenc tér átadására is szerveztünk
sportprogramot, ahol mindenki kipróbálhatta a felújított sportszereket és pályákat.
Októberben „Emlékfutás 1956.” keretében iskolai váltófutó versenyt hirdettünk, novemberben a
Sportnap Uraknak rendezvénnyel a Nemzetközi Férfinap keretében hívjuk fel a figyelmet a sport és
testmozgás szerepére az egészséges életmód kialakításában.
Decemberben a közelgő Karácsony jegyében Adventi sportnapra várjuk a családokat, ahol a sportos
programok mellett kézműves foglalkozásokon készülhetnek a szeretet ünnepére.
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A kerületben található játszótereken és sportpályákon kialakított sportolási lehetőségek nyitva
állnak egész évben a sportolni vágyók előtt. A korszerű fitnesz parkok megtalálhatóak a
Nyúldombon, a Haller parkban, a Kerekerdő parkban és szinte minden közterületi játszótéren várja
műfüves pálya a focizni vágyó felnőtteket és gyerekeket.
A kerület vezetése fontosnak tartja a sportolási lehetőségek ingyenes biztosítását a lakosság részére,
hogy mindenki számára elérhető legyen az egészségmegőrzés és a szabadidő hasznos eltöltése
Ferencvárosban. A sport egészségmegőrző és prevenciós hasznát hosszútávon kívánjuk a lakosság
szolgálatába állítani. A kulturális események mellett is mindig biztosítunk lehetőséget sportolásra, a
Lakótelepi Mulatság és a Haller parki rendezvények keretében petanque, ugrálóvár, futóverseny és
sportjátékok várják az érdeklődőket.
Az éjszakai pingpong, az ifjúsági iroda által szervezett sportesemények, az idősügyi program
keretében látogatható sportfoglalkozások biztosítják, hogy minden korosztály részt vehessen a
kerület sportprogramjain.

Szociális gondoskodást nyújtó szolgáltatás
Az Szt. alapján és az egyéb vonatkozó jogszabályokban, valamint a helyi rendeletben meghatározott
szociális alapfeladatok ellátása és szakosított ellátás az Időskorúak Átmeneti Gondozóházának
működtetésével.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén az Önkormányzat a Szt. 62.§-ban
foglaltak alapján a szociálisan rászorultak étkeztetését a Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága (FESZGYI) a Szociális Szolgáltató Központ Intézményei útján szervezi meg az
alapellátás keretén belül.
Az ellátás célja, hogy a FESZGYI napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti azt a szociálisan
rászorult személyt, aki kora vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,
szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt önmaga és eltartottjai részére más módon nem képes
étkezést biztosítani.
Alapellátás:




szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali ellátás

A szociális étkezés ellátásának módja lehet:
a) helyben étkezés,
b) elvitel lehetővé tételével,
c) étkezés házhozszállítással
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A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja:
A szociális étkeztetés szakmai egységei, a szolgáltatásnyújtás telephelyei:
Intézmény neve

Levelezési cím

Szivárvány
Gondozási Központ

1098 Bp.
Toronyház u. 11.

Szerető
kezek
1098 Bp.
Idősek Klubja
Friss u. 5
Platán
Idősek Klubja

1098 Bp.
Toronyház u.11.

Árvácska
Idősek Klubja

Telefon, e-mail

Szolgáltatási formál

280-9598, 348-0189
szivarvany@feszgyi.hu

Étkeztetés elvitellel,
Étkeztetés
kiszállítással

280-6702
Étkeztetés helyben
szeretokezekklub@feszgyi.hu fogyasztással
280-6684
platan@feszgyi.hu

Étkeztetés helyben
fogyasztással,

1097 Bp.
Ecseri út 19.

280-5701
arvacska@feszgyi.hu

Étkeztetés helyben
fogyasztással,
Étkeztetés elvitellel

Tavirózsa
Gondozási Központ

1097 Bp.
Mester u.33-35.

217-5693
tavirozsa@feszgyi.hu

Étkeztetés elvitellel,
Étkeztetés
kiszállítással

Napsugár
Idősek Klubja

1097 Bp.
Mester u.33-35.

215-7689
napsugar@feszgyi.hu

Étkeztetés helyben
fogyasztással

Nefelejcs
Gondozási Központ

1092 Bp.
Knézich u. 17.

218-3683, 210-9281
nefelejcs@feszgyi.hu

Étkeztetés elvitellel,
Étkeztetés
kiszállítással

Borostyán
Idősek Klubja

1092 Bp.
Knézich u. 17.

218-3683, 210-9281
borostyan@feszgyi.hu

Étkeztetés helyben
fogyasztással

Az ellátottak statisztikai adatai
2015. évi összes igénybevevők száma
Intézmény

étkezők helyben

elvitellel

kiszállítással

összesen

-

30

49

79

Szerető kezek
Idősek Klubja

14

-

-

14

Platán
Klubja

20

-

-

20

Szivárvány
Gondozási
Központ

Idősek
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Árvácska Idősek
Klubja

10

40

-

50

-

39

63

102

23

-

-

23

-

14

67

81

Borostyán
Idősek Klubja

33

-

-

33

összesen

100

123

179

402

Tavirózsa
Gondozási
Központ
Napsugár Idősek
Klubja
Nefelejcs
Gondozási
Központ

Forrás: helyi adat
A 2014. év és a 2015. év összes igénybevevők száma
ÉV

helyben étkezők

elvitellel

kiszállítással

összesen

2014. év

116

150

180

446

2015. év

100

123

179

402

Forrás: helyi adat
A tavalyi évhez képest az összes igénybevevők száma 44 fővel kevesebb, ami 10%-os
létszámcsökkenést jelent. A szolgáltatásokon belüli igénybevételi módok aránya nem változott, az
étkezést kiszállítással igénybe vevők száma a legmagasabb. A helyben étkezők és az elvitelesek
száma jelentősen csökkent, a kiszállítással igénybe vettek száma közel azonos az előző évihez (Lásd
lentebb).
A szociális étkezők jogosultság szerinti megoszlásuk:
Jogosultság jogcíme
életkor
önellátásra részben képes
fogyatékos
pszichiátriai vagy szenvedély
beteg
hajléktalan
összesen:

helyben
fogyasztással

elvitellel

házhozszállítással

összesen

73
20
1

45
24
5

131
23
10

249
67
16

6

48

15

69

100

1
123

179

1
402

Életkor alapján a szociális étkeztetésben részesülők 62% jogosult ellátásra.
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Orvosi javaslat alapján elérhető az ellátottak számára a diétás étrend rendelése. Cukorbeteg és epés
diétás étrendet tudnak biztosítani számukra. A diétás étrend biztosítása nagymértékben hozzájárul,
igénybevevőink egészségi állapotának megőrzéséhez.
2015 évben az ebédrendelés közel 26%-át a diétás étel adag tette ki. Ebből 8,85 % epekímélő, 17,15
% cukros diéta.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás során az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében
szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek, és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját
környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Továbbá jelzőrendszeres készüléket biztosít az Önkormányzat ellátási szerződés keretén belül a
szolgáltatást igénybe vevőknek.
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Ferencvárosban 2015-ben 244 fő lakos részesült házi segítségnyújtásban.
Gondozási Központok szerinti megoszlásban:
A/ Szivárvány Gondozási Központ (József Attila lakótelep): 82 fő.
B/ Tavirózsa Gondozási Központ (Középső-Ferencváros): 63 fő
C/ Nefelejcs Gondozási Központ (Belső-Ferencváros):
99 fő
Ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele
Összesített adatok:
neme
0-5
6-13 14- 18éves éves 17
39
éves éves
1
férfi
1
nő
Mind1
1
összese
n

4059
éves
3
5
8

6064
éves
5
4
9

6569
éves
3
12
15

7074
éves
4
16
20

7579
éves
6
27
33

8089
éves
11
89
100

90-x
éves

Össz.

12
45
57

45
199
244

Az ellátotti létszám a tavalyi évhez képest jelentős változás nem mutat.
A házi segítségnyújtást az elmúlt évhez hasonlóan leginkább a 80 év feletti korosztályhoz tartozó
nők veszik igénybe.
Igénybevételi jogosultság megoszlásában nem történt jelentős változás, 41 % körüli az életkor
alapján való jogosultság.
Idősek Nappali Ellátása
Az idősek klubja az otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára
kialakított intézmény. Az idősek klubjába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki
egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatást igényel.
Az idősek klubja a klubtagok részére napi életritmust biztosító szociális, egészségi és mentális
állapotuknak megfelelő szolgáltatást nyújt.
A nappali ellátás az igénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának megőrzése és
javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az
alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
szociális étkeztetés keretében meleg élelem biztosítása, helyben fogyasztással,
mentális gondozás
segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
szabadidős programok szervezése (kártyázás, TV nézés, Video-DVD, újság
előfizetés, társas játékok), az igénybevevő mentális és egészségügyi állapotának
megfelelően.
Az idősek klubja a szolgáltatását nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt
elérhető módon biztosítja. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez,
valamint helyet biztosít a közösségi szerveződésű csoportoknak összejövetelekre,
rendezvények megtartására.
Az érdeklődők az alábbi telephelyeken működő Idősek Klubjait kereshetik fel:
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1.

Árvácska Idősek Klubja
1097 Budapest, Ecseri út 19.
Tel.:
280-5701
E-mail:
arvacska@feszgyi.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 20 fő
Kapcsolattartó: Kundra Katalin

2.

Borostyán Idősek Klubja
1092 Budapest, Knézich u. 17.
Tel.:
210-9281
E-mail:
borostyan@feszgyi.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 60 fő
Kapcsolattartó: Gyarmati Zsuzsanna
3. Napsugár Idősek Klubja
1095 Budapest, Mester u. 33-35.
Tel:
217-5693, 215-7698
E-mail:
napsugarklub@feszgyi.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 30 fő
Kapcsolattartó: Krizsánné Tóth Mária
4. Platán Idősek Klubja
1098 Budapest, Toronyház utca 11.
Tel.:
280-6684
E-mail:
platan@feszgyi.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő
Kapcsolattartó: Almássy Gáborné

5.

Szerető Kezek Idősek Klubja
1098 Budapest, Friss u. 5.
Tel.:
280-6702
E-mail:
szeretokezekklub@feszgyi.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 65 fő
Kapcsolattartó: Kiss Éva

Idősek Átmeneti Gondozóháza a szakosított ellátás keretében működik
A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza a Budapest Főváros közigazgatási területén, illetve
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén élő időskorúaknak illetve
azoknak a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek nyújt testi, lelki és szellemi gondozást,
akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen erre nem képesek.
Az ellátás átmeneti megoldást kíván nyújtani gondozási szükségletekre. Célként fogalmazódik
meg, hogy az igénybevevő a gondozási időszak lejártát követően ismét visszakerülhessen, a
családjába illetve amennyiben ez nem lehetséges végleges elhelyezésre kerüljön.
Annak érdekében, hogy a célok megvalósulhassanak, a gondozóház 24 órás felügyelet mellett
biztosít ápolást, gondozást az ellátottak számára.
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A Szerető Kezek Időskorúak Átmeneti Gondozóházának lakói életkori és nemek szerinti
megoszlása a következő:
életkor

férfi/
fő

nő/
fő

55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-89
90-x
Összesen

2
-

3-

1
3

4
1
8

Az Időskorúak Gondozóházában az éves átlag létszám 12 fő volt, a szolgáltatás kihasználtsága
100%-os. Az intézmény átmeneti jellegénél fogva változnak a lakók, de még így is jelentős
létszámot alkottak/ alkotnak, akik kihasználják a maximális két év tartózkodás lehetőségét, jelenleg
mind a 12 fő ellátást igénybevevő végleges elhelyezésre vár.

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
Az önkormányzat nem tud olyan esetről, amikor a szolgáltatások nyújtásakor nem érvényesült
volna az egyenlő bánásmód elve. A területen képzett szakemberek dolgoznak, akiktől elvárható,
hogy ezekre az elvekre odafigyeljenek.







A Budapest Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, valamint a Polgármesteri Hivatal
közös szervezésében valósítottuk meg az „Esélyegyenlőség a gyakorlatban” című
pódiumbeszélgetést. A beszélgetésen a hivatali munkatársakon kívül a kormányhivatal
ügyfélszolgálatain, és az esélyegyenlőség témaköre iránt érdeklődő más önkormányzati
szakemberek is részt vettek.
Esélyegyenlőségi képzés zajlik 2014. óta munkavállalók részére (óvodákban,
bölcsődékben).
„Rendhagyó esély órákat” szeretnénk biztosítani 7-12. osztályos általános és
középiskolás tanulók részére ez a program a tanév során folyamatosan igénybe vehető.
„Van közöm hozzá, Van közöd hozzá, Van közöm hozzád”(roma/cigány népismeret,
kultúra)
„Ismerj meg” (idősek, fogyatékossággal élők)

A rendhagyó órák különlegességeként említhető, hogy e fenti hátrányos helyzetű csoportok tagjai is
jelen vannak, tapasztalati szakértő szerepben. Mindez alkalmat teremt a találkozásra, s egyben
elősegíti, hogy akár a média olykor felszínes ábrázolásától eltérően, valósághű és hiteles képet
nyújtsunk. A diákok visszajelzései alapján, az előadók kedvessége, közvetlensége és hiteles
kommunikációja nagyban hozzájárul az órák interaktív megvalósulásához, az esetleges sérelmek
közléséhez, a nehézségek megbeszéléséhez.
A Rendhagyó Esélyteremtési órák alkalmával figyelembe vesszük az adott célcsoport sajátosságait,
valamint lehetőséget kínálunk a témakör megválasztására. Ennek mentén lehetőség nyílik akár
hazánk legnagyobb nemzetiségének, a cigányságnak megismerésére, betekinthetünk a
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fogyatékossággal élő emberek világába, avagy a pályaválasztás és az önkéntesség is opcióként
választható.
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A hátrány kompenzálására szolgál gyakorlatilag a teljes pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátórendszer, emellett egyes a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szolgáltatások. Tekintettel arra, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere jelentős
átalakulásokon ment át, ezért e helyen megemlítésre kerülnek az új szabályozás szerinti
támogatások.
A 2015 januárjától hatályos törvénymódosítások (Szociális törvény, Gyermekvédelmi törvény) célja
az önkormányzati segély kialakítása, ezáltal az ellátást igénybevevők számára a szociális
ellátórendszer átláthatóbbá, közérthetőbbé tétele volt.
Az önkormányzati segély kialakítása során az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti
segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az ellátások egyszerűsítése
érdekében összevonásra került.

Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Közösségi élet színterei, fórumai
A kultúra esetében rendkívül diverzifikált kínálattal rendelkezik a kerület, amely magában foglalja
az olyan országos jelentőségű, állami fenntartású kulturális intézményeket, mint a Nemzeti Színház
és a Művészetek Palotája, illetve a kisebb, de nemzetközileg is elismert alternatív, kortárs
színházakat, kulturális befogadó helyeket, műhelyeket, mint a Trafó Kortárs Művészetek Háza,
Stúdió K Színház. Az oktatási és kulturális szolgáltatások kedvező alapot jelenthetnek a kulturális
és kreatív gazdaság erősítésére, hiszen egy olyan fogyasztói és alkotó réteget vonzanak a kerületbe,
amely számos szolgáltatás és vállalkozás megtelepedését segítheti.
Évente mintegy 1500 program közül választhatnak a kerületi lakosok, illetve a kerületbelátogatók.
A programok nagy része a családok számára kínál kikapcsolódási lehetőséget és színvonalas
együttlétet, így például a József Attila-lakótelepen a Játszó-szerda rendezvénysorozat, melyhez
2013-ban a Ferenc téri Játszó-csütörtök sorozata is csatlakozott, illetve a Ferencvárosi Cimborák
sorozat és a Ferenc téri esték.
A hagyományteremtő nagyrendezvények közül az egyik legnépszerűbb a 2011 óta megrendezett –
neves borászokat, stand-up komédiásokat és zenekarokat felvonultató –Humor- és Borfesztivál
szódával. A Lakótelepi Mulatság pedig a József Attila-lakótelepen élők kedvelt programja.
A fesztiválok mellett nagyon népszerűek azok a rendezvények, melyeken a helyi alkotó és
előadó művészek mutatják be programjaikat, munkájukat.
Az elmúlt években egyre gyakrabban adódott alkalom bemutatni a testvérvárosok – az erdélyi
Sepsiszentgyörgy, a felvidéki Királyhelmec, a vajdasági Magyarkanizsa és a kárpátaljai Beregszász
– művészeit, hagyományait. A városvezetés nemcsak a felnőttek, de a gyerekek találkozását is
szorgalmazza: immár második esztendeje, a Nemzeti Összetartozás Napján a ferencvárosi iskolák
tanulói és a határon túli testvértelepülésekről érkezett diákok közösen adnak elő magyar népdalokat.
1997 óta hagyomány, hogy Ferencváros Önkormányzata a nyári szünidőben a balatonlellei
önkormányzati táborban 8 napra vendégül látja testvérvárosai (Királyhelmec, Beregszász,
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Sepsiszentgyörgy és Magyarkanizsa) kiemelkedő eredményt elérő diákjait. A baráti találkozó célja
a határon túli magyar lakta területek kultúrájának, szokásainak megismerése, közös szórakozást
nyújtó programok keretében, valamint Ferencváros bemutatása vendégeinknek.
Minden évben 6 fő diákot és 2 fő kísérő pedagógust lát vendégül Ferencváros Önkormányzata, a
házigazda szerepét évente felváltva látják el a ferencvárosi iskolák tanulói.
A tanulók a nyaralás végén az őket meglátogató önkormányzati vendégeknek kis műsorral
készülnek, ezek a bemutatkozó műsorok nagy népszerűségnek örvendenek mind a testvérvárosi
mind a ferencvárosi tanulók körében.
Önkormányzatunk saját fenntartású színházat, illetve galériát és helytörténeti gyűjteményt,
működtet, mely önként vállalt feladatok a kultúra iránti elköteleződésünk megnyilvánulásai,
ugyanúgy, mint az a tény, hogy három országosan, illetve nemzetközi szinten is elismert zenekarral
kötöttünk közszolgáltatási szerződést, ezzel elérve azt, hogy a komolyzene Ferencváros kulturális
életének szerves részévé válhatott. Az 1998 óta működő - a pesti belső kerületek közt kuriózumnak
számító - Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai magas színvonalú munkájának eredményeként
helytörténeti séták, kiállítások és rendezvények, filmvetítések mélyítik a lokálpatrióta szellemiséget.
Az Önkormányzat művelődési és kulturális életének szervezését a Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei (a továbbiakban: FMK) költségvetési szervként látja el, mely a
székhelyén kívül további két épületben is ellát művelődési feladatokat a József Attila-lakótelepen.
Az FMK 2014-ben ünnepelte 25. születésnapját, azonban az 50 évvel ezelőtt úttörő háznak épült
központ a rendszeres karbantartás és kisebb beruházások ellenére is teljes felújításra szorulna,
ugyanakkor az FMK jelenlegi formában történő működtetése is átgondolásra, felülvizsgálatra
szorulna.
A Toronyház utcai Közösségi Ház állapota is szükségessé tenné a teljes felújítást, melynek egyik
akadálya lehet, hogy az ingatlant Önkormányzatunk csak bérli. A probléma kezelése érdekében
érdemes megvizsgálni, hogy van-e mód az ingatlant közfeladat ellátása céljából a Magyar Államtól
térítésmentesen megigényelnünk, és azt követően felújítanunk, mivel ezen ingatlan a József Attilalakótelep egyik meghatározó alternatív közösségi tere is.
A 2015. április 11-én, József Attila születésének 110. évfordulója alkalmából átadott megújult
József Attila Emlékhely nagy büszkesége kerületünknek, a 21. századi muzeológiai elvárásoknak
megfelelő oktatási célú, kulturális turizmusra is méltán számot tartó élménykiállítás lehetőséget ad
az önkormányzat részére, hogy a már korábban elindított József Attila-kultusz építése újabb
lendületet kapjon.
Európa és Magyarország szívében Ferencváros Önkormányzata olyan modellértékű Roma
Koncepciót dolgozott ki és alkalmaz, mely nemcsak rövid- és közép-, hanem hosszú távon is
gondoskodik arról, hogy a mindenkit megillető jogok és kötelességek szellemében a település olyan
nélkülözhetetlen tagjai legyenek a romák, akik maguknak és a közösségüknek egyaránt hasznos
tevékenységet végeznek.
A Roma Koncepció célja, hogy
-

csökkenjen a szegénységben élők aránya,
csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása,
csökkenjen a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbség,
javuljon a roma nők helyzete.

A Roma Koncepció lényegében azt a szemléletet tükrözi, hogy a roma lakosságot - kultúrájának
megtartása mellett - olyan információkkal és szokásokkal ismertesse meg, amelyek a többségi
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társadalomban elfogadottak. Ferencváros a roma felzárkóztatási programját olyan helyi közösségi
befektetésként kezeli, amelynek eredményei hosszú távra alapozzák meg településünkön a helyi
társadalom gazdasági stabilitásához, gyarapodásához szükséges közösségi együttműködést.
A Roma Koncepció éves cselekvési terveiben megfogalmazott programok átfogó, sok területre
kiterjedő képet mutatnak, amelyek valóban arra szolgálnak, hogy a kerületben élő romák helyzetét
javítsa, társadalmi integrációjukat elősegítse. Önkormányzatunk a nemzetiségek és az
esélyegyenlőség iránti elkötelezettségét jelzi továbbá az a tény is, hogy 2011. év végétől főállású
esélyegyenlőségi referens került alkalmazásra a Polgármesteri Hivatalban.
A Roma Koncepcióban eddig megvalósult és sikeres programok a teljesség igénye nélkül:
















Roma - Magyar Diák Kulturális Fesztivál
Roma, nem Roma Nők Akadémiája
Lehetőségek Iskolája
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme
„Fogjuk meg egymás kezét” program
Bűnmegelőzési foglalkozások
Sporttal az előítéletek ellen
Roma Holokauszt Emléknapi rendezvény
„Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!”
Konferencia a Romák Világnapján1971. április 8. napján ült össze az I. Roma
Világkongresszus. A különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták,
hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzetközi közéletben közösen lépnek
fel. Az esemény tiszteletére az ENSZ a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította április 8át, a cigányság pedig legfontosabb „nemzeti” ünnepeként. Első ízben konferenciával
emlékeztünk a Roma Világnapra Ferencvárosban.
Szülői fórumok
Havonta egy alkalommal újabb és újabb előadásokkal próbáljuk felhívni a figyelmet a
tudatos családépítés fontosságára a „családi mindentudó keretében”. A meghívott előadók
igyekeznek a felmerülő kérdésekre és problémákra a legmegfelelőbb tanácsokat adni a
hozzájuk forduló roma és nem roma szülőknek. A program helyszíne: a Kén Utcai Óvoda,
résztvevők száma alkalmanként 15-20 fő.
A meghívott előadók között szerepelt Erőss Rózsa Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkaügyi Központ Ráday utcai Kirendeltségéről és Gáspár Csaba szociális munkás.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Cigány Táncház
Hagyományőrző gyermektábor
Roma gyermekkarácsony

A ferencvárosi felzárkózási politika sikeres megvalósításának egyik nélkülözhetetlen feltétele a
társadalom egészének megszólítása, a szemléletformálás, melyre a következő időszakban is nagy
hangsúlyt szeretnénk fektetni.
Összegzésként elmondható, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a
jogszabályi kötelezettségein túlmutató, kezdeményező és konstruktív szerepet vállal a nemzetiségi
önkormányzatokkal való együttműködésben.
(Forrás: Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019.)
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A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Magyarország Alaptörvénye a Szabadság és felelősség című fejezet XXIX. cikkelyében a
nemzetiségekről az alábbiakat tartalmazza:
„(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez
tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A
Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való
egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.
(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
(3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint a helyi
és országos önkormányzataik megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg.”
Az Alaptörvényben rögzítettek értelmében sarkalatos törvényként megalkotásra került a
nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatásköreinek szabályozási kereteként a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.).
A kerületben működő roma nemzetiségi önkormányzatnak – a többi nemzetiségi önkormányzathoz
hasonlóan - feladata, hogy saját hagyományát, kulturális értékeit ápolja, illetve megismertesse a
többségi társadalommal. A roma önkormányzatnak ezen felül kiemelt feladata a hátrányos
helyzetben levő romák segítése. Nyaranta roma hagyományőrző táborokat szerveznek, nem csak
roma származásúak számára, azzal a céllal, hogy minél többen ismerjék meg a roma kultúrát, amely
a békés egymás mellet élésnek fontos eleme.
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

javasolt fejlesztési lehetőségek

A sikerek és pozitív példák rendszeres
kommunikációja növeli a motivációt és a
társadalmi támogatottságot.
A roma kultúra támogatása és népszerűsítése
nélkülözhetetlen szerepet játszhat az első lépés
megtételében mivel a roma kultúra ápolása
Romákkal
szembeni
diszkrimináció
hozzájárul a romákkal kapcsolatos társadalmi
megjelenése
kép pozitív irányú formálásához, ezért a roma
kultúra művelésének támogatása mellett meg
kell teremteni annak feltételét, hogy a többségi
társadalom is megismerhesse a roma
hagyományok
és
kultúra
értékeit
Ferencvárosban.
Lakások minőségi javítása.
A lakhatás biztonságának további erősítése.
A közfoglalkoztatás, mint a közösségért végzett
Komplex
programokkal
(képzés
+
értékteremtő munka rendszerének fejlesztése,
munkatapasztalat) elősegíteni a munkaerő-piaci
bővítése, a lehetőség szerint személyre szabott
alkalmasság fejlesztése.
közfoglalkoztatásnak a nyílt munkaerő-piacra
63

való átmeneti jellege erősítése.
Felzárkóztatási, fejlesztési programok bővítése.
A
szegénység,
szociális
kizáródás
Lehetőség szerint a szociális, gyermekjóléti
újratermelődésének megakadályozása.
szolgáltatások bővítése.
A roma és a tartósan rászorulók aktív korúak
Képzési lehetőségek bővítése.
képzettségi szintjének emelése.
A siker érdekében fontos a helyi civil
szervezetek bevonása a programok tervezésébe,
lebonyolításába; a másik oldalról pedig az
A romák, tartósan rászorulók és gyermekek
egészségügyi
szakemberek
bekapcsolása
egészségi állapotának javítása, a születéskor
önismereti, kommunikációs és érzékenyítő
várható élettartam növelése, valamint az
tréningekbe.
Az
egészséges
életmóddal
egészségügyi
ellátórendszerhez
való
kapcsolatos
információk,
szolgáltatások
hozzáférésük javítása.
elérhetővé tétele (pl.: helybe vinni a szűréseket;
megismertetni az egészségügyi szolgáltatásokat
stb.) 
Minél szélesebb réteghez jusson el a
Roma nők képzettségi alacsony képzettségi, Lehetőségek Iskolája, illetve a Nő az esély
foglalkoztatási szintjének emelése.
program.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

