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Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Somogyszob Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A település bemutatása
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Somogyszob az Árpádok korában a királynéi Següsd vármegyéhez tartozott. Az első írásos emlékek
1295-ben említik, ekkor László comesnek adományozták. Történelme során sokszor cserét gazdát,
nevet (Zoob, Poss, Zob, Szob) és változott a település helye is.
Három történelmi egyháznak van temploma. A katolikus templomot 1779-81-ben, a reformátust
1788-ban, az evangélikust 1938-ban építették.
A lakosság főleg földművelésből élt. A jelentős változást az 1870. évi XIII. tc. hozta. Ekkor
engedélyezték a Dombóvár – Zákány vasútvonal megépítését, melyhez 1892-1893-ban megépült a
barcsi és balatonszentgyörgyi szárnyvonal. Ezzel vasúti csomóponttá vált Somogyszob.
Megnövekedett a lakosság létszáma, az addigi református és evangélikus többséget nagyobbrészt
katolikus váltotta fel. Erős gazdasági fejlődésnek indult, melynek hatására 1901-ben körjegyzőségi
székhely lett. 1908-tól a település neve Somogyszob.
A vasutat követő fejlődésnek köszönhetően megnőtt az iparosok, kereskedők száma, vele együtt a
lakosság életszínvonala – megélénkül a közösségi és kulturális élet. Sorra alakultak az egyesületek,
a körök falujává vált a község. 1902-ben alakult a Polgári Olvasókör, 1914-ben megszervezik az
Iparos Kört.
1912. januárjától a somogyszobi uradalom gazdája Hohenlohe Oeringen Kraft Keresztély Ujest
herceg. A község 8314 kat. h. területéből 5556 kat. h. volt az övé.
1924-ben alakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 1926-ben a Vasutasok Köre, 1939-ben a
Somogyszob Vasutas Sportegyesület.
A második világháborút követően 1952-ben kapott Somogyszob villanyvilágítást. Ekkor kezdte
meg működését a Napköziotthonos Óvoda is. A község új Általános Iskolája 1959-ben épült. 1970ben megalakult a Törpevízmű Társulat a vezetékes ivóvíz kiépítésére.
1997-ben a vezetékes gázellátásba is bekapcsolódott a település. 2000. évben megkezdődött a
csatornahálózat kiépítése, 2003-ra teljes körű infrastruktúra hálózat épült ki a község egész
területén.
2007. január 1-től Somogyszob – Bolhás – Kaszó községek közös körjegyzőségben látták el a
település működtetés és fejlesztés feladatait. A Somogyszob - Kaszó - Bolhás Körjegyzőség
jogutódja 2013. január 1. napjától a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal.
A település jellege:
Somogyszob Somogy megye középső tájegységében, a Nyugat-Belső-Somogy kistájegységén
helyezkedik el. Közepes nagyságú település, mely a nagyatádi központú Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás tagja. Somogyszob – Bolhás – Kaszó községek vonatkozásában
közös önkormányzati székhely.
Közlekedési kapcsolatai, különösen vasúti vonatkozásban kiválóak, de a közúti kapcsolatai sem
rosszak. Területe sík, enyhén hullámos felszínű. Talaja gyengén közepes termékenységű erdőtalaj.
Elsősorban mező- és erdőgazdasági jellegű település, de meghatározó a közlekedés, az ipar és a
szolgáltatás szerepe is.
Somogyszob közigazgatási területe 48,02 km2, melyből a belterület 1,812 km2. Külterületi lakott
hely: Nagybaráti puszta.
Gazdasági háttér:
A bővülő és erősödő, elsősorban agrárvállalkozások mellett továbbra is jellemző a tőkeszegény
környezet.
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Döntően a mező-, erdő- és vadgazdálkodás, valamint az utóbbi időben a turizmus a meghatározó. A
kedvező közlekedési adottságok miatt a munkaerő nagy részének foglalkoztatása a közeli
településeken biztosított.
Jelentős vállalkozások és foglalkoztatók: a Nagybaráti pusztán található állattenyésztéssel és
mezőgazdasággal foglalkozó Claessens Group, az erdőgazdálkodási tevékenységet ellátó Mocz és
Társa Magánerdészet Kft., KASZÓ Zrt., az önkormányzat, a MÁV. Sokan ingáznak munkába
Nagyatádra, Kaposvárra, Marcaliba.
A munkanélküliség tekintetében fő okok közé tartozik a munkahelyek hiánya és az álláskeresők
képzettségi szintje. Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretei között próbál lehetőségei szerint a
kialakult foglalkoztatási helyzeten javítani.
A jelenlegi általános gazdasági helyzetben legfőbb célkitűzés a jelenlegi munkahelyek megőrzése,
azok munkaerővel való feltöltése, valamint együttműködés azokkal a lehetséges foglalkoztatókkal,
akik fejlesztéseket kívánnak megvalósítani.
Intézmény működtetés, intézmények:
A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, a Somogyszobi
Óvoda önállóan működő intézmény. A szakfeladatokat a Védőnői Szolgálat, parkgondozás és az
igazgatás látja el.
Oktatási – nevelési intézmények:
A Somogyszobi Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő
köznevelési intézmény. Megvalósult az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése, a
tornaterem felújítása és tetőcseréje.
Az önkormányzati fenntartásban lévő Somogyszobi Óvoda bővítése, a régi szárny, valamint az
udvar felújítása, a konyha átalakítása, korszerűsítése megtörtént.
Egészségügyi-szociális intézmények:
Az egészségügyi ellátást vállalkozó háziorvos végzi. A település egészségügyi ellátása jónak
mondható. A hétközi és hétvégi ügyelet a kistérségi ügyeleti szolgálat keretében működik, szintúgy
a hétvégi fogászati ügyeleti ellátás is. Nő a megbetegedések aránya. Az egészég megőrzés akadálya
a gazdasági nehézség, a megélhetési problémák, a prevenciós szemlélet és a megelőzés iránti
fogékonyság csökkenése.
A védőnői szolgálat keretében Somogyszob-Kaszó-Bolhás községek képeznek egy ellátási
területet somogyszobi székhellyel.
A Dél-Dunántúli Operatív Program „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” pályázati felhívásra
„A somogyszobi egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázaton elnyert támogatásból
megvalósult az orvosi és védőnői rendelő felújítása, komplex akadálymentesítése.
A gyógyszertárat vállalkozó gyógyszerész működteti.
Az Idősek Klubja megszűnése után a Szociális Épület a szociális ellátó rendszer, valamint a
szakfeladatokat ellátók és a közösségi civil szervezetek számára biztosít helyet. Az épület
tetőfelújítása, külső hőszigetelése megtörtént.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátása a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központtal
történő megállapodással rendezett.
A szakfeladatok működtetése egy intézménybe történő összevonással előnyösebb lehetne az
önkormányzat számára.
Kulturális, sport és közellátást nyújtó intézmények:
A kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítése hangtechnikai és eszközfejlesztéssel együtt
megtörtént.
A községi és iskolai könyvtár elhelyezése az iskolában megoldott.
A Klubok Háza felújítása szükséges a szabadidős és sporttevékenységekhez közösségi térként való
hasznosítás érdekében.
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A felújított sportöltöző a Somogyszobi Vasutas Sportegyesületnek biztosít helyet, környezete
felújításra szorul. Szükséges a szabadidőpark felújítása, szabadidős kültéri sportolási, edzési
lehetőségek kialakítása.
Az újonnan vásárolt Kossuth u. 6. szám alatti („Topogó”) épületének felújítása megvalósult,
hasznosítás tekintetében a kultúrház mellett közösségi térként is szolgálhat, a falu központjában
alkalmas helyszínt biztosítva a gyermekek, családok számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez,
családi rendezvények tartásához.
A közellátást nyújtó intézmények – kiskereskedelmi és vendéglátó egységek – felújítása az elmúlt
években megtörtént, az Atád Coop Zrt. működtetésével, illetve magánvállalkozásban működnek.
Infrastruktúra:
Közlekedés:
Vasúti közlekedés szempontjából a Budapest – Dombóvár – Gyékényes – Rijekai E71 nyomvonal,
a Somogyszob – Nagyatád szárnyvonal kedvező helyzetbe hozzák a település lakóit.
A közúti közlekedést a településen áthaladó 6814-es Nagyatád – Somogyszob – Segesd állami út és
az erre csatlakozó gyűjtő és kiszolgáló utak biztosítják mind belterületen, mind pedig a 68-as út
megközelítése szempontjából. A 6814-es számú közút felújítása Segesd és Somogyszob között
megtörtént, illetve folyamatban van, a településen Nagyatád felé átmenő teljes szakasz sürgős
felújításra szorul. Távolabbi településfejlesztési cél a belterületi elkerülő szakaszának megépítése
(Nagyatádi út - Sport utca - segesdi út).
A település 27 utcájából 2 nem aszfalttal ellátott. Útjaink állapota a részbeni aszfaltozásnak
köszönhetően jónak mondhatók, azonban folyamatos településüzemeltetési feladat a belterületi utak
karbantartása, felújítása, kátyúzása. A járdaburkolatok felújítása elkerülhetetlen a kihasználtság és
igény függvényében.
Belvíz-csapadékvíz elvezetés: A község területén átfolyó és egyesülő Somogyszobi Rinya
három ága a Taranyi Rinyába, mint befogadóba vezeti az átfolyó csapadékvizet. A településen lévő
csapadékvíz, belvíz elvezetése nagyon fontos feladat a magas talajvízzel jellemzett belterületi
ingatlanokról. A településen átfolyó Rinya ágak és a belsőségi árkok, mint befogadókhoz csatlakozó
belterületi zárt és nyitott árkok rekonstrukciója és felújítása folyamatos feladat. Nem beszélve a
lakossági ingatlanok kapubejáró átereszei működőképességének biztosításáról.
Elektromos ellátás, közvilágítás: A település számára a kétoldalú betáplálásnak
köszönhetően biztosított a zavartalan ellátás. A közvilágítás korszerűsítése hatékonysági és
költségtakarékossági szempontból azonban egyaránt fontos, valamint az ellátatlan területek
bekapcsolása a rendszerbe. Folytatni kell a szigetüzemű megújuló energiával működő lámpatestek
további elhelyezését, ahol a közvilágítási hálózatra történő rákötés indokolatlan többletköltséggel
járna.
Gázellátás: a település területén 1997. óta biztosított a vezetékes gázellátás, a kiépített
hálózat a várható bővítéseket és igényeket biztosítani tudja.
Vízellátás: Somogyszob és Bolhás községek vízellátását 2 db. mélyfúrású kút és a hozzá
csatlakozó víztisztító (vas- és mangántalanító) biztosítja. A tároló kapacitást pedig egy 100 m3-es
acéltorony szolgálja. A település érzékenységi besorolása „B” fokozatú – érzékeny területnek
minősül. Az 1970-ben épült azbesztcsöves gerinchálózat és a horganyzott csöves bekötővezetékek
folyamatos hibát okoznak (korrózió, csőtörés) – jelentős hálózati veszteséggel. Az egészséges
ivóvízellátás biztosítása érdekében cél a vízbázis védelme, a vas- és magántartalom csökkentésével,
az ivóvízhálózat folyamatos korszerűsítésével. A rendszer teljeskörű rekonstrukciója és felújítása
szükséges a víztisztító rendszerrel együtt.
Szennyvízelvezetés: Somogyszob-Bolhás községek szennyvíztisztítását egy 220 m3/nap
kapacitású szennyvíztisztító végzi, a szennyvíz továbbítását a gravitációs rendszerből 3 db átemelő
biztosítja. A tisztított szennyvíz befogadója a Hegyaljai árok. A szennyvízhálózat a település
egészén minden ingatlanra bekötésre került, a rákötési arány 90 % feletti. A szennyvíztelep
rekonstrukciója mindenképpen szükséges, illetve a hálózatba jutó csapadékvíz megakadályozása.
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Hírközlés: a helyi tájékoztatás egyik legfontosabb eszköze a csillagpontos kábeltelevíziós
rendszer, ezen keresztül működik a képújság, a lakosság részére a televízió, internet és telefon
elérhetőségének a biztosítása. Az informatikai lehetőségek biztosítása a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti.

Demográfia:
1. számú táblázat - Lakónépesség

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2014

1563

bázis év

1530
1509
1476
1443
n.a.

97,89%
98,63%
97,81%
97,76%
-

2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2019

Fenti táblázatból megállapítható, hogy a lakónépesség száma 2014. évtől folyamatosan csökken (5
év vonatkozásában 120 fő).
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Az állandó népességből
a megfelelő korcsoportú
nők és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300,
nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya
TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Férfiak

Nők

Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

752

780

1532

49,09%

50,91%

44
97
18
465
71
101

99
12
425
68
176

196
30
890
139
277

2,87%
6,33%
1,17%
30,35%
4,63%
6,59%

6,46%
0,78%
27,74%
4,44%
11,49%
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Fenti táblázatból megállapítható, hogy:
- a 18-59 évesek korcsoportja 58 %-kal magas arányt képvisel az állandó népességen belül,
- a 65 év feletti korosztály esetében a nők aránya több, mint 60 % (63,5 %).

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2014

264

190

138,95%

2015
262
2016
269
2017
264
2018
277
2019
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

178
192
197
196
n.a.

147,19%
140,10%
134,01%
141,33%
-

Az öregedési indexből kiderül, ha nem is egyenletesen, de folyamatosan elöregszik a település,
ezért az idősgondozás, mint feladat a jövő nemzedékét is érinti. A 65 év feletti állandó lakosok
száma a vizsgált évek viszonylatában folyamatos növekedést mutat, mely az öregedési index
viszonyszámában is megmutatkozik.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
(TS 0602)

2014

26

37

70,3%

-6,78

2015
23
2016
35
2017
32
2018
31
2019
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

42
47
47
45
n.a.

54,8%
74,5%
68,1%
68,9%
-

-11,93
-7,6
-9,7
-9,14
n.a.
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A belföldi vándorlásokat tekintve megállapítható, hogy az egyenleg negatív, a településről való
elvándorlás a jellemző.
A lakónépesség számának csökkenéséhez hozzájárul az is, hogy a főiskolán, egyetemen
továbbtanuló fiatalok tanulmányaik befejezését követően nem jönnek vissza a településre, jobb
munka- és kereseti lehetőségek reményében a fővárosban, nagyobb városokban keresnek
megélhetést, illetve egyre többen külföldön (Anglia, Németország, Ausztria) létesítenek
munkaviszonyt.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2014

14

22

-8

2015
10
2016
17
2017
12
2018
10
2019
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

17
19
26
16
n.a.

-7
-2
-14
-6
-
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Fenti táblázatok megállapítható, hogy a természetes szaporodás szintén negatív egyenleget mutat,
az élve születések száma minden évben jóval alacsonyabb a halálozások számánál.
Fontos kiemelni, hogy országos szintű probléma a gyermekvállalási kedv csökkenése, amely az
alacsony jövedelmekre, a munkahely elvesztésétől való félelmekre vezethető vissza. A folyamat
megállapítása, illetve lassítása országos színtű beavatkozást igényel.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő, vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Somogyszob Községi Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat,
mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatai ellátása, mind a helyi szintű közpolitika alakítása
során.
Az önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti.
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében,
hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak,
elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt
szolgálja, hogy a település minden állampolgárának esélye legyen a jó minőségű
közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
Somogyszob Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
• a diszkriminációmentességet,
• szegregációmentességet,
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, kik
számára a sikeres élet és társadalmi integrációs esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
Somogyszob Községi Önkormányzat alapvető célja, hogy községünk olyan település legyen, ahol
érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni.
Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj,
szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerint.
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása, amelyek
• szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű
csoportok számára,
• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi,
szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,
• támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával,
vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások
bevezetésével.

