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

A település bemutatása
Porpác község a Sárvár-Szombathely közötti közútról közelíthető meg, kicsi zsáktelepülés. A SzombathelySárvár és a Szombathely-Csorna vasútvonal kereszteződésében lévő Porpác vasútállomás körülbelül 3 km-re
található. A községet a Rátka patak szeli át. Porpác község régi település. Nevét a XIV. századtól találjuk
meg az oklevelekben. Első említése 1324-ből származik. A mai község a század elején a jórészt kisnemesek
által lakott Darázsporpác és Pórporpác egyesítésével 1907-ben keletkezett. A községről a régi időkből
műemlék nem maradt fenn. A községben római katolikus templom található, melynek titulusa Mária
Szeplőtelen Szíve. Határában vezetett az egyik fontos római útvonal. A környező nagy erdőségekben több,
valószínűleg vaskori eredetű halomsír található. A XX. század két nagy háborúja a község lakosságától is
áldozatokat követelt. Az I. világháborúban 55-en vettek részt, közülük nyolcan haltak hősi halált. A II.
világháborúban elesettek pontos száma nem ismert.
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Porpác környéke

Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus templom
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Vasútállomás épülete, Porpác
Műszaki infrastruktúra, kommunális ellátottság
A településen háztartási hulladékszállítás és szelektív hulladékgyűjtés megoldott. Az ivóvízvezeték, villamos
hálózat, földgázvezeték, telefonhálózat kiépült. Kábeltelevíziós hálózat és kerékpárút nincs Porpácon.
Gazdaság
Ipari termelőüzem nincs a településen, a helyi gazdaság a mezőgazdaságra épül. A munkavállalók jelentős
része Szombathelyre és Sárvárra ingázik.

A település bemutatása statisztikai adatokkal
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő

Változás

2012

135

bázis év

2013
2014
2015
2016
2017

128
132
130
131

94,8%
103,1%
98,5%
100,8%
Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Porpác Községben a lakónépesség száma 2013-ban csökkenést mutat, majd 2015-ben lassú emelkedés
figyelhető meg. A település népessége öregedő, a születendő gyermekek száma évről évre csökken. 2013ban a lakosság 7 fővel csökkent, ami egy ilyen kicsi településnél nagymértékűnek számít.

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)

Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

Férfiak

Nők

61

78

10
1
35
7
8

8
4
37
6
23

Összesen

Férfiak

Nők

139
3
18
5
72
13
31

43,88%

56,12%
0,02%

7,19%
0,72%
25,18%
5,04%
5,76%

5,76%
2,88%
26,62%
4,32%
16,55%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Porpác lakosságának legnagyobb hányadát a 2016-os év adatai alapján a 18-59 év közötti nők alkotják.
A legkisebb százalékos arányt pedig a 15-17 év közötti férfiak képviselik. A település erősen elöregedő
jellegű, hiszen a 0-14 éves gyermekek száma nem haladja meg a 65 év feletti lakosság számát, sőt a köztük
lévő számszerű különbség viszonylag nagynak mondható.
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2.2. számú táblázat – 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

Korcsoport

2001
15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
Összesen

Nincs adat
1
Nincs adat
Nincs adat

2011

Fő

2
2

Nincs adat

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Porpác község állandó lakosainak száma a 2016-os év adatai alapján 139 fő. A népszámlálása adatok sajnos
nagyon hiányosak, de a meglévőkből is látszik, hogy a 15-17 éves gyermekek száma nagyon alacsony a
településen.
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3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index
(%)

2012

31

19

163,16%

2013
2014
2015
2016
2017

30
32
31
31

20
21
19
18

150,00%
152,38%
163,16%
172,22%
0,00%

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A 65 év feletti állandó lakosok száma egyenletesnek mondható. Hozzá viszonyítva a 0-14 éves korú lakosok
száma viszont csökkenést, majd 2012-2014-ig átmeneti emelkedést, aztán ismét csökkenést mutat.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

2
3
3
7
2

4
8
2
6
1

Egyenleg

-2
-5
1
1
1

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
-13,3
-35,2
7,09
7,19
7,19

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A migráció szempontjából az elvándorlás mérsékeltnek mondható. Kevés a betelepülő, ami köszönhető a
község nehéz megközelíthetőségének. Jelentős odavándorlás és elvándorlás a 2015. évben látható, a két
folyamat azonban egymást szinte kiegyenlítette.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések
száma

Halálozások száma

Természetes
szaporodás (fő)

2012

3

6

-3

2013
2014
2015
2016
2017

1
2
Nincs adat
1
Nincs adat

4
3
2
2
Nincs adat

-3
-1
-2
-1
Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Nagyon alacsony értéket mutat az élve születések száma, ráadásul ezek az adatok csökkenő tendenciát
mutatnak, tehát kevesen vállalnak gyermeket a településen. A halálozások számánál 2012 óta csökkenés
észlelhető, ez azonban a következő években valószínűleg nem folytatódik, hiszen Porpác erősen elöregedő
községnek számít. A természetes szaporodás mutatója a 2012-es évtől folyamatosan negatív.

Értékeink, küldetésünk
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű.
Kistelepülésként fontos, hogy az összetartozást, egymás segítését szem előtt tartsuk, az egymásra figyelésnek
fokozottan érvényesülnie kell. A település vonzó lehet a környező városokból kitelepedni kívánó családok
számára, egy nyugodt, békés környezet ígéretével. A vállalkozások versenyképességének javítása
demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, valamint a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, csak a
társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el.
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Fontos, hogy Porpác Község minden lakosa számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet
minden színterén, így a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi
ellátásban, a fizikai és kulturális környezetben, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási
lehetőségek területén is.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Porpác település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket
– az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ
területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét
a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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1. A jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Porpác község első Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-ban készült el. Az első programot alapul véve
készítjük el a 2018-2023-as időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi tervet az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján, a
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeleteit betartva.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. alapján Porpác községben költségvetés alapján gazdálkodik a
képviselő-testület. Az éves kiadásokat, bevételeket ebben határozzák meg, ebben szerepel, hogy milyen
anyagi eszközökkel támogathatók a hátrányos helyzetben lévők, milyen fejlesztések valósíthatók meg az
érdekükben.
Az önkormányzat, különböző társulások tagjaként is a problémák mielőbbi megoldására törekszik.
Porpác község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyújtható támogatások megállapításának feltételeit,
szabályait rendeletben szabályozza:
Porpác Község Képviselő-testületének 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról.
A képviselő-testület a Mötv. 116.§-ában foglalt kötelezettségének eleget téve 5/2015.(II.17.) számú
határozatával elfogadta Porpác község fejlődésének 2014-2019-es önkormányzati ciklusra tervezett
lehetőségeiről szóló gazdasági programját. A gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési elképzelések
közvetett módon valamennyi esélyegyenlőségi célcsoportot érintik.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
2005. május 9-én alakult meg a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 31 település, köztük
Porpác részvételével. A Társulás célja a járások megalakulásáig többek között a közoktatással kapcsolatos
feladatok, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat kistérségi
szintű megszervezése, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálaton
keresztül, a területfejlesztési feladatok ellátása, a mozgókönyvtári ellátáshoz kapcsolódó feladatok
megszervezése volt.
2013. január 1-től a közoktatással kapcsolatos feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja
el.
2013. január 1. óta Porpác a Sárvári Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozik, ahol elsősorban
okmányirodai feladatok, gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális, környezetvédelmi,
természetvédelmi igazgatási ügyek intézésére van lehetőség, de szakigazgatási szervként ide tartozik a
Sárvári Foglalkoztatási Osztály is.
2013. március 1-jén a Mötv rendelkezéseinek megfelelően Sárvár város, Sitke és Porpác községek
megállapodása alapján létrejött a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal. A Vas Megyei Kormányhivatal
VAB/TORV/653-2/2014. iktatószámú, 2014. december 31. napján kelt döntésével 2015. január 1. napjával a
közös hivatalhoz tartozó további településként kijelölte Bögöt községet is.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az adatok nagy része a TEIR rendszerből került kigyűjtésre. A rendelkezésre nem álló adatokat
önkormányzati forrásból egészítettük ki.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A településen mélyszegénységben élőkről pontos adat nincs. Csókakő majorban van 2-3 nehéz körülmények
között élő család. Porpácon nem élnek romák.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A családok jövedelmi helyzetéről nem áll rendelkezésre megbízható adat, közülük több személy hosszabb
ideje álláskereső.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat – Munkanélküliségi ráta nemek szerint

15-64 év közötti állandó népesség
(fő)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

Év
Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

2012

53

47

100

4

7,5%

6,25

2013

49

43

92

2,5

5,1%

6

14,0%

9

9,2%

2014

45

43

88

3

6,7%

2,75

6,4%

6

6,5%

2015

43

46

89

0,75

1,7%

4,25

9,2%

5

5,6%

2016

43

47

90

1,25

2,9%

1,75

3,7%

3

3,3%

2017

Nincs adat

Férfi

0,75

Nő

Összesen
%

Fő

%

13,3% 10 10,3%

Nincs adat

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A táblázat adatai alapján 2012-től folyamatosan csökken az aktív korú lakosság. A nyilvántartott
álláskeresők aránya szerencsére ennek az értéknek csak 3,3%-át teszi ki. Az álláskereső többsége nő, ez az
adat is mutatja, hogy a településen nem szabad figyelmen kívül hagyni a nők elhelyezkedési problémáit.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok
szerint*
Regisztrált
munkanélküliek
Fő
/ nyilvántartott
összesen
álláskeresők
száma összesen
20 év alatti
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
59 év feletti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

