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1. A FELADAT ÉRTELMEZÉSE, KERETEK, MÓDSZEREK

A Szentlőrinci járás önkormányzatai elkötelezettek a településeiken élő emberek életminőségének
javítása iránt. Ezen elkötelezettségüktől vezérelve olyan területeken is új kezdeményezéseket
indítanak, amelyek nem kötelező feladatai az önkormányzatoknak. A járási modellértékű
esélyegyenlőségi kezdeményezések kidolgozására irányuló projekt is ilyen feladat, amely
megvalósításában a járás településeinek egy része (Szentlőrinc mellett Csonkamindszent, Gerde,
Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Okorvölgy, Pécsbagota, Szabadszentkirály, Szentkatalin, Velény)
bekapcsolódott.

1.1 AZ ÁROP PROJEKT TARTALMA, ELVÁRT KIMENETEK

Szentlőrinc Város Önkormányzata az általa megpályázott és elnyert ÁROP-1.A.3-2014-2014-0095
azonosító számú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Szentlőrinci járásban”
című pályázat keretén belül, a kiírás értelmében modell értékű járási esélyegyenlőségi program
kidolgozását kezdeményezte.

A pályázati kiírás célja volt:

az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések
kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi
programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott –
koordinációs tevékenység megvalósításával

A Szentlőrinc Város Önkormányzata által benyújtott pályázat céljai ezzel megegyeztek, konkrét cél
volt a kerekasztal létrehozásán és működtetésén, esélyteremtő programterv kidolgozásán túl két,
gyerekekre és idősekre irányuló program megszervezése is.

A projekt során elvárt, illetve vállalt konkrét kimenetek a következők:

 járási esélyegyenlőségi kerekasztal kialakítása és folyamatos működtetése

 járási szintű esélyegyenlőségi modellprogram kidolgozása a települések képviselői,
szakemberei, érintetti célcsoportok, intézmények, cégek, szervezetek, stb. bevonásával. Ez
olyan, a Helyi Esélyegyenlőségi Programokra alapozó, a helyi együttműködésekre épülő,
több önkormányzat együttműködését igénylő „Esélyteremtési-programterv”, amely a
járáson belül felmerült problémák komplex kezelésére tesz javaslatokat.

 a járás településeinek helyi esélyegyenlőségi programjainak aktualizálása
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 esélyegyenlőségi célcsoportokhoz kapcsolódó képzések és rendezvények lebonyolítása

 a települések felkészülése a további együttműködésekre és a 2014-2020-as időszak témába
vágó fejlesztési forrásainak elérésére.

A pályázó önkormányzat és partnereinek hosszú távú céljai között szerepel az elkötelezettség
növelése az esélyegyenlőségi célokkal kapcsolatosan a települések döntéshozói, intézményei, civil
és piaci szereplői és lakossága körében, az ezzel kapcsolatos elvekkel való azonosulás, az
esélyegyenlőség gondolatainak a köztudatba való beépülése. A projekt hosszú távú hatásaként
elősegíti a célcsoport életminőségének, helyzetének javulását.

Jelen dokumentum a fent említett Esélyteremtési programterv. E dokumentumot a szintén a
projekt keretében létrehozott és működtetett esélyegyenlőségi kerekasztal fogadja el elkészülte
után. A dokumentumot, elfogadása után, meg kell küldeni a Türr István Képző és Kutató
Intézetnek.

1.2 A HELYZETELEMZÉS ÉS A PROGRAMTERV TERVEZÉSÉNEK MÓDSZEREI

A pályázat keretében megbízott helyi szakemberek áttekintik a hatályos helyi esélyegyenlőségi
programokat. A munka során elvégzett elemzések alapján javaslatokat fogalmaznak meg az
érintett önkormányzatok felé esélyegyenlőségi programterveik aktualizálására. A településeken
működő közintézmények és a jelen lévő civil szervezetek, egyházak, piaci cégek jó gyakorlatainak
összegyűjtése teremti meg a lehetőséget arra, hogy a jelenlegi működésmódok és problémák,
lehetséges követendő minták láthatóvá váljanak.

Az esélyteremtő programterv helyzetelemzése, tekintettel arra hogy a projektben párhuzamosan
készül a helyi esélyegyenlőségi programok helyzetelemzésének aktualizálásával, a járási szinten
előálló és rendelkezésre álló, helyi adatgyűjtési folyamatokból, valamint a rendelkezésre álló KSH
adatsorok (OSAP, illetve a TEIR Szociális Ágazati Információs Rendszerének – SZÁIR – elérhető
adatsorainak, valamint az ehhez a felülethez kapcsolódó esélyegyenlőségi tervezést támogató
adatbázisainak) felhasználásával készül.

Az egyes szakterületi ismertetéseket, intézményi működésmódok leírásait a helyi szakemberek
készítették, a rendelkezésükre álló információk, illetve saját intézményi statisztikáik,
nyilvántartásaik és szakmai beszámolóik felhasználásával.

Mindezek mentén közös munkatalálkozók során fogalmazódnak meg azok a fejlesztési javaslatok,
amelyek helyi elköteleződésekre építve, a helyi erőforrásokat aktivizálva és lehetőség szerint külső
támogatások bevonásával megvalósíthatóak.
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2. SZENTLŐRINCI JÁRÁS HELYZETE – ÁTTEKINTÉS

A Szentlőrinci járás Magyarország déli részén, a Dél-Dunántúli Régióban, Baranya megyében, Pécs
és Szigetvár közelében található. Szentlőrinc 1996-ban kapott városi rangot, 2004 januárjától
kistérségi, 2013 januárjától járási központtá lépett elő. A járáshoz tartozó terület nagysága 282
km2,  népsűrűsége 53 fő/km2. A járáshoz tartozik Szentlőrinc városán (mint a járás egyetlen ilyen
rangú településén) kívül

 Bicsérd 1. Ábra: Forrás: TEIR VÁTI szerkesztés

 Boda

 Bükkösd

 Cserdi

 Csonkamindszent

 Dinnyeberki

 Gerde

 Gyöngyfa

 Helesfa

 Hetvehely

 Kacsóta

 Királyegyháza

 Okorvölgy

 Pécsbagota

 Sumony

 Szabadszentkirály

 Szentdénes

 Szentkatalin

 Velény

 Zók.

A járás főként Pécs, valamint részben Szigetvár vonzáskörzetébe tartozik, emiatt sokkal inkább egy
„alvó járásnak” tekinthető, helyzetét, adottságait és részben esélyegyenlőségi területen megjelenő
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problémáit is erősen meghatározza ez a földrajzi elhelyezkedés.

Az, hogy az alapvetően kicsi településekből álló térség milyen potenciállal bír, részben maga a
járásközpont település és annak adottságai determinálják.

„A város – kistérségi majd jelenlegi járási – központi szerepköre a többi hasonló településhez
viszonyítva fiatal, funkcionális centrum jellege megkérdőjelezhető, fejlesztő hatásai környezetére
még nem számottevőek valamint a város-vidéke kapcsolat is több tekintetben hiányos. Centrum
funkciói közül jelenleg a legerősebb az oktatás, és járási székhelyként vonzáskörzetében az
igazgatási szerepköre is erősödő. A közigazgatás átszervezését, a járási rendszer bevezetését
augusztusában fogadta el a Kormány. Szentlőrincen a járási szinten működő egységes hivatal 2013.
január 1-én kezdte meg működését. Szentlőrinc vonzáskörzete különböző szempontok szerint
vizsgálva eltérő területi képet mutat, s az egyes településekre a város vonzása különböző erősségű.
A vonzáskörzeti kapcsolatok egy részét erősen gyöngíti Pécs és Szigetvár közelsége, azok elszívó
hatása és szélesebb spektrumú szolgáltatási funkciói.

Közlekedési szempontból a közvetlen közúti, vasúti összeköttetéssel rendelkező településekkel
kiváló/jó az összeköttetés, míg a távolabbi, vagy csak kerülővel elérhető települések tekintetében
rossz/nagyon rossz (...)

Igazgatási tekintetben a járási székhelyi státus meghatározó, így a vonzáskörzet a járás mind a 21
településére kiterjed. A főbb járási igazgatási funkciók közül fontos szerepet töltenek be a lakosság
mindennapi életében például az alábbiak:

 munkaügyi központ kirendeltsége,

 okmányiroda,

 gyámhivatal,

 tankerület.

Ezen kívül a városban közös önkormányzati hivatal is működik, amely Szentlőrincen kívül ellátja
Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin, Velény, Pécsbagota
települések polgármesteri hivatali teendőit is.

Oktatás, nevelés, egészségügy és szociális ellátás tekintetében is széles a város vonzáskörzete.
Mely számos esetben még a járás határain is túlra nyúlik. Ahogy az már említésre a közeli jól
megközelíthető települések (Szigetvár és Pécs) vonzása egy-egy területen szintén hat a városra,
bár például Eszterházy Egészségközpontba az ellátási színvonal és rövidebb várólista miatt még a
megyeszékhelyről is járnak páciensek.

A település foglalkoztatási vonzáskörzete is kimutatható, amely szomszédos települések
tekintetében a legerősebb. Mindazonáltal a foglalkoztatás tekintetében Szentlőrincnek az
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alvótelepülés jellege domináns, azaz a városból legtöbben más településre, leginkább a
megyeszékhelyre járnak dolgozni. ”

(Forrás: SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA| I. kötet:
Megalapozó vizsgálat, 17. oldal)

A szentlőrinci járás alapterületét tekintve a baranyai járások között a pécsváradihoz hasonlóan a
legkisebb, népességszámát tekintve a pécsváradihoz, sellyeihez és sásdihoz hasonló nagyságával
szintén a legkisebbek közé sorolható. Amiben mégis eltér a többi hasonló nagyságú és lakosságú
járásoktól, az a lakósűrűség. Ez a környék, megelőzve a sellyei, sásdi, szigetvári és pécsváradi
járásokat, nagyobb népsűrűségű településekből áll. A sűrűbben lakott vidék minden bizonnyal
összefügg a járás „alvótérség” jellegével.

A szentlőrinci járás legfőbb adatai:

A szentlőrinci járáshoz tartozó települések száma: 21

Terület, km2: 282

Népsűrűség, fő/km2: 54

Lakónépesség 2010 év végén, fő: 15.243

14 év alattiak aránya, %: 14,6

15-64 évesek aránya, %: 71,6

65 év felettiek aránya, %: 13,9

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú
népességből, %:

13,4

Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot
képező jövedelem, ezer Ft:

1.437

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma
ezer lakosra:

307,6

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos
száma ezer lakosra:

6

Óvodával rendelkező települések aránya, %: 33,3
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Általános iskolával rendelkező települések aránya, %: 28.6

Középiskolával rendelkező települések aránya, %: 4,8

Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra: 112

Legfőbb információkat tartalmazó, jelzésértékű adatsor is felvillantja a képet: egy alapvetően
intézményhiányos, foglalkoztatási problémákkal küzdő, ám biztató demográfiai adottságokkal
rendelkező vidék (hiszen a gyermekek aránya meghaladja az idősekét, ami sem országos szinten,
sem az ország járásainak nagy részén nem mondható el). A járás helyzetének pontosabb
vizsgálatát néhány, lényeges szempont részletesebb vizsgálatával tesszük meg.

A szentlőrinci járás alapadatai, 2011. (Népszámlálás)

Név Jogállás Népesség
(fő)

Terület
(km2)

Népsűrűség
(fő/km2)

Bicsérd Község 1061 20 54

Boda Község 421 15 27

Bükkösd Község 1259 30 42

Cserdi Község 395 6 61

Csonkamindszent Község 186 6 34

Dinnyeberki Község 105 9 12

Gerde Község 603 13 47

Gyöngyfa Község 135 9 15

Helesfa Község 551 10 56

Hetvehely Község 514 21 24

Kacsóta Község 280 10 29

Királyegyháza Község 1065 23 46

Okorvölgy Község 87 3 28
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Pécsbagota Község 122 6 20

Sumony Község 485 20 24

Szabadszentkirály Község 825 13 65

Szentdénes Község 289 12 24

Szentkatalin Község 133 13 10

Szentlőrinc Város 7059 28 254

Velény Község 176 7 25

Zók Község 298 9 3

Forrás: TEIR SZÁIR

A járás települései közül a legnagyobb a székhely, Szentlőrinc városa. A hétezres település
nagysága alföldi viszonylatban falunak, baranyai-dunántúli viszonylatban valódi városnak számít, a
méreteiből adódó nehézségekkel együtt. 1000 fő körüli lakosságszámmal bír 4 település (Bicsérd,
Bükkösd, Királyegyháza és Szabadszentkirály). Ezek a járásban nagyobbnak számító települések
jószerivel Szentlőrinc „kiterjesztései”, elhelyezkedésüket tekintve. Az ennél is kisebb falvak
egyértelműen perifériális helyzetűek, még ebben a környezetben is. A legkisebb, 200 fő alatti
lakossal rendelkező 7 falu mellett a náluk kicsit nagyobb, de még így is 600 fő alatti (vagy akörüli)
településsel együtt összesen 16 település számít a legkisebbeknek. Ez a járás többsége, ami
ráirányítja a figyelmet arra, hogy ennek a vidéknek az esélyegyenlőségi problémái nem
választhatóak el a kistelepülési létből adódó nehézségektől. Ugyanakkor annak a lehetősége is
felmerül, hogy a kicsi, átlátható közösségek aktivizáló erőforrássá is válhatnak.

2.1 DEMOGRÁFIA

A lakosság összetétele szempontjából, illetve az esélyegyenlőségi célcsoportokkal kapcsolatos
teendők számbavétele szempontjából fontos adatnak számít a férfiak és nők aránya.

Az állandó népességből
nők aránya (százalék) 2013

Bicsérd 50,3
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Az állandó népességből
nők aránya (százalék) 2013

Boda 50,5

Bükkösd 48,2

Cserdi 48,5

Csonkamindszent 52,0

Dinnyeberki 48,4

Gerde 53,2

Gyöngyfa 48,8

Helesfa 51,2

Hetvehely 50,0

Kacsóta 52,9

Királyegyháza 49,0

Okorvölgy 44,2

Pécsbagota 42,6

Sumony 49,7

Szabadszentkirály 50,6

Szentkatalin 48,1

Szentlőrinc 52,0

Velény 45,7

Zók 49,5

Forrás: TEIR
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A nők aránya, különösen a korosabb lakosság által nagyobb arányban lakott településeken,
magasabb. A nők országosan is többen vannak, összefüggésben a férfiak alacsonyabb várható
élettartamával.

A járás lakosságának összetételéről további alapvető információ a különböző életkori csoportok
nagysága. A szentlőrinci járásban a csecsemők (0-2 évesek) és kisgyermekek (3-5 évesek) aránya a
második legnagyobb Baranya megyében, a sellyei járást követően, ami egy dinamikus
népességszám megtartásának lehetőségét hordozza. A 6-14 éves korosztálynál már „holtverseny”
van a szigetvári járással, 15-17 évesek körében már csak a harmadik, az aktív korú népesség
tekintetében viszont a legmagasabb  arányt mutató térsége a megyének. A 60 éven felüli lakosság
aránya az összes baranyai járás között a legalacsonyabb, és országos szinten is kedvezőnek
mondható. Összehasonlításképpen: a komlói járás 24%-os arányához képest itt alig 19%, tehát
ötödével kevesebb a szépkorúak száma!

Ez azt jelenti, hogy a népesség legnagyobb hányadát kitevő aktív korúak aránya a megye többi
térségéhez képest itt a legmagasabb. Ami a kisgyermekek magas arányával együtt egy fiatalosabb
járás képét mutatja.

Állandó
népességből a

0-2 évesek
aránya

3-5 évesek
aránya

6-14 évesek
aránya

15-17 évesek
aránya

18-59 évesek
aránya

60- évesek
aránya

Összesen 3 3 9 4 62 19
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Az egyes életkori csoportok településenkénti arányáról ad tájékoztatást a következő táblázat:

Állandó
népességből a

0-2
évesek
aránya

3-5
évesek
aránya

6-14
évesek
aránya

15-17
évesek
aránya

18-59
évesek
aránya

60-
évesek
aránya

Bicsérd 3,2 3,2 9,0 3,7 62,0 18,9

Boda 3,6 3,9 7,7 2,0 61,9 20,9

Bükkösd 3,1 3,1 8,9 3,9 61,7 19,4

Cserdi 4,6 5,8 16,3 3,4 56,7 13,1

Csonkamindszent 4,4 2,2 10,4 2,7 58,8 21,4

Dinnyeberki 3,2 2,1 7,4 6,4 62,8 18,1

Gerde 3,5 3,6 15,5 6,3 56,2 15,0

Gyöngyfa 3,2 7,6 13,4 5,7 58,6 11,5

Helesfa 1,5 2,1 6,6 1,7 63,0 25,0

Hetvehely 1,5 2,9 10,0 4,6 60,9 20,2

Kacsóta 3,2 3,5 12,7 2,5 54,1 24,0

Királyegyháza 1,8 1,7 9,5 3,4 62,0 21,6

Okorvölgy 4,4 0,0 8,8 2,2 69,2 15,4

Pécsbagota 2,9 1,0 3,9 6,9 75,5 9,8
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Állandó
népességből a

0-2
évesek
aránya

3-5
évesek
aránya

6-14
évesek
aránya

15-17
évesek
aránya

18-59
évesek
aránya

60-
évesek
aránya

Sumony 4,7 2,9 11,6 3,9 60,9 16,1

Szabadszentkirály 2,2 2,7 9,1 3,0 64,8 18,1

Szentkatalin 0,8 2,4 12,0 0,8 67,2 16,8

Szentlőrinc 2,7 3,0 8,3 3,5 62,5 20,0

Velény 3,8 3,8 9,5 6,3 61,4 15,2

Zók 1,7 2,4 9,2 6,5 57,7 22,5

Összesen 3 3 9 4 62 19

Forrás: TEIR SZÁIR, 2011

Arról, hogy milyen folyamatok és dinamikák zajlanak, az idősoros adatok adnak tájékoztatást. Az
idősek és gyerekek aránya, egészen pontosan a 100 gyerekre jutó idősek (65 év felettiek) száma
jelenti az öregedési indexet. Ennek magas értéke előre vetíti, hogy a felnövekvő generációk milyen
arányban tudják eltartani a majdani idős, és egyre magasabb várható élettartamban
reménykedhető embereket. Jelenleg Magyarországon 116 az öregedési index mértéke, azaz 100
gyerekre ennyi idős, 65 év feletti ember jut.

A szentlőrinci járásban a legfrissebb elérhető, 2013-as évi adatok szerint a következők:

A 65 év feletti állandó lakosok
100 fő 0-14 éves korú állandó
lakosra jutó száma (fő ) 2013

Bicsérd 82,2

Boda 97

Bükkösd 88,7

Cserdi 40,4
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Csonkamindszent 92,6

Dinnyeberki 76,9

Gerde 47,3

Gyöngyfa 32,5

Helesfa 197,5

Hetvehely 109

Kacsóta 96

Királyegyháza 112,1

Okorvölgy 100

Pécsbagota 88,9

Sumony 72,7

Szabadszentkirály 94,7

Szentkatalin 93,3

Szentlőrinc 101,6

Velény 53,6

Zók 116,7

Mint látható: Helesfa és Zók kivételével valamennyi település öregedési indexe az országos átlag
alatt van. Zók éppen az országos értéknek megfelelő helyzetet mutatja. A települések között,
idősödés (így várható népességfogyás, a település kiürülése, stb.) szempontból legrosszabb
helyzetűnek számítanak, egyre javuló sorrendben, a következők:

 Helesfa

 Zók

 Királyegyháza

 Hetvehely és
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 Szentlőrinc.

A város esetében gyakorlatilag minden gyerekre egy idős ember jut.

Ez nem azt jelenti, hogy itt jelentkezik erősebben az idősellátás iránti igény, hanem azt, hogy ezen
településeken merül fel leginkább az a kérdés, hogy milyen változások lennének szükségesek
annak érdekében, hogy a település vonzóbbá váljon a fiatalok számára, ami a gyermekvállalást és a
fiatalok helyben maradását elősegíthetné. Ugyanis ez jelenthet egy lehetőséget az itt élő idősek
ellátására is, ellenkező esetben a település idősödése felgyorsulhat, elnéptelenedése fokozódhat.

Az öregedési index alapján a leginkább biztató helyzetű településeknek a következők számítanak:

 Gyöngyfa

 Cserdi

 Gerde

 Velény

 Sumony.

Bár az előítéletek, félelmek és félinformációk miatt közkeletű vélekedés, hogy a sok gyerek =
cigányok= minden probléma forrása képlettel, a járás településeinek idős, gyerek és roma
lakossági arányai, illetve öregedési indexei nem támasztják alá ezt a vélekedést. A helyzet az, hogy
több olyan település is van a járás leginkább és legkevésbé idősödő települései között is, ami
ellentmond ennek.

Az egyik legkedvezőbb öregedési indexszel rendelkező Gerdén a romák aránya (7%) a járási
átlaghoz közelít (6%), egyáltalán nem magas, messze elmarad például Cserdiétől (41%).  Hasonló a
helyzet Velényben (8,6%). De fordított irányból vizsgálva a kérdést is nyilvánvaló, hogy nem azonos
a két kategória (t.i. a cigányok és gyerekvállalók, gyermekesek kategóriája). Ugyanis míg például
Bicsérden nagyon alacsony (2%) a romák aránya, az öregedési index igen kedvező (88%),
másrészről Hetvehelyen, ahol az egyik legnagyobb arányban él roma népesség (28%) az öregedési
index is nagyon rossz helyzetet jelez (109) a járási átlagokhoz képest.

Ezért is fontos annak felismerése, hogy az esélyegyenlőségi, felzárkózási lehetőségek
megteremtése igényli a tényszerű és szakszerűen feltárt adatokon alapuló döntéshozást, és
komoly lépések szükségesek és indokoltak az egyes csoportokkal kapcsolatos előítéletek
felszámolása érdekében, amennyiben valódi eredményeket remélünk a beavatkozásoktól.

Annak megfelelő mérlegelése, hogy milyen beavatkozásoktól mi várható, már csak azért is
rettentően fontos a szentlőrinci járás számára, mert van egy olyan mutató, ami nagyon riasztó
képet fest.
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A diagram baranyai kistérségekkel összevetésben
mutatja a szentlőrinci járás helyzetét. A negatív
tartományban húzódó piros sávok jelzik, hogy
valamennyi járás esetében az elvándorlás az
intenzívebb, nem a beköltözés.

Azonban addig, amíg például a sásdi járásban ezer
lakosra két elköltöző jut, a pécsiben három, a
mohácsiban majdnem négy, addig a szentlőrinciben
nyolc!

A járás kiürülése nagyon gyors, dinamikájának az elmúlt évtizedben kevésbé látható valamiféle
követhető ritmusa. Egy dolog bizonyos: a járás kiürülésének legnagyobb utánpótlását a városból
való nagyon nagy arányú és jelentős távozások biztosítják.

Vándorlási egyenleg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bicsérd -3 30 12 -2 41 4 -22 -2 -12 -8

Boda 3 -1 3 -3 -1 17 7 20 -21 3

Bükkösd 1 15 -55 -5 6 -60 -19 -27 -15 -2

Cserdi 5 3 6 4 2 17 -5 -7 5 -15

Csonkamindszent 10 7 -6 9 0 -6 12 -7 0 -6

Dinnyeberki -5 -7 1 -7 -8 -2 0 2 -2 3

Gerde -7 0 -17 -10 8 12 -3 -29 -28 -4

Gyöngyfa 6 -15 -7 -5 6 -8 -6 29 7 0

Helesfa 18 22 -1 13 19 21 8 11 9 -1

Hetvehely -25 7 -13 -7 -5 -6 -18 -4 -21 -1

Kacsóta -7 -9 -1 -4 -10 3 -10 16 2 3

Királyegyháza -6 -9 28 -6 -2 -18 9 -24 -2 -1

Okorvölgy -6 -2 1 -2 -4 7 4 0 -4 2

Pécsbagota 6 -1 1 6 -1 -2 -6 -16 -5 -1

Sumony -9 -7 -12 -32 -16 8 -9 -19 -14 -14

Szabadszentkirály -1 30 1 -18 3 12 3 -8 8 -10
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Szentkatalin 12 -15 -7 -8 -12 -11 -3 -4 17 -10

Szentlőrinc 2 -122 -40 -7 -1 14 -54 -37 -48 -33

Velény -4 0 2 -4 -3 -3 -2 -2 7 -13

Zók 8 4 11 2 -12 2 -8 -2 -6 1

Összesen -2 -70 -93 -86 10 1 -122 -110 -123 -107

Forrás: TEIR SZÁIR, KSH adatok

Volt olyan év, amikor a várost elhagyók relatíve hatalmas számát a járás más településeire
költözők ellensúlyozták (mint például 2003-ban) de az utóbbi pár évben a tendencia állandónak
tűnik, gyakorlatilag 2008 óta. Szentlőrincen kívül Gerde, Sumony és Velény számít még nagyon
„veszélyeztetettnek”.  Legkevésbé távoznak az emberek az utóbbi években Gyöngyfáról, Helesfáról
és Kacsótáról.

2.2 ISKOLÁZOTTSÁG, TANULÁS, OKTATÁS

A mobilitás, mind földrajzi értelemben (tehát amikor el tudunk költözni egy másik településre,
városba, amennyiben életünk fordulatai ezt kívánják vagy teszik lehetővé, mind társadalmi
értelemben, tehát amikor „magasabbra” tudunk jutni mint elődeink a társadalmi ranglétrán,
nagyon szorosan összefüggenek az iskolázottságunkkal. Esélyegyenlőségi, felzárkózási lehetőségek
nézőpontjából szemlélve a kérdést, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a nagyon szomorú tényt,
hogy a magyar oktatási rendszer mostanra nemzetközi viszonylatban is a társadalmi
egyenlőtlenségeket leginkább konzerváló, újratermelő rendszerek egyikévé vált.

Másként fogalmazva: bár hisszük, és hinni szeretnénk, hogy a tanulás segít megváltoztatni az
életünket, valójában a statisztikák egyre riasztóbban jelzik: szinte mindenki ugyanarra a
„társadalmi polcra” fog kerülni, ahonnan indult. A mai (és tegnapi) iskola nem biztosítja a
lehetőséget a nehezebb sorsú gyerekek számára, nem kínál elegendő pluszt annak érdekében,
hogy valóban továbbléphessenek.

Ennek a nagyon komoly problémának egyik élharcosa és sok éven keresztül példaértékű iskolája
volt a szentlőrinci. Jelenleg, ennek a nemes hagyománynak a nyomán, a járásban nagyon komoly
erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy a mai viszonyok között is megteremtsen minden
lehetőséget a helyi oktatási rendszer az itt élő gyerekek sokszínű és eredményes oktatásához.

Egy település lakosságának lehetőségeiről sokat elárul, milyen iskolázottsággal bírnak. A
legalapvetőbb elvárás az általános iskolai végzettség, és nagyon komoly hátrányokat jelent,
bármiféle ügyintézés, társadalmi folyamatba való bekapcsolódás, munkavállalás, stb. kapcsán, ha
valaki nem rendelkezik megfelelő végzettséggel.
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15-X éves, legalább általános iskola 8. évfolyam
a megfelelő korúak százalékában (százalék)

férfiak nők

Bicsérd 90,5 82,4

Boda 84,8 84,5

Bükkösd 90,2 80,6

Cserdi 74,4 59,8

Csonkamindszent 90,1 79,7

Dinnyeberki 92,7 73,9

Gerde 91,7 80,6

Gyöngyfa 91,8 82,1

Helesfa 71,8 65,5

Hetvehely 85,8 72,1

Kacsóta 95,5 79,2

Királyegyháza 87,6 79,2

Okorvölgy 87,2 69,6

Pécsbagota 85,4 82,9

Sumony 84,8 69,9

Szabadszentkirály 91,3 81,9

Szentkatalin 82,1 79,3

Szentlőrinc 95,4 88,8

Velény 76,6 69,2

Zók 78,2 75,9

Forrás: TEIR SZÁIR

Annak ellenére, hogy az általános iskolai végzettség ma már semmiféle lehetőséget nem biztosít a



SZENTLŐRINCI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0095 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Szentlőrinci járásban”
20

munkaerőpiacra való belépésre, a hátrányokról annál többet árulnak el ezek a mutatók. A
hivatalos KSH statisztikák szerint a járás egyetlen településén sem szerzett senki felnőttként
általános iskolai végzettséget. Ez azt jelenti, hogy az iskolát végzettség nélkül elhagyók helyzete
érdemben nem változik később sem.

A 8 általános iskolai végzettség hiánya jellemzően a következő csoportokra érvényes:

 korai iskolaelhagyók, akik körében indokolatlanul magas arányban vannak jelen a cigányok

 idősebb emberek

 komoly egészségkárosodottsággal, fogyatékossággal élők.

A járási adatokat áttekintve a következők láthatóak:

Férfiak körében a legrosszabb a helyzet (egyre javuló állapot sorrendjében):

 Helesfa

 Cserdi

 Velény

 Zók

 Szentkatalin.

Nők esetében a hasonló lista:

 Cserdi

 Helesfa

 Velény

 Okorvölgy

 Sumony.

A legkedvezőbb helyzetű települések, a legjobb mutatókkal rendelkezőkkel kezdve, férfiak
esetében:

 Kacsóta

 Szentlőrinc

 Dinnyeberki

 Gyöngyfa

 Gerde
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Ugyanez a lista, a legjobb mutatókkal bírókkal indulva, nők esetében:

 Szentlőrinc

 Boda

 Pécsbagota

 Bicsérd

 Gyöngyfa

A férfiak és nők együttes helyzetét vizsgálva, azok a települések, ahol mind a nők, mind a férfiak
alapképzettsége siralmas állapotokat jelez:

 Cserdi

 Helesfa

 Velény

És ahol a legkevésbé rossz a helyzet ebből a szempontból:

 Szentlőrinc

 Kacsóta

 Gyöngyfa

Zók és Helesfa esetében egyértelműen az idős népesség, Cserdi esetében a romák magas
arányával jár együtt a rossz helyzet. Gyöngyfa esete érdekes, hiszen a járás romák által
legmagasabb arányban lakott falva, ahol az általános iskolai végzettség elérése a legjobbak között
van.

A járás iskolázottsági mutatói meglehetősen rosszak. Országos szinten a 7 évnél idősebb népesség
15,54%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel a 2010-es népszámlálási adatok szerint. Ez az érték
Baranya megyében 13,71 %, a szentlőrinci járásban 7,41 %, és még a városban is csak 10,51%. Ez
utóbbival Szentlőrinc messze alatta marad a megyei városok átlagának, ami 17,5%.

Érettségivel rendelkezők aránya országosan 27,54%, a megyei érték 26,19%, aminél a székhely
város jobb mutatókkal bír: 28,2%, a járás egészének átlaga azonban csak 21,48%. Más középfokú
végzettséggel rendelkezők aránya országosan 19,48%, a baranyai érték 21,37%, a járási 24,75%,
ami közel megegyezik a városi értékkel, ami 24,53%.

Fenti adatok jelzik, hogy a járás iskolázottsági helyzete meglehetősen gyenge, különösen a
magasan kvalifikált népesség hiányzik.

Ahhoz, hogy a jelenlegi kisgyermek és fiatal generáció mutatói később javuljanak, megfelelő
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kisgyermek ellátó, a későbbi életkorokban pedig adekvát nevelő és oktató kapacitások szükségesek.

A legkisebbek ellátása: bölcsőde, családi napközi, gyerekház, stb.

A járásban nem működik családi napközi, gyerekház és hasonló, a kisgyermekek korai
fejlesztésében, az életesélyek javításában, a tanulási sikerek megalapozásában alapvetőnek
tekinthető kulcsintézmény.

Bölcsődei csoport egy működik a járásban, 10 férőhellyel, a Szentlőrincen működő óvodába
integráltan.

A kisgyermekek napközbeni ellátásának súlyos hiányosságai általánosnak mondhatóak országos
szinten is, a kistelepülésekkel jellemezhető vidékeken. Ugyanakkor ez a hiányosság a többi
tagóvodában is pótolható, hasonló bölcsődei csoportok indításával. A kérdés mindenképpen
túlmutat néhány férőhelyi kapacitás kérdésén, hiszen a korai fejlesztés kulcskérdés nem csak a
szociokulturális hátrányokkal küzdő hátrányos helyzetű gyerekek, de a sérült, nehezen fejleszthető,
fogyatékossággal élő gyerekek fejlesztése szempontjából egyaránt.

Óvoda

A szentlőrinci járásban óvoda működik Bicsérden, Bükkösdön, Hetvehelyen, Királyegyházán,
Szabadszentkirályon, valamint Szentlőrincen, két intézményben is. Az egyes intézményekben
működő óvodai gyerekcsoportok száma:

 Bicsérd: 2 csoport;

 Bükkösd: 3 csoport;

 Hetvehely: 1 csoport, 25 fős létszámmal

 Királyegyháza: 2 csoport;

 Szabadszentkirály: 2 csoport;

 Szentlőrinc: 9 csoport.

A következő blokk Györkőné Molnár Judit információi alapján készült.

A járás óvodáinak infrastrukturális adottságai meglehetősen jók. Minden tagintézmény épülete
vagy új, vagy a közelmúltban újították fel, eszközökkel jól felszereltek, parkosított udvarral
rendelkeznek.
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A pedagógusok jellemző attitűdje a befogadó szemlélet és magatartás. Mivel férőhelyproblémák
nincsenek, minden jelentkezőt fel tudnak venni. A sérült gyerekeket sem utasítják el, az integrált
nevelés érdekében a pedagógusok is folyamatosan képezik magukat, és pályázati forrásokat is
mozgósítanak annak érdekében, hogy ténylegesen lehetőségeket tudjanak biztosítani a
gyerekeknek. Integrációs pedagógiai programok támogatásaiból az elmúlt időszakban eszközöket,
de ruhákat és a nehezebb helyzetű gyerekek számára szükséges dolgokat is meg tudták vásárolni.

Egyéni fejlesztésben részesítik a gyerekeket, tehetséggondozó műhelyt is működtetnek. Német
nyelvoktatást és kézműves programokat is biztosítanak. A nyári hónapokban is nyitva van a
szentlőrinci óvoda, így a járás kisebb településeiről is tudják fogadni a gyerekeket a többi óvoda
zárva tartása idején.

Nehézséget a gyermekvédelmi feladatok ellátása jelent az óvodapedagógusok számára.

Általános iskola

A köznevelésre vonatkozó blokkot összeállította Petz Józsefné a KLIK Szentlőrinci Tankerületének
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve alapján.

2013. január elsején megalakult a Szentlőrinci Járás és vele együtt a Szentlőrinci Tankerület.
Ekkortól állami fenntartásba kerültek az iskolák, így a Szentlőrinci Oktatási-Nevelési Központ
(SZONEK) iskolái is. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentlőrinci Tankerülete az
irányítás mellett a működtetéssel járó feladatokat is átvállalta a tagintézményekben: Bicsérd,
Bükkösd, Szabadszentkirály, Királyegyháza iskoláinál. Szentlőrincen a működtető a Szentlőrinc
Városi Önkormányzat lett.

A tankerület igazgatójának feladatkörébe került Hetvehely és a SZONEK iskoláinak irányítása,
pedagógiai munkájának koordinálása.