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

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
Somogyszob Községi Önkormányzat adott évre vonatkozó hatályos költségvetési rendelete
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020-2024. évre vonatkozó gazdasági programja
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I. 29.) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelemről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
szociális célú tűzifa támogatásról
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak adott évre vonatkozó
ellátásáról szóló átfogó értékelés
A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegysége Somogyszobi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata adott évre vonatkozó feladatellátásáról szóló
beszámolója
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (VII. 9.) rendelete a
közművelődésről
Településfejlesztési Koncepció
Településrendezési Terv
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az
egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény jelentősen módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény. 2015. március 1. napjától a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
jelentősen átalakult. Az átalakítás részeként egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök,
módosult a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre, bővült az
önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában, átalakult továbbá a
finanszírozás rendszere.
A változások főbb pontjai:
1. A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, mely
ellátások járási hatáskörbe tartoznak. Ide soroljuk az időskorúak járadékát, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, az ápolási
díjat, az alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátást, az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságot.
2. A módosítást megelőzően meglévő ellátások közül a rendszeres szociális segély, mint
ellátási forma megszűnt, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé
vált.
3. A kötelező segélyek közül kikerült a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelés
szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás.
A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és jogosultsági feltételekről az
önkormányzatok szabadon dönthetnek. A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó
segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a
krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési
támogatást nyújt.

14

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
25.) önkormányzati rendeletének célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében, megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális
rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit,
szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A képviselő-testület az ellátások biztosításával a
szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, illetve egyidejűleg
ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót
annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevekénységből származó
jövedelemből tudjanak gondoskodni.
A képviselő-testület gyermekvédelemről szóló 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendeletek célja,
hogy a település közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek
szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszűntetéséről, a hiányzó szülő gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
Az önkormányzat a rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli ellátást és a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető
ellátásokhoz való hozzájutást.
A képviselő-testület kiemelten kezeli a szociális alapellátások biztosítását, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
• A képviselő-testület minden év május 31-ig napirendjére tűzi a helyi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló jelentést, melynek keretén belül értékelésre
kerülnek a gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok.
• A képviselő-testület évente egy alkalommal, illetve központi jogszabály változások miatt
szükség szerint felülvizsgálja a települési támogatásokról szóló rendeleteit.
• Kiemelt figyelmet fordít a legrászorultabb családok, a hátrányos helyzetű gyermekek,
idősek szociális helyzetére, lehetőség szerinti segítségnyújtás.
• Óvoda konyha működtetése.
• A szociális étkeztetésben részesülők körének bővítése az igények szerint.
• Szociális tűzifa program pályázaton történő további részvétel.
• A gyermek- és ifjúsági korosztály szabadidő eltöltése helyszíneinek folyamatos
fejlesztése, a szabadidős tevékenységekhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
megteremtésének támogatása.
• A község játszótereinek megőrzése, ápolása.
• Folyamatos ismeretterjesztő tevékenységgel meg kell előzni a fiatalok káros
szenvedélyeinek kialakulását.
• Helybeliek közösségi célú foglalkoztatása.
• Az egyedül élő időskorúak számára jelzőrendszer szolgáltatás fenntartása.
• Ki kell alakítani a szépkorúak művelődési lehetőségeinek új formáit, színtereit.
• Idősek Napja rendezvényének visszaállítása, 65 év felettiek részére karácsonyi
ajándékutalvány biztosítása.
Cél, hogy a törvényi előírásokon túl a településen olyan támogatási rendszer működjön, amely az
állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgál.
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A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
a gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és
ezek hatásait folyamatosan vizsgálni szükséges.
A képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere 5/2020. (III. 31.) számú határozatával
az „„Értékmegőrzés és értékteremtés” eredményeinek megtartása, fenntartható használata, további
értékteremtés” címmel elfogadta Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20202024. közötti gazdasági programját, mely a feladatközpontú működtetés és fejlesztés stratégiai
terve, olyan célkitűzések összehangolt összegzése, amelynek célja, hogy Somogyszob lakosai
életének komfortja biztosítható maradjon, a település folyamatos fejlődése biztosítható legyen, a
környező települések körében elért pozíciója megtartható, de inkább javítható legyen.
A 2019. október 13-án megválasztott képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a község
működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához
szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat önkormányzati fenntartású
intézményrendszeren keresztül elláttassa a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek
figyelembevételével. Célja az itt élők életminőségének további javítása, a település és lakói vagyoni
és jövedelmi gyarapodásának előmozdítása, a munkahelyteremtés ösztönzése.
A képviselő-testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek
kiaknázásával biztosítsa a község és polgárainak jövőjét, erősítse a kistérségi szerepkörét.
A gazdasági program a lehetséges fejlesztési irányok között elsőbbséget biztosít a forrásteremtő
pályázati, illetve partneri együttműködésben megvalósuló programoknak. Értékesnek tekinti azokat
a célkitűzéseket, amelyek a magán-, a civil és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre, és
munkahelyeket hoznak létre.
A gazdasági program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának reális szintű
kiegyensúlyozására törekszik. Somogyszob fejlődése szempontjából meghatározó jelentősége van a
népességmegtartó képességének.
A gazdasági program a meghatározott célkitűzések megvalósítása során elsőséget ad a személyes
boldogulásra is esélyt adó, a Somogyszobon élők komfortérzetét javító programoknak.
Képviselő-testületének fő célja a település lakóinak szolgálata. Felelősséget érez a településért és
munkájában érvényesíti a közérdek elsőbbségét az egyéni érdekekkel szemben. Célja a helyi
értékek, természeti és épített környezet védelme, hagyományok ápolása. Somogyszob község
működésének és fejlődésének stratégiai elemei a gazdasági élet erősítése, a közszolgáltatások
színvonalának javítása, a nevelés-oktatás terén az eredményes, korszerű és hatékony tevékenység
továbbfejlesztése, valamint a község lakosságának közéleti aktivitására, tenni akarására épülő
önkormányzati munka.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási Megállapodása az egészségügyi, a
szociális, valamint a család-, gyermek- és ifjúságvédelem feladatainak ellátására irányul.
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Az egészségügyi szolgáltatás esetében a társulás a központi orvosi ügyeletet közösen tartja fenn. A
Nagyatád székhelyű (Nagyatád, Tallián u. 2/A. Egészségügyi Központ) központi orvosi ügyelet a
háziorvosi praxishoz kapcsolódó sürgősségi betegellátást a 18 társult települési önkormányzat
működési területére kiterjedően végzi.
A Társulás által alapított és fenntartott Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi
intézményegysége a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározott feladatok közül az alábbiakat látja el:
családsegítő szolgálat működtetése,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése
házi segítségnyújtás biztosítása,
szociális étkeztetés,
szakmai tanácskozást szervez a szociális ellátó rendszerben résztvevő szakemberek számára.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait.
Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, becslésre és
helyi ismeretekre támaszkodtunk.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység újkeletű fogalom, a XX. század második felében jelent meg. Azt a jelenséget
értjük alatta, amikor valaki hosszú időn keresztül a relatív szegénységi küszöb alatt él, és nem
látszik annak lehetősége, hogy helyzetéből önerővel, külső beavatkozás, segítés nélkül ki tudna
törni. A mélyszegénység esetén a kockázati tényezők összeadódnak: alacsony iskolai végzettség,
ami miatt kiszorulnak a munkaerő-piacról, munkalehetőségek hiánya, elzárt falvakban élnek,
ahonnan nehéz a közlekedés az esetleges munkalehetőségekhez, a szolgáltatások (oktatás, szociális,
egészségügy) csak részlegesen érhetőek el, és mindehhez még társulnak lakhatási problémák is. A
mélyszegények körében felülreprezentált a romák aránya, de a többségük nem roma.
A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony
képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat az
elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és
kirekesztéshez vezet. Mindezek együtt szükségszerűen előidézik a szegénység és kirekesztődés újra
termelődését, generációk közötti átörökítését.
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
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Legjellemzőbb problémák:
• munkanélküliség, tartós munkanélküliség, a munkalehetőségek, valamint az alkalmi munkák
hiánya, az e miatti súlyos anyagi gondok, amelyeknek egyenes következménye az éhezés,
tüzelő hiánya, a különböző szolgáltatók felé fennálló tartozások kiemelkedően magas
gyakorisága és mértéke, a pénzintézeti kölcsönök vissza nem fizetése következtében
fenyegető végrehajtási eljárás és kilakoltatás;
• eladósodás, teljes ellehetetlenülés;
• alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya;
• megváltozott munkaképesség, rokkantság ténye és ezzel összefüggésben a rehabilitációs
munkahelyek hiánya;
• az alacsony jövedelem;
• a nyomasztó gondok következtében kialakuló egészségügyi problémák, betegségek.
Somogyszobon a 2019. évi önkormányzati választásokon a 1286 fős választásra jogosultból 86 fő
vetette fel magát a roma nemzetiségi választói névjegyzékbe. A nemzetiségekkel kapcsolatban
kiemelendő, hogy csak önkéntes nyilatkozat alapján lehet nyilvántartani, jogszabályban
meghatározott módon azt, hogy ki milyen nemzetiséghez tartozik. Önkormányzatunk nem
rendelkezik nemzetiségre vonatkozó önkéntes nyilatkozattal a település tekintetében.
A község számos utcájában a romák együtt élnek a nem roma többséggel, ami egyértelműen arra
utal, hogy jellemzően nem merülnek fel problémák a romák és nem romák között.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, de a jövedelmi
viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai
végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön a munkahelyek
alacsony száma mellett a munkaerő-piacra jutás fő akadálya az alacsony iskolázottság, valamint a
tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

1169
1153
1118
1085
1059
-

69,5
49
49
59
46,25
n.a.

11,54%
8,14%
8,40%
10,33%
8,35%
-

54,25
48,75
38,5
41,25
43,5
n.a.

9,57%
8,85%
7,20%
8,03%
8,61%
-

124
98
88
100
90
-

10,59%
8,48%
7,83%
9,24%
8,47%
-

2014
602
567
2015
602
551
2016
583
535
2017
571
514
2018
554
505
2019
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen
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A nyilvántartott álláskeresők száma a vizsgált évek vonatkozásában csökkenést mutat. A fenti
táblázatokból kitűnik, hogy a nyilvántartott/regisztrált munkanélküliek vonatkozásában a férfiak és
nők száma jelentős eltérést nem mutat.
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

124

98

88

100

90

0

Fő

1,75

4,75

2

2,5

1,75

n.a.

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

1,41%
19,75
15,96%
12,75
10,30%
12
9,70%
15
12,12%
18,75
15,15%
15,5
12,53%
11,5
9,29%
14,25
11,52%
2,5
2,02%

4,86%
15
15,35%
11,25
11,51%
7,25
7,42%
13
13,30%
10,75
11,00%
16,25
16,62%
7,75
7,93%
7
7,16%
4,75
4,86%

2,29%
14,5
16,57%
9
10,29%
6,25
7,14%
10
11,43%
12,25
14,00%
14,25
16,29%
7,75
8,86%
6,75
7,71%
4,75
5,43%

2,49%
11,5
11,47%
12,75
12,72%
6,5
6,48%
11
10,97%
14,25
14,21%
15,25
15,21%
7
6,98%
9,25
9,23%
10,25
10,22%

1,95%
11
12,26%
8,25
9,19%
5,25
5,85%
9,75
10,86%
12
13,37%
15,25
16,99%
7,5
8,36%
6
6,69%
13
14,48%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-

Fő
összesen

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint
180 napnál
hosszabb ideje
Nők és férfiak aránya, a 180
180 napon túli nyilvántartott
regisztrált
napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint
Év
munkanélküliek
álláskeresőkön belül
aránya (TS 1501)
%

Férfi

n.a.
2014
23,12
n.a.
2015
20,46
n.a.
2016
10,82
n.a.
2017
24,44
n.a.
2018
22,56
n.a.
2019
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

n.a.

0
0
0
0
0
0

-

-

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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A 180 napnál régebben munkanélküliek aránya a vizsgált időszakban átlagosan 20 % körüli, 2016.
évben volt a legalacsonyabb (10,82, %).
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

%
2001
#HIV!
2011
94,1%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

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

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
#HIV!
80,1%

%
#HIV!
5,9%

%
#HIV!
19,9%
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
munkanélküliek
végzettség szerint
/nyilvántartott
Év
álláskeresők
8 általánosnál
8 általánosnál magasabb iskolai
Általános iskolai
száma összesen alacsonyabb végzettség
végzettség (TS 0903)
végzettség (TS 0902)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2014
124
2,5
2,02%
52,75
42,63%
68,5
55,35%
2015
98
3,75
3,84%
36,75
37,60%
57,25
58,57%
2016
88
2
2,29%
38
43,43%
47,5
54,29%
2017
100
2,75
2,74%
41,5
41,40%
56
55,86%
2018
90
2,25
2,51%
32,75
36,49%
54,75
61,00%
2019
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek
száma csökkenő, míg a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek száma növekvő tendenciát
mutat.
A közmunkaprogram keretében lehetőség van az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatására.

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók száma
(TS 3401)

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

Fő

%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
Általános iskolai felnőttoktatásban résztvevő a településen nincs.
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Év

Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen

Fő

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Fő

Fő

%

%

2014
n.a.
2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
2018
n.a.
2019
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

Fő

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásban
(TS 3601)

%

Fő

-

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Középfokú felnőttoktatásban résztvevő a településen nincs.

c) közfoglalkoztatás
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. Megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka és a
közhasznú munkavégzés, melyeket az egységes közfoglalkoztatás rendszere váltott fel. A
foglalkoztatás szervezését az önkormányzat látta el.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoztatás”,
amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges
munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az
önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.
A közfoglalkoztatás számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban (a továbbiakban: FHT) részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális
ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok,
menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) átmeneti jellegű, határozott időtartamú
foglalkoztatására.
Azt, hogy ki lehet közfoglalkoztatott, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.)
határozza meg.
A közfoglalkoztatás szervezését az önkormányzat látja el, Kaszó és Bolhás településekkel közösen
1 fő munkavállalót foglalkoztat a Munka Törvénykönyve szerint a közfoglalkoztatás szervezői
feladatok ellátására.
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3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatás
ban résztvevők
Közfoglalkoztatásb
Közfoglalkoztatás
aránya a
an résztvevő
év
ban résztvevők
település aktív
romák/cigányok
száma
korú
száma
lakosságához
képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest

2017

30

2,8 %

n.a.

n.a.

2018

27

2,6 %

n.a.

n.a.

3,6 %

n.a.

n.a.