9

6

5

3

Nincs adat

Fő

Nincs adat

0,25

0,25

Nincs adat

Nincs adat Nincs adat

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

0,0%
2,8%
0,25
Nincs adat
2,5%
0,0%
2
1
20,0%
11,1%
Nincs adat Nincs adat
0,0%
0,0%
3,5
1,25
35,0%
13,9%
1,5
1,5
15,0%
16,7%
2,5
2,25
25,0%
25,0%
0,25
0,25
2,5%
2,8%
0,25
2
2,5%
22,2%
Nincs adat Nincs adat
0,0%
0,0%

4,2%
0,0%
1
0,5
16,7%
10,0%
0,5
Nincs adat
8,3%
0,0%
Nincs adat Nincs adat
0,0%
0,0%
Nincs adat
0,25
0,0%
5,0%
0,5
1,25
8,3%
1,0%
1,5
0,25
25,0%
5,0%
1,5
2
25,0%
40,0%
0,25
0,5
4,2%
10,0%
0,25
0,25
4,2%
5,0%

0,0%
0,0%
0,25
Nincs adat
8,3%
0,0%
Nincs adat
0,25
0,0%
0,0%
Nincs adat Nincs adat
0,0%
0,0%
Nincs adat Nincs adat
0,0%
0,0%
1
Nincs adat
33,3%
0,0%
Nincs adat Nincs adat
0,0%
0,0%
0,5
Nincs adat
16,7%
0,0%
0,5
Nincs adat
16,7%
0,0%
0,75
Nincs adat
25,0%
0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozó adatok Porpác tekintetében eléggé hiányosak. A rendelkezésre álló
adatokból azonban megállapíthatjuk, hogy a településen folyamatosan csökken a munkanélküliség. Amíg
2012-ben a nyilvántartott álláskeresők többsége a 35-39 éves lakosság körébe tartozott, addig 2016-ban 59
év feletti volt a regisztrált munkanélküliek legnagyobb része.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma
és aránya nemenként
180 napnál
hosszabb ideje
180 napon túli nyilvántartott
regisztrált
álláskeresők száma nemek szerint
munkanélküliek
aránya

Év

Férfi

%
2012
2013
2014
2015
2016
2017

21,95
20,59
16,67
10
21,43
Nincs adat

Nő

Összesen

Nincs adat

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül
Férfiak

Nők

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya 2015-ig folyamatosan csökkent, aztán 2016ban újra emelkedésnek indult. A 2017-es évre vonatkozóan, valamint a nemek szerinti megoszlásra sajnos
nem állnak rendelkezésre adatok.
2013. évben első alkalommal került meghirdetésre a nyári diákmunka program. A program keretében Porpác
esetében az önkormányzat volt a támogatott munkaadó, így nappali tagozaton tanulói jogviszonyban lévő 1625 év közötti fiatalokat, legfeljebb 2 hónap időtartamra lehetett foglalkoztatni. Porpác esetében évente 2 fő
diákmunkás kapott lehetőséget.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

2001
2011

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Férfi

Nő

Férfi

Nő

%
82,3%
96,6%

%
77,5%
87,3%

%
17,7%
3,4%

%
22,5%
12,7%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
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A két népszámlálás adatai alapján Porpácon nem az alacsony végzettséggel rendelkező lakosság a jellemző.
A két népszámlálás közti időszakban az iskolai végzettséggel nem rendelkező férfiak száma a hatodára, a
nőké csaknem a felére csökkent.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai
végzettség szerint

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
megoszlása iskolai végzettség szerint
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő
10
9
6
5
3
Nincs adat

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
Fő
Nincs
adat
0,25
0,75

Általános iskolai
végzettség

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség

%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
25,0%

Fő
3
3,75
3,5
2,5
1

%
29,3%
44,1%
60,9%
50,0%
33,3%

Fő
7,25
4,75
2,25
2,25
1,25

%
70,7%
55,9%
39,1%
45,0%
41,7%

0,0%

Nincs
adat

0,0%

0,75

0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők közül az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma nem jelentős, ez az
arány is folyamatos csökkenést mutat. Ez annak is köszönhető, hogy a közfoglalkoztatási programok
elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségűeknek biztosítanak munkalehetőséget.
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3.2.7. számú táblázat – Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók
száma

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban

Fő
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Nincs adat

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Az általános iskolai felnőttoktatásban tanulók számáról, illetve a 8. évfolyamot a felnőttoktatásban
eredményesen befejezett tanulók számáról nem állnak rendelkezésre adatok, mivel ilyen jellegű képzéseket a
településen nem szerveznek, ezek Sárváron vehetők igénybe.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Év

Középfokú
Szakiskolai
Szakközépiskolai
Gimnáziumi
Középiskolai
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásban tanulók száma a
résztvevők
résztvevők száma résztvevők száma
résztvevők
felnőttoktatásban
összesen
Fő

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nincs adat

Fő

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fő

%

Nincs
adat

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fő

%

Fő

Nincs
adat

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Nincs adat

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

A felnőttoktatásban résztvevők számáról nincsenek adatok, ezek szintén Sárváron, illetve Szombathelyen
érhetők el.
c) közfoglalkoztatás
Porpácon 2012. évben közfoglalkoztatásban nem vett részt senki.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény, valamint a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.)
Korm. rendelet alapján a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya a rendelkezésére bocsátott decentralizált pénzügyi keretet a települések munka-erőpiaci helyzete, a
regisztrált álláskeresők száma, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma, az országos
közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak létszáma alapján határozta meg.
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2013. november 1-től indult Porpácon a téli közfoglalkoztatási program, melynek keretében azóta is
hosszabbításokkal illetve újraindításokkal 2 főt tud állandóan foglalkoztatni a falu. Ezek elsősorban a
fűnyírási, nyesési, falurendezési munkálatokat takarnak, így elősegítve egyben egy rendezett falukép
látványát.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
A foglalkoztatásban résztvevők többsége Sárváron, illetve Szombathelyen dolgozik. A közlekedést tekintve
sajnos a község szerencsétlen helyzetben van, ugyanis a község nevét viselő vasútállomás, közelebb esik két
másik településhez, mint Porpáchoz. A vasúti menetrend kedvező, hisz a nap bármely szakában biztosított az
eljutás Sárvárra és Szombathelyre is. Sárváron a SÁGA-FOODS Zrt, a Flextronics, a Taravis Kft, a HU-KE
Kft, az Edilkamin International Kft, a Rába Kandalló Kft. nyújt több ember részére munkalehetőséget, míg.
Szombathelyre is többen ingáznak, ők a MÁV, illetve nagyobb üzemek pl: AKE Hungária Kft, a LUK
Savaria Kuplunggyártó Kft alkalmazottai.
Sárváron működik a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, így a
munkát keresőnek a járási székhelyre kell beutazni az ügyek intézését illetően.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A településen foglalkoztatást és az oktatásból a munkaerő-piacra való átmenetet megkönnyítő programok
nem állnak rendelkezésre, ehhez be kell menni Sárvárra. Legközelebb, csak a kistérség/járás központban
Sárváron, a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kaphatnak ilyen segítséget. Az itt regisztrált fiatal,
pályakezdő álláskeresők munkaerő-piacra való átmenetét megkönnyítik a munkaügy által szervezett
ingyenes álláskereső klubok, tréningek, foglalkoztatási információnyújtás, munkatanácsadás. Itt nyílik
lehetőségük új szakmát, idegen nyelvet tanulni a foglalkoztatási osztály által szervezett képzéseken
ingyenesen.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Felnőttképzéshez, munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Sárváron működő Foglalkoztatási
Osztály biztosítja.
A településhez legközelebb eső felnőttképzést végző iskolák Sárváron találhatók.
A Tinódi Sebestyén Gimnázium képzései lehetőségei:
-

cukrász
pincér
szakács
idegenvezető
turisztikai szervező, értékesítő

A Barabás Szakiskola és Szakközépiskola képzési lehetőségei:
-

szociális gondozó és ápoló
villanyszerelő
eladó
ipari gépész
logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
technikusi képzések
szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők részére érettségire felkészítő képzés
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma

2012

100

2013
2014
2015
2016
2017

92
88
89
90

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő)

Álláskeresési
segélyben részesülők
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Nincs adat

Nincs adat

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az álláskeresési segélyben részesülők számáról, illetve arányáról nem állnak rendelkezésre adatok.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma/nyilvántartott
álláskeresők száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
Fő
10
9
6
5
3
Nincs adat

Álláskeresési járadékra
jogosultak

Fő
1
1,25
0,5
1
0,25
0,25

%
9,8%
14,7%
8,7%
20,0%
8,3%
0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Mivel a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökken, ezért az álláskeresési járadékra jogosultak
száma is csökkenő tendenciát mutat.
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Porpácon a település által fenntartott intézmények nincsenek, ebből következik, hogy a mélyszegénységben
élők itt történő foglalkoztatása nem megoldható.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem észlelhető.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Év

Rendszeres
Lakásfenntartási
gyermekvédelmi
támogatás
kedvezmény

Rendkívüli
települési
támogatás

Gyermekek
egyszeri
támogatása

Időskorúak
támogatása

2014

6

0

0

0

0

2015

8

3

1

40

86

2016

6

4

5

92

80

2017

9

5

5

49

76

3.3.3. számú táblázat- Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
száma

Év

Egészségkárosodási és
Rendszeres szociális segélyben
gyermekfelügyeleti
részesített regisztrált
támogatásban
munkanélküliek száma
részesülők átlagos száma
(negyedévek átlaga) 2015. márc. 1-től
(2015. február 28-tól az ellátás
érvényes módszertan
megszűnt, vagy külön vált
szerint
EGYT-re és FHT-ra)

2012

3,25

15-64
évesek
%-ában
0,00%

2013

4,25

0,00%

2014

2,5

0,00%

2015

2,25

2016

1,75

Fő

Fő

Nincs adat

2017
Nincs adat
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

0,00%

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek
átlagos havi száma (2015.
március 01-től az ellátásra való
jogosultság megváltozott)

Fő

Munkanélküliek
%-ában
0,00%
0,00%

Nincs adat

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

A rendszeres szociális segélyben részesülök száma a negyedévek átlaga alapján csekély ingadozást mutat.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
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támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
Porpác község nem rendelkezik bérlakás állománnyal.
b) szociális lakhatás
Községünkben szociális lakás nincs.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek a településen.
e) lakhatást segítő támogatások
A szociális rendelet értelmében kétféle lakhatást segítő támogatás adható:
-

lakásfenntartási települési támogatás: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
(villamos energiaszolgáltatáshoz, viziközmű szolgáltatáshoz, vezetékes földgáz-szolgáltatáshoz,
távhőszolgáltatáshoz, lakbérhez, albérleti díjhoz, közös költséghez) nyújthat segítséget a rendeletben
meghatározott feltételek mellett.
2013-ban 2 fő, 2014-ben 2 fő, 2015-ben 1 fő, 2016-ban 1 fő vette igénybe ezt a juttatást.