A tankerület főbb statisztikai adatai a 2014/2015-ös tanévben

Feladat ellátási hely Pedagógus
státusz

Technikai
státusz/

NOKS

Tanulók
száma

Ebből
HH/HHH
tanuló

Ifjúság Úti Általános Iskola 43 4 536 69/45
Alapfokú Művészeti Iskola 11 - 220 70/41
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
EGYMI és Kollégium 11 4 33 19/9

Bicsérdi Általános Iskola 13 4 121 29/18
Bükkösdi Általános Iskola 19 4 145 68/67
Királyegyházai Általános Iskola 13 5 103 38/33
Szabadszentkirályi Általános Iskola 14 4 111 48/45
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Feladat ellátási hely Pedagógus
státusz

Technikai
státusz/

NOKS

Tanulók
száma

Ebből
HH/HHH
tanuló

Hetvehelyi Általános Iskola 10 1 58 28/18

Összesen 134 26

1327/
1107
(AMI

létszám
nélkül)

369/276

Az integráltan oktatott különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók
összlétszáma a tankerületben 47 fő, arányuk 4%. Szakértői vélemény alapján önálló
tanulócsoportban oktatott sajátos nevelési igényű, rövidítve SNI-s tanulók száma 33 fő. Ellátásuk a
Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI tagintézményében biztosított.

A hátrányos helyzetű tanulok száma a tankerületben 369, ami az összes tanuló 33%-a. A hátrányos
helyzetű gyerekek aránya a Szentlőrinci EGYMI SNI-s gyermekeket nevelő általános iskolájában
eléri a 58%-ot. Kiemelkedően magas a HH arány Bükkösd (47%), Szabadszentkirály (43%) és
Hetvehely (48%) iskolákban, nem haladja meg a 40%-ot a HH arány Bicsérd (24%), Szentlőrinc
(13%), Királyegyháza (37%) településeken lévő iskolákban.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók összlétszáma 276 fő, ez a tanulók 24%-a. Kiemelkedően
magas a HHH-s tanulók iskolán belüli aránya a bükkösdi (46%), a szentlőrinci EGYMI (27%) és a
szabadszentkirályi (41%) iskolákban. Legalacsonyabb a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
gyerekek aránya a szentlőrinci és a bicsérdi általános iskolákban.

A más településről bejáró tanulók összlétszáma 366 fő, arányuk a Szentlőrinci Általános Iskola
kivételével magas, 35% és 60% közötti.

Nemzetiségi oktatásra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák közül az
alábbiakra van lehetőség:

 Német nemzetiségi nyelvoktatás a Szentlőrinci Általános Iskolában (tanulók 33%-a),
továbbá a Bükkösdi (tanulók 65%-a) és a Hetvehelyi Általános Iskolában (7-8.
évfolyamon kifutó képzés, tanulók 23%-a)

 Német kétnyelvű oktatás a Hetvehelyi Általános Iskolában (1-6 évfolyamon felmenő
képzés, tanulók 70%-a)

 Magyar nyelvű cigány kisebbségi nevelést-oktatás a bükkösdi (tanulók 35%-a),
királyegyházai (tanulók 100%-a), szabadszentkirályi (tanulók 95%-a),  továbbá a
szentlőrinci EGYMI SNI-s tanulókat önálló tanulócsoportban oktató általános
iskolában (tanulók 100%-a).

Az egy osztályra jutó tanulólétszám az állami intézményekben átlagosan 16,8 fő. Összevont osztály
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a Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI tagintézményében van az SNI-s tanulók évfolyamaiból.

Szentlőrincen működik az FM DASZK Szakképző Iskola – Újhelyi Imre Mezőgazdasági és
Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. A középiskolai funkcióin túl felnőttképzést is folytat,
legutóbb OKJ-s képzést indítottak gazdálkodók számára.

Más felnőttképző intézmény, illetve érdemi oktató, képző tevékenységet folytató intézmény nincs
a járásban.

Pécs közelsége ugyanakkor ebből a szempontból is erősen érezteti hatását. A közeli nagyvárosban
igen sok lehetőség elérhető, nem csupán a közép- és felsőfokú oktatás, hanem a felnőttképzés, és
informális, non-formális képzési lehetőségek terén egyaránt.

2.3 FOGLALKOZTATOTTSÁG, A MUNKA ÉS A GAZDASÁG VILÁGA

A társadalmi integráció egyik különösen fontos mozzanata a gazdasági életbe, a munka világába
történő bekapcsolódás lehetősége. Jelentős vagyonok vagy önellátásra való termelés teljes
infrastruktúrája híján a munkavállalással megszerezhető jövedelmek teremtik meg megélhetésünk
alapjait. A munkajövedelmek nagyságára a befizetett személyi jövedelemadók nagyságából
következtethetünk. A szentlőrinci járásban 521.909 Ft volt 2012-ben az egy főre esően befizetett
SZJA, és a városban is csupán 644.684 Ft. Ez lényegesen alacsonyabb, mint az országos átlag, ami
680.184 Ft volt.

A szentlőrinci járás foglalkoztatottsági helyzete meglehetősen rossz, helyi munkalehetőség kevés
van. A munkaerőpiacról kiszorulókról alapvetően a következő adatok adnak felvilágosítást.

2014

Regisztrált
munka-
nélküliek
száma (fő)

180
napnál
hosszabb
ideje
regisztrált
munka-
nélküliek
aránya
(fő)

Állás-
keresési
segélyben
részesülők
száma (fő)

Járadékra
jogosult
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma
(fő )

Rendszeres
szociális
segélyben
részesítettek
átlagos
száma
(rendelke-
zésre állási
támoga-
tásban
részesülők
adatai nélkül)
(fő )

20 év alatti
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma (fő)

59 év
feletti
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma (fő )

Bicsérd 43 6 1 7 10 0 2
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2014

Regisztrált
munka-
nélküliek
száma (fő)

180
napnál
hosszabb
ideje
regisztrált
munka-
nélküliek
aránya
(fő)

Állás-
keresési
segélyben
részesülők
száma (fő)

Járadékra
jogosult
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma
(fő )

Rendszeres
szociális
segélyben
részesítettek
átlagos
száma
(rendelke-
zésre állási
támoga-
tásban
részesülők
adatai nélkül)
(fő )

20 év alatti
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma (fő)

59 év
feletti
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma (fő )

Boda 33 7 0 1 11 0 4

Bükkösd 93 37 1 15 32 5 3

Cserdi 40 11 1 6 19 0 0

Csonkamindszent 23 3 0 5 2 1 1

Dinnyeberki 10 3 0 0 6 1 0

Gerde 70 15 0 15 22 2 5

Gyöngyfa 39 9 1 2 22 1 5

Helesfa 38 10 1 3 12 1 0

Hetvehely 35 4 0 2 15 1 0

Kacsóta 25 4 2 3 4 1 2

Királyegyháza 67 22 0 6 24 2 1

Okorvölgy 11 4 1 1 3 1 0

Pécsbagota 14 3 0 1 4 0 1

Sumony 82 20 0 7 50 4 1

Szabadszentkirály 51 13 0 4 20 1 1
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2014

Regisztrált
munka-
nélküliek
száma (fő)

180
napnál
hosszabb
ideje
regisztrált
munka-
nélküliek
aránya
(fő)

Állás-
keresési
segélyben
részesülők
száma (fő)

Járadékra
jogosult
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma
(fő )

Rendszeres
szociális
segélyben
részesítettek
átlagos
száma
(rendelke-
zésre állási
támoga-
tásban
részesülők
adatai nélkül)
(fő )

20 év alatti
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma (fő)

59 év
feletti
regisztrált
munka-
nélküliek/
nyilván-
tartott
állás-
keresők
száma (fő )

Szentkatalin 11 4 0 1 3 0 1

Szentlőrinc 365 92 6 35 63 13 10

Velény 27 6 0 4 15 1 2

Zók 1 3 0 3 8 0 1

Forrás: TEIR

A járás lakossága munkát leginkább a közeli megyeszékhelyen talál. Szentlőrinc és a környező
falvak alvóvárosias agglomerációjaként működnek Pécsnek. Ugyanakkor néhány helyi nagyobb cég
működik a járás területén, részben mezőgazdasági, részben szolgáltatási területen, de vannak ipari
üzemek is. Ez utóbbiak körében viszonylag nagy foglalkoztatónak számít a Lafarge Cementgyár
Királyegyházán.

A piaci cégek jelenléte esélyegyenlőségi kérdések szempontjából több szempontból is fontos. A
foglalkoztatási lehetőségek a helyi alacsony foglalkoztatottsági ráta javítását segíthetik elő.
Emellett a természeti és társadalmi környezetükért egyre inkább felelősséget vállalni kész cégek
komoly segítséget jelenthetnek a kis települések önkormányzatai számára, együttműködéseik,
támogatásaik mozgósítása által.

Erre éppen fenti cég jelent egy megfelelő példát. Legutóbb az egészséges életmód
népszerűsítésére szerveztek futóversenyt, amelynek nevezési díjait Királyegyháza és Szentlőrinc
iskoláinak sportszerfejlesztésére ajánlották fel. http://www.lafarge.hu/hir/futoversennyel-hivtak-
fel-a-figyelmet-az-egeszseges-eletmodra-szentlorincen-es-kiralyegyhazan Ezeknek a vállalati
társadalmi felelősségvállalási programoknak és akcióknak a tudatos elősegítése, az
önkormányzatok által történő partneri viszonyok kialakításának nagy jelentőségük van mind a
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cégek, mind a helyi társadalmak életének szempontjából. Ezért is érdemes figyelmet fordítani arra,
hogy e lehetőségek száma minél inkább bővüljön.

Ebben azonban óriási a felelőssége az önkormányzatoknak, különösen a városnak. Ezért érdemes
megfelelően kommunikálni ezekről a kérdésekről, és a város oldaláról is megfelelően, a fontos
tények közismertté tételével, felelősen kommunikálni. http://www.szentlorinc.hu/node/254 E hír
nem csupán 3 hét késéssel került fel a település honlapjára, de nem tájékoztat sem az
adományokról, sem azok céljáról, sem azok forrásáról, sem nagyságrendjéről. Az így elmaradó
hírek a további együttműködések kialakítását is nehezítik, illetve azok ellenében hatnak.

A munkáltatókkal való kapcsolattartás, legyenek akár saját önkormányzati intézményeik, az
esélyegyenlőségi fejlesztések szempontjából elengedhetetlenül fontosak. Nem csupán a
munkáltatók, hanem a munkavállalók felkészítése is szükséges annak érdekében, hogy az
esélyegyenlőségi célcsoporthoz tartozó új munkavállalókkal az együttműködések minél
zökkenőmentesebbé válhassanak.

2.4 LAKHATÁS

A járás településeiről nincsenek érdemi információk lakhatási témakörben. Kivétel ez alól a
székhely város, Szentlőrinc, ahol nemrégiben készült el az Integrált Városfejlesztési Stratégia,
amelynek részletes és szakszerű helyzetelemzése kiindulópontul szolgálhat.

Ennek a dokumentumnak a tanulsága szerint a városban, a jogszabálynak megfelelő értelemben
nincsen szegregátum. Az Erzsébet utcát azonban, amely alapvetően régi házakból áll, jellemzően
alacsony státuszú cigány családok lakják, jellemzően lakbérhátralékosok, önkényes lakásfoglalók.
Az IVS-ben szerepelnek intézkedési javaslatok e probléma mérséklésére, kezelésére.

A járás szakemberi és hivatalainak munkatársai a kisebb településeken nem tudnak hasonló
helyzetről. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai ugyanakkor felhívták a figyelmet
arra, hogy a járás több településén, a települések határában élnek elszigetelt körülmények között
nehéz helyzetben lévő családok. Példaként említették Kacsótán a girótai szőlőhegyet, de
Szentlőrincen is élnek a szőlőben családok, és egy várandós kismama is. A járás kicsi
zsáktelepülésein is találhatóak ilyen elszegényedett részek, mint például Hetvehelyen a Rókalyuk,
ahol két család is tengődik.

Cserdiben a Nyárfa utca is hasonló státuszú terület, amelyből néhány család közelmúltban a
szőlőhegybe költözött. Sok esetben volt állami nevelt gyerekek, fiatalok költöztek ilyen helyekre.
Ez ugyan nem helyi, hanem országos, strukturális probléma, a fiatalok életkezdési támogatása
ezekre a nagyon olcsó lakhatási lehetőségekre elegendő csak. Ezzel együtt helyi megoldásokat
igényel az itt élők problémája.
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2.5 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

A szentlőrinci járás szociális helyzete több nézőpontból is vizsgálható. Jelen elemzés során a
legfontosabbnak a következőket tartjuk:

 gyermekek helyzete

 fogyatékossággal élők, illetve egészségkárosodottak és családjaik helyzete

 a munkaerőpiacra be nem jutott emberek helyzete

 idősek helyzete.

A gyerekek helyzete kapcsán sokat elárul szüleik iskolázottsága, lakóhelyük adottságai, stb. Ezek
vizsgálata már nagy közelítéssel megtörtént. Ebben a pontban a gyerekek szegénységét vizsgáljuk.
Célzott helyi kutatások híján meglehetősen jó mutatónak tekinthetjük a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt, ami kellően célzott ellátás, és a legrosszabb helyzetűek arányának
egyfajta jelzőszámaként is felfoghatjuk.

2013

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek évi

átlagos száma
(fő)

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek évi átlagos
száma a 0-17 évesek

arányában (%)

Bicsérd 41 20

Boda 31 41

Bükkösd 107 48

Cserdi 108 87

Csonkamindszent 15 42

Dinnyeberki 19 106

Gerde 131 75

Gyöngyfa 44 94



SZENTLŐRINCI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0095 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Szentlőrinci járásban”
30

Helesfa 23 37

Hetvehely 57 63

Kacsóta 39 64

Királyegyháza 101 62

Okorvölgy 8 61

Pécsbagota 11 73

Sumony 93 82

Szabadszentkirály 65 46

Szentkatalin 9 45

Szentlőrinc 373 31

Velény 26 70

Zók 22 38

Forrás: TEIR

A 100 feletti % érték adódhat abból, hogy két egymást követő év adatai álltak rendelkezésre a
gyerekek létszámát és a segélyezettek számát illetően. Dinnyeberki esetében a kis elemszámok
miatt alakult így az érték, de a jelzés érthető: gyakorlatilag minden gyerek szegénységben élőnek
tekinthető a településen. A többi érték is nagyon magas, szinte csak a legnagyobb településeken
találhatóak nem rászoruló gyerekek.

A fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó, települési és járási szintű adatok hiányában nagyon
rossz közelítésű, de egyetlen, statisztikai szinten is elérhető adatnak az ápolási díj szolgálhat. Ez
leginkább arról árulkodik, milyen arányban vannak jelen olyan tartósan beteg vagy
fogyatékossággal élő, és hozzátartozójuk gondozására szoruló emberek a településen. A számok
jelzik az e téren legnehezebb helyzetben lévő családok arányát.
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2011

Alanyi jogon és
méltányosságból
ápolási díjban
részesülők (fő)

Alanyi jogon és
méltányosságból
ápolási díjban
részesülők, a
lakosság
százalékában

Bicsérd 2 0,2

Boda 1 0,2

Bükkösd 9 0,8

Cserdi 5,1 1,2

Csonkamindszent 1 0,5

Dinnyeberki 1 1,1

Gerde 4,1 0,7

Gyöngyfa 0 0,0

Helesfa 2 0,4

Hetvehely 3 0,6

Kacsóta 0 0,0

Királyegyháza 10 1,0

Okorvölgy 3,1 3,4

Pécsbagota 0 0,0

Sumony 1,2 0,2

Szabadszentkirály 4 0,5

Szentkatalin 0 0,0

Szentlőrinc 23,1 0,3

Velény 3 1,9
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2011

Alanyi jogon és
méltányosságból
ápolási díjban
részesülők (fő)

Alanyi jogon és
méltányosságból
ápolási díjban
részesülők, a
lakosság
százalékában

Zók 0 0,0

Kifejezetten a megváltozott munkaképességű emberek ellátásairól ad információt a következő
tábla. Az adatok a település lakosságának százalékában mutatja meg az ellátásban részesülők
arányát, férfi és női bontásban.

Megváltozott
munkaképességű

személyek
ellátásaiban

részesülők, 2010

férfiak
aránya a

lakosságra
vetítve, %

nők aránya
a lakosságra

vetítve, %

Bicsérd 0,8 1,4

Boda 1,4 1,8

Bükkösd 1,0 2,2

Cserdi 0,5 0,7

Csonkamindszent 2,7 3,3

Dinnyeberki 3,2 1,1

Gerde 0,8 2,3

Gyöngyfa 1,9 0,6

Helesfa 2,7 2,8

Hetvehely 0,8 1,5

Kacsóta 1,8 2,1

Királyegyháza 1,7 2,0



SZENTLŐRINCI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0095 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Szentlőrinci járásban”
33

Megváltozott
munkaképességű

személyek
ellátásaiban

részesülők, 2010

férfiak
aránya a

lakosságra
vetítve, %

nők aránya
a lakosságra

vetítve, %

Okorvölgy 3,3 2,2

Pécsbagota 2,0 2,0

Sumony 2,9 3,5

Szabadszentkirály 2,4 1,9

Szentkatalin 3,2 1,6

Szentlőrinc 1,7 1,5

Velény 1,9 2,5

Zók 1,0 3,1

A nyugdíjban részesülők száma az idős népesség ellátott körét mutatja. A rá következő pontban
vizsgáljuk az ellátásból nem részesülő járadékos idősek arányát is.

2013

Nyugdíjban,
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülő
férfiak
száma (fő )

Nyugdíjban,
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülő
nők száma
(fő)

Bicsérd 111 154

Boda 51 66

Bükkösd 134 183

Cserdi 35 39

Csonkamindszent 18 27

Dinnyeberki 12 13
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Gerde 55 86

Gyöngyfa 14 19

Helesfa 147 106

Hetvehely 53 76

Kacsóta 40 72

Királyegyháza 102 156

Okorvölgy 12 9

Pécsbagota 16 14

Sumony 46 72

Szabadszentkirály 118 124

Szentkatalin 17 13

Szentlőrinc 813 1133

Velény 26 17

Zók 39 53

Az időskorúak járadékában részesülők száma a mélyszegénységben élő idősekről ad felvilágosítást.

2011

Időskorúak
járadéka:
Támogatásban
részesítettek évi
átlagos száma
(fő )

Bicsérd 0

Boda 1

Bükkösd 1

Cserdi 2,5
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Csonkamindszent 0

Dinnyeberki 0,7

Gerde 0

Gyöngyfa 0

Helesfa 4

Hetvehely 1

Kacsóta 0

Királyegyháza 0

Okorvölgy 0

Pécsbagota 0

Sumony 2

Szabadszentkirály 2

Szentkatalin 1

Szentlőrinc 4,2

Velény 0

Zók 0

Láthatóan valamennyi életkori csoportban nagy arányú a szociális transzferekre utaltság. Ezen
segélyformák részben az önkormányzatok mérlegelési terén kívül kerülnek biztosításra. A
szolgáltatások nyújtásának, illetve azokhoz való hozzáférés biztosításának kötelezettsége a
szociális és gyermekvédelmi területen azonban az önkormányzatokra hárul. A következő
pontokban áttekintjük a humán közszolgáltatások járási állapotát, elsőként a szociális,
gyermekjóléti területen.

Szolgáltatási rendszer

A szentlőrinci járás humán közszolgáltatásainak rendszere mint cseppben a tenger, ugyanazokat a
problémákat mutatja, mint az ország bármely, kistelepüléses vidéke. A forráshiányos, értve ezalatt
nem csupán a pénzügyi kondícióikat, hanem intézmény, megfelelő létszámú és felkészültségű
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szakembergárdát nélkülözni kénytelen kis települések a jogszabályilag előírt szolgáltatásokat sem
mindig tudják biztosítani a településeken élők számára. Így a plusz feladatok vállalása is
lehetetlennek tűnik.

Azonban érdemes átgondolni, hogy milyen erőforrások és kapacitások állnak rendelkezésre, és
azok kihasználtsága, együttműködéseikben rejlő lehetőségek vajon valóban nem hordoznak-e még
magukban további lehetőségeket?

Ennek a kérdéskörnek a kapcsán az egyik legalapvetőbb „szociális intézmény”, amelyet jellemzően
mégsem tekintenek ide tartozónak sem a szakemberek, sem a döntéshozók, a falugondnokság.

A falu és tanyagondnoki szolgálatok lényegében kinyitják a falvakat  a világ felé. Amennyiben
valóban a település lakossága használja, érdemben, valódi céljainak megfelelően a falugondnokot
és járművét, abban az esetben nem csak a térbeli kirekesztődés, az utazási nehézségek oldását
képes a falugondnok oldani, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítani, hanem a speciálisabb
felkészültséget igénylő szakemberek munkájának hatékonyságát is javítani képes.

A járási, de legalábbis térségi, mikrotérségi, több települést ellátó szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások esetén alapvető elvárás lenne, hogy szinte napi gyakorisággal kommunikáljanak a
falugondnokokkal, vonják be őket a jelzőrendszer működtetésébe, a legfontosabb és leggyakoribb
kérdések megválaszolására, információnyújtásra készítsék fel őket.

Ez a híd szerep, amit a falugondnokok be tudnak tölteni az elszigetelten élő emberek és a külvilág,
a távolabbi és nehezen elérhető nagyobb településeken megtalálható humán szolgáltatások között,
jellemzően kiaknázatlan. Ez a szentlőrinci járásban is átgondolást igényel.

Falugondnoki szolgáltatások a szentlőrinci járásban:

Név Népesség
(fő)

Jogosult-e
falugondnokságot

működtetni a
település?

Van-e
falugondnoka a
településnek?

Bicsérd 1061 -

Boda 421 igen igen

Bükkösd 1259 igen igen

Cserdi 395 igen igen

Csonkamindszent 186 igen nem
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Dinnyeberki 105 igen igen

Gerde 603 -

Gyöngyfa 135 igen igen

Helesfa 551 igen igen

Hetvehely 514 igen igen

Kacsóta 280 igen nem

Királyegyháza 1065 -

Okorvölgy 87 igen nem

Pécsbagota 122 igen nem

Sumony 485 igen igen

Szabadszentkirály 825 -

Szentkatalin 133 igen igen

Szentlőrinc 7059 -

Velény 176 igen nem

Zók 298 igen igen

A járás 21 településéből 15 esetében lenne működtethető, állami normatívával támogatott falu-
vagy tanyagondnoki szolgáltatás, ebből 10 esetben működik is. Ez a kétharmados arány jónak
mondható. A jogosult, de falugondnokságot mégsem biztosító falvak:

 Csonkamindszent,
 Kacsóta,
 Okorvölgy
 Pécsbagota
 Velény.

Valamennyi település érintett jelen projekt fejlesztési folyamatában.

Annak újragondolása, hogy a jelenlegi humán közszolgáltatási rendszer legjobban célzott
szolgáltatása miért nem érhető el ezeken a településeken, mindenképpen újragondolást igényel,
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és a rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával indokolt ezeket a fejlesztéseket
megvalósítani a kis falvakban élők elszigetelődésének mérséklése, a külvilággal való
kapcsolattartás, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében.

A falugondnoki szolgáltatásokon túlmutató, szociális és gyermekjóléti törvény által meghatározott
szolgáltatások biztosítására a szentlőrinci járásban egy nagy intézményt alakítottak ki. A Szociális
Szolgáltató Központ (Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3.) integrált szociális intézmény, amely 7
szakfeladatot lát el:

 nappali ellátás,

 házi segítségnyújtás,

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

 étkeztetés,

 bentlakásos idősotthoni ellátás,

 családsegítés,

 gyermekjóléti szolgálat.

Az intézmény nagy tapasztalattal rendelkezik a szociális feladatellátás területén. Szakmai
megítélése jó. Ugyanakkor működési adatai pontosan jelzik, milyen hatalmas feladattömeget
kell(ene) kezelnie, amelyek ellátásra a források nem feltétlenül elégségesek jelenlegi formájukban.

Étkeztetés, házi segítségnyújtás 2011

Szolgáltatásban részesülők:

Csak étkeztetésben részesülők (helyben
fogyasztja vagy elviszi)

98

Csak étkeztetésben részesülők (lakásra
szállítják)

129

Csak házi segítségnyújtásban részesülők 132

Szolgáltatásban foglalkoztatottak (fő)

Étkeztetésben: 5
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Házi segítségnyújtásban: 19

Látható: a 130-130 ember lakásán kap szolgáltatást (étkezést vagy házi segítségnyújtást) illetve
közel 100 fő étkezik helyben, vagy magának elszállítva. Ennek a szolgáltatásnak a biztosítása
érdekében 24 főt foglalkoztattak 2011-ben (ez volt a legfrissebb elérhető statisztikai adat) az
önkormányzatok. Látható: a szociális alapszolgáltatások egy része nem csupán az ellátottak
számára fontos, hanem egy rossz foglalkoztatási mutatókkal rendelkező térségben a helyi
önkormányzatok foglalkoztatási kapacitásának is fontos eleme.

Ez utóbbi tényező azonban nem lehet elsődleges szempont, a szolgáltatások elérhetőségének
biztosítása, megszervezése során annak kell előtérbe kerülnie, hogy a szolgáltatások szükségesek-e,
elegendőek-e, megfelelőek-e az ellátottak számára. Ennek tervezettsége, alátámasztottsága
jelenleg erősen hiányzik, bázisalapú tervezés zajlik (azaz: eddig is volt ennyi, legyen ezentúl is). A
járásban jelenleg teljesen hiányzó humán, különösen esélyegyenlőségi és szociálpolitikai tények
elemzése, erre épülő tervezettség, (tényekre alapozott szolgáltatástervezés) komoly probléma. A
jogszabályok által előírt szociálpolitikai kerekasztal működtetésének elmaradása, valamint a
szociális szolgáltatástervezési koncepciók hiánya nehezíti mind az ellátást igénylők érdekeinek
megjelenítését, mind a szakemberek megfelelő felkészülését a  szolgáltatások fejlesztésére, mind a
döntéshozók megfelelő tájékoztatását és felelős döntéshozatalát. Ennek a problémakörnek az
átgondolása azért is erősen indokolt, hiszen mostanra gyakorlatilag ez az egy humán szolgáltatási
terület maradt kötelezettségként és normatívan támogatva a kis önkormányzatoknál, a kulturális
terület mellett. Ezek a kérdések erősebben jelennek meg a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatok szervezése és működtetése kapcsán. Ez utóbbi két intézmény átszervezése a
jogszabályi változások miatt 2016. januártól az önkormányzatokat terheli.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások a szociális és gyermekvédelmi, de más kiépült
rendszer híján az esélyegyenlőségi ügyek kulcsintézményeinek is tekinthetőek a jelenlegi
intézményrendszert tekintve. Funkcióit, tevékenységi és felelősségi köreiket tekintve e két
intézmény részben hasonló szerepet (kellene hogy) betöltsön a szociális, gyermekvédelmi
területen, mint a háziorvosi rendszer az egészségügyben. Ahogyan sajnos utóbbi, ugyanúgy előbbi
sem tudja betölteni maradéktalanul ezt a szerepet.

A szentlőrinci járásban a szűkös intézményi kapacitások, a tűzoltást igénylő feladatok
kapacitásokat lekötő nagy aránya és a kistelepüléses térszerkezet és erre adott érdemi válaszok
hiánya okozza az ellátási nehézségeket, illetve a rászoruló, problémával küzdő és esélyegyenlőségi
szempontból mindenképpen elérendő emberek nézőpontjából a hozzáférési nehézségeket.
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Családsegítés
Ügyfélfogadás a hét hány

napján érhető el?

Ügyfelek száma

(alap-szolgáltatásban)

Bicsérd Hetente 2 napon 26

Boda Hetente 2 napon 11

Bükkösd Kéthetente 1 napon 11

Cserdi Kéthetente 1 napon 6

Csonkamindszent Kéthetente igény szerint (!) 3

Dinnyeberki Kéthetente 1 napon 6

Gerde Kéthetente 1 napon 8

Gyöngyfa Havonta 1 nap 5

Helesfa Kéthetente 1 napon 5

Hetvehely Kéthetente 1 napon 10

Kacsóta Kéthetente 1 napon 14

Királyegyháza Kéthetente 1 napon 4

Okorvölgy Havonta 1 nap 0

Pécsbagota Havonta 1 nap 5

Sumony Kéthetente 1 napon 11

Szabadszentkirály Hetente 1 napon 11

Szentkatalin Havonta 1 nap 2

Szentlőrinc Hetente 2 napon 31

Velény Havonta 1 nap 4

Zók helyben nincs! 0

Összesen 173
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Az adatok az intézmény 2014. évi szakmai beszámolójából származnak. Fenti táblázat alapján,
összegezve, a következő látható:

 Heti két alkalommal tartanak ügyfélfogadást a családgondozók a székhely városban (7.000
lakos) és az ezres lakosságszámú Bicsérden.

 Heti egy alkalommal vannak jelen kiszámíthatóan Szabadszentkirályon, a járás ötödik
legnagyobb, 800 fős településén a családsegítő szolgálat munkatársai (pontosabban:
családgondozója), valamint a 400 fős Bodán.

 Kéthetente egy napot, másként: havonta kétszer, alkalmanként 1-2 órában kereshetik a
családgondozókat saját településükön azok a segítséget igényló emberek, akik a kb 1.200
lakosú Bükkösdön, vagy a 600 fős Gerdén, illetve 135 lakosú Gyöngyfán élnek. (ugyanilyen
gyakorisággal érhető el a szolgáltatás még Cserdin, Dinnyeberkiben, Helesfán, Hetvehelyen,
Kacsótán, Királyegyházán, Sumonyban.)

 Havonta egyszer elérhetőséget biztosít az intézmény a kis 200 fő alatti településeken is,
mint Okorvölgy, Pécsbagota, Szentkatalin és Velény.

Az intézmény szűkös kapacitásai, a jelentős utazási idő és költség miatt az elérhetőségek
korlátozása részben érthető, ugyanakkor érdemi segítséget kérdés, mennyire jelenthet egy
krízishelyzetben lévő családnak, ha a szakember két hét vagy egy hónap múlva fog érkezni. A
legkisebb falvak szolgáltatási hiányai okán komoly esélyegyenlőségi kihívást jelentenek ezek a
hiányosságok is. Hasonló kép körvonalazódik a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán is. Ugyan itt
nem állnak rendelkezésre információk arról, milyen ügyfélfogadási renddel dolgozik az intézmény
az egyes településeken, ám a hasonló helyzetű települések nagyon eltérő esetszámai jelzik, hogy
településenként nagyon másfajta lehet a szolgáltatás lakosság általi elérhetősége a járásban.

(A 2014. évi további intézményi adatok részletes táblázata a mellékelt excell táblában találhatók.)
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Gyermekjóléti
szolgáltatás

(2014. évi intézményi
adatok)

Alap-
ellátásban
gondozott
gyermekek

száma

Veszé-
lyeztetett

gyerek

Magzat-
védelem

Távol-
tartás
elren-
delése

Eseti

ellátás

Bicsérd 1 0 0 0 2

Boda 2 2 0 2 0

Bükkösd 7 1 0 0 9

Cserdi 5 3 1 0 13

Csonkamindszent 0 0 0 0 1

Dinnyeberki 11 3 0 0 3

Gerde 17 1 1 0 15

Gyöngyfa 8 0 0 0 0

Helesfa 6 0 0 0 4

Hetvehely 4 0 0 0 24

Kacsóta 13 1 0 0 2

Királyegyháza 10 2 0 0 5

Okorvölgy 0 0 0 0 5

Pécsbagota 0 0 0 0 0

Sumony 4 6 0 0 6

Szabadszentkirály 2 3 0 0 13

Szentkatalin 0 0 0 0 3

Szentlőrinc 25 24 0 0 34

Velény 4 3 1 0 0

Zók 2 0 0 0 1
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Összesen 121 49 3 2 140

Felmerül kérdésként, vajon mi lehet az oka, hogy például a romák által magas arányban lakott
Okorvölgyön és Szabadszentkirályon nincs, illetve alig van az intézménynek ügyfele.
Hasonlóképpen az is, hogy a nagy lakosságszámú Bicsérden, és a sok gyerekes és romák lakta
Csonkamindszenten sem?

Mindkét táblázatból jól látható: Nagyon komoly hozzáférési nehézségek tapasztalhatóak egyes
településeken még az ilyen alapvető szolgáltatások kapcsán is.

2012

Védelembe vett
kiskorú
gyermekek
száma
december 31-én
(fő)

Veszélyeztetett
kiskorú
gyermekek
száma
december 31-
én (fő)

Bicsérd 1 0

Boda 0 0

Bükkösd 5 16

Cserdi 0 0

Csonkamindszent 0 1

Dinnyeberki 0 0

Gerde 0 0

Gyöngyfa 0 44

Helesfa 0 0

Hetvehely 3 0

Kacsóta 7 10

Királyegyháza 5 110

Okorvölgy 0 0
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Pécsbagota 0 0

Sumony 6 93

Szabadszentkirály 1 0

Szentkatalin 0 0

Szentlőrinc 8 78

Velény 0 0

Zók 0 0

Fentieket alátámasztja az ugyan régebbi, hivatalos statisztikai adatokat tartalmazó táblázat is.
Ebből látható, hogy például 2012-ben a 600 lakosú Gerdén és a 400 fős Cserdiben sem volt
védelembe vett gyerek. A hazai gyermekvédelem rendszerét és a problémák jellegét ismerve
ennek egyetlen oka lehet: a védelembe vételre szoruló gyerekek családjairól nem jut el hír a
gyermekjóléti szolgálathoz, illetve a szolgálat munkatársai nem találkoznak ezekkel a családokkal.
Ezek az adatok mindenképpen a szolgáltatási rendszer áttekintését és szükség esetén
újragondolását igénylik, értelemszerűen a hiányzó kapacitások biztosításával.

A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, Kósáné Cservenka Gabriellának a megfogalmazásában a
szolgálat működésének jellemzői a következők:

„Jelenleg az ügyfélfogadás Szentlőrincen a hét minden napján 08.00-órától-15.00-óráig, míg
pénteken 08.00.-órától12.00.-óráig tart. A hét minden napján állunk rendelkezésére a Szentlőrinci
Járás lakóinak, a családsegítő szolgálattal együtt.

Minden vidéki településen is kialakítottuk az ügyfélfogadást, amelyet a helyi viszonyokhoz
igazítottunk. Kisebb településeken elsődlegesen az esetek számához, illetve a gyermeklétszámhoz
viszonyítottuk az ügyfélfogadást, családlátogatást. A közös önkormányzatoknál hetente tartunk
ügyfélfogadást 2 órában, illetve családlátogatásokat is, az együttműködésre kötelezett kliensek
számára. Ha súlyos veszélyeztetésről kapunk jelzést, soron kívül megyünk bármely településre.

Az ügyfélfogadásokat, családlátogatásokat közösen végezzük a családsegítő szolgálattal.”

A gyermekjóléti szolgálat működését jól jelzik a működésre utaló fő számok: 388 gyermek tartozik
a szolgálat ellátotti körébe 2015-ben, 274 családdal foglalkozik mindössze 3 diplomás
családgondozó.

Hasonló kapacitáshiányok, nehézségek körvonalazódnak az egészségügyi szolgáltatási rendszer
kapcsán is. Csak felnőttek számára szervezett háziorvosi praxis egyedül Szentlőrincre jellemző, így
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3 orvos dolgozik. Felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátó háziorvosi praxis a járásban öt helyen
működik: Bicsérden, Bükkösdön, Hetvehelyen, Királyegyházán és Szabadszentkirályon. Csak
gyerekekkel foglalkozó házi gyermekorvos Szentlőrincen érhető csupán el, itt két praxis is található.
A járás 9 védőnője 6 településen dolgozik: Szentlőrincen négyen, Bicsérden, Bükkösdön,
Hetvehelyen, Királyegyházán és Szabadszentkirályon egy-egy szakember biztosít szolgáltatást. A
körzeti feladatok ellátása mellett ugyanúgy felmerül a kérdés: mekkora és milyen a hozzáférés a
szolgáltatás a kisebb településen élők köréből?

Az egészségügyi szakellátások terén lényegesen kedvezőbb a helyzet, a járás lakosságát az
Eszterházy Egészségközpont látja el. A járás önkormányzatai által létrehozott nonprofit kft által
működtetett intézmény integrálja a védőnői szolgálatot, valamint biztosítja az ügyeleti
szolgáltatásokat is. A járásban más egészségügyi intézmény, kórház nem működik.

