BESZÁMOLÓ ÉS 2015 MUNKATERV
Aszód Város helyi esélyegyenlőségi programja intézkedési tervében megfogalmazott célok megvalósulásáról

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása
A nem regisztrált munkanélküliek számának feltérképezése, a mélyszegénységben élők munkanélküliségi
arányának megismerése, a munka világában a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése.
A célként megfogalmazott adatgyűjtés, és az az alapján a helyzetelemzés készítése nem valósult meg.
A helyi szociálpolitikai tervezésben elengedhetetlen a helyi társadalmi folyamatok, problémák,
szükségletek és igények ismerete. A szükségletek feltérképezésének lehetséges módja: a helyi
sajátosságokat feltáró kutatások készítése, szociális térkép elkészítése. A térkép segítségével pontos
ismereteket kapnánk arról, hogy az adott településen hol élnek a hátrányos helyzetű, speciális igényű csoportok,
azaz hová, milyen szolgáltatásokat érdemes telepíteni. Kiderülne az is, hogy milyen szükségletei vannak a
lakosoknak, mely területeken van szükség célzottabb beavatkozásokra, sőt egyes adatok hosszú távú tervezésre
is lehetőséget adnának.
A szociális térkép elkészítésének szükségessége az elfogadott helyi esélyegyenlőségi terv minden
célcsoportját (mélyszegénységben élők, romák, nők, gyermekek, fogyatékosok, idősek) érinti.
Cél: Adatgyűjtés, helyzetelemzés készítése
Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Partnerek: Kistérségi Gondozási Központ, Intézményvezetők
Határidők pontokba szedve:
A Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a, hogy a szociális térkép elkészítését szükségesnek tartja:
2015.02.28-ig
Árajánlat beszerzése 2015.04.30-ig
Szociális térkép és helyzetelemzés készítése 2015.12.31-ig
A Közfoglalkoztatás folyamatosan megvalósul:
2013-évben 42 fő (23 nő+19 férfi)
2014 évben 59 fő (32 nő+27 férfi) közfoglalkoztatására került sor.
2015.januárjában 4 fő nő + 8 férfi dolgozik. Remélhetőleg a foglalkoztatottak száma év közben folyamatosan
növekedni fog.
A munkanélküliek munkához jutásának segítéséhe nagyban hozzájárul - a helyi foglalkoztatási eszközök egyik
elemeként - a Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő szolgálatának családgondozója Márta Bettina által
működtetett Álláskereső Klub az Aszód Város Kulturális Központtal együttműködésben. (3. számú melléklet –
együttműködési megállapodás - tartalmazza a szolgáltatás elemeit.)
2013 ében az álláskereső klub 68 alkalommal valósult meg. 103 álláskereső vette igénybe a szolgáltatást.2014
évben 68 álláskereső 27 alkalommal vette igénybe az Álláskereső Klub szolgáltatásait. (3. számú melléklet)
A megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése ügyében együttműködési
megállapodás jött létre a Szederbokor Szociális Szövetkezettel (5. számú melléklet). 2014 évben 7 fő
közvetítésére került sor- a megváltozott munkaképességű álláskeresők részére 2014.10.17-n szervezett
tájékoztatójára.
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Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése (felzárkózási és fejlesztési programok)
Cél: Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. Ösztöndíj alapítása a hátrányos helyzetű
pályakezdőknek. Továbbképzések, szakképzések szervezése.
A megfogalmazott célok nem valósultak meg, emiatt a teendők pontokba szedve:
2015.12.31-ig Igényfelmérés- szociális térkép elkészítésén keresztül
Az elkészült helyzetelemzést követően-igényeknek megfelelő szolgáltatás-szervezés
Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
A foglalkoztatásban részt vevő intézmények együttműködésének erősítése
A Munkaügyi Központ- Önkormányzat- Kistérségi Gondozási Központ között szoros együttműködés van a
foglalkoztatás érdekében.
A Kistérségi Gondozási Központ- Szederbokor Egyesület között, valamint a Kistérségi Gondozási Központ és az
ÁVKK, továbbá Kontakt Alapítvány között szintén szoros az együttműködés (ld.: 6. számú melléklet
Együttműködési Megállapodás Kontakt Alapítvánnyal, 3. számú melléklet Együttműködési Megállapodás ÁVKK,
5. számú melléklet Együttműködési megállapodás Szederbokor Egyesülettel)
A nem regisztrált munkanélküliek számáról, elhelyezkedési arányáról, munkában maradók számáról nincs
információ, ennek kimutatásának jelenleg nincsenek használható eszközei.
Bérlettámogatás bevezetése
Sokszor a munkába álláshoz szükséges útiköltség hiánya, bérlet megvásárlása nehezíti az elhelyezkedést.
Helyi rendeletbe célzott támogatás nem került beépítésre, de önkormányzati segély keretében 5 fő számára került
egyszeri segély megállapítása ilyen célból.(7. számú melléklet)
Teendő: Szociális rendelet felülvizsgálata 2015.02.28-ig
Felelős: Képviselő-testület
Helyi foglalkoztatók igényeinek felmérése
A vállalkozóktól adatok begyűjtése, humán erőforrás szükséglet felmérése, ill. a munkavállalók helyi
munkaadókhoz való közvetítése nem valósult meg.
Teendők:
2015.04.30-ig Aszód honlapján egy olyan hely elkülönítése, ahová a foglalkoztatók feltölthetik igényeiket.
Munkát keresők közvetítése Álláskeresési klubbon keresztül
Felelős: Alpolgármester
Partnerek: Kistérségi Gondozási Központ
Az esélyegyenlőségi terv tartalmazta, hogy a rászorulók szociális bérlakáshoz hozzájutása elősegítésre
kerül.
A szociális bérlakások számbavétele megtörtént.
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérének és elidegenítésének
szabályairól, a bérleti díjak mértékének megállapításáról- rendelete által megtörtént pontosítása szociális
bérlakások kiutalási menetének is.
A szociális bérlakások számbavétele, felmérése során viszont kiderült, hogy az igényeket kielégítő
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elegendő bérlakással az önkormányzat nem rendelkezik.
2004 évben 50.db. szociális lakásállománnyal rendelkezik az Önkormányzat, melyből 25 db. összkomfortos,
19.db. komfortos, 2 db. komfort nélküli, 4 db. szükséglakás.(8. számú melléklet)
2014-évben 11 fő (4 gyermekes család) nyújtott be kérelmet szociális bérlakás iránt. 2 fő lakhatási krízishelyzetét
sikerült kizárólag megoldani.
2014 évben nem került sor szociális bérlakás kiutalására irányuló pályázat kiírására.
Az alábbi új intézkedés szükséges:
Cél: Kiutalható szociális bérlakások álljanak rendelkezésre krízishelyzet megoldása érdekében.
Beavatkozás tartalma pontokba szedve:
A Képviselő-testület dönt a meglévő szükséglakások soráról, továbbá az üres szociális bérlakásokra a pályázat
kiírásra kerül 2015.04.30-ig.
Meglévő lakásállomány felújításának ütemezésére részletes költségvetés, javaslat kidolgozása 2015.04.30-ig
A Képviselő-testület elkülöníti a szükséges pénzügyi forrást 2015.06.30-ig
Szociális lakásállomány ütemezés szerinti felújítása, lakhatóvá tétele 2015.12.31-ig
Szociális bérlakás kiutalására pályázat kiírása- felújítást követően folyamatosan
Új szociális bérlakás építésére pályázat benyújtása-pályázati kiírás esetén
Résztvevők, felelős: Képviselő-testület, Alpolgármester, Szociális Kerekasztal tagjai.
A mélyszegénységben élők rossz egészségi állapotban vannak, nehezebben jutnak megfelelő
egészségügyi ellátáshoz
Sem állapotfelmérés, sem szűrőnap szervezése nem történt meg 2014 évben. A határidőt módosítani
szükséges 2015.06.30-ig.
Tevékenységségek, a beavatkozás tartalma, határidők:
1.Állapotfelmérési-, szűrővizsgálati program szervezéséhez partnerek keresése 2015.05.30-ig
2. Szűrővizsgálat költségének elkülönítése 2015.06.30-ig
3. Szűrővizsgálati program lebonyolítása 2015.12.31-ig
Résztvevők, felelős: Polgármester
Partnerek: Kistérségi Gondozási Központ, Védőnők, Háziorvosok, Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet
Pénzkezelési- életmód vezetési tanácsadás szervezése a Kistérségi gondozási központ munkatársai által
folyamatosan megvalósul.
2013 évben 147 fő családsegítőnél segítséget kérő kliensből 94, 2014 évben 168 esetben anyagi
nehézségekkel küzdők számára pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezésére került sor. (9. számú melléklet)
Hajléktalanok átmeneti szállóban igényeknek megfelelő számú férőhely biztosítása megtörténik.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 3000 Hatvan, Nagyteleki u. 1/a. 2013 évben 7 főt, 2014évben 6 főt látott el Önkormányzattal kötött szerződés alapján.( 10..számú melléklet)
Szükséges krízishelyzet esetére intézkedési terv kidolgozása: 2015.06.30-ig
Felelős: Önkormányzat Képviselő-testülete, Alpolgármester
Közintézményekben ingyenes internet, kommunikációs eszköz, könyvtár használat biztosítása, eszközök
használatának tanítása a mélyszegénységben élők számára
Csak részben valósult meg: az ÁVKK helyszínt biztosít az Álláskereső Klub keretein belül az érdeklődők számára3