A rendelkezésre álló, a gyermekek jóllétével foglalkozó tudományos kutatások, felmérések, illetve a
gyermekek és családjaik életkörülményeire vonatkozó statisztikai adatok árnyalt, gyakran
elgondolkodtató tényeket és tendenciákat mutatnak. Ezek alapján elmondható, hogy a gyermekek
esélyegyenlőségének biztosítása az egyik legsürgősebb feladat, ez az a terület, amelyen jelentős
elmaradás figyelhető meg a magyarországi helyzet és az Európai Unió átlaga között.
2011-ben „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiát, valamint a roma stratégiát egyetlen
programba a “Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia-mélyszegénység, gyerekszegénység,
romák 2011-2020” című stratégiába integrálták, mely a szegénység szempontjából meghatározó,
speciális problématerületi metódusok (gyermekszegénység, romaügy, hátrányos helyzetű térségeket
érintő stratégiák) integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben való kezelését kívánja
előmozdítani, annak érdekében, hogy az ágazatközi megközelítések hatékonyabban
érvényesüljenek. A stratégia szerint maximalizálni kell az összes gyerek lehetőségét a jövőben, és a
szegénység, valamint a kirekesztődés problémáját hatékonyan kell kezelni. A társadalmi
felzárkóztatás kulcskérdéseként a hátrányos, halmozottan hátrányos, köztük roma gyermekek
helyzetének javítását, valamint a szegénység átörökítésének megakadályozását rögzíti. A célokhoz
rendelt eszközöket hat beavatkozási területhez sorolta. 1. Gyerekek jólléte, 2. Oktatás-képzés, 3.
Foglalkoztatás, 4. Egészségügy, 5. Lakhatás, 6. Bevonás, szemléletformálás, a diszkriminációs
jelenségek elleni küzdelem.
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Az UNICEF Magyar Bizottság 2014-es Gyermekjólléti jelentése egy reprezentatív kutatás
eredményeit foglalja össze. A kutatás 2012 novembere és 2013 januárja között zajlott a TÁRKI
szakmai irányítása alatt, 0-18 éves gyermeket nevelő családok részvételével. Az adatfelvétel során 1
022 sikeres kérdőív készült, amely 1 592 gyermek helyzetéről adott képet: az alapvető
(létfenntartáshoz szükséges), az oktatási és tanulási szükségletek, valamint a társas kapcsolatok és
lehetőségek területén érvényesülő lehetőségek dimenzióiban. (A kutatás a középréteg és az alsó
középréteg családjainak problémáit és nehézségeit mutatta be. A szegénység és a mélyszegénység
dimenzióival a jelentés nem foglalkozik külön. Az adatok így még elgondolkodtatóbbak, hiszen
nem tartalmazzák a gyermekeknek azt a 24%-át, akik szegénységben élnek.) A kutatás eredményei
alapján a középrétegről általánosságban elmondható, hogy 2009-hez képest romlott a helyzetük,
miként a teljes népességen belül is emelkedett a nélkülözők aránya.
Természetesen a fent vázolt általános országos tendenciáktól és állapotoktól Ferencváros sem tudja
teljes mértékben függetleníteni magát.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a várospolitika minden lényeges
kérdésében érintett korosztálynak tekinti a gyermek- ifjúsági korosztályt. A fiatalokat továbbra is
bevonja az őket érintő kérdések megvitatásába, a rájuk vonatkozó, velük kapcsolatos döntések
meghozatalába.
A városvezetés felelősséget érez a gyermek-ifjúsági korosztály iránt, fontosnak tartja megismerni
sajátosságait, jellemzőit, elvárásait.
A IX. kerületben a gyermek- és ifjúsági korosztály segítése kiemelt feladat. A korosztályi
problémák megoldásában részt vállalnak az önkormányzat intézményei, társintézmények, civil
szervezetek, egyházak.
Ferencváros Önkormányzata a kerületben élő valamennyi gyermek és fiatal életkörülményeinek
javításáért felelősséget érez, és ennek megfelelően gondoskodik róluk alapul véve a területet érintő
törvényi előírásokat és a helyi szabályzókat, rendeleteket.
Az Önkormányzat a jövőben is a jelenlegi gyakorlatot kívánja folytatni, igazodva a helyi
sajátosságok és körülmények változásaihoz, a kor igényeiből fakadó új elvárásoknak megfelelően.
Az erőforrások elemzése, áttekintése fontos szempont a minden területe érintő fejlesztések
stratégiájának további meghatározásához.
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 249/2012.(VI.07.) számú határozatában
fogadta el az Ifjúsági Koncepciót (2012-2015).
A koncepcióban kitűzött célok és feladatok az alábbi területeken valósultak meg:
 Gyermek-ifjúsági munka, ifjúságsegítés, kultúra: 2012. évben alakult meg a Ferencvárosi
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) valamennyi kerületi köznevelési
intézmény részvételével.
 Tanulás és környezete: pályaválasztási börze, pályaválasztási tanácsadás.
 Egészségtudatos magatartás: AIDS Ellenes Világnap alakalmából rendezvény szervezése,
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése.
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A gyermekek helyzetének általános jellemzői
(pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása
(állandó népesség)
Korosztály
megoszlása
0-2 éves korig

1647

3-5 éves korig

1390

6-13 éves korig

3068

14-17 éves korig

1337

18 évesek

359

Összesen

7801

Forrás: KEKH, 2016.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott módon
– a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvtben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, illetve külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) az igénybevételére. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása esetén a kedvezményre jogosultak
részére, évente két alkalommal természetbeni támogatás kerül folyósításra Erzsébet-utalvány
formájában.. A természetbeni támogatás összege jelenleg 2014-ben is, alkalmanként és
gyermekenként 5800 Ft/fő. volt,
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát meg kellett állapítani, ha
a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 130 %-át.
Egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140 %-át.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról elmondható, hogy az összes
támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában részesülnek.
Több év óta figyelemmel kísérjük a rendszeres jellegű gyermektámogatások változását. A 20062007. évi adatok nem teljesen a valós képet mutatják, mivel a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménynek kevésbé haszonélvezői a gyermekek napközbeni ellátásában, valamint az óvodai
nevelésben nem részesülő gyermekek, illetve a már nagykorú, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló 25 év alatti személyek. Ennek következtében sokan a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot nem veszik igénybe. A 2010-2013-as adatokból az volt látható,
hogy a támogatottak száma már nagyobb mértékben növekedett, mint az azt megelőző években.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek számát
korcsoportos bontásban is megvizsgáltuk, ez a 2014. év decemberi adatai alapján az alábbiak szerint
alakult:

19
évestől;
31; 4%

15-18
éves; 173;
20%

0-6 éves;
220; 26%

7-14 éves;
433; 50%

A 2015. évi adatok alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítások száma, a 2013. (940 fő) és 2014.évi (857 fő) adatokhoz viszonyítva tovább csökkent
(745 fő).
0-6 éves
7-14 éves
15-18 éves
19 éves
Összesen

202
377
131
35
745

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmek elutasítására 2015. évben
55 esetben az alábbi okok miatt került sor:
Jövedelem
Már részesül a támogatásban
Vagyonnal rendelkezik
Nagykorú és nagykorúsága előtt nem
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
Összesen:

50
1
1
részesült

3
55

2013. április 1-jétől kezdődően a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás elnevezés megszűnt,
egyúttal ez a pénzbeli támogatási forma beintegrálódott, a vele szorosan összefüggő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény alá. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a
gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,
balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. E
pénzbeli támogatás jogosultsági feltételeiben történt változás (családba fogadó gyám, gyermek
tartására kötelezettség) okán, az ellátásra jogosultak száma drasztikusan lecsökkent.
A támogatást a jegyző állapítja meg, havi összege 2015-ben is gyermekenként a nyugdíjminimum
22 %-a, azaz 6.270,-Ft volt. Az egyszeri pótlék összege pedig 8.400,-Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelem
elutasítására 2014. évben egy alkalommal került sor, mivel kérelmező (mint tartásra köteles
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személy), a család egy főre jutó jövedelmi viszonya miatt, gyámgyermekére tekintettel nem
részesülhetett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami alapfeltétele a pénzbeli támogatás
igénybevételének. A 2015.évben nem történt pénzbeli támogatás iránti kérelem elutasítás.
2015.évben a fő volt jogosult.
Az elmúlt évben tapasztalható volt az a jelenség, hogy a társadalmi csoportoktól függetlenül, a
családok válással végződő konfliktusai a gyermekekre jelentenek igazán nagy veszélyt. A
kapcsolattartásokkal, láthatással összefüggő, a háttérben személyi, és vagyoni vitákkal terhelt ügyek
gyakran kerülnek rendőrség, bíróság elé, ahol a gyermek érdeke könnyen elsiklik. Gyakori, hogy
ezekben a konfliktusokban a gyermeket használják fel egymás ellen.

A szabálysértéssel vagy bűncselekménnyel vádolt fiatalkorúakra vonatkozó eljárásokkal
kapcsolatos szabályok a megelőző években szigorodtak. Ennek hatásaként is a 2014-t megelőző
években csökkent a szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma. A 2014-ben
kezdődött növekedés folytatódott, s az elkövetők esetében magasabb növekvő tendenciát mutat a
nem gondozottak aránya, míg az alapellátottak s a védelembe vetteké lényegében nem változott. Ez
azt jelentheti, hogy a jogszabályok változásai, a szigorítás elérhette a hatását.
Tapasztalatok szerint az elkövetett esetek javarészt rablás, garázdaság, magán-okirat hamisítás (pl.
bérlet), kisebb értékű vagyon elleni cselekmények. 2015-ben is csak elvétve érkezett kisebb értékre
elkövetett áruházi lopásról jelzés a Központba.
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A korábbi évekre jellemző volt, hogy a pártfogókhoz csak a jóval cselekmény elkövetése után
kerültek a fiatalok. A szolgálattal azonban a kapcsolat gyakran abban merült ki, hogy információt
kértek a fiatalokról, de közös munkáról nem igazán beszélhettünk. A törvénymódosítás lehetővé
tette, hogy pártfogói felügyelet mellet a gyermekvédelem is támogassa a fiatalkorú elkövetőt,
megelőző pártfogás és védelembe vétel keretében, ami 2015-ben már egyre több esetben elő is
fordult a Gyermekjóléti Központban. Eredményességről azonban még nincsenek tapasztalatok,
ugyanis jelenleg az együttműködés inkább a megelőző pártfogás elrendelése körül teendőkben
merül ki, mint a közös környezettanulmány, de az elrendelés után már jóval kevesebb a kooperáció.
A korábbi évekhez képest hasonlóan alakult a fiatalok, gyermekek körében a szenvedélybetegség,
alkohol és drogfogyasztás. A divat, s a kotráscsoportok hatására a parti, dizájnér drogok használata
és a füves cigaretta a jellemző. Még mindig több kamaszkorú gondozottról tud a Gyermekjóléti
Központ, hogy használ kábítószert, de a szerhasználat szinte mindig rejtve marad, így nehéz
segíteni nekik. 2012-től a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezetében az Alul-Járó
Ifjúsági Információs Szolgálat, majd H52 mellett a Gyermekjóléti Központ is részt vesz a
munkában. Sajnos a tapasztalat az, hogy a KEF pozitív célkitűzései, szándékai ellenére vajmi kevés
közvetlen befolyást tud gyakorolni a kábítószerek terén a tényleges helyzetre.
Szólni kell még a családokban, az egyre gyakrabban megjelenő felmerülő szenvedélybetegségekről,
mint a gyermekeket veszélyeztető súlyos tényezőről, alkohol és drogfogyasztásról. A jelzőrendszeri
tagok beszámolóiban rendre megjelenik, hogy egyre gyakrabban tapasztalható a családokban a
szenvedélybetegség, az alkohol, s egyre többször találkoznak olyan pszichiátriai beteg szülővel,
akik nem kapnak kellő kezelést, vagy egyáltalán nem kapják meg azt. A kerületben (kb. 60 ezer
lakos) a helyi ideggondozóban két pszichiáter dolgozik. Tevékenységük gyakran a gyógyszer
felírásában merül ki, az utógondozás, nyomon követés nem fordul elő. Ezen segíthetne a 2014-ben a
Moravcsik Alapítvánnyal kötött szerződés a nappali- és közösségi pszichiátriai ellátásra.
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2015-ben a veszélyeztetettség előfordulásánál kevesebb, már csak 9 %-ánál jelennek az anyagi
problémák, mint veszélyeztető tényezőként. Azonban az intézmények által beküldött beszámolók
mindegyike arról számol be, hogy anyagi jellegű problémával is találkoznak. A Gyermekjóléti
Központ eseteinél is gyakran fordulnak hozzájuk a családok ilyen jellegű segítségért. A
családoknak nem csak az a probléma, hogy a lakás rezsijét fizessék, hanem a mindennapi
megélhetés, az élelmezés is hiányossá válhat. Gyakoriak a lakással, lakhatással kapcsolatos
megoldhatatlannak tűnő helyzetek, melyek a gyermekekre vonatkoztatva veszélyeztető tényezőkké
válnak.

Veszélyeztetettségi főcsoportok előfordulása
(2015, KSH felosztásban)

Környezeti főcsoport összesen (a gyermek
környezetéből kell kiindulni)

9%
5%
Magatartási főcsoport összesen (az érintett
gyermekre vonatkozóan)

27%
59%

Egészségi főcsoport összesen (az érintett
gyermekre vonatkozóan)

Anyagi főcsoport összesen (a családra
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vonatkozóan)

A leromlott önkormányzati lakásállományban élők között gyakori a zsúfoltság, a félkomfortos vagy
komfort nélküli lakásokban több generáció együttélése. 2015-ben is rendszeres volt, hogy az
önkormányzati bérlakásokból, hátralékok miatt kilakoltatással fenyegetett családok fordultak a
Gyermekjóléti Központhoz. Ezeknek a családoknak a támogatása, gondjaik enyhítése mindig
komoly problémát jelent a Gyermekjóléti Központ számára.

A megoldás a szociális alapú bérlakás-program lenne, s a meglévő önkormányzati bérlakásokkal
való gazdálkodás szempontjai között a szociális szempontok szerepét lenne célszerű növelni.
A gyermekvédelem egyik leggyakrabban használt hatósági eszköze a védelembe vételi eljárás. Az
alábbi grafikonon a IX. kerület védelembe vett gyermekeinek alakulását láthatjuk, mely korábbi
években folyamatosan nőtt, majd a 2012-es csökkenés után enyhén növekedett, jelenleg stagnál. A
hullámzásnak egyértelműen a fő oka a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos törvényi
szabályok, a tankötelezettség korhatárának változása.
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A védelembe vétel alapvető célja, hogy az eljárás során a család szereplői számára kötelezően
előírnak magatartásformákat, s a gyermekjóléti családgondozóját hivatalból kirendelik
családgondozásra, s a védelembe vételben foglaltak ellenőrzésére. A gyermekjóléti központ
munkatársának ellenőriznie, segítenie is kell, de a védelembe vételt megelőzően neki kell javaslatot
is tennie.

Lehetőség van a védelembe vétel mellett kötelezni a családot az egész napos, vagy akár az átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények szolgáltatásainak igénybe vételére is. Ebben partner a FESZGYI
Gyermekek Átmeneti Otthona is.
Ellátási napok százalékos kihasználtsága, feltöltöttsége9 a 2015. év során

9) A feltöltöttség: a szolgáltatás igénybevételét jelenti. Pl. egy gyerek februárban jelen volt 12 napot (kihasználtság: 12
nap) távol volt 16 napot összesen igénybe vett 28 napot (feltöltöttség: 28 nap).
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A 2015. évben 58 gyermeket láttak el, ebből 20 gyermek ellátása előző évről húzódott át. Az új
bekerülők száma 38 fő, de 3 gyermek kétszer vette igénybe egy éven belül a szolgáltatást, ezért 41
új eset volt. Az ellátottak 21 % 0-3 év közötti, 17 % 4-5 év közötti, 36 % 6-13 év közötti gyermek,
26 % 14-18 éves kiskorú. Ebben az évben a fiú gyermekek voltak többen.
Életkor és nemek szerinti megoszlása

Átmeneti gondozásban töltött napok/hónapok szerinti megoszlása, összehasonlítva a 2013
,2014 , 2015. évek során

Az átmeneti gondozás időtartamát tekintve ismét a 0-3 hónap időtartamot vették a legtöbben
igénybe. Két éven belül a gondozásba visszakerültek szám 5 fő volt.
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Forrás: Gyermekek Átmeneti Otthona 2015.évi beszámolója
Az átmeneti gondozást kiváltó problémák egy – egy család esetében nem egy adott problémát
jelentenek, hanem általában problémák halmazát. 2015-ben az életvezetési nehézségekkel küzdök
igen magas számban jelentkeztek, melyek a szülő munkanélküliségét, a család nehéz anyagi
helyzetét ölelik föl. Továbbra is jelentős probléma a hajléktalanná válás és az elégtelen lakhatási
körülmények. Ebben az évben magas számban jelentkezett a családi konfliktus mint kiváltó
probléma. Leginkább kamasz gyermekek estében még mindig számot tevő ok a magatartási
probléma. A magatartási problémákkal küzdő gyermekek estében megfigyelhető, hogy más
problémák is meghúzódnak a családok életében. Gyakori a szülő és gyermek közötti mély
konfliktus, melynek oldása már csak külső szakember bevonásával valósítható meg. Ezekben az
esetekben gyakori tünet az iskolakerülés, csavargás. Konfliktus helyzeteiket a gyerekek legtöbbször
verbális és fizikális agresszióval kezelik. Nehézséget jelent számukra a szabály - és normakövetés.
Ezen gyerekeknél túlnyomó többségben megjelenik a dohányzás, mint szenvedélybetegség, több
esetben előfordul, hogy valamilyen dizájner drogot vagy biofüvet is kipróbáltak már, esetlegesen
használják.
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Az átmeneti gondozásból kikerültek száma 43 fő volt 2015-ben. Harminckettő gyermeket szüleihez
haza gondoztak, más hozzátartozóhoz négy gyermek került. Szakellátási elhelyezésre hét gyermek
esetében került sor. Négy gyermek családok átmeneti otthonába költözött, így az ő átmeneti
gondozásuk tovább folytatódott.
Az átmenti gondozásban részesülő 58 gyermek 37 családból került. Mint minden évben, ebben az
évben is több gyermek nevelkedett csonka családban. Harminchárom kiskorút az édesanyja egyedül
nevelt, 5 kiskorút pedig az édesapa. 2015-ben 15 gyermek nevelkedett a teljes családban, de két
családban nevelő apuka, egy család esetében pedig nevelő anyuka töltötte be az adott szerepkört. Öt
gyermek neveléséről pedig gyám gondoskodott.

A jelzőrendszeri tagok éves jelentéseiben egyre gyakrabban tesznek említést a családon belül
megjelenő erőszakról. A Gyermekjóléti Központ véleménye szerint valójában nem az esetek száma
növekszik, hanem magasabb azok aránya, amelyek napvilágra kerülnek, s a szakemberek is tudnak
foglalkozni vele. Ez köszönhető annak, hogy az elmúlt évben országosan is több kampány indult a
családon belüli erőszak felismerésére, a Gyermekjóléti Központon belül is hatékonyabban
foglalkoztunk a jelenséggel, több kollega a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (a továbbiakban:
NANE) kihelyezett képzésén vett részt a családon belüli erőszak felismerése, kezelése témájában.
A családon belüli erőszakos cselekmények kezelésében fontos a távoltartás intézménye, amelynek a
helyi intézményrendszere 2015-ben sem működött kellőképpen. Az elmúlt években próbálkoztak
előrelépni az ügyben, a Kormányhivatal Gyámhivatalával, a kerületi Rendőrség vezetésével,
Családsegítő szolgálattal egyeztettek a téma hatékony kezelése érdekében. A Rendőrség részéről
vegyes a tapasztalatuk, gyakran nyilvánvaló helyzetekben nem teszik meg a helyszínen a kötelező
lépéseket, nem hozzák meg a távoltartási határozatot. A NANE által működtetett vészjelzős
rendszert több ügyben tudták alkalmazni, hasznossága bebizonyosodott. Sajnos az év végére ez a
lehetőség megszűnni látszik, ami nagy kár, hiszen egy olyan program fog megszűnni, aminek
közvetlenül s azonnal tudta hasznát venni a bántalmazott családtag.
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Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete,
esélyegyenlősége
A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete és esélyegyenlősége nem vizsgálható
elkülönítve az ugyanezeken a területeken élő családok helyzetétől. A gyermekszegénység, illetve a
gyermekek esélyegyenlősége (vagy annak hiánya) egyaránt többdimenziós jelenségek, és ezeknek a
dimenzióknak a halmozódása hatványozottan veszélyezteti az érintett gyermekek pszichoszociális
fejlődését.
A gyermekszegénység kialakulásának egyik legfontosabb oka a munkajövedelem hiánya. A
közfoglalkoztatási rendszer javított ezen a helyzeten, ugyanakkor az érintett személyek alacsony
iskolai végzettsége olyan tevékenységek elvégzésére teszi őket alkalmassá, amelyeken keresztül
rendkívül nehéz az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedés.
A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek életkörülményeit természetesen nagymértékben
befolyásolják a családok jövedelemstruktúrájának jellemzői is. Miközben a transzferjövedelmek
reálértéke és a támogatottak köre fokozatosan csökken, a gyermekes családok
jövedelemstruktúrájában egyre nagyobb hányadot tesz ki ez a forrás, amit elsősorban az érintettek
számára elérhető munkalehetőségek szűkülése magyaráz. A segélyezett családok száma –
természetes módon – ott magasabb, ahol alacsony a háztartás jövedelme, ahol kevesebb a
foglalkoztatott felnőtt és ahol több gyermeket nevelnek.
Ugyancsak széles körű problémát jelent a tárgyalt gyermekek és családjaik körében az eladósodás.
Ha megvizsgáljuk, milyen okok vezetnek a gyermekes családok eladósodásához, akkor
természetesen az első helyen az alacsony jövedelem szerepel – kevés bevételből lehetetlen magas
törlesztő részleteket és rezsiköltségeket fizetni. Az alacsony jövedelemmel összefüggésben a
fizetési elmaradások ott nagyok, ahol a háztartástagok foglalkoztatottsága alacsony szintű és a
jövedelemforrások között nagyobb számban szerepelnek segélyek.
A gyerekek szükségleteinek kielégítettségét, vagyis életminőségüket alapvetően a család anyagi
helyzete határozza meg. A jövedelmi szegénység minden adatforrás szerint jóval nagyobb arányú az
egyszülős, valamint a három- és többgyerekes családok körében, mint más társadalmi-demográfiai
csoportokban. Azokban a háztartásokban, ahol van foglalkoztatott, a gyerekek szükségletei közel
azonos mértékben biztosítottak. Ott viszont, ahol nincs kereső családtag, minden
szükségletcsoportban az átlagnál jóval rosszabb a helyzet. Azok a gyerekek, akik olyan családban
élnek, ahol a háztartásfő nyolc osztályos végzettségű, minden szükségletcsoport terén jelentős
hátrányban vannak.

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal
élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy az adott területen annak ellenére, hogy a szociális viszonyok
lényegében nem változtak, statisztikailag nagymértékű „változás” érhető tetten.
Település

Óvodás
korú 2H

Óvodás
korú 3H

Alapfokú
2H

Alapfokú
3H

Középfokú
2H

Középfokú
3H

2H
összesen

3H
összesen

2H, 3H
összesen

2012.
okt.

Budapest IX.
kerület

128

80

168

201

76

37

372

318

690

2013.
jan.

Budapest IX.
kerület

123

89

208

223

73

52

404

364

768

2013.
okt.

Budapest IX.
kerület

129

95

197

218

55

20

381

333

714

76

2014.
jan.

Budapest IX.
kerület

2

6

1

3

2

4

5

13

18

2014.
okt.

Budapest IX.
kerület

18

24

21

21

2

3

41

48

89

2015.
jan.

Budapest IX.
kerület

30

30

24

40

4

3

58

73

131

2015.
okt.

Budapest IX.
kerület

26

50

41

80

10

18

77

148

225

2016.
jan.