2.6 KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS, MŰVELŐDÉSI HELYZET ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

A szentlőrinci járásban élők, némi utazás árán, Pécs közelsége okán viszonylag könnyen férnek
hozzá sokféle és színvonalas kulturális szolgáltatáshoz. A helyi kulturális és művelődési
lehetőségek azonban meglehetősen korlátozottak. Közművelődési intézmény nem található
minden településen.

2013
Közművelődési

intézmények
száma (db)

Bicsérd 1

Boda 1

Bükkösd 0

Cserdi 1

Csonkamindszent 0

Dinnyeberki 0

Gerde 1

Gyöngyfa 0

Helesfa 1
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Hetvehely 0

Kacsóta 0

Királyegyháza 1

Okorvölgy 0

Pécsbagota 1

Sumony 0

Szabadszentkirály 1

Szentkatalin 0

Szentlőrinc 1

Velény 1

Zók 1

Szentlőrincen, mint a járásszékhely városban az esélyegyenlőség területén működik művelődési
ház, ám meglehetősen rossz feltételek között, nehezen elérhető helyen, rossz adottságokkal.
Ennek ellenére az intézmény helyet biztosít a nyugdíjas klub, a mozgáskorlátozottak egyesülete, az
asszonytorna, a gépjárművezetői tanfolyamok, a bibliaelemzők köre számára. Ott tartja
fogadóóráit a „nép ügyvédje”, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, az Invitel ügyfélszolgálata, a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség is. Több helyi szervezet is igénybe veszi az intézmény által kínált
infrastruktúrát, alkalmankénti rendezvényei megtartására.

A járás településein több helyen is rossz állapotú épületek, illetve ezek hiánya jellemzi a közösségi
művelődési tereket. Jobb helyzetben vannak azok a települések, amelyeken az elmúlt években
megtörténtek a fejlesztések. Kacsótán és Bicsérden működnek Integrált Közösségi szolgáltató
terek, egyfajta szolgáltató faluházak. A sokféle lakossági igényre válaszolni hivatott intézmények
tartalommal való megtöltése is komoly kihívást jelent a falvak közössége számára. Inkább az
infrastruktúra, eszközpark (számítógépek) használata és a helyi alkalmazott által kezdeményezett
programok jellemzőek. E közösségi terek máig nem váltak integráló és sokszínű közösségi
találkozási felületek gyújtópontjaivá, holott az esélyegyenlőségi fejlesztések egyik legfontosabb
feltételének, a különféle társadalmi csoportok tagjainak találkozási lehetőségét teremthetnék meg
ezen intézmények. Emellett a helyi humán szolgáltatások számára is teret kínálhatnak.
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Civil közösségek, közösségi kezdeményezések, közélet és hitélet

A járás települései meglehetősen különbözőek aktivitás szempontjából.

A központi városban sok kisebb-nagyobb helyi közösség aktív. Szentlőrincen a SZONEK Általános
Iskola Szülők Egyesülete, Újhelyi Alapítvány, Szentlőrinci Sportegyesület, Pécsi Méhész Egyesület,
Szentlőrinci Szőlőkert Egyesület, Szenior Labdarúgók Szentlőrinci Egyesülete sokat tehet, azonban
számos olyan aktív öntevékeny csoport is működik, akik nem jegyeztették be magukat pl.
Szentlőrinci Fúvószenekari Baráti Kör, Harmónia Nőegylet, Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja,
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Férfiklub, Szentlőrinci Nyugdíjas klub, Őszirózsa Nyugdíjas
klub, Cukorbeteg Klub, Szentlőrinci Gazdakör).

A település együttműködik a Római Katolikus Egyházzal és Református Egyházzal.

A járás többi településének közösségi, kulturális, civil és egyházi életéről nem érkezett értékelhető
információ.

2.7 JÁRÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK

Jelen projekt tervezésébe, megvalósításába a járás települései közül a következők kapcsolódtak be:

 Csonkamindszent

 Gerde

 Helesfa

 Hetvehely

 Kacsóta

 Okorvölgy

 Pécsbagota

 Szabadszentkirály

 Szentkatalin

 Velény

 Szentlőrinc.

Számszerűen ez a 11 település a járás településeinek nagyobbik hányadát teszi ki. Ugyanez
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érvényes a lakónépesség és a terület nagysága vonatkozásában.

Valós együttműködések, közösen tervezhető és lebonyolítható beavatkozások tervezése
szempontjából azonban felvetődik e települések térbeliségének kérdése.

Térképen jelölve a jelen fejlesztésbe bekapcsolódott településeket jól látható, hogy az érintett 11
település két mikrotérséget alkot a járás területén. Nem köthető földrajzi elhelyezkedésük sem a
megyeszékhely, Pécs, sem a legközelebbi másik város, Szigetvár vonzáskörzetéhez sem.

Esélyegyenlőségi területi szintű beavatkozások szempontjából ez azért mindenképpen lényegi
kérdés, mert a délnyugati sarka a járásnak területi értelemben még további hátrányokat
szenvedhet, mikrotérségi perifériális helyzet miatt, míg a járást kettévágó, északnyugat-délkeleti
tengely pedig egy belső perifériát alakít ki, a lehetőségekhez való hozzáférés szempontjából. Mivel
minden bizonnyal nem területi elhelyezkedési okokkal, vélhetően nem szolgáltatásokkal való
ellátottsági igénybeli különbségekkel, hanem együttműködési potenciálban tapasztalható
eltérésekkel magyarázható a projektbe történő be, illetve be nem kapcsolódás, ez a helyzet igényli
a településközi együttműködések fejlesztése irányába megtehető lépések átgondolását.

Tekintettel arra, hogy ez a kérdéskör vélhetően túlmutat az esélyegyenlőségi kérdésekben való
közös gondolkodáson, erre vonatkozó érdemi javaslatokat jelen anyagban nem tudunk
megfogalmazni.

A szentlőrinci járásban mikrotérségi, járási szintű együttműködésekre is van példa a kötelezően,
jogszabályok által előírtakon túl. A humán közszolgáltatások terén, ahol a kis lélekszámú érintett
önkormányzatok erőforrásai igen korlátozottak, jelenik meg elsősorban az egymásrautaltság
felismeréséből adódó közös cselekvés szükségessége. A fenti helyzetelemzés több ponton
rávilágított ezeknek a problémáknak a létére.

A legfontosabb, járási szintű együttműködést és közös cselekvést igénylő területek:

 A jogszabályi előírások által kötelező feladat is a járási szintű családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás, vagy más, közös hivatalokat működtető települések által működtetett
szolgáltatás biztosítása. A hozzáférési, esélyegyenlőségi problémák súlya miatt ezt járási, de
legalábbis mikrotérségi szinteken indokolt kezelni.

 A közmunka programok lehetőségei a kicsi falvak szintjén nem alakíthatóak olyan formán,
hogy érdemi továbblépési lehetőségeket is kínáljanak. Ez is mikrotérségi illetve járási
fellépést igényel.

 A legkisebb falvak egy részében jelenleg nem működik falugondnoki szolgáltatás. E
fejlesztések megvalósítása esetén a humán közszolgáltatásokkal való összehangolás és
szakmai együttműködések szükségesek.

 A piaci szférával való kapcsolatépítés nem csupán a helyi foglalkoztatási lehetőségek
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megteremtése szempontjából fontos. Legalább ennyire indokolt lehet a cégek társadalmi
felelősségvállalásának közös igénybevétele, e téren folyamatos egyeztetéssel és egymás
támogatásával a falvak között.

 A megyeszékhely közelsége olyan kapacitásokat és lehetőségeket hordoz, amelyek jelenleg
kiaknázatlanok. Önkénteseket mozgósítani képes civil és egyházi szervezetekkel való, járási
szintű együttműködés komoly szolgáltatási hiányokat, humán fejlesztési lehetőségeket
(gyerekek korrepetálása, felügyelete, különösen szünidőben, felnőttek felkészítése önálló
tanulásra és munkára, stb.) hordoz. Ezek fenntartható megoldások, ellentétben a pályázati
projektekkel, amelyek elérhetősége meglehetősen kétséges és korlátozott a járás
települései számára.
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2.8 KEZDEMÉNYEZÉSEK, JÓ GYAKORLATOK

Óvodák:

 nyelvi fejlesztések

 kézműves foglalkozások lehetőségei

 mozgás jellegű tehetséggondozó programok egyes tagóvodákban

Iskolák:

 nagyobb módszertani fejlesztő projektek

 integrációs módszerek

Idősellátás helyi önkormányzati intézményei:

 intézményi nyílt napok

 civil szervezetekkel együttműködésben kulturális programok

 adományszerzés

Gyermekjóléti szolgálat:

 bekapcsolódás a települések helyi társadalmat megszólító közösségi eseményeibe (majális,
stb.)

Családsegítő szolgálat:

 adományosztás

 teaház
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3. ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETKÉP ÉS A FELTÁRT PROBLÉMÁK

A járás esélyegyenlőségi problémái, beavatkozásokat, lehetőség szerint járási szintű
együttműködésen alapuló megoldásokat igénylő ügyei a következőkben összegezhetőek, az
esélyegyenlőségi célcsoportok mentén.

A szentlőrinci járás főbb esélyegyenlőségi célcsoportjai:

 Mélyszegénységben élők és romák

 Gyerekek, családok

 Nők

 Fogyatékossággal élők és egészségkárosodottak

 Szépkorúak

 Kisebb településeken, elzártabb településeken élők

3.1 MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK

 alacsony jövedelmek

 alacsony iskolázottság

 alacsony foglalkoztatottság

 korai iskolaelhagyás

 jelentős egészségügyi problémák

 szegregált lakókörnyezet

 uzsora, szinte adósrabszolgaság és napról napra élés kényszere

 devianciák jelenléte

 előítéletek sújtotta csoport

 kitörési nehézségek

A szentlőrinci járás legnagyobb kisebbsége, egyben egyetlen, figyelembe veendő etnikai
kisebbségét a cigányok alkotják. A közel húszezres népességből nagyjából ezer ember vallotta
magát romának a 2011-es Népszámlálás alkalmából.
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Romák aránya a járás településein, a 2011-es Népszámlálás adatai alapján

Név Romák aránya a
népesség

százalékában

Roma népesség
(fő)

Bicsérd 2,8 30

Boda 1,9 8

Bükkösd 6 76

Cserdi 41 162

Csonkamindszent 7,3 14

Dinnyeberki 3,2 4

Gerde 7,4 45

Gyöngyfa 36,8 50

Helesfa 4,9 27

Hetvehely 28 147

Kacsóta 2,2 6

Királyegyháza 2,2 23

Okorvölgy 15 13

Pécsbagota 2,2 3

Sumony 10,2 49

Szabadszentkirály 9,9 82

Szentkatalin 3,2 4

Szentlőrinc 3,3 233

Velény 8,6 15
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Zók 0 0

Szentlőrinci járás egészére 6,3 991

Forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/nemz.html adatai

3.2 GYEREKEK, CSALÁDOK

 alacsony jövedelmek, jelentős gyerekszegénység

 kisgyermekek napközbeni ellátási és korai fejlesztési lehetőségeinek szinte teljes hiánya
(kivéve a szentlőrinci 10 fős bölcsődei csoportot)

 a kifejezetten gyermekek és családok ellátását célzó közszolgáltatások (családsegítő,
gyermekjóléti szolgálat, stb.) alacsony kapacitásai miatt az érintett családok és gyerekek
csupán egy kicsi hányada számára biztosítottak érdemi módon a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés

3.3 NŐK

 Nagyon hiányos és nehezen elérhető a humán közszolgáltatások rendszere, ami a nők
terheit növeli

 Az esélyteremtő iskolai és közösségi, helyi társadalmi fejlesztések, követendő életmód és
életút minták korlátozottsága miatt a gyermekszülés és férjhez menés marad az egyetlen
érdemi lehetőség, ami iskolai és munkaerő-piaci aktivitások iránti érdeklődést csökkenti a
lányok körében

 Nagyon erősek a hagyományos női minták követésére irányuló közösségi (például IKSZT női
süteménysütő versenyei, stb.) nyomások, amik a tanulási és közéleti, foglalkoztatási
motivációkat gyengíti és a társadalmi mobilitási lehetőségeket korlátozza

 Mindemellett a nők helyi közéleti aktivitása magasabb, mint a férfiaké. Működnek
nőegyletek, a nyugdíjasok klubjaiban, szervezeteiben, rendezvényeiken a nők aktívabbak
ami pozitív minta a fiatalabbak számára

3.4 FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK

 Nincsenek elérhető, releváns adatok a járásban élő fogyatékossággal élő, tartósan



SZENTLŐRINCI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0095 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Szentlőrinci járásban”
54

egészségkárosodott emberekről

 Hiányoznak a rájuk irányuló segítő és integrációt erősítő szolgáltatások.

3.5 SZÉPKORÚAK

 A járás demográfiai folyamatait tekintve kedvezőbb helyzetű az ország más vidékeinél,
kifejezetten fiatalos, az idősödési folyamat alig érzékelhető.

 Az idősekre irányuló humán közszolgáltatási (beleértve a szociális és részben az
egészségügyi) rendszert, alapvetően kiépült a járásban.

 Komoly szakmai munka zajlik az idősellátás területén.

 A jelen esélyegyenlőségi programterv kidolgozását előkészítő, megalapozó munkát végző
szakmai munkacsoport véleménye szerint idősek jelenlegi helyzetéről elmondható, hogy
kevés az idősek számára szervezett szabadidős program, továbbá, hogy hiányoznak az
egészség- és betegségmegelőző programok. Erre vonatkozóan fejlesztési lehetőség a
szabadidős program szervezése az idősek részére és az Eszterházy Egészségközpont
bevonásával rendszeres szűrővizsgálatok szervezése.

3.6 KISEBB TELEPÜLÉSEKEN, ELZÁRTABB TELEPÜLÉSEKEN ÉLŐK

Szentlőrinc város és térségének megközelíthetősége összességében jónak mondható. Bár a
távolsági buszjáratok vonalai behálózzák térséget, a járatok száma alacsony. Nem minden
település között lehet közvetlen járattal közlekedni. (Információ a Szentlőrinci Polgármesteri
Hivatalból.) A csatlakozási lehetőségek kedvezőtlenek, ezért kiemelt szerep jut a falvakban a
falugondnoki szolgálatoknak. (Lásd megfelelő fejezet.) A kerékpárút-hálózat egyelőre csak
részlegesen került kiépítésre a járásban.

A közúti hozzáférés és ehhez kapcsolódó kérdések csak a problémakör egyik olvasatát mutatják. A
kisebb településeken nagyobb arányban élnek alacsonyan iskolázott, rossz státuszú lakosok. Ez a
járás legtöbb településére igaz. Emellett alig vannak elérhető szolgáltatások, beleértve a
közszolgáltatásokat is. Ez esélyegyenlőségi szempontból óriási nehézséget jelent az ott élőknek,
mindennapjaikban tapasztalható hátrányt eredményezve számukra. A humán közszolgáltatások
elérhetőségének és hozzáférhetőségének javítása nem csupán intézményi kapacitások növelésével,
hanem ágazatok és szektorok közötti együttműködésekkel (folyamatos szakmai kommunikáció és
egyeztetés, feladatmegosztás, jelzőrendszer működtetése, érdemi szakmai tanácskozások és
helyzetértékelő, járási szintű konzultációk, szakmai szolgáltatások tervezésen alapuló átszervezése,
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önkéntesek bevonása, stb.) fejleszthető.
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4. SZENTLŐRINCI JÁRÁS ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZEMPONTÚ SWOT ELEMZÉSE

Erősségek  Gyengeségek

 A városban erős az egészségügyi ellátórendszer
(új egészségközpont, mentőállomás, megfelelő
orvosi ellátás)

 Magas gyerekszám, főként romák körében
 Magas a nők száma vezető pozíciókban is
 A járás több településén van Cigány/Roma

Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ/RKÖ)
 Helesfán fogyatékosok bentlakásos otthona

működik
 Könnyen megvásárolható, olcsó házak, lakások
 Sokszínű helyi társadalom
 Viszonylag magas a járásban az itt élők

iskolázottsági szintje
 Több településen van falugondnok
 Az idősellátás kiépült a járásban, a városban

erős, jó színvonalú
 A többi szociális alapellátás is megfelelő:

családsegítés, házi gondozás, stb.
 A gyermekjóléti szolgálat is működik a járásban
 Az oktatási intézményhálózat erős, jól kiépült,

megfelelően felszerelt és felújított épületekben
működik

 Van sajátos nevelési igényű gyerekekre
irányuló program, bölcsőde, diákotthon,
szakközépiskola, művelődési ház, stb. a
városban

 Az iskolák integrációs pedagógiai
programjaikkal támogatják a hátrányos
helyzetű gyerekeket

 A járásban sok sportpálya található
 Szentlőrincnek Orfűn és a Balatonon is van

üdülője, Cserdinek Fenyvesen

 Kevés a megfelelő munkahely a járásban,
helyben

 Gyógyszertári elérhetőség általában
biztosított a járásban, de a gyógyszerekhez
való megfelelő hozzáférés korlátozott

 Nincs elegendő és elég jó önkormányzati
bérlakás

 A járásban nagy arányban élnek alacsony
státuszú cigányok

 A romák körében igen magas az alacsony
iskolázottságú, nehezen foglalkoztatható
emberek aránya

 Lakott külterületekre (szőlőhegyek,
zsáktelepülések) szorulnak ki egyes csoportok
(volt állami neveltek, mélyszegénységben élő
családok, stb.)

 A képzettebb, főként fiatalok elvándorolnak a
járásból, városból

 Az itt élők pszichés állapota jellemzően rossz,
boldogtalanok, bizalmatlanok, kedvetlenek

 Kevés a megfelelő szabadidő eltöltési
lehetőség helyben

 A napi beszerzések, bevásárlások helyben
szinte megoldhatatlanok

 Nő az idősödő, magukra maradó, magányos
emberek száma

 Sok a kicsi település a járásban
 A bölcsődei hely kevés, és csak a városban

működik
 Integrációs pedagógiai programok a szigorúan

vett hátrányos helyzetű gyerekek programjait
finanszírozzák csak, többiekét nem

Lehetőségek Veszélyek

 Autópálya befejeződése Pécsig (a cégek
betelepülése és az elvándorlás mérséklése
érdekében fontos)

 Pécs közelsége (szolgáltatási, oktatási,
kulturális, munkalehetőségek)

 Szoros testvérvárosi kapcsolatok
 Szép természeti, egészséges környezet

 A városok (Szentlőrinc is) és szolgáltatásaik,
munkahelyeik a kistelepülésekről nehezen
közelíthetőek meg

 Az utak állapota rossz
 Közösségi közlekedés néhol szinte nincs (napi

1-1 járat, ami Szentlőrincre, Pécsre is nehezíti
az eljutást

 Az egészségügyi rendszer problémái: idős
orvosok, minőségi és sürgősségi
szolgáltatások gyengesége, stb.

 Alacsony jövedelmek, nagy szegénység
A fenti SWOT elemzést a járásban dolgozó, a projekt szakértői munkacsoportjának tagjai készítették Szentlőrincen,
2015. szeptember 1-jén.
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5. STRATÉGIAI KÖRNYEZET ELEMZÉS

5.1 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK

5.1.1 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A TOP stratégiai célja és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozási irányok több, az Európa 2020 Stratégia alapján
meghatározott uniós tematikus célkitűzés elérését támogatják, ezáltal hozzájárulnak a EU2020 célkitűzések
teljesüléséhez, kiemelten a fenntartható és az inkluzív növekedéshez kapcsolódó stratégiai célokhoz. A TOP
az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá, összhangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a
Partnerségi Megállapodásban (PM) rögzítettekkel:

 Foglalkoztatás növelése

 Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás

 Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

A TOP céljainak és beavatkozási területeinek meghatározása az Európai Unió Tanácsa által megfogalmazott
2013-as és 2014-es Országspecifikus ajánlások figyelembevételével történt. Az alábbi területeken valósul
meg a kapcsolódás:

 a TOP foglalkoztatási céljai között célul tűzi ki a nők munkaerőpiaci részvételének ösztönzését,
melyet a gyermekgondozási létesítmények bővítésével segít,

 a TOP célul tűzi ki a szegénység csökkentését, melyet direkt módon az alapellátást nyújtó
közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével, a hozzáférés javításával és a
szociális városrehabilitációs intézkedésen keresztül segít,

 a TOP célul tűzi ki a foglalkoztatottság javítását, kapcsolódva az aktív munkaerő-piaci
intézkedésekhez,

 a TOP célul tűzi ki az energiahatékonyság javítását, lehetővé téve az ilyen beavatkozásokat az
önkormányzatok számára.

Felhívás
azonosító

jele
Felhívás neve

Felhívás
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének

módja
Támogatható fejlesztési célok

Baranya Megyei Önkormányzat

TOP-1.1
Helyi gazdasági
infrastruktúra

fejlesztése
5,478

Célja:
Önkormányzati üzleti infrastruktúra
és szolgáltatások fejlesztése,
beleértve a helyi
gazdaságszervezési
tevékenységeket, helyi
termékekhez kapcsolódó kisléptékű
logisztikai infrastruktúrát.

TOP-1.2

Társadalmi és környezeti
szempontból
fenntartható

turizmusfejlesztés

3,395

Célja:
 A turizmus területi

adottságaiban rejlő endogén
potenciál kibontakoztatása a
foglalkoztatás elősegítése
érdekében

 Térségi és helyi jelentőségű
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turisztikai vonzerő-fejlesztések
megvalósítása

TOP-1.3

A gazdaságfejlesztést és
a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

2,434

Célja:
 A munkahelyek elérhetőségének

javítása, a munkavállalók
mobilitásának segítése a
közlekedési feltételek
fejlesztésével

 Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés

TOP-1.4

A foglalkoztatás segítése
és az életminőség

javítása családbarát,
munkába állást segítő

intézmények,
közszolgáltatások

fejlesztéséve

2,916

Célja:
 A kisgyermekesek

munkaerőpiacra történő
visszatérése a gyermekellátási
szolgáltatások fejlesztése által

 Családbarát, munkába állást
segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése

TOP-2.1
Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

7,034

Célja:
 A vállalkozások, befektetők és a

lakosság számára vonzó
települési környezet kialakítása,
gazdaságösztönzés, fiatalok,
népesség megtartása

 Gazdaságélénkítő
településfejlesztés, gazdasági,
környezeti és társadalmi
szempontból fenntartható
városszerkezet és vonzó
környezet kialakítása

 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések

 Szemléletformáló akciók,
képzések

TOP-3.1 Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés 3,583

Célja:
 Nem kötöttpályás fejlesztések

(pl. buszfordulók-és sávok,
megállók)

 P+R, B+R parkolók és
csomópontok fejlesztése

 Intelligens információ- és
kommunikációtechnológiai (IKT)
fejlesztések

 Igényvezérelt személyszállítási
szolgáltatási rendszer kialakítása

 Kerékpáros és gyalogos
közlekedés feltételeinek javítása

 Szemléletformálás (pl. nem
motorizált közlekedési
lehetőségek népszerűsítése)

TOP-3.2 Önkormányzatok
energiahatékonyságának 5,984

Célja:
 Az önkormányzati intézmények,
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és a megújuló
energiafelhasználás
arányának növelése

az önkormányzati tulajdonú
épületek által felhasznált
energiamennyiség csökkentése,
az energiahatékonyság növelése

 A megújuló energia források
részarányának növelése

 Az üvegházhatást okozó gázok
csökkentése

TOP-4.1
Egészségügyi alapellátás

infrastrukturális
fejlesztése

1,024

Célja:
 Egészségügyi alapellátás

infrastrukturális fejlesztése (pl.
háziorvosi rendelő felújítás,
eszközfejlesztés)

 Akadálymentesítés, családbarát
funkciók kialakítása

TOP-4.2

A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

0,813

Célja:
 Szociális alapszolgáltatások

infrastruktúrájának fejlesztése
 Akadálymentesítés, családbarát

funkciók kialakítása

TOP-4.3 Leromlott városi
területek rehabilitációja 1,103

Célja:
 Szociális városrehabilitáció:

lakótelepek, leszakadó
városrészek, külterületi telepek
fizikai rendbetétele, fejlesztése
városokban

 lakhatási körülmények javítása
városokban

TOP-5.1

Foglalkoztatás-növelést
célzó megyei és helyi

foglalkoztatási
együttműködések

(paktumok)

3,138

Célja:
 Megyei és helyi szintű

foglalkoztatási (helyi
gazdaságfejlesztési)
együttműködések (paktumok),
ezek keretében a TOP-1-hez
kapcsolódó ESZA
tevékenységeket és KKV-k
képzési és foglalkoztatási
(átmeneti bértámogatás)
támogatása, továbbá a
gyermekellátási szolgáltatások
munkavállalóinak foglalkoztatási
(átmeneti támogatás) és képzési
támogatása

TOP-5.2

A társadalmi
együttműködés

erősítését szolgáló helyi
szintű komplex

programok

0,410

Célja:
 Az ERFA prioritásokhoz

kapcsolódó ESZA támogatások,
kiemelten a megyei
gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatási célú
támogatások

 Az ERFA prioritásokhoz
kapcsolódó ESZA támogatások,
kiemelten a szociális

TOP-5.3
Helyi közösségi

programok
megvalósítása

0,704
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városrehabilitációhoz
kapcsolódó közösségi, humán
fejlesztések támogatása

TOP-5.1

Foglalkoztatás-növelést
célzó megyei és helyi

foglalkoztatási
együttműködések

(paktumok)

1,754

Célja:
 Megyei és helyi szintű

foglalkoztatási (helyi
gazdaságfejlesztési)
együttműködések (paktumok),
ezek keretében a TOP-1-hez
kapcsolódó ESZA
tevékenységeket és KKV-k
képzési és foglalkoztatási
(átmeneti bértámogatás)
támogatása, továbbá a
gyermekellátási szolgáltatások
munkavállalóinak foglalkoztatási
(átmeneti támogatás) és képzési
támogatása

TOP-5.2

A társadalmi
együttműködés

erősítését szolgáló helyi
szintű komplex

programok

0,228

Célja:
 Az ERFA prioritásokhoz

kapcsolódó ESZA támogatások,
kiemelten a megyei
gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatási célú
támogatások

 Az ERFA prioritásokhoz
kapcsolódó ESZA támogatások,
kiemelten a szociális
városrehabilitációhoz
kapcsolódó közösségi, humán
fejlesztések támogatása

TOP-5.3
Helyi közösségi

programok
megvalósítása

0,392

6.1.2 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Az Európa 2020 az EFOP keretén belül kívánja elérni a következő évtizedre szóló 11 célterülethez
tartozó célkitűzéseit. Az EU-val kötött Partnerségi Megállapodáshoz az EFOP a humán tőke
növelésével és a társadalmi környezet javításával tud hozzájárulni. Az EFOP a 4. nemzeti prioritást
(a társadalmi felzárkóztatási és népesedési kihívások kezelése, valamint a jó Állam) segíti
megvalósítani 7 beavatkozási területen keresztül:

1. Szegénység elleni küzdelem
2. Társadalmi kohézió erősítése
3. Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések
4. A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás
csökkentésére
5. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése
6. Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók
körében és a kutatás-fejlesztésben
7. Jó Állam megerősítése

Prioritási tengelyek és finanszírozás
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Az EFOP a 7 beavatkozási terület fejlesztéséhez 7 prioritási tengelyt határozott meg. Ezek
finanszírozására két alap szolgál: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Európai Szociális
Alap (ESZA). A program teljes költségvetése az Uniós támogatás 10,94%-a hozzávetőlegesen 800
Mrd Ft. Ebből 7%, 52,3 Mrd Ft teljesítménytartalék, ami csak 2019-et követően lesz felhasználható,
ha az adott tartalékhoz kapcsolódó 2 indikátor 2018-as célértéke teljesül. Az operatív program
64,6%-a az ESZA-ból, míg 35,4%-a az ERFA-ból tevődik össze.

 Az EFOP 52%-a a 9. tematikus célra, azaz a társadalmi befogadás előmozdítására és
a szegénység elleni küzdelemre jut.

 Az EFOP 36,6%-a a 10. tematikus célra, az oktatásba való beruházásokra, a
készségekre és az egész életen át tartó tanulásra fordítódik. Kiemelt célterület az
EU2020 Stratégiában foglalt korai iskolaelhagyások csökkentése (a beavatkozások
egymással szoros tartalmi és időbeli összhangban vannak).

 Az operatív program ezen kívül két tematikus célt részben fed le. Az 1. tematikus
célon belül (a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése) a
kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések
kidolgozása, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények,
kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő
tevékenységek és partnerségek révén elnevezésű beruházási prioritást tartalmazza.
Erre az operatív program 5,9%-a került allokálásra. A tematikus cél egyéb
fejlesztéseit a GINOP és a VEKOP tartalmazza.

 A másik, az EFOP által részlegesen lefedett cél az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának fokozása (11. tematikus cél), melyből a közigazgatási
szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának
növelésébe történő beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a
felelősségteljes kormányzás megvalósítása elnevezésű beruházási prioritás.

Az alábbi táblázat a 1210/2015 Korm.határozat alapján készült és mivel célunk az ÁROP-1.A.3.-
2014 pályázatban érintett szereplők tájékoztatása a jövőbeni pályázati lehetőségeket illetően,
csupán azon felhívásokat tartalmazza, amelyek az ő számukra relevánsak lehetnek.
Kihagytuk tehát a kiemelt felhívásokat, és azokat helyeztük előtérbe, amelyek kapcsolódnak az
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat céljaihoz,
amely olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz
tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a
társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához
kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.

Felhívás
azonosító

jele
Felhívás neve

Felhívás
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének

módja

Támogatható fejlesztési célok

 Együttműködő társadalom  1. prioritás:
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:

 A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása
 Minőségi közszolgáltatáshoz való hozzáférés fejlesztése
 Területi leszakadási folyamatok megállítása
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 Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése

EFOP-1.1.2
Nő az esély - romák
foglalkoztatásba
ágyazott képzése

2,00 standard

- Egyénre szabott segítés,
mentorálás és átmeneti
jelleggel támogatott
foglalkoztatás

- Roma női civil szervezetek
fejlesztése

EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért 6,20 standard

- A krízishelyzetek megoldását
támogató szolgáltatások,
valamint a családdal,
gyermekekkel,
gyermekvállalással és családi
krízishelyzetekkel
kapcsolatos
szemléletformálás.

- A fiatalok vidéken, helyben
maradásának, aktivitásának,
valamint az ezzel kapcsolatos
disszemináció támogatása.

- a települési ifjúsági munka
fejlesztése

- fizikai aktivitási programok
- Ifjúsági Garancia

EFOP-1.2.2 Ifjúsági programok
támogatása 1,00 standard

- Cél a család intézményének
megerősítése, továbbá a NIS
mentén a fiatalok társadalmi
aktivitásának növelése, a
helyi közösségek, kortárs
csoportok fejlesztése
programok támogatásával,
illetve a helyi ifjúsági munka
komplex fejlesztésével.

EFOP-1.4.2 Integrált térségi
gyermekprogramok 3,00 standard

- Biztos Kezdet szolgáltatások
fejlesztése (1.000 fő feletti
hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű,
nem csökkenő gyerekszámú
településeken,
településrészeken
koragyermekkori felzárkózást
segítő új gyerekházak
indítása a gyermek
legkorábbi életkorától a szülő
bevonásával zajló
szolgáltatások biztosításával,
kapcsolódva az egészségügyi
prevencióhoz és
együttműködve a
gyerekjóléti és a családsegítő
szolgálatokkal. Továbbá a HH
és HHH gyermekek és szüleik
felkészítése a gyermek
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köznevelésbe lépésére és a
szülői kompetenciák
növelése. )

- 2007-2013 között elindított
térségi komplex
gyermekesély programok
továbbfejlesztése, indokolt
esetben bővítése

- Kistelepülési
gyermekprogramok indítása
szolgáltatáshiányos 1.000 fő
alatti kistelepüléseken

 Befogadó társadalom 2. prioritás
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:

 Foglalkoztathatóság fejlesztése
 Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
 A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása
 Területi leszakadási folyamatok megállítása
 Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés
 Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása mindenkinek
 Munkaerő-piaci integráció erősítése

3. Gyarapodó tudástőke 3. prioritás
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:

 Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke
érdekében

 A végzettségi szint növelése, ennek érdekében a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel
rendelkezők arányának növelése, valamint a túlfutók és a lemorzsolódok számának csökkentése

 Európa- és világviszonylatban versenyképes felsőoktatás megvalósítása
 az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása az közneveléstől

a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési
infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését

EFOP-3.1.3

Társadalmi felzárkózási
integrációs köznevelési
intézkedések
támogatása

4,20 standard

- a befogadó oktatás-nevelés
rendszerszintű megerősítése

- oktatási egyenlőtlenségek
mérséklése, a szegregációs
jelenségek visszaszorítása,
különösen a roma többségű
iskolák és osztályok
számának csökkentése

- Ifjúsági Garancia
- a 24 év feletti végzettséggel

nem rendelkezők alap- és
középfokú végzettséghez
juttatása, valamint az
oktatási intézményrendszer
minden szintjének a képzési
szintek közötti átmenetet
szolgáló, ill. az életpálya-
tanácsadási rendszert erősítő
intézkedések támogatása.

EFOP-3.3.1 Tanoda programok
támogatása 3,00 standard - a köznevelés rendszerén

kívüli nemformális és
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informális tanulási
lehetőségekhez és
formákhoz való hozzáférés
javítása (köznevelésen kívüli
intézmények és civil
szervezetek bevonásával. pl.:
a könyvtárak, muzeális
intézmények, levéltárak,
közművelődési intézmények,
egyházi és civil szervezetek)

EFOP-3.4.1 Roma szakkollégiumok
támogatása 1,20 standard

- a felsőoktatási
intézményekbe felvételt
nyert hátrányos helyzetű,
elsősorban roma származású
hallgatók
1. tanulmányi sikerességének
előmozdítása;
2. kutatási tevékenységekbe
történő bevonása;
3. társadalmi
szerepvállalásának
megerősítése.

EFOP-3.6.1
Intelligens szakosodást
szolgáló intézményi
fejlesztések

20,00 standard

- a képzési kimenetek és a
gazdasági igények közötti
összhang erősítése, a képzési
szerkezet és tartalmak
munkaerő-piaci
készségekhez kapcsolódó és
tanulásközpontú fejlesztése,
a fókuszáltság és a
hatékonyság növelés,
valamint a képzésekben a
nemzetközi részvétel
erősítése és az ezekhez
kapcsolódó előrejelző és
visszajelző rendszerek
fejlesztése.

 Gyarapodó tudástőke 4. prioritás
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:

 Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke
érdekében

 A végzettségi szint növelése, ennek érdekében a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel
rendelkezők arányának növelése, valamint a túlfutók és a lemorzsolódok számának csökkentése

 Európa- és világviszonylatban versenyképes felsőoktatás megvalósítása
 az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása az közneveléstől

a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési
infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését

 Jó állam 5. prioritás:
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:

 A közigazgatás hatékonyságának fokozása
 Igazságügy korszerűsítése
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 Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés 6. prioritás:
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:

 Területi leszakadási folyamatok megállítása
 A Befogadó társadalom és a gyarapodó tudástőke megújulási képességének növelése

 Technikai segítségnyújtás 7. prioritás:
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:

 az operatív program előkészítési, menedzsment, monitoring és ellenőrzési tevékenységeinek
eredményes ellátása, s az ahhoz szükséges adminisztratív kapacitás megerősítése

5.1.3 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – GINOP
A program a 2007-2013-as időszakban lévő Gazdaságfejlesztési Operatív Programot (GOP-ot) váltja fel
2014-től. A GINOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 39,40%-a, melynek
összege a 2014 és 2020 között időszakra 2 718 milliárd forint.
Az operatív program tervezésének koordinációjáért a Nemzetgazdasági Minisztérium felel, és a
strukturális alapok közül az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap
(ESZA) támogatásaiból részesül.