2019
35
Forrás: Önkormányzat adatai

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma a vizsgált időszakban 2019. évben volt a legmagasabb, az
aktív korú lakossághoz képest 3,6 %. Az önkormányzat a munkanélküliek megélhetésének javítása
érdekében törekszik a mind szélesebb körű közfoglalkoztatásra. Kötelező és önként vállalt feladatai
ellátása érdekében a Start munkaprogramok keretein belül 8 órában havonta átlagosan 10 főt, a
hosszabb időtartamú közmunkaprogramok keretében átlagosan 3 főt alkalmazott. A
közfoglalkoztatottak feladatai között elsősorban az önkormányzati ingatlanok karbantartása,
közterületek, parkok, temető gondozása, valamint az önkormányzat intézményeinél jelentkező
feladatok ellátása volt. 2019. évben a statisztikai létszám előirányzat átlag összesen 16 fő.
A Mocz és Társa Kft.-nek, valamint a KASZÓ Zrt.-nek jelentős szerepe van a közfoglalkoztatás
terén.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Somogyszob község Belső-Somogy déli részén, a megyeszékhelytől délre, 40 km-re, a
Dombóvár-Gyékényes vasútvonal mentén helyezkedik el. Vasúti csomópont, itt ágazik ki a
Dombóvár-Gyékényes vasútvonalból a Somogyszob-Balatonszentgyörgy (a vasútvonalon a személyszállítás
2009. december 13-tól szünetel) és a Nagyatád-Somogyszob vasútvonal. A közúti közlekedést a

településen áthaladó 6814-es Nagyatád - Somogyszob - Segesd állami út és az erre csatlakozó
gyűjtő és kiszolgáló utak biztosítják mind belterületen, mind pedig a 68-as út megközelítése
szempontjából, így közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók.
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja vállalkozások
működő foglalregisztállami
foglalkozrált
kiskeszektorvendégkoztatási
vállalko- reskeban
kivetett
befizetett
látótatási
prograév
zások
delmi
foglal- iparűzési iparűzési
helyek
progra- mokban
száma a üzletek
kozadó
adó
száma
mok
részttelepüszáma
tatottak
száma
vevők
lésen
száma
helyben száma
2015
n.a.
10
7
n.a,
61 312 549 55 100 000
17
48
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2016

n.a.

10

7

n.a.

70 722 382 65 917 000

16

43

2017

n.a.

10

7

n.a.

86 288 441 58 934 823

9

30

2018

n.a.

8

8

n.a.

76 251 328 64 199 441

11

27

n.a.
6
9
n.a.
2019
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

97 456 072 97 490 468

5
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A bővülő és erősödő, elsősorban agrárvállalkozások mellett továbbra is jellemző a
tőkeszegény környezet. Döntően az állattenyésztés, a mező-, erdő- és vadgazdálkodás a
meghatározó. A kedvező közlekedési adottságok miatt a munkavállalók nagyobb hányada eljár a
településről dolgozni. Jelentős vállalkozások és foglalkoztatók: a Nagybaráti pusztán található
Claessens Group cégcsoport vállalkozásai, az erdő- és vadgazdálkodási, valamint oktatási és
turisztikai szolgáltatást végző Mocz és Társa Magánerdészet Kft., a KASZÓ Zrt., a MÁV, az
önkormányzat. Sokan ingáznak munkába Nagyatádra, Kaposvárra, Marcaliba.
A munkanélküliség tekintetében a fő okok közé tartozik a munkahelyek hiánya és az
álláskeresők képzettségi szintje. A roma lakosság tekintetében további probléma, hogy kevés
közöttük, akinek szakmája van. Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretei között próbál
lehetőségei szerint a kialakult foglalkoztatási helyzeten javítani. A bejelentett egyéni vállalkozók
száma hozzávetőleg 40 fő, melyek alkalmazottat nem, vagy csak csekély számban foglalkoztatnak.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Nem releváns.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
A munkanélküliek álláskeresésében alapvetően a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya nyújt segítséget, de meg kell említeni a Somogyi
Munkanélküliekért Alapítványt, mely kaposvári székhelyű és szintén az álláskeresést segíti. Helyi
foglalkoztatási programok a különböző közfoglalkoztatási programok.

g) mélyszegénységben élők és romák
intézményekben történő foglalkoztatása

települési

önkormányzati

saját

fenntartású

Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a romák és a mélyszegénységben élők kiemelt
célcsoport. Megélhetési problémáik kezelése, képzésük, foglalkoztatási helyzetük, ezekkel pedig
társadalmi felzárkóztatásuk segítése fontos feladat.
Településünkön működik a Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amely együttműködve a települési önkormányzattal - a közfoglalkoztatási és közmunka programok
kapcsán közreműködik a foglalkoztatottak kiválasztásában, esetleges konfliktuskezelésben. A
mélyszegénységben élők és a romák önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatására vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

26

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzéséhez folytatott adatgyűjtés során nem merült fel
foglalkoztatással kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés esete. Az önkormányzat a foglalkoztatás
során az esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges lépéseket megteszi, nem alkalmaz
diszkriminatív eljárásokat, eleget tesz jogszabályi kötelezettségének.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A pénzbeli és természetben nyújtott, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal
kapcsolatos feladatok végrehajtása a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján történik.
A Járási Hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági
feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére. Az aktív korúak támogatása lehet foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80 %-a, 22.800
Ft. Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult, kivéve, ha az
egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

2014
1 169
2015
1 153
2016
1 118
2017
1 085
2018
1 059
2019
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

1
1,25
2,25
6,25
11
n.a.

0,09%
0,11%
0,20%
0,58%
1,04%
-
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
Fő
2014
124
9,5
2015
98
9,25
2016
88
10,25
2017
100
13,5
2018
90
13,75
2019
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
7,7%
9,5%
11,7%
13,5%
15,3%
-
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

54,5
41,25
38,75
48
33,75
n.a.

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
Foglalkoztatást helyettesítő
részesülők átlagos száma 2015. márc. támogatásban részesítettek átlagos
1-től érvényes módszertan szerint
havi száma (2015. március 01-től az
(TS 5401)
ellátásra való jogosultság megváltozott)
Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %-ában

n.a.
6,3
9,94
n.a.
n.a.
n.a.

4,66%
3,58%
3,5%
4,4%
3,2%
-

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

A képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései alapján az
alábbi ellátásokat nyújtja:
a) pénzbeli ellátások:
• települési támogatást,
jövedelemtől függő települési támogatás:
− lakhatást érintő elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt létfenntartási támogatást,
− betegséghez gyógyszertámogatást,
− krízishelyzethez eseti támogatást,
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jövedelemtől független települési támogatás:
− halálesethez temetési támogatást.
• temetési kölcsönt,
• hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatást és
• időskorú személyek támogatását
b) természetben nyújtott szociális ellátások:
• köztemetés
c) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az alábbiakat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
e) a közösségi ellátások,
f) támogató szolgáltatás,
g) utcai szociális munka,
h) nappali ellátás.
Az önkormányzat az alapszolgáltatásokat társulásban, a társulás által fenntartott RSZSZK Segesdi
Intézményegysége útján biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló szabályokat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásáról szóló rendelete tartalmazza.
A szociális rendelet szabályainak megfelelően 2019. évben létfenntartási támogatás iránt 2019.
évben 51 fő nyújtott be kérelmet. A jegyző a létfenntartási támogatást 48 esetben megállapította, 3
fő esetében a kérelem elutasításra került. Temetési támogatás iránt 2019. évben 22 alkalommal
nyújtottak be kérelmet, a támogatás minden esetben megállapításra került.
2019. évben is pályázott az önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra és 152 m3 mennyiségű kemény lombos tűzifára
nyert el támogatást, melyből 60 fő részesült 2 m3 vagy, 3 m3 tűzifa támogatásban.
Emellett a téli rezsicsökkentés keretében 189 háztartás jutott támogatáshoz.
A hulladék közszolgáltatási díj támogatás a lakosság részére teljes egészében visszatéríti a
hulladékszállítás díját. 2019. évben két alkalommal, összesen 981 esetben, 494 fő részére állapította
meg a jegyző a támogatást, ezzel is enyhítve a családok megélhetési gondjait.
A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket átruházott hatáskörben a
polgármester és a jegyző gyakorolja. A képviselő-testület a gyógyszertámogatással, temetési
támogatással, temetési kölcsönnel és köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskörét a
polgármesterre; a létfenntartási támogatással, az eseti támogatással és a közszolgáltatási
díjtámogatással kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházta át.
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a.

2014
638
n.a.
2015
638
n.a.
2016
637
n.a.
2017
637
n.a.
2018
637
n.a.
2019
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Bérlakás állomány
(db)
n.a.

Ebből elégtelen
Ebből elégtelen
Egyéb lakáscélra
lakhatási
lakhatási
Szociális
használt nem
körülményeket
körülményeket
lakásállomány (db)
lakáscélú ingatlanok
biztosító lakások
biztosító lakások
(db)
száma
száma
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma (TS 6001)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar

164
130
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma (TS 6101)

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Önkormányzatunk összesen 5 bérlakással rendelkezik, melyből három lakott, az egyik lakás az
állapota miatt teljes felújításra szorul. Bérletük elsősorban közigazgatási, oktatási és egyéb feladat
ellátásához kapcsolódik. Az önkormányzat új bérlakások, akár szociális bérlakások építésének
lehetőségét is fenntartja.
Somogyszob lakásállománya stagnál, ez magyarázható a népesség csökkenésével, a
gazdasági válsággal, illetve a csekély lakásépítési ösztönzéssel.
a) szociális lakhatás
Az önkormányzat bérlakásai közül egy lakás van, melynek bérbeadására szociális alapon került sor.
b) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Az önkormányzatnak nincs tudomása egyéb lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlanról a
településen nincs.
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c) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
A településen egy elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás található. Községünkben
hajléktalan személyről nincs tudomásunk. A legközelebbi hajléktalanszálló Kaposváron található.

d) lakhatást segítő támogatások
A lakásfenntartási támogatás, mint lakhatáshoz kapcsoló rendszeres ellátás 2015. március 1.
napjától kikerült a szociális törvényből. Az önkormányzat jelenleg érvényben lévő szociális
rendelete lakásfenntartási támogatás nyújtására nem ad lehetőséget, jövedelemtől függő pénzbeli
ellátásként létfenntartási támogatás nyújtható lakhatást érintő elemi kár elhárításához, illetve
lakhatáshoz kapcsolód támogatásnak minősíthető a hulladékszállítási díj támogatás is.
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok
felhalmozódása. Tapasztaljuk, hogy a szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok
felhalmozódása és a lakossági adósságállomány folyamatos újratermelődése.
e) eladósodottság
Adósságcsökkentési támogatást az önkormányzat nem nyújt.

f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
Somogyszob község külterületi lakott helye Nagybaráti puszta, ahol jelenleg 2 család él
életvitelszerűen. Az ingatlanok közműszolgáltatással (víz, villany) ellátottak. Tömegközlekedés
nem érinti a pusztát.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz
való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Településünkön telep/szegregátum, mint lakókörnyezet nem található.
b) a telep/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Nem releváns.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nem releváns.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyi ellátás terén színvonalas, állandó és sokrétű egészségügyi szolgáltatási
rendszer helyi fenntartása kapcsán szükséges:
• a jelenleg működő egészségügyi szolgáltatások – háziorvosi, központi orvosi ügyelet,
fogorvosi, gyermekorvosi, védőnői, gyógyszertári – hatékony működési feltételeinek
jövőben biztosítása,
• a képviselő-testület, a közös önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális
ellátást végző intézmények, személyek folyamatos együttműködése az egészséges
életmód feltételeinek javítása érdekében,
• azon kezdeményezések támogatása, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre
irányulnak,
• szűrővizsgálatok lehetőségeinek feltérképezése, népszerűsítése, egészséges
életmóddal, életvitellel kapcsolatos előadások megtartása, a civil szerveződések
bevonásával,
• önkéntes véradás népszerűsítése, annak segítése.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Somogyszob Községi Önkormányzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben
meghatározott, egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatait egészségügyi feladat-ellátási
szerződések útján látja el, melyek a következők:
• háziorvosi ellátás (háziorvos egyben ellátja a gyermekorvosi teendőket is),
• fogorvosi ellátás,
• az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,
• iskola-egészségügyi ellátás.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

2014

Felnőttek és gyermekek
részére tervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
1

2015
2016
2017
2018
2019

1
1
1
1
1

év

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az önkormányzat a tulajdonában lévő orvosi rendelőt, annak tárgyi eszközeit, felszereléseit
térítésmentesen biztosítja a vállalkozó háziorvos részére. A háziorvosi feladatok megfelelő szintű
ellátása érdekében a szükségessé váló eszközök beszerzéséről folyamatosan gondoskodik.
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A Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP 3.1.3/G-14 kódszámú, az „Egészségügyi alapellátás
fejlesztése” című pályázati kiíráshoz benyújtott, „A somogyszobi egészségügyi alapellátás
fejlesztése” című nyertes pályázattal megvalósult a somogyszobi háziorvosi és védőnői szolgálat
ellátását szolgáló ingatlan infrastruktúrájának javítása, komplex akadálymentesítése.
A háziorvos tevékenységéről minden évben beszámol a képviselő-testület felé, mely beszámolókból
megállapítható, hogy a népesség egészségügyi helyzetét tekintve a magas vérnyomás - mint
népbetegség - a lakosság átlag 20 %-át érinti. Az ún. belgyógyászati megbetegedések fordulnak elő
leggyakrabban (magas vérnyomás, szívbetegségek, cukorbetegség, rosszindulatú daganatok).
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) b) bekezdése értelmében a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. Ezen
törvény 152. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.
A fogorvosi alapellátást Nagyatád városban ellátó, az önkormányzattal szerződést kötött fogorvos
ellátási kötelezettsége külön megállapodás alapján kiterjed Somogyszob lakosságára is.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént a körzeteket kialakítása, melynek alapján
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben csatlakozott a Nagyatád
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,
védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) számú
rendelete szerinti 4. számú fogorvosi körzethez. A képviselő-testület Nagyatád Város
Önkormányzatával együtt feladat-ellátási szerződést kötött a Hollósy-Dental Fogorvosi Bt-vel a
nagyatádi 4. számú vegyes fogorvosi szolgálat fogorvosi feladatainak ellátására területi ellátási
kötelezettséggel.
Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a fogorvos végez megállapodás alapján,
melyen minden tanuló megjelenik.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához – az egészségügyi szolgálttásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1. alanyi jogon, 2.
normatív alapon, 3. méltányossági alapon.
A korábban önkormányzati hatáskörben lévő alanyi és normatív alapú közgyógyellátás 2013. január
1-jével átkerült a járási hivatal hatáskörébe. Az önkormányzatnál maradt méltányossági alapon
megállapítható közgyógyellátás a jogszabályi változások következtében 2015. február 28. napjával
megszűnt.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2015
2016
2017
2018
2019

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha
állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan
beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.
34

A korábban önkormányzati hatáskörben lévő ápolási díj 2013. január 1-jével átkerült a járási
hivatal hatáskörébe. Az önkormányzatnál maradt méltányossági alapon megállapítható ápolási díj
a jogszabályi változások miatt 2015. február 28. napjával megszűnt.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2015
2016
2017
2018
2019

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
2015. március 1-től a megszűnt támogatások helyett az önkormányzat települési támogatás néven
nyújt támogatást a rászorulóknak létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, időszakosan
bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma esetén.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Községünkben a prevenciós és szűrőprogramok szervezésének hagyománya van. A programok az
egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítását célozzák a lakosság körében, főként a
gyermekek, idősek, illetve a magas kockázatú célcsoportokra fókuszálva, együttműködve a Magyar
Vöröskereszttel, az érintett egészségügyi intézményekkel, háziorvossal, védőnővel,
családgondozóval, oktatási-nevelési intézményekkel (egészségnapok szervezése óvodás-iskolás
korúak részére /szülőkkel együtt/, szűrővizsgálatok szervezése a településen, illetve adott
egészségügyi intézménybe történő csoportos szállítás megszervezése ingyenes részvétellel).