ami során nemcsak az internet használat ingyenes, hanem minden szolgáltatás is – fényképezés, szkennelés,
nyomtatás (3. számú melléklet).
Az eMagyaroszág pályázat keretében 4 lakossági gépből 1-en lesz várhatóan 2015.03.hónaptól ingyenes az
internethasználat, valamint a wifi is.
Helyi programok szervezése, infokommunikációs, számítástechnikai eszközök ismeretéről és használatáról képzés- nem valósult meg.
Tevékenységek: 2015.12.31-ig legalább 1 célzott programot szervez az ÁVKK.
Felelős: ÁVKK vezetője
Eredményességi mutató:
Programon résztvevők száma
Ingyenes internet használóinak száma-közintézményben- legalább 10 %-al növekszik.
Védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek speciális és összetett szükségletivel, problémáival
kapcsolatos továbbképzések biztosítása a helyi önkormányzati intézmények szakembereinek.
Ez az intézkedés folyamatos.
2014 évben 2014.09.23-n 24 fő vett részt „a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő megismerése” című
képzésen- az önkormányzatok és szervezeteinél dolgozó szakemberek körében.
Szükséges azonban az Önkormányzat intézményeinél az éves képzési terv elkészítésénél törekedni arra, hogy
a munkatársak ilyen jellegű képzéseken vegyenek részt.
Felelős: Polgármester, Intézmények vezetői
Szociális Bizottság visszaállítása
Cél: Átgondolt, több oldalról megvilágított döntések meghozatala. Egyéb szakmai képviselet bevonása a
döntésekbe.
Határideje 2014.12.31-e volt.
Teendő: 2015.06.30-ig a Képviselő-testület döntést hoz arról, hogy milyen módon biztosítja a szociális igények
több szempontú vizsgálatát.
Felelős: Képviselő-testület
Partnerek: Szociális Kerekasztal
A gyermekek esélyegyenlősége
Fejlesztőpedagógusok és szakemberek továbbképzése
Megvalósult. 1 fő fejlesztő pedagógus szakon, pedagógus szakvizsgát szerzett- 2013-ban, de további
szakemberek képzésére van szükség.
Felelős: KLIK, Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde
A hátrányos helyzetű gyermekek intézményi rendszerben való elhelyezése bölcsődében, óvodában és
iskolában
Megvalósult, az intézmények ellátnak HH-s gyermekeket.
Csengey Gusztáv Ált.Iskola 2014- ben 66 fő a HH-s gyermek az iskolában, 2013-ban 182 fő.
Fejlesztőpedagógusok felvétele az intézményekbe- nem történt meg.
Fejlesztőszobák kialakítása megtörtént.
Teendők:
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1. Aszódi Napsugár Óvoda és Aranykapu Bölcsőde Intézményvezetője igény esetén előterjesztést készít
ha fejlesztő pedagógusra van szükség
2. Képviselő-testület dönt fejlesztő-pedagógus eseti megbízásáról
3. A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből, a nevelés,
gondozás, törődés hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett, a hátrányos helyzetű családok
nem tudnak családi programokat szervezni, erre megfogalmazott intézkedés-programok szervezése
Városi Bölcsőde: 2014.04.12-n szervezett ingyenes programot a családok számára, mely 40 gyermek
szórakozását, játékát tette lehetővé.(11. számú melléklet)
2015-ös munkatervben szerepel: Családbarát nap, hogyan legyünk egészséges anyák, Táplálkozási Tanácsadó
programok megszervezése.
Aszódi Napsugár Óvoda
Az Aszódi Napsugár Óvodában hagyomány az őszi és tavaszi Napsugár-hét, amely a szürettől kezdve a
kézműves foglalkozásig 2014-ben is számos programot adott a gyermekeknek.. Az Óvoda gyermeknapi
programját a Kölyökidő Alapítvány jóvoltából ugráló asztal, arcfestés színesítette. A programokba a családokat is
bevonják, például közös kertészkedés, (Föld napja) vagy kirándulások szervezése. A csoportdélutánok közös
együttlétre adnak alkalmat, lehetőséget egymás jobb megismerésére, a kapcsolat erősítésére.
ÁVKK programjait a 12. számú melléklet szerint
Családi program 5 15-50 fő (összesen 150 fő) részvételével
felnőtt program 15 (összesen 755 fő részvételével)
gyermek program 9 (180 fő részvételével)
Városi rendezvények- minden célcsoport számára programot nyújtanak, így nem kizárólag a gyermekes
családok részére szervezett programokat jelölöm meg a teljesség igénye nélkül.(13. számú melléklet)
2014.02. Nyugdíjas farsang 200 fő
2014.03.08. Nőnap 450 fő
2014.03.15. Városi Ünnepség 550 fő
2014.04.09. Miskolczy huszárkapitány sírjánál megemlékezés (50 fő)
2014.05.10. EURO-PARTY (Testvérvárosi találkozó) 300 fő
2014.05.31. Gyermeknap 200 fő
2014.06.04. Trianoni megemlékezés
2014.08.20. Városi Ünnepség 350 fő
2014.08. 15-16-17, 08.20. Aszód Fesztivál (4 nap) összesen 12.000 fő
2014.06.05. Idősek napja 600 fő
2014.10.23. Városi Ünnepség 100 fő
2014.11.13. Szociális Munka napja 100 fő
2014.12.07. Adventi hangverseny 150 fő
2014.12.Karácsonyi koncert (PAMI) 200 fő
2014.12.13. XXIV.Kodály Kórustalálkozó 300 fő
2014.12.31.Szilveszter 650 fő
Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata a kistérségi szociális ellátórendszerhez tartozó
gyermekek részére minden évben megrendezi a Galgamenti Ifjúsági Napokat. 2013 évben a népi hagyományok,
2014 évben a Karácsony témakör köré szerveződött a program.
Feltöltöttség, kihasználtság mutatók vizsgálata feladatul fogalmazódott meg a HEP elfogadásakor.
Városi Bölcsőde Intézményvezetőjének jelzése alapján (14. számú melléklet)
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a feltöltöttség nem a gondozási díj miatt alacsony, hanem okok között szerepel-, hogy az aszódi gyermek
születés-szám alacsony, továbbá Kartalon 2012-ben átadták a Játéksziget Bölcsődét, továbbá, hogy törvényi
háttér lehetővé teszi az óvodák számára, hogy 2,5 éves gyermek gondozását, nevelését is felvállalja, okok között
szerepel még a munkalehetőségek hiánya is.
2013 évben 52 férőhelyre 42 beíratott gyermek (5 szociális szempontból felvett)
2014.évben 52 férőhelyre 47 beíratott gyermek (4 szociális szempontból felvett).
Aszódi Napsugár Óvoda: a 2 telephelyen 2013-ban 234 férőhelyen
212 fő, 2014-ben 249 férőhelyen, 203 fő a beíratott gyermekek száma (15. számú melléklet)
Csengey Gusztáv Általános Iskola
2013. 603 fő férőhely-ebből 512 fő feltöltöttség.
2014. 603 férőhely- ebből 521 fő feltöltöttség.
Szociális hátrányok enyhítése (étkeztetés, könyvtámogatás)
Részben valósult meg- Bursa Ösztöndíj-pályázat útján.(120/2014 (IX.26.) ÖKT.sz. hat. révén 8 fő részesül havi
4000 Ft. támogatásban.
Teendők:
1. Helyi rendelet felülvizsgálata 2015. 02. 28-ig új támogatási formák bevezetése (étkezés, iskolakezdési
támogatás).
2. Nyári étkezés megszervezése
Felelős: Képviselő-testület
Az intézményeken keresztül a gyermekvédelmi kedvezményről szülők tájékoztatása
Nevelési év/tanév eleji szülői értekezleteken a szülők tájékoztatása minden intézményben megtörténik.
Nyári programok szervezése
Többnyire önköltséges táborok megszervezésére került sor. Az ökumenikus tábor- a hátrányos helyzetű
gyermekek részére kedvezményt adott.
Csengey Gusztáv Általános Iskolában 2013- Kunbaracs-29 fő; 2013- focitábor- 53 fő; 2013. Zánka 40 fő;
2013. Szanazug 40 fő; 2014. foci tábor 42 fő; 2014-Kunbaracs-42 fő; 2014. Erdély 40 fő; 2014.Balatonberény
40 fő;
ÁVKK szervezésében
2014.06.23-27. Rumini Aszódon 1.tábor (25 fő) ,2014.06.30-07.04- Rumini Aszódon 2.tábor (25 fő), 2014.07.0711. (25 fő) Találmányok, feltalálok tábor (25 fő), 2014.08.11-15. Titokzatos Múzeum tábor (20 fő), 2014.10.2710.31. Ökotábor (20 fő) 2014.06.29-08.10.
Ökomenikus tábor –egyházi és civil összefogás eredményeként 30 fő segítővel kb. 100 gyermek
részvételével valósult meg. (12. számú melléklet)
Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata a kistérségi szociális ellátórendszerhez tartozó
gyermekek részére minden évben megrendezi a Galgamenti Ifjúsági Napokat. 2013 évben a népi hagyományok,
2014 évben a Karácsony témakör köré szerveződött a program.
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A gyermekek biztonságos nyári elhelyezése ügyében 2015 évben az alábbi intézkedések szükségesek:
Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják az Önkormányzatnak minden év 01. 31-ig
2. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti az éves támogatási keretösszeget a
gyermekek biztonságos elhelyezése érdekében
3. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját tervezett nyári programjaikat
4. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a párhuzamosságok kiszűrése érdekében
5. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos gyermekfelügyelet programjainak támogatásáról,
a támogatási összeg felosztásáról
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munka napon belül a városban igénybe vehető táborok ideje
megjelenik a honlapon, és a gyermekintézményekben a szülők arról intézményben elhelyezett faliújságon, és
üzenő füzeten keresztül tájékoztatást kapnak.
7. A Képviselő-testület megtárgyalja az igazgatási szünet lehetőségét 2015.03.31-ig
Bölcsőde:Az intézményvezető a kötelező nyári tisztasági meszelés ütemezéséhez mérten, tervek szerint 2 hétig,
10 nap teljes leállással, másik 10 nap összevont egységben biztosítja a gyermekek elhelyezését. (14. számú
melléklet)
Aszódi Napsugár Óvoda: 2015 évben a 2 telephelyen a nyári szünidőben 5-5 hétben az óvodák felváltva
tartanak ügyeletet, így az ellátás folyamatos lesz- ez jelenleg fenntartói engedélyre vár. (15. számú melléklet)
A Kistérségi Gondozási Központ a Csengey Gusztáv Általános Iskola gyermekvédelmi felelősével közösen 1
hetes csoportos foglalkozást szervez- a klientúrában szereplő gyermekek számára. (17. számú melléklet)
Pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás
Megvalósult:
Csengey Gusztáv Általános Iskola
Pályaválasztási szülői értekezlet.
Pályaválasztási osztályfőnöki óra.
Középiskolai ig. meghívása.
Pályaválasztási kiállításon részvétel, Gödöllőn.
SNI, BTM-es gyermekek oktatása, fejlesztése
A meglévő lehetőségek alkalmazásával részben megvalósult.
Szakember hiány miatt nem megfelelő az általános iskolában a BTM-es és SNI-S tanulók ellátása, KLIK
intézkedést igényel.
A nevelési év elején 2 fő SNI státuszban lévő gyermek vett részt az óvodai nevelésben, mindkettő a Napsugár
Óvodában. Fejlesztésüket a szakértői bizottság javaslata alapján biztosította az intézmény. A beszédfogyatékos
gyermek logopédiai fejlesztést kapott heti 3 alkalommal. Időközben költözés miatt a kisfiú nevelését másik óvoda
vette át. Egy további gyermek számára heti 2 alkalommal utazó gyógypedagógus által biztosították az ellátást,
továbbá TSMT terápiában is részesült. A kontrollvizsgálat alapján a továbbiakban nem jogosult az SNI ellátásra.
Mindez arról is tanúskodik, hogy a fejlesztés eredményes volt.
Továbbra is megfelelő megoldási módszer az, hogy az intézményvezetők (Óvoda, Városi Bölcsőde) jelzése
alapján amennyiben az intézménybe fejlesztésre szoruló gyermek kerül, jelzik a fenntartónak, így Igény esetén
30 napon belül dönt az Önkormányzat fejlesztő pedagógus eseti megbízásáról, alkalmazásáról.
DIFER-rendszer bevezetése
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Csengey Gusztáv Általános Iskola Pályaválasztási szülői ért. Pályaválasztási osztályfőnöki óra.
Középiskolai ig. meghívása. Pályaválasztási kiállításon részvétel, Gödöllőn.
A diszfunkcionális családokban élő gyermekek átmeneti gondozásba vételére nem került sor.
A családgondozó statisztikai adatai alapján 2013 évben a veszélyeztetett kiskorú gyermeke száma 2013 évben
99 fő, 2014 évben 63 fő. Védelembe vételre nem volt szükség, 3 esetben került sor a védelembe vétel
megszüntetésére.
Bölcsődés gyermekek számának növelése (gondozási díj felülvizsgálata)
Az Aranykapu Bölcsődébe 2013 évben az 52 férőhelyre 42 gyermeket írattak be a szülők, 2014 évben 47
gyermeket.
Kérdőíves felmérés készült arra vonatkozóan, hogy a szülők elfogadhatónak tartják-e a jelenlegi gondozási díj
mértékét 26 szülő közül csak egy szülő jelezte, hogy nem ért egyet a gondozási díjjal.
A bölcsőde intézményvezetőjének jelzése alapján a feltöltöttség nem a gondozási díj miatt alacsony, hanem okok
között szerepel-, hogy az aszódi gyermek születés-szám alacsony, továbbá Kartalon 2012-ben átadták a
Játéksziget Bölcsődét, továbbá, hogy törvényi háttér lehetővé teszi az óvodák számára, hogy 2,5 éves gyermek
gondozását, nevelését is felválallja, okok között szerepel még a munkalehetőségek hiánya is.(12. számú
melléklet)
Baba-mama szoba kialakítása a közintézményekben Az intézményekben várakozási időben felmerülő
szükségletek kielégítésének nehezítettsége
Az Önkormányzat épületében –helyhiány miatt nem biztosítható csak részlegesen a kitűzött cél.
A kisgyermekes családok várakozásának megkönnyítése érdekében- váró-játszó-sarok kerül kialakításra, mely
jelenleg folyamatban van.
Nők esélyegyenlősége
Adatgyűjtés, helyzetelemzés készítés
Nincsenek adatok GYES, GYED-en lévőkről, foglalkozásba visszatérésükről,
munka elhagyás gyerekvállalás következtében- itt is a szociális térkép elkészítése jelentene megoldást. Teendők,
határidő részletezve lásd szociális térképnél.
Helyi vállalkozók munkaigény felmérése, információ-bázis kiépítésével, forrás esetén tanácsadó iroda
létrehozásával segíteni a nők munkaerőpiacra történő visszatérését.
Humán erőforrás hiányában intézkedés nem történt.
Az intézkedés részletes módosítására van szükség.
Teendők:
Önkormányzat honlapján belül külön link létrehozása, amire az igényeket közvetlenül feltölthetik a vállalkozók
2015.04.30-ig
Vállalkozók tájékoztatása, megkeresése az ügyben folyamatos
Álláskeresési klub adatbázis létrehozása 2015.06.30-ig
Újságban jelentkezés módjának közzététele 2015.03.31-ig
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Résztvevők és felelős: Jegyző
Partnerek: Helyi vállalkozók
Képzési Programok körének szélesítése- korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési
programok szervezése, amely segíti a nők visszailleszkedését a munkaerőpiacra.
Az igényfelmérés az elmúlt évben nem történt meg (részét képezhetné a szociális térkép kérdéssorának).
2013.11.04-2014.04.30-ig 32 fő közfoglalkoztatottból a téli közfoglalkoztatás keretében 22 nő vett részt képzésen,
a Munkaügyi Központ szervezésében az aktív korúak ellátásában részesülők között. 2 esetben konyhai kisegítő
végzettséget szereztek, 20 fő alapkompetencia képzésben vett részt.
A képzettek közül 7 fő nő helyezkedett el sikeresen a munkaerőpiacon.
Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása ügyében folyamatos partnerségre van szükség az Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata és a Munkaügyi Központ között.
Képzési támogatás rendszerének kidolgozása.
Felelős: Képviselő-testület
Partnerek: Kistérségi Gondozási Központ
A határidőt 2015.12.31-re szükséges módosítani.
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása
Itt a feltárt probléma az volt, hogy a gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a
szegénység kockázata magasabb.
A szociális rendelet felülvizsgálata határidőre megtörtént, amelyben a támogatás keretösszege differenciálásra
került a gyermeklétszám alapján.
A helyi rendelet felülvizsgálata 2015-ben is szükséges lesz, a szociális ellátórendszer változásai miatt. Itt sem
szabad figyelmen kívül hagyni majd a vállalt kötelezettséget.
Speciális támogatási formák bevezetésére szintén nem került sor.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015.06.30.
Gyermekek napközbeni ellátás szervezése
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeknek működtetése a keresletnek megfelelően megtörténik.
Önkormányzat gazdasági helyzetének figyelembevételével az ellátás költségeinek átvállalása.
Csak részben valósult meg.
KMOP-4.6.1-11-2012-0048 pályázat útján az Aszódi Napsugár Óvoda bővítése és fejlesztése c. pályázat révén
2013.06.28-2014.05.15. között a gyermekek óvodai elhelyezése korszerű körülmények között megoldott.
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Jelenleg minden korosztály számára biztosított a gyermekek napközbeni elhelyezése a keresletnek megfelelően.
Kizárólag az intézményi szünidőben nem megoldott a gyermekek elhelyezése -ami iskola esetén 11 hetet jelent.
A nyári szünidőben a gyermekek biztonságos elhelyezésére nem történt célzott, támogatott intézkedés.
Célok: Városi intézményekben támogatott és/vagy ingyenes táborok szervezése
A városban szerveződő táborok időpontját a szervezők összehangolják, így a hosszú szünidő legalább felében
lesz elérhető lehetőség a gyermekek elhelyezésére
Tevékenységek:
1.Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják minden év 02.28-ig
2. A képviselő-testület a fenntartó részéről –Aszódi Napsugár Óvoda, Bölcsőde részéről dönt a szünidei nyitva
tartásról.
3. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti az éves támogatási keretösszeget a
gyermekek biztonságos elhelyezése érdekében, jóváhagyja az intézmények nyitvatartási rendjét
4. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját tervezett nyári programjaikat
5. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a párhuzamosságok kiszűrése érdekében
6. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos gyermekfelügyelet programjainak támogatásáról,
a támogatási összeg felosztásáról
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül a városban igénybe vehető táborok ideje megjelenik
a honlapon, és a gyermekintézményekben a szülők arról intézményben elhelyezett faliújságon, és üzenő füzeten
keresztül tájékoztatást kapnak.
Felelős: Jegyző, Polgármester, Képviselő-testület, Intézményvezetők
Partnerek: ÁVKKK, Bölcsőde, Óvoda, Iskola, Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata, PAMI
Gyesen, gyeden lévők elmagányosodásának megelőzése, programok szervezése
A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet rosszabb, családi konfliktusokhoz is
vezethet, így beavatkozást igényel.
Az ÁVKK szervezésében számos program került megvalósításra 2014-ben.
Családi progam: 5
Felnőtt program 15
Gyermek program 10 (230 fő gyermek részvételével)
(Részletes felsorolásukat a 10. számú melléklet tartalmazza)
A Podmaniczky Júlia Nőegylet 2013 évben 4., 2014-ben 2 programot szervezett. ( 18. számú melléklet)
Aszódi Baptista Gyülekezet 4 nőket érintő programot, 1* 4 alkalmas programsorozatot valósított meg 2014
évben. Résztvevők száma alkalmanként 12-80 fő volt. (19. számú melléklet)
Egyéb Civil Szervezetek, vagy egyházak programjairól nem érkezett információ.
A Nőket érintő programok kiterjesztésére a későbbiekben is nagy szükség van.
Közintézmények nyitvatartási ideje alkalmazkodjon a menetrendhez és a szülők munkarendjéhez
A Városi Bölcsőde vonatkozásában az igényfelmérés megtörtént. A nyitvatartási idő igazodik a szülők
munkarendjéhez. (Bölcsőde vezető beszámolója alapján -14.számú melléklet)
Az Aszódi Napsugár Óvoda esetében az igényfelmérés megtörtént, a napi óvodai nyitva tartás került, jelenleg
alkalmazkodik a szülők munkarendjéhez. A nyári óvodai zárás időtartamának felülvizsgálata megtörtént. A nyári
időszakban a 5-5 hét alatt az óvodák felváltva tartanak ügyeletet, így az ellátás folyamatos lehet- jelenleg ez
fenntartói engedélyre vár. (15., 16.,20.,21.számú melléklet)
A szükséges beavatkozások közül a helyi vállalkozókkal való egyeztetés nem releváns, tekintettel arra, hogy a
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hosszabb nyitvatartási időt a várostól távol dolgozó szülők érdekében lenne szükség megvalósítani.
A nők esélyegyenlőségének javítása a kerületi szűrések népszerűsítésével, a szűréseken való részvételre
ösztönzéssel
Kerületi egészségügyi szűrések, közös rendezvényeken (előadásokon) való részvétel, népszerűsítése (helyi
újság, egészségügyi szolgálat, média, hirdetmények,)
Ezen intézkedés folyamatos kellene legyen.
Sajnos forráshiány miatt semmilyen intézkedés nem történt, ezért az intézkedést módosítani, részletesen
kidolgozni szükséges.
Tevékenységek pontokba szedve:
A Védőnői Szolgálat 2015.03.31-ig a Háziorvosi Szolgálat, az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézete és
Kistérségi Gondozási Központ munkatársaival, civilek bevonásával dolgozzon ki egy éves munkatervet a program
megvalósítására, azt nyújtsa be a Képviselő-testületnek.
2015.12.31-ig a megszervezett prevenciót szolgáló előadásokról, cikkekről, szűrővizsgálatokról 2015.06.30-ig
féléves, 12.31-ig éves beszámolót készít a Képviselő-testületnek.
Résztvevők és felelős: Védőnői Szolgálat
Partnerek: Háziorvosi Szolgálat, Rendelőintézet, Kistérségi Gondozási Központ
Kisgyermeküket nevelő nők foglalkoztatását segítő és tehermentesítő szolgáltatások fejlesztése,
bővítése
Kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának esélyei rosszabbak az átlagos munkavállalóknál.
A Kisgyermeket nevelő szülők számára a foglakoztatást elősegítő képzések szervezésén és az ehhez
kapcsolódó gyermekfelügyeleten keresztül az egyedülálló anyák elhelyezkedési lehetőségeinek növelése a cél.
Az intézkedés folyamatos, a HEP elfogadása óta azonban erre vonatkozóan semmilyen intézkedés nem történt.
Teendők:
Kisgyermekes nők foglalkoztatását segítő tréningek feltérképezése 2015.06.30-ig
Képzési lehetőség(ek) meghirdetése a helyben szokásos módon
Elegendő számú jelentkező esetén a Képviselő-testület dönt a képzések támogatásának módjáról, a helyszín
biztosításáról
Gyermekfelügyelet megszervezése 2015.06.30-ig (a kisgyermekes anyáknak a képzés idejére, ill. hetente
ügyintézések megkönnyítése érdekében)
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Idősek esélyegyenlősége
Időseknek programok és szolgáltatások szervezése.
Ez folyamatosan megvalósul. A mellékelt nyilatkozatok szerint
A Kistérségi Gondozási Központ Idősek Klubjában –Petőfi S. u. 13-ban az idősek részére 18 program, átlag 20
fővel valósult meg. (22. számú melléklet)
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Falujárók útja 5.szám alatti Idősek klubjában 25 program átlag 20 fő részvételével történt. (23. számú melléklet)
Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 17 programot szervezett 35-55 fő részvételével. (24 .számú melléklet)
A Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai számára 10 alkalommal programot szervezett. Résztvevők száma12-96 fő
közötti.
Rendszeresek a beteglátogatások. A Nyugdíjas Klub (6 fő látogatott meg) továbbá az Egyházak részéről is
megtörténik a beteglátogatások megszervezése, de erről jelenleg számszerű nyilvántartási adatok kizárólag a
Református Egyház lelkészétől érkeztek.
2014 évi ingyenes városi rendezvények közül 12 rendezvény érintette az idősebb korosztályt is, mely minden
célcsoport számára színes, ingyenes programot biztosított (13. melléklet)
Egészségügyi, sport szolgáltatások bővítése az idősek körében- ez magában foglalja a következő
tevékenységeket:
Prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése
2014 évben
06.04-n Dr.Freili Géza érsebész, belgyógyász előadására került sor a Városi Nyugdíjas klub szervezésében
11.11-n az Influenza elleni védőoltásról kaptak az idősek tájékoztatást, igény esetén oltást.
(18., 19.számú melléklet)
2015 évben is szükséges a prevenciós szemlélet-, az egészségtudatos magatartás fejlesztése ügyében
előadásokat, programokat szervezni az idősek számára is. Törekedni kell arra, hogy a programok városi szinten
kerüljenek meghirdetésre, ne kizárólag a nyugdíjas klubok tagjai között.
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Szűrővizsgálatok biztosítása
A több célcsoportot is érintő szűrővizsgálat megszervezésére nem került sor.
A beavatkozás pontokba szedve:
Árajánlat beszerzése a lakosság körében végezett szűrővizsgálatra Albert Schweitzer Kórház és Szakorvosi
Rendelőintézetétől, Vöröskereszttől, Baptista Egyháztól
Képviselő-testület forrás elkülönítése 2015.06.30-ig
Szűrőnap a lakosság körében 2015. II. félévében
Annak megszervezése, hogy az idős, rászoruló emberek szakorvosi rendelőbe, kórházba eljussanak.
Rendkívüli élet helyzet, ápolási igény esetén heti/kétheti időtartamra térítésmentes vagy kedvezményes házi
gondozás biztosítása
A mozgásukban korlátozottak udvarának, kertjének térítésmentes tisztán tartása közösségi munka révén.
Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Partnerek: Albert Schweitzer Kórház, Vöröskereszt, Kistérségi Gondozási Központ, Civil szervezetek,
Vöröskereszt, Egyházak
Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése ügyében előrelépés nem történt.
Teendők: 1. Városi Sportnap szervezése
Szabadidő-park kialakítása, mozgást biztosító eszközökre pályázat benyújtása
Az egészség megőrzése, betegségek megelőzése nemcsak az egyén, hanem a település, város feladata,
felelőssége is.
A park fitnes gépek elhelyezése-ingyenes edzéslehetőségeket biztosítana, parkokban, közterületeken. Lakossági
egészségre nevelő és szemléletformáló hatással bír. Minden évszakban használható lenne. Bővítené a
közterületek kihasználtságát.
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Célszerű lenne játszóterek mellé telepíteni, mivel így a szülők és a nagyszülők i aktívan tölthetnék el
szabadidejüket, miközben szemmel tartják a gyermekeket.
Felelős: Képviselő-testület
Partnerek: Sport Egyesületek
Bentlakásos intézmények térítési díj kiegészítése
A feltárt probléma az volt, hogy az alacsonyabb jövedelműek bentlakásos otthonba való bejutásuk nehézkes.
Biztosítani szükséges állapotromlás esetén a megfelelő ellátáshoz való hozzájutást.
Erre vonatkozóan igényfelmérés nem történt. Támogatásért ilyen ügyben nem kereste fel ügyfél az
Önkormányzatot.
Javaslom a szociális-térkép elkészülte után megvizsgálni az intézkedés szükségességét.
Felelős: Jegyző
Életmód tanácsadás
Prevenciós szemlélet erősítése, egészségtudatos magatartás fejlesztése ügyében- igényfelmérés nem történt,
életmód-tanácsadás megszervezésére nem került sor az idősek körében.
Tevékenységek, beavatkozások részletes kidolgozása:
1. 2015.03.31-ig igényfelmérés a Nyugdíjas lakosság körében- legalább a Nyugdíjas Klub tagjai körében
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ vezetője
2. Életmód-tanácsadás megszervezése legalább havi rendszerességgel
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ vezetője
Generációs programok szervezése
Cél a nemzedékek közötti kapcsolat erősítése
„A
tevékeny
időskor
és
a
nemzedékek
közötti
szolidaritás
európai
évének
Magyarországi Programja”-ba belépés határideje 2013-ban lezárult, ehhez Aszód Önkormányzata nem
csatlakozott.
Nemzedékek közötti kapcsolat erősítése ügyében a Kistérségi Gondozási Központ házi segítségnyújtásában
részesülő 1 fő számára a Csengey Gusztáv Általános Iskola 2.osztályos tanulói 1 alkalommal segítséget
nyújtottak. (25. számú melléklet)
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 4 tanulója végzett közösségi szolgálatot, melynek
a keretében a cipős doboz akcióban vettek részt.
A cél megvalósítása érdekében az intézkedés módosítása szükséges, az alábbi intézkedésekre van
szükség:
Helyi idős klubok és Aszódi Napsugár Óvoda és Iskolák közötti társadalmi érintkezések szolgáló tevékenységek
megszervezése.
Lehetőség teremtése a két korcsoport számára a közös időtöltésre és az egymástól való tanulásra.
A nagyszülők segíthetnek a fiatal generációknak annak megértésében, hogy hogyan nőttek fel számítógépes
technológia nélkül, a gyermekek pedig abban, segíthetik az idősebbeket, hogy megértsék az internet használatát
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és a legújabb technológiai fejlesztéseket.
Határidők 2015.06.30-ig
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ vezetője
Partnerek: Aszódi Napsugár Óvoda vezetője, Általános Iskola Igazgatója, Evangélikus Gimnázium, Petőfi Sándor
Gimnázium Igazgatója
Számítógépes képzések szervezése
A számítógépet és a kommunikációs eszközöket nem ismerik, nem tudják megfelelően használni. Ezáltal az
idősek kevesebb információhoz jutnak.
Képzések szervezése nem történt meg. 2014.12.04-n Falujárók útja Idősek Klubjában 23 fő részvételével
számítógépes tájékoztatóra került sor.
2015.04.30-ig meghirdetésre kerül, hogy arra a nyugdíjasok jelentkezhessenek.
2015.06.30-ig közösségi szolgálat/vagy egyéb forrás igénybevételével megszervezésre kerül egy több alkalmas
számítógépes képzés.
Felelős: Kistérségi Központ Vezetője
Partnerek: Evangélikus Gimnázium, Petőfi Sándor Gimnázium Igazgatója, Egyházak (tagjai között lehet olyan,
aki a képzést szolgálatként vállalja).