Az EU öt nagyszabású terület fejlesztését tűzte ki célul. Ezek a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a
társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területei, melyek kapcsán az eredményeket 2020-
ig kívánja megvalósítani.

Ezeknek megfelelően az EU 2014-2020-as időszakra vonatkozó tematikus célkitűzései az alábbiak:

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
2. Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása
3. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása
4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése
6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése
7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok
elhárítása
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
10. Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése

Az Európai Unió elvárása, hogy egy adott operatív program fejlesztéseit kötni lehessen az EU2020
stratégia 11 tematikus célkitűzéséhez, ezért ezek közül a GINOP hét különböző tematikus célt támogat
(a fentiek közül vastagon kiemelt), melyek lefedik a K+F, az IKT, a KKV, az alacsony CO2 kibocsátású
gazdaság, a turizmus, a foglalkoztatás, illetve a felnőtt- és szakképzés területeit.
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Az alábbi táblázat a 173/2015. (III. 24.) Korm. határozat alapján készült és mivel célunk az ÁROP-
1.A.3.-2014 pályázatban érintett szereplők tájékoztatása a jövőbeni pályázati lehetőségeket
illetően, csupán azon felhívásokat tartalmazza, amelyek az ő számukra relevánsak lehetnek.
Kihagytuk tehát a kiemelt felhívásokat, és azokat helyeztük előtérbe, amelyek kapcsolódnak az
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat céljaihoz,
amely olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz
tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a
társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához
kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.

Felhívás
azonosító

jele
Felhívás neve

Felhívás
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének

módja

Támogatható fejlesztési
célok

1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése  1. prioritás
Az intézkedés megvalósítása során többek között új inkubátorházak létrehozása és meglevő
inkubátorházak fejlesztése, illetve az érintett vállalkozások szolgáltatáspalettájának bővítése és
fejlesztése történik. Az egyes oktatási intézmények, főiskolák keretein belül a sikeres vállalkozói
példák bemutatása, inkubációs tanácsadás, továbbá a vállalkozói szektor, kutató helyek és a
potenciális vállalkozók összekapcsolása szintén támogatandó cél, kiegészítve ezzel az inkubátorházak
működését. Az akció közvetlen eredménye a projektek által létrejövő magas színvonalú kiszolgáló
létesítmények száma, kapacitása és nyújtott szolgáltatások mennyisége.

GINOP-
1.1.2

Vállalkozói
mentorálás a mikro-
és kisvállalkozások
részére

1,30 [ebből
Versenyképes

Közép-
Magyarország

Operatív
Program

(a továbbiakban:
VEKOP): 0,10]

standard

- A támogatás
célcsoportja:
Kisgyermeket nevelő
nő által
alapított/működtetett
vállalkozások, melyek
megfelelnek a női
vállalkozás
kritériumainak. (Női
vállalkozás: legalább
51 %-ban nő(k) által
tulajdonolt és női
ügyvezetővel
rendelkező vállalkozás)

Várható
kedvezményezeti kör:

Kamarák,
érdekképviseletek,
szakmai szervezetek,
gazdasági társaságok,
melyek rendelkeznek
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a lebonyolításhoz
szükséges
kapacitásokkal,

A mentorszervezet
kedvezményezettek
kizárólag non-profit
és for-profit
szervezetek
konzorciumai
lehetnek.

GINOP
1.2.1/A

Mikro, kis és
középvállalkozások
termelési
kapacitásainak
bővítése

egyszerűsített

- Ez az intézkedés
lehetőséget biztosít a
modern eszköz- és
gépparkok, valamint
fejlett infrastruktúrával
ellátott telephelyek
kialakítására, a szektor
szereplői számára a
versenyképesség
feltételeinek
megteremtésére,
fenntartására.

(A GINOP-1.3.2
Klaszterek támogatását
célzó felhívást úgy
egészíti ki, hogy a
klasztertagok
együttműködésben
végzett beruházásai
ezen felhívás
keretében
támogathatók. A
GINOP 8. prioritásában
a jelen felhívás
keretében igényelt
támogatáshoz további
pénzügyi eszközök
érhetőek el.)

GINOP
1.2.1/B

Mikro, kis és
középvállalkozások
munkahelyteremtő
beruházásainak
támogatása

egyszerűsített

- A támogatásban a
szabad vállalkozási
zónákban, azaz a
gazdaságilag,
társadalmilag,
infrastrukturális és
munkaerő-piaci
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szempontból hátrányos
helyzetű területeken
működő vállalkozások
részesülhetnek.

A kedvezményezettnek
legalább 2
munkahelyet kell
teremtenie, melyhez
1,5 millió
Ft/munkahely összegű
támogatást biztosít a
jelen felhívás. Ezáltal az
elnyerhető támogatási
összeg minimuma 3
millió forint.

GINOP-
1.2.3

Mikro-, kis- és
középvállalkozások
termelési
kapacitásainak
bővítése kombinált
hiteltermék
keretében

20,00 egyszerűsített

-

 Tudásgazdaság fejlesztése   2. prioritás
A GINOP 2 támogatja a K+I területen a EU által kitűzött tematikus cél eléréséhez megadott
beruházási prioritástengelyt, melynek az Egyetemet érintő intézkedése a K+F kapacitás
fejlesztése, a vállalati-kutató intézet-felső oktatási intézmények között együttműködések és
hálózatosodás fejlesztése, a technológia- és tudástranszfer támogatása.

 Az infokommunikációs fejlesztések   3. prioritás
A prioritástengelyen belül egyik cél az újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés
fejlesztése.
Az állami szélessávú optikai hálózat fejlesztés és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása
lehetővé teszi a közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, egyházi, egyéb állami vagy
önkormányzati intézmények fejlett közszolgáltatásainak nyújtásához szükséges hálózati
infrastruktúra biztosítását mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológiákkal lehetőséget
teremtve a szuper-számítástechnikai megoldások terjedésének.

 A környezet fenntartható és erőforrás-hatékony gazdasági fejlesztése 4. prioritás
FŐBB CÉLKITŰZÉSEK:
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
(A vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése)
Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

GINOP-
4.1.1

Épületenergetikai
fejlesztések 6,00 standard

- Az üzemeltetési
költségek csökkenése
javítja a vállalkozás
pénzügyi helyzetét,
működését, a primer
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energiafelhasználás
csökkenése javítja a
vállalkozás
versenyképességét. Az
energiahatékonysági
intézkedéseknek
köszönhetően csökken
az üvegházhatást
okozó gázok
kibocsátása.

GINOP-
4.1.2

Épületenergetikai
fejlesztések megújuló
energiaforrás
hasznosítással
kombinálva

6,00 standard

- Az üzemeltetési
költségek csökkenése
javítja a vállalkozás
pénzügyi helyzetét,
működését, a primer
energiafelhasználás
csökkenése javítja a
vállalkozás
versenyképességét. Az
energiahatékonysági és
megújuló
energiafelhasználás
növelési
intézkedéseknek
köszönhetően csökken
az üvegházhatást
okozó gázok
kibocsátása.

A kiírások előkészítése
során figyelembe kell
venni a KEOP
(épületenergetikai
fejlesztések) korábbi
hasonló célú
kiírásainak
tapasztalatait és az
azokról készült
értékelések
megállapításait.

GINOP-
4.1.3

Helyi hő- és
villamosenergia-
igény kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal

6,00 standard

- Az üzemeltetési
költségek csökkenése
javítja a vállalkozás
pénzügyi helyzetét,
működését, a megújuló
energiafelhasználás
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növelése által kiváltott
primer
energiafelhasználás
csökkenése javítja a
vállalkozás
versenyképességét. A
megújuló
energiafelhasználás
növelési
intézkedéseknek
köszönhetően csökken
az üvegházhatást
okozó gázok
kibocsátása.

 Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodókészség fejlesztése 5. prioritás
Az oktatás és képzés területén előnyt élveznek azok a beruházások, melyek a felsőoktatás
hatékonyságát és hozzáférhetőségét különösen a hátrányos helyzetű csoportokban, a rugalmas
tanulási formákat, a karrierépítést támogató szolgáltatásokat, illetve a piacképes tudást adó
képzések fejlesztésére irányulnak a munkaadói igények kielégítése érdekében. A fenti célok
elérésének érdekében a GINOP a munkaerő piaci kompetenciák fejlesztésére, a munkaképes korú
lakosság digitális készségeinek fejlesztésére, illetve a duális képzés fejlesztésére összpontosít.
Beruházási prioritásként fogalmazódik meg továbbá az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez
való hozzáférés ösztönzése.

GINOP-
5.1.3

Társadalmi célú
vállalkozások
ösztönzése

6,00 standard

- A cél a társadalmi
vállalkozások
dinamizálása és
stabilizálása –
piacképes termékek és
szolgáltatások
előállításának
ösztönzése révén,
fenntartható üzleti
modell alapján – tartós
foglalkoztatási
lehetőségek
létrehozása érdekében.
Az intézkedés magában
foglalja a társadalmi
célú vállalkozások
üzleti modelljének
fejlesztését, az ehhez
kapcsolódó
tanácsadást,
szervezetfejlesztést,
képzést, szakmai
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támogatást, építve a
korábbi hasonló
programok kapcsán
kiépített intézményi
kapacitásokra. A
társadalmi célú
vállalkozások
támogatása folyamatos
tanácsadást/mentorálá
st tesz szükségessé.

GINOP-
5.2.3

Fiatalok vállalkozóvá
válása – vállalkozás
indítási költségeinek
támogatása

2,90 egyszerűsített

- A program célja a
Magyarország
területén új egyéni
vagy mikro-vállalkozás
indítását tervező,
vállalkozói szemlélettel
rendelkező, 18-25 év
közötti (felsőfokú
végzettségű
pályakezdők esetén 25-
30 éves) fiatalok
felkészítése saját
vállalkozásuk
indítására, üzleti tervük
kialakításához nyújtott
ismeret- és
készségfejlesztéssel,
valamint pénzügyi
támogatással a
jóváhagyott üzleti terv
alapján indított
vállalkozásuk induló
költségeihez.

GINOP-
5.2.4

Gyakornoki program
pályakezdők
támogatására

10,00 egyszerűsített

- A duális szakképzés
jogi, intézményi és
finanszírozási
kereteinek
kialakításával megnyílt
a lehetőség arra, hogy
a vállalatokat
gyakornoki helyek
kialakítására
ösztönözzük, így a
fiatalok valódi
munkatapasztalatot
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szerezhetnek, ezáltal
javul
foglalkoztathatóságuk
és hosszabb távú
munkaerő-piaci
esélyeik. A gyakornoki
program közvetlen
kapcsolatot teremt a
duális típusú
szakképzés és a
munkaerőpiac között.

A program hozzájárul a
gyakorlati oktatáshoz
szükséges feltételek
megteremtéséhez, a
munkáltatók,
kifejezetten a kkv-k
részére a gyakornokok
alkalmazásával és
betanításával járó
többletköltségek (pl:
gyakornokok bére,
mentorok díjazása, a
gyakornoki hely
kialakításához
szükséges tárgyi
feltételek biztosítása)
kompenzálásával. A
program
eredményeként javul a
fiatalok gyakornoki
képzésben való
részvétele,
képzettsége, szakmai
gyakorlati ismeretei,
munkatapasztalata,
ezáltal munkaerő-piaci
kilátásaik és
foglalkoztatásuk.

A gyakornoki program
célja azon mikro- és
kisvállalkozások,
valamint
középvállalkozások
projektjeinek
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támogatása, amelyek
vállalják, hogy olyan 25
év alatti fiatal,
szakképesítéssel
rendelkező
pályakezdőt
alkalmaznak, aki
középszintű
szakképesítését első
szakképesítésként, a
nappali rendszerű
iskolai oktatásban
szerezte.

GINOP-
5.3.2

A rugalmas
foglalkoztatás
elterjesztése
a konvergencia
régiókban –
rugalmas,
családbarát
foglalkoztatási
módszerek
bevezetése
a munkáltatóknál

3,00 egyszerűsített

- A munkáltatók számára
előzetes átvilágítását,
átalakítási,
szervezetfejlesztési
javaslatokat, azok
végrehajtásához
kapcsolódó
tanácsadást, a
rugalmas
foglalkoztatási formák
és munkaszervezési
módok, új pozíciók
bevezetését, valamint
az ehhez kapcsolódó
költségek
ellentételezését is
magában foglalja.

Az átvilágított
vállalkozások
támogatást
igényelhetnek az
átszervezési terv
alapján a rugalmas
foglalkoztatást
elősegítő szervezeti,
személyügyi és egyéb
intézkedések
megvalósítására.

GINOP-
5.3.3

Jogszerű
foglalkoztatást célzó
szolgáltatásnyújtás
támogatása

5,50 standard

- A felhívás célja, hogy a
munkavállalók és
munkáltatók szakszerű,
naprakész, ingyenes
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jogi segítséget
vehessenek igénybe a
jogszerű foglalkoztatás
érdekében. A
szolgáltatás munkajogi,
társadalombiztosítási
és foglalkoztatáshoz
kapcsolódó adójogi
kérdésekre terjed ki. A
szociális partnerek
bevonása az operatív
program
fejlesztéseinek
végrehajtásába az ESZA
forrásból finanszírozott
uniós támogatások
elvárt eleme, ezért a
fenti cél
megvalósításában az
érdekképviseleti
szervek tapasztalataira
építünk.

 Versenyképes munkaerő    6. prioritás
 Turizmus 7. prioritás
8.    A pénzügyi eszközökről szóló   8. prioritás

GINOP-
8.4.1

Mikro-, kis- és
középvállalkozások
versenyképességének
növelése HITEL

44,00
pénzügyi

közvetítők
kiválasztása

- Cél a jelenleg nem
megfelelő mértékben
finanszírozott kkv-k
forráshoz jutásának
elősegítése.

Az elvárt eredmény az
életképes vállalkozások
beruházásaihoz és
működéséhez
szükséges forrás
biztosítása
kigazdálkodható
nagyságú forrásköltség
mellett, illetve
fejlesztése annak
érdekében, hogy a
későbbiekben a
pénzpiaci szektor
szereplői által
forráshoz jussanak.
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GINOP-
8.4.4-
1.2.3

Mikro-, kis- és
középvállalkozások
termelési
kapacitásainak
bővítése keretében
finanszírozott
kombinált hitel

30,00
pénzügyi

közvetítők
kiválasztása

5.1.4 Vidékfejlesztési források

Alapvető szolgáltatások fejlesztése
7.4. - a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek között szabadidős és kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására,
fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások támogatása
Leírása:
A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés
lényegesen elmarad a városias térségekétől. A helyi közétkeztetés fejlesztése nemcsak a lakosság
egészséges, jó minőségű étellel való ellátásához járul hozzá, hanem a helyi alapanyagok
felhasználásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. A külterületen található
településrészeken, valamint a tanyás településeken a földrajzi mobilitást – a munkába járást, az
ügyintézést és a szolgáltatások elérését - a gyér járatsűrűség, ill. saját személygépkocsi hiánya
nehezíti. A vidéki térségekben az életminőséget, a vállalkozások működésének feltételeit sok
esetben hátrányosan érinti a nem kielégítő szintű vagyonbiztonság, különösen a nehezen védhető
és őrizhető külterületi javak esetében.
Az intézkedés célja a vidéki életminőség javítása a fenti szolgáltatások elérhetőségének és
minőségének javításával.
Minden vidéki településen (A település-kategória):

 a településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző intézmények konyhájának
fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármű
beszerzése), továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és -
előkészítés, valamint a központtól távol eső településrészeken az étkeztetés megoldása.

 köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr szolgálat jármű, és
eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes),

 falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció,
térítésmentes),

 az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

Csak 1000 fő alatti településeken (B település-kategória):
 többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: legalább 3

különböző közösségi szolgáltatás nyújtását kell megvalósítani és működtetni a fejlesztés
eredményeként.

Kedvezményezettek:
Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben
ingatlantulajdonnal, vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi
jogi személy. A fentiek konzorciumai.
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5.2 SZENTLŐRINC VÁROS ÉS A JÁRÁS STRATÉGIAI PROGRAMJAI

Közoktatási esélyegyenlőségi terv

A Szentlőrinci járásban komoly szakmai munka folyik valamennyi iskolában. A térségben az elmúlt
évek során intenzív fejlesztések zajlottak a közoktatási intézmények infrastrukturális és szakmai-
módszertani fejlesztései terén egyaránt.

A Szentlőrinci Tankerület Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 2013-as adatokból dolgozó
változata rávilágít mégis olyan problémákra, amelyek a járás közoktatási rendszerének problémáin
részben túlmutatnak, azonban több olyan jelenséget is láthatóvá tesznek, amelyek helyi, járási
szintű fejlesztéseket igényelnek, illetve ilyen léptékű beavatkozásokat indokolnak. A
dokumentumban megjelenő problémák, fejlesztési szükségletek főbb csoportjai:

 Infrastrukturális (főként sportolási lehetőségeket, úszásoktatást, stb. kiszolgáló, de az
utazást, iskolabuszokat, stb. érintően is megjelennek) fejlesztési igények

 Eszközfejlesztési igények, ami részben a tanterv teljesítéséhez, a nehezebb helyzetű
gyerekek ellátása érdekében, részben az informatikai eszközök mindennapos
használhatósága érdekében, részben a speciális fejlesztések, esélyegyenlőségi feladatok
ellátása érdekében indokoltak. Ide kapcsolódnak az eszközök működése kapcsán felmerülő
igények, mint például az iskolabuszok kísérőinek kérdése is.

 Nagyon intenzíven válik láthatóvá a pedagógusok (módszertani) eszköztelensége az
integrációs, magatartásproblémák kezelése, közösségi együttműködések és eltérő
értékrendek és viselkedésminták megjelenéséből adódó feladatok elláthatósága kapcsán.
Módszertani fejlesztési igények vagy deklaráltan jelennek meg, vagy a választott módszerek
egysíkúságából válnak láthatóvá.

 Erős igények mutatkoznak a szegénység és szolgáltatási hiányok kapcsán felmerülő
problémákat érintően: nyári gyerekfelügyelet, szegénységben élő családok megtámogatása,
a gyerekek fejlesztése, fejleszthetősége érdekében, stb.

 A szakterületen is oktatási intézményrendszeren túlnyúló, más szakterületekkel-
ágazatokkal való együttműködések gyengesége és ijesztő hiánya körvonalazódik,
különösen a gyermekvédelmi intézményrendszerrel kapcsolatosan. (Hetvehely iskola
kapcsolatrendszeréből például teljesen hiányzik a szociális és gyermekjóléti szolgáltató
rendszer, a Szentlőrinci Tankerület Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének tanúsága
szerint)Ez felveti azt a kérdést, hogy különösen a kisebb települések kapcsán mennyire
elegendő a járási szintű szociális és gyermekjóléti szolgáltatási rendszer valós elérhetősége,
jelen lévő kapacitása a járásban. Ez azért is kérdésként vethető fel, mert 2016. januárjától
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újjászervezendő intézményi rendszer kialakításáról rendelkeznek a hatályos jogszabályok.
Ez az átalakulás lehetőséget teremthet a valós szükségletekhez illeszkedő, működőképes
járási gyermek- és családvédelmi rendszer újragondolására, valamint az oktatási
intézmények és a gyermekvédelmi intézmények együttműködési és érintkezési felületeinek
átgondolására.

Szintén ezen stratégiai dokumentum világít rá arra a nagyon komoly hiányosságra, hogy a járás
iskoláiban, ahol a gyerekek szegénysége, elszegényedése érzékelhető és problémaként
dokumentálják, nem jelenik meg a gyermekjóléti szolgálat érdemi partnerként. A dokumentum
több pontján ebben a témában csupán a védőnőt említik, mint bevonandó szereplőt. Ez egy súlyos
hiányosság, és a gyermekvédelmi rendszer működtetése szempontjából törvénysértőnek is
tekinthető, amennyiben a pedagógus, az iskola nem teljesíti a gyermekvédelmi törvényben előírt
jelzési kötelezettségét a gyermekjóléti szolgálat (nem a jegyző, nem a védőnő, nem más szereplő,
hanem a gyermekvédelmi intézményrendszer kulcsintézménye) felé.

Szociális szolgáltatástervezési koncepció

Nem áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy a szociális törvény erre kötelezi az önkormányzatokat.

Egyéb releváns stratégiai dokumentumok

Integrált városfejlesztési stratégia készült, amelynek célkitűzései és megállapítása illeszkednek
jelen dokumentumban foglaltakhoz.
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6. ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZEMPONTBÓL RELEVÁNS, A JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN FELMERÜLT
FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

Civil Ház, Szentlőrinc

Városunkban a jelenleg szociális központként üzemelő önkormányzati épületet szeretnénk
elköltöztetni a TOP 3.2. és a TOP 4.2. támogatási konstrukció segítségével a Kodolányi épületünkbe.
Ha ez a beruházás megvalósul, akkor a jelenleg szociális központként üzemelő épület üres marad.
Szeretnénk egy barnamezős beruházást végrehajtani. Célunk: a nem hasznosítható épületünk
újrahasznosítása kulturált körülmények között tudna a lakosság kikapcsolódni. Az épület komplex
felújítás szükséges: épületek felújítása (tetőcsere, tetőszigetelés, külső szigetelés, nyílászáró csere,
elektromos hálózat cseréje, világítás korszerűsítés (lámpatestek), külső-belső festés. Az udvar
komplex rehabilitációja társadalmi tevékenységek kiszolgálására.

Szociális Szolgáltató Központ kialakítása, Szentlőrinc

Célunk a 3.2. prioritásban beadott Kodolányi úti épület felújításának folytatása. Szeretnénk a
jelenlegi Szociális Szolgáltató Központot átköltöztetni ebbe a nagyobb épületbe és ezért
szeretnénk a TOP 3.2. priorításban leírt felújítást elvégezni.

Férőhelyeket szeretnénk bővíteni egy új intézmény létesítésével , továbbá egy helyre szeretnénk
csoportosítani a szociális alapszolgáltatásokat. Ebben a épületben a szociális központ mellett a
szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosítanánk a járásunk lakosai számára.
Szociális szolgáltató központunk az alábbi feladatok látja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés, továbbá gyerekjóléti szolgálat.
Célunk ennek az épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, konyha kialakítása, felújítása,
állapotjavítása, akadálymentesítése a szolgáltatás minőségi feltételeinek javítása érdekében. Az
épülethez tartozó külső terek (udvar, zöld terület) átalakítása, felújítása.

A fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás nyújtásához szükséges
eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, melyek megfelelnek az igénybe
vevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Itt kizárólag új eszközök
beszerzését szeretnék.

Épület és helyiségeinek átalakítása, felújítása, állapotjavítása, akadálymentesítése a szolgáltatás
minőségi feltételeinek javítása érdekében.

Épületek hasznosítása (felújítása, állapotjavítása, akadálymentesítése) az adott szolgáltatás
nyújtásához szükséges módon és mértékben.

Épület tetőszerkezetének energetikai célú rekonstrukciója. Jelenleg ez az épületkomplexum nem
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teljesen és nem gazdaságosan kihasznált. Jelenleg a Városi Könyvtár és a Szentlőrinci Általános
Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye (hátrányos helyzetű, speciális
foglalkoztatást igénylő gyerekek fejlesztőintézménye), az ifi pont, a családsegítő és gyerekjóléti
szolgálat, a nevelési tanácsadó és az agrárkamara működik itt, nem teljesen kihasználva az épület
nagyságát és adottságát. Szeretnénk ezt az épületet egy szociális központtá kialakítani, a többi
szolgáltatást elköltöztetnénk új helyre.

Óvoda felújítás, korszerűsítés Szentlőrincen

Városunkban 2 óvoda (Liszt és Arany óvoda) és 1 bölcsőde üzemel. 250 gyerek jár jelenleg a 2
óvoda 9 csoportjába és az 1 db bölcsődei csoportba. Évek óta a 25 fős maximális csoportlétszámot
2-3 fővel meghaladják az óvodai csoportok és évente egy 30 fős túljelentkezés is van az óvodákban.
Szeretnénk 1-1 új óvodai csoportot kialakítani a már meglévő csoportok mellé (20-25 fő befogadó
képességgel), továbbá bölcsődei bővítést is tervezünk az évek óta fennálló túljelentkezés miatt.
Ezzel kiküszöbölnénk, hogy a szülők a Gyed-ről/Ges-ről azért nem tudnak visszamenni dolgozni,
mert nem tudják a gyereküket hol elhelyezni. Mivel egyre több gyerek igényel speciális nevelést
ezért fontosnak érezzük 1-1 mozgásfejlesztést segítő helység kialakítását, eszközbeszerzéssel
együtt az SNI-s gyerekek igányei szerint. Továbbá mindkét óvodában orvosi szoba, elkülönítő
helység és öltöző helység (pedagógusoknak) kialakítása is szükséges. A Liszt óvodában tornaszoba
kialakítása. Ezen bővítéseket nagy részben a meglévő helyiségek felújításával meg tudnánk oldani
mindkét óvoda esetében, viszont szükség esetén a hozzáépítéssel történő bővítés is megoldható.

Az óvodák állapota nem jó, az alábbi felújításokat sürgősen el kell végeznünk:

Tetőcsere, tetőszigetelés, homlokzati szigetelés, külső hőszigetelés, nyílászáró csere, redőnycsere,
meleg vízellátás napelemes technikával, radiátorok cseréje, termosztátos hőfokszabályozó
felszerelése, vizesblokk korszerűsítés, parketta csere, illetve csiszolás, kerítéskorszerűsítés,
kerékpár tárolók építése, játszótér felújítás és bővítés, külső és belső festés. Liszt óvodában
csoportszobák izzó cseréje, továbbá az udvaron egy körülbelül 120 nm-es aszfaltozott terület
előírásoknak megfelelő gumitéglás burkolatra cserélése, Arany óvodában kapcsolószekrény cseréje.

Kacsótai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

Kacsótán egy 2013-ban átadott „szolgáltató faluház” (IKSZT) működik, amely nagy népszerűségnek
örvend a lakosok körében. A fenntartási költségek csökkentése és a környezet védelmének
érdekében szükséges a napelemes rendszer kiépítése.
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7. JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉRTÉKVÁLASZTÁSA ÉS CÉLRENDSZERE

7.1 A SZENTLŐRINCI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVÉNEK KIDOLGOZÁSA SORÁN FIGYELEMBE
VETT ÉRTÉKEK

 egyenlő bánásmód elve (diszkrimináció tilalma) mint alapérték

 szolidaritás a nehezebb helyzetből indulókkal

 esélyegyenlőség biztosítása az eltérő adottságokkal rendelkezők számára

 együttműködés

 felelősségvállalás

7.2 A SZENTLŐRINCI JÁRÁS ÉRINTETT TELEPÜLÉSEINEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI FÓKUSZÚ JÖVŐKÉPE

A szentlőrinci járás településein olyan településeken kívánunk élni, ahol mindenki megkapja azt a
segítséget, amire szüksége van a boldoguláshoz, és ahol mindenki felelősséget vállal mindazokért a
dolgokért, amelyek saját adottságai, képességei mentén vállalhatóak.

Településeinken senkit nem ér neme, etnikai hovatartozása, életkora, vallása, meggyőződései
miatt hátrány. A köz ügyeibe egyaránt bekapcsolódhat bárki, a köz szolgáltatásaiból egyaránt
részesülhet, és a köz ügyeiért egyaránt felelősséget vállalnak az itt élők.

Akinek bármely tulajdonsága, adottsága, életfeltételei miatt a boldogulása, részvétele,
bekapcsolódása bármely számára fontos folyamatba, lehetőségbe korlátozott, segítséget kap.

7.3 CÉLOK, CÉLKITŰZÉSEK RENDSZERE

1. prioritás: Hozzáférés és elérés javítása
2. prioritás: Hátrányok kompenzálása
3. prioritás: Lehetőségek biztosítása

7.4 JÁRÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMTERV BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI, A CÉLOK ELÉRÉSE
ÉRDEKÉBEN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK CÉLTERÜLETEINEK MEGHATÁROZÁSA ÉS ELEMEI

1. prioritás: Hozzáférés és elérés javítása
1.1 Fizikai elérés javítása (falugondnokság, intézményi infrastruktúra fejlesztések)
1.2 Szolgáltatások elérhetőségének javítása (adatgyűjtés, információszerzés és szakmai
minőség fejlesztése)
1.3 Esélyegyenlőségi és módszertani szemléletformálás és képzés a közszférában
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2. prioritás: Hátrányok kompenzálása
2.1 Szakmaközi fejlesztések
2.2 Intergenerációs és interetnikus programok
2.3 Szektorközi fejlesztések (piaci és civil szférával való együttműködések)

3. prioritás: Lehetőségek biztosítása (célzott programok)
3.1 Mélyszegénységben élőknek és romáknak
3.2 Gyerekeknek, családoknak
3.3 Nőknek
3.4 Szépkorúaknak
3.5 Fogyatékossággal élőknek
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7.5 BEAVATKOZÁSOK, INTÉZKEDÉSEK

7.5.1 Beavatkozások összegző táblája

Prioritás Beavatkozás, intézkedés Érintett célcsoportok Intézkedés gazdája Partnerek

1. prioritás:
Hozzáférés és
elérés javítása

1.1 Fizikai elérés javítása
(falugondnokság, intézményi
infrastruktúra fejlesztések)

 Kis településeken élők
 külterületen, hegyi

pincékben, stb. illetve
szegregált részeken
élők

 intézmények használói

 Érintett települési
önkormányzatok

 Szolgáltató szervezetek,
intézmények

1. prioritás:
Hozzáférés és
elérés javítása

1.2 Szolgáltatások
elérhetőségének javítása
(adatgyűjtés, információszerzés
és szakmai minőség fejlesztése)

 A járás humán,
közigazgatási, stb.
szakemberei

 civil és egyházi
szervezetek

 Járási hivatal  Szolgáltató
intézmények

 esélyegyenlőségi
lakossági csoportok,
szervezetek

1. prioritás:
Hozzáférés és
elérés javítása

1.3 Esélyegyenlőségi és
módszertani szemléletformálás
és képzés a közszférában

 A járás humán,
közigazgatási, stb.
szakemberei

 Döntéshozók

 Járási hivatal, vagy
 Esélyegyenlőségi

Kerekasztal

 Esélyegyenlőségi
ügyekben felkészült és
tapasztalt fejlesztő,
képző szervezetek

2. prioritás:
Hátrányok
kompenzálása

2.1 Szakma- és szektorközi
fejlesztések

 Humán szolgáltató
intézmények és
szervezetek

 Járási hivatal, vagy
 Esélyegyenlőségi

Kerekasztal

 Önkormányzatok
 Intézmények
 esélyegyenlőségi

célcsoportok
szervezetei

2. prioritás:
Hátrányok
kompenzálása

2.2 Integráló (Intergenerációs,
interetnikus, stb.) programok

 Esélyegyenlőségi
célcsoportok

 Nem érintett lakosság

 Humán szolgáltatók
 Civil szervezetek

 Önkormányzatok
 Cégek
 Intézmények

2. prioritás: 2.3 Szektorközi fejlesztések (piaci  Humán szolgáltató  Esélyegyenlőségi  Önkormányzatok
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Prioritás Beavatkozás, intézkedés Érintett célcsoportok Intézkedés gazdája Partnerek

Hátrányok
kompenzálása

és civil szférával való
együttműködések)

intézmények és
szervezetek

Kerekasztal  Intézmények
 Esélyegyenlőségi

célcsoportok
szervezetei

 Piaci cégek

3. prioritás:
Lehetőségek
biztosítása (célzott
programok)

3.1 Mélyszegénységben élőknek
és romáknak

 Mélyszegénységben
élők

 helyi cigányság

 Esélyegyenlőségi
Kerekasztal

 Önkormányzatok
 Intézmények
 Esélyegyenlőségi

célcsoportok
szervezetei

3. prioritás:
Lehetőségek
biztosítása (célzott
programok)

3.2 Gyerekeknek, családoknak  Gyerekek
 Családok
 Fiatalok

 Esélyegyenlőségi
Kerekasztal

 Önkormányzatok
 Intézmények
 esélyegyenlőségi

célcsoportok
szervezetei

3. prioritás:
Lehetőségek
biztosítása (célzott
programok)

3.3 Nőknek  Nők  Esélyegyenlőségi
Kerekasztal

 Önkormányzatok
 Intézmények
 esélyegyenlőségi

célcsoportok
szervezetei

3. prioritás:
Lehetőségek
biztosítása (célzott
programok)

3.4 Szépkorúaknak  Idősek  Esélyegyenlőségi
Kerekasztal

 Önkormányzatok
 Intézmények
 esélyegyenlőségi

célcsoportok
szervezetei
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Prioritás Beavatkozás, intézkedés Érintett célcsoportok Intézkedés gazdája Partnerek

3. prioritás:
Lehetőségek
biztosítása (célzott
programok)

3.5 Fogyatékossággal élőknek  Fogyatékossággal élők
 Családtagjaik

 Esélyegyenlőségi
Kerekasztal

 Önkormányzatok
 Intézmények
 esélyegyenlőségi

célcsoportok
szervezetei
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7.5.2 Intézkedések részletes kibontása

Megnevezés 1.1 Fizikai elérés javítása (falugondnokság, intézményi infrastruktúra
fejlesztések)

Prioritás 1. prioritás: Hozzáférés és elérés javítása
Végrehajtásért
felelős gazda

Érintett települési önkormányzat

Partnerek  Érintett szolgáltatók
 Intézmény esetén partner civil szervezetek

Indoklás A szentlőrinci járásban az egyik legnagyobb nehézséget a kicsi, szinte
elzárt települések, a közlekedési nehézségek, illetve az okozza, hogy
a kis önkormányzatoknak (beleértve a várost is) nincs elegendő
erőforrása, hogy a lakosság számára a legalapvetőbb, valamennyi
fontos szolgáltatást biztosítsa.
Az ezekhez való hozzáférés egyik akadálya a fizikai távolság (máshol
vannak a szolgáltatók, nem a településen, mint az azt igénylő
emberek), ami utazási szolgáltatásokat igényel. Vagy az embereket,
vagy a szolgáltatókat kell utaztatni.
A másik probléma a nehezen fenntartható, kevés megfelelő állapotú
épület. Illetve az, hogy az oktatási és egészségügyi intézmények
mögött hátraszorultak a közösségi terek, a kulturális intézmények,
azok a helyek, ahol a közösségek saját aktivitásaikat is élhetnék.