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés a település szinte minden célcsoportja számára
Nagyatád városban biztosított. A rehabilitációs szolgáltatásokat az érintettek a nagyatádi kórházban,
valamint a nagyatádi Gyógyfürdőben (mozgásszervi) vehetik igénybe. A szolgáltatások OEP által
finanszírozottak.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az önkormányzat a Somogyszobi Óvoda épületében lévő konyha működtetésével biztosítja az
óvodás-iskolás korú gyermekek étkeztetését, a szociális étkeztetést, valamint dolgozói- és
vendégétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztályok egészséges étrendjére vonatkozó
elvárásoknak. A közétkeztetést szolgáló konyha felújítása (külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje,
fűtés-, világítás korszerűsítés, megújuló energia hasznosítás, akadálymentesítés, eszközbeszerzés)
pályázati forrásból megvalósult.
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sport kiemelkedő jelentőségét,
rendszeres testedzés betegségek megelőzésére tett jótékony hatását elismerve alkotta meg az
önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a helyi testnevelési és sport tevékenység
támogatásáról szóló 5/2002. (IV. 18.) számú rendeletét.
Somogyszob Község Önkormányzata e rendelet megalkotásakor arra törekedett, hogy a
közigazgatási területén lakó állampolgárok rendszeres testedzéséhez való jogát mind szervezésben,
mind finanszírozásban minél magasabb színvonalon biztosítsa. Kinyilvánította, hogy közszolgálati
tevékenységként kell megjelennie az önkormányzat feladatai között. El kell érni, hogy a sport a
lakosság egészségi állapotának javításában jelentős szerepet kapjon. A szabadidő hasznos
eltöltésében játsszon meghatározó helyet, szerepet. A testnevelési és sport részterületei – óvodai és
iskolai testnevelés, diáksport, a verseny-, illetve látványsport stb. – egymással kölcsönhatással,
egymást kiegészítve egészet képezzenek. A fejlesztéseknek összehangoltnak és egyenrangúnak kell
lenni. A sporttevékenységek gyakorlása során az önkormányzat sportlétesítményei
megkülönböztetés nélkül mind tömegsport, mind diáksport, mind versenysport céljára igénybe
vehetők, hiszen a sporthoz való jog megillet minden személyt, nem, kor, vallás, politikai, nemzeti,
vagy társadalmi származástól független, vagy egyéb különbség tétel nélkül.
A sport feladatok ellátáshoz teret biztosít az önkormányzati tulajdonú sporttelep, melyen található
egy 106 x 76 m nagyságú labdarúgópálya, 40 x 20 m nagyságú kispálya és egy 80 m2-es öltöző.
A labdarúgópálya 1970-ben, az öltöző 1994-ben épült. 2012. évben pályázati támogatásból
megvalósult az öltöző tetőhéjazat cseréje, az épület külső hőszigetelése és felújítása, valamint a
nyílászárók cseréje, az épületen belül a vizesblokkok, zuhanyzók felújítása.
A képviselő-testülete a Somogyszobi Általános Iskola (7563 Somogyszob, Kossuth L. u. 18.)
udvarán műfüves 60x40 m-es labdarúgópályát létesített, melynek óvodai, iskolai, sport- és
közösségi célú használatát szabályzat rögzíti.
A fejlesztés több célcsoportra irányul: a Somogyszobi Vasutas Sportegyesületben és a Somogyszobi
Judo Clubban sportoló fiatalok és felnőttek, az általános iskola diákjai Somogyszob, Kaszó, Bolhás
településekről, Somogyszob község teljes lakossága és Kaszó község lakossága (mivel ott
sportlétesítmény nem áll a lakosság rendelkezésére).
Az aktív életvitel növelése érdekében kültéri sportpark létrehozásával egy mindenki számára
elérhető sportolási lehetőség kerülhetne kialakításra, mellyel mindenki számára egy szabadon,
ingyenesen elérhető, akadálymentes sportolásra alkalmas terület jönne létre.
Az óvodás, valamint iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelése megfelelő képzettségű szakember
által az általános iskola tornatermében biztosított.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Rinyamenti Szociális Szolgáltató
Központ az önkormányzattal fennálló megállapodása alapján biztosítja az állampolgárok számára az
egyenlő esélyű hozzáférést. Az önkormányzat a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi
Intézményegységén keresztül látja el a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás, valamint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait.
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről gondoskodik az önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
2019. december 31.-i állapot szerint 147 személy igényelt étkezést, ebből 107 fő elvitellel étkezett,
40 fő pedig kiszállítást kért.
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Az étkezés térítési díja a nyugdíjminimum összegének 150 %-a alatti jövedelmek esetén 250
Ft/ebéd (összesen 8 fő tartozik ebbe a csoportba), az ezen értékhatár feletti jövedelmek esetén 380
Ft/ebéd.
A gondozónők igyekeznek az ügyfelekkel folyamatos kapcsolatot tartani, az ételt a helyi konyháról
szállítják ki gépjárművel azoknak, akik ezt a szolgáltatást kérik. A kiszállítás díja 60 Ft/nap. Az
ellátást igénybe vevők többsége a 65 év feletti nők köréből kerül ki.
A foglalkoztatott 2 fő gondozónő rendelkezik az előírt végzettséggel, közalkalmazotti státuszban
vannak foglalkoztatva. A gondozónők az érzelmi kompetenciáik (szociális érzékenység) alapján
feladataikat lelkiismeretesen végzik.
A házi segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek
megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosító gondozási forma.
A szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai,
mentális és szociális szükséglete biztosított legyen (kliensek meghallgatása, személyi higiéné
biztosítása, bevásárlás, orvoshoz kísérés, igénylők meleg étellel történő ellátása, támogatásokhoz
való hozzájutás elősegítése, ügyintézés, lelki segítségnyújtás, egészségügyi szakképesítést igénylő
ápolási feladatok ellátása, kapcsolattartás elősegítése a családdal, közösségi rendezvény
szervezésében való részvétel). 2019. december 31-én a házi segítségnyújtásban részesülők száma 23
fő volt a településen, mely a két gondozónő között arányosan oszlik meg. A 23 főből szociális
segítésbe 2, míg személyi gondozásba 21 fő részesült. Az étkezéshez hasonlóan a házi
segítségnyújtás adta lehetőségeket is elsősorban a 60 év felettiek, egyedül élők, vagy egészségi
okok miatt rászorulók veszik igénybe. Jelenleg a térítési díj 140 Ft/óra.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idős, beteg, egyedül élő, önmagát nehezen ellátó emberek
segítésére szolgál. Az ellátás célja, hogy egészségben és biztonságban továbbra is otthonukban
élhessenek olyan idős emberek is, akik ezen szolgálat nélkül kórházi, vagy bentlakásos intézményi
ellátás igénybevételére kényszerülnének. Településünkön 1 készülék működik, 2019. évben riasztás
nem történt.
Az intézmény működése során alapvetés, hogy a nyújtott szolgáltatásokkal igyekezzenek kielégíteni
az alapvető lakossági szükségleteket, igényeket, a helyi kezdeményezések, a szakmai kompetencia
összekapcsolásával, így küzdeni az életfeltételek javításáért, a családok, az idősek, a nyugdíjasok
szociális, mentális problémáinak megoldásáért, kiszolgáltatottságuk enyhítéséért. Az intézmény
célja, hogy a működési területén élőknek segítséget nyújtson a szociálismunka különböző formáival
abban, hogy kivédjék a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatásokat, illetve abban, hogy képessé
váljanak a különböző problémáikat önállóan is megoldani.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
közszolgáltatások nyújtásakor
Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Nem releváns.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
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A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, az önkormányzati
intézmények, az egyházak, a civil szervezetek. Településünk kedvező természeti adottságokkal,
értékekkel rendelkezik, polgáraink többség lokálpatrióta.
A közösségi életnek teret adó létesítmények településünkön: Művelődési Ház, Klubok Háza,
Szociális és Közösségi Szervezetek Klubja, Vilma Ház. A közművelődési törvény
önkormányzatokat érintő változásai kapcsán szükséges a közművelődési alapszolgáltatások
áttekintése, ehhez igazodó helyszínek biztosítása, a közművelődési alapszolgáltatások szervezése,
azok szakszerű biztosításában való közreműködés érdekében legalább középfokú közművelődési
szakember foglalkoztatása.
Önkormányzatunk művelődésszervezőt jelenleg nem alkalmaz, közművelődési programokat a civil
szervezetek látnak el.
A Művelődési Ház működtetésével kapcsolatos feladatokat 2013. január 1-jétől az önkormányzat
látja el. Felújítása, bővítése 2017. évben megvalósult.
Az épület házasságkötés lebonyolítására kijelölt hivatali helyiség, egyben helyet biztosít
szórakoztató, jótékonysági, önkormányzati, civil szervezetek által szervezett, családi rendezvények
tartásához.
A civil szervezetek hagyományőrző, közösségmegtartó, közösségformáló szerepe óriási, mely
támogatandó. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek által végzett munkába minél többen
bepillantást nyerhessenek, a szervezetek szakmai munkájukról, működésükről minden évben
tájékoztatást adnak a képviselő-testületnek.
A település társadalmi életében aktívan közreműködő szervezetek: Vilma Háza Alapítvány,
Somogyszobi Vasutas Sportegyesület, Somogyszobi Judo Club.
A Klubok Háza biztosított helyet a nagymúltú, mára már megszűnt Jókedv, Egészség, Kultúra
Férfikörnek, valamint a Somogyszobi Asszonyok - Nők Szövetségének. Az épület felújítását,
korszerűsítését követően közösségi térként a 10 éves Somogyszobi Judo Clubnak is helyet
biztosíthatna edzései megtartásához, illetve a szervezett keretek közötti sportoláshoz, a szabadidő
hasznos eltöltéséhez, előmozdítva a községben élők, főként a gyerekek motiválását, hogy
szabadidejük egy részét sporttal töltsék. Az épület egyéb kulturális és közösségi célú programok
helyszínéül is szolgálhatna.
A Vilma Ház műemlékházat és múzeumot a Vilma Háza Alapítvány tartja fenn és működteti.
A felújított műemlékház (múzeum) bemutatja múltunkat, a ma is működő 171 éves füstös konyhát,
otthont ad a kézműves műhelynek is, ami nemcsak a szobiaké, hanem Somogy megyéé is. 2014-ben
pályázati úton a hátsó udvaron egy új, nagy melléképület létesült, melyben egy nagy konyha
kemencével, valamint egy nagy foglalkoztató került kialakításra. Itt kapott helyet a kovácsműhely
is. 2018-ban a foglalkoztató tetőtere került beépítésre, ahol egy nagy kiállítótér került berendezésre
2020. évben. 2018-ban elkészült a fészer, fél év múlva egy kisebb fedeles is.
A 2019. évben felújított egykori „Topogó” épülete hasznosítás tekintetében a kultúrház mellett
közösségi térként is szolgálhat, a falu központjában alkalmas helyszínt biztosítva a gyermekek,
családok számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez, családi rendezvények tartásához.
A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel hozzájárulnak a település fejlődéséhez. Az
önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, lehetőségeihez mérten anyagi támogatással,
rendszeres tájékoztatással és folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat.
Településünkön megtalálható mindhárom történelmi egyház: Szentháromság Római Katolikus
Egyházközség, Somogyszobi Református Egyházközség, Somogyszobi Evangélikus Gyülekezet.
Az önkormányzat lehetőségei függvényében pénzügyi támogatást nyújt az egyházak részére
templomfelújításhoz, egyéb általuk meghatározott célok megvalósításához.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen etnikai konfliktusok nem jellemzőek, a közösségi együttélés normális.
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka, stb.)
A szolidaritás és felelősség mind magánemberekben, mind a település közigazgatási területén
működő gazdasági szervezetekben jelent van. Jellemzően felajánlásokban, önkéntes munkában
nyilvánul meg.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Önkormányzatunk nem rendelkezik a roma nemzetiségre vonatkozó önkéntes nyilatkozattal a
település tekintetében. A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, mely szorosan
együttműködik a nevelési és szociális intézményekkel, aktívan részt vesz a közfoglalkoztatásban,
illetve közösségi programok szervezésében.
A Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és működésével
kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli (pl. nyilvántartás, iratkezelés, gépelés,
sokszorosítás, postázás) feladatok ellátásáról Somogyszobi Községi Önkormányzat együttműködési
megállapodás alapján a Somogyszobi Közös Hivatal útján gondoskodik.
Együttműködési megállapodás alapján a Nemzetiségi Önkormányzatot megilleti a térítésmentes
iroda- és irodabútor-használat.
Az Önkormányzat a kötelező nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvény
megtartására a Nemzetiségi Önkormányzat esetenkénti külön kérésére ingyenesen helyiséget
biztosít valamely önkormányzati épületben.
Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátásához kapcsolódó
költségeket, különösen a használatába átadott helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségeket.
A Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatni kíván minden olyan
kezdeményezést, mely hagyományőrző, kulturális, illetve a roma nemzetiségű lakosság
életkörülményeit segítő programok támogatását és rendezvények tartását célozza meg, melyekre a
lakossági köréből is folyamatosan igény merül fel. Az éves programtervben megfogalmazott
programok megvalósításának pénzügyi fedezetét a feladatalapú támogatása biztosítja.
Programjaik között szerepel többek között: 1-8 osztályosok részére vers- és prózamondó verseny
szervezése, roma nyelvoktatás, roma kultúra megismerésével kapcsolatos előadás, Mikulás és
Karácsonyi ünnepségek szervezése, 8. osztályos tanulók részére pályaválasztási tanácsadással
egybekötött gyárlátogatás szervezése, gyermeknapi kirándulás, természetbeni szociális támogatások
felkutatása, segély és egyéb karitatív szervezetektől, Nagyatádi Rendőrkapitánysággal közösen
szervezett bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági előadás).
A települési, valamint a nemzetiségi önkormányzat közös célja minden egyes programmal,
intézkedéssel kapcsolatosan:
• A gyermekek tanulmányi eredményeinek javítása, készség és képességfejlesztés.
• Roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával.
• Szabadidős tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül erősítjük a szocializációs,
verbális, manuális fejlődésüket.
Az elmúlt években a hátrányos helyzetűek, inaktívak munkaerő-piacra történő visszakerülése
érdekében az önkormányzat közfoglalkoztatással igyekezett segíteni a munkavégzéshez kapcsolt,
munkajövedelemmel járó foglalkoztatást. Az egyenlőtlenség meglétét bizonyító esetekről nincs
tudomásunk, ha mégis érzékelhető a mindennapok során, az a társadalomban meglévő előítéletek
alapján értelmezhető. Ezek ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépni.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A szegénység oka és következménye a tartós Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
munkanélküliség
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása.
A lakossági adósságállomány újratermelődése
Életvezetési tanácsadás, egyénre szabott
segítségnyújtás,
az
állampolgárok
életminőségének
folyamatos
vizsgálata,
szükségletalapú szolgáltatások szervezése.
Hivatalos ügyek intézésének nehézségei
Az önkormányzati hivatalban, Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálatnál
ingyenes
segítségnyújtás, tanácsadás, hivatalos papírok
kitöltésében segédkezés, felvilágosítás a
rászorulók részére.
A településen működő, a helyi lakosság A civil szervezetekkel való együttműködés
érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel erősítése, minél szélesebb körű bevonásuk a
közéletébe,
valamint
az
való önkormányzati együttműködés nem település
esélyegyenlőség eszméjének minél szélesebb
mindenre kiterjedő
körű érvényre juttatása érdekében, ehhez
támogatás biztosítása a rendelkezésre álló
források figyelembe vételével.
A
mélyszegénységben
élők
sportolási Sportpark építése.
lehetőségei korlátozottak
Esélyegyenlőség bemutatásának hiánya a A
www.somogyszob.hu
oldalon
az
Önkormányzat főmenüben egy almenő kerül
település megújult honlapján
kialakításra „Esélyegyenlőség” cím alatt,
amelyen információt szolgáltatunk az egyenlő
bánásmódról, a diszkriminációval kapcsolatos
kérdésekről, az Egyenlős Bánásmód Hatóság
eljárásáról, egyéb jogsegélyek lehetőségeiről,
szervezetekről, továbbá az elkészült HEP is
ezen pont alá feltöltésre kerül, hogy mindenki
számára biztosítsuk az elérhetőségét.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége. A pénzbeli juttatásoknak
Magyarországon jelentős jövedelemkiegészítő hatásuk van. Az alacsony jövedelműek bevételeinek
számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások, és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.
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A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja.
Településünkön a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden
gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az
egyes részterületeken, a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő
intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek
javításában.
2019. január 1-jén Somogyszobon a gyermekek létszáma az alábbiak szerint alakult:
0-3 évesek: 61 fő,
4-6 évesek: 31 fő,
7-10 évesek: 43 fő,
11-14 évesek: 69 fő,
15-17 évesek: 28 fő.
A korábbi HEP-ban szereplő 2013. január 1-jei adatokhoz viszonyítva a 0-3 és a 11-14 évesek
száma nőtt, míg a 15-17 évesek száma jelentősen csökkent (60 fő helyett 28 fő).