-

rendkívüli települési támogatás: a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy
részére köteles segítséget nyújtani.
2015-ben 14 fő, 2016-ban 2 fő, részesült rendkívüli települési támogatásban.
f) eladósodottság

Eladósodottságról nem áll rendelkezésre adat.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A településen nem találhatók a lakóövezeten kívül elhelyezkedő lakások.
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

2012
2013
2014
2015
2016

Ebből
Ebből elégtelen
elégtelen
Bérlakás
lakhatási
Szociális
Lakásállomány
lakhatási
állomány körülményeket lakásállomány
(db)
körülményeket
(db)
biztosító lakások
(db)
biztosító
száma
lakások száma

80
80
80
80
80

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

Egyéb
lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Nincs adat
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Porpác Községben az összes lakóingatlan száma 80 db, ami évek óta nem változik, növekedést nem mutat. A
község nem rendelkezik bérlakás állománnyal, szociális lakásállománnyal, sem egyéb lakáscélra használt
nem lakáscélú ingatlannal.
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők

Év

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma

2015

5
5
2
2

2016

1

2012
2013
2014

2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma

Nincs adat

0

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 4/2015.(II.18.) számú, szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletét, melyben rendelkezett a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként
nyújtható ellátásokról:
Ez alapján 2015. március 1-től:
-

Gyermekek egyszeri támogatása
Időskorúak támogatása
természetbeni segély
Köztemetés
Lakásfenntartási települési támogatás,
Rendkívüli települési támogatás,
Rendkívüli tanévkezdési támogatás és
Újszülöttek támogatása nyújtható.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői
Porpác községben telepek, szegregátumok nincsenek, ezért azok kiterjedése, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, közműellátottsága, lakásállományának adatai nem megadhatók.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
A településen nincsenek telepek, szegregátumok, ezért adatokat az ott élők számáról, társadalmi
problémáiról nem lehet megadni.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nincs szegregációval veszélyeztetett terület Porpácon.

22

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Egészségügyi alapszolgáltatásokhoz minden helyi polgár hozzáfér. Hetente egyszer, kedden 10-12 óráig
háziorvosi rendelés van. Minden más egyéb szakellátáshoz Sárváron a Járóbeteg Szakellátó Központban
lehet hozzáférni. Sárváron érhető el az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás is. Sárváron nincs aktív
kórházi ágy, így a fekvőbeteg ellátás, valamint a sürgősségi ellátás Szombathelyen érhető el. Sárváron
működik Rehabilitációs Osztály is.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
Népegészségügyi szűrések Sárváron és Szombathelyen hozzáférhetők.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Csak Szombathelyen és Celldömölkön lehetséges a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
1997. évi CLIV. törvény 50.§-ának (3) bekezdése előírja, hogy a közétkeztetésben megfelelő minőséget kell
biztosítani. Porpácon van lehetőség szociális étkezés igénybe vételére. Az ételt a Csényei Óvoda konyhája
biztosítja, amelynek minősége és mennyisége teljes mértékben megfelel az előírásoknak. Az ebédet a
falugondnok házhoz szállítja.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Sportpálya található a községben, melyet Falunapok alkalmával használnak. Petanque pálya a Tűzoltószertár
melletti játszótér területén ad lehetőséget a sportolásra.
Pályázati összegből sor került egy felnőtt fitnesz park kialakítására a Tűzoltószertár mellett található
játszótéren.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális ellátási formákat
biztosítja:
o Étkeztetés: az önkormányzat vásárolt élelmiszer formájában biztosítja a Csényei Óvoda
konyhájáról. Az étel házhozszállításáról falugondnoki szolgálat útján gondoskodik. A
rendelet értelmében étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni
különösen azt a személyt, aki rendszeres pénzellátásban, vakok személyi járadékában,
fogyatékossági támogatásban, saját jogán magasabb összegű családi pótlékban
részesül, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, továbbá a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve a hajléktalan személyt.
o Falugondnoki szolgáltatás: a Képviselő-testület az alapellátási feladatok közül
térítésmentesen biztosítja a szociális étkeztetésben részesülő személy részére az ebéd
lakásra történő szállítását, az óvodások óvodába szállítását, esetenkénti szállítását, az
általános iskolai tanulók esetenkénti szállítását, rászorult személyek orvoshoz,
szakrendelőbe, gyógyszertárba, hivatalba, üzletbe szállítását, gyógyszerkiváltás és
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását, közművelődési feladatok
ellátását, szervezését, szabadidő hasznos eltöltésének segítését, sporttevékenység
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o szervezését, közösségi és szociális
segítségnyújtást a rászorulóknak.

információk

szolgáltatását,

személyes

A családsegítéssel, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos teendőket a Sárvári Gondozási és
Gyermekjóléti Központ végzi.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Nincs információ arról, hogy hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértésére sor került volna Porpácon.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül.
Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat keretein belül biztosítja a településen nem elérhető szociális és
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást az ingyenes szállítás biztosításával.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma

Csak felnőttek
részére szervezett
háziorvosi
szolgáltatások
száma

A házi
gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Háziorvosi szolgáltatáshoz minden helyi polgár hozzáférhet minden héten keddi napokon 10-12 óráig.
Gyermekorvosi minden hónapban egyszer tart rendelést, de háziorvosi rendelési idő alatt a gyermekeket is
lehet hozni. Egyéb időpontban a háziorvosi és a gyermekorvosi rendelés Sárváron vehető igénybe.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma

2012

1

2013
2014
2015
2016
2017

2
2
2
2
Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Közgyógyellátási igazolvánnyal évek óta 2 fő porpáci lakos rendelkezik.
2015. március 1-től megszűnt a méltányossági alapon adható közgyógyellátás lehetősége.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma

Ápolási díj, méltányossági alapon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma

Összesen

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

2015. március 1-től megszűnt a méltányossági alapon adható ápolási díj lehetősége.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet fóruma a havi rendszerességgel megtartott Képviselő-testületi ülés, ahol a nyílt ülésen bárki
részt vehet. Évente egyszer közmeghallgatást tart a község, ahol jelezni lehet az észrevételeket. Porpácon
egyetlen egyesület működik: Porpác Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Minden évben rendszeresen
Falunapot rendez az Önkormányzat, melyet a Hivatal udvarán szoktak tartani. Évente kirándulást szervez a
képviselő-testület, melynek alkalmával a falu lakói kikapcsolódhatnak, egyben nagyon jó közösség
kovácsoló hatása van. Hetente egyszer a falubeli hölgyek találkoznak és énekelnek, a betanult dalokat
különböző falubeli rendezvényeken mutatják be.
b) közösségi együttélés jellemzői
Közösségi együttélésre nem jellemző az etnikai konfliktus, kezelésük ezért nem is szükséges.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai
A község közösségi szolidaritása megnyilvánul a Mikulás nap előtti, valamint Húsvét alkalmából
ajándékcsomagok osztásában. A rászorulók részére adománygyűjtés valamint az önkéntes munka
szorgalmazása szükséges.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Porpácon nem élnek romák, ezért roma nemzetiségi önkormányzat nem működik.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elszigeteltség, bezárkózás.

-

közösségi életbe való bevonás, kulturális
programok szervezése

Életkörülmények romlása.

-

összefogás, adományok gyűjtése

Tájékozatlanság a kapható támogatásokról,
munkalehetőségekről.