Az egyedül élőkkel folyamatos kapcsolattartás
Egészségi állapotuk miatt nem tudnak a gyülekezet közösségébe eljutni.
Kapcsolattartó személyek kijelölése a lelkészek bevonásával 2015.02.28-ig.
A kapcsolattartást igénylők számának feltérképezése.
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ Vezetője, Egyházak
Lehetőség megteremtése annak jelzésére, hogy az idős ember valamiben segítségre szorul.
A Kistérségi Gondozási Központhoz beérkező üzenetek alapján segítségnyújtás, kisebb vagy nagyobb háztartási
munkákban. beszélgetési igények teljesítése telefonon vagy egyeztetés után személyesen is.
Adatbázis készítés- az idősek feltérképezése
Az idősek feltérképezése, információ hiány következtében nem jut el a szolgáltatás az érintettekhez.
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Közös adatbázis kialakítása nem történt meg.
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ vezetője
Partnerek:

Egyházak
Városi Nyugdíjas Klub

Határidő módosítása szükséges: 2015.06.30-ig.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása
Az otthonukban élő egyedülálló idős személyek egészségügyi vagy szociális probléma esetén nem tudnak gyors
segítséghez jutni.
(2008-ban 69 fő, 2009-ben 26 fő vette igénybe a házi segítségnyújtást.)
Sem az erre vonatkozó igényfelmérés, sem a kiépítése nem történt meg.
Teendő: Szociális térkép elkészítésén belül igényfelmérés.
Források keresése- pályázatfigyelő munkatárs kijelölése önkormányzaton belül.
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ vezetője
Idősek esélyegyenlőségét az áldozattá válás megelőzését, az otthon védelmét szolgáló intézkedések
Előadások szervezése.
Nyugdíjasklub kereteiben megvalósult.
Biztonsági rendszerek kiépítésének segítése- nem történt intézkedés.
Teendők:
Kistérségi Gondozási Központ Idősek számára széles körben előadásokat szervez évente 2 alkalommal
2015.06.30-ig
Idősek, különösen egyedülállók védelme érdekében annak átgondolása, megszervezése, hogy hogyan lehet
biztonságukat növelni.
Idős személyek közösségi programokban való csoportos részvétele, az „Aktív időskor” helyi szintű
népszerűsítése
Az idősek társadalmi és gazdasági szerepének növelése, az aktív időskor életminőségének javítása
Az idősödéssel összefüggő aktivitást fokozó lehetőségek keresése, tevékeny időskort szolgáló gyakorlatok
alkalmazása, tapasztalatok elterjesztése, hasznos és sikeres példák felkutatása – nem történt intézkedés.
A fenti tevékenységek ügyében határidő 2015.12.31-ig.
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Fogyatékkal élők esélyegyenlősége

A közintézmények akadálymentesítése ütemterv alapján
Komplex akadálymentesítés nem megoldott a közintézmények nagy részében. (22. számú melléklet) a komplex
akadálymentesítés megvalósításához szükséges segédlet.)
Ütemterv alapján a hiányosságok megszüntetése, pályázatok figyelésére van szükség.
A közintézmények felmérése, ütemterv elkészítése nem történt meg a vállalt határidőig.
A határidőt 2015.06.30-ig módosítani szükséges.
Felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Osztály vezetője
Partnerek: Közintézmények vezetői
Fogyatékosokról adathiány, helyzetelemzés készítése
Adatgyűjtés történt (23. melléklet), ez azonban nem nyújt teljes képet Aszód Fogyatékkal élő embereiről, hiszen
csak azokról van kizárólag információ, akik fogyatékossági támogatást igényeltek, mozgáskorlátozott gépjármű
tulajdonosok, vagy a Mozgáskorlátozott egyesület tagjai.
További adatgyűjtés szükséges a szociális térkép elkészítése útján.
Helyzetelemzést is ezt követően lehet készíteni. Az erre meghatározott határidőt 2015.12.31-re indokolt
módosítani.
Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése
A szűrővizsgálat megszervezése több célcsoportot is érintő feladat. Ütemezése a korábban részletezett módon
meg kell történjen.
Helyi lakosok, közintézményben dolgozók érzékenyítése
Probléma a társadalom érzéketlensége és az információ hiánya a fogyatékosok problémáival kapcsolatosan.
A TKKI szervezésében a „A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő megismerése” 10 órás képzésen
2014.09.23-n 22 fő vett részt, mindannyian a közintézmények dolgozói. A résztvevők körében esélyteremtő attitüd
formálás is történt a programon belül.
Érzékenyítő tréningek megszervezése nem történt meg határidőben.
Teendők: Érzékenyítő tréning megszervezése a közintézményben dolgozók számára
2015.06.30-ig legalább egy tréning intézményenként megszervezésre kerül.
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők
Határidő: 2015.06.30.
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Programok akadálymentesítése
A közintézmények által szervezett programok akadálymentes környezetben való megrendezése, szükség
esetén jeltolmács biztosítása
A városi és intézményi programok szervezésénél minden közintézményben figyelembe kell venni, hogy az
akadálymentesített környezetben történjen.
Kapjanak lehetőséget, hogy belső értékeiket, és termékeiket megmutassák.
Az éves városi programok helyszíneinek kiválasztásánál legyen egyeztetés a szervezők és a Fogyatékos
Munkacsoport tagjai között.
Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Partnerek: Intézmények vezetői
Határidő: 2015.12.31.
A fogyatékkal dolgozók illetve a közintézményben dolgozok a védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek
speciális és összetett szükségleteivel, problémáival kapcsolatos ismereteket adó képzések szervezése
Speciális továbbképzések biztosítása az önkormányzat és fenntartott intézményei dolgozóinak részére
Felelős: Jegyző
Partnerek: Intézmények vezetői
Önsegítő csoportok szervezése
Feltárt probléma: A fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy fogyatékost ápoló
családtagnak a kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok szervezése a bekapcsolódásra kevés lehetőségük van.
A kommunikáció színtere az internet világa, amely a felhasználók otthonába hozhatják a közösséget.
szolgáltatások és képzések szervezése, olyan hálózat kialakítása amely az internethez való hozzáférést segíti.
Jelenleg az Ikladi Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete, és partnere, a Kézen Fogva Alapítvány, a fogyatékos
embereket nevelő családok teljes elszigetelődése ellen hiánypótló szolgáltatást biztosít a családoknak Iklad és
vonzáskörzetében, így Aszódon is. (24. számú melléklet)
A Kézen Fogva Alapítvány partnerszervezeteivel, Pest Megyében az Ikladi Értelmi Sérültek Gyöngyház
Egyesületével együttműködve erre a problémára dolgozta ki modellkísérleti programját, a FECSKE Szolgálatot.
A program 2007 szeptemberében indult azzal a céllal, hogy egy olyan új szolgáltatást fejlesszen ki és
modellezzen, amely a fogyatékos személyeket nevelő családok tehermentesítését és a munkaerőpiacra való
visszajutásukat
támogatja
a
fogyatékos
családtag
otthoni
felügyelete
által.
A FECSKE Szolgálat úttörőnek számít a szociális szolgáltatások rendszerében, mert elsődlegesen a fogyatékos
családtag otthonában maradását segíti elő. Lehetővé teszi a fogyatékos családtagot gondozó, ápoló, nevelő
családok minden egyes tagjának a társadalmi részvételt és aktivitást. Igénybe vehetik:
Fogyatékos gyermeket és felnőttet gondozó családok
Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok
Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) nevelő családok

17

A szolgáltatás díja óránként 0 – 500 Ft lehet, melyet a mindenkori nyugdíjminimumhoz viszonyítva a család
jövedelme alapján határozzák meg és maximum havi 20 órát ölelhet fel.
A fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása jelenleg szintén a Szederfa
Otthon keretein belül valósul meg. A 20 fő ellátottból 15 fő munka rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt, ők
fizetést is kapnak, akik a szakértői vélemény alapján nem foglalkoztathatók, azok is részt vesznek a
foglalkoztatásban, elsősorban terápiás célú tevékenységeket végezve. Jelenlegi tevékenységek: 1. Papírmasé,
illetve papírpép bútorok, lakberendezési dísztárgyak készítése. Ebben a műhelyben helyben kialakított
technikával különleges, egyedi darabok készülnek, jelenleg inkább kiállításokon mutatjuk be a termékeket, mert
sok időbe telik, míg elkészülnek, nagyobb rendelések teljesítésére egyelőre nincs kapacitás. A termékek hulladék
anyagból újrafelhasználással készülnek.
Népi hangszer és fajáték készítő műhelyt is létrehoztak, ahol egyedi hangszerek, és fafigurák készülnek, szintén
zömmel hulladék, maradék anyagok felhasználásával.
Ez elmúlt évben létrehozott mini majorság tevékenysége jelenleg kísérleti jellegű.
Jelenleg egy terápiás célra alkalmas lovuk van bértartásban, és egy munkatárs lovas terápiás képzése
folyamatban. Van lótenyésztő, és lovas oktató szakképesítésű munkatársunk, is aki jelenleg patkoló kovácsként
is dolgozik.
A megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése érdekében 2014.12.15-n
együttműködési megállapodás jött létre a Kistérségi Gondozási Központ és a Szederbokor Szociális Szövetkezet
között.
2014.10.17-n a Szederbokor Szociális Szövetkezet nyílt tájékoztatóján 7 aszódi vett részt a Kistérségi Gondozási
Központ közvetítésére.
Jelenleg a TÁMOP projekten belül 10 megváltozott munkaképességű személy képzése folyik, akik közül 3 aszódi.
2014.09.hótól tart a képzés, és 2015.február hótól kezdik a foglalkoztatást.
A tevékenység száraztészta készítés lesz, manufakturális módszerekkel.
Az Egyenlő Esélyekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány- Rehabilitációs Centrum Csömör- Gödöllői
Fióktelepén 4 fő aszódi megváltozott munkaképességű személy dolgozik, függönycsipesz összeszerelést
végeznek.
A súlyos rokkantsággal vagy fogyatékkal élők számár a Kökényszemű Katica Szociális Szövetkezet (Hatvan,
Madách út 14.) biztosítana még 4-6 órás feladatok ellátására munkalehetőséget. Bár az álláshirdetés minden
családhoz eljutó reklámújság, önkormányzati faliújság, valamint Kistérségi Gondozási Központon keresztül közzé
lett téve, jelentkező Aszódról munkavégzésre 2014.évben nem volt.
A fogyatékkal élők átképzése érdekében a Baptista Szeret Szolgálat Hegymenet Klub Szenvedélybetegek és
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye fogyatékkal élő személyek részére ösztöndíjpályázatot hirdetett
2014-évben. Aszódról pályázatot nem nyújtottak be.
A fogyatékos személyek, vagy megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának vannak
megszerezett formái, lehetőségei Aszód környékén, 20 km-es körzetben több is elérhető.
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Mivel a tényleges igényfelmérés kizárólag a szociális-térkép elkészítésével lenne megvalósítható, szolgáltatást,
képzéseket szervezni csak ez alapján lehet.
Teendők pontokba szedve:
Szociális térkép elkészítése, és értékelése 2015.07.30-ig
Pályázatok útján forrás-keresése, szolgáltatás megszervezése 2016. 12.31.
Szociális foglalkoztató (telephely) létrehozása
Aszódi Tükörben és a helyben szokásos módokon a lehetőségek rendszeres kommunikálása
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Fogyatékosok képzése
Cél: Képzések, átképzések szervezése fogyatékkal élők részére. Elő kell segíteni a fogyatékkal élők napközbeni
ellátását végző intézmények létrehozását.
A fogyatékos személyek, vagy megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának vannak
megszerezett formái, lehetőségei Aszód környékén, 20 km-es körzetben több is elérhető.
Egy esetleges szociális foglalkoztató létrehozásának kidolgozása ügyében meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2015.12.31.
Fogyatékosok parkolási lehetőség javítása
A közintézményeknél a mozgáskorlátozottaknak nincs külön kialakítva parkolási lehetőség.
Nem került megoldásra.
Felelős: Polgármester
Partnerek: Intézmények vezetői
Teendők:
1. Városüzemeltetési és Műszaki Osztály vezetője 2015.03.31-ig javaslatot tesz az egyes közintézményeknél
parkolóhelyek kialakítására, mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyek kijelölésére.
2. 2015.06.30-ig a parkolóhelyek felfestése megtörténik.
A honlap akadálymentesítése
Aszód város weblapjának az akadálymentesítése ezidáig nem történt meg.
Teendők:
akadálymenetesített weblap elkészítésére megbízás adása -2015.04.30-ig
a weblap elkészül 2015.06.30-ig
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Közösségi mentorképzés
Fogyatékkal élő emberek elszigeteltségben élnek, ami alul informáltsághoz és gyenge érdekérvényesítéséhez
vezethet.
A megfelelő informáltsághoz és érdekérvényesítéshez közösségi emberek képzésére lenne szükség, akik a
fogyatékosok érdekeit érvényesítik.
Sem a közösségi mentorok kijelölése, sem képzésük nem valósult meg 2014. évben.
Pályázat esetén 2015.12.31-ig legalább 1 fő képzése megtörténik a Kistérségi Gondozási Központon keresztül.
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1.számú melléklet

Intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A nem regisztrált munkanélküliek számának feltérképezése, a
mélyszegénységben élők munkanélküliségi arányának megismerése, a
munka világában a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése

Célok -

Adatgyűjtés,

Általános
megfogalmazás
és rövid-, középés hosszú távú
időegységekre
bontásban

Helyzetelemzés készítése
feketemunka visszaszorítása
Közmunka Program továbbfolytatása
Egyéb helyi lehetőségek felkutatása
Adatgyűjtés,
Helyzetelemzés készítése
feketemunka visszaszorítása
Közmunka Program továbbfolytatása

Tevékenységek

Egyéb helyi lehetőségek felkutatása

(a beavatkozás
tartalma)
pontokba szedve

Mód:
A Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a, hogy a szociális térkép
elkészítését szükségesnek tartja: 2015.02.28-ig
Árajánlat beszerzése 2015.04.30-ig
Szociális térkép és helyzetelemzés készítése 2015.12.31-ig

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Intézményvezetők
Módosítás: Képviselő-testület, Polgármester
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Intézményvezetők

1

1.számú melléklet

Határidő(k)
pontokba szedve

Adatgyűjtés- 2014. május Módosítás: 2015.12.31.
Helyzetelemzés készítése- 2014. szeptember Módodítás: 2015.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
nem regisztrált munkanélküliek száma
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

mélyszegénységben élők munkanélküliségi aránya

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi és humán erőforrás

Forráshiány

Adatgyűjtés,
Tevékenységek

Helyzetelemzés készítése

(a beavatkozás
tartalma)
pontokba szedve

feketemunka visszaszorítása
Közmunka Program továbbfolytatása
Egyéb helyi lehetőségek felkutatása

Résztvevők és
felelős
Szükséges
erőforrás

Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Intézményvezetők
Pénzügyi, humán
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése (felzárkózási és
fejlesztési programok)
A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
Ösztöndíj alapítása a hátrányos helyzetű pályakezdőknek.
Továbbképzések, szakképzések szervezése

Igényfelmérés
Fejlesztési programok szervezése
Mód:
A Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a, hogy a szociális
térkép elkészítését szükségesnek tartja: 2015.02.28-ig
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Árajánlat beszerzése 2015.04.30-ig
Szociális térkép és helyzetelemzés készítése 2015.12.31-ig

helyzetelemzést követően igényeknek megfelelő szolgáltatásszervezés

Hátrányos helyzetű pályakezdők támogatásához ösztöndíj alapítására
vonatkozó támogatási forma kidolgozása 2015.12.31-ig
Képzési támogatás rendszerének kidolgozása

Résztvevők és

Képviselő-testület, Polgármester

felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve

Kistérségi Gondozási Központ
Szociális Kerekasztal tagjai
Igényfelmérés - 2014.január Módosítás.: 2015.12.31.
Fejlesztési programok szervezése – 2014. május Módosítása: 2015.12.31.
3
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Igénylők száma
Képzéseken részt vettek száma
Képzéseken végzettek száma

Érdektelenség
Forráshiány, pályázatok
Pénzügyi és humán erőforrás
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Intézkedés címe:

A foglalkoztatásban részt vevő intézmények együttműködésének
erősítése

Feltárt probléma

Nincsen megfelelő rendszer kiépítve, ennek következtében sokan
(kiinduló értékekkel) nem láthatóak a statisztikákban
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A nem regisztrált munkanélküliek számának feltérképezése.
Feketemunka visszaszorítása.
A nem regisztrált munkanélküli személyek elhelyezkedésének segítése.

Adatgyűjtés
Tevékenységek

Munkaügyi központnál való regisztráció elősegítése (az utazáshoz
szükséges utiköltség biztosításával)

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Képzési, szakképzési programokba bevonás
Lehetőségek felkutatása
Elhelyezkedésük nyomon követése

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármesteri Hivatal
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármester
Adatgyűjtés - 2014. május Módosítás: 2015.12.31.
Képzési, szakképzési programokba bevonás – 2014. május- Módosítás
2015.12.31.
Lehetőségek felkutatása – folyamatos
Elhelyezkedésük nyomon követése – folyamatos
Települési támogatás bevezetése- 2015.06.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(1.rövid, 2.közép 3.
hosszútávon),

2.A nem regisztrált munkanélküliek száma csökken
2.A nem regisztrált munkanélküli személyek elhelyezkedésének aránya
2.Munkahely adatai alapján munkában maradók száma
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valamint
fenntarthatósága

Együttműködési megállapodások- Kistérségi Gondozási Központ és a
Szederbokor Egyesület, Kistérségi Gondozási Központ-ÁVKK, Kistérségi
Gondozási Központ között- megkötésre került.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi, humán erőforrás, pályázatok felkutatása

Forráshiány
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Bérlettámogatás bevezetése

Munkába állás költségeinek hiánya

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Segély: bérletvásárlás megállapítása a helyi rendeleten belül

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Helyi rendelet módosítása 2015.02.28-ig

Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Önkormányzat Képviselő-testülete, Polgármester

Polgármesteri Hivatal
2014. május módosítása: 2015.02.28-ig
Munkanélküliek számának csökkenése, egyéb szoc. ellátások csökkenése
a későbbiekben.
Évente felülvizsgálat

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Nem áll megfelelő forrás rendelkezésre az önkormányzatnak.
pénzügyi, humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Helyi foglalkoztatók igényeinek felmérése

Feltárt probléma

A munka világában a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése, A
(kiinduló értékekkel) hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A vállalkozóktól adatok begyűjtése, humán erőforrás szükséglet felmérése
A hátrányos helyzetű családok munkahelyhez juttatása

Adatok begyűjtése
szükséglet felmérése,
Tevékenységek

munkába járás igényének felmérése,

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

munkahelyhez közvetítés
Aszód honlapján egy olyan felület megjelölése, ahol a helyi vállalkozók
feltölthetik munkaerő igényeiket.
Munkát keresők közvetítése az Álláskereső Klub segítségével- folyamatos
Helyben szokás módon lakosság körében folyamatos felhívás

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármesteri Hivatal- Jegyzője
Módosítás:
Alpolgármester
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármesteri Hivatal
Adatok begyűjtése -2014. január
szükséglet felmérése – 2014. március
munkába járás igényének felmérése – 2014. május

Határidő(k)
pontokba szedve

munkahelyhez közvetítés –felmérést követően folyamatos
Módosítás
2015.04.30-ig Aszód honlapján egy olyan felület megjelölése, ahol a helyi
vállalkozók feltölthetik munkaerő igényeiket.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Helyi munkavállalóknál való elhelyezkedők száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

A helyi vállalkozóktól folyamatos adategyeztetés

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Munkanélküliek arányának csökkenése

Érdektelenség
Forráshiány

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi, humán erőforrás

Intézkedés címe:

Szociális bérlakáshoz hozzájussanak a rászoruló családok.