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

2

n.a.

2017

2

n.a.

2018

3

n.a.

2019

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Védelembe vételre akkor kerülhet sor, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja – a probléma
súlyossága miatt – vagy nem akarja, de feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése a családban
segítséggel mégis biztosítható, az illetékes Kormányhivatal Gyámhivatala a gyermeket védelembe
veszi.
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A Gyámhivatal védelembe veheti továbbá a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, a bűncselekmény
elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
Ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a
szülői nevelés támogatása érdekében a Gyámhivatal gyermek részére esetmenedzsert jelöl ki, aki
elkészíti a gyermek, illetve család egyéni gondozási- nevelési tervét, együttműködve a
gyermekjóléti szolgálat családsegítőjével.
2019. évben védelembe vétel alatt 3 gyermek állt a településen (3 családból). Új védelembe vétel 1
gyermek esetében történt, 1 esetben pedig megszűnt a védelembe vétel, a gyermek 18. életévének
betöltése okán. Nevelésbe vettek száma: 1 fő.
A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a településen helyettes szülői hálózatot nem sikerült
kiépíteni, így a nevelőszülői hálózat szabad kapacitására építve oldódható meg ez a hiányosság.
Somogyszobon 2 működési engedéllyel rendelkező nevelőszülő van, ez megoldást jelenthet
esetleges probléma esetén.
Válság helyzetben lévő családoknak segítség lehet Nagyatádon a Vöröskereszt által működtetett
Családok Átmeneti Otthona, ahol igény esetén a környékbeli családokat is tudják fogadni.
Sajnálatos módon a gyakorlat azt mutatja, hogy az egész ország területén nagyon nehéz elhelyezni
gyermekes anyákat, mivel sokaknak szüksége lenne erre ellátási formára, így a férőhelyek szinte
folyamatosan telítettek.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársai a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, a
családi konfliktusok megoldásának elősegítésére törekednek.
Javaslatot készítenek egészségügyi vagy szociális ellátás igénybevételére, valamint szükség esetén
hatósági beavatkozást kezdeményeznek.
A védelembe vett gyermekre vonatkozó gondozási-nevelési terv elkészítése, és a védelembe vett
gyermekekről félévente/évente, hivatalból helyzetértékelés készítése is a feladataik közé tartozik.
A törvényi változásokat követően 2016. évtől a hatósági ügyek vonatkozásában a Család- és
Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere végzi a koordináló, adminisztrációs munkát, és a közös
családgondozást a települési családsegítővel. Az esetmenedzserrel való együttműködés gyakori és
jó minőségű, a napi szintű kapcsolat során közösen igyekeznek megoldást találni a felmerülő
helyzetekre. Ennek a jó munkakapcsolatnak köszönhető, hogy a felmerülő problémákat gyorsan és
hatékonyan próbálják orvosolni, a törvény által előírt kereteken belül.
Gondot okoz a tankötelezettség betartása. Egyre több az olyan fiatalkorú, aki hosszabb-rövidebb
ideig nem jár iskolába, igazolatlan hiányzásokat szerez. Egyre több gyerek és fiatal számára a
kötelezettség csak lehetőséget jelent, és nem méri fel, hogy a jövőjére nézve milyen lehetőséget
hagy veszni.
A fiataloknál egyre gyakrabban fordul elő szélsőséges magatartás, mellyel szemben az oktatási
intézményeknek, illetve a Szolgálatnak az alapellátás és védelembe vétel keretein belül nincs
megfelelő eszköze. Minden más lehetőség eredménytelensége esetén felmerül az intézeti elhelyezés
szükségessége, de a családból való kiemelés nem elsődleges célunk, csak nagyon indokolt esetben
kezdeményezzük.
Sok esetben a szülők a gyermeknevelési feladatokat az intézményekre hárítják, a család csak
hiányosan, illetve elégtelenül tudja betölteni nevelési funkcióját.
A családok többségénél főként anyagi, súlyos megélhetési, illetve lakhatással összefüggő
problémák jelentkeznek.
A problémás családok bevételi forrását többnyire a gyermekek után járó ellátások, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás és közmunka programban kapható munkabér biztosítják. Gyakori, hogy a
rossz pénzbeosztási technikáik miatt folyamatosan pénzügyi gondokkal küszködnek.
Összességében elmondható, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a települések
problémáinak folyamatos összegyűjtése, szolgáltatásainak a változásokhoz való igazítása.
Olyan szociális munka kialakítása, amelyben a helyi szakembergárda (orvos, védőnő, pedagógus,
házi gondozó, óvónő, családgondozó stb.) együttesen összehangolva munkájukat, felelősek a
gyerekek, családok, nyugdíjasok élethelyzetének javításáért.
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Az intézmény ellátási területén a jelzőrendszer aktívan és hatékonyan működik, amely
nagymértékben elősegíti a munkavégzést.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a feladatainak végzésénél mindig a gyermekek érdekeit
figyelembe véve hozzák meg döntéseinket, az eredményes munka érdekében fontosnak tartják a
bizalmas kapcsolat kialakítását; hogy a szülők, gyermekek, fiatalok és idősek érezzék
segítőkészségüket, és bátran forduljanak a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz.
A szociális problémák, a megélhetési nehézségek, a tartós munkanélküliség, a válások számának
növekedése, a családtagok betegsége, eladósodás, alacsony jövedelem stb. sajnos egyre nagyobb és
súlyosabb problémát okoz az emberek között, ezért egyre kiemelkedőbb és nélkülözhetetlenebb
szerepet tölt be a települések életében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelenléte.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
természetbeni támogatásnak (július, november hónapban),
az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.
A gyermekvédelmi kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra, ezt követően ismét
kérelmezni kell a megállapítást.

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2014

114,5

2015

102,5

2016

89,5

2017

n.a.

2018

n.a.

2019

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma csökkenő tendenciát mutat.
2019. augusztusban rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel pénzbeli támogatás formájában 42
családot támogatott az önkormányzat 66 gyermeket érintve, melyből 8 fő saját jogán részesült
támogatásban.
43

Alapösszegű támogatást (6.000 Ft) 29 fő kiskorú és 1 fő nagykorú, emelt összegű támogatást (6.500
Ft) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetre tekintettel 29 fő kiskorú és 7 fő nagykorú
gyermek kapott.
2019. december hónapban pénzbeli támogatás formájában 33 családot támogatott az önkormányzat
53 gyermeket érintve, melyből 5 fő saját jogán részesült az ellátásból. Alapösszegű támogatást 20 fő
kiskorú és 1 fő nagykorú, míg emelt összegű támogatást 28 fő kiskorú és 4 fő nagykorú gyermek
kapott.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem 3 esetben elutasítására
került.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelemről szóló 2/2014. (I.
29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli ellátást és a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető
ellátásokhoz való hozzájutást.
A rendelet alapján az önkormányzat az alábbi pénzbeli ellátásokat és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) Pénzbeli ellátás:
- egyéni intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény.
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek átmeneti gondozása,
- gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde és családi napközi.
A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegysége közreműködésével
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló szabályokat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásáról szóló rendelete tartalmazza.
Somogyszob Község Önkormányzata, mint a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye szerinti települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatot működtet. Az önkormányzat
az ellátást társulásban, a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegysége útján biztosítja. A
gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó Kaszó és Bolhás
települések lakosságára is kiterjed.
Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a Társulás társulási megállapodás alapján a
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével kötött feladat ellátási szerződés útján látja el.
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátást és családi
napközit a Társulás által fenntartott és működtetett intézményekben biztosítja.
Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetésben részesülő, a Somogyszobi Óvoda
nevelésében és a Somogyszobi Általános Iskola oktatásában résztvevő azon gyermekek számára
egyéni intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény biztosít, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. A
kedvezmény mértéke óvodai nevelésben részesülő gyermek számára amennyiben ingyenes
intézményi gyermekétkeztetésben nem részesül 100 %, iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára
50 %. Iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, amennyiben az intézményi térítési díj 50 %-os
kedvezményében részesül 50 %.
Egyéni intézményi gyermekétkeztetési kedvezményben részesülők száma 2019. évben 37 fő
gyermek.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért
nagy jelentőségű az önkormányzat által fenntartott óvoda konyhán történő közétkeztetés. Az
óvodáskorú gyermekek részére napi háromszori étkezés van biztosítva. 2019. évben az átlag 52
óvodásból 49 gyermek térítésmentesen étkezett, 3 gyermek esetében a térítési díj 100 %-át fizetik a
szülők. Az iskoláskorú gyermekek részére igény szerint biztosítja a konyha az étkeztetést. Az
általános iskolás gyermekek közül 2019. évben 72 gyermek étkezett naponta 3-szor, közülük 40
gyermek térítésmentesen étkezett és 22 gyermek vonatkozásában a térítési díj 50 %-át fizették meg.
A menzás tanulók száma 7 fő volt.
Az önkormányzat a gyermekétkeztetés vonatkozásában biztosítja a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott normatív
kedvezményeket.
Az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést igényfelmérés alapján biztosítja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére.
2019. évben a korábbi évekhez hasonlóan a települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kifejezett kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen
kötelesek biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A hátrányos és a halmozottan hátrányos
gyermekek részére biztosított szünidei étkeztetésében a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben
Somogyszobon átlagosan 32 gyermek étkezett.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

Év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezményes étkezésre
jogosultak száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2018

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2019

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
Az ingyenes étkezésben résztvevők száma folyamatos emelkedést mutat mind az óvoda, mind az
általános iskola vonatkozásában.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Somogyszobon magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él.
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Mivel a településen nincs szegregált lakókörnyezet, így a pont nem releváns.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
Településünkön a Védőnői Szolgálat egy védőnő alkalmazásával működik, aki ellátja el az iskola
védőnői feladatokat is.
A védőnő először a tanácsadáson találkozik a várandós anyákkal – mely heti egy alkalommal
biztosított településünkön – és azt követően folyamatosan tartják velük a kapcsolatot. Cél a
várandósság időszakának, majd a megszületett csecsemő fejlődésének figyelemmel kísérése. Erre
egyrészt a védőnői tanácsadóban tartott tanácsadáson nyílik lehetőség, ahol meghatározott
időpontban szülész-nőgyógyász, illetve gyermekorvos is jelen van, másrészről a védőnők a
családgondozások során győződnek meg a kismamák, anyukák és gyermekeik állapotáról.
A védőnő feladatai közé tartozik:
- várandós anyák és a 0-14 éves korú gyermekek és családjuk gondozása,
- tájékoztatás, tanácsadás, az egészségmegőrzés, az optimális környezeti feltételekre
vonatkozóan (helyes táplálkozás, káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmód)
- a gyermekek megfelelő érzelmi, értelmi fejlődésének elősegítése, biztosítása, veszélyeztetettség
megelőzése.
A védőnő – a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – egészségügyi veszélyeztetettség esetén a
szülész-nőgyógyásszal, illetve a gyermekorvossal együttműködve gondozza a családokat, szociális
veszélyeztetettség esetén lépéseket tesz a fennálló körülmények megváltoztatására, mely a Családés Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve valósul meg.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2014

1

n.a.

2015

1

n.a.

2016

1

n.a.

2017

1

n.a.

2018

1

n.a.

2019

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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A védőnői körzethez tartozik Somogyszob, Bolhás, Kaszó település. A védőnő 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolója alapján 2018. évben 69 családot látott el (0-6 éves korosztály
/105 fő/, várandósok /8 fő/). A körzet gondozottjainak ellátása a somogyszobi és a bolhási
háziorvossal közösen történik, jól működik a közös tanácsadás, személyes egyeztetés, vagy telefon
útján.
Az iskoláskorú gyermekek közül a 2., 4., 6., 8. osztály kötelező (látás, hallás, vérnyomás, magasság,
súly) szűrése a tanácsadóban történik. Az iskolás gyermekekkel tisztasági vizsgálatok során is
találkozik a védőnő, évente 3 alkalommal kötelező ilyen szűrést végezni szeptember, január és
április hónapban. A kötelező védőoltásokat a tanulók hiánytalanul megkapják. Az iskolaegészségügyi feladatok ellátása keretében egészségnevelő órákat tart (pubertás korról,
fogamzásgátlásról, egészséges táplálkozásról, életmódról, AIDS-ről).
Iskola/óvoda egészségügy keretében a védőnő egészségnevelő órákat tart. A védőnői és orvosi
szűrővizsgálatok, védőoltások előre egyeztetett időpontban, a szülők előzetes értesítése alapján
történik.
Önként vállalt feladatokat is ellát: egészségnap, egészségvetélkedő szervezése az általános iskola
alsó tagozatosainak, óvodai egészségnapon, iskolai nyári napköziben való aktív részvétel. Egyéb
feladataként babamasszás tanfolyam, Anyatejes nap szervezése.
Tapasztalatai szerint egyre több a szociálisan nehéz helyzetben lévő csalás és azon családok, ahol
több szakember szükséges, hogy az életvezetésüket segítse.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A településen a gyermekorvosi feladatokat a felnőtt háziorvos látja el, illetve a szülők választásuk
szerint nagyatádi gyermekorvoshoz hordják gyermekeiket. Betöltetlen gyermekorvosi praxis a
településen nincs. A gyermekek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférése a megyeszékhelyen
található Kaposi Mór Megyei Kórházban biztosított.