Budapest IX.
kerület

18

46

45

89

12

7

72

142

217

Védőnői ellátás jellemzői
A védőnőknek a gyermekvédelem rendszerében igen fontos és kiemelt szerepük van. A
korosztályba tartozó gyermekek családjaival ők vannak szoros kapcsolatban, így a veszélyeztetésről
is szinte csak ők értesülnek. Elengedhetetlenül fontos, hogy a védőnő a tudomására jutó tényezőkről
azonnal értesítse a Gyermekjóléti Központot, hogy az meg tudja tenni a megfelelő lépéseket. 2015ben is több ízben a Gyermekjóléti Központ családgondozója és a védőnő közös látogatást tett a
családoknál, gyakran történt egyeztetés a két szolgálat munkatársai között.
A védőnői szolgálatoknak kiemelt jelentősége van a prevenció, az egészséges életmód kialakítása
szempontjából is. Jogszabályi kötelezettségük alapján végzendő feladataik szervesen illeszkednek
az egészségfejlesztés, egészségnevelés témaköréhez (nővédelem, várandós anyák gondozása,
gyermekek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig, rendszeres életkorhoz
kötött szűrővizsgálatok, érzékszervi, mozgás és értelmi fejlődésük nyomon követése) óvodákban,
oktatási intézményekben a tanulók gondozása. Egyre nagyobb az igény a szülők körében az egyéb
szolgáltatások iránt. Ilyen a bab-mama klub, baba-masszázs, szülésre felkészítő foglalkozások.
Helyiség hiányában ezeknek a kéréseknek nem tud a szolgálat maradéktalanul megfelelni, bár a
védőnők ezek biztosításához megfelelő képzettséggel rendelkeznek. A szűrővizsgálatokhoz nincs
megfelelő színvonalú és számú eszköz. A rendszeres szűrővizsgálatok korszerű elvégzéséhez is
több helyiségre lenne szükség.
Ehhez társul még Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Intézete keretében működő
szakfelügyeleti hálózat, mely aktív felügyeleti tevékenységével segíti a kerületben működő magas
szintű szakmai munkát.
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Nincs olyan területe az egészségügyi ellátásnak, amellyel a védőnői szolgálatok ne lennének
kapcsolatban a gyermekek tanulói jogviszonyáig terjedő koráig, ezért az általuk végzett munkát
kiemelt jelentőségűnek minősítjük az Egészségügyi Koncepció szempontjából.
Ennek egyik fontos eleme a munkavállalók anyagi elismerése. Örvendetes, hogy 2012. évtől kezdve
e területen is megkezdődött a központilag finanszírozott béremelés. Ennek ellenére viszonylag
magas a munkavállalók fluktuálása, főleg anyagi körülményekre hivatkozva, ezért minden plusz
forrás, ami az ellátásra érkezik, a munkavállalók bérezésére fordítódik. A 15 védőnői körzetből
2014. évben 4 volt betöltetlen, jelenleg 2 és 1 ideiglenesen nyugdíjas kollegával van betöltve. A
tartósan helyettesített körzetek esetében nem valósulnak meg az előírt mutatók, sem a saját, sem a
helyettesített körzetben. 2016. évben nyugdíjazás miatt újabb körzet fog megüresedni. A fiatalok
számára a jövedelem (bér és béren kívüli kiegészítő juttatás(ok) pl.: alapilletmény kiegészítése,
helyettesítés díjazása, mobil telefon használat, utazási térítés, ruházati költségtérítés, cafeteria,
otthonteremtési, lakhatási támogatás) emelésével, a XXI. századi munkakörülmények és eszközök
biztosításával tehető vonzóbbá a védőnői pálya. 2016. augusztusában kormányzati intézkedés
alapján illetménynövelésben részesültek a védőnők, valamint 3 új munkavállaló védőnő részére
önkormányzati bérlakások kerültek bérbeadásra.
A védőnői szakmai munka 2015. évi értékelése:
Vaskapu u.
várandósok száma
újszülöttek száma
státuszvizsgálatok száma
látogatások száma

592
363
3342
6612

Lónyay u.
160
92
1164
2511

Csengettyű u.
283
172
1376
2826

Forrás: Helyi adat.

Havi bontásban egy védőnőre átlagosan a Vaskapu utcai rendelőben 551, a Lónyay utcában 209, a
Csengettyű utcában 235 látogatás jut. Ez a szám a Lónyay utcai rendelőben a legmagasabb, mivel
ott tartósan két védőnő látott el három körzetet. Szükséges lenne a meghatározott védőnői körzetek
módosítása, az arányosabb munkamegosztás végett. Jelenleg a Vaskapu utcai rendelő területén két
körzetben magas a gondozotti létszám (300 fő), itt új körzet kialakítása szükséges. A magas
gondozotti létszám jelentősen megnöveli az adminisztrációs terheket, a tanácsadásokra fordított időt
(várandós gondozás), az egyéb gondozási feladatokat (pl. környezettanulmány). A szülők
informálásának egyik módja lehetne a helyi újságban bizonyos időközönként megjelentetni azokat a
témákat, melyekben a védőnőkhöz lehet fordulni tanácsért, a 3-6 éves vagy iskoláskorú
gyermekekkel kapcsolatban. Ebben a korosztályban ritkább a szülő-védőnő találkozások száma, így
nincs elegendő információja a szülőknek arról, hogy milyen témában fordulhat a védőnőkhöz.

Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása fejlesztése
Bölcsődéinkben teljes integráció keretein belül, az igényeknek megfelelően a sajátos nevelési
igényű (SNI) gyermekek gondozását nevelését végzik. A bölcsődéinkben a korai fejlesztést a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményének gyógypedagógusa végzi.
Az intézmény a helyiségeket és a fejlesztő eszközöket biztosítja a fejlesztéshez. A sérült gyermekek
befogadása segíti a szülő munkába állását, a társadalmi kirekesztettségét megakadályozza, valamint
az egészséges gyermekeknek a sérült gyermek elfogadását is elősegíti. A Képesség Fejlesztő
Szakértői Bizottság javaslata alapján történik a gyermekek felvétele és fejlesztése. A SNI
kisgyermekek bölcsődei gondozása lehetővé teszi, a szülőkkel közösen, hogy minél fiatalabb
korban fejlesztő programmal segítse a gyermekek fejlődését. A gyógypedagógus a gyermek
korának megfelelően egyéni és csoportos foglalkozások keretében valósítja meg a fejlesztést. A
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nevelő feladata a gondozás és nevelés során alkalmazni a gyógypedagógus által javasolt
gyakorlatokat.
A gyógypedagógus feladata egyéb csoportok esetében az, hogy a gondozónő észrevétele alapján
megfigyelje, szükség szerint felmérje a jelzett gyermek fejlettségét, ezt követően a
bölcsődeorvossal, pszichológussal közösen irányítsa megfelelő vizsgáló intézménybe.
Több intézményünk statisztikai adatai alapján nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek száma a
kerületi óvodákban, továbbá az intézményvezetők tájékoztatása szerint egyre nagyobb probléma az
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése és gondozása is. Önkormányzatunk a
nevelési intézmények színvonalának megőrzése érdekében 2016. október 1. napjától óvodánként 1
pedagógiai asszisztens státuszt biztosított. Az pedagógiai asszisztensek intézményi szintű
feladatokat látnak el:
 felügyelik a gyermeket/csoportokat,
 szükség esetén gondozási feladatokat látnak el,
 elsősegélyt nyújtanak,
 részt vesznek az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában a pedagógiai munka
előkészítésében.
Gyermekjóléti alapellátás
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményeken (öt telephelyen) keresztül biztosítja Ferencváros
a gyermekek napközbeni ellátását. Feladata a gyermekjóléti alapellátás, melynek keretén belül a
családban nevelkedő 20 hetes - 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását
nevelését végzi. Ha a gyermek évközben betöltötte a 3. életévét, a bölcsődei gondozási-nevelési év
végéig maradhat bölcsődében. Amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4.
életévének betöltését követő augusztus 31. napjáig tovább gondozható az intézményben.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.
Gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgáltatások
Az Szt., valamint a Gyvt. 2016. január 1-jétől hatályos módosítása, értelmében a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás, mint a gyermekvédelem első védvonala megerősítésre került. 2016.
január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet, család- és
gyermekjóléti központ keretében. Az integráltan létrejövő szolgáltatás települési szinten elérhető
kötelező szolgáltatássá vált, mind a gyermekek védelme, mind a családok támogatása
szempontjából alapvető fontosságú. Az új feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok
feladatkörében maradt a lakóhely szintű minimumszolgáltatások biztosítása. A hatósági
feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális
szolgáltatások biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata lett.
A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése a szervezeti változások mellett olyan szakmai átalakítást
is jelentett, amely holisztikus szemléletben kezeli a gyermeket és a családot. Ennek megfelelően a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás közül az alábbi változások kiemelése szükséges:
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer megerősítésre került: települési szinten
jelzőrendszeri felelőst kell kijelölni, aki koordinálja a jelzőrendszerek munkáját, és szakmai
segítséget nyújt a szolgálat számára;
- a család- és gyermekjóléti központ a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek
ellátása keretében esetmenedzselést végez, melynek során az esetmenedzser az igénybe vevő és
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az esetkezelésbe bevont szakemberek, szolgálatok és ellátást nyújtók tevékenységét végigkíséri,
együttműködésüket koordinálja;
- a családsegítő, az esetmenedzser és a tanácsadó munkakör kerül meghatározásra.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapelvei:
A gyermek érdekének szolgálata.
A család önállóságának elve, illetve a családban maradás elve.
A legkisebb kényszer (önkéntesség) elve.
A személyi és vagyoni érdek biztosítása.
A Gyermekjóléti Központ alapfeladata továbbra is a gyermekjóléti szolgáltatás, mely alapján a
Központ a gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség
megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermekek családjából
történő kiemelésének a megelőzését. Az alapfeladatot a klasszikus szociális munka
eszközrendszerével biztosítja. Ennek érdekében a kerület, földrajzi alapon körzetekre lett osztva,
minden körzetben családsegítő felel a körzetben tartózkodó gyermekkorú, fiatalkorú népesség
gyermekvédelméért. Feladata a körzetébe tartozó minden olyan intézménnyel kapcsolatot építeni,
amelyek az adott korosztállyal foglakoznak. Fő módszerük a családsegítés, tanácsadás, az egyéni
esetkezelés.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat, így:
-

utcai és lakótelepi szociális munkát,
kapcsolattartási ügyeletet,
kórházi szociális munkát és
készenléti szolgáltatást biztosít.

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Ha azonnali megoldás nem lehetséges, és a krízishelyzet fennáll továbbra is, igénybe vehető a
gyermekek átmeneti ellátása keretében a Gyermekek Átmeneti Otthona.
Gyermekek Átmeneti Otthonának feladata: A Gyvt.-nek megfelelően a gyermekek átmeneti
gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az
életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal
való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről,
lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes
képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy beleegyezésével - ideiglenes jelleggel,
teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája,
indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja
megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül.
Családok Átmeneti Otthona a kerületben nincs, de ellátási szerződés keretében a Magyar
Vöröskereszt által működtetett Családok Átmeneti Otthonában (1214 Budapest, Erdősor utca
53-55.) kerülnek elhelyezésre a ferencvárosi családok. A Családok Átmeneti Otthonában bekerült
családok esetében kiemelt szakmai prioritást élvez: a munkavállalás elősegítése és a szülői
készségek, kompetenciák fejlesztése.
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jövedelem
mértéke
0-50 ezer Ft
50-100 ezer
Ft
100 – 150
ezer Ft

VII. kerület

IX. kerület

XXI. kerület

többi lakó

6 család
5 család

XXIII.
kerület
0 család
1 család

4 család
5 család

1 család
6 család

1 család

3 család

7 család

2 család

3 család

3 család
8 család

A beköltöző családok igazolható bevételeinek gerincét általában a gyermekek után járó juttatások
teszik ki. Ennek megfelelően általában a több gyermekes családok bevételei a magasabbak.
Bérjellegű jövedelemmel, bejelentett állandó munkahellyel nagyon kevés lakó rendelkezik.
2015.évben a kerületi ellátott családok száma: 9 család, 46 fő.

Gyermekétkeztetés (intézményi, szünidei) ingyenes tankönyv
A települési önkormányzatok lehetőséget kaptak a hátrányos helyzetű gyermekek nyári
gyermekétkeztetésének megszervezésére, melyben Önkormányzatunk is részt vállalt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési önkormányzatok részére a nyári
gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást, melyet azok a települési önkormányzatok vehették
igénybe, amelyek vállalták, a nyári időszakban folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54
munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek számára. (Az étkeztetést csak azok a gyermekek vehették
igénybe, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, valamint nem töltötték még
be a 18. életévüket.)
A pályázat benyújtása és a támogatás elszámolása a Magyar Államkincstár által üzemeltetet
ÖNEGM rendszeren keresztül, és papír alapon történt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok esetében a szociális nyári
gyermekétkeztetést nem kell kötelezően igénybe venni, a jelentkezés önkéntes.
Az élelmiszerárak figyelembe vételével az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó
napi összege 440,- Ft, ennél alacsonyabb összegből nem látták biztosítottnak az egészséges meleg
étel nyújtását.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyermekszegénység elleni program keretében a 2015.
évben is lehetőséget adott a települési önkormányzatok számára, hogy a nyári étkeztetés
biztosítására támogatást igényeljen.
A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében – az
elmúlt évek rendeleti szabályozásától eltérően – a 2015. évben a települési önkormányzatoknak
pályázniuk kellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes
nyári gyermekétkeztetésének a támogatáshoz.
A nyári gyermekétkeztetéshez biztosítására támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok
igényelhették, amelyek vállalták a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53
munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermek számára.
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Az elmúlt években adatai az alábbiak szerint alakultak.
A meleg étel
Rgyk-ban
Pályázati év
bruttó ára
részesülő
Vállalt létszám
Ft/nap/fő
gyermekek
száma/fő
2012.
538,00
727
180
2013.
549,91
868
217
2014.
574,04
905
226
2015.
574,04
816
206

Az étkezést
igénybevevő
gyermek
száma/fő
89
89
91
75

Felhasznált
támogatás
összege/Ft
1 762 200
1 759 560
1 808 400
1 452 001

A szociális nyári gyermekétkeztetés ellátására 2012-2015. évben azokat az intézményeket jelölte ki
az iroda, ahol a nyári napközis táborok is megrendezésre kerültek.
Év
2012.
2013.

2014.

2015.

Intézmény neve és címe
Belső Ferencváros
Külső Ferencváros
Molnár Ferenc Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskola
1095 Budapest, Mester utca 19.
1098 Budapest, Lobogó utca 1
József Attila Általános Iskola és
Weöres Sándor Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1098 Budapest, Lobogó u. 1.
1095 Budapest, Mester u. 67.
Molnár Ferenc Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskola
1095 Budapest, Mester u. 19.
1098 Budapest, Lobogó u. 1.
Molnár Ferenc Általános Iskola 1095
Budapest, Mester u. 19.

Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnázium
1098 Budapest, Lobogó u. 1.

Az elmúlt években a táboroztatás ideje alatt a nyári gyermekétkeztetés a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központon keresztül történt, figyelemmel az intézmény szakmai felkészültsége és
jártasságára.
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi
természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés.
Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
(továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.
A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek
fogalom értendő, így a Ptk. 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást
megszervezni. Ennek megfelelően az önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5
hónapos korától házasságkötéséig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a gyermekek
szünidei étkeztetéséről gondoskodni.
A szünidei étkeztetés keretében tehát függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal
rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges
az alábbiak szerint:
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a.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, valamint
ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon;
b.) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény,
és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében főszabály szerint a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs
lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az
étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.
A szünidei étkeztetés megszervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok:
A jegyző írásban tájékoztatja a rászoruló gyermekek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét,
akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év
a.) szeptember 1-jén fennáll, a szünidei étkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel
módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és
módjáról minden év szeptember 15-ig,
b.) május 1-jén fennáll, május 15-ig.
A tájékoztatással egyidejűleg meg kell küldeni a Korm. rendelet 7. melléklete szerinti
nyilatkozatot, mely a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges.
Ingyenes tankönyv
Az Önkormányzat, függetlenül attól, hogy fenntartói jogkörrel nem rendelkezik, a továbbiakban is
támogatja a kerületi köznevelési intézményeket. Külön költségvetési soron forrást biztosít:


Tankönyvtámogatás (mellyel szinte ingyenes tankönyvet biztosítunk minden
kerületi diák részére), tanszercsomag



Tornazsák a diákok részére



Kifli/ Túró rudi biztosítása a diákoknak

Továbbá az Önkormányzat az iskolák szakmai munkáját segíti a felmerülő igények szerint (például:
hangversenyek, megemlékezések, tanulmányi versenyek támogatása, hangszervásárlás, a diákok
versenyeken való részvételének támogatása, könyvtárfejlesztés. Továbbá az Önkormányzat forrást
biztosít a diákolimpiai versenyrendszer működtetésére, és sporteszközök beszerzésére.

Pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül
Hátránykompenzáló módszerek, támogatások, ösztöndíjak mellett, kerületi sajtosságként
megjelennek a helyi, önként vállalt támogatások (iskolakezdési-, óvodáztatási-, élelmiszer-, és a
„deák”-közalapítvány támogatásai), ingyenes szabadidős programok.
Az elmúlt években iskolai és óvodai foglalkozások az Alul-járó Ifjúság Iroda, illetve szeptembertől
a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szervezésében, továbbá a Roma Koncepció keretében belül
megvalósuló programok foglalkozások az alábbiak a teljesség igénye nélkül:
kommunikáció, egészséges életmód, tolerancia, csapatépítés, párkapcsolat, - szexuális
felvilágosítás, környezettudatosság. a 9. és 10. osztályos tanulóknak,
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 Bűnmegelőzési foglalkozások
A program a Molnár Ferenc Általános Iskolában, a Telepy Károly Testnevelés és
Szakosított Általános Iskola és Gimnáziumban, és a József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben került megrendezésre.
Az előadások nagy sikerrel zajlottak le a köznevelési intézményekben, résztvevők száma
alkalmanként: 40-50 fő volt.
A program a bűnmegelőzési alapvetően három területére: a bűnalkalmak redukálására, a
bűnözés növekedését elősegítő társadalmi és gazdasági tényezők hatásának csökkentésére
és az áldozatok tájékoztatására és védelmére, az áldozattá válás megelőzésére koncentrált.
A foglalkozásokat Klobusitzky György egyetemi mestertanár tartotta.
A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
 Fogjuk meg egymás kezét”
A programban óvodai csoportonként a gyermekek közreműködésével játékos formában 40
perc időtartamú előadás keretében a roma kultúra és identitás (tánc, mese, mondókák, zene,
szokások, hagyományok) interaktív megismertetésére került sor.
Az egyik legsikeresebb programunk, az ún. érzékenyítő foglalkozásokon a 64 óvodai
csoportból közel 1000 fő gyermek volt aktív szereplője a programnak.
A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
A FEGYIÖK létrejöttével a diákok aktívan részt vesznek Ferencváros életében (kéthetente
megjelenő „Utódok” című saját készítésű műsor a 9.tv-ben, részvétel a kerületi kulturális és sport
eseményeken, ifjúsági fesztivál, kábítószer ellenes rendezvény szervezése, ifjúsági honlap
szerkesztése, sportprogramok, jótékonysági rendezvények szervezése, generációk közötti kapcsolat
kialakítását célzó idősügyi programokba való bekapcsolódás, internet-használati tanfolyamon
személyes segítség nyújtása az idős embereknek, számítógép- és mobilhasználati tanácsadás,
helytörténeti vetélkedőn, versfesztiválon, Idősek és a Zene világnapján való részvétel.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
2013. szeptember 1-jétől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek definícióját a
Gyvt. tartalmazza. A hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll:
a)
a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról
önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b)
a szülő vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor a Szt. 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c)
a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvántartott lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek.
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a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
Erről a szülő önkéntesen a Gyvt.-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat.
Az óvodai nevelés terén Ferencvárosban a legfontosabb cél, hogy olyan jó minőségű és korszerű
eszközökkel felszerelt intézmények működjenek, melyek a kor követelményeinek megfeleljenek.
Önkormányzatunk fenntartásában 9 óvoda 11 telephelyen működik. A Ferencvárosi Csicsergő
Óvoda és a Ferencvárosi Csudafa Óvoda több telephellyel is rendelkezik, a legnagyobb
intézményünk a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda, két épületben üzemel. A Ferencvárosi Liliom és
Ferencvárosi Kerekerdő Óvodában a mozgásfejlesztésre, vízhez szoktatásra kisebb tanmedence is
rendelkezésre áll.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében fő szabályként 2015. szeptember 1-jétől felmenő
rendszerben minden óvodás korú (3 éves kortól) gyermeknek biztosítani kell a férőhelyet. Az
óvodai felvételi létszám számításánál figyelembe kell venni a sajátos nevelési igényű
(továbbiakban: SNI) gyermekek különleges fejlesztési igényét valamint azt a tényt, hogy a
jogszabályok szerint ezeket a gyermekeket állapotuknak megfelelően 2, illetve 3 főnek kell
számítani.
Intézményeinkben a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű óvodapedagógus dogozik.
Fontos feladat az óvodapedagógusok szakmai továbbképzési lehetőségeinek biztosítása, és az
utánpótlás megoldása.
Az óvodák az óvodai programok megvalósításához szükséges eszközrendszerrel rendelkeznek, de
ezek pótlásáról, javításáról folyamatosan gondoskodni kell. Minden intézmény rendelkezik
felszerelt játszóudvarral, melyek folyamatos felülvizsgálatát és a szükséges mértékű felújítását
biztosítani szükséges.
Az épületek korszerűsítése, folyamatos karbantartása a mindenkori költségvetés függvényében az
igények felmérését követően, a Képviselő-testület döntése alapján ütemezetten folyik. Óvodai
épületeink állagának megóvása, működési feltételeik megtartása a továbbiakban is kiemelt feladat.
Ferencváros Önkormányzata törekszik arra, hogy az óvodai felvételnél a hátrányos helyzetű
gyermekek arányosan kerüljenek elosztásra az egyes nevelési intézményekben. A hátrányos
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget
kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.
A kerületi nevelési intézmények az Alapító Okiratukban meghatározottak alapján sajátos nevelési
igényű gyermekeket is fogadnak. Az Nkt. 4 § 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A IX. kerületi köznevelési intézmények között nincs kiugró különbség a tanulók iskolai
eredményességében. Az iskolák igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy tanulóik
kibontakoztathassák a képességeiket, eredményességük fokozatosan növekedjen. A hatékonyabb
oktatás érdekében iskoláink törekszenek az új, élmény- és drámapedagógiai, kooperatív, interaktív
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módszerek, az infokommunikációs eszközök használatára, melyek segítségével minden diák
motivációja és ezzel teljesítménye, többek között a kompetenciaméréseken nyújtott eredményessége
is növekedhet. Az oktatás hatékonysága természetesen csak az egyes tanulók kiinduló
teljesítményének, bemeneti mérésének figyelembe vételével mérhető. A bemeneti méréseket alapul
véve minden intézményünknek megvannak az erősebb és gyengébb oldalai, de ezek nem mutatnak
szignifikáns eltéréseket.
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

A pedagógusok munkájukhoz a legközvetlenebb segítséget az iskolákban alkalmazott nem
pedagógus szakemberektől kapják, az alábbi táblázat a kerületi iskolákban alkalmazott
szakembereket számát mutatja be.
szakember
pedagógus
védőnő
iskolaorvos
iskolapszichológus
óvodapszichológus
gyógypedagógus
logopédus
gyógy-testnevelő
gyermekvédelmi feladatokkal
megbízott pedagógus (heti 3
órában)
DÖK-diákönkormányzatot
segítő pedagógus
családgondozó óvodai-iskolai
gyermekvédelmi
kapcsolattartó
bűnmegelőzési tanácsadó

fő
1231
25
6
3
2
12
7
3
24

24
10

1

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

javasolt fejlesztési lehetőségek
A
szülők
tartós
munkanélküliségének
A gyermekszegénység, a gyermekes családokat
csökkentésére irányuló komplex képzési
érintő szegénység jelenléte
program kidolgozásának koordinációja.
Folyamatosan
változó
külső
környezet, Iskolai szociális munka, szakmai hálózat
jogszabályok
kialakítása.
Tudatosítani az internet veszélyeit, alternatív
Nem biztonságos és túlzott internet használat a
szabadidős programok szervezése a gyermekek
gyermekek körében
részére.
Az érintettek részére információ biztosítása a
A családon belüli és kapcsolati erőszak jelenléte támogatási formákról és a szakmai civil
szervezetek szolgáltatásairól.
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A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők –
különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó,
hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők
általában hátrányt szenvednek el a férfiakhoz képest. Bármely nehéz is a nemek helyzetére érzékeny
elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni, mégis meg kell próbálni a lehető legpontosabb
információkat beszerezni.
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező,
legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel
támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget
nemcsak azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzetünk ezt diktálja,
hanem elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és
nők – közötti egyenlőtlenség hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet:
a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű.
Ferencváros lakónépesség megoszlása nem és korcsoport szerint, 2015. január 01.
Férfi
Nő
Összesen
Életkor

Fő

- 14
15 - 29
30 - 49
50 - 59
60 Összesen:

3 214
6 088
9 868
3 138
5 031
27 339

megoszl
ása(%)
11.8
22.3
36.1
11.5
18.4
100.0

fő
3 092
6 322
9 954
3 675
8 637
31 680

megoszlása
(%)
9.8
20.0
31.4
11.6
27.3
100.0

Fő

megoszlása (%)

6 306
12 410
19 822
6 813
13 668
59 019

10.7
21.0
33.6
11.5
23.2
100.0

Forrás: KSH által megküldött adatok, 2015.