-

tájékoztatás megszervezése, hatékonyabb
kommunikáció
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A Sárvári közös Önkormányzati Hivatal Hatósági irodájának adatai alapján Porpácon 5 halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek van. Közülük 2 általános iskolás, 2 óvodás, 1 pedig 1 évesnél fiatalabb. Az
önkormányzat fokozott figyelemben részesíti őket, anyagi és természetbeni támogatást kapnak.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
Év

Védelembe vett kiskorú gyermekek
száma december 31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én

2012

0

0

2013

0

0

2014
2015
Nincs adat

2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A gyermekvédelem rendszere több alrendszerből tevődik össze, mely kettős funkcióval bír. Egyrészt a
pénzbeli és természetbeni ellátásokon, továbbá a gyermekjóléti alapellátásokon keresztül segíti a gyermekek
családban történő nevelkedését, másrészt a gyermekvédelmi szakellátás útján otthont nyújt a családjukból
kiemelt gyermekek számára. A gyermekek fizikai és szellemi érettségük hiánya következtében fokozott
védelmet igényelnek. Kiemelt feladat a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
mindenekelőtt saját családjukban biztosítani, illetve az onnan kiemelt gyermekek otthonukba történő
visszahelyezését elősegíteni. Természetesen ezen célok megvalósítása során a hatósági és egyéb
gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételén túl a szülők is kiemelt szereppel bírnak.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma

2012

5,5

2013

4

2014

1,5

2015

5

2016

4

2017

4

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik. A Gyvt. 19. § (1)
bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az e törvényben meghatározott
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a törvényes képviselő
kérelmére pénzbeli támogatás állapítható meg egyszeri támogatásként, ha a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot. Ezt a támogatást Porpácon az elmúlt
években senki sem vette igénybe.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A településen nem működik iskola, a Sárvárra, Szombathelyre járó gyermekek kedvezményes iskolai
étkeztetéséről adatok nem állnak rendelkezésre.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek nincsenek Porpácon.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek nincs Porpácon.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
A védőnői szolgálatot a Sárvári Gondozási és Családsegítő Központ munkatársa látja el. A védőnő a
protokollnak megfelelően látogatja a családokat otthonukban pl. csecsemőket 6 hetes korig hetente, majd 1
éves korig havonta és szükség szerint.)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

3

2013

1

4

2014

1

5

2015

1

3

2016

1

3

2017

1

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ védőnője látogatja a kisgyermekeket.
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Betöltetlen felnőtt
Háziorvos által
háziorvosi praxis/ok ellátott személyek
száma
száma

Év

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma

2012

0

1

2013

0

1

2014

0

1
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

2015

0

1

2016

0

1

2017

0

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, intézményi adatgyűjtés

Házi gyermekorvosi ellátáshoz való hozzáférés biztosított, havonta egy alkalommal, illetve Sárváron
gyermekorvosi rendelési időben.
4.3.3. számú táblázat – Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

Nem önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi, magán
stb.)

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A településen nincsen bölcsődei ellátás, ezért az erre vonatkozó adatok nem megadhatók.
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4.3.4. számú táblázat – Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
Családi napköziben
engedélyezett
férőhelyek száma
(december 31-én)

Év

Működő (összes)
bölcsődei
férőhelyek száma

Működő, önkormányzati
bölcsődei férőhelyek
száma

Egyéb, nem
önkormányzati bölcsődei
(munkahelyi, magán stb.)
férőhelyek száma

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

Porpácon nincsen sem bölcsőde, sem családi napközi, ezért erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre
adatok.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Korai fejlesztésre, rehabilitációra igényt tartó 0-7 éves korú gyermekek nincsenek Porpácon.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki
egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését (Gyvt. 39. § (1)).
Az Ör. 30. §-a alapján Porpác Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás
szervezését, irányítását és összehangolását a képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával
biztosította.
e) gyermekvédelem
Porpácon védelembe vétel keretében nem volt és most sincs gyermek gondozva. Ideiglenes hatályú
elhelyezésre nem volt és most sincs példa.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Gondozási és Családsegítő Központ szolgáltatásai Sárváron elérhetőek. Családon belüli erőszak esetén a
gyermek ideiglenesen a szombathelyi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál helyezhető el.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A képviselő-testület – költségvetési kondíciójától függően – minden évben egy alkalommal az oktatási
intézmények, önkormányzatok által szervezett táborozáson résztvevő, Porpác községben állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező tanulókat anyagi támogatásban részesíti.
Hetente 2 alkalommal tart nyitva a könyvtár.
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Sárvár város, valamint Bögöt, Porpác és Sitke községek Önkormányzati Képviselő-testületei az
Önkormányzatok közötti, Közoktatási Intézményfenntartó Társulást létrehozó megállapodás 6.2.c)
pontjában, az iskolai étkeztetésre vonatkozó rendelkezés alapján az iskolai étkeztetés költségeinek
finanszírozásáról megkötött megállapodás szerint a porpáci gyermekek iskolai étkeztetéséről Sárvár Város
Önkormányzata gondoskodott az ELAMEN Zrt.-vel kötött megállapodás alapján.
A Sárvári közös Önkormányzati Hivatal Hatósági irodájának 2018. október 1-jei adatai alapján Porpácon 5
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. Közülük 2 általános iskolás, 2 óvodás, 1 pedig 1 évesnél
fiatalabb. Az önkormányzat fokozott figyelemben részesíti őket, anyagi és természetbeni támogatást kapnak.
A nyári szünetben szünidei gyermekétkeztetés formájában gondoskodtak a megfelelő ellátásukról.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére nem volt példa
Porpácon.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
A polgármester évente egy alkalommal, karácsony előtt pénzbeli támogatást állapít meg a 18. életévét be
nem töltött, szociálisan rászoruló gyermek törvényes képviselője részére, ha a gyermek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot. A támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Ft.
2015-ben 20, 2016-ban 19, 2017-ben 20 gyermek részesült ebben a juttatásban.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
feladatellátási
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoportok férőhelyek száma
helyek száma
száma
gyógypedagógiai
száma (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyógypedagógiai neveléssel együtt)
neveléssel együtt) neveléssel együtt)
száma
neveléssel együtt

Év

3-6 éves
korú
gyermekek
száma

2012

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A táblázat adatai nem megadhatók, mivel a településen nincsen óvoda.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Általános iskola 1-4.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)

Általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

0

0

0

0

0,0%

2012/2013

0

0

0

0

0,0%

2013/2014

0

0

0

0

0,0%

2014/2015

0

0

0

0

0,0%

2015/2016

0

0

0

0

0,0%

2016/2017

0

0

0

0

0,0%

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt)

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az általános iskolában tanulók számára, illetve az általános iskolai napközis tanulók számára vonatkozóan
nem állnak rendelkezésre adatok, mivel a településen nincs általános iskola.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai, osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási
helyek
Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)

Az általános iskolai
osztályok száma (a
gyógypedagógiai
oktatással együtt)

Általános iskolai feladatellátási helyek száma
(gyógypedagógiai oktatással
együtt)

1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

0

0

0

2012/2013

0

0

0

2013/2014

0

0

0

2014/2015

0

0

0

2015/2016

0

0

0

2016/2017

0

0

0

Tanév

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az általános iskolai osztályokra, gyógypedagógiai osztályokra, feladatellátási helyekre vonatkozó adatok
nem megadhatók, mivel Porpácon nincs általános iskola.
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

anév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali
oktatásban
Fő

2011/2012

0

2012/2013

0

2013/2014

0

2014/2015

0

2015/2016

0

2016/2017

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati és intézményfenntartói tankerületi adatok

A 8. évfolyamot nappali oktatásban befejezettek számáról nincs hiteles adat, mivel a településen nincs iskola.
A gyermekek Sárváron, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanulnak.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Porpácon a 2018. október 1-jei adatok alapján 5 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. Közülük 2
óvodás, ők a Csényei Óvodába járnak, kettő általános iskolás, ők szintén Csényében Zichy Antónia Általános
Iskola tanulói, 1kisgyermek pedig 1 évesnél fiatalabb.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Sárváron a Nádasdy Tamás Általános Iskolában két fejlesztő pedagógus segíti a tanulókat. Egyikük a
logopédusi feladatokat is ellátja. További egy pedagógus fejleszti az SNI tanulókat. Két pedagógus egyéni
haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, és kooperatív tanulás akkreditált továbbképzésen vettek
részt.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Porpác vonatkozásában a hátrányos megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről az oktatás, képzés
területéről nem áll rendelkezésre információ.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Nincs adat az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérésekről a település vonatkozásában.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A polgármester a tanuló vagy hallgató részére szociális rászorultságára tekintettel a tanévkezdés
megkönnyítése érdekében a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében kérelemre
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rendkívüli települési tanévkezdési támogatást állapíthat meg. A támogatás naptári évenként legfeljebb egy
alkalommal adható, az a személy jogosult rá, aki
-

köznevelési intézményben tanulói,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói

jogviszonnyal rendelkezik és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 180.000,- Ft-ot.
A támogatás mértéke 10.000,- Ft.
Porpác Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2018. évben is csatlakozott a felsőoktatási intézmények
hátrányos szociális helyzetű hallgatók (”A” típus), illetve a felsőoktatási tanulmányaikat elkezdő fiatalok
támogatására (”B” típus) létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019.
évi fordulójához. A felhívás alapján 1 db „A” típúsú pályázat érkezett. Az önkormányzat az 1 fő részére 10
hónapra havi 2.500 Ft támogatást állapított meg, ezt támogatja az állam ugyanilyen összeggel havonta.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Kulturális, közművelődési lehetőségek szűkössége.

-

szakkörök, kézműves foglalkozások
szervezése

Közösségi szellem hiánya.

-

rendezvényeken aktív részvételre ösztönzés

Idős embereken való segítés hiánya.