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A Kaszó és Bolhás településekre is kiterjedő működési körzetű Somogyszobi Óvodába járó
gyermekek számára lehetőség van a logopédiai fejlesztésre, valamint a gyógytestnevelési
foglalkozásra.

d) gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti szolgáltatás:
A társulás keretében működő Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegysége
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata gondozással (ellátások teljesítése), szolgáltatással (ellátások
közvetítése) és szervező tevékenységgel végzi a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
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A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat 2018. július 1-jétől 1 fő teljes munkaidőben,
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott családsegítő asszisztens, és részmunkaidőben 1 fő
szociális munkás látja el.
A tárgyi és infrastrukturális feltételek adottak a településeken, a somogyszobi irodában maximális
tárgyi feltételek mellett tudják munkájukat végezni. Ezen kívül adottak az ügyfélfogadáshoz
szükséges helyiségek is.
A szolgáltatás keretében az intézmény:
folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyag támogatása, segítése, tanácsokkal való
ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás
szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése,
a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése,
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és
a kapcsolattartás esetében,
meghallgatja a gyermekek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
a szolgálat szaktanácsadást nem nyújt, ezért pszichológiai, nevelési, egészségügyi
tanácsadásokhoz való hozzájutások igénybevételének lehetőségeiről tájékoztatja a szülőket,
valamint segít a tanácsadást nyújtók felkeresésében (Nevelési tanácsadó, Tanulási
Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó
stb.).
2019. évben a regisztrált ügyfelek száma 336 fő, 1139 kapcsolatfelvétel történt.
Gyermekjóléti alapellátásban összesen 26 fő (felnőtt és gyermek) állt (8 családból), 6 gyermeknek
megszűnt az alapellátása eredményesség miatt. A 2019. évben 4 gyermeket vettek alapellátásba (2
család), az egyik esetben a család anyagi helyzete miatt látták indokoltnak az ellátást, a másik
család esetében családon belüli konfliktus volt a fő ok.
Eseti jelleggel 307 fő vette igénybe a szolgáltatásokat (161 család), akiket a szolgálat továbbra is
figyelemmel kísér, de a probléma súlyossága nem indokolja a további gondozást, esetnapló és
együttműködési megállapodás felvételét.
A szolgálat szakmai tevékenységének száma az alábbiak szerint alakult:
- Családlátogatások száma: 502
- Ügyintézés: 405
- Segítő beszélgetés: 28
Gyermekek napközbeni ellátása:
A gyermekek napközbeni ellátásán belül a bölcsődei ellátást a Rinyamenti Szociális Szolgáltató
Központ révén a Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján a
Nagyatád, Árpád utcai bölcsőde végzi.
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Év

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból felvett
Nem
gyerekek száma
Önkormányzati
Bölcsődébe beírt
önkormányzati
(munkanélküli szülő,
bölcsődék száma gyermekek száma
bölcsődék száma
veszélyeztetett
(TS 4801)
(TS 4701)
(munkahelyi,
gyermek, nappali
magán stb.)
tagozaton tanuló
szülő)

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2018

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2019

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

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

Családi napköziben
engedélyezett
férőhelyek száma
(december 31-én)
(TS 4901)

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2018

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2019

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

Az önkormányzat bölcsődét nem tart fenn. Családi napközi a településen nem működik.
e) gyermekvédelem
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
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A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a szociálisan rászorulók által
igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 8/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
A gyermekvédelem középpontjában a meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A
gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekint. A veszélyeztetettség
megelőzése érdekében szorosan együttműködik a családokkal, illetve a gyermekekkel kapcsolatba
kerülő személyekkel, intézményekkel. Az együttműködés egyik formája az esetmegbeszélések,
amelyeknek kialakult gyakorlata a szakmaközi esetmegbeszélések és az esetkonferencia, a közös
családlátogatások.
A jelzőrendszer tagjai élnek jelzési kötelezettségükkel, az adott probléma
súlyosságához igazodva telefonon, esetjelző lapon, valamint az esetmegbeszéléseken adnak jelzést.
A tevékenység összehangolása érdekében jelzőrendszeri esetmegbeszéléseket tartottak mindhárom
település vonatkozásban. 2019. évben összesen 7 alkalommal, hogy minél szélesebb körben
ismerhessék meg egymás munkáját és gyermekekkel kialakult kapcsolatát. Az esetmegbeszélések
állandó tagjai az óvoda és iskola gyermekvédelmi felelősei, a védőnő, a háziorvos. Ezeken a
megbeszéléseken túl a helyi köznevelési és egészségügyi intézményekkel folyamatos, szinte napi
gyakoriságú a kapcsolat, bármilyen jellegű probléma esetén azonnal keresik egymást.
Szakmai esetmegbeszélésre a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központban 2019. év folyamán 12
alkalommal került sor.
Szükség esetén egyes ügyekben esetmegbeszélésekre, illetve esetkonferenciára kerülhet sor. Ezek
során az probléma lehető legjobb megoldása érdekében a gyerek életében megjelenő
intézményekkel, hivatalos személyekkel, illetve a szülőkkel közösen próbálnak megoldást találni.
2019-ben 2 esetkonferencia megtartására került sor, illetve 2 alkalommal került sor jelzőrendszeri
tag által összehívott esetmegbeszélésre.
A szolgálat az éves szakmai tanácskozását 2019. február 18-án tartotta meg, melyen átfogóan
értékelték és áttekintették Somogyszob, Kaszó, Bolhás települések gyermekvédelmi helyzetét és
feladatait. A hozzászólásokból kiderült, hogy a jelzőrendszer elmúlt évben végzett munkája, a
jelzőrendszeri tagok együttműködése, személyes kapcsolata jónak mondható. Minden fél szükségét
látja a szoros együttműködésnek az eredményesség érdekében. Azonban az is elhangzott, hogy az
egyre összetettebb és súlyosabb problémák megoldása mind nehezebb kihívás elé állítja a
szakembereket.
Figyelemmel kísérték a településen élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét,
gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi és egyéb hatósági
beavatkozást igénylő helyzetét.
Óvodai és iskolai hiányzások esetén tájékozódtak a mulasztás okairól, felhívták a szülők figyelmét
az igazolatlan hiányzások következményeire és a rendszeres óvodáztatás, iskolába járás
fontosságára. Jelzés esetén tájékoztatták a megtett intézkedésről a jelzéssel élő intézményt.
A veszélyeztetettség fő okai:
• A család rossz szociális helyzete (rendkívül alacsony jövedelem, alacsony iskolázottság,
egyre emelkedő munkanélküliség, rossz lakásviszonyok, higiénés lehetőségek hiánya,
retardáció).
• A gyermekek súlyosbodó magatartási- valamint viselkedési problémái.
• A gyermeknevelési hiányosságok.
• Elhanyagolás.
• A családon belüli rossz pénzbeosztási, költekezési szokások.
• A családi konfliktus: szülők egymás közt, válás, gyermekelhelyezés, láthatás.
• Életviteli problémák.
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A Gyermekjóléti Szolgálathoz elsősorban a jelzőrendszer tagjai jeleznek. A veszélyeztetettségre
vonatkozó jelzések száma 2019. évben 16 (köznevelési intézmény: 7, önkormányzat: 1, rendőrség:
1, egészségügyi szolgáltató: 4, állampolgároktól: 2, átmeneti gondozást nyújtó: 1).
A jelzésekre a legrövidebb időn belül intézkedés történik. Leggyakrabban családlátogatás, illetve
más érintett szerv megkeresése, és a visszajelzés írásban történik a jelző kolléga felé.
Rendszerint tanév elején az oktatási – nevelési intézményekkel közösen elkészítjük a veszélyeztetett
és hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartását.
A szolgálat minden évben megkéri az ellátási területéhez tartozó településeken élő gyerekek
életében leginkább résztvevő jelzőrendszeri tagokat, hogy készítsék el a munkájukat segítő
beszámolójukat, melyek a következő főbb gyermekvédelmi problémákat említik: Gyakoriak a
magatartás problémás gyerekek, és hogy ezzel szemben nincs hatékony eszközük. Visszatérő
gondot jelentenek az indokolatlan igazolt, és igazolatlan óvodai és iskolai hiányzások. A családok
nehéz anyagi helyzete, továbbra jelentős problémát jelent. Az a tapasztalat, hogy a szülők italozó,
vagy felelőtlen életmódja miatt a gyerekek tanúi a szülők veszekedéseinek, esetleges
bántalmazásoknak.
A beszámolóban hangsúlyosan szerepel, és a szolgálat is tapasztalja, hogy a rossz lakhatási
körülmények, a magánszféra hiánya miatt gyermekek koruknak nem megfelelő tartalmakat látnak
az elektronikus eszközökön, illetve tapasztalnak, mely károsan hat erkölcsi fejlődésükre. Továbbra
is nehézséget jelentenek a szülők gyermeknevelési hiányosságai, illetve a szülők érdektelensége.
A gyermekek helyzetének javítása, a veszélyeztető tényezők megszűntetése érdekében a
jelzőrendszeri tagok részéről érkezett javaslatok: folyamatos kapcsolattartás az érintett családokkal,
szorosabb együttműködés a gyermekvédelem képviselőivel, magatartás szabályok megszegésekor
szigorúbb szankció alkalmazása.
A jelzőrendszeri tagok hasznosnak és szükségesnek látják az megbeszéléseket nem csak a
folyamatos és hatékony kommunikáció miatt, hanem a problémák többoldalú megközelítése okán
is.
Összességében elmondható, hogy az észlelő- és jelzőrendszer több tagjával napi kapcsolatban áll a
Gyermekjóléti Szolgálat, mind a szakmai, mind pedig a személyes kapcsolat elősegíti a rugalmas, a
gyermekek érdekeit szem előtt tartó közös munkát.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat,
azt az állam biztosítja a gyermekek részére.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az óvodai, iskolai nevelés során fontos cél a gyermekek egészségre nevelése, környezettudatos
gondolkodásmódjuk megalapozása. Az egyes nevelési években rendszeres programot jelent az
egészségnapok tartása mind az óvodában, mind az iskolában a családgondozó, a háziorvos, a
védőnő bevonásával.
A gyermekek számára szabadidős és szünidei programok szervezésében településünkön kiemelkedő
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, valamint az általános iskola
pedagógusainak tevékenysége. A szünidő alatt az általános iskolások részére szervezett nyári
napközis programok többnyire kreatív foglalkozások a szünidő hasznos eltöltése érdekében.
A negyedik osztályosok úszásoktatása szervezetten, az intézmény pedagógusainak részvételével a
nagyatádi városi strandon történik.
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A 10 éves Somogyszobi Judo Club rendszeres edzéseivel nagyban hozzájárul a szervezett keretek
közötti sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, előmozdítva a községben élők, főként a
gyerekek motiválását, hogy szabadidejük egy részét sporttal töltsék.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetést településünkön a Somogyszobi Óvoda épületében működő konyha biztosítja.
Településünkön a gyermekétkeztetés megfelel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50.
§ (3) bekezdése azon követelményének, mely szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az
egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani
szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.
Biztosított továbbá az, hogy az intézményekben az arra jogosultak igénybe vegyék az ingyenes,
illetve kedvezményes étkeztetést. Az önkormányzat a nyári szünidő alatt is biztosít étkeztetést a
rászoruló gyermekek számára, igényfelmérés alapján.
Nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelő, egyéb okból rászorultak jogosultak ingyenes, vagy
kedvezményes iskolai tankönyvvásárlásra. Az erre jogosultak köréről pontos adat nem áll
rendelkezésre.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Az adatgyűjtés során gyermekekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése nem merült fel. Erre utaló önkormányzati adat, vagy civil szervezet
által tett észrevétel nem volt.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Nem releváns.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A településen működő Somogyszobi Óvoda kiemelkedő figyelmet fordít a hátrányos, a halmozottan
hátrányos, a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek óvodai ellátására, nevelésére.
Az intézmény 2013. július 1-jétől 50 fő maximális gyermeklétszámmal, 2 óvodai csoporttal
működik. A munkakörülmények, tárgyi feltételek folyamatosan javulnak, pályázati támogatásból
megvalósult az intézmény bővítése, felújítása, korszerűsítése. Az épület az átépítés után kívül-belül
megújult, új bútorokkal, felszerelésekkel bővült, megszépült az udvara is, új játszótéri eszközök
kerültek elhelyezésre.
A fenntartó önkormányzat az óvodai elhelyezés iránti igényeket ki tudja elégíteni. Helyhiány miatt
gyermek nem került elutasításra.
Az óvoda 2,5 éves kortól a családi neveléssel együtt megalapozza a gyerekek személyiségének és
képességének fejlődését. Gondoskodik a nevelésről és felkészíti a gyermekeket az iskolai
életmódra. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához véleményezi a gyermekek fejlettségét.
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Az óvoda a gyermekek számára háromszori étkezést biztosít az önkormányzati rendeletben
meghatározott térítési díj ellenében. Integrált nevelés keretében sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelését biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottságok javaslatának figyelembe vételével.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek

3

Óvodai férőhelyek száma

50

Óvodai csoportok száma

2
6.30- tól 17.00-ig

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):

2 hét

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma

Fő
5

Hiányzó létszám
0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma

5
0

0
0

2

0

0

0

Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
gyermekek
Óvodai férőhelyek
Óvodai
feladatellátási
gyermekcsoportok
száma
száma
gyógypedagógiai
száma helyek száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai gyermekcsoportok
(gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
neveléssel
száma
neveléssel együtt)
neveléssel együtt
(TS 2801)
(TS 2501)
együtt)
(TS 2701)
(TS 2401)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2014

n.a.

2

50

1

47

n.a.

2015

n.a.

2

50

1

48

n.a.

2016

n.a.

2

50

1

46

n.a.

2017

n.a.

2

50

1

47

n.a.

2018

n.a.

2

50

1

49

n.a.