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Általános, nemtől független tendencia, hogy az alacsony iskolai végzettség csökkenti a munkaerőpiaci részvétel esélyeit. A csak nyolc általánost, vagy még azt sem teljesítő nők elhelyezkedési
esélyei rendkívül rosszak. A képzésekhez, átképzésekhez való viszonyuk sem megfelelő. Az
alacsony iskolai végzettségű nőkre jellemzőbb a több gyermek vállalása. Az alacsony végzettségű
nők között a gyermek az eredményesség, a kompetencia fontos jellemzője. Lemaradásuk és ebből is
adódó kiszolgáltatottságuk a diplomás nőkhöz képest egyre nagyobb.
A diplomás nők több mint fele 30-40 éves kora között lesz vezető, többségük házasságban él, de
inkább kevesebb gyermeket vállal. Bizonyos foglalkozásokban a nők vannak többségben, azonban
ezek jó része a kereseti piramis alján helyezkedik el és kedvezőtlen feltételeket kínál. Bár a
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minisztériumokban és a bankszektorban is magas a nők aránya, de az első vonalbeli vezetők itt is az
erősebb nem képviselői.
A nők munkaerő-piaci jelenlétének legfontosabb meghatározója a nevelt gyermekek száma (ez az
összefüggés az EU tagállamok közül Magyarországon a legerősebb). A nők elhelyezkedésének
esélyeit csökkentő tényezők a gyermekvállalási szándék, a már megszületett gyermek (mivel
betegség esetén a nő kiesik a munkából, illetve nem tud túlórázni, mert menni kell a gyermekéért),
és az utóbbi években problémaként jelentkezik az életkor, mivel a 45-50 év feletti nők már egyre
nehezebben tudnak elhelyezkedni, illetve váltani. A nők egyenlő esélyeinek megteremtése a bérezés
terén világszerte még sokáig megoldatlan kérdés marad, pedig a nők esélyegyenlőségének
sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének érvényesülése. A gyakorlati
megvalósulás ma sem problémamentes, annak ellenére, hogy az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény, és a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény is biztosítja a megvalósítás jogi alapjait.
A munkaerő-piaci jelenlétet többféle támogatási forma erősíti, amelyek a következők:
- foglalkoztatást elősegítő támogatások – képzési támogatás
- álláskereső vállalkozóvá válását segítő támogatás
- közmunka program
- munkába járás, utazási költség támogatása

Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A mai nő számára a munka és a családi élet összeegyeztethetősége komoly problémát okoz. Ennek
megoldását segítené a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő elterjedése, az otthoni távmunka
lehetőségének támogatása, a családbarát munkahelyek létrehozása a családtámogatási rendszer
átgondolása vagy az, hogy a férfiak kevesebbet dolgozzanak, és nagyobb szerepet vállaljanak a
háztartásban és a gyermekek nevelésében. Bár a nők nagy része szívesen venné, ha
részmunkaidőben dolgozhatna, nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon a kétkeresős
családmodell a jellemző, és így „másfél kereső” csak kevés családban elég arra, hogy a megszokott
életnívóhoz szükséges jövedelmet előteremtse. Gyakran a részmunkaidőben elérhető kereset különösen az alacsonyabb iskolai végzettséggel kevéssé kvalifikált munkát ellátó nők számára - a
munkába járással kapcsolatos többletköltségek, illetve az otthoni munkával elérhető megtakarítások
együttes összegét sem éri el.
A magyar nők családcentrikusak, és elenyésző azok száma, akik munkájukat helyezik életük
középpontjába. Magyarország családbarátnak tekinthető abból a szempontból, hogy itt az anyák amennyiben körülményeik lehetővé teszik - akár három évig is otthon maradhatnak gyermekeikkel,
akik viszont bármilyen okból előbb visszamennek dolgozni, bölcsődébe adhatják gyermekeiket,
ahol a piciket szakszerű gondozásban, ellátásban részesítik. Az elmúlt években egyre több családi
napközi nyílt, melyek új alternatívákat jelentenek a gyermekelhelyezés terén. Ma már lehetőség van
arra is, hogy a férj vagy a nagyszülő maradjon otthon a gyermekkel. Sok család számára megoldást
jelent a nők korai nyugdíjazása, így a nagymama a 40 év szolgálati idő után nyugdíjba mehet (teljes
összegű öregségi nyugdíjjal) és így vállalni tudja a gyermek napközbeni ellátását. Ezekkel a
lehetőségekkel elsősorban azok a családok élnek, ahol az anya keresete magasabb, vagy ahol az
apának átmenetileg nincs állása, ezért célszerűbb, ha a nő mielőbb visszatér dolgozni.
A magyar társadalom erőteljes tradicionális beállítottságával magyarázható, hogy az otthoni
feladatok túlnyomó többsége a nőkre hárul (még abban az esetben is, ha a férfi munkanélküli). A
magyar nők többsége heti 40-45 órát dolgozik, de csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak,
hogy fizetett segítséget alkalmazzanak a házimunka ellátásában, vagy a gyermekfelügyeletben. A
családok többségében a gyermekekkel is nagyobbrészt az édesanyák foglalkoznak (tanulás, ápolás,
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külön órákra hordás stb.). Szerencsés esetben még a nagyszülők segítségére számíthatnak, de mivel
a nyugdíjkorhatár egyre jobban kitolódik, így pont abban az időszakban kell ezt nélkülözniük,
mikor még a gyerekek kicsik, nem elég önállóak. A tradicionális háziasszonyi feladatoknak való
megfelelés egyébként valamennyi dolgozó nőtől elvárt a magyar társadalomban.
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségek egyik markáns megnyilvánulása az
időfelhasználásban, a munkaidő-szabadidő arányban érhető tetten. Magyarországon a házimunka
fogalma szinte egyértelműen a női munka fogalmával azonos. Nem csupán azokban a
háztartásokban van ez így, ahol a férfi a kereső, hanem azokban is, amelyekben mind a férj, mind a
feleség teljes munkaidőben dolgozik. A gazdaságilag aktív nők átlagosan háromszor annyi időt
fordítanak házimunkára, mint a férfiak. A nők a házasságkötéstől és az első gyerek születésétől
kezdve egyre több időt fordítanak házimunkára. A gyermekvállalás aránytalan túlterheltséggel jár
számukra, ami krónikus stressz állapotot és folyamatos fizikai túlterheltséget jelent.
Számos országos program és intézkedés fókuszál a házassági kedv és családvállalás ösztönzésére.
Például a „Házasság Hete” programsorozat célja, hogy a keresztény egyházak és a civil szervezetek
összefogásával felhívja a figyelmet a házasság és a család értékeire és fontosságára, segítséget
nyújtson a házasságba készülőknek, és a házasságban problémákkal szembesülőknek egyaránt.
Magyarországon ma a gyermekvállalási terveiket leginkább az alacsonyabb jövedelmű nők
realizálják nagyobb arányban, míg a közepes jövedelműek gyermekvállalási kedve a
legalacsonyabb. A magas keresetűek körében nő a gyermektelenek és a többgyermekesek aránya,
csökken az egy gyermeket vállalóké. Az első gyermek vállalásának időpontja pedig egyre jobban
kitolódik, különösen a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők esetében.
A Helyi Esélyegyenlőségi Fórum Nők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoportja 2015.
augusztus-szeptember hónapban „Nők a munkaerő-piacon” címmel 4 alkalomból álló tréninget
tartott elsősorban a hátrányos helyzetű nők számára. A tréningen az alábbi témákat dolgoztuk fel:









segítségnyújtás a munkaerő-piacra való reintegrációhoz,
önéletrajzírás,
munkakeresési praktikák,
interjúhelyzet gyakorlása,
mire kíváncsi a munkaadó,
munkakör típusok,
tanulási lehetőségek
a család és munka összeegyeztethetősége

Roma, nem Roma nők Akadémiája
A program célja, hogy a roma és nem roma nők társadalmi hovatartozástól függetlenül megismerjék
egymás élettörténetét, értékeit, hogy közös gondolkodási alapot teremtsünk egymás jobb
megismerésére. Vendégeink voltak: a teljesség igénye nélkül: Jezsuita Roma Szakkollégium
diákjai, - orvos, pedagógus, szociális munkás hallgatók - akik elmondták, hogy azért nem érte őket
soha hátrányos megkülönböztetés, mert társaik, barátaik díjazták azt a küzdelmet és tenni akarást,
amivel mára elérték céljaikat.
Bódi Margó, Sárközi Tünde, Csapó Barbara, Lakatos Krisztina, Szabóné Dr. Kármán Judit, Oláh
Anna referens is elmesélte élettörténetét a hallgatók számára. A visszajelzések alapján a program
sikeresnek mondható.
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Hét roma származású nő festményeinek bemutatása a Ferencvárosi Művelődési Központban
A Ferencvárosi Művelődési Központba hoztuk el a Magyarországon 1979. óta megjelenő kollektív
roma identitású művészek alkotásait. A tárlaton hét művésznő mutatkozott be: Oláh Jolán, Orsós
Teréz, Bada Márta, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Oláh Mara (Omara), Lakatos Erika és Nyári Irén.

A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
(pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek
napközbeni ellátását a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (a továbbiakban: FEBI)
székhelyén, és 4 telephelyen biztosítja:
Intézmény

Cím

Varázskert
IX/1.
sz.
Bölcsőde
Aprók háza IX/4. sz.
Bölcsőde
Fehérholló
IX/6.
sz.
Bölcsőde
Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde
Manó-lak
Bölcsőde

IX/14.

Területi elhelyezkedés

1096 Budapest, Thaly Kálmán u. Középső-Ferencváros
17.
1092 Budapest, Ráday u. 46.
Belső Ferencváros
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.

Középső-Ferencváros

1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.

József Attila Lakótelep

sz. 1098 Budapest, Dési H. u. 9.

József Attila Lakótelep

Az intézmények feladatai
A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet (továbbiakban: NM rendelet) alapján a bölcsődei ellátás keretében:
- a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és
nevelése (Gyvt. 42. § (1) bekezdés),
-

fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése legfeljebb a gyermek 6 éves koráig (Gyvt. 42.
§ (2) bekezdés).

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében. (Gyvt. 42. § (1) bekezdés)
A bölcsődéink a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását és nevelését igény szerint ellátják.
A bölcsödébe való jelentkezés egész évben folyamatosan történik. A szülő gyermeke bölcsődei
felvételét az adott nevelési évre, valamint a következő nevelési évre egyaránt kérheti. A
Ferencváros területén található bölcsődék kihasználtsága egész évben közel 100%.
Minden intézmény – igény szerint - korlátozott létszámban, sajátos nevelési igényű gyermekek
gondozását, nevelését is végzi.
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Az elmúlt években a beiratkozási adatok a következőképen alakultak.
Nevelési év

Jelentkezettek száma

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

244
247
230
250

Elutasított gyermekek
száma
54
60
49
28

Az elmúlt években történt városfejlesztés során épült lakások következtében a KözépsőFerencvárosban működő bölcsődéknél ismételten növekvő tendenciát mutat az elutasított
gyermekek száma.
A Középső-Ferencvárosban a jelenleg működő két bölcsőde várhatóan nem fogja tudni
megfelelőképen ellátni a bölcsődei ellátás igényeit.
A várható beruházások, a családokat segítő intézkedések, a kisgyermekesek munkába való
visszatérésének támogatása, egyre inkább előtérbe helyezheti a bölcsődei ellátás szükségességét.
A nagyobb beruházások a Középső-Ferencváros területén történtek, ill. történnek, ahol az Óbester
u. 5-7. szám alatti ingatlan található, ezért javasoljuk az épület bölcsődei hasznosítását
Óvodai nevelés
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 9 köznevelési intézményt tart fent.
Az intézmények feladatai
Az óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza az óvodai nevelés feladatait, amelynek
középpontjában az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése áll, szem előtt
tartva az egészséges életmód alakítását az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítását, valamint
az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése
értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai
beiratkozás időpontját a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelt 20. § (1) bekezdése szabályozza. Az
óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Kerületünkben a kötelező óvodai nevelésben való részvétel, minden óvodáskorú gyermeknél
megoldott.
Intézmény
Cím
Ferencvárosi
Csicsergő 1096 Bp. Thaly Kálmán u. 38.
Óvoda
(székhely)
1096 Bp. Thaly Kálmán u. 17.
(telephely)
Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester u. 9.
Ferencvárosi Epres Óvoda
1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
Ferencvárosi
Kerekerdő 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-

Területi elhelyezkedés
Középső-Ferencváros

Középső-Ferencváros
József Attila Lakótelep
Középső-Ferencváros
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Óvoda
Ferencvárosi Kicsi Bocs
Óvoda
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi
Méhecske
Óvoda
Ferencvárosi Napfény Óvoda
Ferencvárosi
Ugrifüles
Óvoda

37.
1092 Budapest, Erkel u. 10.

Belső- Ferencváros

1094 Budapest, Liliom u. 15.
Középső-Ferencváros
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. József Attila Lakótelep
30.
1098 Budapest, Napfény u. 4.
József Attila Lakótelep
1091 Budapest, Hurok u. 9.
József Attila Lakótelep

Nevelési év

Férőhelyek
száma

Csoportok
száma

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

1520
1520
1520
1520

64
64
64
64

Felvett
gyermekek
száma
1279
1327
1376
1384

Üres férőhelyek
száma
241
193
144
136

Az óvodai férőhelyek száma jóval meghaladja a felvett gyermekek számát. A Ferencvárosi
Kerekerdő Óvodában jelenleg két 2 új csoport indítására van lehetőség, melyhez tárgyi feltétel
biztosított.
Kerületünkben a nagyobb beruházások Középső-Ferencváros területén történnek, ahol a
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda található a 2 új csoport indításának lehetőségével, továbbá az elmúlt
években az üres férőhelyek száma növekedést mutat, így óvodai férőhelybővítés nem indokolt.

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén a területi védőnő szerepe kiemelkedő
jelentőségű, mivel a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés
segítése, a várandós anyák gondozása (a 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet alapján) a gyermekágyas
időszakban történő tanácsadás és a 0-6 éves korú gyermekek gondozásában történő segítségnyújtás
is a feladatai közé tartozik. A családgondozás keretében kiszűri az egészségi, mentális és környezeti
veszélyeztetettséget. Segíti a harmonikus, szerető családi környezet kialakítását. Kiemelt
jelentőségű a várandós anyák gondozásba vétele, amelyre a szakorvosi vizsgálatot követően kerül
sor. Fokozott gondozásban részesülnek azok a nők, akiknek egészségügyi állapotában vagy
környezetében veszélyeztetett tényezők vannak. Ez utóbbi lehet lakás vagy anyagi helyzet, családi
körülmények.
A nővédelem, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, a
lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel; várandós anyák gondozása,
gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal,
szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban, az újszülött kortól a tanulói jogviszony
megkezdéséig a gyermekek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási
intézményben a tanulók ellátása, az oktatási intézménybe nem járó otthongondozott tanköteles korú
gyermek gondozása; családgondozás.
Az anya és gyermekgondozásnak egyaránt fontos elemei a vizsgálatok, szűrővizsgálatok, valamint a
családlátogatások. A várandós anyát a várandóság ideje alatt 5 alkalommal, az újszülöttet a
hazaadást követően 48 órán belül meg kell vizsgálni, majd az első 6 hétben hetente, 1 éves koráig
pedig havonta kell látogatni. A megfelelő anya és gyermekgondozáshoz nélkülözhetetlen, hogy az
orvosok (nőgyógyász, gyermekorvos) és a védőnők együttműködése megfelelő legyen. A védőnő az
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észlelő és jelző rendszer tagjaként köteles jelezni a gyermek veszélyeztetettségének észlelését a
gyermekjóléti szolgálat felé.
Ferencvárosban védőnői ellátásra vonatkozó adatokat tartalmazza az következő táblázat:
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

év

védőnők száma

0-3
év
közötti átlagos
gyermekszám
gyermekek száma
védőnőnként

2008

27

2059

180

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

24
26
25
25
25
25
25

2094
2074
2121
3232
4280
3416
1906

152
160
157
149
171
173
76

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy nemi hovatartozása
miatt történik meg valakivel. Az alábbiakban partnerkapcsolati erőszak legjellegzetesebb példáit
soroljuk fel.
Szóbeli (verbális) erőszak: a nő lekicsinyítése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tétele (például
a nő külseje, vallása vagy faji hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel való fenyegetés,
gyerekek elvételével, öngyilkossággal való fenyegetés.
Lelki erőszak: alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától,
családtól, kedvenc foglalatosságtól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, a nő önbizalmának
lerombolása, a nő állandó hibáztatása, tárgyak összetörése /dobálása/ csapkodása, félelmet keltő
viselkedés (dühödt nézés, üvöltés), telefon vagy egyéb kommunikációs csatornák lezárása,
telefonon való állandó ellenőrzés.
Testi (fizikai) erőszak: lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való
ütés, rugdosás, harapás, (késsel, lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal) való fenyegetés vagy bántás,
alapvető testi igények és szükségletek megtagadása.
Szexuális erőszak: nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel
való fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészeik bántalmazása,
másokkal való közösülés/prostitúció kényszerítése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás
akadályozása vagy kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés.
Gazdasági erőszak: anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, a nő
fizetésének elvétele, mindennapi kiadások megkérdőjelezése és fillérre való elszámoltatása, közös
néven lévő céggel (Bt., Kft,) való sakkban tartás/zsarolás.
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A nők védelme érdekében 1994 januárjában alakult a NANE azzal a céllal, hogy segélyvonalat
indítson bántalmazott nők részére. 2010-ben jött létre a Nők Világa Közhasznú Alapítvány,
melynek célja a lelki bántalmazás elleni, és a méltóságteljes életért való fellépés.

A nők szerepe a helyi közéletben
A nemzetközi szakirodalom a nők parlamenti részvételét az esélyegyenlőség mércéjeként használja.
A rendszerváltást követően Magyarországon és a térség országaiban is erőteljesen csökkent a női
képviselők száma a parlamentekben.
Hazánkban az elmúlt 25 évben 10 százalék körül ingadozott, ami európai és világviszonylatban is
egyaránt alacsony. A képviselők összlétszámának csökkenése következtében a 2014. évi választás a
legkisebb női jelenlétet (nem éri el a 9,5 százalékot, 199 képviselőből 19 nő) eredményezte a
parlamentben.
A helyi képviselő-testület tagjai közül 5 fő hölgy, egyikük kerületünk alpolgármestere. Ez a szám a
többi kerületi önkormányzathoz képest pozitívnak mondható. A hivatalban a nők száma 169,
férfiaké pedig 61 fő.
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, a 45
év feletti nők különösen és többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon. Ennek
oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is
sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a
szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. A munkanélküliség
aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex programokkal lehet
enyhíteni.
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő
magányosnak érzi magát. Hirtelen az addigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól
eltér, és fellép a félelem a „más”-tól. Ezért Ferencváros Önkormányzata a közművelődés, a sport, a
szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret
nyújt számukra is. A közparkok alkotják a kerület zöldhálózatának központi elemeit. Az FMK
színvonalas programokat, rendezvényeket kínál mindazoknak, akik hasznosan kívánják eltölteni
szabadidejüket. Folyamatosan megújuló programkínálat mellett helyi hagyományos programokat is
szerveznek: kiállítások, koncertek, színházi előadások, játszóház, gyermek- és családi programok,
tanfolyamok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas programok egyaránt megtalálhatóak.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
javasolt fejlesztési lehetőségek
A
nők
munkaerő-piaci
integrációjának
A munka és magánélet egyensúlyának hiánya
elősegítése, alternatív és atipikus foglalkozási
formák támogatása.
Bővíteni kellene a gyermekvállalás miatt a
A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében
munkaerő-piactól hosszabb időre távol maradó
magasabb
aktív korú családtagok által kedvezményesen
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igénybe
vehető,
korszerű
ismeretek
megszerzését célzó speciális programok körét.
A gyermekét egyedül nevelő, vagy több
gyermeket nevelő család esetében a szegénység
kockázata magas
A magány érzet kialakulásával nemcsak az anya
állapota lehet rosszabb, családi konfliktusokhoz
vezet
A TGYÁS-ról, GYES-rő való visszatérés a
munkaerő piacra mérsékli a szegénység
kialakulásának kockázatát

A rászorulók szociális ellátórendszerbe történő
bevonása

Bővíteni kell a családok eltérő életszakaszaihoz
igazoldó sokszínű és igényes szolgáltatások
körét.
A gyermekükkel otthon lévő kismamák számára
ingyenes ECDL START vizsgára való
felkészítés megszervezése.
Felkeresni a nők problémáival foglalkozó
A nyilvánvaló, köztudott tipikusan nőket érintő
kerületi és országos hatáskörű szervezeteket, és
problémákat ismerjük, de adatok hiányában
informálódni tőlük tapasztalatairól, a nők
nincs információ arról, hogy van-e kerületi
problémáiról,
megoldási,
együttműködési
specialitás
javaslataikról.
A Középső-Ferencvárosban a jelenleg működő
két bölcsőde várhatóan nem fogja tudni
megfelelőképen ellátni a bölcsődei ellátás
Óbester u. 5-7. szám alatti ingatlan található,
igényeit,a kisgyermekesek munkába való
ezért
javasoljuk
az
épület
bölcsődei
visszatérésének támogatása, egyre inkább
hasznosítását
előtérbe helyezheti a bölcsődei ellátás
szükségességét.

Az időskorú népesség főbb jellemzői

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január 1-jei adatai
szerint 2016. január 1-jén Ferencvárosban 54.922 fő volt az állandó lakosok száma, ebből 13.694 fő
a 60 éven felüli, ami a kerület lakosságának 24,93 %-a. Ez a létszám a következőképpen oszlik
meg:
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Földrajzilag a József Attila-lakótelepen a legnagyobb a 60 év feletti népesség aránya a teljes
kerületi népességhez viszonyítva, ezt követi a Belső-Ferencvárosban lakók száma. Ezen számokat
célszerű és szükséges figyelembe venni az idősügyi programok, illetve egyéb idősügyi
beavatkozások tervezésénél, megvalósításánál.

Idősek munkaerő-piaci helyzete
A rendelkezésre álló munkanélküliséggel és foglalkoztatottsággal kapcsolatos adatok alapján
kijelenthető, hogy Magyarországon az 50 év felettiek rendkívül nehéz helyzetben vannak a
munkaerő-piacon.
Az idősebb korosztály alacsony fokú foglalkoztatottságát több tényező együttes jelenlétével lehet
magyarázni. Az elmúlt 20 évben jelentősen átalakult a munkaerő-piac, a felgyorsult technikai és
technológiai fejlődés miatt számos munkakör alakult át, ugyanakkor újfajta képességek és
kompetenciák váltak szükségessé a sikeres érvényesüléshez. Mivel az idősebb munkavállalók
munkaerő-piacra történő belépésekor még kevésbé volt jellemző a gyakori munkahelyváltás,
kevesen tartották fontosnak az élethosszig tartó tanulást és a tudás rendszeres frissítését, ami most
jelentős hátrányt okoz számukra munkahelyük elvesztése esetén a fiatalabb generációkkal szemben.
Az idősebb munkavállalók ugyanakkor rendelkeznek számos olyan pozitív tulajdonsággal is,
amelyeknek köszönhetően hasznos tagjai lehetnek a munkaerő-piacnak. Számos munka esetén
többet számít a munkatapasztalat a végzettségnél, valamint az elsősorban a fiatalabb korosztályra
jellemző diplomás túlképzés miatt az idősebbek alacsonyabb végzettséggel is előnyben lehetnek
több hiányszakma esetében. A nyugdíj felé közeledve az idősebb munkavállalók vonatkozásában
kisebb az esélye a rövid időn belüli munkahelyváltásnak, így ez a nemzedék gyakran
felelősségteljesebb munkavállaló lehet.
A munkaadók gyakran azzal magyarázzák az idősek munkaerő-piaci diszkriminációjának egyre
inkább érezhető jelenlétét, hogy az idősek tudása elavult, kevésbé rugalmasak, nem beszélnek
idegen nyelvet, fizikai állapotuk már nem kielégítő. Mindezen kritikákra megfelelő választ
adhatnak a különböző felnőttképzési stratégiák (iskolai rendszerű felnőttképzés, munkaerő-piaci
képzés, vállalati képzés és egyéb tanfolyamok), valamint az Európai Unió által preferált élethosszig
tartó tanulás fogalma. Ez utóbbi célja az, hogy az idősebb munkavállalók olyan képességekhez,
kompetenciákhoz jussanak, amelyek elősegítik a változó körülményekhez való alkalmazkodásukat,
valamint hozzájárulnak a szükséges naprakész tudás megszerzéséhez.
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A kerületben élő nyugdíjas korúak, amennyiben egészségesek és családi elfoglaltságaik
megengedik, szívesen visszatérnének a munkaerőpiacra, erre azonban csekély a lehetőség. A
szabadidejük aktív és értelmes eltöltése érdekében a visszajelzések alapján szívesen vennének részt
önkéntes alapon is olyan tevékenységekben, mellyel mások érdekeit is szolgálhatják.

A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi,
szociális és egyéb szolgáltatások egy része a kerület minden állampolgára részére biztosított, egy
része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező
feladatának, és emellett önként vállalt tevékenységeket is végez ezen a területen.
Az Önkormányzat 2011-től a: FESZGYI keretein belül működő Szociális Szolgáltató Központon
keresztül gondoskodik az időskorúak ellátásáról. A központ szakmai programjában is
megfogalmazott legfontosabb célkitűzése (az Idősügyi Nemzeti Stratégiával összhangban), hogy az
idős emberek minél tovább humánus körülmények között élhessenek otthonukban, és koruknak,
illetve egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek. Az ellátás következményeként a
kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, illetve kitolható a kórházi, az
átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele.
A központ alapellátás keretében az alábbi tevékenységeket végzi:
- étkeztetés: napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, aki
kora vagy egészségi állapota, fogyatékossága, szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt
önmaga részére más módon nem képes étkezést biztosítani,
- házi segítségnyújtás: az önálló életvitel fenntartása érdekében a szükséges ellátást – a
gondozott fizikai, mentális, szociális szükségletének megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében
biztosítja, esetenként jelzőrendszeres készülék biztosításával. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
2012-ban 223, 2013-ban 219, 2014-ben 220; 2015-ben pedig 244 fő
részesült házi
segítségnyújtásban a kerületben. 2015-ben a szolgáltatást igénylők 40 %-a a 80-89 éves
korosztályból került ki, de nőtt a 90 év felettiek létszáma is.
Az elmúlt években az alábbiak szerint alakult a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők
száma:
Év
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Létszám
(fő)
40
51
57
61
67
72
73
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A széleskörű, hatékony kommunikáció, valamint a felelősségteljes időskori gondoskodás
következtében az ellátottak száma növekedést mutat jelezve, hogy az elérte célcsoportját, és képes
valós segítséget nyújtani a ferencvárosi időskorúak számára.
-

nappali ellátás: az idősek klubjaiban meleg élelem helyben fogyasztással, mentális gondozás,
segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, életviteli tanácsadás, szabadidős programok
szervezése, valamint hely biztosítása a közösségi szerveződésű csoportok számára a biztosított
szolgáltatások. Az idősek nappali ellátása, mint kötelezően biztosított feladat keretein belül az
igénybe vevő személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint szinten tartása
kerül a fókuszba. A FESZGYI Szociális Szolgáltató Központ idősek klubjai szakmai
tevékenységének alapja a prevenciós szemlélet erősítése. A programok összeállításánál a
szellemi és fizikai aktivitás megőrzését, valamint a társas kapcsolati háló kialakítását,
fenntartását helyezik előtérbe. Az idősek klubjainak működését egy vezető fogja össze. Ennek
hatására megvalósult az azonos dokumentációs rend kialakítása és a jó szakmai protokollok
megvalósítása.