-

önkéntes munka ösztönzése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Férfiak

Nők

53
49
45
43
43

47
43
43
46
47

Férfiak

Nincs adat

Nők

Férfiak

Nők

Nincs adat

4
3
3
1
1
1

6
6
3
4
2
Nincs adat

Nincs adat

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Porpácon az aktív korú népesség nemek szerinti megoszlása nem mutat nagy különbséget, de azért a nők
aránya kicsit magasabb. A munkanélküli nők itt is magasabb számmal vannak jelen, ugyanúgy, mint a
környező településeken, de a falu kis lélekszáma miatt ez a különbség nem szembetűnő.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott képzések inkább a férfiaknak adnak lehetőséget
a tanulásra, átképzésre.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedésére a betanított munka adhat lehetőséget. Sárváron és
Szombathelyen üzemekben elhelyezkedésre van lehetőség. Sárváron a Flextonics-nál, a Taravis Kft-nél és a
Huke Kft.-nál vannak elhelyezkedési esélyei az alacsony végzettségű nőknek.
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás terén történő hátrányos megkülönböztetésre nincs példa Porpácon.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
A nők számára nehéz a család és a munka területén egyszerre helytállni.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Év

Védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

Átlagos gyermekszám
védőnőnként

2012

1

3

3

2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1

4
4

4
4

Nincs adat

Nincs adat

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A védőnő több települést lát el. A védőnői szolgálatot a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ
munkatársa biztosítja. A védőnő a protokollnak megfelelően látogatja a családokat otthonukban (pl.
csecsemőket 6 hetes korig hetente, majd 1 éves korig havonta és természetesen szükség szerint.)
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nőket érő erőszakról, családon belüli erőszakról nincs tudomás Porpác község vonatkozásban.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Gondozási és Gyermekjóléti Központ Sárváron működik. A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Családok Átmeneti Otthona Szombathelyen, a Vasvár Hegyháti Jóléti Szolgálat Közalapítvány
Családok Átmeneti Otthona Vasváron nyújt segítséget a vas megyei rászorultaknak 12 hónapig (várólista
alapján).
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Porpácon a nők jelentős szerepet vállalnak a helyi közéletben, hiszen a polgármester, az alpolgármester, a
képviselő-testület 5 tagja és a falugondnok is nő.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Porpácon a nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémákról nincs tudomás, így a
felszámolásukra sem történtek intézkedések.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Munkahely és család összeegyeztetésének
problémája.

-

munka világába való hatékonyabb
visszavezetés

Összetartozás, csapatszellem hiánya.

-

petanque csapat további összejöveteleinek
szervezése, versenyeken való részvétel

-

receptcsere szakkör, Porpáci Pogácsás Parti
szervezése, nótaköri foglalkozások
rendszeresítése

Szabadidő hasznos eltöltésének problémái.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Porpácon a 65 év feletti lakosság száma 31 fő.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma

Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő
férfiak száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

17
13
11
12
11

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma
24
23
21
20
22
Nincs adat

Összes nyugdíjas

41
36
32
32
33

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázat adatai alapján a településen kétszer annyi nyugdíjban részesülő nő él, mint férfi. A nyugdíjasok
száma nem mutat jelentős különbséget az elmúlt években.
A nyugdíj korhatár évenként változik. A nyugdíjszerű ellátásban részesülők nem feltétlenül nyugdíj korhatárt
elért személyek, ezért az adatok nem mutatják a valóságot.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatására Porpácon nincs lehetőség, az egyéb településeken foglalkoztatott helyi
lakosok számáról nem áll rendelkezésre adat.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek
száma
Fő
10
9
6
5
3
Nincs adat

55 év feletti
regisztrált
munkanélküliek
száma
Fő
0
2
0
1
1

%
2%
24%
4%
15%
42%
0%

Tartós
55 év feletti tartós
munkanélküliek
munkanélküliek száma
száma
Fő

Fő

Nincs adat

Nincs adat

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Porpácon az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottságára nincs lehetőség, és példa.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei
a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
2014-től hetente találkoznak a nyugdíjasok, együtt énekelnek, recepteket cserélnek. Ennek ellenére a
nyugdíjasok foglalkoztatását továbbra is szükséges fejleszteni, új ötletekkel gazdagítani.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Porpácon hátrányos megkülönböztetésre a foglalkoztatás területéről nincsenek adatok.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított az időseknek. Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz az
idősek helyben juthatnak hozzá hetente egy alkalommal. Sárváron biztosított a háziorvosi alapellátás, de itt
érhető el a fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás is. A járóbeteg-ellátást
biztosító szakrendelő-intézet az idősek, mozgáskorlátozottak számára is megfelelő, akadálymentesített.
Sárváron nincs aktív kórházi ágy, így a hosszabb-rövidebb felépülési folyamatot elősegítő ápolásra szoruló
betegek a Sárvári Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának és az Ápolási osztályának fekvőbeteg
ellátásait vehetik igénybe.
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
65 év feletti lakosság
száma

Év

Fő
31
30
32
31
31
Nincs adat

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Porpácon a 65 évnél idősebb népesség nappali ellátására nincs lehetőség. Ez a szolgáltatás legközelebb
Sárváron vehető igénybe.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos
száma (fő)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos számáról nem áll rendelkezésre adat. Ezt az állami
támogatást a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalában lehet igényelni.
A szociális ellátásokról szóló rendelet alapján a polgármester a tárgyév szeptember hónapjában pénzbeli
támogatást állapíthat meg annak a szociálisan rászoruló, a 60. életévét a tárgyévben betöltő személynek,
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 180.000,- Ft-ot. A támogatás
mértéke alkalmanként 10.000,- Ft.
2014-ben 42 fő, 2015-ben 72 fő, 2016-ban 62 fő, 2017-ben 68 fő vette igénybe a segítségnek ezt a formáját.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A könyvtári ellátás hetente két alkalommal biztosított. Minden évben megrendezésre kerül a Falunap, ahol az
idősek köszöntésére is sor kerül.
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c) idősek informatikai jártassága
A könyvtár helyiségben van internet hozzáférés. A könyvtári foglalkozás ideje alatt internet felhasználói
ismeretek oktatása.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősek sajátos igényeit kielégítő további programok szervezésére szükség van a településen, hiszen az
idősek a lakosság jelentős hányadát alkotják Porpácon.
6.4.1. számú táblázat - Művelődési közintézmények adatai

Év

A
nyilvános/települési
könyvtárak száma

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)

Muzeális
intézmények
száma

Közművelődési
intézmények
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

1480
1480
1480
1480
1480
1480

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

Forrás: TEIR

A településen könyvtár működik, amely heti két alkalommal tart nyitva. Muzeális intézmény nem található
Porpácon.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való nehéz
hozzáférés (gyógyszerek kiváltása).

-

fiatalok bevonása az időseket segítő
önkéntes munkába

Időseket gondozó hálózat hiánya.

-

szociális szolgáltatóval kapcsolatfelvétel

Közéletben való passzív részvétel.

-

az idősek bevonása a közéletbe, könyvtári
nyitvatartási idő alatt tartott foglalkozások
további szervezése, színesítése

Közlekedési nehézségek a rossz minőségű
burkolattal rendelkező járdaszakaszok és
útszakaszok miatt.

-

a rossz minőségű burkolattal rendelkező
járdaszakaszok és útszakaszok felújítása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Porpácon fogyatékkal élők foglalkoztatására nincs lehetőség.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma nemenként

Év

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Férfiak

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Nők

2
2
2
1
1

2
2
2
2
2

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nincs adat

Összesen
4
4
4
3
3
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen a 2016-os év adatai alapján 3 fő megváltozott munkaképességű személy él, közülük 2 nő és 1
férfi.
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Év

Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
személyek száma

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók
segítségével

Porpácon fogyatékos személyek nappali ellátására nincs lehetőség.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen hátrányos megkülönböztetés nem éri a fogyatékosokat.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Önálló életvitelt támogató intézmények nincsenek Porpácon. Szociális szolgáltató hiánya érzékelhető a
településen.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A településen fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása nem volt.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítése nem megoldott.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetősége mindenki számára biztosítható. A hivatal
épülete nem akadálymentesített, ezért a könyvtárba való eljutás is nehézségekbe ütközik.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Porpácon nincs akadálymentesített munkahely.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Járdák felújítása szükséges, a közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtése ezáltal biztosított lenne.
A középületek akadálymentesítése, a járdák, utak felújítása, a csapadékvíz elvezetése, - az önkormányzat
anyagi helyzetét figyelembe véve - csak pályázati forrás igénybevételével valósulhat meg.
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Fogyatékosok számára speciális közlekedési megoldások nem állnak rendelkezésre a településen.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkriminációról nincs tudomás a településen.

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

fejlesztési lehetőségek

Közintézmények akadálymentesítésének hiánya.

-

akadálymentesítés

Korlátok hiánya.

-

korlátok pótlása a közterületi árkok mellett

Egyes útszakaszok és járdaszakaszok burkolatának
rossz minősége.