2019

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

2019. október 1-jén beíratott gyermekek száma 47 fő, a bejáró gyermekek száma 2019. évben 10 fő,
Bolhásról 7, Kaszóból 3 fő. A beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma a 2019. október 1-jei
statisztikai adatok alapján 9 fő, a beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma pedig
2 fő. A hátrányos helyzetű gyerekek számához viszonyítva elenyésző a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma. Veszélyeztetettek száma 5 fő, ők gyermekjóléti alapellátással
gondozottak.
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A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyomon követése már 3 éves kortól szükséges,
ezeknek a gyermekeknek a korai óvodáztatása alapfeltétele az oktatási esélyegyenlőségeik
biztosításához. Az óvodások beszédjavítását utazó logopédus látja el, logopédiai ellátásban 16 fő
részesül.
Helyi SNI integrációs szakvizsgás óvodapedagógus tartja a fejlesztő foglalkozásokat a fejlesztésre
szorulóknak. Az óvodában beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek
száma 1 fő.
A település 8 osztályos oktatási intézménye 2013. január 1. napjával állami fenntartásba került át,
jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerületéhez tartozik,
Somogyszobi Általános Iskola elnevezéssel.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 1901)
(TS 1801)

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt)
(TS 1701)

fő

fő

fő

fő

%

2014/2015

69

56

125

111

88,80%

2015/2016

70

56

126

104

82,54%

2016/2017

68

61

129

91

70,54%

2017/2018

59

62

121

75

61,98%

2018/2019

50

68

118

71

60,17%

2019/2020

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A Somogyszobi Általános Iskola tanulói létszáma 2019. január 1-től augusztus 31-ig 118 fő,
szeptember 1-től december 31-ig 109 fő. A bejáró tanulók száma január 1-től augusztus 31-ig 28 fő,
szeptember 1-től december 31-ig 25 fő. A napközis gyermekek száma január 1-től augusztus 31-ig
71 fő, szeptember 1-től december 31-ig 59 fő.
Az általános iskola tanulói létszámában a tanéveket vizsgálva csekély mértékű csökkenés
tapasztalható, a napközis tanulók számának aránya az intézmény tanulói létszámához képest
viszonylag magas.
Az általános iskolás korúak közül a HH-s gyermekek száma 11 fő, a HHH-s gyermekek száma 5 fő.

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai
Az általános
osztályok száma a iskolai osztályok Általános iskolai feladatgyógypedagógiai
száma (a
ellátási helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással
oktatással együtt)
oktatásban)
együtt)
(TS 2001)
(TS 2101)
(TS 2201)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2014/2015

n.a.

8

1

2015/2016

n.a.

8

1

2016/2017

n.a.

8

1

2017/2018

n.a.

8

1

2018/2019

n.a.

8

1

2019/2020

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az iskoláskorúak részére az intézmény integrált keretek között biztosítja a szakértői és
rehabilitációs bizottságok javaslatának figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és
súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása mellett.
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2014/2015

17

2015/2016

15

2016/2017

14

2017/2018

14

2018/2019

11

2019/2020

n.a.

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

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a nappali rendszerű oktatásban az elmúlt három tanév
esetében a 8. évfolyamot minden tanuló befejezte, 100 %-ban megvalósult.
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Az oktatási-nevelési intézmények a jogszabályoknak megfelelően kiemelt figyelmet fordítanak az
óvodába és iskolába járó hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
nevelésére és oktatására integrált kereteken belül.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Az óvodában és az általános iskolában egy-egy fő pedagógus rendelkezik gyógytestnevelő
végzettséggel, külső szakemberként logopédus jár ki az intézményekbe.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
közoktatásban való részvétele kapcsán hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés nem
történt. Az oktatási-nevelési intézmények az esélyegyenlőség elvét érvényesítik mind a gyermekek,
tanulók, mind a munkavállalóik vonatkozásában.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A település egy oktatási intézmény működik, így összehasonlításra nincs mód.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy
minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelembe részesíti az arra
rászorulókat. A különböző ágazatok együttműködnek, és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások,
ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.
Rászorulóknak, jogosultaknak:
• kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés,
• ingyenes, vagy kedvezményes tankönyvvásárlás.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

fejlesztési lehetőségek
Érintett családok problémáinak feltárása a
szociális ellátás, érintett civil szervezetek,
nemzetiségi
önkormányzatok
munkatársai
segítségével, családgondozó, gyámhatóság
bevonásával,
problémakezelő
eljárások
kidolgozása a veszélyeztetettség mérséklése,
megszüntetése érdekében.
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Nincs pontos adat a mélyszegénységben élő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő,
gyermekek létszámáról
gyermekés
ifjúságvédelmi
felelősök
bevonásával adatgyűjtés. A nagyobb ünnepek
előtt adománygyűjtés szervezése.
Szülők tájékoztatásának hiánya, szakmai Szemléletformálás, fokozott odafigyelés
konzultációk szervezése
Veszélyeztetettségi tényezők kialakulásának Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
megelőzése, hatásuk enyhítése.
kulturált közösségi terek működtetése.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan, (ezek között is
kiemelt szerepet foglal el az Alaptörvény XV. cikke), de a nők és a férfiak között a társadalmi élet
minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását és persze
felszámolását nem írja elő jogszabály. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden
bizonnyal a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető igazságtalanság.
Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a nőket szintén kiemelt célcsoportként kell
kezelni. Női szerepükből adódóan különböző problémákkal találkoznak, úgyis mint a családon
belüli szerepek, feladatok egyenlőtlen felosztása, munkahelyről való hosszabb távolmaradás
gyermekszülés esetén, egyenlőtlen jövedelmi viszonyok.
Az állandó népességen belül a nők szinte minden korosztályban többségben vannak, tapasztalataink
szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
• a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
• a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
• a GYES-en lévők, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel.
Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk.
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak körében
a gyereknevelés – lényegében függetlenül a gyerek korától – valamelyest növeli a munkavállalás
valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen
alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket
nevelő nőké, a gyereknevelés aktivitáscsökkentő hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyermek.

Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a gyermekek száma is, a három vagy több gyermek
radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket egyedül nevelő nők inkább
kívánnak munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és
ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik.
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Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A nők között
magasabb az alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak önfoglalkoztatóként
(egyéni vállalkozók, társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai).

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2014
602
567
2015
602
551
2016
583
535
2017
571
514
2018
554
505
2019
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
70
49
49
59
46
n.a.

Nők
(TS 0802)
54
49
39
41
44
n.a.

A foglalkoztatottak számáról sajnos nincsenek helyi adatok. Országos adatok szerint a
foglalkoztatott nők aránya kevesebb, mint a férfiaké. Ennek egyik oka, hogy a gyermekvállalás
miatt több nő van az inaktívak között (GYES, GYED, GYET). A munkanélküliségbe lépő nők egy
része nem állásvesztő, hanem korábban inaktív volt.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Fenti táblázatból megállapítható továbbá, hogy a munkanélkülivé vált nők a férfiaknál kisebb
eséllyel jutnak vissza a munkaerőpiacra, következésképpen az átlagosnál hosszabb időt töltenek
munka nélkül, mint a férfiak.
Annak, hogy a nők száma magasabb a munkanélküliek között oka lehet az is, hogy településünkön
nem elterjedtek az atipikus, részmunkaidős foglalkoztatási formák, a rugalmas munkaidő beosztás.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A foglalkoztatást segítő és képzési programok elősegítik a munkavállalás esélyeit. Az ilyen
programokban való részvételről folytatott helyi adatgyűjtés adataiból megállapítható, hogy a
képzési programokban részvevő nők aránya jóval magasabb, mint a férfiaké.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A különböző közfoglalkoztatási programok lehetőséget biztosítanak az alacsony iskolai
végzettségűek részére is a munkavállalásra.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat
a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas,
azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos
munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében.
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A nők bérezésével kapcsolatban nincsenek információink, de feltételezhető, hogy a
jövedelemarányok eltérhetnek a nők hátrányára.
A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött sokféle tényező együttes hatása áll. A keresetek
színvonalát meghatározhatja a gazdasági ág, gazdálkodási forma, a munkavállaló személyes
jellemzői (életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása).
A település egészére vonatkozóan hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatokkal nem
rendelkezünk.
Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók bére, keresete nem, korcsoport, beosztás, szakma
vagy végzettség szerint évenként nyomon követhető, hátrányos megkülönböztetés nincs.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik, mivel
általában túlnyomórészt ők látják el a gyerekeket és az időseket.
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a
gyermekek életkorának megfelelően - különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi
napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis
otthonban, valamint óvodában, iskolában.
Településünkön a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében Nagyatádon, Segesden, óvodában és
az általános iskolában helyben biztosított.
A településen jogos igényként merül fel a családi napközi intézményének kialakítása, mely által
biztosítható lenne a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban
részesülő gyermekeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli családi napköziben történő, nem
közoktatási célú ellátása.
Az általános iskolás gyermekek részére a nyári napközi két hét időtartamban biztosított, a nyári
szünet fennmaradó részében a dolgozó nőknek problémát jelent a gyermekfelügyelet megfelelő
megoldása. Ezen probléma megoldása jelentősen hozzájárulhatna a településen a nők munkaerőpiaci esélyeinek javításához, valamint a családvállaláshoz.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői szolgálat feladata a családtervezés, anya- és gyermekgondozás. A leendő szülők számára
a védőnő a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdi meg
beszélgetések, családlátogatások formájában. Mivel a nagyatádi kórházban a szülészeti osztály
2012. évben megszűnt, gyermekszülésre csak más távolabbi városban van lehetőség.
A legtöbben a megyei kórház, Szigetvár, Pécs, vagy Marcali kórházait választják. A védőnő szerepe
ezzel még inkább felértékelődik, hiszen a nem helybeli kezelőorvosok miatt szorosabb kapcsolatba
kerülhet a várandós anyákkal.
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Év

Védőnők száma
(TS 3201)

0-3 év közötti
gyermekek száma

Átlagos gyermekszám védőnőnként

2014

1

n.a.

-

n.a.

-

2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2019
n.a.
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a
védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre
derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. A nőket érő
erőszakról, családon belüli erőszakról nincs tudomása az önkormányzatnak.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt. Nagyatádon a Magyar Vöröskereszt Megyei
Szervezete működteti a Családok Átmeneti Otthonát, amely országos hatókörű, de elsősorban a
szervezettel ellátási szerződést kötött térségi településekről fogad ellátottakat.
A krízishelyzetben lévő nők a társulás keretében működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szolgáltatásait is igénybe vehetik, amely gondozással (ellátások teljesítése), szolgáltatással
(ellátások közvetítése) és szervező tevékenységgel végzi a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Somogyszobon anyaotthon nem található, azonban szükség esetén a megyeközpontban található
Borostyán Anyaotthont az azt igénylők igénybe tudják venni.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Kistelepülésről lévén szó, a helyi közéletben a nők mindig is fontos szerepet töltöttek be.
Megfigyelhető, hogy az intézményekben (iskola, óvoda, közös hivatal) a nők vannak többségben.
Az önkormányzati képviselők körében a korábbi 1 fővel szemben jelenleg 3 nő található.
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben, a település
közösségi programjainak szervezésében.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nők a tradicionális normák szerint elsősorban a családfenntartásban játszanak szerepet:
gondoskodnak a gyerekekről, háztartásról. Ez a tevékenység „munkaként” még kevésbé elismert,
pedig idő és energiaráfordításban hasonló terhelést jelent.
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Ráadásul a családok általános gazdasági helyzete megkívánja, hogy két kereső legyen a családban,
azaz a nőknek az otthon mellett a munkahelyen is helyt kell állniuk.
A családbarát munkahelyi megoldások egyelőre ritkának számítanak (pl. munkahelyi
gyerekmegőrzés, távmunka, rugalmas munkaidő szervezés).

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Szakképesítés hiánya

Sok esetben hiányoznak a családi minták, mely
családi működési zavarokhoz vezethet
Közszolgáltatást nyújtó intézmények, közösségi
élet színtereinek biztonságos elérése
A népességen belül magas az idős nők aránya,
előfordulhat a magány, kiszolgáltatottság
megjelenése.

fejlesztési lehetőségek
Gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól
hosszabb időre távol maradók képzési
programokban
való
részvételének
szorgalmazása, segítése az elhelyezkedés
esélyének növelése érdekében.
Családi életre nevelés technikáinak, háztartásvezetés, gazdálkodás, életvezetési ismeretek
átadása, ezt támogató programok szervezése
Utak, járdák kihasználtság és igény szerinti
felújítása, szükséges helyeken forgalomlassító
eszközök létesítése
Idős
nők
bevonásának
elősegítése
a
civilszervezetekbe, a községi programokba, akár
önkéntesség lehetőségének biztosításával. „Pót
nagyi” program megalapozása, igény felmérése,
szükség esetén ennek elindítása. Szomszédi
figyelőszolgálat kialakítása, erősítése.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Az időskorúak aránya a népességen belül 18,08 %, a 65 év felettiek 11,49 %-a nő, 6,59 %-a férfi.
Az öregedési index a vizsgált időszak vonatkozásában minden évben 100 % feletti és emelkedik,
vagyis túlsúlyban vannak az idősek. A demográfiai szerkezet elöregedő, összhangban az országos
átlaggal, az aktív korú népességre egyre több időskorú eltartott jut.
Generációjuk aktív időszakában a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások még megfelelően biztosítottak
voltak, az öngondoskodásra még nem voltak felkészítve/rákényszerülve. Az általános gazdasági
helyzet eredményeként ellátásuk mértéke nem tud megfelelő mértékben emelkedni.
Az időskorú demográfiai folyamat jellemzői:
• növekszik az idősek aránya,
• az átlagéletkor várhatóan nő,
• a nők élettartama lényegesen hosszabb.
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Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül.
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a
házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés
megbetegedéseket. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70
éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2014
185
282
467
2015
177
282
459
2016
168
276
444
2017
159
266
425
2018
162
263
425
2019
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők között ugyanúgy, mint az időskorúak arányán belül - a nők vannak nagyobb számban.
A települési közösségétől különleges figyelmet igényelnek azok az idős emberek, akik 80 év
felettiek és egyedül élnek, vagy azok, akik éppen kórházból tértek haza, és egyedül élnek.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális
tudással rendelkezik. A képviselő-testület kiemelten kezeli az időseket, és intézményein keresztül
biztosítja az aktív bekapcsolódásukat a közéletbe. A község programjain, civil szervezetek
munkájában aktívan részt vesznek.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásáról nem áll rendelkezésre adat. A településen élő idős
emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára
zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, feltételezhetően többen őstermelők közülük, de
vannak olyan idősek, akik egyéni gazdasági vállalkozásukat tovább viszik így biztosítva az aktív
időskort.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A tevékeny időskor programlehetőségei (foglalkoztatási program, kifejezetten számukra indított
képzések, stb.) a településen nem állnak rendelkezésre. Ezek a lehetőségek pedig segítenék a jó
mentális állapot minél további fennmaradását, a jó közérzet kialakítását, fenntartását.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hazai viszonylatban jellemző, hogy a vállalkozások, intézmények nem aknázzák ki az idősebb
munkaerő tudásátadással kapcsolatos hasznosságát. Az idősödő munkavállalók munkavállalással,
munkavégzéssel kapcsolatos esélyegyenlőtlenségét főként a romló egészségi állapotból és a
képzettségbeli hiányosságokból eredő problémákra vezetik vissza a munkaadók, amely problémák
költségessé teszik az idősödő munkavállalók alkalmazását.

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
2014
124
2015
98
2016
88
2017
100
2018
90
2019
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti regisztrált
Tartós
munkanélküliek száma munkanélküliek
(TS 1010 és TS 1011)
száma
Fő
16,75
13,54
2,50
2,02
0,00
0,00

%
14%
14%
3%
2%
0%
#ÉRTÉK!