Az ellátást az alábbi idősek klubjaiban vehetik igénybe az érdeklődők:






Borostyán Idősek Klubja (1092 Budapest, Knézich u. 17.)
Napsugár Idősek Klubja (1095 Budapest, Mester u. 33-35.)
Árvácska Idősek Klubja (1097 Budapest, Ecseri út 19.)
Platán Idősek Klubja (1098 Budapest, Toronyház u. 11.)
Szerető Kezek Idősek Klubja (1098 Budapest, Friss u. 5.)

A diagramból jól látszik, hogy az igénybevevők száma évről évre növekszik, az idősek klubjainak
kihasználtsága közel maximális. Ez köszönhető annak, hogy az idősek klubjainak ellátottjai
elégedettek a nyújtott szolgáltatásokkal, és közvetlen környezetükben is hírét viszik a közösségnek.
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A hatékony kommunikáció a továbbiakban is elsődleges, a kerületben élőknek értesülniük kell a
programokról, illetve mindenki számára elérhetővé kell tenni a klubokra, valamint azok
működésére vonatkozó információkat.
Tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy az idősek nappali ellátását az elmagányosodás és az
egyedüllét ellen küzdő 60 év felettiek veszik igénybe. A 65 év alattiak aránya kisebb, mivel a
korcsoport tagjai sok esetben még foglalkoztatottak, valamint családi, és társas kapcsolatokkal
rendelkeznek, ahol igénylik az aktív jelenlétüket, segítségüket a mindennapokban. A későbbiekben,
amikor esetlegesen a házastárs elhunyt, az unokák felnőnek, egyéni életet kezdenek és már nincs
szorosan szükség a nagyszülői gondoskodásra, keresnek magunknak új közösséget, ahol otthon
érezhetik magukat.
A FESZGYI szakosított ellátást végez a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóházában. Az
átmeneti ellátást azok a Budapest Főváros, illetve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel, települési szintű
bejelentéssel rendelkező egészségileg és/vagy szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe,
akik számára nem nyújtható megfelelő szintű ellátás a házi segítségnyújtás, illetve más alapellátás
keretein belül nem biztosítható. Az intézmény férőhely kapacitása 12 fő.
Az átmeneti ellátás keretében végzett feladatok:
-

Étkezés biztosítása
Ruházat, textília biztosítása
Alapápolási, gondozási feladatok
Gyógyszer ellátás
Mentálhigiénés ellátás biztosítása
Szocioterápiás foglalkozások
Hivatalos ügyekben való segítségnyújtás
Értékmegőrzés

Az átmeneti otthon ellátottjainak statisztikai adatai alapján a női ellátottak számának többsége
látható. Kiugróan magas a 80 - 89 év közötti korcsoportból kikerülők száma, ahol a férfiak is
képviseltetik magukat. Ebben a korban megszaporodnak betegségeik, és csökken önellátási
képességük, ami szükségessé teszi az intézményi támogatást.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A kerületben „A teljesség felé” önkormányzati idősügyi programok mellett az FMK nyújt színes
kulturális időtöltési lehetőséget az érdeklődő időseknek. Emellett az önkormányzat támogatásával a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2 kerületi fiókkönyvtárában van lehetősége a nyugdíjas kerületi
lakosoknak az ingyenes könyvkölcsönzésre és igény esetén a könyvek díjmentes házhoz
szállítására.

Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
2012-ben fogadta el Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete
„A teljesség felé” Idősügyi koncepciót, mely a 2012-2014. időszakra határozta meg az
önkormányzat idősügyi programját, feladatait. A programcél olyan gazdasági és társadalmi
környezet kialakítása volt kerületi szinten, amelyben az idősödő és az idős emberek meg tudják
őrizni aktivitásukat az állami, a voluntáris (nonprofit), valamint az informális szektor (család, barát)
együttműködésén keresztül. A koncepció ugyan 2014-ig tűzte ki az elérendő célokat, de a
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vállalások, tevékenységek időben ezen túlmutatnak. Ennek köszönhető, hogy az idősügyi
programok 2015-ben is nagy népszerűségnek örvendtek, 25 helyszínen 615 ingyenes esemény várta
az érdeklődő 60 éven felülieket. Elmondhatjuk, hogy majdnem kétszeresére nőtt az idősügyi
rendezvények száma a 2014-es évvel összevetve. A programokon való megjelenések száma 12.000
(ez tartalmazza az ismétlődő programok résztvevőit, és azt is, hogy egy ember több programon is
megjelenik). Ez azt jelenti, hogy a kerületben élő 13.633 hatvan év feletti lakosból több ezer idős
emberrel sikerült közvetlen kapcsolatot teremtenie az önkormányzatnak. 2016. első 9 hónapjában
tovább nőtt a programok száma és a résztvevők köre is: 13.704-an vettek részt a közel 700
programalkalmon. Legnagyobb eredménynek azonban azt tekintik a koncepció készítői és
megvalósítói, hogy a programok magas számához meglehetősen alacsony költségvetési igény társul,
mivel az idősügy terén sikerült megvalósítani a koordinációs tevékenységen alapuló önkormányzati
szerepkört. A programok megvalósításában több mint 20 szervezet vesz részt, a kedvezményes
bérleti díjjal támogatott egyesületekkel, civil szervezetekkel együttműködési megállapodásban
rögzített pontok alapján dolgozunk együtt. Sikerült beépíteni a programba az iskolai közösségi
szolgálat és a cégek társadalmi felelősségvállalása által kínálkozó lehetőségeket is. Az érdeklődők
már közel 30 féle program közül választhatnak, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
Képzések, tanfolyamok: az élethosszig tartó tanulás alapelveit követve kezdő és haladó szinten
angol nyelvtanfolyamot és német társalgási klubot, kezdő és haladó számítógép-kezelői
tanfolyamot, számítógép- és mobiltelefon-használati tanácsadást biztosítunk az érdeklődőknek. A
számítógép-kezelői tanfolyamokon és tanácsadásokon az iskolákban közösségi szolgálat keretében
fiatalok segítenek, ezzel biztosítva az idősügyi koncepció egyik legfontosabb célkitűzését, a
generációk közötti kapcsolat építését. A kézműves foglalkozások a kerületben található galériák,
kézműves boltok szakemberei által valósulnak meg. Az elsősegély tanfolyamokon praktikus, a
problémák kezelésére és megelőzésére szolgáló ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők.
Egészségmegőrző programok: orvosi előadások, egészségnapok különböző témákban és
helyszíneken. Minden hónapban más-más, az idősebb korosztályt érintő megbetegedés okaival,
megelőzésével és gyógyításával ismerkedhetnek meg a résztvevők, a cukorbetegségben szenvedők
pedig havi rendszerességgel találkozhatnak egymással és tehetik fel kérdéseiket szakembereknek.
Kultúra, ismeretterjesztés: A Szó és ember irodalmi sorozat keretében az érdeklődők ismert
írókkal, költőkkel, színészekkel találkozhatnak A filmklub egész évben izgalmas szórakozást ígér:
dokumentumfilmek, nagy klasszikusok és könnyed teleregények is sorra kerülnek a havonta
jelentkező filmvetítések során, melyek után érdekes beszélgetéseket is hallhatnak az érdeklődők az
adott film alkotóival, szereplőivel. A táncdal-délutánok és a komolyzenei koncertek is sokakat
vonzanak, mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő kulturális szórakozási lehetőséget. A
Turay Ida Színház nagy érdeklődésre számot tartó előadásokat kínál a színházi élet rajongóinak. A
helytörténeti sétákon a kerület történelméről, az egyes épületek történetéről és az itt élt híres
emberek mindennapjairól tudhatnak meg újat a résztvevők. A vállalkozó kedvűek pedig
helytörténeti vetélkedőn is összemérhetik tudásukat, ahol fiatalok és idősek közösen, egymást
segítve adnak számot ismereteikről. A kerületi galériákkal, kiállítóhelyekkel együttműködve az
idősek tárlatvezetések keretében első kézből ismerhetik meg az aktuális kiállításokat és hallhatnak
az alkotókról és a művekről.
A Mindentudás Akadémiája havi rendszerességű programjain neves előadók adnak elő: többek
között Németh Lajos meteorológus, Pál Feri atya, Monspart Sarolta és Bagdy Emőke is a
vendégünk volt már. (A program sikerét mutatja, hogy 2016-tól a nagy létszámú előadások mellett
kisebb közönségre számot tartó szemináriumok is indultak egyháztörténeti, meteorológiai,
helytörténeti témákban, valamint az európai családok és az iszlám országok történetéről.) A
festőklub egész évben várja a festeni vágyókat, a foglalkozásaikon készült képekben kiállításokat
szervezünk.
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Prevenció és sport: gyógytorna és vízi torna hetente 2 alkalommal 2 helyszínen, nordic walking
kezdőknek és haladóknak, természetjárás, tibeti jóga és meridián torna hetente. Ezek közül a
lehetőségek közül választhatnak azok a 60 év felettiek. Heti rendszerességgel 2015 őszétől
sakkfoglalkozások indultak.
"A teljesség felé" ingyenes programjairól egész évben folyamatosan értesülhetnek az érdeklődők a
Ferencváros újság hasábjairól, a 9.TV A teljesség felé elnevezésű műsoraiból és az önkormányzat
honlapjáról (www.ferencvaros.hu programnaptárjából), illetve folyamatos tájékoztatást kapnak
elektronikusan hetente az idősügyi programokról az önkormányzat idősügyi referensétől. 2015-ben
3 alkalommal jelent meg az aktuális programnaptár (2015. 1. és 2. negyedév, illetve 2. félév),
melyet a Magyar Posta révén juttattunk el a kerületi idősek lakta háztartásokba (6.175 db), illetve 1
alkalommal a Ferencváros újságba húzattuk be 40.000 példányban.
„A teljesség felé” Idősügyi koncepció keretében 2014 októberében elvégzett közvéleménykutatás nagyfokú elégedettségről számol be az idősügyi programokkal kapcsolatban. A
Társadalomkutató Intézet által végzett kutatás elsősorban arra a kérdésre kereste a választ, hogy a
2012-ben, az idősügyi koncepcióban meghatározott feladatok, célok (önsegítés, önkéntesség,
élethosszig tartó tanulás, generációk közötti kapcsolat) megvalósultak-e, az idős lakosság valódi
igényeit elégítik-e ki, hozzájárultak-e életminőségük javításához. A Tárki szakemberei
kiemelkedően sikeresnek tartották Ferencváros Önkormányzatának kezdeményezését, hiszen a
meghirdetett programok valamelyikéről (legalább egyről) a kérdezettek túlnyomó többsége (78%a!) hallott már, és egyharmadnyian részt is vettek valamelyik eseményen, két év alatt sikerült azt
elérni, hogy minden ötödik ember ismeri az idősügyi programokat. A legtájékozottabbak
jellemzően a diplomások (92,7%) és a József Attila- lakótelepen élők (95,9%), a legaktívabbak
pedig a legfiatalabb korcsoportba tartozó (60-69 éves) kérdezettek voltak (40,8%-uk vett rész
legalább egy programon). Legismertebbek és legnépszerűbbek az egészség-prevenciós programok
(68%-os ismertség) és a kulturális programok (48%-os ismertség). Színvonal tekintetében
egyértelműen a kulturális programok vezetnek: kiemelkedő a helytörténeti séták, vetélkedő 5-ös, a
színházi előadások 4,93-as és a komolyzenei koncertek 4, 92-es átlaga egy 5 fokozatú skálán.
Az idősek véleménye több tekintetben is javult: a kerület által nyújtott lehetőségekkel, a kerület
állapotával, illetve az élet különböző dolgaival (közvetlen környezetével, családi életével, családon
kívüli kapcsolataival, egész életével) elégedettebbek, mint a 2012-ben, az idősügyi programok
beindításakor elvégzett kutatás során. Azok, akik részt is vettek valamilyen idősügyi programon,
nagyobb elégedettséget mutattak, mint azok, akik nem vettek részt. Az Önkormányzat által
létrehozott idősügyi koncepció ezt a tendenciát tudja erősíteni és kiszélesíteni: minél több ember
számára válnak elérhetővé a programjai, annál számottevőbben nőhet az élet egyéb területein is a
60 év felettiek elégedettsége.
További fejlesztési irányok:
1. információ széleskörű terjesztése: az önkormányzat időseknek nyújtott programjainak száma,
színvonala és sokoldalúsága már megfelelő; a jövőben a programokról való információ
célcsoporthoz való eljuttatása lenne fontos annak érdekében, hogy az elért idősek száma növekedjen
és minél szélesebb körben tudjuk bevonni a 60 év felettieket a programokba
2. önkéntesség: a cél, hogy a már meglévő kortárs önkéntesek egy célirányos képzés elvégzése után
az önkormányzat által biztosított programok szervezésében, lebonyolításában részt tudjanak venni
3. korközpont létrehozása: az önkormányzat által biztosított ingatlanban kívánunk egy olyan
közösségi teret létrehozni, ahol lehetőség nyílik kisebb létszámú képzések, előadások megtartására,
internetezési lehetőség elérésére, illetve az idősügyi referens és az önkéntesek részvételével egy
olyan helyszínt szeretnénk kialakítani, ahová az érdeklődők információért vagy csak egy
beszélgetésre is betérhetnek
4. generációk közötti együttműködés: fontos cél az idősek helyzetén való javítás, illetve az
idősekről, az idősödésről kialakult negatív szemlélet megváltoztatása. Ez utóbbi leginkább úgy
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valósítható meg, ha olyan programokat szervezünk, ahol 2 vagy több generáció közösen jelenik
meg.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az időseknek szervezett programokról szóló
információ eljuttatása a célcsoporthoz
Idősek elszigetelődése, elmagányosodása,
társadalmi kapcsolataik szűkülése,
életminőségük romlása izoláció megelőzése,

Információs utak kibővítése, korközpont
létrehozása
Nyílt rendezvényeken minél több
időssel
megismertetni
a
kerület
adta
lehetőségeket

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A 2011. évi népszámláláskor a tartós betegségre, illetve fogyatékosságra vonatkozó kérdésekre nem
volt kötelező válaszolni, így a megkérdezett fővárosi lakosságnak csupán a háromnegyede adott
választ. Közülük 66 394 fő (a lakónépesség 3,8 %-a) mondta magát fogyatékkal élőnek, akiknek
több mint fele (54 %) nő.
A fogyatékossággal élők között kisebb a gyermekek (4,8 %) és jóval nagyobb a 60 éves, és az
idősebbek (57 %) aránya. A fogyatékossággal élők 29 százalékának az általános iskola 8.
évfolyama, 29 százalékának az érettségi volt a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége (míg a
nem fogyatékos budapesti lakosság körében ez az arány 15, illetve 33 %).
A fogyatékkal élők közel fele, mintegy 30 ezer ember mondta magát mozgássérültnek. A második
legnagyobb csoport a hallássérülteké, mely a fogyatékos emberek 21 százalékát sújtja. A
gyengénlátás, és a vakság a fogyatékosokon belül 20 %. A nők vonatkozásában nagyobb a mozgás-,
látás-, és hallássérültek aránya.
A fogyatékosság
tartós betegség
mozgássérült
gyengénlátó, aliglátó
vak
nagyothalló
siket

típusa,

14
21
5
…
11
…

1519
10
8
4
4
…

2029
27
27
8
18
9

3039
47
27
6
27
13

4049
60
22
6
31
13

5059
180
51
10
30
15

60-64

65-X

115
43
…
27
4

493
217
27
250
22

Forrás: KSH,2015
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A kerületi lakosok közül 1.888 fő minősül fogyatékosnak, azaz a kerület lakosságának 3.19 %-a
érintett.
A kerületi lakosok 1.6 %-a mozgássérült, 0.6 %- a gyengén, aliglátó, 0.6 %-a nagyothalló , 0.01 %a siket, 0.0.1%-a vak.
A fogyatékossággal élők legmagasabb befejezett, iskolai végzettség
A fogyatékosság
típusa, tartós
betegség
mozgássérült
gyengén látó, alig
látó
vak
nagyothalló
siket

8. évfolyamnál
alacsonyabb

8.évfolyam

középiskolai
végzettség

egyetem, főiskola

71
40

248
112

419
160

215
88

9
51
10

23
132
13

19
131
36

13
84
9

Forrás: KSH, 2015

A fogyatékossággal élők akadályoztatás típusa
A
önellátásban mindenna
fogyatékoss
pi életben
ág típusa,
tartós
betegség
mozgássérül
214
487
t
gyengénlátó,
50
162
aliglátó
vak
20
35
nagyothalló
38
112
siket
5
18

tanulásban,
munkavállal
ásban

közösségi
életben

közlekedésbe
n

136

79

567

53

23

175

18
53
24

6
54
6

30
92
10

Forrás: KSH,2015

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Konkrét adattal akkor rendelkezhet az önkormányzat a hátrányos megkülönböztetésről a
fogyatékosok foglalkoztatása terén, ha erről minden fogyatékkal élőt megkérdez. Ehhez azonban
egy adatbázissal kellene rendelkeznünk a fogyatékkal élő személyekről, ami viszont jogszabályba
ütközik, hogy melyik fogyatékosság-meghatározás az, amely e célra megfelelő lehet, minden
szempontból.
A konkrét adatok hiányában is elmondható, hogy hátrányos megkülönböztetés éri a fogyatékkal
élőket a foglalkoztatás területén. Ennek oka nem feltétlenül az emberi tényező (félelem,
előítéletesség, stb.), hanem objektív körülmények miatt meghiúsul a foglalkoztatás, mivel amint
már arról szó esett, a munkahelyek nagy részben nem akadálymentesek.
Kerületünkben a Gond-viselés Nonprofit Kft. 1992 óta foglalkozik értelmi akadállyal élő és
halmozottan sérült fiatalok nappali gondozásával. Tevékenységükkel azt az örömöt szándékoznak
megadni fiataloknak, hogy - lehetőségeikhez képest - urai legyenek saját életüknek, és fizetésért
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végzett munkájukkal minél önállóbbakká válhassanak mindennapjaikban. Közhasznú társaság ilyen
célokat tűzött ki maga elé, melyhez minőségi környezetet, változatos foglalkozásokat, munkákat
illetve képzett, felelősségteljes munkatársakat biztosítunk.
Hiszik, hogy a Gond-viselés program példájával évek alatt katalizátora volt a ma már egyre jobb,
elfogadóbb társadalmi szemléletnek és a modellünk követőkre talált.
A Gond-viselés Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. akadállyal élő fiatalok számára biztosít
munkabérért
végzett
munkát
és
egyéb
programokat.
A Gond-viselő Ház nagyon szép környezetében készségfejlesztő textil játékok és játékbabaruhák
egyes részfeladatai a munkájuk, amit a varrónőkkel együtt végeznek. Nonprofit vállalkozásunk
bevétele segíti a Fiatalok nappali ellátásának magas színvonalú fenntartását.

Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Az önkormányzat az intézményeink keresztül segítséget nyújt a lakókörnyezetükben élő fogyatékos
személyek részére önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Támogató szolgálat
Önként vállalt feladatként, a támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben
történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Fenti
szolgáltatást a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvánnyal (1055 Budapest, Honvéd u. 22.)
kötött ellátási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat.
A támogató szolgálat feladata és működő szolgáltatások:
Személyi segítő szolgálat működtetése:
-

az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő
egészségügyi-szociális - ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való
hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,

-

a fogyatékos ember személyi, higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek
kielégítése,

-

segítségnyújtás a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,

-

segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális- és
egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport,
szabadidős tevékenységek végzéséhez,

-

segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi
kapcsolatainak erősítéséhez,
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-

segítségnyújtás speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,

-

segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához,

-

segítségnyújtás a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban
egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,

-

egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek
speciális szükségleteihez igazodóan.

Szállító szolgáltatás működtetése:
-

az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása

-

a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások
elérhetőségének igénybevételének elősegítése.

Információ nyújtása, tanácsadás:
-

információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi
beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,

-

a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.

2010. májusban döntött arról a Képviselő-testület, hogy a Küldetés Egyesülettel (1072 Budapest,
Klauzál tér 5.) kötött ellátási szerződés alapján 2 fő ferencvárosi fogyatékos gyermek számára
elhelyezést biztosítson. Az egyesület célja az iskolából kikerült fiatalok fejlesztése, amely lehetővé
teszi számukra a későbbi hasznos munkavégzést. A munkára előkészítő tevékenységek közül a
szövés, varrás, különféle papír és anyag megmunkálás, tűzzománc készítés emelhető ki. Felkészítik
a fiatalokat az életkezdésre, a különféle háztartási munkák (takarítás, mosogatás, bevásárlás)
elvégzése mellett mézeskalács készítést is tanulhatnak, valamint egyéb konyhai munkát (főzés,
szendvicskészítés) is végezhetnek. Az Egyesület keretein belül a fiatalok rendszeres lovasterápiában részesülhetnek, mozi-, színház, múzeumlátogatáson vesznek részt, állatkerti és más
gyermekprogramokat szerveznek számukra.
2011. október 01. napjától a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat (1082 Budapest, Kisstáció utca 11.) értelmi
fogyatékosok napközi otthonában 2 fő ferencvárosi lakóhelyű fogyatékos személy nappali ellátására
biztosít férőhelyet ellátási szerződés alapján. A megnövekedett igények alapján a 2014. évtől felül
kell vizsgálni a szerződést, vélelmezhetően kezdeményezni kell további egy fő férőhely lekötését.
Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015-ben Ellátási szerződést kötöttünk: a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 75.§-ban, valamint
a személyes gondoskodást végző szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően
a támogatott lakhatás keretein belül egy fő, Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező tizennyolcadik
életévét betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, ön-, vagy közveszélyes
magatartást nem tanúsító fogyatékos személy részére az életkornak, egészségi állapotnak és
önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése
érdekében időszakos illetve átmeneti ellátást biztosít.
Fentieket vizsgálva megállapítható, hogy az Önkormányzat komolyan foglalkozik a kerületben élő
fogyatékos személyek problémáival és igényeiknek megfelelően egy komplex, többszereplős
ellátást biztosít, amelynek révén a rászorultak ellátásuk vonatkozásában több opció közül
választhatnak.
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A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások és a kulturális programok fizikai akadálymentesített helyszíneken érhetőek el.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi
előírásnak megfelel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek
felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. Az informatikai
és szóbeli kommunikációs rendszerünk valamint az írott sajtó akadálymentesítése terveink közt
szerepel.
Települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az akadálymentesítés Magyarországon a fogyatékosügyi törvénykezés egyik célterületeként jelent
meg, fő kedvezményezetti csoportját a fogyatékos személyek alkotják. Akadálymentesítés révén
lehetővé válik a közszolgáltatások, tágabban az épített környezet mindenki számára kényelmes és
biztonságos elérése, használata, és érdemben is segítséget jelent a fogyatékos emberek önálló
tájékozódásában, ügyintézésében. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósult
különféle fejlesztések során közszolgáltatásaink és a közszolgáltatást nem nyújtó, ám közösségi
célú létesítmények használata a fogyatékos személyek és minden érintett polgár számára
könnyebben használhatóvá, elérhetőbbé vált.
Ferencváros Önkormányzata mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy az Európai Uniós pályázati
lehetőségeket kihasználva olyan többletforrásokhoz jusson, mely segíti azon törekvéseit, hogy a
közfeladatokat ellátó intézmények akadálymentesek, az esélyegyenlőségi célcsoportok számára
elérhetőek legyenek.
Az önkormányzat folyamatosan, tervezetten újítja fel épületeit, mely alkalmakkor figyelembe
veszik az akadálymentesítés szempontjait.
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt feladat az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az
építésügyi hatóság lett kijelölve. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű
hozzáférés szempontrendszere.
FESZGYI 2015. július 30. állapotot tükrözi
telephely megnevezése
Gazdasági csoport/Mester u.19.
I.sz. Családsegítő Csoport/Pöttyös u. 11.

akadálymentesítés típusa
nincs akadálymentesítve
részben akadálymentesítve - mozgórámpával
felszerelve
Béla akadálymentesített

II.sz. Családsegítő csoport/Balázs
u.22/b.
Gyermekjóléti Központ/Üllői út. 69.
akadálymentesített
H52 (Aluljáró) /Haller u.52.
akadálymentesített
Gyermekek Átmeneti Otthona//Fehér Holló nincs akadálymentesítve
u. 2-4.
Írisz Klub/Berzenczey u. 26.
nincs akadálymentesítve
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Árvácska Idősek Klubja/Ecseri út 19.
Borostyán Idősek Klubja
Nefelejcs Gondozási Központ /Kénzich u.
17.
Szivárvány Gondozási Központ
Platán Idősek Klubja / Toronyház u. 11.
Szerető Kezek Idősek Kulbja
Szerető
Kezek
Időskorúak
Gondozóháza/Friss u.5.
Napsugár idősek Klubja
Tavirózsa Gondozási Központ/Mester u. 3335.
LÉLEK-Program Iroda/Tűzoltó u. 23.
JAT-Program/Lenhossék u.24-28.

részben akadálymentesített
akadálymentesítettek
akadálymentesítettek
részben akadálymentesített
akadálymentesítettek
nincs akadálymentesítve
nincs akadálymentesítve

Infókommunikációs szempontból csak a Toronyház u.11.sz. alatt lévő telephely tekinthető
akadálymentesítettnek.
FEBI adatszolgáltatása
Manó lak bölcsőde/Dési Huber u.9.
Varázskert bölcsőde/Thaly Kálmán u.17.

akadálymentesített
akadálymentesített

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az Egészségügyi, Szociális é Sport Bizottság méltányossági körébe tartozó mozgássérültek
akadálymentesítése révén évente maximum 2 millió forint összeghatárig lehetőség van a
fogyatékkal élők támogatására.
A Humánszolgáltatási Iroda nyilvántartása szerint a 2013. évben 2, a 2014. évben 5, míg a 2015.
évben 1 esetben történt meg az akadálymentesítés. Mivel ezt a támogatási formát jelenleg a
pénzügyi szakemberek szerint plusz adóteher terheli, a támogatási forma módosítása indokolt a
jövőben.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
javasolt fejlesztési lehetőségek
A
fogyatékkal
élők,
megváltozott
munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci
Alacsony foglalkoztatási szint
esélyeit és integrációját segítő komplex képzésiátképzési program.
A középületek, közterületek, közszolgáltatások Az akadálymentesített középületek, közterületek
akadálymentességének nem kielégítő volta
számának növelése.
Akadálymentesítési tevékenység folytatása az
A fogyatékkal élők a közösséget érintő kérdések
önkormányzat intézményeiben, a pályázati
tekintetében nehezebben jutnak információhoz
lehetőségek függvényében
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Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség
A civil kezdeményezések számának és szerepének utóbbi évtizedekben tapasztalt jelentős mértékű
növekedése közepette a civil szervezetek gyakorlatilag az élet minden területén jelen vannak,
hozzájárulnak a demokrácia működéséhez. Nem minden civil szervezet kompetens az
esélyegyenlőségi problémák orvoslásában, de számos szervezet segíti az esélyegyenlőség
megvalósulását.
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos
helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az
időskorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig
az alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés,
közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét.
A helyi partnerség erősítése érdekében továbbra is ösztönözni kell a civil szervezetek és
önkormányzat közötti együttműködést különös tekintettel a fejlesztési programokra, a
környezetvédelemre, az esélyegyenlőség biztosítására.
A civil szervezetek munkáját elismerve, minden évben pályázatot ír ki 5 millió Ft értékben, melyen
minden a kerületben működő civil szervezet indulhat a kerület lakosságát érintő szociális
programmal. Több civilszervezetnek Együttműködési Megállapodása van az Önkormányzattal –
Magyar Vöröskereszt, Nagycsaládosok Országos Egyesületének IX. kerületi alapszervezete, NOE
Ludotéka, az MSZSZ nyugdíja szervezete, KÉK Pont Drogambulancia - mely szervezetek profiljuk
szerint vesznek részt a kerület szociális, krízis és válsághelyzetben lévő lakosságának ellátásában,
továbbá a kisnyugdíjasok támogatásában, a leszakadt családok felemelésében. Az Önkormányzat
mindent meg tesz annak érdekében, hogy a kerületben működő és arra nyitott civil szervezetekkel
minél gyümölcsözőbb kapcsolatot építsen kis, s a meglévő kapcsolatokat megerősítse.