Feltárt probléma

A mélyszegénységben élő családok lakhatási problémával küzdenek, nem
kapnak segítséget a lakáshelyzetük megoldásához

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Szociális bérlakások kiutalási menetének pontosítása
” Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére
valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról” szóló rendelet
módosítása
Egyre több rászoruló család lakhatása rendeződik megnyugtatóan
Önkormányzati lakások számbavétele- Megvalósult
szociális bérlakást igénylők besorolása rászorultsági elv alapjánmódosításra került a helyi rendelet 19/2013 (IX.6.)
Módosítás:

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A Képviselő-tesület dönt a meglévő szükséglakások sorsáról,
kiírja az üres szociális bérlakásokra vonatkozó a pályázatot
Meglévő lakásállomány felújításának ütemezésére részletes
költségvetés, javaslat kidolgozása
A Képviselő-testület elkülöníti a szükséges pénzügyi forrást a lakások
lakhatóvá tételére
Szociális lakásállomány ütemezés szerinti felújítása, lakhatóvá tétele
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Szociális bérlakás kiutalására pályázat kiírása- felújítást követően
folyamatosan
Új szociális bérlakás építésére pályázat benyújtása-pályázati kiírás
esetén

Képviselő Testület.
Résztvevők és
felelős

Alpolgármester
Szociális Kerekasztal tagjai
Városüzemeltetési Osztály Vezetője

Partnerek

Kistérségi Gondozási Központ
Védőnői szolgálat
Önkormányzati lakások számbavétele – 2013. december 31.
szociális bérlakást igénylők besorolása rászorultsági elv alapján – 2014.
május
A Képviselő-tesület dönt a meglévő szükséglakások sorsáról,
valamint kiírja a z üres szociális bérlakásokra a pályázatot
2015.04.30-ig

Meglévő lakásállomány felújításának ütemezésére részletes
költségvetés, javaslat kidolgozása 2015.04.30-ig
Határidő(k)
pontokba szedve

A Képviselő-testület elkülöníti a szükséges pénzügyi forrást 2015.06.30ig
Szociális lakásállomány ütemezés szerinti felújítása, lakhatóvá tétele
2015.12.31-ig
Szociális bérlakás kiutalására pályázat kiírása- felújítást követően
folyamatosan
Új szociális bérlakás építésére pályázat benyújtása-pályázati kiírás
esetén
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Egyre több lakhatási krízishelyzet kerül megoldásra
Évente összegzés

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem a besorolás szerint kerülnek kiutalásra a lakások – krízishelyzet
esetén

Szükséges
erőforrások

pénzügyi forrás

Nincs az igényeket kielégítő elegendő önkormányzati bérlakás

Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Szűrőnapok szervezése, életmód változási tanácsadás

Feltárt probléma

A mélyszegénységben élők rossz egészségügyi állapotban vannak,
(kiinduló értékekkel) nehezebben jutnak egészségügyi ellátáshoz
Célok -

Állapotfelmérések

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

Életmód tanácsadás
Egészségügyi állapot változás, életmódváltozás a mélyszegénységben
élők körében is

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

A bevont családok állapotfelmérése
Szűrőnapok szervezése

Polgármester
Védőnők, Orvosok, Rendelőintézet
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet
Háziorvosok
Védőnők
Kistérségi Gondozási Központ
A bevont családok állapotfelmérése – 2014. március Módosítás:
2015.06.30
Szűrőnapok szervezése- folyamatos

Határidő(k)
pontokba szedve

1.Állapotfelmérési-, szűrővizsgálati program szervezéséhez partnerek
keresése 2015.05.30-ig
2.Szűrővizsgálat költségének elkülönítése 2015.06.30-ig
3.Szűrővizsgálati program lebonyolítása 2015.12.31-ig

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

A programba bevont személyek száma
Szűrésen részt vett személyek száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség
Forráshiány
Pénzügyi erőforrás

Szükséges
erőforrások

humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Pénzkezelési-, életmódvezetési tanácsadás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A lakosság adósságállomány újratermelődése

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Tanácsadás
Az emberek megtanulják a megfelelő pénzkezelést.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

Tanácsadás szervezése

Kistérségi Gondozási Központ

felelős
Partnerek

Kistérségi Gondozási Központ

Határidő(k)
pontokba szedve

Tanácsadás szervezése – folyamatos -megvalósul

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

A lakosság adóság állományának csökkenése

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kevesebb védendő fogyasztói igénylés

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség

Szükséges
erőforrások

Forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Hajléktalanok átmeneti szállókban igényeknek megfelelő számú
férőhely fenntartása Aszódiak számára
A hajléktalan személyek ellátása nem megoldott Aszódon

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Krízishelyzet kialakulásakor az önkormányzat tudjon gondoskodni a
településen élő hajléktalanokról

Tevékenységek

Hajléktalan személyek szám meghatározása

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Hajléktalan szállóval kapcsolat felvétel

Résztvevők és

Önkormányzat Képviselő-testülete

felelős

Alpolgármester

Partnerek

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 3000 Hatvan,
Nagyteleki u. 1/a.

Krízishelyzet esetére egy terv kidolgozása

Kistérségi Gondozási Központ
Szociális Kerekasztal tagjai
Hajléktalan személyek szám meghatározása- 2013. december 31.
megtörtént
Határidő(k)
pontokba szedve

Hajléktalan szállóval kapcsolat felvétel – folyamatos – Élő együttműködési
megállapodás van, aminek köszönhetően a hajléktalanok elhelyezése
megoldott.
Krízishelyzet esetére egy intézkedési terv kidolgozása – 2013. december
31. módosítás: 2015.06.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Elhelyezett személyek száma évente növekszik
Utcán élő hajléktalanok számának csökkenése

(rövid, közép és
hosszútávon),
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség

Szükséges
erőforrások

humán erőforrás

Forráshiány
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Intézkedés címe:

Közintézményekben ingyenes internet, kommunikációs eszköz és
könyvtár használat biztosítása, eszközök használatának tanítása

Feltárt probléma

A mélyszegénységben élők nehezen jutnak internet, kommunikációs
(kiinduló értékekkel) eszközök és könyvtár használatához
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

Helyi programok szervezése infokommunikációs, számítástechnikai
eszközök ismeretéről és használatáról
Közintézményben (könyvtárban, iskolában) lehetőség biztosítása, hogy
ingyenes használhassák az eszközöket

Programok megszervezése-legalább egy célzott porgram meghírdetése a
lakosság körében
Ingyenes használat biztosításának a lehetősége
Aszód Városi Kulturális Központ (AVKK)

felelős
Partnerek

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

Kistérségi Gondozási Központ
Oktatási Intézmények Vetetői
Programok megszervezése – folyamatos 2015.06.30-ig legalább egy
célzott porgram meghírdetésre, és megvalósításra .
Ingyenes használat biztosításának a lehetősége - folyamatos

A programon résztvevők száma
Ingyenes használók száma
Folyamatos programok és használat biztosítása

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi és humán erőforrás:
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Intézkedés címe:

Védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek speciális és
összetett szükségleteivel, problémáival kapcsolatos továbbképzések
biztosítása a helyi önkormányzati intézmények szakembereinek

Növekedjen azoknak a munkájuk során emberekkel foglalkozó kerületi
önkormányzati (vagy fenntartott szervezeténél dolgozó) szakembereknek
Feltárt probléma
a száma, akik olyan speciális képzéseken és továbbképzéseken vesznek
(kiinduló értékekkel) részt, amely a védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek speciális
és összetett szükségleteivel, problémáival kapcsolatos ismereteket adnak.
ágának hiánya, az erről szóló tájékoztatások rendszertelensége
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Emelkedjen a speciális képzésen és továbbképzésen résztvevő
szakemberek száma a szociális területén

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Képzések, továbbképzések biztosítása a kerületi szakemberek számára

Résztvevők és

Polgármester,

felelős

Intézmények vezetői

Partnerek

Intézményekvezetői

Határidő(k)
pontokba szedve

folyamatosan-éves képzési tervbe az intézményeknél beépítésre kerül

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

Képzett szakemberek száma,

Folyamatosan képzett szakember gárda

Szükséges ismeretek elmaradása
költségvetésből az intézmények számára forrás biztosítása a képzésre
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Szükséges
erőforrások

Intézményi költségvetésen belül továbbképzésre biztosított forrás
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Intézkedés címe:

Szociális Bizottság felállítása

Feltárt probléma

Szociális igények elbírálásának több szempontú vizsgálata hiányzik.
(kiinduló értékekkel) Rászorultság reális vizsgálatának hiánya.
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Átgondolt, több oldalról megvilágított döntések meghozatala. Egyéb
szakmai képviselet bevonása a döntésekbe.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Szociális Bizottság felállítása.

Résztvevők és

Képviselő-testület

felelős
Partnerek

Képviselő-testület
Szociális Kerekasztal
2014. december 31.

Határidő(k)
pontokba szedve

Módosítás: 2015.06.30.-ig a Képviselő-testület döntést hoz arról, hogy
hogyan biztosítja a szociális igének több szempontú vizsgálatát

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

Mélyszegénységben élők szociális támogatásban részesülők száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi és humán erőforrás
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I.

A gyermekek esélyegyenlősége

Intézkedés címe:

Fejlesztőpedagógusok és szakemberek továbbképzése

A családokkal foglalkozó szakemberek tapasztalata szerint család
működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi
(kiinduló értékekkel) szétesésből nevelés, gondozás hiányából adódó veszélyeztetett
gyermekek száma megemelkedett
Feltárt probléma

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A hátrányos helyzetű gyermekek és családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése
A HH gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai elhelyezése

Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzéserészben megvalósult, de további szakembeek képzésére van szükség.
megfelelő intézményrendszer kialakítása

Résztvevők és

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

felelős

Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Partnerek

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

Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde
hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése folyamatos
megfelelő intézményrendszer kialakítása- folyamatos

a településen lévő HH gyermekek intézményekben való elhelyezésének
száma
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Érdektelenség
Forráshiány
humán erőforrás, pénzügyi erőforrás
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Intézkedés címe:

A hátrányos helyzetű gyermekek intézményi rendszerben való
elhelyezése bölcsődében, óvodában és iskolában

Feltárt probléma

A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi,

(kiinduló értékekkel)

család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából
adódó veszélyeztetettség megemelkedett.

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

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A hátrányos helyzetű gyermekek elhelyezése az intézményi rendszerben

1. Aszódi
Napsugár
Óvoda
és
Aranykapu
Bölcsőde
Intézményvezetője igény esetén előterjesztést készít ha fejlesztő
pedagógusra van szükség
2. Képviselő-testület igény szerint dönt fejlesztő-pedagógus eseti
megbízásáról
fejlesztőpedagógusok felvétele az intézményekbe- nem történt meg
fejlesztőszobák kialakítása-megtörtént

Résztvevők és

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

felelős

Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde Vezetője
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Partnerek

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

Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde
fejlesztőpedagógusok felvétele az intézményekbe- 2014. szeptember
Mód.: 2015.05.30.
fejlesztőszoba kialakítása – 2014. május

HH gyermekek száma
fejlesztőpedagógusok száma
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Programok szervezése, szakemberek képzése

A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi,
család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés hiányából adódó
(kiinduló értékekkel) veszélyeztetettség megemelkedett, a hátrányos helyzetű családok nem
tudnak családi programokat szervezni.
Feltárt probléma

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

a hátrányos helyzetű családok részére családépítő programok szervezése
a család megfelelő működését célzó programok

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

ingyenes programok szervezése- intézmények vezetői kidolgozzák éves
munkatervüket

AVKK
Résztvevők és
felelős

Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde Vezetői, Csengey Gusztáv
Általános Iskola Igazgatója
Kistérségi Gondozási Központ

Partnerek

Köznevelési és közművelődési intézmények és vezetőik, Szociális
Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Határidő(k)
pontokba szedve

ingyenes programok szervezése- folyamatos- megvalósul

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

A programokba bevont családok száma

Érdektelenség
Forráshiány
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Szükséges
erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Feltöltöttség, kihasználtság mutatók vizsgálata

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A települési demográfiai mutatói alapján nő a gyermekek száma

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

Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat működtetése.

Gyermeklétszám folyamatos nyomon követése

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Védőnőkkel és Polgármesteri Hivatallal folyamatos nyomon
kapcsolattartás, adat egyeztetés

Résztvevők és

Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ

felelős

Polgármesteri Hivatal

Partnerek

Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Polgármesteri Hivatal
Gyermeklétszám folyamatos nyomon követése – folyamatos- megvalósul

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

Védőnőkkel és Polgármesteri Hivatallal folyamatos nyomon
kapcsolattartás, adat egyeztetés

A helyi gyermekek intézményekbe beíratottak száma
Más településekre beíratottak száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

nem alakul ki megfelelő kapcsolatrendszer az intézmények között

Szükséges
erőforrások

humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Szociális hátrányok enyhítése (étkeztetés, könyvtámogatás)

A hátrányos helyzetű családokban a gyermekek nem kapnak megfelelő
támogatást. Évről évre csökken az étkezési térítési díjkedvezményben
(kiinduló értékekkel) részesülők száma.
Feltárt probléma

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

Hátrányos helyzetű tanulók étkeztetésének támogatása
Hátrányos helyzetű tanulók könyvtámogatása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Rendeletmódosítás- célzott támogatás bevezetése

Képviselő-testület,
Közoktatási Intézmények (Klik)

Partnerek

Gyermekétkeztetési Intézmény
Képviselő-testület
Rendeletmódosítás – 2013. december 31.- nem valósult meg

Határidő(k)
pontokba szedve

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

1. Célzott telelpülési támogatásról –étkezés, nyári étkezés,
iskolakezdési támogatás- helyi rendelet megalkotás 2015.02.28-ig

Étkezési támogatásban részesülők száma
Könyvtámogatásban részesülők száma

Forráshiány
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Szükséges
erőforrások

Pénzügyi és humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Az intézményeken keresztül a gyermekvédelmi kedvezményről
szülők tájékoztatása

Feltárt probléma

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a rászorultak számának
(kiinduló értékekkel) emelkedése ellenére még kevesen veszik igénybe.
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Több rászoruló vegye igénybe
Szülők tájékoztatása a kedvezménnyel járó további támogatásokról
Iskola általi információszolgáltatás a szülőknek

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Intézmények általi információszolgáltatás a rászorulóknak az igénybe
vehető kedvezményekről

Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Aszódi Napsugár Óvoda
Aranykapu Bölcsőde
Klebersberg Intézményfenntartó Központ

Partnerek

Aszódi Napsugár Óvoda
Aranykapu Bölcsőde

Határidő(k)
pontokba szedve

Intézmények általi információszolgáltatás a rászorulóknak az igénybe
vehető kedvezményekről - folyamatos -megtörténik

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

Kedvezményben részesülők száma

Forráshiány, nem megfelelő információszolgáltatás
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Szükséges
erőforrások

pénzügyi, humán erőforrás

31

1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Nyári programok szervezése

Feltárt probléma

Nyári időszakban nem megoldott a gyermekek alternatív felügyelete
(kiinduló értékekkel) a településen

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

Nyári időszakokra több helyi támogatott program, tábor szervezése a
gyermekeknek
Testvérvárosi hagyományok, kultúra, történelem, természeti
adottságok, idegenforgalmi látványosságok megismerése (nyári
tábor szervezése)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Programok szervezése

Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Résztvevők és

Aszódi Napsugár Óvoda

felelős

Aranykapu Bölcsőde
Aszód Városi Kulturális Központ, PAMI
Klebersberg Intézményfenntartó Központ

Partnerek

Aszódi Napsugár Óvoda
Aranykapu Bölcsőde
Aszód Városi Kulturális Központ
Programok szervezése – 2014. május – Módosítás szükséges:

Határidő(k)
pontokba szedve

Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják a
Jegyzőnek minden év 01.31-ig
2. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti az
éves támogatási keretösszeget a gyermekek biztonságos elhelyezése
érdekében
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3. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját tervezett
nyári programjaikat
4. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a
párhuzamosságok kiszűrése érdekében
5. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos
gyermekfelügyelet programjainak támogatásáról, a támogatási összeg
felosztásáról
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül a városban
igénybe vehető táborok ideje megjelenik a honlapon, és a
gyermekintézményekben a szülők arról intézményben elhelyezett
faliújságon, és üzenőfüzeten keresztül tájékoztatást kapnak.
7. A Képviselő-testület megtárgyalja az igazgatási szünet lehetőségét
2015.03.31-ig

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Programokon részt vett helyi gyermekek száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Nyári időszakban és tanszünetekben szervezett programok száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Forráshiány

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi forrás:

Nem megfelelő mennyiségű diák jelentkezik (érdeklődéshiány)

humán erőforrás

33

1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás

a hátrányos helyzetű gyermekek pályaválasztásának segítése, mert
nem megfelelő mintát látnak otthon és a jó útra terelésük nagyon
(kiinduló értékekkel) fontos.
Feltárt probléma

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

Jó mintakép felállítása a gyermekekben
Megfelelő pályaválasztás felé terelés

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Pályaválasztási tanácsadás szervezése- megvalósul
Folyamatos kapcsolattartás a tanulás alatt (nyomon követés)

KLIK, Inézményvezetők, Kistérségi Gondozási Központ

Partnerek

Kistérségi Gondozási Központ

Határidő(k)
pontokba szedve

Pályaválasztási tanácsadás szervezése- 2013. december 31.

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

Folyamatos kapcsolattartás a tanulás alatt (nyomon követés) - folyamatos

Továbbtanulók száma
Végzettek száma
Elhelyezkedettek száma

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi és humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

SNI, BTM-es gyermekek oktatása, fejlesztése

Feltárt probléma

az SNI és BTM-es gyermekek speciális oktatása, fejlesztése,
(kiinduló értékekkel) elhelyezése nem megoldott a településen
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Ezen gyermekek tekintetében egyéni vagy integrált fejlesztés a települési
intézményrendszeren keresztül

Tevékenységek

SNI és BTM-es gyermekek feltárása, adatgyűjtés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

fejlesztési célok kitűzése

Résztvevők és

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

felelős

Képviselő-testület

Partnerek

fejlesztőpedagógus megbízása

Klebresberg Intézményfenntartó Központ
Intézményvezetők
SNI és BTM-es gyermekek feltárása, adatgyűjtés – 2013. december 31. –
megvalósult, adatok frissítése szükséges 2015.03.30-ig

Határidő(k)
pontokba szedve

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

fejlesztési célok kitűzése – 2014. március 31.-Mód.: 2015.03.30-ig
fejlesztőpedagógus megbízása – 2014. szeptember- Mód. Aszódi
Napsugár Óvoda tekintetében intézményvezető jelzése esetén 30 napon
belül .

SNI és BTM-es gyermekek száma a településen
Felvett fejlesztő pedagógusok száma (megbízása)
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1.számú melléklet

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Forráshiány
Humán erőforrás,
pénzügyi erőforrás-
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

DIFER-rendszer bevezetése

Iskolába lépéskor többévnyi fejlettségbeli különbség mutatható ki a
gyerekek között. Iskolakezdéskor a tanulók egy részénél a készségek
fejlettsége csak a 4-5 évesek átlagos szintjének felel meg. Ezt a hátrányt,
Feltárt probléma
elmaradást az iskola nem tudja behozni. A hátránnyal indulók jelentős
(kiinduló értékekkel) része végérvényesen leszakad a társaitól az első iskolai évek alatt.
Komoly figyelmet kell fordítani az óvodás gyerekek készségfejlődésére és
-fejlesztésére, az óvodai-iskolai átmenetre.
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

a hátrányos helyzetű gyermekek felmérése
DIFER-rendszer bevezetése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

DIFER-rendszer bevezetése

Résztvevők és

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

felelős

Aszódi Napsugári Óvoda

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

Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Aszódi Napsugár Óvoda
DIFER-rendszer bevezetése – 2013. szeptember-megvalósult

felmért gyermekek száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

iskolában lemaradók száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

nem hozza meg a rendszer bevezetése a kellő eredményt
forráshiány
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Szükséges
erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

A diszfunkcionális családokban élő gyermekek átmeneti gondozásba
vétele

Feltárt probléma

A diszfunkcionális családokban a gyermekek nem megfelelően fejlődnek

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Feltárt esetek (megfelelő jelzőrendszerrel)

Tevékenységek

adatgyűjtés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

jelzőrendszer erősítés

Résztvevők és

a gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetése
megfelelő közegben nevelésük, oktatásuk biztosítása

átmeneti gondozás menetének kialakítása
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ

felelős
Partnerek

Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Adatgyűjtés – 2013. december 31.

Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

jelzőrendszer erősítés - folyamatos
átmeneti gondozás menetének kialakítása – 2013. december 31.jogszabály előírásai szerint történik, folyamatos

Feltárt esetek száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Átmeneti gondozásba vett gyermekek száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem kerülnek a jelzőrendszerbe a gyermekek
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Szükséges
erőforrások

Pénzügyi humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Bölcsődés gyermekek számának növelése (gondozási díj
felülvizsgálata)
Alacsony a bölcsődés korú gyermekek közül a bölcsődébe beíratottak
száma, a térítési díj bevezetését követően a kihasználtság csökkent

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

A bölcsődei elhelyezés minden igénylő számára hozzáférhető legyen.
Gondozási díj bevezetésének és fenntartásának felülvizsgálata

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Adatgyűjtés, hogy miért nem íratják be a gyermekeket a bölcsődében
Rendelet felülvizsgálata

Résztvevők és

Aranykapu Bölcsőde

felelős

Jegyző
Aranykapu Bölcsőde

Partnerek

Jegyző
Adatgyűjtés – 2013. december 31. megtörtént

Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Rendelet felülvizsgálata – 2013. szeptember 30.- nem szükséges, a
feltöltöttség mutatószámai (csökkenése) nem a gondozási díj összegéből
adódik.

Bölcsődébe beíratott gyermekek számának növekedése %

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Csak csekély mértékben befolyásolja a gondozási díj bevezetése a
beiratkozók számát
A gondozási díj eltörlése következtében forráskiesés
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1.számú melléklet

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi és humánerőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Baba-mama szoba kialakítása a közintézményekben

Feltárt probléma

Az intézményekben várakozási időben felmerülő szükségletek
kielégítésének nehezítettsége

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Szükségletfelmérés
Szoba kialakítása

Tevékenységek

Adatgyűjtés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Kérdőívek készítése

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Szükséglet alapján szoba kialakítása
Jegyző

Közintézmények vezetői
Adatgyűjtés – 2013.december 31.
Kérdőívek készítése – 2014. március 31.

Határidő(k)
pontokba szedve

Szükséglet alapján szoba kialakítása – forrás esetén
Önkormányzat épületében –hely hiány miatt-részlegesen
váró(játszó)sarok kerülhet kialakításra a kisgyermekkel ügyintézők
várakozásának megkönnyítésére 2015.06.30-ig

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Baba-mama szobák száma a településen a közintézményekben

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
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1.számú melléklet

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Forráshiány

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi forrás

érdektelenség

humán erőforrás
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1.számú melléklet

II.

Nők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Adatgyűjtés, helyzetelemzés készítés
Nincsenek adatok GYES, GYED-en lévőkről
foglalkozásba visszatérésükről,
munkaelhagyás gyerekvállalás következtében,

Célok -

Helyi adatgyűjtés,

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

intézményektől,
munkaügyi központtól,
szociális térkép a nők helyzetére kihegyezve
a feltárt problémáknak megfelelő célzott támogatás megszervezése

Tevékenységek

kapcsolat felvétel a megfelelő intézményekkel

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Szociális térkép, helyzetelemzés készítése 2015.12.31.

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Munkaügyi Központ
Intézményvezetők
Munkaügyi Központ
Intézményvezetők
kapcsolat felvétel a megfelelő intézményekkel – folyamatos, 2013.
december 31.
helyzetelemzés készítés – 2014. május módosítás 2015.12.31.

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

GYES, GYED- en lévők száma
foglalkozásba visszatérő nők száma

a kapcsolattartás nem megfelelő az intézménnyel
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1.számú melléklet

Szükséges
erőforrások

pénzügyi forrás-szociális térkép elkészítése
humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Helyi vállalkozók munkaigény felmérése

Feltárt probléma

A GYED, GYED után a munkaerőpiacra visszatérésre probléma

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

helyi kis-, közép- és nagyvállalatoknál a munka-erőpiaci igény felmérése
nők igényeinek felmérése
igényegyeztetés (Információbázis kiépítése)
Tanácsadói Iroda létrehozása

Tevékenységek

Igényfelmérések

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Tanácsadói Iroda létrehozása

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Önkormányzat honlapján belül külön link létrehozása, amire a vállalkozók
munkaerőigényeiket feltölthetik az önkormányzaton keresztül.
Munkaügyi központ
Helyi vállalkozók
Nőegylet
Munkaügyi központ
Helyi vállalkozók
Nőegylet
Igényfelmérések – 2014. február 28. módosítása: 2015.12.31.
Tanácsadói Iroda létrehozása – forrás esetén
Önkormányzat honlapján belül külön link létrehozása, amire az
igényeket közvetlenül feltölthetik a vállalkozók 2015.04.30-ig

Határidő(k)
pontokba szedve

Vállalkozók tájékoztatása, megkeresése az ügyben folyamatos
Álláskeresési klub adatbázis létrehozása 2015.06.30-ig
Újságban jelentkezés módjának közzététele 2015.03.31-ig

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

elhelyezkedések száma
tanácsadói irodán jelentkezők száma
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(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

érdektelenség
forráshiány
pénzügyi és humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Képzési programok körének szélesítése.

Feltárt probléma

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok
szervezése, mely segíti a nők visszailleszkedését a munkaerő piacra

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

igényfelmérés (képzésekre)
tanfolyamok szervezése, lebonyolítása

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Kistérségi Gondozási Központ
Munkaügyi Központ
Nőegylet
Szociális Kerekasztal tagjai
igényfelmérés (képzésekre) – 2013. december 31. – Álláskeresési
Klubban jelentkező nők körében 2015.06.30-ig

Álláskeresési Klub Vezetője jelzi a Munkaügyi Központnak, hogy milyen
Határidő(k) pontokba képzésekre, hány főt lehetne beiskolázni.
szedve
Önkormányzati Képzési támogatásra rendszerének kidolgozása
2015.06.30-ig.
Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása – forrás esetén
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

képzést igénylők száma
képzésekre jelentkezők száma
képzést elvégzők száma
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1.számú melléklet

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

érdektelenség
Forráshiány, pályázat figyelés
pénzügyi és humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott
támogatások körének kialakítása.
A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család
esetében a szegénység kockázata magas.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

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

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott
támogatások körének kialakítása.

Szociális rendelet felülvizsgálata- megtörtént 29/2013.(XII.13.) helyi
rendelet
speciális támogatások bevezetése- nem történt meg.
Szociális Kerekasztal tagjai
Jegyző
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Szociális Kerekasztal tagjai
Jegyző
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Szociális rendelet felülvizsgálata – 2013. december 31. Módosítás
2015.02.28-ig
speciális támogatások bevezetése – forrás esetén

felülvizsgálat során bevezetett támogatások
támogatásban részesülők száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

forráshiány

Szükséges
erőforrások

pénzügyi erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Gyermekek napközbeni ellátás szervezése

Feltárt probléma

A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a
szegénység kialakulásának kockázatát.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeknek működtetése a
keresletnek megfelelően-részben biztosított, kivétel nyári szünidő
Önkormányzat gazdasági helyzetének figyelembevételével az
ellátásköltségeinek átvállalása.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

gyermekek napközbeni ellátásának igényének felmérése
igény esetén intézményi rendszerbe beépítése

Képviselő-testület
Szociális Kerekasztal tagjai
Szociális Kerekasztal tagjai
Jegyző
Kistérségi Gondozási Központ
Gyermekintézmények vezetői
AVKK, PAMI
gyermekek napközbeni ellátásának igényének felmérése -2013. december
31.
igényesetén intézményi rendszerbe beépítése – 2014. szeptember 30.
.Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják
minden év 02.28-ig

Határidő(k)
pontokba szedve

2. A képviselő-testület a fenntartó részéről dönt Városi Bölcsőde, Óvoda
szünidei nyitva tartásról.
3. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti
az éves támogatási keretösszeget a gyermekek biztonságos elhelyezése
érdekében, jóváhagyja az intézmények nyitvatartási rendjét
4. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját
tervezett nyári programjaikat
5. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a
párhuzamosságok kiszűrése érdekében
6. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos
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gyermekfelügyelet programjainak támogatásáról, a támogatási összeg
felosztásáról
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül a városban
igénybe vehető táborok ideje megjelenik a honlapon, és a
gyermekintézményekben a szülők arról intézményben elhelyezett
faliújságon, és üzenő füzeten keresztül tájékoztatást kapnak.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

igényfelmérés alapján igénylők száma
résztvevők száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Nincs férőhely hiány- minden gyermek napközbeni elhelyezése biztosított,
megfelelő az intézményhálózat.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség

Szükséges
erőforrások

pénzügyi

forráshiány

és humán erőforrás

53

1.számú melléklet

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyesen, gyeden lévők elmagányosodásának megelőzése, programok
szervezése
A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet
rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet.

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

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése.
Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

családi szabadidős programok szervezése, lebonyolítása

Szociális Kerekasztal tagjai
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Védőnők
Szociális Kerekasztal tagjai
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Védőnők
családi szabadidős programok szervezése, lebonyolítása – forrás esetén

Zöldterületek, játszóterek, közparkok felújításának ütemezése 2015.06.30ig

Ütemezés szerinti felújítás: 2015.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

szabadidős programok száma
programokon résztvevők száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség

Szükséges
erőforrások

pénzügyi forrás-

Forráshiány, pályázatok figyelése

humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Közintézmények nyitvatartási ideje alkalmazkodjon a menetrendhez
és a szülők munkarendjéhez

Helyi intézmények nyitvatartási ideje nem alkalmazkodik a szülők
munkarendjéhez, különösen gondot jelent az ingázók, főleg a
(kiinduló értékekkel) gyermeküket egyedül nevelők részére, az, hogy nem biztosított megfelelő
ideig a gyermekek felügyelete.
Feltárt probléma

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

Intézmények nyitva tartása alkalmazkodjon a helyi közlekedéshez és a
munkába járáshoz, (cégek igény felmérése)

Tevékenységek

Igényfelmérés (helyi vállalkozókkal egyeztetés)

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

közintézmények nyitvatartási idejének felülvizsgálata

Résztvevők és

igény esetén nyitvatartási idő változtatása
Közintézmények intézményvezetői

felelős
Partnerek

Civil szervezetek
Igényfelmérés (helyi vállalkozókkal egyeztetés) -2013. december 31. –
módosítás 2015.03.31. ahol még nem történt meg.

Határidő (k)
pontokba szedve

közintézmények nyitvatartási idejének felülvizsgálata – 2014. augusztus
30. módosítás.: 2015.06.30.
igény esetén nyitvatartási idő változtatása – 2014. október 31. módosítás
2015.06.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

hány közintézményben változott a nyitvatartási idő

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség

Szükséges
erőforrások

humán erőforrás

forráshiány
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A nők esélyegyenlőségének javítása a kerületi szűrések
népszerűsítésével, a szűréseken való részvételre ösztönzéssel

Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Prevenciós szolgáltatások ismeretének hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Népbetegségek kialakulásának megelőzése
Folyamatos, évi rendszeres szűrővizsgálatok szervezése

Kerületi egészségügyi szűrések, közös rendezvényeken (előadásokon)
való részvétel, népszerűsítése (helyi újság, egészségügyi szolgálat,
média, hirdetmények,)
Módosítás:
Tevékenységek

 A Védőnői Szolgálat 2015.03.31-ig a Háziorvosi Szolgálat, az Albert
Schweitzer Kórház Rendelőintézete és Kistérségi Gondozási Központ
(a beavatkozás
munkatársaival, civilek bevonásával dolgozzon ki egy éves munkatervet a
tartalma) pontokba
program megvalósítására, azt nyújtsa be az Önkormányzatnak.
szedve
 2015.12.31-ig a megszervezett prevenciót szolgáló előadásokról, cikkekről,
szűrővizsgálatokról2015.06.30-ig féléves, 12.31-ig éves beszámolót
készít a Képviselő-testületnek.

Résztvevők és
felelős

Védőnői Szolgálat
Háziorvosi Szolgálat
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Partnerek

Szakorvosi Rendelőintézet

Határidő(k)
pontokba szedve

folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

meghirdetett szűrések száma,
résztvevők száma,
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(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

rendezvények száma,

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

A megelőzés támogatásának elmaradása, pénzügyi forrás hiánya miatt.

Szükséges
erőforrások

Költségvetési forrás

A preventív tevékenység támogatásával a nők egészségügyi állapota
javul.

Civilek bevonásával csökkenthető a kockázat.

intézményi forrás, emberi erőforrás
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Intézkedés címe:

Kisgyermeküket nevelő nők foglalkoztatását segítő és
tehermentesítő szolgáltatások fejlesztése, bővítése

Feltárt probléma

Kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának esélyei rosszabbak az
(kiinduló értékekkel) átlagos munkavállalónál

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

A Kisgyermeket nevelő szülők számára a foglakoztatást elősegítő
képzések szervezésén és az ehhez kapcsolódó gyermekfelügyeleten
keresztül az egyedülálló anyák elhelyezkedési lehetőségeinek növelése.

.

Kisgyermekes szülők toborzása,
Tréningek szervezése,
Tevékenységek

Gyermekfelügyelet megszervezése, biztosítása,

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Meglévő szolgáltatások igény szerinti bővítése

Gyermekfelügyelet lehetőségének megszervezése igényekhez igazodóan,
de minimum heti 2*2 órában- ahhoz, hogy a kisgyermekes szülők
hivatalos ügyeiket intézni tudják
Résztvevők és

Önkormányzat

felelős

Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata

Partnerek

Egyházak

Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak

1. Kisgyermekes nők foglalkoztatását segítő tréningek feltérképezése
2015.06.30-ig
2. Képzési lehetőség(ek) meghirdetése a helyben szokásos módon
3. Elegendő számú jelentkező esetén a Képviselő-testület dönt a
képzések támogatásának módjáról, a helyszín biztosításáról
4. Gyermekfelügyelet megszervezése 2015.06.30-ig (a kisgyermekes
anyáknak a képzés idejére, ill. hetente ügyintézések megkönnyítése
érdekében)
Résztvevők száma,
Tréninget sikeresen elvégzők száma,
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dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Munkaerőpiacon elhelyezkedett személyek száma

Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható

Tréningre jelentkezők számának csökkenése, nem megfelelő toborzás
Nem a piaci igényeket kielégítő képzések szervezése. A megfelelő
létszám biztosítása a csoportos foglalkozás beindításához, igénykielégítő
képzések.
Az intézmény közalkalmazotti létszámának biztosítása
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III.

Idősek esélyegyenlősége

Intézkedés címe:

Időseknek programok és szolgáltatások szervezése

Feltárt probléma

Magas az egyedül élők aránya.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások
szervezése.
Képzések igény szerinti bővítése.
„Home care” program bevezetése

Tevékenységek

Igényfelmérés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Programok és szolgáltatások szervezése

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő (k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek, Egyházak
Kistérségi Gondozási Központ
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Kistérségi Gondozási Központ, Egyházak
Igényfelmérés – 2013. december 31.
Programok és szolgáltatások szervezése – forrás esetén folyamatosmegtörténik

igény alapján programok szervezése (db)

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

programokon résztvevő személyek száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése
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Szükséges
erőforrások

humán erőforrás, pénzügyi erőforrás
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Intézkedés címe:

Egészségügyi, sport szolgáltatások bővítése.

Szakemberek tapasztalata szerint a betegségeken belül magas a
daganatok, a keringési zavarok, szív- és érrendszeri megbetegedések,
(kiinduló értékekkel) ízületi, pszichés problémák aránya.
Feltárt probléma

Célok -

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése.

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

Szűrővizsgálatok biztosítása.

Tevékenységek

Szolgáltatások igényfelmérése

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

szolgáltatások megszervezése (sport nap) egybekötött szűrőprogramokkal
és tanácsadással

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Prevenciós

szemlélet

erősítése,

az

egészségtudatos

magatartás

fejlesztése

Képviselő-testület, Polgármester
Kistérségi Gondozási Központ vezetője
Kistérségi Gondozási Központ
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Egészségügyi szolgáltatók
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet
Szolgáltatások igényfelmérése – 2013. december 31.
szolgáltatások megszervezése (sport nap) egybekötött szűrőprogramokkal
és tanácsadással – forrás esetén

Határidő(k)
pontokba szedve

Árajánlat beszerzése a lakosság körében végezett szűrővizsgálatra Albert
Schweitzer Kórház és Szakorvosi Rendelőintézetétől, Vöröskereszttől,
Baptista Egyháztól

Képviselő-testület forrás elkülönítése 2015.06.30-ig
Szűrőnap a lakosság körében 2015. II. félévében

Annak megszervezése, hogy az idős, rászoruló emberek szakorvosi

64

1.számú melléklet

rendelőbe, kórházba eljussanak.

Rendkívüli élet helyezet, ápolási igény esetén heti/kétheti időtartamra
térítésmentes vagy kedvezményes házi gondozás biztosítása

A mozgásukban korlátozottak udvarának, kertjének térítésmentes tisztán
tartása közösségi munka révén- Kistérségi Gondozási Központ
Együttműködési megállapodás megkötése közösségi szolgálat
biztosítására 2015.03.31-ig.

A szolgáltatás lehetőségének meghírdetése az idős, vagy mozgásukban
korlátozott személyek körében.

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatás bővítésére: városi sportnap
szervezése 2015.12.31-ig

Szabadidő-park kialakítása, mozgást biztosító eszközök beszerzése
érdekében pályázat figyelése. 2015.12.31-ig

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

szolgáltatás igénye (fő)

sport napon részt vett személyek száma
szűrővizsgálaton részt vettek száma
tanácsadáson részt vettek száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség

Szükséges
erőforrások

pénzügyi forrás-

Forráshiány, pályázatok figyelése

humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Bentlakásos intézmények térítési díj kiegészítése

Feltárt probléma

Az alacsonyabb jövedelműek bentlakásos otthonba való bejutásuk
nehézkes

(kiinduló értékekkel)
Célok -

Bentlakásos intézmények térítési díj kiegészítése,

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

állapotromlás esetén megfelelő ellátás elérésének esélye,

Tevékenységek

igényfelmérés-Szociális térkép

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rendeletmódosítás- helyzetelemzést követően 2015.12.31-ig

Résztvevők és

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Egészségügyi szolgáltatók
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ

felelős
Partnerek

Határidő (k)
pontokba szedve

szociális rendeletbe a támogatási rendszer kiegészítés beépítése

bentlakásos intézménnyel megállapodás kötése

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Egészségügyi szolgáltatók
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Igényfelmérés – folyamatos
Rendeletmódosítás- 2013. december 31.
bentlakásos intézménnyel megállapodás kötése – forrás esetén

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

bentlakásos intézményben elhelyezettek száma (fő)
térítési díj kiegészítés összege (Ft)

forráshiány
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Szükséges
erőforrások

pénzügyi erőforrás, megfelelő bentlakásos intézmény
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Intézkedés címe:

Életmód tanácsadás

A morbiditási statisztikák rangsorában – a daganatok, keringési zavarok,
szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi, pszichés problémák a
(kiinduló értékekkel) leggyakrabban előforduló betegségek.
Feltárt probléma

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

Prevenciós szemlélet erősítése
az egészségtudatos magatartás fejlesztése (életmód tanácsadás)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

igényfelmérés (kérdőívekkel)
életmód tanácsadás bevezetése

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

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

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Rendelőintézet
igényfelmérés (kérdőívekkel) – 2013. december 31. módosítás
2015.03.31-ig
életmód tanácsadás bevezetése – forrás esetén- legalább havonta 1 nap
szakember meghívása

tanácsadáson részt vettek száma

Érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése
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Szükséges
erőforrások

pénzügyi, humán erőforrás

Intézkedés címe:

Generációs programok szervezése

Feltárt probléma

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

igényfelmérés (kérdőívekkel)
„A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének
Magyarországi Programja”-ba belépés

igényfelmérés

Helyi idősklubok és Aszódi Napsugár Óvoda és Iskolák közötti társadalmi
érintkezések szolgáló tevékenységek megszervezése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Lehetőség teremtése a két korcsoport számára a közös időtöltésre és az
egymástól való tanulásra.