Célok  Elérhetővé tenni hiányzó szolgáltatásokat
 Megfelelő állapotokat teremteni a meglévő szolgáltatások

számára
 Különösen társadalmi, de üzemeltetési értelemben is

fenntarthatóvá alakítani a közintézményeket
Célcsoportok  Kis településeken élők

 külterületen, hegyi pincékben, stb. illetve szegregált részeken
élők

 intézmények használói
Tevékenységek
leírása

 Falugondnoki buszok beszerzése, cseréje
 A humán közszolgáltatásokhoz (kiemelten: szociális,

gyermekjóléti, egészségügyi, stb.) való hozzáférés javítása
munkaszervezési, együttműködési és közös valamint
többfunkciós használati megoldások kidolgozásával

 Közintézmények kihasználtságának és használói körének
felmérése és többfunkciós használat számára felújítani

 Leromlott intézmények felújítása, a többfunkciós használati
lehetőségek szem előtt tartásával

 Energetikai fejlesztések a környezeti és gazdasági értelemben
vett fenntarthatóság javítása érdekében

Tervezett ütemezés  2016-2018
Várt eredmények  A falugondnoki szolgálatok elérhetővé válnak a jelenleg ezt
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nélkülöző településeken
 A most súlyosan szolgáltatáshiányos települések lakói

számára hozzáférhetővé válnak a humán, szociális,
gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatások

 Javul a közintézmények állapota
Indikátorok  3 új falugondnoki szolgálat

 3 településen érdemi szolgáltatások válnak elérhetővé és
stabilan biztosítottak

 3 közintézmény felújítása, korszerűsítése megtörténik
Költségvetés forrása TOP, EFOP
Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Környezeti: energetikai fejlesztések csökkentik a környezetterhelést
Társadalmi: a járás élhetőbbé válik és javul az esélyteremtő
képessége, a közpénzekből fenntartott szolgáltatások célzottsága
jobb lesz
Gazdasági: olcsóbbá válik az intézmények üzemeltetése a
korszerűsítésnek köszönhetően, a megosztottan használt terek
fenntartása gazdaságosabb lesz, a jobban célzott és jobban
szervezett szolgáltatások a közpénzek felelős felhasználását
eredményezik

Megnevezés 1.2 Szolgáltatások elérhetőségének javítása (adatgyűjtés,
információszerzés és szakmai minőség fejlesztése)

Prioritás 1. prioritás: Hozzáférés és elérés javítása
Végrehajtásért
felelős gazda

Járási Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek  Járási Hivatal
 Kistérségi Társulás
 települési önkormányzatok

Indoklás Jelenleg nem állnak rendelkezésre sem országos, sem megyei, sem
járási de települési szinten sem azok a releváns, esélyegyenlőségi
szempontból fontos információk, adatok, amelyek segíthetnének a
probléma iránt elkötelezett szereplőknek érdemi beavatkozásokat
tervezni és megvalósítani. A különféle programok, támogatások
hatása és eredményessége sem mérhető, kiindulási adatok
ismeretének hiányában, ami a közpénzekkel való felelős bánásmód,
és az esélyegyenlőségi támogatások iránt kevésbé elkötelezett
döntéshozók, csoportok, emberek meggyőzhetősége szempontjából
is nehezíti a helyzetet. A szentlőrinci járásban több szolgáltatás csak
formálisan, papírforma szerint érhető el. Éppen a legnehezebb
helyzetben lévő csoportok (kis településeken, elszigetelten élő,
aluliskolázott, érdekeiket megfelelően artikulálni és képviselni nem
képes csoportok tagjai szorulnak így ki az ellátásokból.
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Jelen projekt keretében a városi hivatal irányításával a helyi
intézmények összegyűjtötték az ágazati szempontok alapján gyűjtött
és rendelkezésre álló, a szűk ágazati szemlélettel relevánsnak tartott
információkat. Ez egy első aprócska kis lépés, ami a probléma
kezelésére alkalmatlan, hiszen a probléma nem az intézményeknél
rendelkezésre álló információk szintjén van.
Legnagyobb hiányosságot az okozza, hogy

 csak a szolgáltató, ellátó intézmények látóterébe kerülő
embereket, csoportokat érzékeli (tehát gyerekeseket,
egészségkárosodottakat, segélyre szorulókat és kérőket).
Fontos esélyegyenlőségi célcsoportokat, csoportszinten és
problémakörök mentén sem érzékel ez a megközelítés, úgy
mint pl térbeli hozzáférési problémákkal küzdők, romák, nők,
stb.

 az így előálló adatbázis alapvetően egy szociális,
egészségügyi, oktatási intézményrendszeri logikából tekint a
jelenségekre, amelyek egyszerűen életszerűtlenek a
„valósághoz”, az emberek mindennapjaihoz képest. Valós
problémák feltárására alkalmatlanok, mert
problémadefinícióik kiindulópontja a rendelkezésre álló
eszköztáruk, és nem az emberek problémái.

 Mindeközben felmerül az a kérdés, hogy  nem sérti-e a
kialakításra kerülő, személyes adatokat tartalmazó adatbázis
az adatvédelmi törvény rendelkezéseit.

A szentlőrincihez hasonlóan kicsi, átlátható járás szintjén
mindenképpen indokolt egy valódi társadalmi részvételre, élő
jelzőrendszerre épülő, a szűken vett szakmai korlátokon túlmutató,
érdemi esélyegyenlőségi információszolgáltató rendszer kialakítása.
Ennek nem az adatok, hanem az élő kommunikáció és az érintett
emberek bevonása, valamint civil és szakmai szereplőkkel való
együttműködés adhatja az alapját. A jelenleg működő humán
szolgáltatások érdemi áttekintése, a hiányosságok szigorú feltárása
után lehet újratervezni a hiányzó szolgáltatásokat. Ennek egy eleme
lehet a már rendelkezésre álló erőforrások, kapacitások, tudások
újrarendezése, illetve ezután új erőforrások bevonása. Ez lehet az
eddigiektől eltérő új módszereket igénylő lépéseket követel, mint
például önkéntesek bevonása, új támogatások felkutatása, stb.

Célok  Általános érvénnyel esélyegyenlőségi célcsoportoknak
tekintett csoportokról valós és naprakész információk
gyűjtése elinduljon a szentlőrinci járásban
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 Esélyegyenlőségi célcsoportok beazonosíthatósága, a
problémák nagyságrendjének felismerőse a későbbiekben
lehetővé váljon

 Legyen valódi élő kommunikáció és valódi megismerés az
esélyegyenlőségi ügyekben és célcsoportok felé

 Legyen érdemi, szakszerű, tényekre alapozott és döntéshozók
elé tárt áttekintése a járás humán szolgáltatási rendszerének,
a rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázása érdekében

Célcsoportok  Járási humán szolgáltatók,
 önkormányzatok,
 civil szervezetek
 egyházi szervezetek, stb.

Tevékenységek
leírása

 Esélyegyenlőségi információk, adatok hiányának járási szintű
enyhítése érdemi kommunikációs és együttműködési
alkalmak, terek megteremtésével, többek között az
esélyegyenlőségi kerekasztal civil oldalának megerősítése
utáni tovább működtetése

 A jelenlegi intézményrendszeri látásmód vakfoltjainak
feltárása ágazat és szektorközi, valamint érdemi szakmai
elemző módszerekkel, és erre válaszoló intézményi,
szolgáltatásszervezési és hatékonyság javító lépések
előkészítése

 A szociális és gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének
megújítása, kerekasztal létrehozása és működtetése

 Járási szociális szolgáltatástervezési koncepció készítése
 A gyermekvédelmi éves tanácskozások érdemi szolgáltatási

rendszer átvilágítási alkalmakká fejlesztése
Tervezett ütemezés 2015-2016
Várt eredmények  Járási szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészül

 A járás gyermekvédelmi helyzetét áttekintő gyermekvédelmi
tanácskozás

 Jelzőrendszer működik
 Megalakul a Szociálpolitikai kerekasztal
 Újragondolt és újjászervezett járási szolgáltatási rendszer

működik
 Élő és helyi társadalmi aktivitásra alapozott

információáramlás zajlik a témában
Indikátorok  1 szolgáltatástervezési koncepció, kétévente felülvizsgálva

 Szociálpolitikai kerekasztal évente tanácskozik és érdemben
lépéseket kezdeményez, valósít meg

 Gyermekvédelmi tanácskozás a járás helyzetének feltárást
szolgáló szakmai tartalommal

 Jelzőrendszer működésének eredményeként nő a most
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ellátatlan településeken élők ellátottsága
Költségvetés  Az intézmények, hivatalok saját kapacitásai

 Szakértői segítség, amihez bármely humán területet érintő
fejlesztésből indokolt biztosítani a költségeket (1,5 millió
forint)

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Környezeti értelemben az esélyegyenlőségi információk és
adatbázisok kialakítása önmagában nem vet fel jelentős
fenntarthatósági kérdéseket. Megfontolandó, hogy minél inkább
elektronizált legyen az adat és információgyűjtés, ami nem csupán
papír és más energiahasználatot képes mérsékelni, de megfelelő
adatbázis rendszer kialakításával nagyon komoly emberi élő munka
igényt takarítható meg, hiszen nem igényel újra és újra adatbevitelt,
feldolgozást, rögzítést. Ez gazdasági értelemben is segíti a
fenntarthatóságot.
Utóbbihoz kapcsolódóan a befektetett közpénzek és magántőkék,
piaci források hatékony és eredményes felhasználást segítik a
megfelelő információk és hatékonyabb működésmódok, így ez a
fejlesztés közvetlen gazdasági eredményességhez  vezethet, javítva a
gazdasági fenntarthatóságot.
Társadalmi értelemben a beavatkozás célja kifejezetten a társadalmi
fenntarthatóság javítása, hiszen eredményeként jobban láthatóvá
válnak az esélyegyenlőségi problémák, és a tények birtokában
megfelelően alátámaszthatóak az ilyen jellegű fejlesztésekre
fordított források eredményessége, a hasznosulás, a társadalmi célok
elérése.

Megnevezés 1.3 Esélyegyenlőségi és módszertani szemléletformálás és képzés a
közszférában

Prioritás 1. prioritás: Hozzáférés és elérés javítása
Végrehajtásért
felelős gazda

Járási hivatal vagy Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek Esélyegyenlőségi ügyekben felkészült és tapasztalt fejlesztő, képző,
tanácsadó szervezet(ek)

Indoklás A szentlőrinci járásban komoly esélyegyenlőségi problémák szövik át
a mindennapokat. A hivatalok munkatársai, de még a humán
szakemberek nagy része is tájékozatlan, információ és tudáshiány
nehezíti nem csak az elfogadást, de még a jelenségek, folyamatok
megértését is.
A helyi döntéshozók saját feladataik mellett nem látnak rá azokra a
társadalmi jelenségekre és folyamatokra, nem ismerik azokat az
összefüggéseket, amelyek hiányában felelős döntések meghozatala
szinte lehetetlen.
Mindkét csoport munkáját megkönnyítheti az ezzel kapcsolatos
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képzések, gyakorlatba is átültethető módszerek megismerését segítő
és szemléletformáló, érzékenyítő tréningeken való részvétel.

Célok  A döntéshozók és közszolgák esélyegyenlőségi felkészültsége
javul

Célcsoportok  A járás humán és közigazgatási szakemberei, közszolgák
 Helyi döntéshozók

Tevékenységek
leírása

 Esélyegyenlőségi képzések, tréningek lebonyolítása

Tervezett ütemezés 2015-2016
2019-2020 választások után új testületekkel ismételve

Várt eredmények  Felkészültebb és érzékenyebb szakemberek és döntéshozók
Indikátorok  Valamennyi közszolga és helyi döntéshozó részt vett legalább

8 órás érzékenyítő tréningen
 A célcsoport fele részt vett legalább egy két napos képzésen

Költségvetés (teljes,
támogatás, saját erő)

EFOP 1.4.2 Térségi gyerekprogramok kísérő fejlesztése
EFOP-3.3.1 Tanoda programok kísérő fejlesztése
GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások fejlesztése, kísérő
intézkedésként

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

A fejlesztés elősegíti a felelős döntések meghozatalát, ami
egyértelműen társadalmi fenntarthatóságot szolgálja. A gazdasági
értelemben vett fenntarthatóságot azzal segíti elő, hogy az új
ismeretek és hozzáállás birtokában javul a közpénzekkel való felelős
bánásmód.
Környezeti relevanciája az intézkedésnek közvetlenül nincs.

Megnevezés 2.1 Szakma- és szektorközi fejlesztések
Prioritás 2. prioritás: Hátrányok kompenzálása
Végrehajtásért
felelős gazda

Járási hivatal vagy Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek  Önkormányzatok
 Intézmények
 Civil és egyházi szerveződések, szolgáltatók
 Esélyegyenlőségi célcsoportok szervezetei

Indoklás A szentlőrinci járásban a nagyon súlyos szolgáltatási hiányok is
fokozzák az esélyegyenlőségi problémákat. A helyzet által
indokoltnál sokkal kisebb mértékben van jelen a különböző
szakterületek, intézményrendszerek és szektorok közötti
együttműködés. Elsőre példa az egészségügy-szociális, oktatási-
gyermekvédelmi, stb. együttműködési, egyeztetési,
feladatmegosztási és közös erőforrás felhasználási gyengesége. A
szektorok  közötti „átjárhatatlanságot” jelzi az a tény, hogy a
közszférától várják mind a döntéshozók, mind a lakosság, mind
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maguk a közszféra alkalmazottai a problémák megoldását, a
helyzetek kezelését, a civil és egyházi szereplők „kizárásával”. E
„kizárás” és együttműködési hiány valójában inkább figyelmen kívül
hagyás. Ennek a problémának a felismerése, az új megoldások
felismerése jelentős erőforrásokat képes felszabadítani, amire ennek
a forráshiányos vidéknek égető szüksége van.

Célok Felzárkózást elősegítő, hatékonyságot javító, együttműködések
erőforrásokat felszabadító lehetőségeit maximalizáló változások
elérése

Célcsoportok Humán szolgáltató intézmények és szervezetek a járásban
Tevékenységek
leírása

 A humán közszolgáltatások rendszerének és a civil, egyházi
szereplőktől és egymástól „remélhető” segítségek,
együttműködési lehetőségek széles spektrumának feltárása

 Erőforráshatékony, jól szervezett megoldási modellek
kidolgozása és kipróbálása

 Közös szakma- és szektorközi programok, képzések,
egyeztetések, fejlesztések megtervezése és megvalósítása

 Konkrét példák: falugondnokság szerepének átgondolása a
családsegítő, gyermekjóléti, védőnői, háziorvosi, stb.
rendszerek együttműködésének és elérhetőségének
javításában, vagy közművelődési feladatok és civil, egyházi
szervezetek szerepvállalásának elősegítésével, stb.

Tervezett ütemezés 2016-2017
Várt eredmények  Jobban célzott, jobban szervezett és eredményesebb

szolgáltatások működnek a járásban
Indikátorok  Szolgáltatási lehetőségek körének bővülése az átszervezett

megoldásoknak köszönhetően
 Az új szolgáltatásokban részesülő emberek száma

Költségvetés Lehetséges külső források:
EFOP 1.1.2 Nő az esély - romák foglalkoztatásba ágyazott képzése
EFOP 1.2.1 Védőháló a családokért
EFOP 1.4.2 Térségi gyerekprogramok kísérő fejlesztése
EFOP 3.1.3 Társadalmi felzárkózási integrációs köznevelési
intézkedések támogatása
EFOP-3.3.1 Tanoda programok kísérő fejlesztése

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az erőforrások összehangolása, információk megosztása, közösen és
átgondoltan ellátott feladatok közvetlen energia, kiadás, stb.
megtakarítást eredményezhetnek, ami egyértelműen a környezeti és
gazdasági értelemben vett fenntarthatóságot javítja.
Társadalmi értelemben vett fenntarthatóságot segíti elő a
szolgáltatások ismertségének, elismertségének, eredményességének
javulása, ami az együttműködések fokozódásának egyik várható
hatása is lehet.
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Megnevezés 2.2 Integráló (intergenerációs, interetnikus, stb.)  programok
Prioritás 2. prioritás: Hátrányok kompenzálása
Végrehajtásért
felelős gazda

 Humán szolgáltatók
 Civil szervezetek

Partnerek  Önkormányzatok
 Intézményeik
 Civil szervezetek
 Egyházi szervezetek
 Esélyegyenlőségi célcsoportok saját szervezetei
 Piaci cégek

Indoklás Az esélyegyenlőségi problémák fennmaradásának és mélyülésének
egyik legkomolyabb okozója azok az élethelyzetek, életmódok,
működésmódok, amik szinte hermetikusan választják el egymástól a
valamilyen szempontból „más” embereket és csoportjaikat. A
jelenlegi térbeli szegregációs folyamatok, az intézmények
specifikáltásga, stb. ezt a helyzetet tovább rontja. Minden olyan
kísérlet, ami új találkozási felületet termet különféle társadalmi
csoportok, eltérő élethelyzetű emberek csoportjai között, integrációs
hatással, ezáltal esélyegyenlőséget és felzárkózást elősegítő
potenciállal bír.

Célok Új találkozási terek, felületek megteremtése különböző adottásgú
csoportok tagjai között

Célcsoportok  Teljes lakosság
Tevékenységek
leírása

 Intergenerációs programok: Az időseket célzó szolgáltató
intézmények közösségi és önkéntes programjai, gyerekek és
fiatalok bevonásával. Például az intézmény kertjében lévő
lengőteke közös használata, közös és egymástól való tanulási
lehetőségek megvalósítása.

 Interetnikus programok: romák és nem romák számára közös,
kölcsönösen pozitív élményeket és kölcsönös tanulási (tánc,
főzés, stb.) lehetőségeket teremtő járási kulturális események

 Közös és kölcsönös tanulási lehetőségek egyetemista
önkéntesek és helyi gyerekek számára, pl. ki ismeri jobban a
környéket? Hol tudunk szedret szedni? Stb.

Tervezett ütemezés 2015-2020
Várt eredmények  Félelmek, előítéletek, ellenállás, stb. mérséklődése

 Esélyegyenlőségi célcsoportok támogatottsága és bevonásuk
mértéke nő

Indikátorok  Találkozási felületek, alkalmak száma
 A különféle szempontokból eltérő emberek „különbözőségi”

szempontjai, sokszínűsége
 Résztvevők száma

Költségvetés Lehetséges külső források:
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EFOP 1.1.2 Nő az esély - romák foglalkoztatásba ágyazott képzése
EFOP 1.2.1 Védőháló a családokért
EFOP 1.4.2 Térségi gyerekprogramok kísérő fejlesztése
EFOP 3.1.3 Társadalmi felzárkózási integrációs köznevelési
intézkedések támogatása
EFOP-3.3.1 Tanoda programok kísérő fejlesztése

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az intézkedéscsomagnak környezeti fenntarthatóság szempontjából
érdemi relevanciája nincs. Gazdasági fenntarthatóság szempontjából
a sokszínű tevékenységformák és sokféle társadalmi csoport
aktivizálása a megvalósításhoz szükséges források
megszerezhetőségének körét is diverzifikálja, ezáltal gazdasági
értelemben fenntarthatóbbá válik. Társadalmi fenntarthatóság
biztosítását szolgálja közvetlenül.

Megnevezés 2.3 Szektorközi fejlesztések (piaci és civil szférával való
együttműködések)

Prioritás 2. prioritás: Hátrányok kompenzálása
Végrehajtásért
felelős gazda

Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek  Önkormányzatok
 Intézmények
 Esélyegyenlőségi célcsoportok szervezetei
 Segítő civil és egyházi szervezetek
 Piaci cégek

Indoklás A szentlőrinci járásban komoly szociális problémák vannak jelen és
éleződnek. A járás helyzete rosszabb, és az itt élők és dolgozók
közérzete és érzékelése is rosszabbnak mutatja, mint adottságai
alapján az indokolt lehet. Komolyak az elérhetőségi problémák, de
ezt nem oldaná egy akár Szentlőrincig érő autópálya. Jelentős az
alacsony státuszú, nehéz helyzetű lakosság részaránya, de sok
kezdeményezés, kiváló természeti környezet, egy komoly
erőforrásokkal bíró nagyváros közelsége és ennek lehetőségei
kiaknázatlanok.
A foglalkoztatási problémák égetőek, de a járás nincs piaci cégek
híján, van lehetőség továbblépni. A szellemi potenciál és az
együttműködésekben, közös megoldásokban kínálkozó
erőforrásoknak nemhogy a felhasználása, de igazán feltárása sem
történik meg.
A piaci cégek, az önkéntesség, adományok nyújtása, folyamatos
támogatások, társadalmi vállalkozások, stb. rejlő lehetőségek
feltáratlanok és kiaknázatlanok.

Célok  A piaci és civil szektorral való együttműködésekben rejlő
lehetőségek feltárása és kiaknázása
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Célcsoportok  Humán szolgáltató intézmények
 Humán segítő szervezetek
 Esélyegyenlőségi célcsoportok szervezetei

Tevékenységek
leírása

 „Civilesíthető” vagy egyházi szervezetekkel megvalósítható
humán szolgáltatások, esélyegyenlőségi programok
számbavétele

 Együttműködések kialakítása a más szektorokban aktív, és
forrásokat mozgósítani képes szervezetek bevonása és
elkötelezése érdekében

 Piaci cégekkel való kapcsolatépítés annak érdekében, hogy
fenntartható és eredményes együttműködésekkel segítsék a
járás esélyegyenlőségi problémáinak mérséklését

 Társadalmi célú vállalkozások indítása
Tervezett ütemezés 2015-2020
Várt eredmények  A civil, egyházi és piaci szegmens eddig kiaknázatlan

együttműködési, szolgáltatói, segítői potenciálja
felhasználhatóvá válik a járás humán szektorában, az
esélyegyenlőségi területen

Indikátorok  Létrejött szektorközi kapcsolatok
 Szektorközi kapcsolatokkal megoldott probléma, ellátott

szolgáltatás, stb. száma
 Más szektor által finanszírozott és/vagy biztosított

szolgáltatások, programok és érintettek száma
 Működő társadalmi célú vállalkozások száma

Költségvetés Lehetséges külső források:
EFOP 1.1.2 Nő az esély - romák foglalkoztatásba ágyazott képzése
EFOP 1.2.1 Védőháló a családokért
GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások fejlesztése
GINOP 5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási
költségeinek támogatása
GINOP 5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia
régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek
bevezetése a munkáltatóknál

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az erőforrások összehangolása, információk megosztása, közösen és
átgondoltan ellátott feladatok közvetlen energia, kiadás, stb.
megtakarítást eredményezhetnek, ami egyértelműen a környezeti és
gazdasági értelemben vett fenntarthatóságot javítja. A külső partner
által behozott források tehermentesítik a közszféra intézményeit,
ami egyértelműen gazdasági fenntarthatóságot javítja.
Társadalmi értelemben vett fenntarthatóságot segíti elő a
szolgáltatások ismertségének, elismertségének, eredményességének
javulása, ami az együttműködések fokozódásának egyik várható
hatása is lehet. Másrészről a helyi civil vagy piaci cégek
elköteleződése és aktív szerepvállalása a járás életében élő
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kapcsolatok erősödése által közvetlen társadalmi fenntarthatóságot
erősítő tényező.

Megnevezés 3.1 Mélyszegénységben élőknek és romáknak
Prioritás 3. prioritás: Lehetőségek biztosítása (célzott programok)
Végrehajtásért
felelős gazda

Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek  Önkormányzatok
 Intézményeik
 Érintett esélyegyenlőségi célcsoport saját szervezetei
 Őket segítő szervezetek

Indoklás A szentlőrinci járásban a mélyszegénységben élő emberek minden
településen jelen vannak. Életesélyeik, kilátásaik nagyon rosszak.
Célzott, kifejezetten őket segítő programokra szükség van.

Célok A mélyszegénységben élők, kiemelten a cigányok speciális
szükségleteinek kielégítése, felzárkózásuk elősegítése

Célcsoportok  Mélyszegénységben élő emberek
 A járásban élő romák

Tevékenységek
leírása

 Az érintett célcsoportok speciális igényeire reflektáló
szolgáltatások, programok megtervezése és elindítása

 Éhezést, lakhatási nehézségeket, fűtéshiányt enyhítő
segítségnyújtás megszervezése

Tervezett ütemezés 2015-2020
Várt eredmények  A mélyszegénységben élő és cigány emberek felzárkózási

lehetőségei bővülnek
Indikátorok  Közvetlen segítséget kapott emberek száma

 Indított szolgáltatások, programok száma
 A járásban érdemben ellátott települések száma

Költségvetés  Bármely humán fejlesztési program részeként megvalósítható
fejlesztések

 Adományok, felajánlások
Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az intézkedésnek közvetlen gazdasági és környezeti hatása nincs.
Maga az intézkedés a társadalmi fenntarthatóságot segíti elő a
szolidaritás fokozásával.

Megnevezés 3.2 Gyerekeknek, családoknak

Prioritás 3. prioritás: Lehetőségek biztosítása (célzott programok)
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Végrehajtásért
felelős gazda

Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek  Önkormányzatok
 Intézményeik
 Érintett esélyegyenlőségi célcsoport saját szervezetei
 Őket segítő szervezetek

Indoklás A szentlőrinci járásban élő gyerekek és családok helyzete valamennyi
járási településen nehéz. Akiknek nincs munkájuk, azok azért, az
alacsony bérek eredményeként, a dolgozói szegénység jelensége
miatt a többiek is nehezen boldogulnak. Célzott, kifejezetten a
családokat megtámogató, illetve a gyerekek esélyeit
növelőszolgáltatásokra, programokra szükség van.

Célok A gyerekek speciális szükségleteinek kielégítése, fejlődésük,
felzárkózásuk elősegítése

Célcsoportok  Gyerekek
 Családok

Tevékenységek
leírása

 A kisgyermekek korai fejlesztésének lehetőségeit
megteremteni a járás lehető legtöbb településén

 Iskolai tanulási lehetőségeket támogató tanodai programok
indítása

 Szünidős, hétvégi gyerek és családi programok szervezése
járási együttműködéssel, koordinációval

Tervezett ütemezés 2015-2020
Várt eredmények  A gyerekek felzárkózási lehetőségei bővülnek
Indikátorok  Közvetlen segítséget kapott gyerekek, családok száma

 Indított szolgáltatások, programok száma
 A járásban érdemben ellátott települések száma

Költségvetés (teljes,
támogatás, saját erő)

 Adományok, felajánlások
 EFOP 1.2.1 Védőháló a családokért
 EFOP 1.4.2 Térségi gyerekprogramok kísérő fejlesztése
 EFOP 3.1.3 Társadalmi felzárkózási integrációs köznevelési

intézkedések támogatása
 EFOP-3.3.1 Tanoda programok kísérő fejlesztése

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az intézkedésnek közvetlen gazdasági és környezeti hatása nincs.
Maga az intézkedés a társadalmi fenntarthatóságot segíti elő a
felnövekvő generációról való gondoskodás biztosításával.

Megnevezés 3.3 Nőknek

Prioritás 3. prioritás: Lehetőségek biztosítása (célzott programok)

Végrehajtásért Esélyegyenlőségi Kerekasztal
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felelős gazda
Partnerek  Önkormányzatok

 Intézményeik
 Női szervezetek
 Őket segítő szervezetek

Indoklás A szentlőrinci járásban élő nők helyzete nem látványosan rosszabb a
férfiakénál. Azonban a családok ellátásának, a háztartás
fenntartásának feladatai máig inkább őket terhelik. A közéletben
kevésbé vesznek részt vezető szerepben, miközben az ügyek
működtetésében kulcsszerepet vállalnak. Az önkéntesek mindig
inkább nők. Eközben nincsenek előttük igazi jó minták, az üvegplafon
létezik, a párkapcsolati erőszak áldozatai jellemzően ők. Célzott,
kifejezetten nőket támogató információkra, szolgáltatásokra,
programokra szükség van.

Célok A nők speciális szükségleteinek kielégítése, esélyegyenlőségük
elősegítése

Célcsoportok  Nők
Tevékenységek
leírása

 Női szerepek, minták, sikerek bemutatása
 Kifejezetten női  alkalmazkodási nehézségek megvitatását és

kezelését segítő szolgáltatások indítása
 Női vállalkozások kapacitálása
 A nők közéleti szerepvállalásának elősegítése

Tervezett ütemezés 2015-2020
Várt eredmények  A nők hátrányai mérséklődnek
Indikátorok  Közvetlen segítséget kapott nők száma

 Indított szolgáltatások, programok száma
 Sikertörténetek száma
 Női vállalkozók, döntéshozók száma

Költségvetés (teljes,
támogatás, saját erő)

 Adományok, felajánlások
 EFOP 1.1.2 Nő az esély - romák foglalkoztatásba ágyazott

képzése
 EFOP 1.2.1 Védőháló a családokért
 GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások fejlesztése

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az intézkedésnek közvetlen gazdasági és környezeti hatása nincs.
Maga az intézkedés a társadalmi fenntarthatóságot segíti elő a nők
esélyeinek javításával.

Megnevezés 3.4 Szépkorúaknak

Prioritás 3. prioritás: Lehetőségek biztosítása (célzott programok)
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Végrehajtásért
felelős gazda

 Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek  Önkormányzatok
 Intézményeik
 Idősklubok
 Nyugdíjas szervezetek
 Őket segítő szervezetek

Indoklás A szentlőrinci járásban élő szépkorúak egy része szegénységben él.
Eközben azok, akiknek jövedelmi viszonyai nem rosszabbak, mint
akár a nagyon alacsony bérért dolgozó aktív korú embereké, mégis
sok mindent nélkülöznek. A társaságot, a családot, a mobilitási
lehetőségeket, stb. Kifejezetten időseket célzó szabadidős, kulturális
programokból hiány van. Célzott, kifejezetten időseket elérő és
támogató információkra, szolgáltatásokra, programokra szükség van.

Célok Az idősek  speciális szükségleteinek kielégítése
Célcsoportok  Szépkorúak a járásban
Tevékenységek
leírása

 Időseket érdeklő szabadidős programok
 Idősekre irányuló humán szolgáltatásfejlesztések (pl.

demensek, nehezen mozgók, stb.)
 Járáson belüli „szomszédolós” programok szépkorúaknak

Tervezett ütemezés 2015-2020
Várt eredmények  Az idősek életminősége és szolgáltatásokhoz való hozzáférése

javul
Indikátorok  Közvetlen segítséget kapott idősek száma

 Indított szolgáltatások, programok száma
Költségvetés (teljes,
támogatás, saját erő)

 Adományok, felajánlások

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az intézkedésnek közvetlen gazdasági és környezeti hatása nincs.
Maga az intézkedés a társadalmi fenntarthatóságot segíti elő az
idősekről való gondoskodás, a közbizalom erősítése által, ami a saját
idős korunkra hasonló biztató esélyeket vetít előre.

Megnevezés 3.5 Fogyatékossággal élőknek
Prioritás 3. prioritás: Lehetőségek biztosítása (célzott programok)

Végrehajtásért
felelős gazda

 Esélyegyenlőségi Kerekasztal

Partnerek  Önkormányzatok
 Intézményeik
 Fogyatékossággal élők vagy egészségkárosodottak szervezetei
 Őket segítő szervezetek

Indoklás A szentlőrinci járásban élő fogyatékossággal élőkről nincsenek
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megbízható információk. Azonban az országos statisztikák, célzott
kutatások és sorstárs szervezetek információi alapján okkal
feltételezhetjük, hogy ezeknek az embereknek nagy része
szegénységben él, és nem jut hozzá számára fontos segítséghez. A
járásban nincsenek fogyatékossággal élőket célzó közszolgáltatások.
Célzott, kifejezetten őket elérő és támogató információkra,
szolgáltatásokra, programokra szükség van.

Célok A fogyatékossággal élők, tartósan egészségkárosodottak  speciális
szükségleteinek kielégítése

Célcsoportok  Fogyatékossággal élők a járásban
 Megváltozott munkaképességű emberek
 Tartósan egészségkárosodott emberek

Tevékenységek
leírása

 Fogyatékossággal élőkre irányuló, segítő, fejlesztő
szolgáltatások biztosítása

Tervezett ütemezés 2015-2020
Várt eredmények  Javul a fogyatékossággal élő és tartósan egészségkárosodott

emberek életminősége és szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Indikátorok  Közvetlen segítséget kapott érintettek száma

 Indított szolgáltatások, programok száma
Költségvetés (teljes,
támogatás, saját erő)

 Adományok, felajánlások

Fenntarthatóság
(környezeti,
társadalmi,
gazdasági)

Az intézkedésnek közvetlen gazdasági és környezeti hatása nincs.
Maga az intézkedés a társadalmi fenntarthatóságot segíti elő a
rászorulókról való gondoskodás, és az ennek következtében
megerősödő közbizalom által.
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Szentlőrinci járás

Esélyteremtő programterve

MELLÉKLETEK
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programok kialakítása a Szentlőrinci járásban” projekt keretében

Megbízott: Logframe Bt.
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Herpainé Márkus Ágnes, igazgató
Társadalmi Összetartozásért Alapítvány
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Jó gyakorlatok az óvodai nevelésben
Készítette: Györkőné Molnár Judit
Helyzetelemzés
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Óvodás gyermekek szociokulturális háttere nagyon változatos képet mutat.

Esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása
Oktatás szervezési gyakorlatok
Diszkrimináció és szegregáció mentesség
Kiemelt feladat a gyermekek integrált nevelése
Biztosított az intézményesített nevelés
Komplex fejlesztés
Egyéni fejlesztés
Családdal való együttnevelés
Szülő-pedagógus partneri kapcsolat
Gyermekvédelmi feladatok

Kapcsolataink
Közművelődési Intézmény
Városi Könyvtár
Városi Televízió
Eszterházy egészségügyi Központ
Megyei és Járási Szakértői bizottság
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Védőnő, látás-hallás és ortopédiai szűrővizsgálat, rendezvényeinken való közreműködés
egészségmegőrző programokkal
Óvoda orvos, Fogorvos
Székhely, telephely és tagóvodák közti kapcsolattartás
Általános Iskola
MME
Magyarlukafai Kaptár Egyesület
Nagypalli Hagyományőrző Egyesület
Czékmány Vera kerámikus
KOKOSZ
Mecsek Erdő Zrt.

Képzések
Intézményi jó gyakorlatok
Tehetségpont
Tehetséggondozó műhelyek működtetése
IPR program
Egyénre szabott fejlesztés
Mérés-értékelés
PDCA:- tervezés

- megvalósítás
- értékelés
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- beavatkozás
Intézményi jó gyakorlatok átadása
Tudásmegosztás
Intézményünkben kidolgozott szakmai jó gyakorlatainkat: „csuhé-csudák”,
„Néphagyományok tevékenységközpontú beépítése heterogén és homogén életszervezésű
csoportokban” elnevezésű jó gyakorlatot átvevő intézmények:
Kutas Lábod MKI Pöttömpark Napköziotthonos Óvoda Nagykorpád 2010.
Janikovszky Éva ÁMK Óvoda és Bölcsőde Kozármisleny 2010.
Ormánsági Apró falva Óvoda- Kémes Községi Önkormányzat 2013.
Balástya Általános Művelődési Központ 2013.
Pellérdi ÁMK Gyódi Óvoda és Művelődési Ház 2014.
Görcsönyi Óvoda 2014.
Szavai Óvoda 2014.
Szalánta Óvoda 2014.
Színes ujjak tehetségműhely
Aprók tánca tehetségműhely
Erdei óvoda
Alkot-lak tehetségműhely
Német nyelvi tehetségműhely
Királyegyházai Tagóvoda
Szülő-pedagógus partneri kapcsolatot erősítő gyakorlat, intézkedések
Kihelyezett szülői értekezlet
Szülőkkel való közös programszervezés
Alapítványok
Zsibongó Alapítvány:
Számlaszám:50700011-15103013
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány
Számlaszám: 50700011-15102249
Pályázatok
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0005 „kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív
intézményekben” c. pályázati program
TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0147 „Társadalmi megújulás operatív program” Referencia- intézmények
országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázat
- Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény „programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó
intézmény, referenciahely”.
„ új típusú gyakorlóhely, tehetségpont”
„A referencia- intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében
koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal szervezeti innovációval rendelkező
és ezt szolgáltatásaiban publikálni, átadni képes közoktatási intézmény.
A referencia intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai.
- 2011.02.15.NTP-OKA-XX. „ Az óvodában működő tehetséggondozó műhelyek támogatása”
- 2013. novemberben nyertes NTP-OTM-MPA-12-060 pályázat „Tehetséggondozás népi
örökségünk nyomában
- 2014.02.20 keltezéssel A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága
Tehetségpont működési kérelmünket elfogadta.
Svájci- Magyar Együttműködés
- KOKOSZ
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Jó gyakorlatok a közoktatásban
Készítette: Petz Józsefné

Célok kialakulása
Az Országgyűlés 47/2007. (V. 31.) OGY határozatával „Legyen jobb a gyermekeknek” olyan
Nemzeti stratégiai programot (2007-2032) fogadott el, melyben többek között kiemelte:

 Alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működés módja és szemléletei, melyek
hozzájárulnak a kirekesztés, a szegénység újratermelődéséhez.