A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Njtv.) alapján közösen
biztosítják a kerületben élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek
érdekében együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek
érdekeinek védelme és képviselete a Njtv-ben megállapított feladat és hatáskörök gyakorlásával.
A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységeikkel, programjaikkal hozzájárulnak a kultúrák közötti
közeledéshez, számos jótékonysági programjuk nyújt támogatást rászoruló családok számára.

Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az egyházak és a civil szervezetek
számára minden évben meghirdetett pályázatával támogatja a kerületi civil szervezetek működését,
programjaikat.
Nagyon fontos a kerület életében a helyi hagyományok megőrzése, a kulturális értékek ápolása,
népszerűsítése, a közösségi összefogás erősítése.
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A kerületben működő egyházak is szerves részét képezik a helyi eseményeknek, karitatív célok
megvalósulásának.
Kerületünkben működő történelmi egyházak gyülekezetei a krízis- és válsághelyzetbe kerülő és
lévő családokkal, szenvedélybetegekkel, hajléktalanokkal, rászoruló családokkal foglalkoznak –
Katolikus Karitász, Szent Rafael Caritas, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a kerületben
tevékenykedő egyházak és gyülekezeteik. Munkájuk segítése érdekében az Önkormányzattal
együttműködési megállapodások vannak kötve. Az Egyházak az elmúlt években éves szinten 6
millió Ft összegre pályázhattak egyházi programok lebonyolítására. Ezen kívül egyházi ingatlanok
karbantartására minden évben pályázhatnak.

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 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Intézkedés címe:

Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Tartósan munkanélküliek álláskeresési esélyeinek növelése

Foglalkoztatottságbeli hátrányok a mélyszegény és/vagy roma lakosság
Feltárt probléma
tekintetében
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Általános cél: a mélyszegénységben élők, romák ingyenes
szűrővizsgálatokon való részvételének előmozdítása, anonim adatgyűjtés
az egészségi állapotukról
rövidtávú cél: szűrővizsgálatok népszerűsítése
közép távú cél: szűrővizsgálatokon való részvétel növekedése
hosszú távú cél: mélyszegénységben élők, romák egészségi állapotának
javulása.
Önkéntes,anonim adatgyűjtés (kérdőíves felmérés) arról, hogy a IX.
kerületi egészségnapon milyen arányban veszik igénybe a
mélyszegénységben élők, romák az ingyenes szűrővizsgálatokon. Szűrő
vizsgálatok népszerűsítése.
a) Résztvevők: FESZ
b) Roma Nemzetiségi Önkormányzat
c) Egészségügyi referens
Helyi média, civil szervezetek, családsegítő szolgálat, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
kérdőívek összeállítása: 2016. december 31.
ingyenes szűrővizsgálatokon való részvétel népszerűsítése:2017.éveben
tartandó egészségnap
adatgyűjtés lebonyolítása: egészségnapon, annak időpontjától függően
adatok értékelése, következtetések levonása az újabb egészségmegőrző
célok kitűzése érdekében.
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rövid- és középtávon: adatok nyerése a mélyszegénységben élők egészségi
állapotáról, valamint az ingyenes szűrővizsgálaton részt vettek számáról.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

hosszú távon: mélyszegénységben élők, romák egészségi állapotának
javulása
Fenntarthatóság: a következő években az összehasonlító adatgyűjtés
érdekében a költségvetési, személyi feltételek rendelkezésre bocsátása.
Az adatgyűjtés eredményétől függően újabb egészségmegőrző célok
kitűzése.
a mélyszegénységben élők, romák nem, vagy kis számban vesznek részt a
szűrővizsgálatokon.
Kockázat csökkentés: szűrővizsgálatok népszerűsítése.
Humán: kérdőívet összeállító szakember
Pénzügyi: kérdőívek, plakátok, szórólapok előállításának,legyártásának
költsége
Technikai: kérdőívek,plakátok, szórólapok legyártása, sokszorosítása.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Intézkedés címe:

Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

Foglalkoztatottságbeli hátrányok a mélyszegény és/vagy roma lakosság
Feltárt probléma
tekintetében
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

Általános cél: kiemelt figyelem a munkanélkülieken belül a tartósan
munkanélküliek álláskeresési esélyeinek növelésére.
Rövid távú cél: a tartósan munkanélküliek részvétele az elhelyezkedésüket
és
segítő, speciális programokon.
és
Hosszú távú cél: tartósan munkanélküliek elhelyezkedési esélyei a
gyakorlati tapasztalatok alapján jobban közelítse meg az átlagot, kevesebb
legyen a tartósan (6 hónapnál hosszabb ideje) munkanélküli.

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Speciális programok kidolgozása a tartósan munkanélküliek álláskeresési
esélyeinek növelésére. A tréningek, foglalkozások népszerűsítése,
megtartása, minél több érintett bevonásával. Csatlakozás a már működő
programokhoz, a sikeres programok tovább folytatása.
Résztvevők: 1) IX. kerületi Kormányhivatal IX. kerületi Munkaügyi
Kirendeltsége
2) Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3) Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Budapest Főváros IX.
Kormányhivatal, RNÖ

Kerület

Ferencváros

Önkormányzata,

1)
a tréningek, programok kidolgozása: 2017.április
2)
tréningek, foglalkozások lehetőségére figyelemfelhívás,azok
Határidő(k)
előzetes népszerűsítése: 2017.június 30.
pontokba szedve
3)
a tréningek, foglalkozások megtartása a kidolgozást és
népszerűsítést követően: folyamatosan, igény és kapacitás szerint.
Eredményességi
rövidtáv: a tréningek, programok kidolgozása
mutatók és annak középtáv: a speciális foglalkozásokon, tréningek népszerűek, a részvétel
dokumentáltsága,
növekedése.
forrása
hosszútáv: tartósan munkanélküliek közül sikeresen elhelyezkedettek
(rövid, közép és számának növekedése.
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hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei

Fenntarthatóság: tréningek, foglalkozások igények szerinti folyamatos
szervezése, az ehhez szükséges költségvetési keretek rendelkezésre
bocsátása, tréningeket, foglalkozásokat tar „belső munkatárs kiképzése”
Kockázat: Az érintettek nem vesznek részt a programokon
Csökkentés: A részvétel pozitív hozadékainak hangsúlyozása

Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Humán: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai, akik a
tréninget, foglalkozásokat szervezik, szakember, aki a tréningeket
lebonyolítja
Pénzügyi: külső szakember munkadíja
Technikai: helyiség biztosítása
Gyermekek esélyegyenlősége
Biztonságos internet használat elsajátítása, alternatív szabadidős
programok szervezése
A gyermekek körében a nem biztonságos internet használat, valamint,
hogy a gyermekek túl sok időt töltenek a számítógép előtt
Általános cél: tudatosítani az internet veszélyeit, alternatív szabadidős
programokat szervezni a gyermekek részére.
Rövid távú cél: felmérni a gyermekek internetezési szokásait
Középtávú cél: szakemberek bevonásával előadásokat szervezni a
biztonságos internet használatról, felhívni a figyelmet az internetezés
veszélyeire.
Hosszú távú cél: Valamennyi érintett, veszélyeztetett korcsoportba
eljuttatni az információkat. Alternatív szabadidős programok választékát
bővíteni, népszerűsítése az érintett célcsoport körében.
Az Ifjúsági referens felveszi a kapcsolatot az iskolákkal, pedagógusokkal,
kéri őket, hogy osztályfőnöki órák keretében, a témában jártas szakember
segítségével tudatosítsák a gyermekekben a biztonságos internet használat
feltételeit.
Résztvevők:iskolák, pedagógusok
Felelős:Ifjúsági referens, KLIK

Partnerek

szülők, KLIK,

Szükséges
erőforrások

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és
és

1)
a gyermekek internetezési szokásainak felmérése:2016.december
31.
Határidő(k)
2)
előadások, szabadidős programok előkészítése, kapcsolatfelvétel az
pontokba szedve
iskolákkal, pedagógusokkal, programok szervezőivel: 2016. szept. 30.
3)
alternatív
programok
indítása,
előadássorozat
indítása:
2016.novemberétől , igény szerint folyamatosan.
A gyermekek tájékozottak legyenek az internethasználat veszélyeiről, a
Eredményességi
tanultakat a gyakorlatban is tudják hasznosítani.
mutatók és annak
Középtávon: csökken a számítógép előtt eltöltött idő.
dokumentáltsága,
Hosszú távon: Valós alternatív programok működtetése, amelyeket a
forrása
gyerekek szívesen választanak a számítógépezés helyett.
(rövid, közép és
Fenntarthatóság: a gyermekekben kialakul az igény az alternatív
hosszútávon),
szabadidős programok iránt. Belső szakember kiképzése az
valamint
internethasználat veszélyeiről, aki később tudását tovább tudja adni a
fenntarthatósága
gyerekeknek. Szülők aktív bevonása a programokba.
Kockázatok
Gyermekek nem vesznek részt a programokon
és
csökkentésük Kockázat csökkentés: az adott korosztály számára vonzó, érdekes
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eszközei

programok szervezése.

Szükséges
erőforrások

Szakember-igény, aki az előadásokat tartja, ennek költségvonzata.
Programok szervezésének költsége, valamint humán szükséglete.

Intézkedés címe:

Gyermekek esélyegyenlősége
Családon belüli és kapcsolati erőszak problémája

Adatok hiányában nem tudható, de valószínűsíthető, hogy a családon belül és
Feltárt probléma
kapcsolati erőszak olyan mértékben jelen van, mint más, hasonló jellemzőkkel
(kiinduló értékekkel) bíró településen.

Célok Általános cél: A családon belüli erőszak csökkentése, figyelemfelhívás
Általános
arra vonatkozóan, hogy az erőszakos viselkedés nem elfogadott, és
megfogalmazás és érintettség esetén van hová fordulni segítségért.
rövid-, közép- és Rövid, közép távú cél: felhívni a figyelmet a családon belüli erőszak
hosszút
ávú problémájára, valamint arra, hogy az erőszakos viselkedés nem elfogadott.
időegységekre
Hosszú távú cél: A családon belüli erőszak felszínre kerülése, ezáltal
bontásban
csökkentése, valamint megelőzése.
Tájékoztató előadások tartása a családon belüli erőszak témaköréből, az
Tevékenységek
erőszakra utaló jelek felismeréséről, valamint arról, hogy hová lehet
(a
beavatkozás fordulni segítségért. Tájékoztató előadások tartása az érintett korosztály
tartalma) pontokba számára a kapcsolati erőszak problematikájáról, prevenciós célzattal.
szedve
Tájékoztató anyagok, szórólapok kibocsátása a témakörből, valamint a
tájékoztató anyagok eljuttatása az intézményekbe.
Résztvevők és
oktatási intézmények, pedagógusok, gyermekvédelmi felelősök,
felelős
Családsegítő Gyermekjóléti Központ
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

helyi és országis hatáskörű civil szervezetek, érdekvédelmi szervezetek,
gyermekorvosok háziorvosok, védőnők.
- tájékoztató előadások tartása a családon belüli erőszak
témaköréből, az erőszakra utaló jelek felismeréséről, valamint
arról, hogy hová lehet fordulni segítségért: 2016. december 31.
- tájékoztató előadások tartása az érintett korosztály számára a
kapcsolati erőszak problematikájáról, prevenciós célzattal: 2016.
június 30.
- tájékoztató anyagok, szórólapok kibocsátása a témakörből,
valamint a tájékoztató anyagok eljuttatása az intézményekbe: 2016.
december 31.
Általános cél: csökken a családon belüli erőszak, nő a feltárt esetek száma
Rövid, középtávon: nő a feltárt esetek száma
Hosszú távon: megfelelő tájékozottsággal rendelkezik a lakosság a
családon belüli erőszak témaköréből,
Fenntarthatóság: a célcsoporton belül az újabb személyek megjelenése
folyamatos. A probléma súlya fenntartja az állandóságát a programnak.
félelem miatt eltitkolják a családon belüli erőszakot elszenvedők az
erőszak bántalmazás tényét. Kockázatcsökkentés: megfelelő tájékoztatás
Humán:szakemberek az előadások tartásához
Technikai: tájékoztató anyagok, szórólapok előállítása
Pénzügyi: szakemberek díja, tájékoztató anyagok, szórólapok költsége
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszút
ávú
időegységekre
bontásban

Gyermekek esélyegyenlősége: A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénybevételének lehetőségéről, a kedvezményről, a
kedvezménnyel járó előnyökről való széleskörű tájékoztatás
A támogatást igénylők számának csökkenése miatt, csökkent a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma.
Általános cél: a nyilvántartott hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek száma a tényleges állapotot tükrözze, valamennyi
érintett szülő megfelelő információval rendelkezzen a hátránykompenzáló
kedvezményekről és igénybevételük módjáról.
Rövid, közép távú cél:
a nyilvántartott hátrányos helyzetű és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma a tényleges állapotot
tükrözze.
Hosszú távú cél: valamennyi érintett szülő tájékozott legyen a
hátránykompenzáló kedvezményekről és igénybevételük módjáról.

Az ügyfélszolgálatokon a gyermekvédelmi kedvezmény kérelem mellé
Tevékenységek
csatolni a nyilatkozatot a szülő iskolai végzettségéről.
(a
beavatkozás
Az érintett családok tájékoztatása a hátrányos helyzetű és a halmozottan
tartalma) pontokba
hátrányos
helyzetű
státusz
előnyeiről,
a
hátránykompenzáló
szedve
kedvezményekről.
Résztvevők és
Családsegítő Gyermekjóléti Központ, óvodák.
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Intézkedés címe:

bölcsődék, védőnők, KLIK
1) közérthető tájékoztatót csatolni a kérőlapok mellé a hátrányos
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű státusz előnyeiről, a
hátránykompenzáló kedvezményekről:2017. december 31.
2) az érintett családok tájékoztatása: 2017. június 30.
Rövid, középtávon: a nyilvántartott hátrányos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek tényleges számának megállapítása.
Hosszú távú cél: valamennyi érintett szülő igénybe tudja venni a
hátránykompenzáló kedvezményeket.
Fenntarthatóság: a szülők és az önkormányzat egyaránt érdekelt az
érintettek tájékozottságában.
a szülők nem nyilatkoznak az iskolai végzettségről (szégyenérzet)
csökkentés eszközei: tájékoztatás, előnyök hangsúlyozása
Humán: nyilatkozatok előállítása.

Nők esélyegyenlősége
Családon belüli és kapcsolati erőszak problémája

Feltárt probléma A Rendőrségnek nincsenek adatai, de valószínűsíthető, hogy a családon
(kiinduló értékekkel) belüli erőszak jelentős mértékben jelen van a nők esetében.
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Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

Általános cél: a családon belüli erőszak csökkentése, figyelemfelhívás arra
vonatkozóan, hogy az erőszakos viselkedés nem elfogadott, az érintettség
esetén van hová fordulni segítségért.
Rövid, közép távú cél: Felhívni a figyelmet a családon belüli erőszak
problémájára,valamint arra, hogy az erőszakos viselkedés nem elfogadott.
Hosszú távú cél: A családon belüli erőszak felszínre kerülése, ezáltal
csökkentése, valamint megelőzése
Tájékoztató előadások tartása a családon belüli erőszak témaköréből, az
erőszakra utaló jelek felismeréséről, valamint arról, hogy hová lehet
fordulni segítségért. Tájékoztató előadások tartása az érintett korosztály
számára a kapcsolati erőszak problematikájáról, prevenciós célzattal.
Tájékoztató anyagok, szórólapok kibocsátása a témakörből, valamint a
tájékoztató anyagok eljuttatása az intézményekbe.
Résztvevők: oktatási intézmények, civil szervezetek, érdekvédelmi
szervezetek, gyermekorvosok, háziorvosok, védőnők.
Helyi és országos hatáskörű civil szervezetek
1)
tájékoztató előadások tartása a családon belüli erőszak
témaköréből, az erőszakra utaló jelek felismeréséről, valamint arról, hogy
hová lehet fordulni segítségért: 2016. október 31.
2)
tájékoztató előadások tartása az érintett korosztály számára a
kapcsolati
erőszak
problematikájáról,
prevenciós
célzattal:
folyamatos.,igény szerint
tájékoztató anyagok, szórólapok kibocsátása a témakörből, valamint a
tájékoztató anyagok eljuttatása az intézményekbe: 2016. december 31.
Általános cél: csökken a családon belüli erőszak, nő a feltárt esetek száma
Rövid, középtávon: nő a feltárt esetek száma
Hosszú távon: megfelelő tájékozottsággal rendelkezik a lakosság a
családon belüli erőszak témaköréből,
Fenntarthatóság: a célcsoporton belül az újabb személyek megjelenése
folyamatos. A probléma súlya fenntartja az állandóságát a programnak
félelem miatt eltitkolják a családon belüli erőszakot elszenvedők az
erőszak bántalmazás tényét. Kockázatcsökkentés: megfelelő tájékoztatás
Humán:szakemberek az előadások tartásához
Technikai: tájékoztató anyagok, szórólapok előállítása
Pénzügyi: szakemberek díja, tájékoztató anyagok, szórólapok költsége
Nők esélyegyenlősége
Partnerség a civil szervezetekkel
Köztudott és nyilvánvaló, hogy ismerjük a nőket érintő problémákat, de
adatok hiányában nincs információ arról, hogy van-e kerületi specialitás?
Általános cél: a kerületben élő nők helyzetéről, problémáiról világosabb
képet kapni, együttműködni az olyan nők problémáival foglalkozó
szervezetekkel, amelyeknek a IX. kerületben élő tagja is van. Rövid, közép
távú cél: az információszerzés, későbbi együttműködés céljából felvenni a
kapcsolatot az érintett civil szervezetekkel.
Hosszú távú cél: információkkal rendelkezni a kerületben élő nők speciális
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bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

problémáiról, majd ennek eredményeként, az aktuális problémák
függvényében az együttműködésen túl későbbi másodlagos intézkedési
terv a feltárt problémák megoldása érdekében.
felkeresni a nőkkel foglalkozó kerületi és országos hatáskörű
szervezeteket, és informálódni tőlük tapasztalatairól, a nők problémáiról,
megoldási, együttműködési javaslataikról.
Résztvevők: azon szervezetek, amelyekkel sikeres kapcsolatfelvétel és
együttműködés alakul ki.
A nőket érintő problémákkal foglalkozó civil szervezetek.