A nagyszülők segíthetnek a fiatal generációknak annak megértésében,
hogy hogyan nőttek fel számítógépes technológia nélkül, a gyermekek
pedig abban, segíthetik az idősebbeket, hogy megértsék az internet
használatát és a legújabb technológiai fejlesztéseket.

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Szociális Kerekasztal tagjai
Egészségügyi szolgáltatók
Egyházak
Iskolák
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Igényfelmérés- 2013. december 31.

Generációs programok megtervezése 2015.03.31-ig
Határidő (k)
pontokba szedve

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

generációs programok megvalósítása 2015.06.30-ig

programban részt vevő személyek

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Számítástechnikai képzések szervezése

Feltárt probléma

A számítógépet és a kommunikációs eszközöket nem ismerik, nem tudják
megfelelően használni. Ezáltal kevesebb információhoz jutnak.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Számítástechnikai képzések, internet használat egyre többen elsajátítják
Mindennapi életbe beépül az internet használata

Tevékenységek

Igényfelmérés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Képzések, programok szervezése.
Igény bővítése, érdeklődés felélénkítése.

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Kistérségi Gondozási Központ
Igényfelmérés -2013. december 31.
Módosítás
2015.04.30-ig meghirdetésre kerül, hogy arra a nyugdíjasok
jelentkezhessenek.

Határidő(k) pontokba
szedve

2015.06.30-ig- a jelentkezők száma alapján- közösségi szolgálat/vagy
egyéb forrás igénybevételével megszervezésre kerül egy több alkalmas
számítógépes képzés.

Képzések, programok szervezése – forrás esetén
Igény bővítése, érdeklődés felélénkítése – forrás esetén
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

képzésen részt vettek száma
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(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Az egyedül élőkkel folyamatos kapcsolattartás

Feltárt probléma

Egészségi állapotuk miatt nem tudnak a gyülekezet közösségébe eljutni

(kiinduló értékekkel)
Célok -

kapcsolattartás a lelkészek bevonásával meglátogatásuk

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

folyamatos kapcsolattartás

Tevékenységek

igényfelmérés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

kapcsolattartó személyek kijelölése

Résztvevők és
felelős
Partnerek

szükség esetén az idős személy segítése, elmagányosodásuk csökkentése

folyamatos kapcsolattartás
Egyházak
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Egyházak
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Igényfelmérés – 2013. december 31. módosítás: 2015.06.30.
kapcsolattartó személyek kijelölése – igény esetén 2015.02.28.
folyamatos kapcsolattartás – folyamatos

Határidő(k)
pontokba szedve

Lehetőség megteremtése annak jelzésére, hogy az idős ember
valamiben segítségre szorul- telefonszám megjelölése, meghírdetése

A Kistérségi Gondozási Központhoz beérkező üzenetek alapján
segítségnyújtás, kisebb vagy nagyobb háztartási munkákban.
beszélgetési igények teljesítése telefonon vagy egyeztetés után
személyesen is.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

kapcsolattartást igénylők száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

kapcsolattartó személyek száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség

Szükséges
erőforrások

az idősek nem bíznak meg „idegen” emberekben, nem mernek segítséget
kérni
pénzügyi és humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Adatbázis készítés

Feltárt probléma

Az idősek feltérképezése, információ hiány következtében nem jut el a
szolgáltatás az érintettekhez

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

adatbázis kialakítása
Meglévő adatbázis folyamatos frissítése,
közös adatbázis létrehozása, (egyházak, gondozási központ)
az idős személyek olyan szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, ami
testi,lelki személyiségüket javítja
igényfelmérés
adatbázis kialakítása
Meglévő adatbázis folyamatos frissítése,
közös adatbázis létrehozása, (egyházak, gondozási központ)

felelős

Kistérségi Gondozási Központ
Egyházak

Partnerek

Idősekkel foglalkozó Civil szervezetek
Vöröskereszt
Igényfelmérés – 2013. december 31. –módosítása: 2015.06.30-ig
adatbázis kialakítása – 2014. május

Határidő(k)
pontokba szedve

Meglévő adatbázis folyamatos frissítése - folyamatos
közös adatbázis létrehozása, (egyházak, gondozási központ) – 2014.
május – 2015.06.30.

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

adatbázisban szereplők száma
szolgáltatások száma
szolgáltatást igénybe vevők száma
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

érdektelenség
az idősek nem nyitnak a szolgáltatások iránt
pénzügyi és humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása

Feltárt probléma

Az otthonukban élő egyedülálló idős személyek egészségügyi vagy
szociális probléma esetén nem tudnak gyors segítséghez jutni

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

igényfelmérés
krízishelyzetekben az idősek házi segítségnyújtása

Tevékenységek

igényfelmérés (kérdőívekkel)

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

jelzőrendszer kiépítése

Résztvevők és

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Idősekkel foglalkozó civil-és egyéb szervezetek
A Kistérségi Gondozási Központ vezetője vizsgálja meg, hogy a
társulásban érintett települések összefogásával hogyan oldható meg a
jelzőrendsezres házi segítségnyújtás kiépítése: 2015.06.30-ig
jelzőrendszer kiépítése – forrás esetén

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

igényelt jelzőrendszer bekötések száma

érdektelenség
forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idősek esélyegyenlőségét az áldozattá válás megelőzését, az otthon
védelmét szolgáló intézkedések
Az idős személyek gyakran válnak áldozattá

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Idősek biztonságának javítása, az áldozattá válás lehetőségének
megelőzése

Előadások szervezése,
Biztonsági rendszerek kiépítésének segítése,
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Kistérségi Gondozási Központ Idősek számára széles körben előadásokat
szervez évente 2 alkalommal

Idősek, különösen egyedülállók védelme érdekében annak átgondolása,
megszervezése, hogy hogyan lehet biztonságukat növelni.

Résztvevők és

Polgármester

felelős

Kistérségi Gondozó Szolgálat
Aszódi Rendőrőrs

Partnerek

Polgárőrség,

Előadások szervezésének időpontja – folyamatosan
Határidő(k)
pontokba szedve

2015.06.30-ig idősek széles köre számára előadás szervezése

Eredményességi
mutatók és annak

Előadások száma,

Rendőrségi figyelemfelhívó újság cikk megjelenése 2015.06.30-ig
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dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Előadásokon részt vevők száma,
kiépített biztonsági berendezések száma

Az intézmény (idősek, klubja) programjai közé folyamatosan beépítve

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Elmaradt tájékoztató jellegű előadások növelik az idősek áldozattá válását

Szükséges
erőforrások

A biztonsági berendezésekhez költségvetésből történő támogatás,
pályázati forrás

Intézkedés címe:

Idős személyek közösségi programokban való csoportos részvétele,
az „Aktív időskor” helyi szintű népszerűsítése a „Silver City”
nemzetközi program keretében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

az előadások rendszeres szervezésével, a helyszín biztosításával

Idősödés problémája a társadalmi és a gazdasági aktivitás hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az idősek társadalmi és gazdasági szerepének növelése, az aktív időskor
életminőségének javítása

Az idősödéssel összefüggő aktivitást fokozó lehetőségek keresése,
tevékeny időskort szolgáló gyakorlatok alkalmazása,
tapasztalatok elterjesztése,
hasznos és sikeres példák felkutatása 2015.12.31-ig

Résztvevők és

Önkormányzat

felelős

Kistérségi Gondozási Központ

Partnerek

A projektben résztvevő országok szervezetei,
helyi szervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

Pályázatban foglaltak szerint, ezt követően folyamatosan
Hasznos és sikeres példák felkutatása 2015.06.30-ig
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Pályázatok figyelése-folyamtosan
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Kidolgozott programok,

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

pályázat esetén projekt fenntartási időszakáig és folyamatosan

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Aktív részvétel hiánya a pályázaton, gyakorlati alkalmazások elmaradása,
tapasztalatok megfelelő átadása az érintett csoport részére

Szükséges
erőforrások

Költségvetési és pályázati forrás

résztvevők száma
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IV.

Fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:

A közintézmények akadálymentesítése ütemterv alapján

Feltárt probléma

Komplex akadálymentesítés nem megoldott a közintézmények nagy
részében

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Ütemterv alapján a hiányosságok megszüntetése, pályázatok figyelése

Tevékenységek

közintézmények felmérése

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

ütemterv készítése
Akadálymentesítés elkezdése

Résztvevők és
felelős

Polgármester, Alpolgármester

Partnerek
Közintézmények vezetői, Városüzemeltetési Osztály vezetője
Közintézmények felmérése – 2014. március 30. módosítása 2015.05.30.
Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Ütemterv készítése – 2014. március 30 mód:.-2015.06.30.
Akadálymentesítés megkezdése: 2015.12.31.

akadálymentesített közintézmények száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

forráshiány, pályázatok figyelése

Szükséges
erőforrások

pénzügyi forrás
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Intézkedés címe:

Fogyatékosokról adathiány, helyzetelemzés készítése

Feltárt probléma

Adathiány, a településen élő fogyatékosok számáról, helyzetelemzés
készítése

(kiinduló értékekkel)
Célok -

A célcsoport feltérképezése, bevonva ebbe felmérésbe a védőnőket,

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

háziorvosokat, hogy képet kapjunk helyzetükről.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

adatgyűjtés folytatása- szociális térkép elkészítésével
helyzetelemzés készítése

Orvosok
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Orvosok
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Adatgyűjtés – 2013. december 31. módosítása: 2015.12.31.
helyzetelemzés készítése – 2014. február 28. módosítása: 2015.12.31.

helyzetelemzés készítése

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség

Szükséges
erőforrások

humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése

Feltárt probléma

Preventív és szűrővizsgálatok szervezése a magas előforduló
megbetegedésekre

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Igényfelmérés
szűrővizsgálatok szervezése
Egészségügyi szűrővizsgálatra való eljutás segítése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

igény esetén szűrővizsgálatok szervezése
fogyatékos személyek eljuttatásának megszervezése

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Képvisel-testület
Védőnők
Orvosok
Kistérségi Gondozási Központ
Rendelőintézet
i A Védőnői Szolgálat 2015.03.31-ig a Háziorvosi Szolgálat, az Albert
Schweitzer Kórház Rendelőintézete és Kistérségi Gondozási Központ
munkatársaival, civilek bevonásával dolgozzon ki egy éves munkatervet a
program megvalósítására, azt nyújtsa be a Képviselő-testületnek.
2015.12.31-ig a megszervezett prevenciót szolgáló előadásokról,
cikkekről, szűrővizsgálatokról 2015.06.30-ig féléves, 12.31-ig éves
beszámolót készít a Képviselő-testületnek.
fogyatékos személyek eljuttatásának megszervezése -

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

igénylők száma
szűrővizsgálatok száma
szűrővizsgálaton részt vevők száma
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség
forráshiány

Szükséges
erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás

Intézkedés címe:

Helyi lakosok, közintézményben dolgozók érzékenyítése

Feltárt probléma

Probléma a társadalom érzéketlensége és az információ hiánya a
fogyatékosok problémáival kapcsolatosan

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Érzékenyítő tréningek szervezése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

közintézményben dolgozók érzékenyítése

Résztvevők és
felelős

Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Kistérségi Gondozási Központ

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
HERMINA Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
közintézményben dolgozók érzékenyítése – 2013. december 31.
módosítása: 2015.06.30.

tréningen részt vevők száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség

Szükséges
erőforrások

humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Programok akadálymentesítése

Feltárt probléma

Fogyatékosok szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A

közintézmények

által

szervezett

programok

akadálymentes

környezetben való megrendezése, jeltolmács biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

igényfelmérés
programok ütemterv alapján akadálymentesítése

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
AVKK
igényfelmérés – folyamatos

Határidő(k)
pontokba szedve

programok helyszíneinek akadálymentesítése – 2013. december 31,
folyamatos módosítása: 2015.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

akadálymentesített programok száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

programokon részt vett fogyatékos személyek száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

érdektelenség
forráshiány, pályázatok figyelése
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Szükséges
erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás
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Intézkedés címe:

A fogyatékkal dolgozók illetve a közintézményben dolgozok a védett
tulajdonságú csoportokba tartozó emberek speciális és összetett
szükségleteivel, problémáival kapcsolatos ismereteket adó képzések
szervezése

Növekedjen azoknak a munkájuk során emberekkel foglalkozó
önkormányzati vagy közintézményben dolgozó szakembereknek a száma,
Feltárt probléma
akik speciális képzéseken vesznek részt, amely a védett tulajdonságú
(kiinduló értékekkel) csoportokba tartozó emberek speciális és összetett szükségleteivel,
problémáival kapcsolatos ismereteket adnak.
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Speciális továbbképzések biztosítása az önkormányzat és fenntartott
intézményei dolgozóinak részére.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

továbbképzések szervezése

Résztvevők és

Civil szervezetek
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Civil szervezetek
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői

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

továbbképzések szervezése – forrás esetén

közintézményben dolgozók speciális képzésen részt vettek száma
közintézményben dolgozók száma akik a fogyatékosokkal tudnak
kommunikálni

érdektelenség
forráshiány, pályázatok figyelése
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1.számú melléklet

Szükséges
erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Önsegítő csoportok szervezése

A fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek
vagy fogyatékost ápoló családtagnak a kapcsolatteremtésre, önsegítő
(kiinduló értékekkel) csoportok szervezése a bekapcsolódásra kevés lehetőségük van.
Feltárt probléma

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

A kommunikáció színtere az internet világa, amely a felhasználók

Tevékenységek

igényfelmérés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

internet szolgáltatás feltérképezése

Résztvevők és

A fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek
vagy fogyatékost ápoló családtagok
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Civil szervezetek
A fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek
vagy fogyatékost ápoló családtagok
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Civil szervezetek
igényfelmérés – 2013. december 31. módosítás 2015.12.31.

felelős

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

otthonába

hozhatják

a

közösséget.

szolgáltatások

és

képzések

szervezése, olyan hálózat kialakítása amely az internethez való
hozzáférést segíti

képzések szervezése

internet szolgáltatás feltérképezése – 2013. december 31. 2015.12.31.
képzések szervezése – forrás esetén

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

igény alapján szolgáltatás szervezése
szolgáltatást használók száma
képzésen részt vevők száma

érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése

92

1.számú melléklet

Szükséges
erőforrások

humán és pénzügyi erőforrások
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Fogyatékosok átképzése

Feltárt probléma

A fogyatékos emberek általában kevésbé kvalifikáltak, mint a nem

(kiinduló értékekkel) fogyatékosok, magasabb közöttük a szakképzetlenek aránya is.
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Képzések, átképzések szervezése fogyatékkal élők részére

Tevékenységek

Igényfelmérés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Képzések szervezése

Elő kell segíteni a fogyatékkal élők napközbeni ellátását végző
intézmények létrehozását.

Napközbeni ellátást végző intézmények létrehozása

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Polgármester
Munkaügyi központ
Civil szervezetek
Igényfelmérés – 2013. december 31.
Együttműködési Megállapodások megkötése Aszód vonzáskörzetében
lévő Fogyatékosokat ellátó intézményekkel 2015.06.30-ig

Határidő(k)
pontokba szedve

Szociális foglalkoztató létrehozásának kidolgozása: 2015.12.31-ig.
Képzések szervezése – forrás esetén
Napközbeni ellátást végző intézmények létrehozása – forrás esetén

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

Elindított képzések száma
Képzéseken részt vettek száma
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1.számú melléklet

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Érdektelenség
Forráshiány
Pénzügy és humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Fogyatékosok parkolási lehetőség javítása

Feltárt probléma

A közintézményeknél a mozgáskorlátozottaknak nincs külön kialakítva
parkolási lehetőség

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Közintézményekben a mozgáskorlátozottak számára parkolási lehetőség
kialakítása.

Parkolási lehetőség kialakítása
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1.Városüzemeltetési Osztály vezetője 2015.03.31-ig javaslatot tesz az
egyes közintézményeknél parkolóhelyek kialakítására,
mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyek kjielölésére.

2. 2015.06.30-ig a parkolóhelyek felfestése megtörténik.

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

Intézményvezetők

Határidő(k)
pontokba szedve

Parkolási lehetőség kialakítása – forrás esetén

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

Kialakított parkolók létrehozása

Forráshiány, pályázatok figyelése
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1.számú melléklet

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi és humán erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Honlap akadálymentesítése

Feltárt probléma

Nem akadálymentesített a weblap

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Aszód város weblapjának az akadálymentesítése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Honlap akadálymentesítése ügyében megbízás adása
Weblap elkészítése

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Polgármester, Alpolgármester

Polgármesteri Hivatal
Honlap akadálymentesítése – azonnal, forrás esetén
akadálymenetesített weblap elkészítésére megbízás adása -

Határidő(k)
pontokba szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

2015.03.31-ig
a weblap elkészül 2015.06..30-ig

Akadálymentesített honlap

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség
Forráshiány
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1.számú melléklet

Szükséges
erőforrások

Humán erőforrás
Pénzügyi erőforrás
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1.számú melléklet

Intézkedés címe:

Közösségi mentorképzés

Feltárt probléma

Fogyatékkal élő emberek elszigeteltségben élnek, ami alul
informáltsághoz és gyenge érdekérvényesítéséhez vezethet.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

A megfelelő informáltsághoz és érdekérvényesítéshez közösségi emberek
képzése, akik a fogyatékosok érdekeit érvényesítik.

Tevékenységek

Igényfelmérés

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Közösségi mentorok kijelölése
képzése

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Civil szervezetek
Igényfelmérés – 2013. december 31. Módosítás: 2015.06.30.

Határidő(k)
pontokba szedve

Közösségi mentorok kijelölése – 2014. május mód.:2015.06.30.
Közösségi mentorok képzése – forrás esetén

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Közösségi mentorok száma

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Képzéseken részt vett személyek száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség

Szükséges
erőforrások

Forráshiány, pályázatok figyelése
Pénzügyi és humán erőforrás
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1.számú melléklet

101

2.számú melléklet

ÉVES MUNKATERV SABLON a Helyi Esélyegyenlőségi Programban tervezett intézkedések megvalósításához

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

1

Helyi foglalkoztatási
eszközök alkalmazása.

2

Szociális, gyermekjóléti, Mélyszegénysé HEP összes
2014. május
képzési szolgáltatások gben élők,
célcsoportjána 31.
bővítése (felzárkózási romák
k jólétét
és fejlesztési
javítja.
programok)

3

A foglalkoztatásban
Regisztrált és
részt vevő intézmények nem regisztrált
együttműködésének
álláskeresők.
erősítése.

4

Bérlettámogatás
bevezetése

Regisztrált és HEP összes
nem regisztrált célcsoportjána
álláskeresők. k jólétét
javítja.

2015-12-31 folyamatos

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Aszód Város
Önkormányzat,
Képviselő
testülete

2.

Megvalósult: Kistérségi Gonodzási Központ
Családsegítő Szolgálat Álláskereső klub,
foglalkoztatással összefüggő problémák
kezelése. Nem valósult meg: nem regisztrált
munkanélküliek számának feltérképezése,
emiatt határidő módosítás szükséges.

Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat :2013. évben 103 1106/2014., 1054./2014. iktatószámú
álláskereső, 2014. I. félévben 68 álláskereső.
nyilatkozatokat mellékletben.

A Képviselő-testület kimondja, hogy a szociális térkép elkészítését szükségesnek tartja:
2015.02.28-ig, árajánlat beszerzése 04.30-ig, Szociális térkép elkészítése 2015.12.31-ig

folyamatos

Kistérségi
Gondozási
Központ
Szociális
kerekasztal,
illetékes
Munkaügyi
Kirendeltség
Szederbokor
Szociális
Szövetkezet.