-

egyes útszakaszok és járdaszakaszok
felújítása, folyamatos karbantartása
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A különböző területeket érintő civil, egyházi szolgáltatók, érdekvédelmi szervezetek nem állnak
rendelkezésre a településen, az önkéntesek száma és személye változó.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzat és a katolikus egyház jó kapcsolatot ápol egymással, hetente istentisztelet van Porpác
község római katolikus templomában. Nemzetiségi önkormányzat nem működik a településen.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás tagja önkormányzatunk. Sárvár város, Bögöt, Porpác és
Sitke községek önkormányzatai a települések közoktatási feladatainak biztosítására közoktatási
intézményfenntartó társulásról szóló megállapodást kötöttek. Az államigazgatási feladatok ellátását a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Községünk a Sárvári Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozik,
ahol elsősorban okmányirodai feladatok, gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális,
környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézésére van lehetőség, szakigazgatási szervként ide
tartozik a Sárvári Foglalkoztatási Osztály.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nemzetiségi önkormányzat nem működik Porpácon.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Porpácon egy egyesület működik, melynek neve Porpác Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplők részvétele nem releváns a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett partnerek
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A helyi esélyegyenlőségi program készítése során MUNKACSOPORT-ot hozunk létre, melybe meghívjuk a
fenntartó képviselőit, az önkormányzati intézmények képviselőit és a bevont partnerek képviselőit:







helyi képviselő testület tagjai
járási közoktatási vezető (nincs a településen iskola, Sárvárra, Szombathelyre és Csényébe járnak a
tanulók)
Porpáci Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője
címzetes főjegyző
HEP mentor
az egyház képviselője
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

A HEP-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében Helyi Esélyegyenlőséi Programért Felelős
Fórumot hozunk létre, amely figyelemmel kíséri az intézkedési terv megvalósulását, a kötelezettségek
teljesítését és dokumentálását.
A visszacsatolást és az esélyegyenlőségi feladatok megoldásának folyamatának nyomom követését fogja
biztosítani a HEP Fórum, ahol a munkacsoport tagjain kívül részt vesznek a célcsoportok képviselői, vagy a
község lakói közül bárki, aki építő jellegű ötleteivel hozzájárul a problémák megfogalmazásához és
megoldásához.
A fórumon évenként helyzetelemzést végzünk, konzultálunk, véleményeket fogalmazunk meg és felvázoljuk
a problémák további megoldásának lehetőségeit.
Továbbá a HEP Fórum biztosítja a nyilvánosságot, minden helyi eszközt és helyi médiumot bevonva a
tájékoztatásba.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Nők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Elszigeteltség, bezárkózás.

-

közösségi életbe való bevonás,
kulturális programok szervezése

Életkörülmények romlása.

-

összefogás, adományok gyűjtése

Tájékozatlanság a kapható támogatásokról,
munkalehetőségekről.

-

tájékoztatás megszervezése,
hatékonyabb kommunikáció

Kulturális, közművelődési lehetőségek
szűkössége.

-

szakkörök, kézműves foglalkozások
szervezése

Közösségi szellem hiánya.

-

rendezvényeken aktív részvételre
ösztönzés

Idős embereken való segítés hiánya.

-

önkéntes munka ösztönzése

Munkahely és család összeegyeztetése.

-

munka világába való hatékonyabb
visszavezetés

-

petanque
csapat
további
összejöveteleinek megszervezése,
versenyeken való részvétel

-

receptcsere
szakkör,
Porpáci
Pogácsás Parti szervezése, nótaköri
foglalkozások rendszeresítése

Összetartozás, csapatszellem hiánya.

Szabadidő hasznos eltöltésének problémái.
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Idősek

Fogyatékkal
élők

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való nehéz
hozzáférés (gyógyszerek kiváltása).

-

fiatalok bevonása az időseket segítő
önkéntes munkába

Időseket gondozó hálózat hiánya.

-

szociális szolgáltatóval
kapcsolatfelvétel

Közéletben való passzív részvétel.

-

az idősek bevonása a közéletbe,
könyvtári nyitvatartási idő alatt
tartott foglalkozások további
szervezése, színesítése

Közlekedési nehézségek a rossz minőségű
burkolattal rendelkező járdaszakaszok és
útszakaszok miatt.

-

a rossz minőségű burkolattal
rendelkező járdaszakaszok és
útszakaszok felújítása

Közintézmények akadálymentesítésének
hiánya.

-

akadálymentesítés

Korlátok hiánya

-

korlátok pótlása a közterületi árkok
mellett

Egyes útszakaszok és járdaszakaszok
burkolatának rossz minősége.

-

egyes útszakaszok és
járdaszakaszok felújítása,
folyamatos karbantartása
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
képviselő-testület, Sárvári Közös
Mélyszegénységben élők elszigetelődésének
Önkormányzati Hivatal, könyvtári munkatárs
csökkentése
képviselő-testület, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal,
Gondozási és Gyermekjóléti Központ
képviselő-testület, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája
Foglalkoztatási osztály

Lakhatási körülmények javítása
Az információ hatalom.
Kulturális, közművelődési
körének szélesítése

Gyermekek

lehetőségek képviselő-testület, könyvtári munkatárs,
polgármester

A gyermekek összetartozásának erősítése

képviselő-testület, polgármester, könyvtári
munkatárs

A szociálisan érzékeny ifjúságért!

képviselő-testület, polgármester, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Irodája

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök képviselő-testület, polgármester, Sárvári Közös
egyszerűen
Önkormányzati Hivatal, önkéntes fiatalok
Idősek gondozásának megszervezése

képviselő-testület, polgármester, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája, jegyző

Az idősek közösségi életének javítása

képviselő-testület, polgármester, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal, könyvtári munkatárs

Idősek

A közlekedés biztonságának növelése
Munkahely és család összhangja
Nők

képviselő-testület, polgármestere, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Gazdasági és
Városfejlesztési Irodája, jegyző
képviselő-testület, polgármester, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája,
Foglalkoztatási Osztály, jegyző

Női összetartozás fejlesztése

képviselő-testület, polgármester

Szabadidő hasznos eltöltése

képviselő-testület, polgármester
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Akadálymentesítés
Fogyatékkal
élők

Korlátok elhelyezése
A közlekedés biztonságának növelése

képviselő-testület, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Gazdasági és
Városfejlesztési Irodája, polgármester, jegyző
képviselő-testület, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Gazdasági és
Városfejlesztési Irodája, polgármester
képviselő-testület, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Gazdasági és
Városfejlesztési Irodája, polgármester, jegyző

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák számára növelni lehet a foglalkoztatottságban való részvételt.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára jobb életfeltételeket teremtsünk.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szociális érzékenységének fejlesztését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az összetartozás erősítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapjainak megkönnyítésére.

50

Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Mélyszegénységben élők elszigeteltségének csökkentése

Feltárt probléma

Rossz anyagi körülmények között élők elszigetelődése.

Célok

Mélyszegénységben élők életminőségének javítása, az elszigeteltség csökkentése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- érintettek felmérése
- információ szolgáltatása támogatásokról
- programok szervezése,
- közösségi életbe való bevonás

Felelős

polgármester

Partnerek

-

képviselő-testület,
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
könyvtári munkatárs

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

A mélyszegénységben élők 50 %-a tartósan részt vesz a helyi közösségi életben.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Tartósan aktív közösségi élet megszervezése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség, kulturális programok iránti csekély érdeklődés.
- színes, változatos programok szervezése

Szükséges
erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

önkéntesek, fiatalok, könyvtári munkatárs
könyvtári helyiség, felajánlások
---
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Intézkedés címe:

Lakhatási körülmények javítása

Feltárt probléma

Néhány család lakhatási körülményei nem megfelelőek.

Célok

A mélyszegénységben élő családok lakhatási körülményeinek javítása.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Felelős

Partnerek

- szükséges munkálatok felmérése
- lehetőségek, vállalkozók felkutatása
- pályázatfigyelés
- elvégzendő munkák megszervezése

polgármester

-

képviselő-testület
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Gondozási és Gyermekjóléti Központ

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2020. október 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

A mélyszegénységben élő családok lakhatási körülményei 60%-kal javulnak.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

A lehetőségek folyamatos kutatása.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem jelentkezik megfelelő vállalkozó a munkák elvégzésére, kevés felajánlás
- lelkesítés, folyamatosan új vállalkozók bevonása

Szükséges
erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

hivatal dolgozói, önkéntesek, vállalkozók
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
felajánlások, pályázati forrás
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Intézkedés címe:

Az információ hatalom

Feltárt probléma

Nehezen jut el az aktuális információ a kapható támogatásokról, segélyekről.

Célok

A mélyszegénységben élők tájékoztatása az igénybe vehető támogatásokról.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- rászorulók felmérése
- tájékoztatás megszervezése
- kapcsolattartás a Foglalkoztatási Osztállyal

Felelős

polgármester, jegyző

Partnerek

-

képviselő-testület
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája
Foglalkoztatási osztály

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2019. augusztus 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

A mélyszegénységben élők 50 %-a tájékoztatást kap, 30 % -a igényelni fog
valamilyen támogatást .

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Rendszeres információ-szolgáltatás.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Az érintettek szégyenérzete, érdektelenség, hiányzó dokumentumok
-

segítségnyújtás a támogatáshoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez,
a kérelmek kitöltéséhez

Szükséges erőforrások
humán
hatósági iroda ügyintézői
technikai
könyvtári helyiség a dokumentumok kitöltéséhez
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:

Kulturális, közművelődési lehetőségek szélesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kevés a gyermekeknek szóló szakkör, foglalkozás.

Célok

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Felelős

Partnerek

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

Gyermekek
színesítése.

lehetőségeinek

bővítése,

foglalkozások,

szakkörök bővítése,

- igényfelmérés
- ötletek megvitatása
- évszakonkénti tematikus foglalkozások fejlesztése

polgármester

-

képviselő-testület
polgármester
könyvtári munkatárs

2019. december 31.

A gyermekek 70 % -a tartósan részt vesz a foglakozásokon, ezáltal hasznosan
tölti el a szabadidejét.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

A szakkörök folyamatos fejlesztése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

A közösségi szellem hiánya, érdektelenség.
- játékos ösztönzés, érdekes, változatos programok szervezése

Szükséges erőforrások
könyvtári munkatárs, önkéntesek
humán
otthonról elhozható, háztartásban fellelhető anyagok, eszközök, könyvtár
technikai
helyisége, kézműves könyvek a könyvtár állományából
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

A gyermekek összetartozásának erősítése

A gyermekek alacsony részvételi aránya ünnepélyeken, rendezvényeken.

Célok

Gyermekek lehetőségeinek bővítése, közösségi szellem kovácsolása.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- községben élő gyermekek összehívása
- könyvtári munkatárssal ötletelés
- műsorok összeállítása
- közönség előtti szereplés megszervezése
- ünnepélyek lebonyolítása

Felelős

polgármester

Partnerek
Határidő (a teljesítés
tervezett vége)
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

-

képviselő-testület
polgármester
könyvtári munkatárs

2019. december 31.