1)
kapcsolatfelvétel az érintett szervezetekkel: 2017.június 30.
2)
adatgyűjtés,igényfelmérés az együttműködésre: 2017.december 31
együttműködés az igények alapján: folyamatos
Eredményességi
Rövid, középtávon:ismertté válnak a IX. kerületben élő nők speciális
mutatók és annak problémái
dokumentáltsága,
Hosszú távon: eredményes, hatékony együttműködés azon nőket érintő
forrása
problémákkal foglalkozó civil szervezetek, amelyek a IX. kerületben élő
(rövid, közép és tagja is van.
hosszútávon),
Fenntarthatóság: a speciális igények alapján kialakított eredményes
valamint
együttműködés a kapcsolat fenntartása ösztönöz. A kapcsolatfelvétel során
fenntarthatósága
kialakult igényekre reagálva újabb intézkedési terv a jövőben.
Kockázatok
együttműködési készség hiánya
és
csökkentésük
kockázat csökkentés:az eredményes együttműködés előnyeinek feltárása
eszközei
Humán: kapcsolatot felvevő, majd együttműködést koordináló személy
Szükséges
Anyagi:a kapcsolat felvételsorán felmerült igények teljesítésének esetleges
erőforrások
anyagi vonzata.
Kockázatok
együttműködési készség hiánya
és
csökkentésük
kockázat csökkentés: az eredményes együttműködés előnyeinek feltárása
eszközei
Humán: kapcsolatot felvevő, majd együttműködést koordináló személy
Szükséges
Anyagi:a kapcsolat felvételsorán felmerült igények teljesítésének esetleges
erőforrások
anyagi vonzata.
Idősek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Generációk közötti együttműködés elmélyítése
Fiatalok érzékenyítése az idősekkel szemben, az idősekről kialakult
Feltárt probléma
negatív szemlélet ,megváltoztatása, lehetőség teremtése a két korcsoport
(kiinduló értékekkel)
együttműködésére
Célok Cél: programok szervezése, ahol a két korcsoport találkozhat egymással
Általános
Mindkét korcsoportot érintő rendezvények megvalósítása (eddigi
megfogalmazás és
programok: nárciszfutás és-ültetés a Magyar Hospice Alapítvánnyal,
rövid-, közép- és
helytörténeti vetélkedő, számítástechnikai tanácsadások, Főzzünk együtt a
hosszútávú
Nagyival!)
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
Az időskorúakat és a fiatalokat is megszólító rendezvények, programok
(a
beavatkozás szervezése, ahol lehetőségük nyílik a közös munkára, tevékenységre,
tartalma) pontokba ezáltal egymás jobb megismerésére
szedve
Határidő(k)
pontokba szedve
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Résztvevők és
felelős

idősügyi referens

Partnerek

idősek klubjai, iskolák

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

folyamatos

Eredményességi mutatók rövid távon:
1. programok száma
2. programokon résztvevők száma

Monitoring, a programok folyamatos értékelése, a résztvevők
visszajelzésének kiértékelése, visszacsatolás, ha szükséges, változtatás

Idősek esélyegyenlősége
Önsegítés, alulról jövő kezdeményezések felkarolása
Az Önkormányzat által szervezett programok mellett a résztvevők, a
kisközösségek oldaláról érkező ötletek, kezdeményezések támogatása

Cél: ösztönözni a kerületi időseket, idősekből álló kisközösségeket, hogy
önmaguk is szervezzenek programokat, gondolkozzanak azon, hogyan
tudnak „hozzátenni”, bekapcsolódni az Önkormányzat programjaiba
 önszerveződő alapon létrejövő klubok, programok támogatása,
kommunikációja
 amatőr művészeti csoportok bevonásával művészeti foglalkozások,
alkotóműhelyek szervezése
 természetjárás, kirándulások szervezése, támogatása
idősügyi referens

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

folyamatos
Eredményességi mutatók rövid távon:
1. programokon résztvevők száma
2. programok száma
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
Szükséges, hogy a kisközösségek bevonásával ők kellően komolyan
és
csökkentésük
vegyék a tevékenységüket, a vállalt feladatukat.
eszközei
Szükséges
erőforrások
Idősek esélyegyenlősége
Önkéntesség
1. az idősügyi programokra rendelkezésre álló pénzügyi keretek végesek,
ezért szükséges olyan partnerek felkutatása, akik ingyen, önkéntes alapon
Feltárt probléma
vállalják a programok megvalósítását;
(kiinduló értékekkel) 2. a nyugdíjba vonulás után felszabaduló idő és energia hasznos eltöltése, a
tudás átadása az egyén számára is sikerélmény – az önkéntesen vállalt
feladatok ezt támogatják
Célok Általános
1. civil vagy forprofit szervezetek bevonása a programok megvalósításába
megfogalmazás és
2. kerületi, érdekes foglalkozást vagy hobbit űző időskorú előadók
rövid-, közép- és
felkutatása és meghívása
hosszútávú
3. résztvevők bevonása a programok (helyszíni) megvalósításába,
időegységekre
bontásban
1. az Önkormányzat meglévő kapcsolatrendszerén keresztül új
szervezetek bevonása (jelenlegi partnerek: Ericsson Kft., kerületi
galériák…)
2. felhívás közzététele, illetve a programokon való beszélgetések
Tevékenységek
során a látókörünkbe kerülő érdekes foglalkozást vagy hobbit űző,
(a
beavatkozás
különleges tudással rendelkező idősek megkeresése, előadásra való
tartalma) pontokba
felkérése (jelenleg a meridiántorna, a német társalgási klub, a
szedve
chikung tanfolyam működik önkéntes alapon)
3. önkéntes képzés elindítása, mely során a jelentkezők átfogó ismereteket
kapnak az önkéntességről, az elvégzendő feladatokról – a képzés után
szerződés aláírása velük
Résztvevők és
idősügyi referens
felelős
Intézkedés címe:

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

kerületi civil és forprofit szervezetek, cégek, önkéntességet vállaló
időskorúak
folyamatos
Eredményességi mutatók rövid távon:
1. önkéntes alapon bevont szervezeti megvalósítók száma
2. önkéntes alapon előadást tartó, programot szervező önkéntesek száma
3. programok megvalósításában közreműködő önkéntesek száma,
„szerződött” önkéntesek száma

Önkéntesként hajlamosak az emberek kevésbé „komolyan” venni a
feladatot – önkéntes szerződés kötése.
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eszközei
Szükséges
erőforrások

Anyagi fedezet az önkéntesképzéshez

Szükséges
erőforrások

Tiszteletdíjak

Idősek esélyegyenlősége
Élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása
A munkából eredő aktivitás hiánya miatt a korosztály tagjai gyakran
Feltárt probléma
kiszorulnak a társadalomból, nincs lehetőségük (és sokszor hajlandóságuk
(kiinduló értékekkel)
sem) a további tanulásra, fejlődésre
Célok Általános
megfogalmazás és Cél: ismeretterjesztő, új tudást közvetítő előadások, programok szervezése,
rövid-, közép- és elismert, vonzó előadók meghívása
hosszútávú
időegységekre
bontásban
 Folytatni a Mindentudás Akadémiájának előadássorozatát és a
meglévő szemináriumokon kívül további témákban kis létszámú
Tevékenységek
programokat szervezni
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
 önismereti tanfolyam folytatása
szedve
 kerületi, érdekes foglalkozást vagy hobbit űző előadók meghívása
Intézkedés címe:

Résztvevők és
felelős

idősügyi referens

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Intézkedés címe:

folyamatos

Eredményességi mutatók rövid távon:
1. programokon résztvevők száma
2. programok száma

A résztvevők véleményének kikérésével az igényeiknek leginkább
megfelelő témák és előadók hívhatók meg.
Tiszteletdíjak
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Akadálymentesítési tevékenység folytatása az önkormányzat
intézményeiben, a pályázati lehetőségek függvényében
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Feltárt probléma
A közintézmények nem mind érhetőek el akadálymentesen.
(kiinduló értékekkel)
Általános cél: akadálymentes önkormányzati intézmények számának
Célok növekedése
Általános
Rövid, középtávú cél: az akadálymentesítés által az épületek
megfogalmazás és
használhatóságának – valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó
rövid-, közép- és
személy általi – javulása.
hosszútávú
Hosszú távú cél: a közintézmények többsége akadálymentes (komplex
időegységekre
akadálymentesítés megvalósulása a közintézmények többségében)
bontásban
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés megvalósulása
Tevékenységek
Pályázatok figyelése, a kiírt pályázatok tervezési programjainak valamint
(a
beavatkozás
műszaki tervdokumentációinak eredményes elkészítése
tartalma) pontokba
A pályázat megvalósítása során együttműködés a kivitelezővel
szedve
Résztvevők és
Résztvevők: beruházók, kivitelezők
felelős
felelős: IX. kerületi önkormányzat
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

pályázatot kiírók, IX. kerületi fogyatékos szervezetek,
a pályázatok kiírásától és az elnyert pályázatoktól függően folyamatos
Akadálymentes önkormányzati intézmények számának növelése.
Rövid,
középtáv:
az
akadálymentesítés
által
az
épületek
használhatóságának javulása, lehetővé téve, hogy az emberek részt
vegyenek azokban a társadalmi és gazdasági tevékenységekben, amelyek
kiszolgálása az épített környezet létesült.
Hosszú
távon:
a
közintézmények
többségében
fizikai
és
infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulása.

nem kerül kiírásra pályázat, hiányzik az önrész a pályázathoz, nem sikerül
Kockázatok
elnyerni a pályázatot.
és
csökkentésük
Kockázat csökkentése: lehetőség szerint az önrész elkülönítése,
eszközei
betervezése az önkormányzat költségvetésébe
humán: pályázat figyelése, megírása, a beruházó és a kivitelező
Szükséges
együttműködése,
erőforrások
anyagi: pályázati önrész elkülönítése
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Akadálymentes közigazgatás
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba

A fogyatékkal élők a közösséget érintő kérdések tekintetében nehezebben
jutnak információhoz.
Rövidtávú cél: a Közmeghallgatásokat kerületi, akadálymentes
intézményekben rendezi meg az Önkormányzat
Középtávú cél: igény szerint jelnyelvi tolmács biztosítása a
közigazgatásban
Hosszútávú cél: a fogyatékkal élők számára a közösséget érintő
kérdésekben akadálymentes hozzáférés biztosítása
1. akadálymentes helyszín biztosítása
2. a Közmeghallgatás meghirdetésekor a fogyatékkal élők figyelmének
felhívása, hogy amennyiben szükségük van jeltolmácsra, vagy egyéb
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szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

segítségre, ezt jelezzék előre
3. az igényeknek megfelelően a szükséges segítők
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Humánszolgáltatási Iroda – esélyegyenlőségi referens

–

Civil szervezetek
Közmeghallgatás megrendezése akadálymentes intézményben: 2017.
december 31.
Középtávú cél: Jelnyelvi tolmács biztosítása a Közmeghallgatásokra: igény
szerint folyamatosan
Hosszú távú cél: a fogyatékkal élők számára a közösséget érintő
kérdésekben akadálymentes hozzáférés biztosítása: folyamatos

A közmeghallgatáson a fogyatékkal élő részt vettek száma

az információ nem jut el a célcsoportig - kommunikáció
Akadálymentesen megközelíthető épület, terület, mely az összejövetelek
helyszínéül szolgálhat; Önkormányzat honlapja, önkormányzati újság

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Mint a fentiekben már említettük, a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-as elfogadásakor
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 14 olyan beavatkozást, intézkedést
fogalmazott meg, amelyek az esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok
valamelyikéhez tartozó ferencvárosi emberek életét kívánták megkönnyíteni, az ő társadalmi
integrációjukat és befogadásukat elősegíteni.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásakor alapelvként fogalmazódott meg, hogy olyan
intézkedésekre, beavatkozásokra van szükség az egyes célcsoportok tekintetében, amelyek releváns
választ, megoldást kínálnak a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémákra. Ugyancsak
lényeges szempont volt, hogy az önkormányzat olyan célokat tűzzön ki maga elé, amelyek a
partnerek és az érintettek minél szélesebb körének bevonásával valósíthatók meg, és amelyek
kézzelfogható hatással, eredménnyel járnak az egyes célcsoportok tagjainak hétköznapjaiban. A
Helyi Esélyegyenlőségi Program az esélyegyenlőséget komplexen igyekezett kezelni, hiszen az
egyes célcsoportok között átfedések is előfordulhatnak, illetve vannak olyan alapvető fontosságú
területek – mint például a képzés, a munkaerő-piaci aktivitás növelése vagy a szegregáció és a
hátrányos megkülönböztetés bármilyen formája elleni küzdelem, és ezen keresztül a célcsoportokba
tartozók életminőségének és társadalmi megítélésének javítása -, amelyek átfogó szemléletet
igényelnek.
Ennek a komplex, átfogó szemléletmódnak az eredménye, hogy a 2013 óta eltelt két esztendőben
rendkívül gazdag és változatos eredmények születtek Ferencvárosban az esélyegyenlőség minél
szélesebb körű megteremtésének, elérésének érdekében. Az alacsony státuszú, munkaerő-piaci
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szempontból halmozottan hátrányos helyzetű emberek képzése; a szegregációval leginkább
veszélyeztetett városrész komplex infrastrukturális, lakhatási, szolgáltatási és közösségi fejlesztése;
ez mind olyan intézkedés, amelyre méltán lehet büszke a Ferencváros.

121

Megvalósult Intézkedések
A

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
A helyzetelemzés
Eredmények/Változások/Módosítások
Az intézkedés
következtetéseiben
A célkitűzés összhangja
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
Az intézkedés
Az intézkedés
egyéb stratégiai
megvalósításának eredményességét
szükséges
eredményeinek
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
tartalma
felelőse
dokumentumokkal
határideje
mérő indikátor(ok) erőforrások (humán, fenntarthatósága
probléma
pénzügyi, technikai)
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A szegénység oka és
következménye
Országos és uniós
Az intézkedés részben valósult meg.
többek között a
pályázatok teljes körű
Az intézkedést továbbra is szükséges
Minél
nagyobb
tartós
Roma
Koncepció, kihasználása. Szoros
Ténylegesen hány
Pályázat esetén a fenntartani. (HEP felülvizsgálat, 2016)
"Hogy mi is hasznosnak
arányban
jussanak
Önkormányzat,
Roma Koncepció,
1
munkanélküliség, ez
Szolgáltatás Tervezési együttműködésben a
2015.12.31.
fő
tud
projekt fenntartási
lehessünk"!
munkához az elsődleges
FESZOFE, RNÖ
roma mentorok.
a jelenség elsősorban
Koncepció.
Roma
Nemzetiségi
elhelyezkedni.
időszakáig
munkaerő piacon.
a kerületben élő
Önkormányzattal és a
roma
lakosságot
FESZOFE-val.
érinti.
Megvalósult.

2

Kerületi egészségügyi
szűrések
népszerűsítése.
Az
egészségtudatos
életmódra nevelés a
felnőttek körében is,
annak
tudatosítása
Az
országos A program keretében
hogyha
a
mutatókból az derül indítandó szűréseken a Roma
Koncepció,
"ÉLJÜNK
szűrővizsgálatokon
esélyegyenlőségi
ki,
hogy romák kerületben élő romák Egészségügyi
2013.12.31.
EGÉSZSÉGESEBBEN!"
minél
nagyobb referens.RNÖ
egészségi
állapota minél nagyobb számban Koncepció
számban
nagyon rossz.
vegyenek részt.
megjelenjenek meg,
és
ezzel
hozzájárulhatnak
egészségesebb
élethez, a várható
élettartam
megnövekedéséhez.

A
roma
anyukák
A védőnők jelzései
számára
indítandó
alapján
sajnos
A
tájékoztató,
programmal szeretnék
megállapítható, hogy
információs
elérni, legyenek olyan
Felvilágosító, tájékoztató roma
várandós
beszélgetések során az
információk,
tudások Roma
Koncepció,
beszélgetések a várandós anyukák
nem
anyukák szakemberek esélyegyenlőségi
3
birtokában,
melyek Egészségügyi
2015.12.31.
állapotban lévő fiatal minden
esetben
(védőnő,
szülész, referens
lehetővé
teszik Koncepció
roma anyák részére.
tudják
a
lehető
gyerekorvos) hasznos
számunkra
a
legegészségesebben
ismeretekre tesznek
gondtalanabb,
megélni a várandós
szert.
tudatosabb
várandós
időszakot.
időszakot.
II. A gyermekek esélyegyenlősége

Hányan
vesznek
Roma Koncepció
részt a szűréseken.

folyamatos

Hány
áldott
A
Roma
állapotban
lévő
Koncepcióban
a
anyukát sikerül a Roma Koncepció, program
programban
védőnők, orvosok, megvalósítására az
bevonni
illetve,
összeg
bent tartani.
rendelkezésre áll.

A Hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok c. program keretében került
sor „A Látás ajándékba” című
szűrésre a gyermek és a felnőttek
részére. A látás vizsgálaton kívül
gyermekorvosi,
általános
bőrgyógyászati,
látásélesség
és
szájüregi szűrésekre is sor került.
Akinek szemüvegre volt szüksége,
sokféle keret közül választhatta ki a
neki tetszőt. A rászoruló családok
gyerekeinek a Máltai Szeretetszolgálat
rendelte meg a szemüvegeket, melyeket
két-három héttel később ajándékba
kaptak az azt igénylők a karitatív
szervezettől.
A szűrést a Máltai
Szeretetet Szolgálat Missziós Orvoscsoportja
végezte,
melynek
a
résztvevők körében (150 fő) nagy
sikere volt.
(HEP 2016)

Nem valósult meg. (HEP felülvizsgálat,
2016)
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Megvalósult.

1

A
családok
működését zavaró és
akadályozó anyagi, a
A roma és nem roma
családok
tanulók
közösen
széteséséből, a nem Azoknál a gyerekeknél,
mutatják be a roma
megfelelő
akik részt vesznek a
kultúra értékeit. A
Roma-magyar
Diák nevelésből,
rendezvényen
Roma
Koncepció
esélyegyenlőségi
nem roma gyerekek is
2014.04.18.
Kulturális Fesztivál
gondozásból,
reményeink
szerint Ifjúsági Koncepció
referens
megismerheti a cigány
törődésből szeretet valóságos
tolerancia
kultúrát, segítve ezzel
hiányából
a alakulhat ki.
az
előítéletek
veszélyeztetett
lebontását.
gyermekek
száma
kimutathatóan
emelkedett.

2

Szülők tájékoztatása

A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményt
a
A FESZGYI által
kérelmezők
elkészített tájékoztató
számának
A
lakosság-szülők
Szolgáltatás Tervezési füzetek eljuttatása a FESZGYI,
emelkedése ellenére tájékoztatása
a
Koncepció,
Roma célcsoporthoz.Ebben a Esélyegyenlőségi 2015.12.31.
is
még
mindig kezdeményekkel járó
Koncepció
munkában számítunk referens
kevesen
vesznek további támogatásokról.
a roma mentorokra, az
igénybe
bizonyos
önkéntes diákokra.
ellátásokat,
információ
hiányában.

3

Magas a hátrányos
helyzetű
családok
Hátrányos
helyzetű Nemzetiségi
száma, és ezekben a
"Kultúrával és Sporttal
gyermekek ösztönzése, Önkormányzat
családokban
élő
az összefogásért"
teljesítményük,
munkaterve,
gyerekek szabadidős
kreativitásuk növelése. Koncepció
tevékenységei
korlátozottak.

Kulturális, sport és
közéleti
programok Roma
éves
szervezése
a Nemzetiségi
Roma
tehetséggondozás
Önkormányzat
keretében.

2014.12.31.

Hány köznevelési
intézmény
Roma Koncepció
tanulója - vesz részt
a rendezvényen.

A fesztivál célja volt, hogy a cigány és
a nem cigány tanulók közösen
mutassák be a roma kultúra értékeit,
lebontva ezzel az előítéleteket.
A műsorban 21 produkció került
bemutatásra
(ének-zene,
vers,
dramatikus játék, tánc) kategóriában. A
rendezvényen a kerületi óvodások,
általános iskolás tanulók vettek részt,
Roma
de felléptek a XVIII. illetve XX.
Koncepcióban van kerületi iskolások is.
anyagi
fedezet A
program
megrendezésére
a
rendelkezésre áll a Ferencvárosi Művelődési Központban
program
került sor, ahol kb. 200 fő jelent meg. A
megvalósítására.
tanulókon
kívül
a
családtagok
ismerősök is ellátogattak a fesztivál
helyszínére.
A Roma Koncepció keretéből a zsűri
tagok megbízási díjait, a gyermekek
jutalmazását, illetve a felkészítő
pedagógusok munkájának elismerését
biztosítottuk.
A visszajelzések alapján a program
sikeresnek mondható.
(HEP felülvizsgálat, 2016)

Megvalósult.
Havonta egy alkalommal újabb és
A
Roma
újabb előadásokkal próbáljuk felhívni a
Koncepcióban
figyelmet a tudatos családépítés
megfogalmazott
fontosságára a „családi mindentudó
feladatokat segítő
keretében”. A meghívott előadók
A mentorok, diákok roma
mentorok Roma
Koncepció
igyekeznek a felmerülő kérdésekre és
visszajelzései.
rendelkezésre
éves költségvetése
problémákra
a
legmegfelelőbb
állnak. A füzetek
tanácsokat adni a hozzájuk forduló
elkészítése
akár
roma és nem roma szülőknek. A
pályázatból
is
program helyszíne: a Kén Utcai Óvoda
megvalósítható.
volt.
(HEP felülvizsgálat, 2016)
Megvalósult.
hányan
vesznek
Roma Nemzetiségi hagyományteremő
részt
a
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat éves programok
programokon,
szervezésében
valósult
meg
költségvetése.
biztosításával
rendezvényeken.
Esztergomban a focikupa, ahol 45 fő
vett és vesz évente Ferencvárosból. A
programban főzőverseny is szerepelt,
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amiben
az
esztergomi
cigány
pasztorációs csapat is szerepet vállalt.
(HEP felülvizsgálat, 2016)

4

A
Gyermekjóléti
Szolgálat
családgondozóival
szorosan
együttműködése
a
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat által
A
veszélyeztetett Gyermekek
Roma
Nemzetiségi
kijelölt
szociális Roma
Gyermeink fokozottabb kiskorú gyermekek veszélyeztetettségének Önkormányzat
munkással, a roma Nemzetiségi
védelme
száma
növekvő megelőzése,
munkaterve
és
mentorokkal
Önkormányzat
tendenciát mutat.
csökkentése.
határozata
prevenciós
felvilágosító munkát
végeznek a szociális
munka módszereinek
és
eszközeinek
felhasználásával
a
családok érdekében.

2015.05.30.

Megvalósult.
években iskolai és óvodai Az elmúlt
foglalkozások az Alul-járó Ifjúság
Iroda, illetve szeptembertől a H52
Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
szervezésében, továbbá a Roma
Koncepció
keretében
belül
megvalósuló programok foglalkozások
az alábbiak a teljesség igénye nélkül:
kommunikáció, egészséges életmód,
tolerancia, csapatépítés, párkapcsolat, szexuális
felvilágosítás,
környezettudatosság. a 9. és 10.
osztályos tanulóknak,
Bűnmegelőzési foglalkozások
A program a Molnár Ferenc Általános
Iskolában, a Telepy Károly Testnevelés
és Szakosított Általános Iskola és
Gimnáziumban, és a József Attila
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben került
megrendezésre.
veszélyeztetett
Roma Nemzetiségi
Az
intézkedés Az előadások nagy sikerrel zajlottak le
kiskorú gyermekek Önkormányzat
hosszú
távú a
köznevelési
intézményekben,
számának
feladatalapú
alkalmazása.
résztvevők száma alkalmanként: 40-50
csökkenése.
költségvetése.
fő volt.
A program a bűnmegelőzési alapvetően
három területére: a bűnalkalmak
redukálására, a bűnözés növekedését
elősegítő társadalmi és gazdasági
tényezők hatásának csökkentésére és az
áldozatok tájékoztatására és védelmére,
az áldozattá válás megelőzésére
koncentrált.
A foglalkozásokat Klobusitzky György
egyetemi mestertanár tartotta.
A program a visszajelzések alapján
sikeresnek mondható.
Fogjuk meg egymás kezét”
A programban óvodai csoportonként a
gyermekek közreműködésével játékos
formában 40 perc időtartamú előadás
keretében a roma kultúra és identitás
(tánc, mese, mondókák, zene, szokások,
hagyományok)
interaktív
megismertetésére került sor.
Az egyik legsikeresebb programunk, az
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ún. érzékenyítő foglalkozásokon a 64
óvodai csoportból közel 1000 fő
gyermek volt aktív szereplője a
programnak.
(HEP felülvizsgálat, 2016)
III. A nők esélyegyenlősége

1

2

Roma nem roma nők
A
magányérzet
akadémiája
egy
kialakulásával
Olyan
családbarát,
rendezvénysorozat,
nemcsak az anya
szabadidős programok Szolgáltatás Tervezési melyen a roma és nem
Roma nem roma nők mentális
állapota
Esélyegyenlőségi
szervezése, ahol az Koncepció,
Roma roma nők iskolai
2014.09.30.
akadémiája
lehet
rosszabb,
referens
anyukák
mentális Koncepció,
végzettségtől
hanem hosszú távon
állapota is javulhat.
függetlenül
családi konfliktushoz
megismerhetik,
is vezethet.
erősíthetik egymást.

"NŐ az esély"

A
foglalkoztatási
A
nők
a
Tájékoztató anyagok
adatokból
munkavállalással
készítése,
mely
egyértelműen
Szolgáltatási Tervezési
kapcsolatos
tartalmazza
a FESZGYI,
kiderült, hogy a nők
Koncepció,
Roma
információkhoz a lehető
munkaerő-piaci
FESZOFE
körében magasabb
Koncepció
legszélesebb
körben
szolgálatatásokat,
arányt mutat a tartós
tájékozódhassanak.
lehetőségeket.
munkanélküliség.

2017.09.20.

roma és nem roma
nők részvétele a Roma Koncepció
rendezvényeken.

Megvalósult.
A Ferencvárosi Önkormányzat roma
Önkormányzati
koncepciója
részeként
2012-ben
döntés
alapján megkezdődött el és azóta is zajlik az az
folyamatosan
egyedülálló programsorozat, melynek
fenntartható.
célja a különböző társadalmi és etnikai
csoportok egymás
felé
nyitása,
közeledése,
ismerkedése.
(HEP
felülvizsgálat, 2016)

személyi, tárgyi és
pénzügyi feltételek
az önkormányzati intézmények
intézmények
szakmai
Munkaügyi Hivatal
költségvetésében
programjába
adatai
rendelkezésre
beépülve
áll.pályázati
fenntartható
források
kihasználása

Meg valósult meg.
A képzéseken a Ferencvárosból 4
hátrányos helyzetű roma nő vett részt
és tett sikeres vizsgát.
(HEP felülvizsgálat, 2016)

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

"Az időskor örömei"

2

Egészségügyi
Szűrővizsgálatok
"Szépkorúak részére"

A
digitális
esélyegyenlőség
A
digitális
jegyében,
olyan
esélyegyenlőség
számítógép-,
és
Az
időskorú biztosítása, hiszen a
internet-használati
munkavállalók
jelenlegi
oktatásiképzések,
informatikai
képzési
rendszerben
tanfolyamok tartása,
"A
teljesség
felé"
képzettségének
nagyon alacsony a 45
melyek
figyelembe Idősügyi referens 2014.12.31.
Idősügyi Program
hiánya, gátolja a évnél
idősebb
veszik az időskori
munkavállalási
korosztály
tanulási
esélyeiket.
felnőttképzési
sajátosságokat,
az
programokban
való
időskorúak
részvétele.
természetes
idegenkedését
az
informatika világától.
A
morbiditási
"A
teljesség
felé" Az aktivitást és a
statisztikák
Szűrővizsgálatok
Idősügyi
Program, függetlenséget
rangsorában - a
biztosítása. Prevenciós Egészségügyi
megőrző programok, Idősekkel
daganatos, keringési
szemlélet erősítése, az Koncepció,
Roma szolgáltatások
foglalkozó civil 2014.12.31.
zavarok, szív- és
egészségtudatos
Koncepció,
szervezése. Képzések szervezetek
érrendszeri
magatartás fejlesztése. Szolgáltatástervezési igény
szerinti
megbetegedések,
Koncepció.
bővítése.
ízületi problémák -

A vállalat intézkedés megvalósult,
tovább folytatódik.
Orvosi
előadások,
egészségnapok
különböző témákban és helyszíneken.
Idősügyi referens,
Így többek között a mozgásszervi
A
számítógép-,
Önkormányzati
számítógép terem az
betegségekről, a cukorbetegségről,
internet- használati
döntés
alapján
FMK-ban
légúti betegségekről, az allergiáról s
képzéseken
folyamatosan
rendelkezésünkre
ezek megelőzéséről tudhatnak meg
résztvevők száma.
fenntartható
áll.
többet az érdeklődők.
(HEP felülvizsgálat, 2016)

Megvalósult.
önkormányzati
programok száma,
Idősügyi referens, intézmények
résztvevők száma,
FESZ szakemberei. költségvetésében
képzések száma.
rendelkezésre áll.

Egészségmegőrző programok: orvosi
előadások, egészségnapok különböző
témákban és helyszíneken. Így többek
között a mozgásszervi betegségekről, a
cukorbetegségről, légúti betegségekről,
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pszichés
problémák
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előforduló
betegségek az idősek
körében.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

2

3

Fogyatékkal
foglalkoztatása

Törekedni kell arra,
A fogyatékkal élők
hogy a fogyatékkal és a
és a megváltozott
Egészségügyi
élők
megváltozott
munkaképességűek
Koncepció,Szolgáltatás
munkaképességűek
foglalkoztatására
Tervezési Koncepció
minél többen jussanak
kevés lehetőség van.
munkához.