 A stratégia egyik kiemelt fejlesztési területei legyenek a képességek kibontakozását, a
sikeres pályafutást segítő intézmények.

 A fejlesztések kijelölt iránya legyen a szegénység, a szociálisan hátrányos helyzetűek
újratermelődésének megakadályozása.

 Fontos cél a korai iskola elhagyás csökkentése, a felsőfokú végzettségűek számának
növelése.

 Infrastrukturális beruházások szolgálják a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Annak érdekében, hogy a Szentlőrinci Kistérség, később a Szentlőrinci Járás meg tudjon felelni a
kihívásoknak a társadalmi felzárkózás illetve az esélyegyenlőség területén, közös esélyegyenlőségi
célokkal, programmal kellett, hogy rendelkezzen.
A 2004-ben megalakult Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei közös célokat fogalmaztak meg. Ilyen volt többek között:

 Közös projektek és pályázatok megvalósítása. Pl.: DDOP, TÁMOP, TIOP…
 Közoktatási intézmények fenntartásával, működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos célok

megvalósítása Pl.: SZONEK létrehozása, intézmények működtetésének felvállalása.
Köznevelés helyzete

Legoptimálisabb az a helyzet, amikor egy intézmény jogilag rendezett, gazdaságilag stabil és a helyi
hagyományrendszer által meghatározottan végezheti munkáját.
Ez volt a célja a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásnak akkor, amikor 2008.
július 1- jén létrehozta a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központot (SZONEK), és a
Szentlőrinci Kistérség egész területén - Hetvehely kivételével- integrálta a nevelési és oktatási
intézményeiket.
Szentlőrinc város iskolái és óvodái mellett tagintézményként Bicsérd, Bükkösd, Királyegyháza és
Szabadszentkirály kisiskolái és óvodái alkották az integrált oktatási intézményt.
Az átszervezés nem öncélú fenntartói lépés volt, hanem komoly szakmai és infrastrukturális
fejlesztés is.

Célok közt szerepelt:

 a nevelés és oktatás minőségének és eredményességének javítása
 a működéshez szükséges állami hozzájárulás maximalizálása
 és a pályázatokon (DDOP, TÁMOP, TIOP) eredményes részvétel
 Az elért eredmények:
 A különböző intézményegységek és tagintézmények önálló vezetéssel jelenítették meg

sajátos érdekeiket, szakmai profiljukat, de egységes Pedagógiai Program és Szervezeti és
Működés i Szabályzat alapján működtek.

 Közvetlenebbé vált a kistérség pedagógusainak együttműködése, megteremtődött az
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egymástól való tanulás feltétele.
A jó gyakorlatok átvételével új, színes programokkal bővült az intézményegységek kínálata.
Mindez a pedagógiai munka hatékonyságát növelte.

 Az érdekképviseleti testületek - szakszervezet, közalkalmazotti tanács _ egységesedtek,
érdekérvényesítő képességük nőtt.

 A tanulóközösségek számára lehetőség nyílott az egymás előtti szereplésre, közös
versenyeken, vetélkedőkön való részvételre.

 A közös munkaerő-gazdálkodás megtakarítást eredményezett a fenntartónak.
 Sikeres pályázatok készültek

o A DDOP -3.1 .2.27 - a ,,Szentlőrinci Kistérségi oktatási- Nevelési Központ kialakítása"
című pályázat iskolai fejlesztéseket, infrastrukturális bővülést hozott.

o A TÁMOP 3.1.4 - pályázat a nevelőtestület szakmai megújulását eredményezte
o A TIOP - 1.1.1-09/1 - a tanulói laptopok bővülését biztosította
o A TIOP - 1.1.1-07/1 - pályázattal tantermi csomagok, interaktív táblák beszerzésére nyílt

lehetőség
o A TÁMOP – 3.1.7 -11/2-2011 - referenciaintézményi szerepkörhöz juttatta a SZQNEK

iskoláit. Példaértékű működésével adaptációs lehetőséget biztosít más intézmények
számára.

2013. január elsején megalakult a Szentlőrinci Járás és vele együtt a Szentlőrinci Tankerület.
2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek az iskolák, így a SZONEK iskolái is. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szentlőrinci Tankerülete az irányítás mellett a működtetéssel járó
feladatokat is átvállalta a tagintézményekben: Bicsérd, Bükkösd, Szabadszentkirály, Királyegyháza
iskoláinál. Szentlőrincen a működtető a Szentlőrinc Városi Önkormányzat lett.
Az állami fenntartásba vétel folyamataként január 1-jétől megszűnt a SZONEK önálló gazdálkodási
jogköre.
A tankerület igazgatójának feladatkörébe került Hetvehely és a SZONEK iskoláinak irányítása,
pedagógiai munkájának koordinálása.

A tankerület főbb statisztikai adatai a 2014/2015-ös tanévben

Feladat-ellátási
hely Pedagógusstátusz Technikai

státusz/NOKS Tanulók száma Ebből HH/HHH
tanuló

Ifjúság Úti
Általános Iskola 43 4 536 69/45

Alapfokú
Művészeti Iskola 11 - 220 70/41

Általános Iskola,
Előkészítő
Szakiskola, EGYMI
és Kollégium

11 4 33 19/9

Bicsérdi Általános
Iskola 13 4 121 29/18

Bükkösdi
Általános Iskola 19 4 145 68/67

Királyegyházai
Általános Iskola 13 5 103 38/33

Szabadszentkirályi 14 4 111 48/45
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Általános Iskola
Hetvehelyi
Általános Iskola 10 1 58 28/18

Összesen 134 26 1327 369/276

Az integráltan oktatott különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók
összlétszáma a tankerültben 47 fő, arányuk 4%. Szakértői vélemény alapján önálló
tanulócsoportban oktatott SNI-s tanulók száma 33 fő. Ellátásuk két intézményben biztosított:
Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI tagintézményében és a Hetvehelyi Általános Iskolában.
A hátrányos helyzetű tanulok száma a tankerületben 369, ami az összes tanuló 28%-a. A HH arány
a Szentlőrinci EGYMI SNI-s gyermekeket nevelő általános iskolájában eléri a 58%-ot. Kiemelkedően
magas a HH arány Bükkösd (47%), Szabadszentkirály (43%) és Hetvehely (48%) iskolákban, nem
haladja meg a 40%-ot a HH arány Bicsérd (24%), Szentlőrinc (13%), Királyegyháza (37%)
településeken lévő iskolákban.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók összlétszáma 276 fő, ez a tanulók 37%-a. Kiemelkedően
magas a HHH-s tanulók iskolán belüli aránya a bükkösdi (46%), a szentlőrinci EGYMI (27%) és a
szabadszentkirályi (41%) iskolákban. Legalacsonyabb a HHH arány a szentlőrinci és a bicsérdi
általános iskolákban.
A más településről bejáró tanulók összlétszáma 366 fő, arányuk a Szentlőrinci Általános Iskola
kivételével magas, 35% és 60% közötti.
Nemzetiségi oktatásra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák közül az
alábbiakra van lehetőség:

- Német nemzetiségi nyelvoktatás a Szentlőrinci Általános Iskolában (tanulók 33%-a),
továbbá a Bükkösdi (tanulók 65%-a) és a Hetvehelyi (7-8. évfolyamon kifutó képzés,
tanulók 23%-a) Általános Iskolákban

- Német kétnyelvű oktatás a Hetvehelyi Általános Iskolában (1-6 évfolyamon felmenő képzés,
tanulók 70%-a)

- Magyar nyelvű cigány kisebbségi nevelést-oktatás a bükkösdi (tanulók 35%-a),
királyegyházai (tanulók 100%-a), szabadszentkirályi (tanulók 95%-a), a hetvehelyi (tanulók
70%-a) általános iskolákban, továbbá a szentlőrinci EGYMI SNI-s tanulókat önálló
tanulócsoportban oktató általános iskolában (tanulók 100%-a).

Az egy osztályra jutó tanulólétszám az állami intézményekben átlagosan 16,8 fő. Összevont osztály
a Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI tagintézményében és a Hetvehelyi Általános Iskolában van az
SNI-s tanulók évfolyamaiból.

Tárgyi feltétek alakulása a járás közoktatási intézményeiben
2011-ben zárult „A Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ kialakítása” című DDOP-
3.1.2/2F-2f-2009-0022 azonosítószámú projekt, melynek keretében közel 1 milliárdos beruházás
valósult meg a Szentlőrinci Járási köznevelési intézményeiben. A fejlesztések eredményeként
megtörtént az iskola épületek alapvető fizikai akadálymentesítése, nyílászárók cseréje,
homlokzatának felújítása, továbbá az IKT eszközök befogadására alkalmas-, és sajátos nevelési
igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttneveléséhez befogadó intézményi
környezet kialakítása.
Szintén 2011-ben TIOP 1.1.1/09 és TIOP 1.1.1/07-es projektek keretében tanári és tanulói laptopok,
továbbá interaktív táblák beszerzésével megújult az informatikai eszközpark, ezzel párhuzamosan
TÁMOP 3.1.4 és TÁMOP 3.1.7 projektek keretében szakmai tartalmi megújulás zajlott le a járás
91%-át lefedő OM 201052 intézményben.
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A köznevelési intézmények közül Hetvehely és Szabadszentkirály épületei maradtak ki a DDOP-s
fejlesztésből, így ott nagymértékű lemaradás tapasztalható. Átfogó felújításra szorul a hetvehelyi
iskolaépület.
Minden iskola rendelkezik könyvtárral. 2013-ban TIOP 1.2.3-11/1 pályázat támogatásából online
könyvtári szolgáltatások igénybevételét is biztosító IKT infrastruktúra fejlesztések valósultak meg a
szentlőrinci, bükkösdi és a bicsérdi iskolákban. A hét feladatellátási helyen 59 tanteremben és 25
szaktanteremben folyik az oktatás. Tornateremmel mindössze 3 feladatellátási hely rendelkezik
(Szentlőrinc, Bicsérd, Hetvehely), további 4 feladatellátási helyen tornaszoba található.

Pedagógusok felkészítése az esélyegyenlőségi program megvalósítására
A tankerületben összesen 115 pedagógus dolgozik, az egy pedagógusra jutó tanulólétszám 10,1.
Az elmúlt évek UNIO-s pályázati projektjei, illetve az IPR támogatások következményeként a
pedagógusok széles körben vettek részt kompetencia alapú, illetve IPR képzéseken. Legnagyobb
arányban a „Hatékony együttnevelés az iskolában” (nevelőtestületi), illetve a haladási ütemet
segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, projektpedagógiai, drámapedagógia, a
kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása, az SDT keretrendszerének,
adatbázisának kezelése, tanulói differenciálás heterogén csoportokban, árnyalt értékelés, óvoda
iskola átmenet, hatékony tanuló megismerési technikák, tevékenységközpontú pedagógiai,
multikulturális tartalmak című képzéseken vettek részt a pedagógusok. Egyéb típusú
továbbképzések a szentlőrinci pedagógusoknál volt jellemző. Pl.: „Konfliktuskezelés a közoktatási
intézményben”, „Diagnosztika, terápia, fejlesztés”, „Komplex művészeti nevelés”, „Tanulásban
akadályozottak pedagógiája, Sindelar program”.

Az iskolákban folyó szakmai tevékenység

Ssz. INTÉZMÉNY ISKOLÁBAN FOLYÓ PEDAGÓGIAI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

1.

Szentlőrinci
Általános Iskola
Bicsérdi Általános
Iskola
Tagintézménye

 Kompetencia alapú oktatás teljes lefedettséggel: 1-8.osztályig
szövegértés-szövegalkotás, matematika, 4-8. osztályig angol nyelv, 5.6.
osztály szociális kompetenciák, 7.8. osztály életpálya építés

 Erős innovativitás: a most érvényes, illetve fenntartási
kötelezettséggel terhelt UNIO-s projektek: HEFOP 3.1.3, DDOP 3.1.2.,
TIOP1.1./09, TIOP1.1.1/07, TIOP 1.2.3., TÁMOP 3.1.7. (kompetencia
alapú oktatás és új típusú gyakorlóhely referencia intézmény)

 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása: Útravaló-
MACIKA ösztöndíjprogram, IPR

 Örökös Ökoiskola
 A teljes szakos ellátottság áttanítókkal megoldott.

A tanórák után napközi és tanulószobai lehetőséget kínál tanulói számára.
Mindkettőben napi háromszori étkezés biztosított. Emellett gazdag
szabadidős programkínálatot nyújtanak a tanulóik számára:
 Tehetséggondozás:

o szakkörök: angol fakultáció, matematika, játékos matematika,
mese-tanoda, informatika, ÖKO, kézműves, ügyes kezek,
énekkar, furulya, középiskolai felkészítő magyar nyelvből,
matematikából
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o sportkörök: tájékozódási futás, labdarúgás, labdajátékok,
akrobatikus pompon, tánc, tömegsport

o könyvtári foglakozások, versenyfelkészítők
 Felzárkóztatás: korrepetálások, egyéni fejlesztők,
 Egyéb: témanapok, jeles napokhoz köthető programok

2.

Szentlőrinci
Általános Iskola
Bükkösdi Általános
Iskola
Tagintézménye

 Német nemzetiségi nyelvoktató program szerint és roma program
szerint folyó oktatás.

 Erős innovativitás: a most érvényes, illetve fenntartási
kötelezettséggel terhelt UNIO-s projektek DDOP 3.1.2., TÁMOP 3.1.4.,
TIOP 1.1.1/07, TIOP1.1.1/09, TIOP 1.2.3., TÁMOP 3.1.5. (Gyakornoki
évek szakmai program), TÁMOP 3.1.2. – 12/2 (digitális
tananyagfejlesztés és –kipróbálás), TÁMOP 3.1.7 (tehetséggondozó,
befogadó és új típusú gyakorlóhely referencia intézmény)

 Kiváló tehetségpont,
 Ökoiskola
 A teljes szakos ellátottság áttanítókkal megoldott.

A tanórák után napközi és tanulószobai lehetőséget kínál tanulói számára.
Mindkettőben napi háromszori étkezés biztosított. Emellett gazdag
szabadidős programkínálatot nyújtunk tanulóink számára:
 Tehetséggondozás:

o Alapfokú Művészeti Iskolai képzés lehetősége a Szentlőrinci
AMI keretében képzőművészet, hangszeres tanszakokon,
valamint  Kapronczai AMI  kihelyezett társastánc tanszakán.

o Szakkörök: KŐ (környezetőr), irodalmi önképzőkör,
színjátszó, kézműves,  4H, informatika, angol, közlekedési,
olimpiai sportfelkészítők, tömegsport, versenyfelkészítők

 Felzárkóztatás: korrepetálások, szintentartók,
Egyéb: projeketek, témanapok, témahetek, jeles napokhoz köthető
programok, hétvégi túrák

3.

Szentlőrinci
Általános Iskola
Királyegyházai
Általános Iskola
Tagintézménye

 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása: Útravaló-
MACIKA ösztöndíjprogram, IPR

 Magyar nyelvű roma kisebbségi program
 A nevelőtestület jól képzett, könnyen motiválható, innovatív, HEFOP

2.1.5, TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.1.7,, TIOP1.1./09, TIOP1.1.1/07, ,
DDOP3.1.2  projektek résztvevője

 Az intézmény sikeres előminősítésen vett részt a TÁMOP 3.1.7
programban befogadó  és új típusú gyakorlóhely referencia intézmény
címre.

 Ökoiskola.
 Napközis és tanulószobai foglakozások minden tanuló számára

biztosítottak (96%)
 Alapfokú Művészeti Iskolai képzés lehetősége: hangszeres tanszak  a

Szentlőrinci AMI keretében, továbbá társastánc a Baranya Kulturális
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Egyesület Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében.
 Tehetséggondozás: angol, ügyes kezek, technika, informatika szakkör,

sportkör, könyvtári foglakozások, versenyfelkészítők
 Minden osztály az utolsó tanítási héten tanulmányi kirándulásokon

vesz részt, két évente Balatonmárián táboroznak  a diákok, erdei
iskolai programot is szerveznek, változatos helyszíneken és
tematikával.

Igény szerint úszásoktatást, korcsolyázást, színházlátogatást szerveznek

4.

Szentlőrinci
Általános Iskola
Zsigmond Király
Általános Iskola
Tagintézménye

 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása: Útravaló-
MACIKA ösztöndíjprogram, IPR

 Magyar nyelvű roma kisebbségi program
 A nevelőtestület jól képzett, könnyen motiválható, innovatív, HEFOP

2.1.5, TÁMOP 3.1.7, TIOP1.1.1/07,  TÁMOP 3.1.7 projektek résztvevője
 Az intézmény sikeres előminősítésen vett részt a TÁMOP 3.1.7

programban befogadó  és új típusú gyakorlóhely referencia intézmény
címre.

 Ökoiskola.
 Napközis illetve tanulószobai foglalkozások a tanulók 85%-ának.
 Az IPR programok (korcsolyázás, túrák, színházlátogatások,

kirándulások. minden tanévben legalább két kiemelt projekt, a jeles
napokhoz rendezvényei

 Tehetséggondozás keretében évente indított szakkörök, sportkörök:
angol, biológia, informatika, ügyes kezek, színjátszó, rajz, újságíró,
ÖKO, tömegsport, aerobic, kosárlabda,

 Felzárkóztatás: magyar, matematika és angol tantárgyakból.
 Alapfokú Művészeti Iskolai képzés lehetősége a Szentlőrinci AMI

(hangszeres és néptánc tanszakok)

5.
Szentlőrinci
Általános Iskola
(székhely)

 Német nemzetiségi nyelvoktatás, 15 éves testvériskolai kapcsolattal
 Angol nyelvoktatás már 1. osztálytól
 Ökoiskolai tevékenység – környezettudatos magatartás kialakítása
 Referencia-intézményi tevékenység: kompetencia alapú oktatás,

felsőoktatási gyakorlóhely
 Pályázati fenntartás:

o HEFOP 3.1.3 –kompetencia alapú oktatás
o TÁMOP 3.1.4. – kompetencia alapú oktatás (szövegalkotás-

szövegértés, matematika, angol, életpálya-építés), témahetek,
3 hetet meghaladó projekt

o TIOP1.1./09, TIOP1.1.1/07, TIOP 1.2.3. digitális tartalmak és IKT
eszközök tanórai alkalmazása

o TÁMOP 3.1.5. pedagógus képzés támogatása, új típusú
szaktanácsadás

o TÁMOP 3.1.7. (kompetencia alapú oktatás és új típusú
gyakorlóhely referencia intézmény)
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 hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása: Útravaló-
MACIKA ösztöndíjprogram, IPR

 iskolai könyvtár a másnapi felkészülés és információgyűjtés helyszíne 6
tanulói számítógéppel, internet hozzáféréssel

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal a nevelőtestület az alábbi
módon foglalkozik:

o A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei: tanulmányi
versenyek, vetélkedők, szakkörök (könyvbarát, média, verselő-
nyelvelő, anyanyelvi, német, matematika alsós, matematika
felsős, kémia, informatika 5-6, 7-8., énekkar, ökoszakkör)

o tömegsport: foci, kézilabda, tollaslabda, alsós tömegsport,
úszástanfolyam, korcsolyázás

 Gyenge képességű tanulók felzárkóztatása: korrepetálások,
mentorálás.

 Kulturális programok: színház, bábszínház és múzeumlátogatások,
tanulmányi kirándulások, filharmóniai hangversenyek

 A délutáni napközis csoportok száma a 2013/2014-es tanévben 7-ről
10-re, a tanulószobai csoportok száma 1-ről 2-re növekedett.

 Alapfokú Művészeti Iskolai képzés lehetősége a Szentlőrinci AMI
(hangszeres és kézműves tanszakok), tovább a Kapronczai AMI
(társastánc tanszak) keretében.

6.

Szentlőrinci
Általános Iskola
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézménye

 Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai és előkészítő
szakiskolai nevelése, oktatása önálló tanulócsoportban

 az utazó gyógypedagógusokon keresztül az integráltan nevelt-oktatott
általános iskolás korú gyermekek pedagógiai célú habilitációja,
rehabilitációja valamint a sajátos nevelési igényű tanulók
pedagógusainak módszertani segítése; igény szerint tanácsadás a
szülőknek

 konzultációs lehetőség a tankerület gyógypedagógusainak; a
kollégiumi nevelésben fordított integráció - a kollégisták 1/3-a nem
sajátos nevelési igényű.

 Kompetenciaalapú nevelés-oktatás TÁMOP 3.1.4 fenntartása
 IKT eszközök használata: TIOP1.1./09, TIOP1.1.1/07 projektek szakmai

fenntartása
 Magyar nyelven folyó roma/ cigány nemzetiségi program.
 Ökoiskola.

Iskolában
 DSK-nk szervezésében atlétika, labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz

házi-, illetve megyei szervezésű versenyekre való felkészülés
 Báb-, és színjátszás
 Informatika
 2 napközis csoport

Kollégiumban a választható délutáni foglalkozások:
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 Környezetünkért, Média, Egészséges életmód, Sport (foci, kosárlabda,
aerobik, sorversenyek, ping-pong., Ügyes kezek, Művészeti és
Multikulturális foglalkozások,

Csoport és közösségformáló játékok: társas-, kártya- és memóriajátékok

7. Hetvehelyi
Általános Iskola

Szakmai tevékenységük legfontosabb területei:
 alapkompetenciák fejlesztése,
 továbbtanulásra történő felkészítés,
 tehetséggondozás,
 tanulásban lemaradók felzárkóztatása,
 társadalmi és települési különbségekből fakadó hátrányok

kompenzálása,
 környezettudatos szemlélet kialakítása, környezetvédelem,
 nemzetiségi nyelv(német, roma) és hagyományrendszer őrzése,

fejlesztése,
 egészséges és sportos életmód kialakítása.
 Alapfokú Művészeti Iskolai képzés (zeneiskola) lehetősége a

Szentlőrinci AMI (hangszeres, zenekar tanszakok) keretében
 Kézműves szakkör: agyagozó és tűzzománc
 Iskolai sportkör: fiú és leány labdarúgócsapat
 Fakultatív hittan azokon az évfolyamokon, ahol még nem kötelező a

hit és erkölcstan tantárgyi bevezetése
 Napközi és tanulószobai ellátás keretében irányított tanulási és

szabadidős foglakozások
Forrás: KLIK Szentlőrinci Tankerületének Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve

Intézményi Jó gyakorlatok bemutatása
Bicsérdi Általános Iskola

Iskola hívogató
A program lehetőséget biztosít az óvodásoknak az iskola és az iskolai környezet
megismerésére. Az év folyamán a gyermekek megismerhetik az iskola épületét, a tanórán
részt vehetnek, ahol találkozhatnak a régi óvodás társaikkal, így ismerős környezetben
várhatják a tanévkezdést.
Biztosított az iskolai kudarcok elkerülése a tanítónő előzetes megismerésével. A leendő
tanító néni megismerheti a gyerekeket, együtt dolgozhatnak, játszhatnak, így a gyerekek is
felszabadultabban, szorongás nélkül mennek iskolába.
Fontos, hogy a minőségi nevelésbe mindenki akadály nélkül bekapcsolódhasson. A jó
gyakorlatunk középpontjában a gyermek áll, akinek óvodából iskolába való átmenet
megkönnyítése a célunk. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek
ugyanolyan esélyekkel, egyforma mértékben vesznek részt a programban. Figyelembe véve
egyéni képességeiket, biztosítjuk számukra a nagyobb odafigyelést, több segítséget,
magyarázatot a tevékenységek során. Társaikat szintén arra buzdítjuk, hogy egymást
segítsék, dicsérjék, összefogásra sarkalják. A leendő első osztályos tanító megismerkedik
minden nagycsoportos gyerekkel, családi hátterükkel, a HH-s, HHH-s, az SNI-s, valamint a
BTMN-s gyerekek speciális problémáival, és az óvoda által az iskola részére biztosított
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szakértői javaslatokkal, így az iskolába kerülés után rögtön megindulhatnak az egyéni
fejlesztési tervek alapján történő, kifejezetten személyre szabott fejlesztő foglalkozások.
A jó gyakorlatban alkalmazott szülői kapcsolattartási formák által biztosított a folyamatos
együttműködés a családdal is:
- lehetőség a leendő tanítónővel való kötetlen beszélgetésekre
- személyes kapcsolattartás
- nyílt nap az iskolában, ahová a leendő elsős szülőket is meghívjuk
- folyamatos tájékoztatás
- szülői értekezlet az óvodában, a leendő elsős szülőknek az iskolában
- a rendezvényeinkre is meghívjuk a szülőket.
Cél az egymás iránti bizalom erősítése (szülők-óvónők–leendő tanítónő) mely
elengedhetetlen az óvoda–iskola átmenet megkönnyítéséhez.

Bükkösdi Általános Iskola
„A Maszat-hegyen innen” – a művészetek műveltségterület tanítása-tanulása tantárgyi

bontás nélkül”
„A Maszat-hegyen innen” művészeti programban lehetősége van valamennyi
gyereknek azonos eséllyel részt vennie. Mindannyian találnak ugyanis saját
érdeklődési körüknek, képességüknek megfelelő témát és tevékenységet.
A program keretei között a műveltség gyarapítására, illetve egy-egy önkifejezési
mód elsajátítására és megszilárdítása leggyakrabban csak együttműködéssel van
lehetőség. Egy-egy modulban a tevékenységtanulás folyamatait úgy lehet
megszervezni, hogy valóban mindenki hozzáférjen a közös tudáshoz. (Ez nem azt
jelenti, hogy mindenki ugyanannyival járul hozzá a produktum kivitelezéséhez,
hanem azt, hogy mindenki egyenlő eséllyel – képességeinek megfelelően – járul
hozzá a közös tudás megalkotásához.) Ezáltal a program a gyakorlatban is képes
megvalósítani – tanulásszervezés eszközein keresztül – az esélyegyenlőséget. „A
Maszat-hegyen innen” program a kompetenciafejlesztés azon jól ismert téziséből
indul ki, hogy minden tanuló számos képességgel rendelkezik, s ezek a képességek
más-más fejlettségi állapotban vannak meg bennük. Ezért a program úgy kínál
tevékenységeket, feladatokat a gyerekek számára, hogy mindannyian – a saját
képességeik aktuális állapotának megfelelően – el tudják végezni azokat.
„A Maszat-hegyen innen” művészeti programban kitüntetetten a „Kommunikáció,
szövegértés-szövegalkotás” kompetenciaterületen és (magától értetődően) a
„Művészetek” műveltségterületen szolgálja a kompetenciaalapú oktatás
eszközrendszerének eredményes alkalmazását. Egyik fő tanulási forrása a SuliNova
által kifejlesztett Ki van a dióhéjban? II. gyűjteménye (irodalomkönyve), amely mind
tartalmában, mind vizuális megjelenésében hozzájárul a fentebb említett
kompetencia- és műveltségterületek célkitűzéseinek megvalósításához. A tanulás
szervezéséhez úgyszintén segítséget jelentenek a szövegértés-szövegalkotás
kompetenciaterület oktatásához kimunkált mintamodulok.
A gyerekek nagy többségénél kimutathatóan erősödik az alkotási kedv, képessé
válnak számos művészet ágban és műfajban az aktív befogadásra, sőt ún. szubjektív
alkotások létrehozására.
Nyitottabbá válnak a művészetek iránt, pozitív attitűddel fordulnak az egyes
műfajok felé a programban való aktív részvétel által.
A gyerekek egy részénél erősödik az intellektuális aktivitás (akár az irodalomolvasás,
akár a színházművészet, a táncművészet vagy a képzőművészet iránti érdeklődés
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terén). Az esztétikai élmények érzelemvilágukat gazdagítják. Így talán kevésbé lesz
rájuk hatással környezetük értékromboló szubkultúrája.
A gyakori közös munkavégzés segíti a közösségfejlődést, erősíti és élménnyé teszi a
társakkal való együttműködést.

Életfa
A program lehetővé teszi, hogy a gyerekek változatos tevékenységek végzése
közben megismerjék elődeik mindennapi életének néhány szép mozzanatát,
miközben – az idő körforgására építve – maguk is részeseivé válhattak őseik
hétköznapjainak és ünnepnapjainak. Ezáltal képessé válhatnak olyan értékes
hagyományok megőrzésére, amelyek mai világunkat is harmonikusabbá tehetik.
Az „Életfa” programnak több kompetenciaterülettel és műveltségterülettel van
kapcsolódási pontja. A kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikáció, a
szociális és életviteli kompetenciák, az esztétikai-művészi tudatosság és
kifejezőkészség fejlesztésére kiválóan alkalmasak a program tevékenységei. A
Nemzeti alaptanterv által előírt kiemelt fejlesztési feladatok közül pedig a „Hon- és
népismeret” cím alatt előírtaknak maximálisan eleget tesz.
A program keretei között a tudáselsajátítás, illetve egy-egy képesség
megszilárdítása csak együttműködéssel lehetséges. A tevékenységtanulás
folyamatai úgy vannak megszervezni, hogy mindenki valóban hozzáférjen a közös
tudáshoz. (Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyival járul hozzá a munkához,
hanem azt, hogy mindenki egyenlő eséllyel – képességeinek, a tudásszerzés
folyamatában betöltött helyének megfelelően – járul hozzá a közös tudás
megalkotásához.) Ezáltal a program a gyakorlatban is képes megvalósítani –
tanulásszervezés eszközein keresztül – az esélyegyenlőséget. Az „Életfa” program a
kompetenciafejlesztés azon jól ismert téziséből indul ki, hogy minden tanuló számos
képességgel rendelkezik, s ezek a képességek más-más fejlettségi állapotban
vannak meg bennük. Ezért a program úgy kínál tevékenységeket a gyerekek
számára, hogy mindannyian – a saját képességeik aktuális állapotának megfelelően
– el tudják végezni azokat.

Királyegyházai Általános Iskola
Tanulói laptop program a 3-4. évfolyamon
A jó gyakorlat célja, hogy alkalmassá tegye a tanulókat az önálló ismeretszerzés,
feldolgozás elsajátítására a tanulói laptopok használatának segítségével.
Így megismerhetik azokat a leggyakrabban használt alkalmazásokat, melyek a sikeres
feladatmegoldáshoz szükségesek, s később ezeket készségszinten is tudják használni
(információ keresése, felismerése, tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje, stb.).
Az interneten szabadon hozzáférhető alkalmazások, mint az SDT, egyéb online tanulási
felületek (www.echalk.co.uk, www.ementor.hu, stb.), digitális és interaktív tananyagok
mellett – a tapasztalatok birtokában – kialakíthatóvá vált egy iskolai digitális tananyagbázis
és ötlettár, amely figyelembe veszi az intézmény diákjainak képességeit, igényeit, és
lehetővé teszi önálló tanulási utak kialakítását.
A tanulói laptop használatával megjelenik az erőteljesebb és hosszabb motiváció az
ismeretszerzéshez, ismeretátadáshoz. A módszer alkalmazása során egy olyan oktatási-
nevelési környezet jön létre, melyben a differenciált tanulásszervezési eljárásokat
hatékonyabban lehet beilleszteni a tanóra menetébe. Könnyen igazítható a tanulók eltérő
képességeihez, érdeklődéséhez. Az egyéni tempó figyelembevétele mellett a tanulói laptop
használata támogatja a hatékony önálló tanulást, önellenőrzést a különböző gyakorló
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programok, online tanulási felületek és digitális tananyagok, valamint az ezekhez készült
feladatlapok, tesztek segítségével.
A tanulói laptopok alkalmazása lehetőséget biztosít a kulcskompetenciák folyamatos
fejlesztéséhez. Természetesen elsősorban a digitális kompetencia területén lehet látványos
az eredmény, melyet a differenciált, egyénre szabott tanulásszervezés is elősegít. Az önálló
tanulás során a diákok elsajátítják az idővel és információval történő hatékony
gazdálkodást.
A jó gyakorlat működtetésével az anyanyelvi és szociális kompetenciák fejlesztési
lehetőségeit is ki lehet aknázni. A tanulói laptoppal támogatott tanulási környezet adta
széleskörű lehetőségekben szabadon alkalmazhatják a kreativitásukat az ismeretszerzés és
az ismeretátadás területén egyaránt.
A jó gyakorlat elősegíti a digitális szakadék csökkentését. A diákok az iskolában szerzett
informatikai ismeretei arra ösztönzik a szülőket, hogy nehézségek árán, de otthon is
tudjanak számítógép-használatot biztosítani gyermeküknek.

Szabadszentkirályi Zsigmond Király Általános Iskola
„Sokszínűek vagyunk” roma népismeret tanítása

Jó gyakorlatunk legfőbb célja, hogy a roma és nem roma tanulók egyaránt ismerjék
meg a cigány nép történetét, kultúráját, szokás és hiedelemvilágát. Előítéletmentes,
barátságos, empatikus légkörben tudjanak együtt élni.
Roma népismereti program több éve működik intézményünkben integrált keretek
közt. Egy-egy fél óra, negyed óra, pár perc jutott a témára az órákból. Néhány
gyengébben sikerült próbálkozás után elhatároztuk, hogy alkalmanként egy-egy
teljes tanórát szánunk a népismereti tananyagra. Először a másodikos népismereti
tematika készült el, azóta évente új készül a magasabb osztályfoknak megfelelően.
Az órákon a tevékenység központúság, kooperatív csoportmunkák, számítógéppel
segített elsajátítás, dramatizálás a meghatározó.
Szakköri munkában a jó gyakorlat nem tananyagközpontú. Nincs kötött, kényszeres
megtanulni való, hiszen a mindenkori szakköri tagok készségeihez, képességeihez,
előzetes tudásához igazodunk. A tanmenetek rugalmasan alkalmazhatók,
alakíthatók az adott lehetőségekhez.
Módszerek:

 Bemutatás, magyarázat, ismétlés, gyakorlás
 Szituációs játékok, pármunka, versengés, feladatlapok,Internet alkalmazása
 Fellépési lehetőségek biztosítása, tehetséggondozás
 Tevékenység központú tanulási helyzetek biztosítása
 Verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése
 Személyes kapcsolatok kialakítása

A módszereinket változatosan, sok szakirodalom felhasználásával, a gyerekek
igényeihez és a helyzet adta lehetőségekhez igazítjuk. Gyermekeink szótárat
készítenek, melyet rajzokkal, képekkel díszíthetnek az élményszerűbb tanulás
érdekében.
Mivel a roma népismeret elsősorban tanórán kerül feldolgozásra, az egyenlő
hozzáférés teljes mértékben biztosított, annál is inkább, mivel az új, korszerű
munkaszervezési struktúrák - mint például a kooperatív csoportmunka - biztosítják
nemcsak az egyenlő hozzáférést, de az egyenlő részvételt is. A szakkör
természetesen mindenki számára nyitott, azok akik nem tartoznak a kisebbséghez,
talán azért jelentkeznek, mert vonzó számukra a sok fellépési lehetőség, a
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sikerélmények. Intézményünkben a szakkörösök szinte minden rendezvény, ünnep
részesei, fellépői, teljesen természetes módon kapcsolódnak a rendezvények
további részeihez.
Településeinken egyre nagyobb létszámmal képviseltetik magukat a roma
származásúak. Az intézmények nem tehetik meg, hogy nem vesznek erről a nagy
létszámú csoportról tudomást. Hatékonyabbá válik a munka, motiváltabbá a
gyermek és a szülő, ha teret adunk kultúrájuk, szokásaik megismerésére, ha azt
érzik, hogy azonos súllyal számítanak az ő értékeik is. Nem elhanyagolható a
települési Roma Kisebbségi Önkormányzatokkal való hatékonyabb kapcsolat sem.
Részt vehetnek, részt vállalhatnak pl. projekt napok rendezésekor.