A gyermekek 70 %-a aktívan részt vesz a település rendezvényein.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Buzdítás a szereplésre, programokon való részvételre .

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Közösségi szellem hiánya, érdektelenség.
- játékos ösztönzés, színes programok szervezése, az érdeklődés fenntartása

Szükséges erőforrások
könyvtári munkatárs
humán
könyvtári helyiség, nemzeti ünnepekről szóló könyvek a könyvtár állományából,
technikai
fényképezőgép a műsorok dokumentálásához, internet kapcsolat
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

A szociálisan érzékeny ifjúságért!
Kevés a szociálisan érzékeny fiatal.

Célok

A gyermekek részvételének növelése a falu szépítésében, az idősek segítésében.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- községben élő gyermekek összehívása
- könyvtári munkatárssal ötletek megvitatása
- az idősek igényeinek felmérése
- a szépítéssel kapcsolatos feladatok meghatározása

Felelős

polgármester

Partnerek

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

-

képviselő-testület
polgármester
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

2019. december 31.

70 %-kal több szociálisan érzékeny fiatal, ösztönzés nélkül is segítőkész
középiskolás korú gyermek.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Az önkéntes munka rendszeressé tétele.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Közösségi szellem hiánya, érdektelenség.
- az önkéntes munka játékos formában való megszervezése, propagálása

Szükséges erőforrások
humán
önkéntesek, könyvtári munkatárs
technikai
szemétszedéshez zsákok, hulladékkezelő közszolgáltatóval, könyvtári helyiség
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Munkahely és család összhangja
A nők problémás visszatérése GYED-ről, GYES-ről a munka világába.

Célok

Segítségnyújtás a nőknek a munka világába való visszatéréshez.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- igényfelmérés a nők körében
- gyermekfelügyelet megszervezése
- tájékoztatás a munkalehetőségekről

Felelős

jegyző

Partnerek
Határidő (a teljesítés
tervezett vége)
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

-

képviselő-testület
polgármester

2020. augusztus 30.

A GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők 60%-a talál megfelelő munkát.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Folyamatos tájékoztatás a lehetőségekről, gyermekfelügyelet hosszú távú
megoldása.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem sikerül megoldani a gyermekfelügyeletet.
– a lehetőségek folyamatos kutatása

Szükséges erőforrások
humán
technikai
pénzügyi

-

Foglalkoztatási Osztály munkatársai, óvodák , pályázatírók
könyvtári helyiség, internet hozzáférés
pályázati forrás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Célok
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Női összetartozás fejlesztése
Csapatszellem hiánya, összejövetelek hiánya.
Az összejövetelek számának növelése

-

nők buzdítása
petanque csapat szervezése
amatőr versenyeken való részvétel

Felelős

polgármester

Partnerek

képviselő-testület

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

A nők 30%-a aktívan részt vesz a sportrendezvényeken.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Rendszeres összejövetelek szervezése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség, szabadidő hiánya.
- buzdítás, összejövetelek időpontjának összehangolása

Szükséges erőforrások
humán
önkéntesek petanque pálya
technikai
sporteszközök
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:

Szabadidő hasznos eltöltése

Feltárt probléma

Női közösségek hiánya.

Célok

Női közösségek kialakítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- receptcsere szakkör indítása
- Porpáci Pogácsás Partik szervezése
- új ötletek felkutatása

Felelős

polgármester

Partnerek

-

képviselő-testület

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

A nők 50%-a részt vesz a közösségi programokon.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Rendszeres összejövetelek szervezése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Közösségi szellem hiánya, érdektelenség.
- változatos, érdekes ötletek felkutatása

Szükséges erőforrások
humán
nők, klubvezető
technikai
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök egyszerűen

Feltárt probléma

Az idős emberek gyógyszereinek, gyógyászati segédeszközeinek beszerzési
nehézségei.

Célok

A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésének megszervezése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- igényfelmérés
- önkéntes falubeliek bevonása
- a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítése idős embereknél

Felelős

polgármester

Partnerek

-

képviselő-testület,
polgármester
háziorvos
falugondnok

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2019. augusztus 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

Az idősek 70 %-ának megoldódnak a gyógyszerkiváltással és a gyógyászati
segédeszközök beszerzésével kapcsolatos nehézségei.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Az önkéntesek számának folyamatos növelése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség, bizalmatlanság.
- fiatalok motiválása, bizalom kialakítása

Szükséges erőforrások
humán
önkéntesek
technikai
könyvtári helyiség, falubusz
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:

Idősek gondozásának megszervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idős emberek elmagányosodása, napi gondozásuk nehézségei.

Célok

Az idősek elmagányosodásának megakadályozása.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- a magányos emberek felmérése
- szociális szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel
- életkörülmények javítása

Felelős

jegyző

Partnerek

-

képviselő-testület
polgármester
szociális szolgáltató
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2020. november 30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

Az idősek 40%-ának javulnak az életkörülményei.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

A szolgáltatás hosszútávra történő megszervezése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség, bizalmatlanság.
- bizalom kiépítése, széleskörű tájékoztatás nyújtása

Szükséges erőforrások
humán
önkéntesek
technikai
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
pénzügyi
pályázati forrás
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Intézkedés címe:

Az idősek közösségi életének javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek kevesen vesznek részt a közösségi életben.

Célok

Az idős emberek közösségbe való visszavezetése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

igényfelmérés
- ötletek gyűjtése
- színes, változatos programok szervezése

Felelős

polgármester

Partnerek

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

-

képviselő-testület
könyvtári munkatárs
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

2019. december 31.

Az idősek 70%-a részt vesz a szervezett programokon.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Folyamatosan új ötletek felkutatása.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Közösségi szellem hiánya, érdektelenség.
- az érdeklődés felkeltése a programok iránt

Szükséges erőforrások
humán
könyvtári munkatárs
technikai
könyvtári helyiség, internet hozzáférés
pénzügyi
---
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Intézkedés címe:

A közlekedés biztonságának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Rossz minőségű burkolattal rendelkező járda- és útszakaszok.

Célok

Az idősek és fogyatékkal élők közlekedésének biztonságossá tétele.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- a felújításra szoruló szakaszok felmérés
- pályázati lehetőségek feltérképezése
- javítások megszervezése

Felelős

polgármester

Partnerek
Határidő (a teljesítés
tervezett vége)
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

-

Képviselő-testülete,
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági és Városfejlesztési Iroda
jegyző

2020. november 30.

Az idősek és fogyatékkal élők közlekedésének biztonsága 80%-ban javul.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Pályázati lehetőség hiánya.
- a lehetőségek folyamatos keresése

Szükséges erőforrások
humán
hivatal dolgozói, pályázatírók
technikai
könyvtári helyiség, internet hozzáférés
pénzügyi
pályázati lehetőségek
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Intézkedés címe:

Akadálymentesítés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs akadálymentesítve a hivatal épülete.

Célok

Fogyatékkal élők közlekedésének megkönnyítése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- pályázati lehetőségek felkutatása
- pályázat benyújtás
- akadálymentesítés megvalósítása

Felelős

polgármester

Partnerek

-

képviselő-testület
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda
jegyző

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2019. december 31.

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

A fogyatékkal élő lakosok 100%-ának javulnak az életkörülményei.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Folyamatos pályázatfigyelés.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Pályázati lehetőség hiánya, önerő hiánya.
- folyamatos pályázatfigyelés

Szükséges erőforrások
humán
hivatal dolgozói, pályázatírók, önkéntesek
technikai
könyvtári helyiség, internet hozzáférés
pénzügyi
pályázati források
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Intézkedés címe:

Korlátok elhelyezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kevés a közterületen található korlát, amely segítené a fogyatékkal élők
közlekedését.

Célok

Biztonságosabb közlekedési feltételek megteremtése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

kritikus területek felmerése
- szakemberekkel konzultáció
- tervezés
- pályázati lehetőségek felkutatása

Felelős

polgármester

Partnerek

-

képviselő-testület
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda
jegyző

Határidő (a teljesítés
tervezett vége)

2020. szeptember 30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága

A fogyatékkal élő lakosok 100%-ának
biztonságosabbá válik a közlekedésük.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

A lehetőségek folyamatos keresése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Pályázati lehetőség hiánya, önerő hiánya.
- a lehetőségek folyamatos kutatása

javulnak

az

életkörülményei,

Szükséges erőforrások
humán
hivatal dolgozói, pályázatírók, építési vállalkozó, önkéntesek
technikai
könyvtári helyiség, internetes hozzáférés
pénzügyi
pályázati forrás, önerő
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés
sorszáma

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

E

F

G

H

I

Az intézkedés
A célkitűzés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
stratégiai
felelőse
erőforrások
határideje
indikátor(ok)
dokumentumokkal
(humán, pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

0. Település szintű probléma
hivatal dolgozói,
pályázatírók,
könyvtári
Pályázati lehetőségek
helyiség, internet folyamatos figyelése.
hozzáférés,
pályázati forrás

a felújításra szoruló
szakaszok felmérése,
pályázati lehetőségek polgármester 2020.11.30.
keresése, javítások
megszervezése

Az idősek és
fogyatékkal élők
közlekedésének
biztonsága 80%-kal
javul.