E
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az allergiáról s ezek megelőzéséről
tudhatnak meg többet az érdeklődők
(HEP felülvizsgálat, 2016)

Lehetőleg minél több
potenciális munkahely
felkutatása,
ahol
Esélyegyenlőségi
fogyatékkal élőket és
2015.12.31.
referens
a
megváltozott
munkaképességűeket
tudnak foglalkoztatni.

Fizikai környezetben
található
akadályok
megszüntetése,
Hiányzó, vagy nem A fogyatékkal élők is
információs
és
megfelelő, nem az zavartalanabbul
Szociális
kommunikációs
Akadálymentesítés
előírásoknak
hozzáférhessenek
a Szolgáltatástervezési -, akadályok
Önkormányzat 2017.12.31.
megfelelő
különböző
koncepció
megszüntetése,
akadálymentesítés. szolgáltatásokhoz.
lakókörnyezet
akadálymentesítését
szolgáló programok,
tervezése.
Az elszigetelten élő,
fogyatékkal élőnek
vagy fogyatékkal élő
gyermeket
nevelő
szülőknek
vagy
kommunikáció
fogyatékkal
élőt A fogyatékkal élők a
Kapcsolatfelvétel az
színterének
bővítése,
Szolgáltatás Tervezési
ápoló
szolgáltatásokhoz,
adatgyűjtés
elérhetővé
tétele,
Koncepció,
esélyegyenlőségi
családtagjainak
információkhoz
való
szempontjából
2016.12.30.
információhoz
és
Egészségügyi
referens
korlátozott
a egyenlő esélyű joga
releváns
Civil
eszközök
való
Koncepció
lehetőség
nyílik nem sérüljön.
szervezetekkel.
hozzáférés
számukra
az
önsegítő csoportok
megszervezésére, a
fórumokon
való
részvételre.

személyi, tárgyi és
pénzügyi feltételek
Hány
fő
az önkormányzati
fogyatékkal élő és
intézmények
megváltozott
költségvetésében
munkaképességű
rendelkezésre áll.
tud elhelyezkedni.
pályázati források
kihasználása

.

Az intézkedés részben megvalósult
fenntartása továbbra is szükséges.
(HEP felülvizsgálat, 2016)

Megvalósult.
személyi, tárgyi és
akadálymentesített pénzügyi feltételek
Az
önkormányzat
folyamatosan,
önkormányzati
az önkormányzati
intézmények
intézmények
pályázati (hazai és tervezetten újítja fel épületeit, mely
száma, programok költségvetésében
uniós) felkutatása alkalmakkor figyelembe veszik az
akadálymentesítés szempontjait.
száma, résztvevők rendelkezésre áll.
(HEP 2016)
száma
pályázati források
kihasználása
Folyamatos.
(HEP felülvizsgálat, 2016)
a
Humánszolgáltatási
Iroda
Hány fogyatékkal esélyegyenlőségi
élőhöz jutnak el az referensének éves folyamatos
információk.
szakmai
programjába
beépülve
fenntartható
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokk
al

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
ntarthatóság
1.

Tartósan
munkanélküliek
álláskeresési
esélyeinek növelése

Foglalkoztatottsá
gbeli hátrányok a
mélyszegény
és/vagy
roma
lakosság
tekintetében

Általános
cél: részben: Szociális
Kiemelt figyelem Szolgáltatásterve
a
zési Koncepció
munkanélkülieke
n belül a tartósan
munkanélküliek
álláskeresési
esélyeinek
növelésére.
Rövid, középtávú
cél: A tartósan
munkanélküliek
részvétele
az
elhelyezkedésüke
t segítő, speciális
programokon.
Hosszú távú cél:
tartósan
munkanélküliek
elhelyezkedési
esélyei
a
gyakorlati
tapasztalatok
alapján
jobban
közelítse meg az
átlagot

Speciális
programok
kidolgozása
a
tartósan
munkanélküliek
álláskeresési
esélyeinek
növelésére.
A
tréningek,
foglalkozások
népszerűsítése,
megtartása, minél
több
érintett
bevonásával.
Csatlakozás
a
már
működő
programokhoz, a
sikeres
programok
tovább folytatása.

2018.06.30.
Felelős:
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központ

Rövidtáv:
A
tréningek,
programok
kidolgozása
Középtáv:
A
speciális
foglalkozásokon
,
tréningek
népszerűek,
a
részvétel
növekedése.
Hosszútáv:
Tartósan
munkanélküliek
közül sikeresen
elhelyezkedettek
számának
növekedése

Humán: Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Központ munkatársai,
akik a tréningeket,
foglalkozásokat
szervezik, Szakember,
aki a
tréningeket
lebonyolítja Pénzügyi:
külső
szakember
munkadíja Technikai:
helyiség biztosítása

Fenntarthatós
ág:
Tréningek,
foglalkozások
igények
szerinti
folyamatos
szervezése, az
ehhez
szükséges
költségvetési
keretek
rendelkezésre
bocsátása,
tréningeket,
foglalkozások
at tartó „belső
munkatárs
kiképzése”
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2.

Mélyszegénységben
élők,
romák
egészségi
állapotának
megőrzése
érdekében
az
ingyenes
szűrővizsgálatok
népszerűsítése.

a
szűréseken
résztvevőkről
nem
rendelkezünk
adattal

Általános cél: a nincs
mélyszegénységb stratégia
en élők, romák
ingyenes
szűrővizsgálatok
on
való
részvételének
előmozdítása,
anonim
adatgyűjtés
az
egészségi
állapotukról
rövidtávú
cél:
szűrővizsgálatok
népszerűsítése
közép távú cél:
szűrővizsgálatok
on való részvétel
növekedése
hosszú távú cél:
mélyszegénységb
en élők, romák
egészségi
állapotának
javulása.

ilyen Önkéntes,anonim
adatgyűjtés
(kérdőíves
felmérés) arról,
hogy
a
IX.
kerületi
egészségnapon
milyen arányban
veszik igénybe a
mélyszegénységb
en élők, romák az
ingyenes
szűrővizsgálatok
on.
Szűrő
vizsgálatok
népszerűsítése.

Résztvevők:
FESZ
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Egészségügyi
referens

kérdőívek
összeállítása:
2016. december
31.
ingyenes
szűrővizsgálatok
on való részvétel
népszerűsítése:2
017.évben
tartandó
egészségnap
adatgyűjtés
lebonyolítása:
egészségnapon,
annak
időpontjától
függően
adatok
értékelése,
következtetések
levonása
az
újabb
egészségmegőrz
ő célok kitűzése
érdekében.

rövidés
középtávon:
adatok nyerése a
mélyszegénység
ben
élők
egészségi
állapotáról,
valamint
az
ingyenes
szűrővizsgálaton
részt
vettek
számáról.
hosszú
távon:
mélyszegénység
ben élők, romák
egészségi
állapotának
javulása

Humán: Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Központ munkatársai,
akik
a
tréninget,
foglalkozásokat
szervezik, szakember,
aki a
tréningeket
lebonyolítja
Pénzügyi:
külső
szakember munkadíja
Technikai:
helyiség
biztosítása

Fenntarthatós
ág: tréningek,
foglalkozások
igények közül
szerinti
folyamatos
szervezése, az
ehhez
szükséges
költségvetési
keretek
rendelkezésre
bocsátása,
tréningeket,
foglalkozások
at tar „belső
munkatárs
kiképzése”
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II. Gyermekek esélyegyenlősége

1

2.

Biztonságos
internet használat
elsajátítása,
alternatív
szabadidős
programok
szervezése

A
gyermekek
körében a nem
biztonságos
internet
használat,
valamint, hogy a
gyermekek
túl
sok időt töltenek
a
számítógép
előtt

Családon belüli Adatok

Általános
cél:
tudatosítani
az
internet
veszélyeit,
alternatív
szabadidős
programokat
szervezni
a
gyermekek
részére.
Rövid távú cél:
felmérni
a
gyermekek
internetezési
szokásait
középtávú
cél:
szakemberek
bevonásával
előadásokat
szervezni
a
biztonságos
internet
használatról,
felhívni
a
figyelmet
az
internetezés
veszélyeire.
Hosszú távú cél:
Valamennyi
érintett,
veszélyeztetett
korcsoportba
eljuttatni
az
információkat.
Alternatív
szabadidős
programok
választékát
bővíteni,
népszerűsítése az
érintett célcsoport
körében.

mint,
negatív
jelenség, amivel
mindenképpen
foglalkoznunk
kell

nincs

ilyen

felvesszük
a
kapcsolatot
az
iskolákkal,
pedagógusokkal,
hogy s kéri őket,
hogy
osztályfőnöki
órák keretében, a
témában
jártas
szakember
segítségével
tudatosítsák
a
gyermekekben a
biztonságos
internet használat
feltételeit.

Résztvevők:iskol
ák, pedagógusok 2016.
31.
Felelős:Ifjúsági,
esélyegyenlőségi
referens, KLIK,
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Gyermekjóléti
Központ
munkatársai

KLIK,

2016.

A
gyermekek
december tájékozottak
legyenek
az
internethasználat
veszélyeiről,
a
tanultakat
a
gyakorlatban is
tudják
hasznosítani.
Középtávon:
csökken
a
számítógép előtt
eltöltött idő.
Hosszú
távon:
Valós alternatív
programok
működtetése,
amelyeket
a
gyerekek
szívesen
választanak
a
számítógépezés
helyett.
Fenntarthatóság:
a gyermekekben
kialakul az igény
az
alternatív
szabadidős
programok iránt.
Belső szakember
kiképzése
az
internethasználat
veszélyeiről, aki
később
tudását
tovább tudja adni
a gyerekeknek.
Szülők
aktív
bevonása
a
programokba.

december Általános

Szakemberigény, aki az
előadásokat
tartja,
ennek
költségvonzata.
Programok
szervezésének
költsége,
valamint humán
szükséglete.

cél: Humán:

Fenntarthatóság:
a gyermekekben
kialakul az igény
az
alternatív
szabadidős
programok iránt.
Belső szakember
kiképzése
az
internethasználat
veszélyeiről, aki
később
tudását
tovább tudja adni
a gyerekeknek.
Szülők
aktív
bevonása
a
programokba.

fenntarthatóság: a
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és
kapcsolati hiányában nem
erőszak
tudható,
de
problémája
valószínűsíthető,
hogy a családon
belül
és
kapcsolati
erőszak
olyan
mértékben jelen
van, mint más,
hasonló
jellemzőkkel bíró
településen.

3.

A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
igénybevételének
lehetőségéről, a
kedvezményről, a
kedvezménnyel
járó előnyökről
való széleskörű
tájékoztatás

A
támogatást
igénylők
számának
csökkenése miatt,
csökkent
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők
száma.

Általános cél: A dokumentum
családon belüli
erőszak
csökkentése,
figyelemfelhívás
arra vonatkozóan,
hogy
az
erőszakos
viselkedés nem
elfogadott,
és
érintettség esetén
van hová fordulni
segítségért.
Rövid,
közép
távú cél: felhívni
a figyelmet a
családon belüli
erőszak
problémájára,
valamint
arra,
hogy
az
erőszakos
viselkedés nem
elfogadott.
Hosszú távú cél:
A családon belüli
erőszak felszínre
kerülése, ezáltal
csökkentése,
valamint
megelőzése.

Tájékoztató
előadások tartása
a családon belüli
erőszak
témaköréből, az
erőszakra utaló
jelek
felismeréséről,
valamint arról,
hogy hová lehet
fordulni
segítségért.
Tájékoztató
anyagok,
szórólapok
kibocsátása
a
témakörből
valamint
a
tájékoztató
anyagok
eljuttatása
az
intézményekbe.

Általános cél: a
Szolgáltatásterve
nyilvántartott
zési Koncepció
hátrányos
helyzetű
és
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyerekek száma a
tényleges
állapotot
tükrözze,
valamennyi
érintett
szülő
megfelelő
információval

Általános cél: a
nyilvántartott
hátrányos
helyzetű
és
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyerekek száma a
tényleges
állapotot
tükrözze,
valamennyi
érintett
szülő
megfelelő
információval

Családsegítő
31.
Szolgálat,
Gyermekjóléti
Központ, kerületi
Rendőrkapitánys
ág, ifjúsági és
esélyegyenlőségi
referensek

oktatási
2017.
intézmények,
31.
pedagógusok,
gyermekvédelmi
felelősök,
Családsegítő
Szolgálat
és
Gyermekjóléti
Központ

csökken
a
családon belüli
erőszak, nő a
feltárt
esetek
száma
Rövid,
középtávon: nő a
feltárt
esetek
száma
Hosszú
távon:
megfelelő
tájékozottsággal
rendelkezik
a
lakosság
a
családon belüli
erőszak
témaköréből,
Fenntarthatóság:
a
célcsoporton
belül az újabb
személyek
megjelenése
folyamatos.
A
probléma súlya
fenntartja
az
állandóságát
a
programnak

szakemberek az
előadások
megtartásához,
technikai:
tájékoztató
anyagok,
szórólapok
előállítása,
pénzügyi:
szakemberek
díja, tájékoztató
anyagok,
szórólapok
költsége.

Rövid,
Humán:
december középtávon:
a nyilatkozatok
nyilvántartott
előállítása.
hátrányos
helyzetű és a
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyerekek
tényleges
számának
megállapítása.
Hosszú távú cél:
valamennyi
érintett
szülő

célcsoporton
belül az újabb
személyek
megjelenése
folyamatos.
A
probléma súlya
fenntartja
az
állandóságát
a
programnak.

tájékoztató
előadások tartása
évenkénti
rendszerességgel
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rendelkezzen a
hátránykompenzá
ló
kedvezményekről
és igénybevételük
módjáról.
Rövid,
közép
távú cél:
a
nyilvántartott
hátrányos
helyzetű és a
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyerekek száma a
tényleges
állapotot
tükrözze.
Hosszú távú cél:
valamennyi
érintett
szülő
tájékozott legyen
a
hátránykompenzá
ló
kedvezményekről
és igénybevételük
módjáról.

igénybe
tudja
venni
a
hátránykompenzá
ló
kedvezményeket.
Fenntarthatóság:
a szülők és az
önkormányzat
egyaránt érdekelt
az
érintettek
tájékozottságában
.

rendelkezzen a
hátránykompenzá
ló
kedvezményekről
és igénybevételük
módjáról.
Rövid,
közép
távú cél:
a
nyilvántartott
hátrányos
helyzetű és a
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyerekek száma a
tényleges
állapotot
tükrözze.
Hosszú távú cél:
valamennyi
érintett
szülő
tájékozott legyen
a
hátránykompenzá
ló
kedvezményekről
és igénybevételük
módjáról.
III. Nők esélyegyenlősége

1.

A
nők
munkaerő-piaci
integrációjának
elősegítése,
alternatív
és
atipikus
foglalkoztatási
formák
támogatása

A
nők
az
átlagosnál
rosszabb pozíciót
foglalnak el a
foglalkoztatási
struktúrában, a
munkaerő-piacon
gyakran éri őket
hátrányos
megkülönbözteté
s.

Alapvető cél az,
hogy
az
Önkormányzat
lehetőségei
szerint támogassa
azokat
az
alternatív
és
atipikus
foglalkoztatási
formákat,
amelyek
hozzájárulnak a
munka
és
a
magánélet
egyensúlyának

A
célkitűzés
összhangban áll a
Nők és Férfiak
Társadalmi
Egyenlőségét
Elősegítő
Nemzeti Stratégia
- Irányok és célok
(2010-2021)
dokumentum
stratégiai
céljaival

A
női
munkavállalók
arányának szinten
tartása,
lehetőségek
szerinti növelése
az önkormányzati
intézményrendsz
eren
belül.
Alternatív
és
atipikus
foglalkoztatási
formák
létrehozásának
támogatása
az

Budapest Főváros 2017.12.31.
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata

Az
Intézményi
önkormányzati
költségvetés
intézményrendsz
eren belül a női
foglalkoztatottak
száma/aránya.

Az
intézkedés
eredményeinek
fenntartása
önkormányzati
feladat.

Az
önkormányzati
intézményrendsz
eren belül az
atipikus
foglalkoztatási
formákban
dolgozó
nők
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A Rendőrségnek
nincsenek adatai,
a
bejelentések
száma csökken,
ennek
ellenére
valószínűsíthető,
hogy a családon
belüli
erőszak
olyan mértékben
jelen van a nők
esetében.

megteremtéséhez,
hogy a nőknek ne
kelljen választani
a munka világa és
a család között.
Hosszú távú cél,
hogy növekedjen
a
családbarát
munkahelyek
száma
Ferencvárosban.

önkormányzati
intézményrendsz
eren belül.

Általános cél: a
ilyen
családon belüli nincs
dokumentum
erőszak
csökkentése,
figyelemfelhívás
arra vonatkozóan,
hogy
az
erőszakos
viselkedés nem
elfogadott,
az
érintettség esetén
van hová fordulni
segítségért.
Rövid,
közép
távú
cél:
Felhívni
a
figyelmet
a
családon belüli
erőszak
problémájára,vala
mint arra, hogy
az
erőszakos
viselkedés nem
elfogadott.
Hosszú távú cél:
A családon belüli
erőszak felszínre
kerülése, ezáltal
csökkentése,
valamint
megelőzése

Tájékoztató
előadások tartása
a családon belüli
erőszak
témaköréből, az
erőszakra utaló
jelek
felismeréséről,
valamint
arról,
hogy hová lehet
fordulni
segítségért.
Tájékoztató
előadások tartása
az
érintett
korosztály
számára
a
kapcsolati
erőszak
problematikájáról
,
prevenciós
célzattal.
Tájékoztató
anyagok,
szórólapok
kibocsátása
a
témakörből,
valamint
a
tájékoztató
anyagok
eljuttatása
az
intézményekbe.

száma/aránya.

KLIK,
pedagógusok,
gyermekvédelmi
felelősök,
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központ

2016. december Rövid,
közép
31.
távú cél: felhívni
a figyelmet a
családon belüli
erőszak
problémájára,
valamint
arra,
hogy
az
erőszakos
viselkedés nem
elfogadott.
Hosszú távú cél:
A családon belüli
erőszak felszínre
kerülése, ezáltal
csökkentése,
valamint
megelőzése.

2.

Családon belüli
és
kapcsolati
erőszak
problémája

3.

és Általános cél: a nincs
ilyen elkeresni a nők A nőket érintő 2017.
Partnerség
a Köztudott
kerületben
élő dokumentum
nyilvánvaló,
foglalkozó
problémákkal
31.
civil
hogy ismerjük a nők helyzetéről,
kerületi
és foglalkozó civil
szervezetekkel

Humán:szakembe
rek az előadások
tartásához
Technikai:
tájékoztató
anyagok,
szórólapok
előállítása
Pénzügyi:
szakemberek
díja, tájékoztató
anyagok,
szórólapok
költsége

Fenntarthatóság:
a
célcsoporton
belül az újabb
személyek
megjelenése
folyamatos.
A
probléma súlya
fenntartja
az
állandóságát
a
programnak.

Humán:
december Rövid,
Fenntarthatóság:
középtávon:ismer kapcsolatot
a
speciális
tté válnak a IX. felvevő,
majd igények alapján
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nőket
érintő
problémákat, de
adatok hiányában
nincs információ
arról, hogy van-e
kerületi
specialitás.

problémáiról
világosabb képet
kapni,
együttműködni az
olyan
nők
problémáival
foglalkozó
szervezetekkel,
amelyeknek a IX.
kerületben
élő
tagja is van.
Rövid,
közép
távú cél:
az
információszerzé
s,
későbbi
együttműködés
céljából felvenni
a kapcsolatot az
érintett
civil
szervezetekkel.
Hosszú távú cél:
információkkal
rendelkezni
a
kerületben
élő
nők
speciális
problémáiról,
majd
ennek
eredményeként,
az
aktuális
problémák
függvényében az
együttműködésen
túl
későbbi
másodlagos
intézkedési terv a
feltárt problémák
megoldása
érdekében.

Az
idősekről
kialakult negatív
szemlélet
az
idősek
eltávolodása
a
társadalomtól

Fiatalok
érzékenyítése a
két
korcsoport
találkozási
lehetőségeinek
biztosítása

országos
szervezetek
hatáskörű
szervezeteket, és
informálódni
tőlük
tapasztalatairól, a
nők problémáiról,
megoldási,
együttműködési
javaslataikról.

kerületben
élő
nők
speciális
problémái
Hosszú
távon:
eredményes,
hatékony
együttműködés
azon nőket érintő
problémákkal
foglalkozó civil
szervezetek,
amelyek a IX.
kerületben
élő
tagja is van.
Fenntarthatóság:
a
speciális
igények alapján
kialakított
eredményes
együttműködés a
kapcsolat
fenntartása
ösztönöz.
A
kapcsolatfelvétel
során
kialakult
igényekre
reagálva
újabb
intézkedési terv a
jövőben.

együttműködést
koordináló
személy
Anyagi:a
kapcsolat
felvételsorán
felmerült igények
teljesítésének
esetleges anyagi
vonzata.

kialakított
eredményes
együttműködés a
kapcsolat
fenntartása
ösztönöz.
A
kapcsolatfelvétel
során
kialakult
igényekre
reagálva
újabb
intézkedési terv a
jövőben

IV. Idősek esélyegyenlősége
1

Generáció
közötti
együttműködés
elmélyítése

Az időkorúakat idősügyi referens
és
fiatalokat
megszólító
rendezvények,,
programok
szervezése, ahol
lehetőségük
nyílik a közös
munkára,

folyamatos

programok és az
azokon
való
résztvevők száma
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tevékenységre,
ezáltal
egymás
jobb
megismerésére.
2

Élethosszig tartó
tanulás
lehetőségének
biztosítása

a munkából eredő
aktivitás hiánya
miatt a korosztály
tagjai
gyakran
kiszorulnak
a
társadalomból,
nincs lehetőségük
(és
sokszor
hajlandóságuk
sem) a további
fejlődésre

idősügyi referens

folytatni
a
Mindentudás
Akadémiájának
előadásorozatát
és a meglévő
szemináriumon
kívül
további
témákban
kis
létszámú
programokat
szervezni
önismereti
tanfolyam
folytatása
kerületi érdekes
foglalkozást vagy
hobbit
űző
előadók
meghívása

folyamatos

programokon és
az azokon való
résztvevők száma

megfelelő
pénzügyi forrás a
tiszteletdíjak
kifizetésére

V. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége

2.

A középületek,
közterületek
Az
akadálymentesíté
akadálymentesít s nem minden
ett középületek, esetben
közterületek
megoldott
számának
Ferencvárosban.
növelése

Általánosságban
tapasztalható

Felmérni azokat a
ferencvárosi
középületeket és
közterületeket,
amelyek
nem
vagy hiányosan
akadálymentesíte
ttek; a fizikai és
digitális
akadálymentesíté
s
szintjének
növelése,
a
közszolgáltatások
hoz
való
hozzáférés
megteremtése és
az önálló életvitel
lehetőségeinek
kibővítése
a
rászorulók
számára.

A
célkitűzés
összhangban áll
Önkormányzat
Szociális
Szolgáltatásterve
zési
Koncepciójával.

Rövid, középtávú
cél: a programok nincs

Fizikai
és
digitális
akadálymentesíté
s.

ilyen érzékenyítő

Budapest Főváros 2018.06.30.
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata

1 db felmérés
elkészítése
a
ferencvárosi
középületek
és
közterületek
akadálymentessé
gi
állapotáról,
valamint
az
akadálymentesíte
ndő középületek,
közterületek
közül legalább 3
akadálymentesíté
se.

Pályázati
támogatás,
önkormányzati
önerő

Az
intézkedés
eredményeinek
fenntartása
önkormányzati
feladat.

Résztvevők:

eredményességi

humán:

fenntarthatóság: a

2018. 12.31.
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3.

Érzékenyítés

jelenség, hogy a
fogyatékkal
élőkkel szemben
nagy az előítélet,
melynek
elsődleges oka az
ismeretlentől való
félelem.

során a gyerekek dokumentum
a
találkozások
során a saját
élményen
keresztül
kerüljenek
közelebb
a
fogyatékkal élő
emberekhez.
Hosszú távú cél:
a
fogyatékkal
élőkkel szembeni
előítélet
csökkenése,
a
problémák valós
súlyának,
jellegének
megismertetése.

foglalkozások
tartása diákoknak

Budapesti
Család,
Esélyteremtési és
Önkéntes
Ház,
KLIK,
esélyegyenlőségi
referens

mutatók
rövid,
közép
távon:
érzékenyítő
foglalkozások
száma, résztvevő
köznevelési
intézmények
száma,

kapcsolatfelvételt
végző
és
lebonyolítást
koordináló
személy.

gyermekek
befogadó
készségére,
nyitottságára
alapozva
a
számukra érdekes
foglalkozások
további igényeket
generálnak.
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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 szereplővállalásokról, 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

Idősek esélyegyenlőségével foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok vezetői,
önkormányzat képviselője,
partnerek képviselője

Nők esély-egyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

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 Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre. (HEP felülvizsgálat, 2016).
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.
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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 Oláh Anna
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
- Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
- Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
- 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
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-

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.

Elfogadás módja és dátuma
I.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálata megtörtént, s változásokat a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
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II.) Ezt követően Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatát (melynek része az Intézkedési
Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:
……………………………….
dr. Bácskai János
polgármester
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatában, szakértőként részt vettem.

2016.
……………………………….
.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak
megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék10
NÉV11

10

HEP részei12

Aláírás13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE
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RÉTE

RÉTE
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RÉTE
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RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE
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RÉTE
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RÉTE

RÉTE

RÉTE
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RÉTE
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RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
11
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
12
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett,
támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
13
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