Együtt a napköziben
A tanítási órák szellemi munkáját fontos levezetni mozgással, játékkal. A társakkal
végzett alkotómunka formálja a közösséget, hozzájárul a munka- és az önfegyelem
kialakulásához és a kulturált magatartási szabályok szokássá fejlesztéséhez.
Biztosítva a tevékenységek sokszínűségét, fontos a nyugodt, kényszermentes,
alkotásra késztető légkör kialakítása. A foglalkozások célja továbbá a közös játék
örömének felismerése, egymás tanítása, segítése, a tanulók sikerélményhez való
jutása, ami a gyermek számára a valódi motiváció.
Alkotni, játszani a gyermek számára mindig öröm, és ez a tanórán kívüli
tevékenységek elsődleges célja és feladata. Ugyanakkor az alkotás, a játék közben
ismeretekre, tapasztalatokra tesz szert, játszva tanul.
A program során használt változatos tevékenységek:

 IKT-s eszközök használata
 játék
 kézművesség
 természetjárás
 társas összejövetel (ünnepek megtartása)
 közösségi tevékenységek (kertészkedés)
 mesehallgatás
 szabadidősport
 barkácsolás
 tánc

Ebben a jó gyakorlatban kiemelt lehetőség nyílik számos kulcskompetencia
fejlesztésére, melyek közül a legfontosabbak a személyes és szociális kompetenciák
(együttműködés, konfliktuskezelés, kommunikáció, rugalmasság, szabálytudat). A
különböző foglalkozások során, típustól függően további kompetenciák is
fejlesztésre kerülhetnek: narratív, kooperatív, normatív, digitális.
A programban résztvevő gyermekek túlnyomó része hátrányos helyzetű. Esélyeik a
foglalkozások hozzáféréséhez egyenlő, hiszen intézményünk biztosítani tudja az
ezekhez szükséges feltételeket. A közös élményekre épülő tevékenységek során
alkalmazott módszerek lehetőséget teremtenek származástól, helyzettől és
fejlettségtől függetlenül minden gyermek aktív közreműködésére.

Hand Made képességkibontakoztató és tehetséggondozó projekt
A jógyakorlat célja, hogy teret engedjen a gyerekek alkotókedvének, fantáziájánal,
fejlessze kézügyességüket. Megismertessen velük különböző technikai
alkalmazásokat, régieket és újakat egyaránt. A kézi készítés egyedisége, a szépre,
esztétikusra való rácsodálkozás örömforrásként jelenik meg az életükben, és a mai
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rohanó, stresszes világukban nyugalmat, biztonságot teremtő módon járul hozzá
személyiségük pozitív kiteljesedéséhez.
A Hand Made heterogenitása és szakkör jellege eleve alkalmassá teszi arra, hogy át
tudja lépni a képzőművészeti tantárgyak közötti határokat.A foglalkozásokon olyan
oktató-nevelő környezet jön létre, ahol a tanulók eltérő képességei nem jelentenek
akadályt, a differenciált csoportmunka egymást segítő eleme kiemelten érvényesül.
A Hand Made-ben lehetőség nyílik a kulcskompetenciák fejlesztésére is. Elsősorban
a művészeti blokkban fejti ki hatását. Esztétikai rálátást biztosít a szépre, a
hasznosra, a gyűjtőmunkák során kitágítja az együttműködés kompetenciáit a
felnőttekkel, esetleg az egész falu közösségével is.A mintadarabokhoz sohasem kell
mereven alkalmazkodniuk, kreativitásuk, problémamegoldó gondolkodásuk egyéni
irányba viheti el munkájukat.Szövegértés kompetencia jelenik meg , amikor a
tanulók leírás után készítenek el munkadarabokat, a kreativitás a díszítésben , a
rész-egész látás a kompozíciók megalkotásában jut érvényre. Problémamegoldásuk
a befejezetlen mesék ábrázolásában fejlődik.
Ebben a jógyakorlatban igen magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya,nekik
nagyon sokat segít az identitáskeresésben , önmegvalósításban. Sok esetben a
szülők konkrét bevonásával készülhetnek különböző alkalmakra, ünnepekre,A Hand
Made teljes nyitottsággal engedi közel a szülőket, hozzáférést biztosíva számukra
gyermekeiken keresztül a "kisművészetekhez".
Ebben a folyamatban az eltérő képességű gyerekek sikerélményhez jutása minden
percben garantáltan tettenérhető.Az ajándékozás, örömszerzés és elismerés olyan
motivációforrások, melyek egyformán megérintik és sarkallják a felzárkóztatásra
váró és a tehetséges tanulókat is.

Szentlőrinci Általános Iskola
Tanulói laptopok használata felső tagozaton a gyakorlati problémák előterébe helyezésével

A tanulói laptopok alkalmazására az alábbi tanórákon kerül sor:
 matematika tantárgy - 5. 6. 7. 8. évfolyam
 magyar nyelv és irodalom tantárgy - 8. évfolyam

A tanulói laptopok használata nagy mértékben elősegíti az információhoz való
egyenlő hozzáférést. Átformálja a szülők szemléletmódját, csökken az újszerű
tanulási technikák alkalmazásával szemben tanúsított távolságtartó magatartás. Jól
kompenzálja az eltérő családi háttérből adódó hátrányokat és biztosítja az
esélyegyenlőséget az információ megszerzéséhez.
A tanulói laptopok segítségével sokkal könnyebb a differenciálást megoldani, mint a
hagyományos módszerekkel, hiszen a programok lehetőséget biztosítanak a
nehézségi fokozatok beállítására, a feladattípusok megválasztására.
A dysgrafiaval küzdő gyerekek írásproblémáiból adódó lassabb munkatempóból
származó lemaradások is enyhíthetőek.
A dyscalculiások részére is találhatunk képességeiknek megfelelő feladatokat,
melyeket önállóan is el tudnak végezni, így őket is sikerélményhez tudjuk juttatni.
Délutánonként a tanulók rendelkezésére állnak az iskolában az intézmény
számítógépei azok számára akiknek nincs lehetősége az otthoni, IKT-s eszközöket
igénylő feladatok elkészítésére.
A jó gyakorlat elősegíti a differenciált munkaformák hatékony alkalmazását.
Tanórán is sokkal nagyobb lehetőség nyílik a gyengébb, illetve kiemelkedő
képességűekkel való foglalkozásra. Ezáltal sokkal dinamikusabb óravezetést tesz
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lehetővé, ami jobban megfelel a gyors információáramlásra szocializálódott
tanulóknak, mint a hagyományos tanítási módszerek. Érdeklődésük így könnyebben
felkelthető és fenntartható, motiváltsági szintjük nő.
A tanulói laptopok ilyen mértékű megjelenése a magyar közoktatásban
mindenképpen újszerűnek számít. Mutiplikáló hatása kiemelten fontos tényezőként
kezelendő, hiszen a pedagógusok azon köre is megújul, akik eddig esetleg kevésbé
alkalmazták az IKT eszközöket pedagógiai gyakorlatukban.
A diákok szempontjából újszerűsége abban rejlik, hogy lehetőséget nyújt a
konstruktív ismeretszerzésre, azaz egyénenként tudják beépíteni meglévő
tudásukba az új ismereteket, illetve azokra építve önállóan tesznek felfedezéseket
és egyben ellenőrizhetik ezek helyességét.

Szövegértés – szövegalkotás kompetencia fejlesztése 5-8. évfolyamon
Mivel a jó szövegértés az alapja szinte minden tantárgy tanulásának, sőt a
hétköznapi életben való boldogulásnak is, ezért a jó gyakorlatban erre fektetjük a
legnagyobb hangsúlyt. A szövegértés-szövegalkotás területén kiemelt szerepet kap
az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, amely nem a hagyományos értelemben vett
nyelvtan tanítását jelenti, hanem praktikus segédeszközt nyújt a többi tantárgy
elsajátításához.
Az új ismeretek elsajátítása mellett a gondolkodási és a kommunikációs készségek is
fejlődnek.
A középpontban a differenciált és a kiscsoportos munkaforma áll, miközben a
gyerek életkori sajátosságaira és egyéni képességeire építünk. A tanulók egyéni
szükségletein alapuló fejlesztés a kulcskompetenciák fejlődését eredményezte, a
gyengébb és a jobb képességűek számára egyaránt sikereket hozott az önálló és
hatékony tanulásban.
A csoportmunkában megoldott feladatok erősítették a csapatszellemet, mivel
fejlődött a gyerekek együttműködési, kapcsolatfelvevő és -tartó, konfliktuskezelő,
irányítói és empatikus készsége.
A hagyományos tanulásszervezési eljárások (frontális, egyéni, páros és csoportos
munka),az alkalmazott kooperatív technikák (diákkvartett, kerekasztal, szakértői
mozaik, csoportinterjú, szóforgó, futó diktálás, ötletroham, stb.),valamint
módszerek (drámapedagógia, differenciálás)oldottabbá teszik az órák menetét, a
gyerekekben pozitív attitűdöt alakítanak ki a tanuláshoz. A megváltozott pedagógusi
szerepkör, vagyis a segítő, támogató, irányító szerep teszi ezt teljessé. A közös
eredményért együtt kell dolgozniuk a gyerekeknek, de a csoporton belül
differenciáltan is adhatók a feladatok.
A tanulók az ismeretek elsajátításával illetve annak gyakorlati alkalmazásával
jártasságra, azaz aktív tudásra tesznek szert. Önálló, saját motivációra épülő
ismeretszerzésre lesznek képesek, így megfelelnek az élethosszig tartó tanulás
elvárásainak. Fejlődik a szociális képességük, javul a munkafegyelmük. A
pedagógusok olyan módszerek birtokába kerülnek, amelyeknek az a lényege, hogy
tevékenykedtetve tanítanak, melynek során az előzetes ismeretekre,
tapasztalatokra építenek. Olyan pedagógiai környezet kialakítására is sor kerül,
melyben a gyermekek kreativitása kerül előtérbe, s amelyben fejlődik az
önállóságuk, döntési és irányítói képességük.
Az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés iskolánk valamennyi tanulója
számára érvényes. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és az
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SNI-s tanulók a differenciálás segítségével saját képességeiknek megfelelően, egyéni
tempóban fejleszthetik tudásukat, sajátíthatják el a tanagyagot. Így látják az
elvégzett feladat hasznát, értékelhetik önmagukat, saját teljesítményüket.
A kooperatív technikák alkalmazása elősegíti a másság elfogadását is, hiszen a
gyerekek rendszeresen csoportokban dolgozhatnak. A csoportok együtt felelősek a
feladatok elvégzéséért, az eredményért. A tanulóknak nemcsak önmagukért,
hanem egymásért is felelősséget kell vállalniuk. Fel kell ismerniük a másikban az
értéket.
A tolerancia nemcsak a gyerekekben, hanem a szülőkben is fejlődik. Az iskolában
folyó munkáról bemutató órák, nyílt tanítási napok, tájékoztatók, szülői
értekezletek és fogadóórák keretében értesülhetnek. Információhoz juthatnak az
internet segítségével, weblapunkon.

Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Tanulásban akadályozott tanulók differenciált, egyéni fejlesztése

Jó gyakorlatunk lényege, hogy a pontos képességfelmérés után minden tanulóra
személyreszabott fejlesztési terv készüljön. Ennek végrehajtása a tanórai
differenciálásokkal párhuzamosan a habilitációs foglalkozásokon és az egyéni
fejlesztések alkalmával zajlik. Ezzel a több oldalú egyéni megsegítéssel várható,
hogy minden tanuló az önmagához mért legoptimálisabb szinten képessé váljon a
kognitív funkciói kihasználásával a tanórai ismeretelsajátításra.
A differenciálás és egyéni fejlesztés gyakorlatában a középpontban az adott
gyermek áll, az ő képességrendszerével, adottságaival, készségszintjével, esetleges
sérüléseivel. Ezeket figyelembe véve és erre alapozva teljesen egyénre szabott
egyéni fejlesztési rendszert dolgozunk ki minden tanuló számára. Közös team-
munka zajlik az osztályban tanító gyógypedagógus, a fejlesztést végző szakemberek
között.
A képességfelmérés után elkészített fejlesztési tervek alapján az egyéni vagy
kiscsoportos fejlesztések lehetővé teszik, hogy az integrált sni tanulók is együtt
tudjanak haladni társaikkal a tanórákon megfelelő differenciálás mellett. Ezt segíti a
folyamatos kapcsolattartás, óralátogatások és esetmegbeszélések, amelyek az
egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus és az osztályban tanító pedagógusok
között zajlanak. A gyermek fejlesztésébe jól bevonható a szülő is, aki a fejlesztő
gyógypedagógus irányítása alapján otthon végzett feladatokkal segíti gyermeke
képességfejlesztését.
Jó gyakorlatunk alkalmazható mind az inklúzív módon, mind a szegregáltan nevelt
tanulásban akadályozott gyermekek nevelésében, oktatásában. A megfelelő egyéni
fejlesztés és differenciálás segíti a gyermekek egyéni szükségleteihez igazított
képességterületek fejlődését, korrekcióját. A tanórai és egyéni fejlesztések
megtervezésével, végrehajtásával valódi esélyegyenlőséget teremthet minden
pedagógus az osztályába integrált tanulásban akadályozott tanuló (k) számára. A
fejlesztett vagy korrigált részképességek lehetővé teszik a tanuló számára a
tanórákon az optimalizált ismeretszerzést.
Kidolgozott egyéni fejlesztési rendszerünk magában foglalja a tanórai differenciálást,
a habilitációs, rehabilitációs munkát és az egyéni fejlesztést. Diagnosztizáló, felmérő
rendszerünk (melyben felhasználjuk többek között a Sindelar és Goodenough
tesztet) kidolgozott adminisztrációs rendszerünk (pl.: egyéni fejlesztési tervek,
tanmenetek, szöveges értékelési rendszer) tanulásszervezési eljárásaink rendszere
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segítség lehet minden olyan pedagógus számára, aki integráltan oktatott
tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű és/vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket/tanulót nevel.

Tehetséggondozó és szabadidős programok a sikeresebb integrációért
Intézményegységünk szakképzett, felkészült és több évtizedes gyakorlattal
rendelkező gyógypedagógusai olyan tematikus rendezvénysorozattal invitálják az
integráltan oktatott SNI tanulókat, amely messzemenőkig megfelel a
képességkibontakoztatás, tehetséggondozás szempontjainak. A tanév egészén
átívelő 4 nagy találkozást felölelő rendezvénysorozat során az intézményünkbe
látogató integráltan nevelt, oktatott tanulók és nevelőik megismerkednek
intézményünk szegregáltan oktatott tanulóival is. Pályaválasztási vetélkedőnk
segítséget nyújt a felső tagozatos tanulásban akadályozott tanulók
pályaorientációjához, helyes önértékelésük, önismeretük kialakításához, képesség-
fejlesztéséhez. "Mutasd meg a képességeidet!" vetélkedőnk különböző
részképességek fejlesztését célozza meg játékos formában; célunk, hogy a
vetélkedő során kooperatív módszereket alkalmazva olyan vegyes csoportokban
mérettethessék meg magukat a gyerekek, amelyekben minden tagintézmény
tanulói képviseltetve vannak. Szavalóversenyünk olyan terepet ad az SNI
versenyzők számára, ahol gátlás és félelem nélkül megmutathatja tudását minden
verset szerető diák, legyen bármilyen fokú sérülése. Húsvétváró délutánunkon az
SNI tanulók mellett szívesen látunk ép értelmű gyerekeket is. Itt együtt barkácsolhat,
ápolhat néphagyományokat, ismerkedhet meg népszokásokkal, vendég
népművészekkel minden hozzánk látogató tanuló.
Jó gyakorlatunk azt célozza meg, hogy a kistérség oktatási és nevelési
intézményeiben tanuló tanulásban akadályozott integráltan oktatott gyerekek a
tanév folyamán több alkalommal részt vehessenek olyan vetélkedőkön és
szabadidős programokon, amelyek az ő képességeikhez igazodnak. A
rendezvényeken való részvétel közösségteremtő, képességfejlesztő,
tehetséggondozó hatásán túl lehetővé teszi az SNI tanulók számára a sikerélmény
megtapasztalását is a befogadó intézmény keretein kívül is.

Innovatív iskola
Pályázati aktivitás

Hogy egy intézmény, iskola mennyire innovatív mutatja azt a pályázati tevékenysége is.
A pályázatok segítik az intézmények hosszútávú céljainak elérését:

 a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szaktárgyi módszertani
fejlesztését

 a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását
 a környezeti nevelést, a tanórán kívüli nevelést
 a diákok egészséges életmódra nevelését, egészségtudatos szemléletformáló iskolai

nevelés elterjesztését
 a vállalkozói ismeretek bővítését, az életpálya-építést

Az innovatív iskola és a tankerületi együttműködés jó példája a TÁMOP – 3.1.4 – C14-2015-
0307 projekt, melynek címe „Szakmai-tartalmi megújulás a Szentlőrinci Tankerület
általános iskoláiban”. A projekt figyelembe veszi az iskolák környezeti-társadalmi
jellemzőit, nemzetiségi-etnikai összetételét.  A pályázat biztosítja, hogy a tanulók ne
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csak hagyományos iskolai környezetben, hanem erdei iskolában, öko-, sport- és
művészeti táborokban, megújult tanulásszervezési keretek (témanapok, témahetek,
vetélkedők, sportnapok, túrák) között tapasztalják meg a cselekvés hasznosságát, a
megszerzett ismeretek és kialakított készségek felhasználhatóságát.
Ezzel a financiális támogatással az osztályok hátrányos helyzetű tanulói is lehetőséget
kapnak a programokba való bekapcsolódásra.

A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” partnerség és hálozatosodás
modul célja: a városi forgatagtól távol eső iskolák diákjainak felkészítése az új
környezetbe való beillesztésre, mivel a „védett burokból” való kilépéssel sebezhetővé
válnak. (Szabadszentkirály, EGYMI)

HATÁRTALANUL (HAT-14-01) című pályázat keretében 57 többségében hátrányos helyzetű
diákunk nyert 5 napos kirándulást Erdélybe (Szabadszentkirály, Bicsérd, Bükkösd,
Királyegyháza). A tanulmányút célja a magyar irodalmi, történelmi, földrajzi és néprajzi
értékek megtekintése.

Erzsébet-táborok
Tagintézményeink már 3 éve veszik igénybe a szociális üdülés és
gyermektáborozásának ezt a kedvező formáját. (Bicsérd, Szabadszentkirály, Bükkösd)

A Nemzeti Tehetség Program (NTP-EFP-14) felhívására benyújtott „Más-Hang-Szín” fejlesztő
program keretében sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott tanulók
részesülnek művészeti élményekben. (EGYMI)

Integrációs pedagógiai program (IPR) az intézményekben
Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók programja

A képesség – kibontakoztató és az integrációs felkészítésben azok a tanulók vesznek részt,
akik családi körülményeik, szociális helyzetük miatt rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak, (HH - jogosultságot a jegyző állapítja meg).

Speciális feladatok
 Egész napos foglalkoztatás biztosítása.
 A különböző műveltségtartalmak komplex, többoldalú megközelítése, a tudás iránti

igény kialakítása, fejlesztése.
 Minden évfolyamon, minden tanulócsoportban a beszéd-, kifejező- és logikai készség

fejlesztése - szituációs, mozgásos játékok, különböző valós probléma- és
feladatmegoldó helyzetek rendszeres alkalmazásával.

 A tanulók személyiség- és képességfejlődésének folyamatos kontrollja – pozitív
tulajdonságok erősítése, kedvezőtlen személyiség-jegyek korrekciója.

 Különösen fontos szerepet kapnak a tanulást segítő tanórán kívüli tevékenységek,
kiscsoportos programok, játékos felkészülések, kirándulások.

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés jellemzői
 Együttnevelés: a felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása a többi

tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik.

 Tanulók személyes szöveges értékelése: legalább háromhavonta történik, és az
értékelésen részt vesz:
o az osztályfőnök
o az érdekelt pedagógusok
o a tanuló
o a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős.

 Módszertani változatosság: A program alapvető módszere a differenciálás, ami
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figyelembe veszi a tanuló igényeit, érdeklődését, előzetes tudását, személyiségének rá
jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. Minden gyermek számára a
saját személyiségének leginkább megfelelő, optimális fejlesztést kell megvalósítani.
Ezek elemei:

 a tartalmi differenciálás: a tanulók érdeklődésük figyelembe vételével más-
más tananyagot sajátítanak el.

 a módszertani differenciálás: ilyenkor tekintettel a tanulók közötti kognitív
különbségekre, a megközelítési utak így különbözőek lehetnek.

 a követelmények differenciálása: ebben az esetben egy tanulócsoportban, de
különböző szinteken folyik az oktatás (pl. integrált sajátos nevelési igényű
gyermekek).

 multikulturalizmus: a tanulócsoport kulturális sokféleségét (pl.: német és
cigány nemzetiségi) erőforrásként használjuk az oktatásban.

Útravaló ösztöndíjprogram
Intézményünk 2005 óta vesz részt az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjprogramban.
Jelenleg az „Út a szakmához” alprogramban kapcsolódtak be pedagógusaink és a mentorált
diákok. A program célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése. A
roma/cigány származású tanulók aránya magas ebben az ösztöndíjjal is támogatott
esélyteremtő támogatásban. Célunk, hogy szakmához segítsük diákjainkat.

Az intézményben alkalmazott pedagógiai módszerek
A horizontális tanulás

A felgyorsult világunkban egyre kevesebb idő van a változások követésére. Ezért kap egyre
nagyobb szerepet az egymástól való tanulás. Rengeteg idő, energia takarítható meg vele.
A Szentlőrinci Tankerület jó helyszín:

 az intézmények, tagintézmények bevált jó gyakorlatainak megismerésére, ez által
saját rendszerük jobbítására

 egymást segítő fejlesztési rendszerek támogatására, kipróbálására
 az esélyegyenlőségi tapasztalatok átadására
 az élethosszig tartó tanulás alkalmazására
 közös pályázati tevékenységre

Jó példa erre a TÁMOP – 3.1.4 B-B/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt
keretében végzett tevékenységünk.

A székhelyintézményünkben, valamint három tagintézményünkben (Bicsérd, Bükkösd,
Királyegyháza) olyan „Mentoráló intézményi program” átadása folyik, melynek keretében
bemutatásra kerül:

 kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás sokszínű fejleszthetősége
 az óvodai-iskolai átmenet nehézségeinek oldása
 a művészetek tanítása – tanulása tantárgyi bontás nélkül
 a számítógép ismeretszerző használata az alsó tagozaton

A projektünk hivatalos pedagógus továbbképzésnek is minősül, ezért a részvételről
tanúsítványt tudunk kiállítani.

Kompetencia alapú oktatás
A kompetencia alapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten lévő
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gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. Az
új módszerek, technikák alkalmazásával (kooperatív tanulás, projektnap stb.) a tanulók
olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség,
együttműködés, a másság elfogadása. A kompetencia alapú oktatás során is fontos
szempont (mint mindenfajta tanításnál), hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat.
A kompetencia alapú oktatás során olyan tananyagszervezési-módszertani megoldások
kerülnek alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a tanulók bevonását a tudás- és
készségelsajátítási folyamatba azzal, hogy

 a tevékenységközpontú módszertant hangsúlyozzák;
 az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenység szervezését és

módszerválasztását helyezik előtérbe;
 a játék és az eszközhasználat dominanciájára épülnek,
 biztosítják az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását,
 segítik az eredményes és hatékony tanulásszervezési módszerek és technológiák

elsajátíttatását,
 a kooperatív tanulási technikák alkalmazását helyezik előtérbe,
 segítik a jó munkalégkört a tévedés és a vita szabadságának biztosításával,
 a diák cselekvő, személyes tapasztalatszerzésére építenek

A kompetencia alapú oktatást segítő újszerű tanulásszervezési eljárásokat, technikákat
alkalmazó tanítók és tanárok a garanciai az eredményes intézményi működésnek. A
modern pedagógiai módszertan alkalmazása kiterjedt az összes intézményegységünkre.
Ilyenek többek között:

Témahét: Egy adott tárgykört a diákok 3-5 tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben,
iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos
tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.
Alkalmasak egy-egy kulcstéma integrált, a kereszttantervi szempontokat érvényesítő
feldolgozására.

Projektoktatás: A projekt egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy
probléma áll. Egy projekt során az adott probléma lehető legtöbb összefüggését kell
feltárni. A projektmódszer a tanulói tevékenység tudatos tervezését igényli, mely átlép a
hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, és minden résztvevő
mindenféle tapasztalataira épít. A három hetet meghaladó projektünk célja az
egészségnevelés.

Moduláris oktatás: A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az
egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek, vagyis
egy témakört, témát tartalmaznak. A moduláris oktatás felkínálja a tanórán kívüli
tevékenységeket, pl. erdei iskola, táboriskola.

IKT: Az információs és kommunikációs technológia körébe sorolható minden olyan
számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás és szolgáltatás, amelyek a tanítási-tanulási
folyamatban felhasználásra kerülnek. Az IKT-val támogatott tanórán az IKT alapú eszközök
és módszerek a tanóra minimum 30%-ban alkalmazásra kerülnek. A digitális pedagógia
segítségével új pedagógiai gyakorlatok kialakítására nyílik lehetőség.

Összegzés
Nemcsak a Köznevelési Törvény, de az iskola Pedagógiai Programja is az intézmények
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vezetőinek és pedagógusainak feladatul adja, hogy:
 ismerjék az egyenlő bánásmódra, esélyegyenlőségre vonatkozó, jogi előírásokat
 biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat
 befogadó és toleráns iskolai légkört biztosítsanak
 bővítsék az esélyteremtéssel kapcsolatos ismereteiket

A KLIK Szentlőrinci Tankerületének Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve pontosan
meghatározza azokat a rövid-, közép-, és hosszútávú célokat és feladatokat, melyet
egy,három és hat éven belül az intézményeknek teljesíteniük kell. Ezek a célok és feladatok:

 szakmai feladatok (pl.: tanulói teljesítmények növelése)
 humán erőforrás fejlesztésével kapcsolatos feladatok (pl.: iskolapszichológus

alkalmazása)
 tárgyi feltételek fejlesztését célzó feladatok

pl.: - számítógép-park cseréje
- mindennapos testneveléshez szükséges feltételek biztosítása

 közoktatási feladtok
pl.: - UNIOS-s pályázatok fenntarthatósági követelményeinek teljesítése

- utazó gyógypedagógus hálózat működtetése
Meggyőződésem, hogy a Szentlőrinci Járás köznevelési intézményei rendelkeznek olyan
személyi, tárgyi és módszertani feltételekkel, melyekkel jól szolgálhatják a „Helyi
Esélyegyenlőségi Program” megvalósulását.
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Jó gyakorlatok a gyermekjóléti szolgálatnál
Kósáné Cservenka Gabriella
A család az emberi élet legfontosabb közössége.
A gyermek itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon a többi emberhez,
mit jelent szeretni, szeretve lenni,
először találkozik korlátokkal, hogy felnőttként megtalálja élete kereteit.

A családok egy része szerencsésebb, más részük kedvezőtlen adottságok között, hátrányos
helyzetben kénytelen feladatait ellátni, kapcsolatait működtetni.

Több törvényünk célja, a családok szociális biztonságának elősegítése, megteremtése és
megőrzése. Önmagukban a jogszabályok nem képesek a különbségek megszüntetésére.

A gyermekek védelmének a rendszere:

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott
hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
a gyermektartásdíj megelőlegezése,
az otthonteremtési támogatás,

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a gyermekjóléti szolgáltatás,
a gyermekek napközbeni ellátása,
a gyermekek átmeneti gondozása.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
az otthont nyújtó ellátás,
az utógondozói ellátás,
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
védelembe vétel,
családba fogadás,
ideiglenes hatályú elhelyezés,
nevelésbe vétel,
nevelési felügyelet elrendelése,
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utógondozás elrendelése,
utógondozói ellátás elrendelése,
a megelőző pártfogás elrendelése.

Jelzőrendszer:
az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a
családsegítő központ,
a köznevelési intézmények,
a rendőrség,
az ügyészség,
a bíróság,
a pártfogó felügyelői szolgálat,
az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
a munkaügyi hatóság,
a javítóintézet,
a gyermekjogi képviselő

A törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el –
Jelzőrendszer tagjai: KÖTELESEK EGYÜTTMŰKÖDNI!

Gyermekjóléti Szolgáltatás:

A gyermekjóléti szolgáltatás egy speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek érdekeit.

Szentlőrincen 1998 szeptemberével, míg a kistérségi településeken 2006 januárjától működik a
Gyermekjóléti Szolgálat.

Létrehozására azért került sor, hogy a gyermekvédelmi problémák kezelésének első szintjét ne a
gyámhatóság tevékenysége, hanem egy személyes szolgáltatás jelentse.

Összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi, nevelési –oktatási intézményekkel, civil
szervezetekkel, szolgálatokkal-, szervezési szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, a prevenciós munka. A gyermekjóléti
szolgáltatás, a családgondozás, az egyéni esetkezelés is prevenciónak minősül!

Ha a gyermeknek aktív, hasznos elfoglaltságot tudunk kínálni szabadidejére, kisebb az esély arra,
hogy „klienssé” - gondozottá váljon.

A gyermekkel egy másfajta kapcsolat, együttműködés alakul ki, mint egy hagyományos
családgondozás során.
Könnyebben fordul segítségért, ha bajba kerül, mesél el dolgokat, ami esetleg beavatkozást
igényel.
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A gyermekvédelmi törvény konkrétan megnevezi a szabadidős programok szervezését, mint a
veszélyeztetettség megelőzésének eszközét.

Erre a térségre, így városunkra is jellemző a szociális, mentális problémák fokozott megjelenése.

A nehéz gazdasági helyzet a munkahelyek számának folyamatos csökkenése, a munkanélküliség
miatt sok család kerül nehéz anyagi helyzetbe.

A kilátástalanság mellé számos mentális probléma is társul, melyek negatívan hatnak a családok
életvezetésére, a szülő- gyermek kapcsolatra, a család összetartást erősítő, pihenést,
regenerálódást segítő közös programok szervezésére.

Jó gyakorlat a Gyermekjóléti Szolgálatnál:

Települési rendezvények
Felkérések
Felzárkóztatás
Szakmaközi előadás

Települési rendezvények:
A szabadidő szervezés a szociális munkában lehetőséget ad arra, hogy ne csak a „veszélyeztetett”
gondozott gyermekekkel foglalkozzunk, hanem a felügyelet hiánya és a „szabadidő hasznos”
eltöltésének szempontjából hátrányos helyzetű gyermekekkel is.

Szolgálatunk családgondozói részt vállaltak a települések hétvégi rendezvényein, különböző
kézműves foglalkozásokkal (üvegfestés, arcfestés, henna, gipsz öntés - festés, gyöngyfűzés, sport
foglalkozás, dísztárgy készítés) színesítették a helyi programokat. A programok térítésmentesek
voltak. Az eszközöket a helyi önkormányzatok finanszírozták.

Városháza avató, Majális, Gyermeknap, Falunap, Egészségnap, Ünnepváró

Felkérések:
Szentlőrinc Város Önkormányzatának megbízásából:
Szerepet vállaltunk a hátrányos helyzetű gyermekek orfűi táboroztatásában, a szabadidős
programok megszervezésében (készségfejlesztés, kézműves foglalkozás, sport foglalkozás,
bizalom játék).
60 fő gyermeket delegáltunk a nyári „gyermekétkeztetéshez”.
A testvérvárosi adomány kiosztásában részt vállaltunk.

Művelődési Központ és Könyvtár felkérésére:
A városi majális gyermekrendezvényein részt vettünk.
Ifjúsági klub programjaira delegáltunk fiatalokat, melyet heti 3 alkalommal szerveztek.
Városi fenyőünnepélyen karácsonyi díszeket készítettünk közösen a gyermekekkel.
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Felzárkóztatás:
Hátrányos helyzetű gyermekek részére tanulmányi munkájuk javítása érdekében heti két
alkalommal korrepetálást szerveztünk. Otthoni körülményeik, az alulszocializált környezet, nem
volt alkalmas a tanulásra.

Az oktatási intézmény jelzése alapján, segítséget nyújtottunk azon gyermekeknek, akik nem
teljesítették tanulmányi kötelezettségüket az adott tanévben. Szülői beleegyezéssel, lehetőséget
biztosítottunk a pótvizsgára történő felkészülésre.

Szakmaközi előadások:
Törvényi kötelezettségünknek megfelelve minden év március 31-ig megtartjuk Szakmai
Tanácskozásunkat.
Lényege, hogy a jelzőrendszer tagjaival értékeljük az elmúlt időszak gyermekvédelmi feladatait,
javaslatot tegyünk a további együttműködésünkre.
Jó gyakorlatként bevezettük, hogy ezen a tanácskozáson olyan szakembereket, előadókat is
meghívunk, meghallgatunk, akik a munkánkat a továbbiakban segíteni tudják a gyermekek
védelme érdekében.
A személyes szakmai kapcsolat kiépítése elengedhetetlen a szociális szférában. Ahhoz, hogy
segíteni tudjunk, nekünk is több esetben segítséget kell kérni.

Szakmai kapcsolatok: (teljesség igénye nélkül)
Önkormányzatok
Oktatási – nevelési intézmények
Egészségügyi Szolgáltatók
Drogambulancia
Más települések Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatai
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal
Pártfogói felügyelet
Gyermekjogi képviselő
Rendőrség Családi összekötő tiszt
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Átmeneti Otthonok
B.M. Pedagógiai Szakszolgálat Szentlőrinci Járási Szakértői Bizottsága
Máltai Szeretet Szolgálat helyi csoportja
Katolikus Caritasz
Szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár
Cigánykisebbségi Önkormányzat

Záró gondolatok:
A Gyermekjóléti Szolgálat törvényi kötelezettségének eleget téve működik, önálló szakmai
egységként. A gyermekvédelmi feladatokat 4 fő családgondozó látja el a húsz településen.

A „Jó gyakorlatként” végzett feladatokat a hátrányos helyzetű gyermekek védelmében, az
esélyteremtő program részeként teljesítettük/teljesítjük.

„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, ha nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak
keveset tehetünk.”

(Sydney Smith)
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Jó gyakorlatok a családsegítő szolgálatnál
Összeállította: Kósa Gyuláné

Adományok-gyűjtése, osztása
A HH, HHH családok hátrányainak csökkentésére a Családsegítő Szolgálat egész évben
adományokat gyűjt és oszt az arra rászoruló családoknak.
Az adomány egyfajta összekötő kapocsként funkcionál az adományozó magánszemélyek,
szervezetek és a nehéz élethelyzetben élők között.

Cél: a rászoruló lakosság minél szélesebb körének természetbeni juttatásban részesítése, illetve a
rászorulói igény figyelembevételével – az igények adekvát teljesítése.

Megvalósulás a napi gyakorlatban:
Urbach-i adomány (Szentlőrinc városa testvérvárosunktól kapta)

A civilszervezetekkel, és a helyi Oktatási és Nevelési intézményekkel együttműködve (Nőegylet,
Férfi Szabadidő Klub, Máltai Szeretet Szolgálat, iskola, óvodák) az adományból összesen 378 család
részesült.
Az adomány egy részének szétosztása a Családsegítő Szolgálaton keresztül történt, amelyből 154
család részesült)(ruhanemű, cipő, játék, babakocsi stb.)
Ezen kívül a Szolgálatnál minden hónap első péntekén lehet használtruhát elvinni, turkálni (van egy
helyiségünk, amelyet erre a célra alakítottunk ki.)
A vidéki szolgáltatási területeinkre, pedig igény szerint visszük ki a ruha vagy egyéb adományt
(ebben az évben Szentlőrinc 85, a vidéki településeken 42, együttesen tekintve 127 család
/egyedülálló részesült belőle).