1

A mélyszegénységben
Nehezen jut el az
élők tájékoztatása az
Az információ hatalom információ a kapható
igénybe vehető
támogatásokról.
támogatásokról.

rászorulók felmérése,
tájékoztatás
megszervezése,
polgármester,
2019.08.31.
kapcsolattartás a
jegyző
Foglalkoztatási
Osztállyal

A mélyszegénységben
élők 50%-a
szociális
rendszeres információinformációt kap, 30%- ügyintéző,
szolgáltatás.
a igényel valamilyen könyvtári helyiség
támogatást.

2

A mélyszegénységben
Mélyszegénységben A rossz anyagi
élők életminőségének
élők elszigeteltségének körülmények között javulása, az
csökkentése
élők elszigetelődése. elszigetelődésük
csökkentése.

érintettek felmérése,
programok
polgármester 2019.12.31.
szervezése, közösségi
életbe való bevonás

önkéntesek,
A mélyszegénységben fiatalok, könyvtári
élők 50%-a tartósan helyiség,
Tartósan aktív közösségi
részt vesz a helyi
könyvtári
élet megszervezése.
közösségi életben.
munkatárs,
felajánlások

1

A közlekedés
biztonságának
növelése

Rossz minőségű
Az idősek és fogyatékkal
burkolattal
élők közlekedésének
rendelkező járda-és
biztonságosabbá tétele.
útszakaszok.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
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A

Intézkedés
sorszáma

3

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

Néhány család
A mélyszegénységben
Lakhatási körülmények
lakhatási körülményei élő családok lakhatási
javítása
nem megfelelőek.
körülményeinek javítása.

E

F

G

H

I

Az intézkedés
A célkitűzés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
stratégiai
felelőse
erőforrások
határideje
indikátor(ok)
dokumentumokkal
(humán, pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

szükséges
munkálatok
felmérése,
lehetőségek,
vállalkozók
polgármester 2020.10.31.
felkutatása,
pályázatfigyelés,
elvégzendő munkák
megszervezése

hivatal dolgozói,
önkéntesek,
A szegénységben élő vállalkozók,
családok lakhatási
könyvtári
A lehetőségek
körülményei 60%-ban helyiség, internet folyamatos keresése.
javulnak.
kapcsolat,
felajánlások,
pályázati forrás

gyermekek
összehívása, ötletek
megvitatása, idősek
igényeinek
felmérése,
polgármester 2019.12.31.
szépítéssel
kapcsolatos
feladatok
megvitatása

A gyermekek 50%-a
ösztönzés nélkül is
kész a
segítségnyújtásra,
önkéntes munkára.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

A szociálisan érzékeny Kevés a szociálisan
ifjúságért!
érzékeny fiatal.

A gyermekek
részvételének növelése a
falu szépítésében, az
idősek segítésében.

önkéntesek,
könyvtári
Önkéntes munka
munkatárs,
rendszeressé tétele.
könyvtári helyiség
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A

Intézkedés
sorszáma

2

3

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

A gyermekek
összetartozásának
erősítése

Kulturális,
közművelődési
lehetőségek
szélesítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

E

F

G

H

I

Az intézkedés
A célkitűzés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
stratégiai
felelőse
erőforrások
határideje
indikátor(ok)
dokumentumokkal
(humán, pénzügyi,
technikai)

gyermekek
összehívása,
ötletelés, műsorok
összeállítása,
közönség előtti
szereplés
megszervezése,
ünnepélyek közös
lebonyolítása

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

A gyermekek 70%-a
aktívan részt vesz a
település
rendezvényein.

könyvtári
munkatárs,
könyvtári
Buzdítás a szereplésre,
helyiség,
programokon való
könyvtári
részvételre.
könyvek,
fényképezőgép,
internet kapcsolat

A gyermekek
Kevés a
lehetőségeinek bővítése,
gyermekeknek szóló
a meglévő foglalkozások
szakkör, foglalkozás.
fejlesztése, színesítése.

igényfelmérés,
ötletek megvitatása,
évszakonkénti
polgármester 2019.12.31.
tematikus
foglalkozások
fejlesztése

A gyermekek 70%-a
részt vesz a
foglalkozásokon.

könyvtári
munkatárs,
önkéntesek,
otthonról hozott A szakkörök folyamatos
anyagok,
fejlesztése.
könyvtári
helyiség,
könyvtári könyvek

Csapatszellem
hiánya,
összejövetelek
hiánya.

nők buzdítása,
petanque csapat
szervezése, amatőr
versenyeken való
részvétel

A nők 30%-a aktívan
önkéntesek,
részt vesz a
sporteszközök
sportrendezvényeken.

A gyermekek
alacsony részvételi
aránya a
rendezvényeken,
ünnepélyeken.

A gyermekek
lehetőségeinek bővítése,
közösségi szellem
kovácsolása.

polgármester 2019.10.31.

III. A nők esélyegyenlősége

1

Női összetartozás
fejlesztése

Az összejövetelek
számának növelése.

2

Szabadidő hasznos
eltöltése

Női közösségek
hiánya.

Női közösségek
kialakítása.

3

Munkahely és család
összhangja

A nők problémás
Segítségnyújtás a nőknek
visszatérése GYES-ről, a munka világába való
GYED-ről a munka
visszatéréshez.

polgármester 2019.12.31.

receptcsere szakkör
indítása, Porpáci
Pogácsáa Partik
polgármester 2019.12.31.
szervezése, új ötletek
felkutatása
igényfelmérés,
gyermekfelügyelet jegyző
2020.08.30.
megszervezése,

60%-kal több
összejövetel kerül
megrendezésre.

Rendszeres
összejövetelek
szervezése.

nők, klubvezető,
rendszeres
könyvtári
összejövetelek
helyiség, internet
szervezése.
kapcsolat

A GYES-ről, GYED-ről Foglalkoztatási
visszatérő nők 60%-a Osztály
talál megfelelő
munkatársai,

Folyamatos tájékoztatás
a lehetőségekről,
gyermekfelügyelet
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A

Intézkedés
sorszáma

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

világába.

E

F

G

H

I

Az intézkedés
A célkitűzés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
stratégiai
felelőse
erőforrások
határideje
indikátor(ok)
dokumentumokkal
(humán, pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

tájékoztatás a
munkalehetőségekről

munkahelyet.

óvodák,
hosszú távú megoldása.
pályázatírók,
könyvtári
helyiség, internet
hozzáférés,
pályázati forrás

Az idős emberek
gyógyszereinek,
gyógyászati
segédeszközeinek
beszerzése.

igényfelmérés,
önkéntes falubeliek
bevonása, a
középiskolások
polgármester 2019.08.31.
közösségi
szolgálatának
teljesítése idős
embereknél

Az idősek 70%-ának
megoldódnak a
gyógyszerkiváltással
és gyógyászati
segédeszköz
beszerzéssel
kapcsolatos
problémái.

önkéntesek,
falugondnok,
Önkéntesek számának
könyvtári
folyamatos növelése.
helyiség, falubusz

Az idősek
elmagányosodásának
megakadályozása.

a magányos emberek
felmérése,
kapcsolatfelvétel
szociális
jegyző
szolgáltatóval,
életkörülmények
javítása

Az idősek 40%-ának
javulnak az
életkörülményei.

önkéntesek,
könyvtári
A szolgáltatás hosszú
helyiség, internet távra történő
kapcsolat,
megszervezése.
pályázati forrás

Az idős emberek
közösségbe való
visszavezetése.

igényfelmérés,
ötletek gyűjtése,
színes, változatos
programok
szervezése

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Gyógyszerek,
gyógyászati
segédeszközök
egyszerűen

Az idős emberek
gyógyszereinek,
gyógyászati
segédeszközeinek
beszerzési
nehézségei.

2

Az idős emberek
Idősek gondozásának elmagányosodása,
megszervezése
napi gondozásuk
nehézségei.

3

Az idősek kevesen
vesznek részt a
közösségi életben.

Az idősek közösségi
életének javítása

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Nincs
A fogyatékkal élők
1
Akadálymentesítés
akadálymentesítve a közlekedésének
hivatal épülete.
megkönnyítése.

2020.11.30.

polgármester 2019.12.31.

pályázati lehetőségek
felkutatása, pályázat polgármester 2019.12.31.
benyújtása,

könyvtári
Az idősek 70%-a részt munkatárs,
Folyamatosan új ötletek
vesz a szervezett
könyvtári
felkutatása.
programokon.
helyiség, internet
hozzáférés
A fogyatékkal élők
100%-ának javulnak
az életkörülményei.

hivatal dolgozói,
Folyamatos
pályázatírók,
pályázatfigyelés.
önkéntesek,
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A

Intézkedés
sorszáma

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

E

F

G

2

Korlátok elhelyezése

Biztonságosabb
közlekedési feltételek
megteremtése, élhetőbb
környezet.

I

Az intézkedés
A célkitűzés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
szükséges
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
stratégiai
felelőse
erőforrások
határideje
indikátor(ok)
dokumentumokkal
(humán, pénzügyi,
technikai)

akadálymentesítés
megvalósítása

Kevés a közterületen
található korlát,
amely segítené a
fogyatékkal élők
közlekedését.

H

kritikus területek
felmérése,
szakemberekkel
konzultáció, tervezés, polgármester 2020.09.30.
pályázati lehetőségek
felkutatása,
megvalósítás

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

könyvtári
helyiség, internet
hozzáférés,
pályázati források
hivatal dolgozói,
pályázatírók,
vállalkozók,
A fogyatékkal élők
önkéntesek,
A lehetőségek
90%-ának javulnak az könyvtári
folyamatos keresése.
életkörülményei.
helyiség, internet
hozzáférés,
pályázati forrás,
önerő
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3. Megvalósítás

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

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

Fogyatékkal
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve
újabb munkacsoportokat hozhat létre.

72

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

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről mindenkori
polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról
intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
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-

a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

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