2.

Megvalósult: aszódi rehabilitációs kártyával
rendelkező 9 fő álláskeresők közvetítése a
Szederbokor Szociális Szövetkezet
programjába. 4 fő közösségi szolgálaton
résztvevő gimnazista mint leendő pályakezdő
foglalkoztatása, gyakorlati tapasztalat
biztosítása. Erkölcstan keretében
segítségnyújtás közvetítése 1 fő idős
gondozott részére. Nem valósult meg:
igényfelmérés forráshiány, érdektelenség
miatt.

Lásd: Kistérségi Gondozási Központ és Szederbokor Szociális
Szövetkezet1053 /2014. iktatószámú együttműködési
megállapodása és jelenlét ív másolat, amely 9 fő
közvetítését tartalmazza. 1051/2014. program igazolása. 4
fő közösségi szolgálaton résztvevő naplójának másolat.

Lásd: Szederbokor Szociális Szövetkezet
tájékoztatósán készült jelenléti ív. Lásd:
közösségi szolgálaton résztvevő 4fő diák
naplójának másolata. Iskolai erkölcstan
program igazolása.

2015.12.31-ig igényfelmérés-szociális térkép készítésén keresztül.
helyzetelemzést követően igényeknek megfelelő szolgáltatás szervezése

HEP összes
2014. május
célcsoportjána 31.
k jólétét
javítja.

folyamatos

Munkaügyi
Központ kerületi
Kirendeltsége,
Szociális
kerekasztal
tagjai
Polgármester

2.

Megvalósult: aszódi álláskeresők folyamatos
segítése, ennek kapcsán a szervezetek
együttműködése. Nem valósult meg: nem
regisztrált munkanélküliek számának
feltérképezése.

Munkaügyi Központ illetékes kirendeltsége. Kistérségi
Gondozási Központ együttműködése a z ÁVKK-val és a
Kontakt Alapítvánnyal.

1052/2014. számú együttműködési
megállapodás, 1. pontban feltüntetett
1106/2014.nyilatkozat az álláskereső klub
forgalmáról, valamint 1054 /2014.
együttműködési megállapodás.

Szociális térkép elkészítésének szükségességének kimondása, annak kiértékelése
2015.12.31.Képzési, szakképzési programokba bevonás – 2014. május- Módosítás 2015.12.31.

Regisztrált és HEP összes
2014. május
nem regisztrált célcsoportjána 31.
álláskeresők
k jólétét
javítja.

2015-12-31

KépviselTestület

1.

28/2013 (XII.13.) Önkormányzati rendelet
.1105/2014. nyilatkozat 5 fő egyszeri
utiköltség térítéséről.

Szociális rendelet felülvizsgálata 2015.02.28-ig

Célzott támogatás nem került bevezetésre, de
az önkormányzati rendelet nem zárta ki az ez
irányú segélyezést

1

Lehetőségek felkutatása – folyamatos
Elhelyezkedésük nyomon követése – folyamatos
Települési támogatás bevezetése- 2015.06.30.

Az

elkészült

2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

5

Helyi foglalkoztatók
igényeinek felmérése

Regisztrál és
HEP összes
2014. május
nem regisztrált célcsoportjána 31.
álláskeresők
k jólétét
javítja.

folyamatos

Alpolgármester

3

Nem valósult meg: Adatgyűjtés,
szükségletfelmérés. Megvalósult az
álláskeresők munkahelyhez juttatása az
Álláskereső klub működése során.

Kistérségi Gondozási Központ nyilatkozata az álláskereső
klub adatairól az 1 pontban feltüntetett 1106/2014
iktatószámú igazolás alapján.

Lásd a melléklet nyilatkozatokat: az 1
pontban feltüntetett 1106/2014 .
iktatószámú igazolás.

A Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a, hogy a szociális térkép elkészítését szükségesnek
tartja: 2015.02.28-igMódosítás
2015.04.30-ig Aszód honlapján egy olyan felület megjelölése, ahol a helyi vállalkozók feltölthetik
munkaerő igényeiket.

6

Szociális bérlakáshoz
hozzájussanak a
rászoruló családok

mélyszegénysé HEP összes
2014. május
gben élők
célcsoportjána 31.
k jólétét
javítja.

2015-12-31

Aszód Város
Önkormányzatá
nak képviselő
testülete.

1.

Megvalósult : a szociális bérlakások
kiutalásának menetének pontosítása. Nem
valósult meg a szociális bérlakások lakhatóvá
tétele, állapotfelmérése használhatóságának
biztosítása.

Lásd a módosított erre vonatkozó helyi rendeletet.

Családsegítő Szolgálat nyilvántartásába
szereplő krízishelyzetben lévő 2 főlakáshoz
juttatása megvalósult 2014. évben.

A Képviselő-Testület dönt a meglévő szükséglakások sorsáról, továbbá az üres szociális bérlakásokra
a pályázat kiírásra kerül 2015.04.30-ig.
Meglévő lakásállomány felújításának ütemezésére részletes költségvetés, javaslat kidolgozása
2015.04.30-ig
A Képviselő-testület elkülöníti a lakások lakhatóvá tételére a szükséges pénzügyi forrást 2015.06.30-ig
Szociális lakásállomány ütemezés szerinti felújítása, lakhatóvá tétele 2015.12.31-ig
Szociális bérlakás kiutalására pályázat kiírása- felújítást követően folyamatosan
Új szociális bérlakás építésére pályázat benyújtása-pályázati kiírás esetén.

7

Szűrőnapok szervezése, Mélyszegénysé HEP összes
2014. március 2015-12-31
életmód változási
gben élők,
munkacsoportj 31.
tanácsadás
romák.
ának jólétét
javítja.

Polgármester,V
édőnők,
orvosok,
rendelőintézet,
Kistérségi
Gondozási
Központ,
egyházak, civil
szervezetek.

1.

Nem valósult meg forráshiány miatt.

8

Pénzkezelési-,
életmódvezetési
tanácsadás

Kistérségi
Gondozási
Központ,
Szociális
kerekasztal
tagjai, egyéb
civil
szervezetek,
egyházak.

3

Megvalósult: aszódi rehabilitációs kártyával
rendelkező 9 fő álláskeresők közvetítése a
Szederbokor Szociális Szövetkezet
programjába. 4 fő közösségi szolgálaton
résztvevő gimnazista mint leendő pályakezdő
foglalkoztatása, gyakorlati tapasztalat
biztosítása. Erkölcstan keretében
segítségnyújtás közvetítése 1 fő idős
gondozott részére. Nem valósult meg:
igényfelmérés forráshiány miatt.

Anyagi
nehézségekkel
küzdő,
hátrányos
helyzetű réteg.

HEP összes
2015. május
célcsoportjána 31.
k jólétét
javítja.

folyamatos

1.Állapotfelmérési-, szűrővizsgálati program szervezéséhez partnerek keresése 2015.05.30-ig
2.Szűrővizsgálat költségének elkülönítése 2015.06.30-ig 3.Szűrővizsgálati program
lebonyolítása 2015.12.31-ig

Kistérségi Gondozási Központ forgalmi adatai, civil
szervezetek egyházak adományozási tevékenységei a
1104/2014.,1056/2014.,1103/2014.,
1099/2014.,1107/2014.1079/2014. 1108/2014.
mellékletben.

2

Nyilatkozat a forgalmi adatokról.
Együttműködési megállapodások a civil
szervezetekkel, egyházakkal.

2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

[1]

Az intézkedési címe

Célcsoport

9

Hajléktalanok átmeneti
szállókban igényeknek
megfelelő számú
férőhely fenntartása
Aszódiak számára

Lakhatási
krízissel sújtott
egyének
családok.

HEP összes
2013.
célcsoportjána december 31.
k jólétét
javítja.

folyamatos

Jegyző,
polgármester

2.

Megvalósult: folyamatos ellátást biztosított a MMSZSZ gondviselés Háza 3000 Hatvan, Nagyteleki u. 1/a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 2013-ban 7 főt, 2014-ben 6 főt látott el.
Háza aszódi hajléktalanok számára. Erdőkertes
Családok átmeneti otthona szintén lakhatási
lehetőséget biztosít aszódi családok számára.

Támogatási és Együttműködési szerződésAszód Város Önkormányzat és Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között,
1077/2014. sz. nyilatkozat.

10

Közintézményekben
ingyenes internet,
kommunikációs eszköz
és könyvtár használat
biztosítása, eszközök
használatának tanítása

Aszód internet
lehetőséggel
nem
rendelkező
lakossága.

HEP összes
2014. június
célcsoportjána 15.
k jólétét
javítja.

folyamatos

AVKK Aszód

7.

Megvalósult: AVKK helyszínt biztosít az
érdeklődők számára.

Lásd AVKK 1101/2014 nyilatkozata.

11

Fejlesztőpedagógusok
és szakemberek
továbbképzése

Gyermekek

Nők,
2014.
Mélyszegénysé december 31.
gben élők
életére lesz
kihatással

12

A hátrányos helyzetű
Gyermekek
gyermekek intézményi
rendszerben való
elhelyezése
bölcsődében, óvodában
és iskolában

Nők,
2014.
Mélyszegénysé szeptember
gben élők
30.
életére lesz
kihatással

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

AVKK nyilatkozat

1 főfejlesztőpedagógus szakon, pedagógus

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Csengey Gusztáv Ált. Isk. Nyilatkozata

szakvizsgát szerzett- 2013. -ban.

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Aszódi
Napsugár Óvoda és
Aranykapu
Bölcsőde Vezertője

1

Intézmények nyilatkozatai

Minden intézményben megvalósult, ellátnak
HH-s gyermeket. Bölcsődében szociális
szempotból felvett gyermekek száma 2013ban 5 fő, 2014 évben 4 fő.

3

Aszódi Napsugár Óvoda és Aranykapu Bölcsőde Intézményvezetője igény esetén előterjesztést készít ha fejlesztő
pedagógusra van szükség

2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

13

Programok szervezése, Gyermekek
szakemberek képzése

14

Feltöltöttség,
kihasználtság mutatók
vizsgálata

Gyermekek

Nők,
2014.
Mélyszegénysé december 31.
gben élők
életére lesz
kihatással

15

Szociális hátrányok
enyhítése (étkeztetés,
könyvtámogatás)

Gyermekek

Nők,
2013.
Mélyszegénysé december 31.
gben élők
életére lesz
kihatással

Az intézményeken
keresztül a
gyermekvédelmi
kedvezményről szülők
tájékoztatása

Gyermekek

16

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Városi Bölcsőde:2014.04.12-n szervezett ingyenes
programot a családok számára, mely 40 gyermek
szórakozását, játékát tette lehetővé.
2015-ös munkatervben szerepel: Családbarát nap,
hogyan legyünk egészséges anyák, Táplálkozási
Tanácsadó programok megszervezése.Aszódi
Napsugár ÓvodaAzAszódiNapsugár
Óvodábanhagyomány az őszi és tavasziNapsugárhét, amely a szürettől kezdve a kézműves
foglalkozásig 2014-ben is számos programot adott
a gyermekeknek.. Az Óvodagyermeknapi
programját a Kölyökidő Alapítvány jóvoltából ugráló
asztal, arcfestés színesítette. A programokba a
családokat is bevonják, például közös
kertészkedés, (Föld napja) vagy kirándulások
szervezése. A csoportdélutánok közös együttlétre
adnak alkalmat, lehetőséget egymás jobb
megismerésére, a kapcsolat erősítésére.ÁVKK
programjaiCsaládi program 5 15-50 fő (összesen
150 fő) részvételével
felnőtt program 15 (összesen 755 fő részvételével)
gyermek program 9 (180 fő részvételével)Városi
rendezvények- minden célcsoport számára
programot nyújtanak.Kistérségi Gondozási
Központ Gyermekjóléti Szolgálata a kistérségi
szociális ellátórendszerhez tartozó gyermekek
részére minden évben megrendezi a Galgamenti
Ifjúsági Napokat. 2013 évben a népi
Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde Vezetője
hagyományok, 2014 évben a Karácsony

2014.
december 31.

Nők,
2014. május
Mélyszegénysé 31.
gben élők
életére lesz
kihatással

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

2015.12.31 KépviselőTestület

folymatos

Intézményvezet
ők

Képviselő-testület igény szerint dönt fejlesztő-pedagógus eseti megbízásáról

1

megvalósult

Városi Bölcsőde Intézményvezetőjének nyilatkozata,
Óvoda- Int.vez. Nyilatkozata, Csengey G. Ált. Iskolaintézményekben megtörtént a vizsgálata

1

részben valósult meg

Aszód Város Önkormányzata helyi rendeletébe nem
vezetett be célzott támogatást. Bursa
Ösztöndíjpályázat 120/2014 (IX.26.) ÖKT.határozat
alapján 8*4000 Ft/hó került megállapításra.

1

igen

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Városi Bölcsőde, Aszódi Napsugár Óvoda Vezetőjének
nyilatkozata, AVKK programjairól nyilatkozat, Városi
rendezvények plakátok, Kistérségi Gondozási Központ
nyilatkozat.

1.

Inéztményvezet
ők

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Megtörténik-szülőknek tájék. Levél-igazoló dokumentum

4

Helyi rendelet felülvizsgálata 2015.02.28-ig.lzott telelpülési támogatásról –étkezés, nyári étkezés,
iskolakezdési támogatás- helyi rendelet megalkotás 2015.02.28-ig

2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

17

Az intézkedési címe

Nyári programok
szervezése

Célcsoport

Gyermekek

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

Nők,
2014. május
Mélyszegénysé 31.
gben élők
életére lesz
kihatással

2015.06.30 KépviselőTestület, jegyző
Intézményvezet
ők

1

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Csengey Gusztáv Általános Iskolában2013- Kunbaracs-

megvalósult, de összehangolt, több ingyenes
tábor megszervezésére van szükség

.A Városi Napsugár Óvoda és Aranykapu Bölcsőde intézményvezetője tervezett nyári szüneti
nyitvatartási idejüket leadja az Önkormányzatnak minden év 01.31-ig
2. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti az éves támogatási
fő; 2013. Szanazug 40 fő; 2014. foci tábor 42
keretösszeget a gyermekek biztonságos elhelyezése érdekében
fő; 2014-Kunbaracs-42 fő; 2014. Erdély 40 fő; 3. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját tervezett nyári
programjaikat
2014.Balatonberény 40 fő;ÁVKK2014.06.234. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a párhuzamosságok kiszűrése
27. Rumini Aszódon 1.tábor (25 fő)
érdekében
5. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos gyermekfelügyelet
,2014.06.30-07.04- Rumini Aszódon 2.tábor
programjainak támogatásáról, a támogatási összeg felosztásáról
(25 fő), 2014.07.07-11. (25 fő) Találmányok,
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munka napon belül a városban igénybe vehető
táborok ideje megjelenik a honlapon, és a gyermekintézményekben a szülők arról
feltalálok tábor (25 fő), 2014.08.11-15.
intézményben elhelyezett faliújságon, és üzenőfüzeten keresztül tájékoztatást kapnak.
Titokzatos Múzeum tábor (20 fő), 2014.10.27- 7. A Képviselő-testület megtárgyalja az igazgatási szünet lehetőségét 2015.03.31-ig
29 fő;2013- focitábor- 53 fő; 2013. Zánka 40

10.31. Ökotábor (20 fő) 2014.06.29-08.10.
Ökomenikus tábor –egyházi és civil
összefogás eredményeként 30 fő segítővel kb.
100 gyermek részvételével valósult meg.

18

Pályaválasztási
tanácsadás,
tehetséggondozás

Gyermekek

mélyszegénysé 2013.
gben élők
december 31.

Intézményvezet
ő

1

Csengey Gusztáv Általános IskolaPályaválasztási

Megvalósult

szülőiért. Pályaválasztási osztályfőnökióra.,
középiskola igazgató meghívása,
pályaválasztási kiállításon részvétel Gödöllőn.
Tehetséggondozásra lehetőség teremtődött a
kötelező napközi idejében.

19

SNI, BTM-es gyermekek Gyermekek
oktatása, fejlesztése

Nők,
2014.
Mélyszegénysé szeptember
gben élők
30.
életére lesz
kihatással

20

DIFER-rendszer
bevezetése

mélyszegénysé 2013.
gben élők
szeptember
01.

Gyermekek

2015.12.31 Óvoda
Intézményvezet
ője, Csengey
Gusztáv
Általános Iskola
igazgatója

1

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

részben

Részben valósult meg, ui. szakember hiánya miatt nem megfelelő ezen
tanulók ellátása, de minden gyermek részesült benne, aki rászorult.

Nyilatkozat Int.vezető

megvalósult.

Csengey Gusztáv Általános Iskola megvalósult 2013-van 16 gyermeket
mértek fel. 2014 évben 10 gyermeket.

Iskola nyilatkozata

5

2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

21

A diszfunkcionális
családokban élő
gyermekek átmeneti
gondozásba vétele

Gyermekek

Nők,
2013.
Mélyszegénysé december 31.
gben élők
életére lesz
kihatással

Kistérségi
Gondozási
Központ
Családgondozój
a

1

Nem volt szükség rá.

Családgondozó nyilatkozata

22

Bölcsődés gyermekek
számának növelése
(gondozási díj
felülvizsgálata)

Gyermekek

Nők,
2013.
Mélyszegénysé december 31.
gben élők
életére lesz
kihatással

Bölcsőde
vezetője,
Képviselő
testület

1

Megvalósult, nem szükséges.

Bölcsőde int.vez. Nyilatkozata

23

Baba-mama szoba
kialakítása a
közintézményekben

Gyermekek

Nők

2015.06.30 Polgármester

1

nem valasult meg, gyermekes váró kialakítása
folyamatban.

24

Időseknek programok
és szolgáltatások
szervezése

Idősek

Nők,
2013.
mélyszegénysé december 31.
gben élők,
gyermekek
életére lesz
kihatással

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Küözpont
Vezetője

1

A Kistérségi Gondozási Központ Idősek Klubjában
–Petőfi S. u. 13-ban az idősek részére 18 program,
átlag 20 fővel valósult meg.
Falujárók útja 5.szám alatti Idősek klubjában 25
program átlag 20 fő részvételével történt. Aszódi
Városi Nyugdíjas Klub 17 programot szervezett 3555 fő részvételével.
A Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai számára 10
alkalommal programot szervezett Résztvevők
száma12-96 fő közötti.
Rendszeresek a beteglátogatások. A Nyugdíjas
Klub (6 fő látogatott meg) továbbá az Egyházak
részéről is megtörténik a beteglátogatások
megszervezése, de erről jelenleg számszerű
nyilvántartási adatok nem érkeztek.
2014 évi ingyenes városi rendezvények közül 12
rendezvény érintette az idősebb korosztályt is, mely
minden célcsoport számára színes, ingyenes
programot biztosított ( …melléklet)

2014. március
31.

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Az Önkormányzat épületében –helyhiány miatt nem biztosítható csak részlegesen a kitűzött cél. A
kisgyermekes családok várakozásának megkönnyítése érdekében- váro-játszó-sarok kerül kialakításra,
mely jelenleg folyamatban van.Igény/szükséglet esetén (pl.szoptatás) az adott alkalomra valamely
irodai helység – a család számára átadásra kerül.

Plakátok, nyiatkozatok

6

2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

25

Az intézkedési címe

Célcsoport

Egészségügyi, sport
Idősek
szolgáltatások bővítése

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

2015.12.31 KépviselTestület

3

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Részben, megvalósult 2014.06.04-n Dr.Freili Géza Résztvevők száma: 21 fő
érsebész, belgyógyász előadására került sor a
Városi Nyugdíjas klub szervezésében
11.11-n az Influenza elleni védőoltásról kaptak az
idősek tájékoztatást, igény esetén oltást.
2015 évben is szükséges a prevenciós szemlélet-,
az
egészségtudatos
magatartás
fejlesztése
ügyében előadásokat, programokat szervezni az
idősek számára is. Törekedni kell arra, hogy a
programok városi szinten kerüljenek meghirdetésre,
ne kizárólag a nyugdíjas klubok tagjai között.
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

26

Bentlakásos
Idősek
intézmények térítési díj
kiegészítése

mélyszegénysé 2013.
gben élők
december 31.