Máltai Szeretetszolgálattól kapott adomány:
Rendszeres kapcsolatban állunk a Szeretetszolgálat Szentlőrinci csoportjával (adományok: bútor,
élelmiszersegély).

Tartós élelmiszer (rendszeresen minden év decemberében) 28 család/egyedülálló részesült.
Burgonya adomány (ez év márciusában 52 család/egyedülálló részesült belőle.)
Bébi tápszer (8 kisgyermekes család részesült belőle júliusban)

Máltai Szeretetszolgálat raktára, Pécs
Szociális Háló, Pécs
Segítséget kapunk a fogyatékos, beteg kliensek speciális eszközhasználat igényeinek kielégítésére
(pl. speciális ágy, matrac, szék stb.) a családtag által, a beteg otthon végzett ápolásához. Mindezen
eszközök használata elviselhetőbbé teszi a beteg mindennapjait, ugyanakkor segítséget nyújt a
beteget ápolónak is, könnyebbé téve annak otthoni ápolását.

Magánszemélytől kapott adomány:
 Gyermekruhák, játékok

28 kisgyermekes család részesült belőle ebben az évben.
 Burgonyaosztás

A Humán Bizottságon keresztül januárban 82 család/egyedülálló kaphatott, a Családsegítő
Szolgálat segítségével, ahol javaslatunkat kérték az arra rászoruló családokkal kapcsolatban.

Teaház szolgáltatás
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Kapcsolatban állunk a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft-vel, akik itt
Szentlőrincen biztosítanak egy szolgáltatást „Álláskeresők Teaháza” elnevezéssel, amelyhez a
Családsegítő Szolgálat delegál klienseket.

Célja: résztvevők csoportos módszerrel történő fejlesztése (önéletrajz készítés, kísérőlevél-írás,
internetes álláskeresés stb.)

A szolgáltatás célcsoportja: a munkaerő – piacon hátrányos helyzetben lévő, aktív korú/inaktív
személyek csoportjai.

Kiemelten:
 15-24 éves munkanélküli fiatalok
 tartósan munkanélküli személyek, továbbá alacsony iskolai végzettségűek stb.

2015. évtől meghívást kapunk a Humán Bizottsági ülésekre a beadott segélykérelmek elbírálása
kapcsán, kikérik véleményünket, amelyet figyelembe vesznek a segélyek odaítélésnél.



31

Jó gyakorlatok az idősellátásban
Összeállította: dr Örkényi Anna

„…Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor
betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára
leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi
életünk derekán nem törődni másokkal?” Tendzin Gjaco (Dalai láma): Törődni másokkal)

Esélyegyenlőség, hátrányos helyzetű csoportok témakörében járva az előző előadások érintették a
legkisebbeket (bölcsőde, óvoda), majd a hátrányos helyzetű iskolásokkal történő jó gyakorlatokat
hallhattuk. Kolléganőm ezt követően a családok helyzetét ismertette és el is jutottunk a sor végére:
előadásomban az idősekkel foglalkozom, hisz több szempontot is figyelembe véve ki kell
jelentenünk, hogy egyrészt számuk évről-évre emelkedik, másrészt kellő odafigyelés nélkül nagyon
gyorsan hátrányos helyzetbe kerül ez a korosztály.

Demográfiai kitekintés – az intézmény működését is meghatározó jelentőségű folyamatok:

Hatalmas kihívás előtt áll társadalmunk, hisz a demográfiai mutatók nem hazudnak. Társadalmunk
öregszik, érvényes ez Európára, Magyarországra, de szűkebb értelmezésünkben a
lakókörnyezetünkre is. A demográfiai öregedést jelentős mértékben fokozza az alacsony
gyermekszám, a növekvő élettartam és az elvándorlás; csökkenti a népesség átlagos korát a
magasabb gyermekszám, a stagnáló vagy romló halandóság és a bevándorlás.

Nem vidám a téma, manapság azt sugallja mindenhonnan a média, stb. hogy nem „divat” idősnek
lenni. Pedig ne legyenek illúzióink, mindannyian megöregszünk, és nem mindegy, hogy hogyan.
Erre tudatosan fel kell készülnünk, tudnunk kell, hogy genetikailag 120 évre vagyunk programozva,
ezt a 120 évet szűkítjük le az „önpusztításunkkal”!

Az öregedés folyamatában nemcsak az idősek, fiatalok, aktív korúak száma, aránya változik, hanem
– és ez a folyamat lényege – az egész korösszetétel átalakul, a népesség korstruktúráját ábrázoló
korfa megnyúlik. A korfa megnyúlásából következik, hogy bárhogyan választunk ki egy életkort, az
annál fiatalabb népesség részaránya tendenciájában csökken, az a fölötti életkorú népesség
részaránya tendenciájában növekszik.
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Szociális Statisztikai Évkönyv 2010.

Magyarországon az öregedési fordulópontok 1990 és 2025 között jönnek létre abban az
értelemben, hogy az idősek száma meghaladja a fiatalokét, más megfogalmazásban, az öregedési
index meghaladja az 1-et.

Mindemellett látható az is, hogy a nagyon idősek (80 év felettiek) száma fokozatosan növekszik, a
halandósági mutatók változásával összhangban. A másik fontos jellemző a családi állapot szerinti
megoszlás, ami az idős generációban – összefüggésben a fenti tendenciával – jelentős eltérést
mutat az össznépességtől: a 60 év feletti nők több mint fele özvegy.

Meghatározó jelentőségű, hogy az adott társadalom miként gondolkodik az időseiről, és ez a
gondolkodásmód kivetül az idősek saját magukról alkotott képére is. Az életminőséget alapvetően
a testi-lelki egészség, a környezet, az anyagi és szociális helyzet határozza meg. Elfogadva az
egészség életminőséget meghatározó szerepét, fontosnak tartjuk megemlíteni a korosztály
szempontjából meghatározó jelentőségű tényezőt, a betegségek jelenlétét. A statisztikai adatok
alapján elmondható, hogy az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, az alap- és a
szakellátásban egyaránt. A betegségek jelenléte rontja ugyan az életminőséget, a korszerű
gyógykezelés és rehabilitáció azonban a betegségek egy részében teljes értékű életet biztosít, a
betegségek másik részében pedig javít az életminőségen.

Az intézmény egyik jelentős célkitűzése az alapszolgáltatások fejlesztése a szolgáltatásokban rejlő
lehetőségek jobb kihasználásával a partnerkapcsolatok erősítésével, amelynek során a meglévő
alapszolgáltatási formák hozzáférésén kívánunk javítani, és hatékonyabb kihasználásukat
elősegíteni, valamint a párhuzamos feladatellátásokat kiszűrni. Mindezt tesszük azért, hogy a város
és a kistérség időskorú lakossága a lehető leghosszabb ideig élhessen minőségi életet a saját
otthonában, emberi méltóságát megőrizve. Fontosnak tatjuk hangsúlyozni az időskorra való
tudatos felkészülés fontosságát. Az orvostudomány fejlődésével az életkor kitolódik és nem
mindegy, hogy ezt mivel töltjük ki. Fontos, hogy már a fiatalok oktatásába is beillesszük a
prevenció, a testi-lelki jólét kialakítása, az aktív életmód, valamint az öngondoskodás szerepének
fontosságát.

Mik azok a pontok, ami miatt azt kell mondanunk, hogy az idősek hátrányos helyzetben vannak?
Ezt feltétlenül tudnunk kell, ha ezen az állapoton javítani akarunk. Hiszem, hogy nem csak anyagi
kérdés, sok esetben összehangolt, tudatos célkitűzéssel, elhivatott jó szakemberek munkájával
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tudunk ezeken változtatni.

Az idős ember sok veszteséggel küzd:

 nyugdíjba vonul, elveszti az addigi aktivitását, munkahelyét, azt a biztonságos közeget, ahol
mindennapjait élte, sokszor feleslegesnek érzi magát

 elveszti a társát, hisz látjuk, hogy az idősek között rengeteg az özvegyasszony, sőt a
korosztályából is sok közelállót elveszít

 egészségi állapota romlik, elveszti a korábban meglévő képességeit, romlik a látása, hallása,
nem képes mozogni, krónikus betegségek nehezítik a mindennapjait

 az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, nem azért mert idősek - nincs
egységes öregedés.

 mindezekből adódik az izoláció, elmagányosodás

Amit el kellene érni, azok a következők:

 az idős megbecsült tagja legyen a társadalomnak

 egészséges legyen

 ne legyen magányos

 biztonságban és védettségben éljen

Sajnos azt látjuk, hogy sok a magányos, izolálódott, beteg idős, aki még segítséget sem tud kérni,
vagy nem ismeri a lehetőségeit, vagy, mert szégyelli az állapotát, inkább küszködik addig, ameddig
bírja önállóan. Mit tudunk tenni a fenti problémák megelőzése, csökkentése érdekében?

A Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc Város fenntartásában működő integrált szociális
intézmény, mely több szakfeladat tekintetében nem csak a város, hanem a Szentlőrinci kistérség
területén nyújt szolgáltatásokat. Intézményünk (1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról) kötelező és önként vállalt szolgáltatásokkal küzd a fent említett
veszélyhelyzetek megelőzéséért, megszüntetéséért. A kistérség 20 településén biztosított kötelező
szolgáltatások a következők:

 családsegítés

 gyermekjóléti szolgáltatás

 házi segítségnyújtás

A kistérség 20 településén biztosított nem kötelező szolgáltatás:

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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 tartós bentlakásos ellátás (idősotthon)

Nappali ellátást a szentlőrinci lakosoknak, míg étkeztetést Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent
lakosainak biztosítunk. Hiszem, hogy a jó gyakorlatok közül feltétlenül ki kell emelnem, az integrált
intézményi létből fakadó lehetőségeket.

A nappali ellátásban azok a még aktívabb idősek vesznek részt, akik önálló életvitel fenntartásával
otthonukban élnek, de társas kapcsolatok kialakítása, hivatalos ügyek intézése, esetleg higiénés
szükségleteik kielégítése érdekében bejárnak a klubba.

Ők azok, akik felé leginkább tudjuk és közvetítjük is a prevenció szükségességét, hisz láthatjuk,
hogy a fizikai és szellemi leépülés megakadályozásában mekkora jelentősége van a megelőzésnek
(prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése).

Intézményünkben rendszeresen tartunk egészségmegőrző előadásokat, melyeket szívesen
hallgatnak az ellátottak. Szűrővizsgálatokhoz való eljutást biztosítjuk az intézményi orvoshoz és az
Eszterházy Központba: rendszeres érzékszervek (hallás, látás) továbbá vizelet, vércukor,
vérnyomás, EKG, csontritkulás, tüdő, daganatok (pl. emlő-, méhnyak-, vastagbél-, végbél, bőr és
prosztataszűrés stb.), pajzsmirigy, stb. vizsgálat, védőoltások.

A mentális egészség megőrzése: az életkor előrehaladtával mind nagyobb arányban találunk
érintetteket. A tartós hangulati zavartól, depressziós állapottól szenvedők fogékonyabbak a
különböző megbetegedésekre, ugyanakkor kevésbé képesek szociális helyzetük javítására, ami az
önrontó kör tartós fennállásához vezethet. Szükség van a társas kapcsolati háló kiterjedtségének
megőrzésére, továbbfejlesztésére az elmagányosodás csökkentése érdekében. Az egyedül maradó,
társát elvesztő idősek lelki gondozására megfelelő programokat szervezünk. Hangsúlyt kell
helyezni a depresszió megelőzése érdekében az időskorra való felkészülésre, az idősek
aktivizálására.

 fizikai és szellemi aktivitás tudatos megőrzése: minél tartalmasabb volt az idős ember aktív
élete, annál színesebb időskorra számíthat

 demens nappali ellátás keretében azokon a családokon tudunk sokat segíteni, akiknél e
szolgáltatás nélkül 24 órás felügyeletet kellene a családnak biztosítani az idősnek.

A demencia orvosi szakszó, jelentése időskori szellemi hanyatlás. Nem tartozik az időskori
változások közé, ez egy betegség.  Fő jellemzője az elégtelen emlékezőtehetség, a
koncentrációkészség csökkenése, és az intellektuális teljesítőképesség olyan szintű romlása, amely
már a mindennapi életben is jelentős problémákat okoz. Az életkor előrehaladtával a demencia
egyre gyakoribbá válik: a 65-74 év közötti személyek 3 százaléka szenved a demencia valamilyen
formájában, míg a 85 éves kor felettieknek már 47 százalékuk érintett. Az átlagéletkor
emelkedésével a demencia egyre gyakoribb betegséggé válik. A demens betegek hozzátartozói,
családja sok esetben semmit sem tud a betegség lényegéről. Sajnos a mai napig találunk olyan
időst, akinek szellemi hanyatlása mögött a demencia valamely formája húzódik meg, de ennek a
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problémának megoldásához sehonnan nem kap útmutatót, segítséget, sok esetben a diagnózis
felállításáig sem jutnak el. Intézményünk demens ellátás keretén belül vállalja a hozzátartozók
ismereteinek bővítését, mentesíti a családot a napközbeni ellátás idején.

Nappali ellátás jobb megismerése érdekében nyílt napot szervezünk, ahova az ellátott és
hozzátartozóit hívjuk, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az idős jó helyen van, ha
intézményünkre bízzák őt. Igyekszünk a hozzátartozóknak olyan útmutatást, feladatokat,
foglakozásokat megmutatni, ami lehetővé teszi nekik otthonukban is a szellemi képességek
megőrzésére való törekedést.

Nappali ellátásba eddig csak az tudott bejutni, aki fizikailag képes volt a település bármely
pontjáról megközelíteni intézményünket, vagy a családja gépkocsival elhozta. Régi vágyunk látszik
teljesülni egy pályázati lehetőség kapcsán, hisz úgy tűnik, hogy a fenntartó sikeres pályázata
lehetőséget fog biztosítani arra, hogy időseinket autóbusz hozza be az intézménybe reggel és
szállítsa haza délután.

A közeljövőben szeretnénk internet hozzáférést biztosítani az ellátottaknak, egybe kötve azzal,
hogy ennek megismerését közösségi munkát vállaló fiatalokra bíznánk. Ennek több előnye mellett
az egyik legfontosabb, hogy a távol (akár külföldön) élő hozzátartozókkal fel tudnák venni és
tarthatnák a kapcsolatot, ami mindig nagyon jó hatással van ellátottjainkra.

Intézményünk kérelmezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztályán az
önkéntes nyilvántartásba vételt, mellyel megteremtettük a lehetőségét a településen élők számára,
hogy hivatalosan leigazolt önkéntes tevékenység végezzenek. Van olyan ellátottunk, aki semmilyen
más ellátást nem tudott volna igénybe venni, mint a leigazolt önkéntes munka utáni 22.800 Ft-os
foglakoztatást helyettesítő támogatást.

Az integrált intézményi léttel járó előnyöket igyekszünk kihasználni:

 A nappali ellátásban lévők napi kapcsolatban vannak a bentlakásos ellátásban részesülőkkel,
így már „napközisként” megismerik a z intézmény életét, a dolgozókat, a napirendet. Közös
rendezvényeink, napi programjaik vannak, így a bentlakók mindig tudják a településen zajló
dolgokat.

 A bentlakásos élethez azok az ellátottak tudnak legjobban alkalmazkodni, akik korábban
évekig igénybe vették a nappali ellátás szolgáltatásait.

 Előadások, ismertetők szervezése az otthonukban egyedül élők számára, mely foglakozik a
közbiztonsággal (áldozattá válás lehetőségének csökkentése) az adósságkezeléssel,
hivatalos ügyek rendezésével! Sokat foglalkozunk a lakáson belüli balesetek megelőzéséről
szóló előadások alkalmával a felvilágosítással, hogyan kerülhetik el a végzetes baleseteket,
mire kell mindig nagyon figyelni!

 Ezeket a hasznos tanácsadó előadásokat szívesen fogadják, hisz az ő jólétüket hivatott
elősegíteni.
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Étkeztetés

Étkeztetés keretében biztosítjuk a napi 1x-i meleg ételt azoknak, akik ezt önmaguk számára nem
tudják más módon biztosítani, történhet helyben étkezéssel, elvitellel vagy kiszállítással.

Intézményünk vásárolja a szolgáltatást, de az egyik legfontosabb szempont az volt a cég
kiválasztásánál, hogy diétás étrendet tudjon biztosítani. Intézményünk a kórházi diéták mintájára
szinte az összes diétás lehetőséget fel tudja ajánlani, természetesen ennek preventív hatását az
egészségügyi szakellátással együtt hangsúlyozzuk.

Házi segítségnyújtás

A kistérség 20 településén nyújtjuk a gondozási szükségletfelmérést követően arra jogosultaknak
ezt a szolgáltatást, ami arra hivatott, hogy a még otthonában élő, de önálló életvitelre teljes
egészében nem képest személynek fenn tudjuk tartani a minőségi életet.

Törekszem rá, hogy az összes településen helyi lakos tudja ezt a feladatot ellátni, hisz ő ismeri a
település lakóit, így személyre szabottabb ez az ellátás, mint például egy nagyvárosban. Az
ellátottak sokkal nagyobb bizalommal vannak a helyi házigondozók felé, mint ha idegen dolgozó
járna hozzájuk. Bár az ellátás igénybevétele önkéntes, mégis gondozónőinket külön oktatjuk, mi a
teendő, ha olyan ellátottal kerülnek kapcsolatba, aki ellenáll, nem kéri a segítséget, bár láthatóan
ellátásra szorul.

Szakdolgozóink kifejezetten „oktatást” tartanak az elesett ellátott hozzátartozóinak, akiknek nem
szakmájuk a betegápolás, ezért nincs gyakorlatuk benne. Házigondozóink minden apró praktikát
(fürdetés, ágyban mozgatás, etetés, stb.) bemutatnak, hogy a család életét ezzel is könnyebbé
tegyék.

Intézményünk sok esetben térítésmentesen tud ideiglenesen gyógyászati segédeszközt biztosítani
a települések lakóinak, így biztosítva azt, hogy amíg a saját eszközre vár, addig se okozzon gondot
a hiánya.

Az integrált intézmény másik előnye, hogy folyamatában látjuk az ellátott állapotváltozását, tudjuk,
hogy mikor, milyen ellátásra szorul, a kommunikáció egyszerű, gördülékeny, és amikor az otthoni
életvitel már nem fenntartható, akkor azonnal és hatékonyan tudunk lépni, nem kell megküzdeni a
házigondozónak/családgondozónak az idegen intézménybe történő felvétel nehézségeivel.

Házigondozottaink/hozzátartozóik eljöhetnek az intézményt megnézni mielőtt kérelmüket
beadnák, sőt bíztatjuk is őket erre.

Mivel várólista van a bentlakásos ellátás területén, ezért igyekszünk a magas óraszámú
ellátottaknak kielégítő alternatívát nyújtani, nem hagyjuk magukra: személyes kapcsolatokon
keresztül ápolási osztályra, egyéb más egészségügyi ellátóba segítjük őket a várakozás idejére.
Minden esetben jelezzük az egészségügy felé, ha otthoni szakápolásra lenne szükség, ennek
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megszervezésében aktívan részt veszünk karöltve az egészségügyi alapellátással.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Ez a feladat nem kötelező az önkormányzat számára, de mivel felmértük, hogy mekkora
biztonságot nyújt az egyedül élők körében, ezért a fenntartó önkormányzat vállalta, hogy a
szolgáltatást fenntartja.

Sok esetben nyújt azonnali és akut életveszély elhárítást a gombnyomásra történő 20 percen belüli
kiérkezés, de ellátottjaink (és hozzátartozóik) elmondása szerint már maga a lehetőség is egy
biztonságérzetet ad, hisz tudják, hogy bármely vészhelyzet esetén segítségre számíthatnak. Mind a
20 településen úgy oldottuk meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, hogy a központba
befutott segélykérés esetén az adott településen élő gondozónő érkezik ki a segítségre szorulóhoz.
Szemben más szolgáltatókkal,- ahol egyetlen ember lát el több települést-a mi rendszerünkben
azonnal (5-10 percen belül) megérkezik a segítség, valamint olyan helyi lakos megy ki az időshöz,
aki évek óta és jól ismeri az ellátottat, a családját és helyzetüket. Hiszem, hogy az ilyen apróságok
jelentős pluszt jelentenek a szolgáltatás felé kiépülő bizalom terén.

Bentlakásos idősotthoni ellátás:

Ahogy az előzőekben már említettem, integrált intézményünk bentlakásos idősotthoni szakellátást
is nyújt a Szentlőrinci kistérség lakosainak. Működési engedély szerinti férőhelyek száma 35 fő,
mely maximális kihasználtsággal, és 30-40 fős várólistával működik.

Szentlőrinc Városnak nem kötelező feladata a bentlakásos ellátás, ennek ellenére a város vezetése
úgy döntött,hogy a korábbi vállalását fenntartja és ezen szakfeladat fenntartásával továbbra is
megpróbálja a jogosultakat a lakóhelyük közelében ellátni.

Bár intézményünk nem tartozik a legkorszerűbb építmények közé, hiszem, hogy a törvény által
előírt személyi és tárgyi feltételek biztosításával egy olyan pluszt tudunk adni időseinknek, ami a
kisebb intézmények kiváltsága: családias, személyre szabott ellátással igyekszünk időseink
mindennapjait szebbé tenni, meglévő funkcióit fejleszteni, szinten tartani. A kötelezően ellátandó
feladatokról ennél a szakfeladatnál sem kívánok szólni, hisz az megismerhető a jogszabályi
háttérből (Szoc.Tv. 1/2000 SzCsM rend.), inkább azokat a jó gyakorlatokat szeretném elmondani,
amivel kicsit hozzá tudunk tenni az ellátottak esélyeinek növeléséhez.

 Intézményünk nyílt nap keretében megismerhető, hozzátartozók, potenciális ellátottak
személyesen tájékozódhatnak és láthatják a napi rutint.

 Intézményünk térítési díja országos viszonylatban is alacsony, így teszi lehetővé a fenntartó
önkormányzat, hogy szerényebb jövedelmű időseknek is elérhetővé váljon a szolgáltatás.

 együttműködések a település és a megye intézményeivel: színesítik, bővítik az ellátás
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minőségét!

Tudjuk, hogy az időseket leginkább fenyegető probléma, az egészségük megromlása, akut
betegségek/balesetek, de leginkább krónikus betegségek kialakulása, a szellemi és fizikai leépülés.
Nem véletlen, hogy ezek megelőzése, lassítása érdekében az idősebb generáció hatványozottan
fordul egészségügyi ellátáshoz.

Intézményvezetőként tudatosan nem folyamodtam egészségügyi működési engedélyért, amivel
szakápolási feladatokat is elláthatnánk, melynek oka többszörös:

 jelentős költsége van a tárgyi/személyi feltételek megteremtésének

 működéshez jelenleg nem hívható le OEP finanszírozás, pedig az egészségügy feladatát
látnánk el

 az új Eszterházy Egészségközpont közelsége, az ottani lehetőségek maximális kihasználása
számunkra magas színvonalú egészségügyi ellátást nyújt, míg az egészségügyi intézmény
megkapja érte az OEP finanszírozást (otthoni szakápolás, gyógytorna, stb.)

A szentlőrinci óvoda, iskola, zeneiskola, az Alapfokú művészeti iskola diákjai rendszeres
vendégeink az intézményben, ami színesíti időseink mindennapjait, valamint javít- az amúgy
elsekélyesedett-generációk közötti kapcsolatokon. Civil szervezetek gyakran adnak műsort,
adományt intézményünknek, ilyenek pl. Harmónia Nőegylet, Gerdei Nyugdíjasklub, stb.
Intézményünk együttműködés keretében fogad középiskolásokat, a számukra kötelezően előírt
közösségi munka teljesítésére. Az itt töltött órák alkalmasak arra, hogy a fiatalok közelebb
kerüljenek az idősekhez, és reményeink szerint ezek a fiatalok már nem „csak” az időskor bajait
látják, hanem felismerik az ellátottakban rejlő tudást, és tapasztalatot. Nem egyszer fordult elő,
hogy a gyerekek a szolgálat letelte után rendszeres látogatók lettek intézményünkben.

Intézményünk több oktatási intézménnyel (egészségügyi/szociális) áll kapcsolatban, és a
szakképzések részét képező gyakorlati oktatásra intézményünket választják. Általában
helyi/kistérségi diákok jönnek hozzánk, nem egyszer úgy megkedvelik a gyakorlati helyet, hogy
végzés után munkára is hozzánk jelentkeznek.

A bentlakásos és a nappali ellátás ellátottjai mindennapos közös foglalkozásokon vesznek részt,
melynek célja a betegségek megelőzése, képességek fejlesztése/szinten tartása, az izolálódás
megakadályozása (torna, mozi, vallási órák, diétás és életvezetési tanácsadás, szellemi frissesség
megtartásához vetélkedők, napi hírek, aktualitások megbeszélése).

Összefoglalva az elhangzottakat(záró gondolatok):

Nagyon sok feladat áll a társadalom, a jogalkotók, az oktatás és a szakma előtt:
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 Fontos lenne az aktív korosztály körében az öngondoskodás fontosságának hangsúlyozása,
mely biztosíthatná, hogy idős korára ne legyen kiszolgáltatott ez a korosztály

 A család szerepének erősítése, nem csak az állami szerepvállalás növelése,

 Jelentőséggel bír az idősebb korosztály megítélése, mely a mai korban vesztett
jelentőségéből. Hiszem és tapasztaltam, hogy az az idős, aki a társadalom hasznos tagjának
érzi magát, vagy akár egy kis közösségben aktívan és hasznosan tudja eltölteni az idejét,
akinek tervei és vágyai vannak, azok később kerülnek kiszolgáltatott, ágyhoz kötött
helyzetbe.

 Az idősek megítélésének javításában nagy felelőssége van a családi mintának, a média
sugallatának, a közoktatási intézmények nevelésének.

 Hazai körülmények között jó lenne a külföldön oly népszerű önkéntes munka
népszerűsítése, amikor a még aktív idősödő ember, (friss nyugdíjas) fiatalok körében
először megismerkedne, tanulná az éppen általa kiválasztott tevékenységet, majd
önkéntesként azt gyakorolná.

 Hiszem, hogy a szellemileg friss idős hatékonyan tudna gyerekeket korrepetálni,
gyerekekre felügyelni, nálánál idősebbeket gondozni, stb. Az egész társadalomra jó hatással
lenne, hisz a fiatal szülők, és a gyermek segítséget kap, az idős hasznosnak érzi magát,
szellemi és fizikai egészségét megőrzi, nem beszélve az idős ember társadalmi
megítélésének javulásáról, mely megint csak visszahat az egyén jólétére.

 Fontos lenne a jogi háttér megújítása több tekintetben: egyrészt az időseket érintő
jogszabályok egységesítése, másrészt az egészségügy és a szociális ellátórendszer
szabályozásának összefésülése: párhuzamos ellátások kiszűrése, hiányok pótlása.
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Szentlőrinc város
(Ezt az alfejezetet a Polgármesteri Hivatal munkatársai készítették.)

Szentlőrinc város a Dél-Dunántúli Régióban, a Szentlőrinci Járásban található, Pécstől 20,
Szigetvártól 16 kilométerre. Megközelíthetősége a 6-os főúton történik, vonattal Budapest-
Dombóvár-Pécs vasútvonalon, illetve Nagykanizsa-Gyékényes-Barcs-Pécs vasútvonalon, illetve a
Sellye-Szentlőrinc vasútvonalon. Szentlőrinc 1996-ban kapott városi rangot, 2004. januárjától
kistérségi, 2013. januárjától járási központtá lépett elő. A teljes területe 27.82 négyzetkilométer.
Szentlőrinc város és térségének megközelíthetősége összességében jónak mondható. Bár a
távolsági buszjáratok vonalai behálózzák térséget, a járatok száma alacsony. Nem minden
település között lehet közvetlen járattal közlekedni, a csatlakozási lehetőségek kedvezőtlenek,
ezért kiemelt szerep jut a falvakban a falugondnoki szolgálatoknak. A kerékpárút-hálózat
egyenlőre csak részlegeses került kiépítésre. A népesség csökkenést mutat, amelyben az
elvándorlás és a természetes fogyás egyaránt szerepet játszik. Közműellátottság tekintetében az
ivóvízhálózat minden településen kiépült, csatorna- és szennyvízhálózat nem. Az internet
hozzáférés minden településen biztosított. Gazdaságban, főleg a mezőgazdasági vállalkozók száma
magas. Az ipar és szolgáltatási ágazat alatta marad az országos átlagnak. A térség szőlőterületei
nagyon jó adottságokkal rendelkeznek. A szántóföldi gazdálkodás jellemző, ahol a
vetésszerkezetben a gabonafélék és az ipari növények dominálnak.
A népesség munkaerő-piaci helyzetét az alacsony gazdasági aktivitás, munkanélküliség jellemzi. A
nyilvántartott munkanélküliek száma magas, évről évre magasabb. A térségben a közmunka az
országos átlagnak megfelelő. A főbb munkalehetőséget a hivatal, az óvoda, iskola, konyha,
önkormányzat biztosítja. A közmunka szervezési és foglalkoztatási rendszerek gyakori változásai
kedvezőtlenekül érintik a szervezőket és a foglalkoztatásba bevonhatókat egyaránt. A népesség
alacsony iskolázottsága súlyos probléma. Nemcsak a jelentős létszámú képzetlen munkaerő
foglalkoztatása jelent gondot. A szakképzett vagy diplomás munkavállalók elhelyezkedési
nehézségei és az országos átlagtól elmaradó bérek miatt egyre inkább kénytelen szembenézni a
képzett munkaerő elvándorlásával Magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma.
Bölcsődei ellátás Szentlőrinc városban van. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat minden
településen elérhető. Védőnői és háziorvosi szolgáltatás biztosított. Óvoda a projektben rész vevő
települések közül Szentlőrincen, Hetvehelyen, Szabadszentkirályon van. Nem jellemző a
férőhelyprobléma. Az általános iskolák infrastrukturális kialakítása és felszereltsége megfelelő. Az
SNI-s, HHH-s gyerekek száma magas.
A közigazgatás 2012-es átszervezése következtében Szentlőrinc a Szentlőrinci Járás székhelye lett,
a járáshoz tartozó települések száma 21. A város hivatala, a Szentlőrinci Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. december 31-ig 11 település (Szentlőrinc, Csonkamindszent, Kacsóta, Helesfa,
Szabadszentkirály, Gerde, Velény, Pécsbagota, Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin) , 2015. január
1-jétől 7 (Szentlőrinc, Csonkamindszent, Kacsóta, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy,
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Szentkatalin) település helyi igazgatási feladatait látja el. A hivatal építésigazgatási területeit 21
település, tehát a teljes járás vonatkozásában látja el.

Civil szervezetek
Szentlőrinc járásszékhely városban az esélyegyenlőség területén a SZONEK Általános Iskola Szülők
Egyesülete, Újhelyi Alapítvány, Szentlőrinci Sportegyesület, Pécsi Méhész Egyesület, Szentlőrinci
Szőlőkert Egyesület, Szenior Labdarúgók Szentlőrinci Egyesülete sokat tehet, azonban számos
olyan aktív öntevékeny csoport is működik, akik nem jegyeztették be magukat pl. Szentlőrinci
Fúvószenekari Baráti Kör, Harmónia Nőegylet, Máltai Szeretetszolgálat helyi csoport,
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Férfiklub, Szentlőrinci Nyugdíjas klub, Őszirózsa Nyugdíjas klub,
Cukorbeteg Klub, Szentlőrinci Gazdakör). A település együttműködik a Római Katolikus Egyházzal
és Református Egyházzal. A civilek nagy része a művelődési házakhoz kötődnek, itt vannak
összejövetelre alkalmas helyek. Az önkormányzat ezekért a rendezvényekért nem kér bérleti
díjat. Az önkormányzat rendszeresen támogatják anyagilag is a nonprofit szektort, elismerik és
tiszteletben tartják a civil szervezetek függetlenségét.

Az idősek jelenlegi helyzetéről elmondható, hogy kevés az idősek számára szervezett szabadidős
program, továbbá, hogy hiányoznak az egészség- és betegségmegelőző programok. Erre
vonatkozóan fejlesztési lehetőség a szabadidős program szervezése az idősek részére és az
Eszterházy Egészségközpont bevonásával rendszeres szűrővizsgálatok szervezése.

A Szociális Szolgáltató Központ (Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3.) integrált szociális intézmény,
mely az integráció keretén belül a működő 7 szakfeladatával ( nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, bentlakásos idősotthoni ellátás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat) nagy tapasztalattal rendelkezik a szociális feladatellátás területén. Az
idősek esetében fontos, hogy a településen meglévő szolgáltatásokról információt kapjanak
(szociális, egészségügyi, kulturális, stb.), ügyintézésüket egyszerűbbé tegyük, valamint helybe
vigyük a szolgáltatást, ha ők nem képesek elérni azt. Szentlőrinc Városa eddig is sokat tett a
településen (és a másik 19 településen) élő idősekért, hisz nem kötelező feladat számára, mégis
bentlakásos intézményt működtet. Sok esetben a legrászorultabb, egyedül élő, elszigetelt idősek
nem ismerik ezt a lehetőséget, az intézmény mindennapjaira nincs rálátásuk. A projekt keretében
intézményi nyílt nap szervezésévelbemutatnánk az otthon életét, maguk az itt élő idősek
számolhatnának be tapasztalataikról. A még aktív, de magányos, és otthonában élőknek
ugyanilyen elven a nappali ellátásra szerveznénk nyílt napot, ahol lehetősége van az idősnek
naponta reggeltől délutánig közösségben lenni, számukra rendezett programokban részt venni.
Intézményünk férőhely kapacitása megengedi új tagok felvételét, melyet a nyílt nap tapasztalatai
alapján kezdeményezhet az idős. A projektbe bevont személyek szakmai segítséget
nyújtanának olyan hozzátartozóknak, akik otthon idős, elesett embert ápolnak. Sok olyan apró
eszköz van, amelynek ismerete megkönnyíti a nem szakember számára is pl. a fürdetést, etetést,
öltöztetést. A projekt keretében gyakorlati segítséget lehetne adni az otthoni ápolás-gondozás
egyszerűbbé tételéhez, valamint ideiglenesen gyógyászati segédeszközt adása kölcsönbe azoknak
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a rászorulóknak, akik már elindították a beszerzést, de a várakozási időben is szükség lenne rá,
vagy baleset miatt csak rövid időre kell neki: pl. mankó, járókeret, decubitus matrac, kerekes szék,
szoba WC. Fontos az időseket érintő leggyakoribb betegségek megelőzése, a már kialakult
betegség súlyosbodásának megelőzése, a meglévő képességek fejlesztése, megtartása. A fenti
célok megvalósítását előmozdíthatják a hiteles szakemberek által tartott egészségügyi előadások ,
ahol több –az idősebbeket érintő és érdeklő témákra megvitatására lenne lehetőség. Ezeket az
előadásokat ingyenes szűrővizsgálattal összekapcsolva már egy lépéssel előrébb kerül az idős az
egészséges életvitelhez. A még aktív, de önállóan a települést elhagyni képtelen időseknek
szabadidős tevékenység szervezése pl. színház látogatás, kirándulás, gyógyfürdő látogatás,
nyugdíjasoknak iskolai évfolyam-találkozó szervezése stb. Számtalan betegség esetén előírt diétás
melegétel beszerzése szükséges, sajnos sokan nem tudnak róla. A fenti rendezvények kapcsán
erről a lehetőségről is tájékoztatást nyújtanánk, hogy minél többen élhessenek ezzel a nagyon
fontos lehetőséggel a településen. Magányosan élők információhoz való juttatása, mellyel szerény
bevételüket akár növelni is tudják: pl. nyugdíjfolyósítótól kapható évi egyszeri nyugdíjemelés,
gyógyszertámogatás stb., közüzemi szolgáltatóknál elérhető kedvező lehetőségek népszerűsítése,
megismertetése –információs nap rendezése a családsegítő által.
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