2015.12.31 Jegyző

3

nem valósult meg

27

Életmód tanácsadás

Idősek

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Központ
vezetője

3

nem valósult meg.

28

Generációs programok Idősek
szervezése

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

2015.06.30 Felelős: Kistérségi

3

részben megvalósult

Gondozási
Központ vezetője
Partnerek:
Napsugár Óvoda
vezetője,
Általános Iskola
Igazgatója,
Evangélikus
Gimnázium,
Petőfi Sándor
Gimnázium
Igazgatója

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Nyilatkozat Kistérségi Gondozási Központ
vezetője

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

2015 évben is szükséges a prevenciós szemlélet-, az egészségtudatos magatartás fejlesztése
ügyében előadásokat, programokat szervezni az idősek számára is. Törekedni kell arra, hogy a
programok városi szinten kerüljenek meghirdetésre, ne kizárólag a nyugdíjas klubok tagjai
között.Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése ügyében teendők: 1. Városi
Sportnap szervezéseSzabadidő-park kialakítása, mozgást biztosító eszközökre pályázat
benyújtása. Prevenciós szemlélet erősítése előadások szervezésével, városi szűrőnap
megszervezésével.

1. 2015.03.31-ig igényfelmérés a Nyugdíjas lakosság körében- legalább a Nyugdíjas Klub tagjai körében, 2.
Életmód-tanácsadás megszervezése legalább havi rendszerességgel.

Nemzedékek közötti kapcsolat erősítése ügyében a Kistérségi
Gondozási Központ házi segítségnyújtásában részesülő 1 fő
számára a Csengey Gusztáv Általános Iskola 2.osztályos tanulói 1
alkalommal segítséget nyújtottak. Az Aszódi Evangélikus Petőfi
Sándor Gimnázium és Kollégium 4 tanulója végzett közösségi
szolgálatot, melynek a keretében a cipős doboz akcióban vettek
részt.

7

Nyilatkozat

Helyi idősklubok és Aszódi Napsugár Óvoda és Iskolák közötti társadalmi érintkezések szolgáló
tevékenységek megszervezése.Lehetőség teremtése a két korcsoport számára a közös időtöltésre és az
egymástól való tanulásra.A nagyszülők segíthetnek a fiatal generációknak annak megértésében, hogy
hogyan nőttek fel számítógépes technológia nélkül, a gyermekek pedig abban, segíthetik az
idősebbeket, hogy megértsék az internet használatát és a legújabb technológiai fejlesztéseket.

2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

29

Számítástechnikai
képzések szervezése

Idősek

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

30

Az egyedül élőkkel
folyamatos
kapcsolattartás

Idősek

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

2014 évi ingyenes városi rendezvények közül 12
rendezvény érintette az idősebb korosztályt is, mely
minden célcsoport számára színes, ingyenes
programot biztosított ( …melléklet)

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

folymatos

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Kistérségi
Gondozási
Központ
vezetője

Megvalósult

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

2015.04.30-ig meghirdetésre kerül, hogy arra a nyugdíjasok jelentkezhessenek.2015.06.30-ig- a jelentkezők
száma alapján- közösségi szolgálat/vagy egyéb forrás igénybevételével megszervezésre kerül egy több
alkalmas számítógépes képzés megszervezésre kerül.

Rendszeresek a beteglátogatások. A Nyugdíjas Klub (6 fő
látogatott meg) továbbá az Egyházak részéről is megtörténik
a beteglátogatások megszervezése, de erről jelenleg
számszerű nyilvántartási adatok nem érkeztek.

Kapcsolattartó személyek kijelölése a lelkészek bevonásával 2015.02.28-ig.
A kapcsolattartást igénylők számának feltérképezése.
Felelős: Idősek munkacsoportjának vezetője
Lehetőség megteremtése annak jelzésére, hogy az idős ember valamiben segítségre szorul.
A Kistérségi Gondozási Központhoz beérkező üzenetek alapján segítségnyújtás, kisebb vagy
nagyobb háztartási munkákban. beszélgetési igények teljesítése telefonon vagy egyeztetés
után személyesen is.
Adatbázis készítés- az idősek feltérképezése
Az idősek feltérképezése, információ hiány következtében nem jut el a szolgáltatás az
érintettekhez.

31

Adatbázis készítés

Idősek

Minden
célcsoport

2014. május
31.

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

3

Nem valósult meg. Az idősek
munkacsoportjának tagjai az idősek egy-egy
szűk csoportjával foglalkoztank, amivel
megítélésük szerint adatvédelmi okok miatt
sem lehet közös adatbázist létrehozni. Az
időnkénti információ-csere azonban
megvalósul.

Közös adatbázis kialakítása nem történt meg.

32

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
beindítása

idősek

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

2015.06.30 Képviselő
Testület

3

nem valósult meg

A Kistérségi Gondozási Központ vezetője vizsgálja meg, hogy a társulásban érintett települések
összefogásával hogyan oldható meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése: 2015.06.30-ig
Igény esetén források keresése, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése.
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2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Szociális
Képviselő
térkép
Testület
elkészítésének
keretében
belül
2015.06.30-ig.

3

nem valósult meg

A Képviselő-testület kimondja, hogy a szociális térkép elkészítését szükségesnek tartja:
2015.02.28-ig, árajánlat beszerzése 03.31-ig, Szociális térkép elkészítése 2015.12.31-ig

2014. február
28.

2015.06.30 Képviselő
Testület

3

nem valósult meg

Önkormányzat honlapján belül külön link létrehozása, amire az igényeket közvetlenül feltölthetik a
vállalkozók 2015.04.30-ig
Vállalkozók tájékoztatása, megkeresése az ügyben folyamatos
Álláskeresési klub adatbázis létrehozása 2015.06.30-ig
Újságban jelentkezés módjának közzététele 2015.03.31-ig

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

2015.06.30 Képviselő
Testület,
Alpolgármester

3

Csak részben valósult meg. 2013.11.042014.04.30-ig 22 nő vett részt a téli
közfoglalkoztatás keretében képzésene, 20 fő
alapkompetencia, 2 fő konyhai kisegítő
végzettséget szerzett.

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

2015.06.30 Képviselő
Testület

3

A szociális rendelet felülvizsgálata határidőre
megtörtént, amelyben a támogatás
keretösszege differenciálásra került a
gyermeklétszám alapján.

33

Adatgyűjtés,
Nők
helyzetelemzés készítés

34

Helyi vállalkozók
mélyszegénysé Minden
munkaigény felmérése gben élők,
célcsoport
romák

35

Képzési programok
körének szélesítése

36

Szociális, gyermekjóléti Gyermekek
szolgáltatások,
ellátások során célzott
támogatások körének
kialakítása

Nők

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Minden
célcsoport

2014. május
31.

A képzettek közül 7 fő nő elhelyezkedett.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása ügyében folyamatos partnerségre van szükség az Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata és a Munkaügyi Központ között.
jogosultság megszűnt keresőtevékenység
Önkormányzati képzési támogatás rendszerének kidolgozása 2015.06.30-ig.
miatt.

Helyi rendelet felülvizsgálata 2015.02.28-ig.
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2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

37

Az intézkedési címe

Célcsoport

Gyermekek napközbeni Gyermekek
ellátás szervezése

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

gyermekek,
2014.
mélyszegénysé szeptember
gben élőkre is 30.
kihatással

2015.06.30 Képviselő
Testület, Aszódi
Napsugár
Óvoda,
Aranykapu
Bölcsőde, AVKK,
PAMI Vezetői

2

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

részben megvalósult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Csak részben valósult meg.
A keresletnek megfelelő
biztosított.

gyermekintézmények

Megvalósulást igazoló dokumentumok

1.Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják a Jegyzőnek minden év 02.28ig1.Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják a Jegyzőnek minden év 02.28ig
2. A képviselő-testület a fenntartó részéről dönt a szünidei nyitva tartásról.
3. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti az éves támogatási
keretösszeget a gyermekek biztonságos elhelyezése érdekében, jóváhagyja az intézmények
nyitvatartási rendjét
4. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját tervezett nyári programjaikat
5. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a párhuzamosságok kiszűrése érdekében
6. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos gyermekfelügyelet programjainak
támogatásáról, a támogatási összeg felosztásáról
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül a városban igénybe vehető táborok ideje
megjelenik a honlapon, és a gyermekintézményekben a szülők arról intézményben elhelyezett
faliújságon, és üzenő füzeten keresztül tájékoztatást kapnak.

működtetése

Aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása KMOP-4.6.1-112012-0048 pályázat útján 2013.06.28-2014.05.15 között.
Jelenleg minden korosztály számára biztosított a gyermekek
napközbeni elhelyezése.
Kizárólag az intézményi szünidőben nem megoldott a gyermekek
elhelyezése -ami iskola esetén 11 hetet jelent.

Intézmények
vezetői

1

Részben megvalósult, folyamatos.

Városban szervezett programok

Éves Beszámolók

nők,
2014. október
mélyszegénysé 31.
gben élők

2015.06.30 Intézmények
Vezetői

1

Részben megvalósult

A Városi Bölcsőde vonatkozásában az igényfelmérés megtörtént.
A nyitvatartási idő igazodik a szülők munkarendjéhez. (Bölcsőde
vezető beszámolója alapján)
Az Aszódi Napsugár Óvoda esetében igényfelmérés történt, a napi
óvodai nyitva tartás, jelenleg alkalmazkodik a szülők
munkarendjéhez.
A
nyári
óvodai
zárás
időtartamának
felülvizsgálata megtörtént. A nyári időszakban a 5-5 hét alatt az
óvodák felváltva tartanak ügyeletet, így az ellátás folyamatos lehetjelenleg ez fenntartói engedélyre vár.
A szükséges beavatkozások közül a helyi vállalkozókkal való
egyeztetés nem releváns, tekintettel arra, hogy a hosszabb
nyitvatartási időt a várostól távol dolgozó szülők érdekében lenne
szükség megvalósítani.

Szülők körében végzett felmérés értékelő
lapja, intézményvezetői nyilatkozat.

Minden
célcsoport

2015.12.31 Képviselő
testület,
Polgármester,
Alpolgármester

3

nem valósult meg

38

Gyesen, gyeden lévők Nők
elmagányosodásának
megelőzése, programok
szervezése

Minden
célcsoport

39

Közintézmények
Gyermekek
nyitvatartási ideje
alkalmazkodjon a
menetrendhez és a
szülők munkarendjéhez

40

A közintézmények
akadálymentesítése
ütemterv alapján

fogyatékosok

2014. június
30.

2014. március
31.

folyamtos

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Zöldterületek, játszóterek, közparkok felújításának ütemezése 2015.06.30-ig
Ütemezés szerinti felújítás: 2015.12.31. Családi szabadidős programok szervezése folyamatosan

Ütemterv alapján a hiányosságok megszüntetése, pályázatok figyelésére van szükség.
A közintézmények felmérése, ütemterv elkészítése nem történt meg a vállalt határidőig.
A határidőt 2015.06.30-ig módosítani szükséges. Akadálymentesítés megkezdése: 2015.12.31-ig.
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2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

MÁK adatközlése alapján 2014 évben fogyatékossági támogatásra
jogosultak közül: értelmi fogyatékos 7 fő, hallási fogyatékos 2 fő,
látási fogyatékos 14 fő, mozgásszervi fogyatékos 34 fő,
halmozottan fogyatékos 1 fő; A Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Aszódi szervéhez 46 fő tagja van, 17 fő mozgáskorlátozott
gépjármű tulajdonos van.

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Szociális térkép elkészítésével további adatgyűjtésre lenne lehetőség.

41

Fogyatékosokról
adathiány,
helyzetelemzés
készítése

fogyatékosok

Minden
célcsoport

2014. február
28.

2015.06.30 Képviselőtestület
Polgármester

3

részben

42

Egészségügyi
szűrővizsgálatok
szervezése

Fogyatékosok

Minden
célcsoport

2014. március
31.

2015.06.30 KépviselőTestület,
Polgármester,
Jegyző

3

nem valósult meg.

A Védőnői Szolgálat 2015.03.31-ig a Háziorvosi Szolgálat, az Albert Schweitzer Kórház
Rendelőintézete és Kistérségi Gondozási Központ munkatársaival, civilek bevonásával dolgozzon ki
egy éves munkatervet a program megvalósítására, azt nyújtsa be a Képviselő-testületnek.
2015.12.31-ig a megszervezett prevenciót szolgáló előadásokról, cikkekről, szűrővizsgálatokról
2015.06.30-ig féléves, 12.31-ig éves beszámolót készít a Képviselő-testületnek.
Annak megszervezése, hogy az idős, rászoruló emberek szakorvosi rendelőbe, kórházba eljussanak.
Rendkívüli élethelyzet, ápolási igény esetén heti/kétheti időtartamra térítésmentes vagy kedvezményes
házi gondozás biztosítása
A mozgásukban korlátozottak udvarának, kertjének térítésmentes tisztán tartása közösségi munka vagy
közfoglalkoztatás révén.

43

Helyi lakosok,
fogyatékosok
közintézményben
dolgozók érzékenyítése

Minden
célcsoport

2015.06.30 Intézmények
vezetői

3

Részben valósult meg. A TKKI szervezésében a
„A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő
megismerése” 10 órás képzésen 2014.09.23-n
22 fő vett részt, mindannyian a
közintézmények dolgozói. A résztvevők
körében esélyteremtő attitüd formálás is
történt a programon belül.

Intézményvezetők képzési programjaikba érzékenyítő tréninget be kell, hogy építsenek 2015. évben,
Városi rendezvényeken fellépési lehetőség, ingyenes lehetőség biztosítása, termékeik megmutatására.

2014.12.31

Adatközlések dokumentumai

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Érzékenyítő tréningek megszervezése nem
történt meg határidőben.

44

Programok
akadálymentesítése

fogyatékosok

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

folyamatos

Polgármester

1

Teendők: Érzékenyítő tréning megszervezése a
közintézményben dolgozók számára
A Városi programok többségét
akadálymentesen meg tudták közelíteni a
fogyatékos személyek. A látás, hallás
fogyatékosok számára a programok
akadálymentesítése nem megoldott.

Minden városi program szervezésénél szempont kell, hogy legyen. Lehetőséget kell biztosítani
fogyatékos személyek részvételére, hogy megmutassák magukat, termékeiket, mely egyúttal a
társadalom érzéskenyítését is szolgálná.
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2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

Intézmények vezetői dolgozzák ki továbbképzési tervüket, és építsék bele. Legalább 1 alkalommal az
érzékenyítés megtörténik 2015.06.30-ig.

45

A fogyatékkal dolgozók fogyatékosok
illetve a
közintézményben
dolgozok a védett
tulajdonságú
csoportokba tartozó
emberek speciális és
összetett
szükségleteivel,
problémáival
kapcsolatos
ismereteket adó
képzések szervezése

Minden
célcsoport

2014. március
31.

2015.06.30 Intézmények
vezetői

3

nem valósult meg

46

Önsegítő csoportok
szervezése

fogyatékosok

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

2015.06.30 jegyző

3

Jelenleg az Ikladi Értelmi Sérültek Gyöngyház
Egyesülete, és partnere, a Kézen Fogva Alapítvány,
a fogyatékos embereket nevelő családok teljes
elszigetelődése ellen hiánypótló szolgáltatást
biztosít a családoknak Iklad és vonzáskörzetében,
így Aszódon is.A Kézen Fogva Alapítvány
partnerszervezeteivel, Pest Megyében az Ikladi
Értelmi
Sérültek
Gyöngyház
Egyesületével
együttműködve erre a problémára dolgozta ki
modellkísérleti programját, a FECSKE Szolgálatot.

47

Fogyatékosok
átképzése

fogyatékosok

Minden
célcsoport

2013.
december 31.

Képviselőtestület, Jegyző

3

2014.10.17-n a Szederbokor Szociális Szövetkezet
nyílt tájékoztatóján 7 aszódi vett részt a Kistérségi
Gondozási Központ közvetítésére.Jelenleg a
TÁMOP
projekten
belül
10
megváltozott
munkaképességű személy képzése folyik, akik
közül 3 aszódi. 2014.09.hótól tart a képzés, és
2015.február hótól kezdik a foglalkoztatást.

Együttműködési Megállapodások megkötése Aszód vonzáskörzetében lévő Fogyatékosokat ellátó
intézményekkel 2015.06.30-ig.Szociális Foglalkoztató létrehozása lehetőségének megvizsgálása

Minden
célcsoport

2014.
december 31.

2015.06.30 Képviselőtestület,
Polgármeter,
Alpolgármester

1

nem valósult meg

Teendők: 1.Városüzemeltetési Osztály vezetője 2015.03.31-ig javaslatot tesz az egyes
közintézményeknél parkolóhelyek kialakítására, mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyek
kjielölésére.2. 2015.06.30-ig a parkolóhelyek felfestése megtörténik.
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Fogyatékosok parkolási fogyatékosok
lehetőség javítása

folyamatos

Fecske Szolgálat, Értelmi Fogyatékosok
Gyöngyház Egyesülete

Az igényfelmérést követően derülhet ki erre vonatkozó szükséglet.igényfelmérés –2015.12.31. internet
szolgáltatás feltérképezése –2015.12.31.képzések szervezése – forrás esetén

2015.12.31.
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2.számú melléklet

Időrendi
besorolás

Az intézkedési címe

Célcsoport

Az intézkedés Az előkészítési Intézkedésért
Az intézkedés
Prioritás
megvalósításá munkálatok felelős személy
hatása a többi
szerinti
nak végső
végső
neve és titulusa
célcsoportra
besorolás
határideje
határideje
/ munkaköre

[1]

Megvalósult / nem valósult meg [1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása eredménymutatókkal

Megvalósulást igazoló dokumentumok

Amennyiben az intézkedés nem valósult meg, annak módosítása és részletes
kidolgozása szükséges.

2014.
december 31.

2015.06.30 Képviselőtestület,,
Polgármester

1

Nem valósult meg.

Teendők:
akadálymenetesített weblap elkészítésére megbízás adása -2015.04.30-ig
a weblap elkészül 2015.06..30-ig

2014. május
31.

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

1

Nem valósult meg.

Igényfelmérés – Módosítás: 2015.06.30.
Közösségi mentorok kijelölése –2015.06.30.
Közösségi mentorok képzése – forrás esetén

2014.
december 31.

2015.06.30 Jegyző,
Intézményvezet
ők

3

nem valósult meg

Továbbképzési tervbe bekerül a ezen ismereteket átadó képzés szervezése 2015.06.30-ig

Idősek
idősek
esélyegyenlőségét az
áldozattá válás
megelőzését, az otthon
védelmét szolgáló
intézkedések

2013.
december 31.

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Központ

1

előadás szervezése történt

Idős személyek
idősek
közösségi
programokban való
csoportos részvétele, az
„Aktív időskor” helyi
szintű népszerűsítése a
„Silver City”
nemzetközi program
keretében

2014. május
31.

2015.12.31 Kistérségi
Gondozási
Központ

3
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Aszód Város
honlapjának
akadálymentesítése

fogyatékosok

50

Közösségi
mentorképzés

fogyatékosok
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Védett tulajdonságú
csoportokba tartozó
emberek speciális és
összetett
szükségleteivel,
problémáival
kapcsolatos
továbbképzések
biztosítása a helyi
önkormányzati
intézmények
szakembereinek

fogyatékosok

52

53

Minden
célcsoport

Minden
célcsoport

Nyilatkozat előadásról, résztvevők számáról

Az idősek társadalmi és gazdasági szerepének növelése, az aktív időskor életminőségének
javítása
Az idősödéssel összefüggő aktivitást fokozó lehetőségek keresése, tevékeny időskort szolgáló
gyakorlatok alkalmazása, tapasztalatok elterjesztése, hasznos és sikeres példák felkutatása –
nem történt intézkedés.
A fenti tevékenységek ügyében határidő 2015.06.30-ig.
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