Fő
0
0
0
0
0
0

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
-

A fenti táblázatból látható, hogy a regisztrált munkanélküliek számán belül az 55 év feletti
regisztrált munkanélküliek száma 2014. évtől folyamatosan csökken.
Településünkön nyugdíjas klub nem működik, azonban az érintett korosztály aktívan részt vesz a
Vilma Háza Alapítvány munkájában, tevékenységében.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a település lakossága számára egyformán elérhető. Az
önkormányzat honlapján, valamint a helyi képújságban a települést érintő friss hírek, információk is
elérhetők.
Településünkön nyugdíjas klub nem működik, azonban az érintett korosztály aktívan részt vesz a
Vilma Háza Alapítvány munkájában, tevékenységében, ezzel is rendszeres elfoglaltságot,
programot nyújtva, illetve biztosítva érdekvédelmüket.

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idős embereknek az életkor előrehaladásából természetszerűleg fakadó egészségügyi problémái
különösen indokolják, hogy számukra kiemelten biztosított legyen az egészségügyi, ápoló-gondozó
ellátásokhoz való hozzáférés.
Az idősek szolgáltatásokhoz való hozzáférését, különösen a bottal, vagy más gyógyászati
segédeszközökkel
közlekedőkét,
nagymértékben befolyásolja
az
épített
környezet
akadálymentessége.
A helyi közszolgáltatások terén az idősek ellátása magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások a település minden állampolgára részére biztosítottak.
Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező alapszolgáltatási feladatának és emellett önként
vállalt feladatokat is biztosít.
Jellemző a települési önkormányzati szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, az egyes ellátások
személyre szabottak és egyéni szükséglet felmérésén alapulnak. A személyre szabott szolgáltatások
biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja.
A szociális ellátások területén az alábbi - idősek számára fontos - szolgáltatások érhetőek el, a
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegységének somogyszobi székhelyű
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül:
1. Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk
miatt.
2. Házi segítségnyújtás:
Olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A szociális gondozó
feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, mentális és
szociális szükséglete biztosított legyen.
A szociális gondozást a kliens saját környezetében, korának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával és fejlesztésével biztosítja.
Ennek keretében gondoskodnak:
• azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
• azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe
történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük
fenntartásához,
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azoknak az alapvető gondozási, ápolási feladatoknak, az önálló életvitel
fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában
való közreműködés, sőt a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve
azok elhárításában való segítségnyújtás is.

•

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Olyan szociális szolgáltatás, amely idős, beteg, egyedül élő, önmagát nehezen ellátó
emberek segítésére szolgál. Az ellátás célja, hogy egészségben és biztonságban továbbra is
otthonukban élhessenek olyan idős, beteg emberek is, akik ezen szolgálat nélkül kórházi,
vagy bentlakásos intézményi ellátás igénybevételére kényszerülnének.

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Fő
264
262
269
264
277
n.a.

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
-

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma
(fő) (TS 5701)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

n.a.
n.a.
0,01
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Időskorúak ellátásában részesülő személyekre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen kulturális programok szervezését az önkormányzat, az általános iskola, valamint a
civil szervezetek végzik.
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A tradicionális eseményeken (Falunap, Vilma Nap, karácsonyi műsor) való részvétel jellemző az
időskorúak körében. Ezen kívül az önkormányzat szeretné visszaállítani az Idősek Napja
rendezvény évenkénti megtartását a településen. Az egyéb, alkalmankénti kulturális, közművelődési
programokhoz, eladásokhoz való hozzáférés mindenki számára nyitott a településen.
A könyvtári ellátás az általános iskolában lévő, önkormányzati tulajdonú könyvtár szolgáltatásának
keretében vehető igénybe, ahol ingyenes internethasználatra is lehetőség van.

c) idősek informatikai jártassága
A településen nem készült felmérés az idősek informatikai jártassága tárgyában. Településünkön
is egyre jellemzőbb az időskorúak körében a számítógép használata. Az elmúlt időszakban több
alkalommal is megtartásra kerültek az alap számítástechnikai ismeretek elsajátítását segítő
tanfolyamok, melyeken időskorúak is szép számban vettek részt.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami, vagy egyházi
eseményeken egyaránt. Kistelepülés révén az életkorral járó saját igények kielégítését célzó
programok szervezésére önkormányzati szinten nem áll rendelkezésre elegendő anyagi forrás.
Feladatként jelentkezik az egészségfejlesztéshez szükséges szemlélet és tudatosság erősítése.
Hangsúlyt kell fektetni az alkalomszerű szűrések, szervezett, célzott népegészségügyi
szűrővizsgálatok biztosítására, a népbetegségnek számító betegségek kiszűrésére, különösen a
vércukor, vérnyomás, koleszterin stb., védőoltások beadására (influenza ellen). Fontosak az idősödő
és az idős korosztály számára az életmód tanácsadások, az egészségfejlesztő közösségi programok,
szűrővizsgálatok, amelyek lehetőséget biztosítanak az egészséges életmód megismerésére, valamint
nagyban hozzájárulnak az elsődleges és másodlagos megelőzéshez, továbbá a testi és lelki egészség
megőrzéséhez.
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Muzeális
A nyilvános/települési
A nyilvános/települési
intézmények
könyvtárak egységeinek
Év
könyvtárak száma
száma
száma (leltári állomány)
(TS 3801)
(TS 3901)
(TS 4001)
2014
1
15518
1
2015
1
15614
1
2016
1
15681
1
2017
1
15762
1
2018
1
15979
1
2019
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TEIR

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
5
4
3
3
3
n.a.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elmagányosodás lehetősége.

Magasabb
számban
megbetegedések száma.

Az elmagányosodás megelőzése érdekében
aktivitást megőrző programok szervezése,
generációs programok szervezése a gyermekek,
családok, idősek bevonásával.
előfordulhat

a Időskori prevenciós szemlélet erősítése,
előadások, szűrővizsgálatok lehetőségének
biztosítása
a
civil
szervezetek
együttműködésével.

Modern eszközök, internet használat gondot Infokommunikációs eszközök használatának
okoz az idős emberek többségének
tanítása
célzott,
ingyenesen
elérhető
programokkal
Gyakran válnak áldozattá.
Idősek személyes környezetének, otthonának
védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
Áldozattá válás megelőzését célzó programok
folytatása a rendőrség bevonásával.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életük során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi
ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a
szórakozás területén is.
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

68

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma szociális ellátásaiban részesülők száma - Összesen
Férfiak (TS 6201)
Nők (TS 6301)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar

48
44
43
39
34
n.a.

52
49
51
49
43
n.a.

100
93
94
88
77
n.a.

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati fenntartású
intézményben

2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
2018
n.a.
2019
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetéről.
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A településhez közeli Nagyatád városban, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által
működtetett „Fészek” Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon nyújt komplex szolgáltatásokat
fogyatékossággal élő emberek számára. A fogyatékosok foglalkoztatása szociális foglalkoztatás
keretében valósul meg, melyben való részvétel azon fogyatékos személyek számára biztosított, akik
a központ által nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszik. Az intézményben végzett
foglalkoztatás során könnyű fizikai munkát, nyomdai kisegítő tevékenységet látnak el.
A településünkről történő szociális foglalkoztatásról, valamint a fogyatékosok más területen
(közszféra, gazdasági vállalkozások) való foglalkoztatásáról nem áll rendelkezésre adat.
Az érintett személyek foglalkoztatását a megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet szabályozza.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A fogyatékkal élők foglalkoztatása során hátrányos megkülönböztetésről nem áll rendelkezésre
információnk.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Településünkön a fogyatékosok önálló életvitelét támogató helyi intézmény nem működik. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan szociális szolgáltatás, amely idős, beteg, egyedül élő,
önmagát nehezen ellátó emberek segítésére szolgál. Somogyszobon 2019. évben 1 kihelyezett
készülék működött, riasztás nem történt.
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Az önkormányzat lehetőségeihez mérten az érintett személyek részére segítséget nyújt problémáik
megoldásához a Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A településen fogyatékkal élők pénzbeli és természetbeni ellátásairól nem áll rendelkezésre adat.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat intézmények fizikai akadálymentesítése részben megoldott. A bejutás
mozgáskorlátozottak részére szinte minden intézménybe megoldott, de szélesebb körű
akadálymentesítés kevés helyen van. Akadálymentes mosdó az általános iskolában és a kultúrház
épületében található. A háziorvosi és védőnő szolgálatot ellátó épület komplex akadálymentesítése
megtörtént.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi
években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosanhalmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex
akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök
és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült
embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek.
(Hangostérkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már
nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét,
de annál jóval több.
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere.
Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent
úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés
követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag
akadálymentesíteni.
Településünkön helyi kulturális programok fizikai akadálymentesített helyszínen érhetők el. Az
általános iskolában található tornaterem, a közétkeztetést biztosító óvoda konyha, a kultúrház, az
egészségügyi és szociális intézmények akadálymentesítése megoldott, infokommunikációs
akadálymentesítésük viszont nincs.
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Az egyéb munkahelyek közül az ÁFÉSZ 79. sz. COOP üzlete, valamint a Takarékbank Zrt.
Somogyszobi Kirendeltsége akadálymentesített.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A településen a gyalogos közlekedési utak részben akadálymentesítettek, az újonnan létesült járdák
lejtős kialakításúak, így padkák nem akadályozzák pl. a kerekes székes közlekedést.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatás, fogyatékosok nappali
intézménye a településen nincs.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkriminációról nem áll rendelkezésünkre adat.

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

fejlesztési lehetőségek

Intézmények akadálymentesítésének folytatása.

Akadálymentesítésre
fordítható
pályázati
források feltérképezése, szükséges mentési
feladatok összeírása, megvalósításukra ütemterv
készítése, pályázati forrásokból komplex
akadálymentesítés kivitelezése.

Fogyatékkal élők pontos száma nem ismert a Fogyatékkal élők számának felmérése.
településen.
Fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való A fogyatékos személyek és családtagjaik
hozzáférése nehezített
információhoz való hozzájutásának segítése a
velük kapcsolatban lévő szakemberek által.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
Az önkormányzat működési alapelve az együttműködés a térségben és a községben jelenlévő
szervekkel, szervezetekkel, így:
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•

•
•
•

•
•
•

a község kistérségi szerepkörének erősítése érdekében együttműködés a térség
önkormányzataival mind a fejlesztési társulás, mind a hatósági ügyintézés érdekében,
melynek alapja a kölcsönös előnyök figyelembevétele, a konkrét feladatok
megoldása,
rendszeres tájékoztatásra, együttműködésre törekszik a gazdasági élet helyi
szereplőivel,
civil szervezetek programjainak egyeztetése, közös megvalósításának segítése,
fontosnak tartja, hogy a közfeladatot ellátó intézményekkel, azok dolgozóival
céltudatos,
érdemi
együttműködésre
és
problémamegoldásra
törekvő
kapcsolatrendszer alakuljon ki,
kapcsolatot tart a községben működő pártszervezetekkel,
támaszkodik a civil szervezetek véleményformáló és informáló szerepére, ezáltal
közelebb jutva a helyi társadalom valóságos igényeihez, véleményéhez,
támogatja a történelmi egyházak tevékenységét, velük érdemben együttműködik,
elismerve tevékenységük erkölcsi és emberformáló, karitatív és közéleti szerepét.

Az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a kitekintést, a kapcsolatrendszerek
kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. Ennek érdekében:
• tovább ápolja kapcsolatát a már meglévő településekkel,
• a meglévő testvértelepülési kapcsolat további megerősítésére törekszik.
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak, jelentős szerepet vállalnak a
község kulturális és sport életében, munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a közösség
összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az
egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A helyi lakosság nagy számban vesz részt
a civil szervezetek programjain.
Jelentős civil szervezetek a településen:
• Somogyszobi Vasutas Sportegyesület
• Vilma Háza Alapítvány
• Somogyszobi Judo Club
A civil szervezetek tevékenysége, rendezvényei bizonyítják, hogy különböző korosztályú,
pártállású, felekezetű emberek együtt tudnak dolgozni közös és értelmes célokért.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
A civil szervezetek előző évi tevékenységükről minden évben beszámolnak a képviselő-testületnek.
Működésükhöz, rendezvényeik tartásához az önkormányzat pénzügyi támogatást, ezen kívül
összejöveteleikhez ingyenesen helyiséghasználatot biztosít.
A roma nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátását együttműködési megállapodásban
rögzítettek szerint segíti, elnöke tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület ülésein.
Településünkön mindhárom történelmi egyház (katolikus, református, evangélikus) megtalálható,
nagy felújításaikhoz az önkormányzat támogatást biztosít.
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c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A Rinyamenti kistérséghez tartozó települések önkormányzatai közös feladatellátást folytatnak
bizonyos területeken a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása keretében. A
közösen ellátott feladatok számát, az ellátás módját tekintve az együttműködés alapjai adottak egy
esélyegyenlőséggel kapcsolatos együttműködéshez.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Somogyszobon működő Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontos támasza
a célcsoportnak. A hagyományőrző, kulturális, illetve a roma nemzetiségű lakosság
életkörülményeit segítő programok támogatására és rendezvények tartására a lakosság köréből
folyamatosan igény merül fel. A nemzetiségi önkormányzat támogatni kíván minden olyan
kezdeményezést, mely e célokat szolgálja.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen működő civil szervezetek alapszabályuknak, működési szabályzatuknak megfelelően
járnak el a célcsoportok ellátásában.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A településen működő vállalkozások az önkormányzat, roma nemzetiségi önkormányzat, civil
szervezetek által szervezett (jótékonysági) programok esetenkénti anyagi támogatásán keresztül
veszik ki részüket az esélyegyenlőségi feladatok ellátásából.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében a roma nemzetiségi önkormányzat, oktatásinevelési intézmények, családsegítő szolgálat, egyéb partnerek az előző évek adatszolgáltatásai,
beszámolói kapcsán szolgáltattak adatot. Ezen beszámolók javaslatait, észrevételeit a program
készítése során figyelembe vettük.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az esélyegyenlőségi program az önkormányzat honlapján (www.somogyszob.hu) közzétételre
kerül.
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A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, így az abban megfogalmazott
intézkedések megvalósulását mind a célcsoportok, mind általában a lakosság nyomon tudja követni.
Az önkormányzat esélyegyenlőségi munkatársa felelőssége, hogy nyomon kövesse a
megvalósulását és tartsa a kapcsolatot a célcsoportok képviselőivel, fogadja észrevételeiket,
esetleges újonnan felmerült javaslataikat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet
és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul
meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben
felvetett problémákra nyújtanak megoldást.

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid megnevezéssel
rövid címmel
A szegénység oka és következménye a Közfoglalkoztatás
továbbfolytatása.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
tartós munkanélküliség.
felkutatása.
A
lakossági
újratermelődése.

Romák
és
mélyszegénységben élők

adósságállomány Életvezetési tanácsadás, egyénre szabott
segítségnyújtás,
az
állampolgárok
életminőségének folyamatos vizsgálata,
szükséglet
alapú
szolgáltatások
szervezése.

Hivatalos ügyek intézésének nehézségei.

Az önkormányzati hivatalban, Családés Gyermekjóléti Szolgálatnál ingyenes
segítségnyújtás, tanácsadás, hivatalos
papírok
kitöltésében
segédkezés,
felvilágosítás a rászorulók részére.

A településen működő, a helyi lakosság
érdekében
tevékenykedő
civil
szervezetekkel való önkormányzati
együttműködés nem mindenre kiterjedő.

A
civil
szervezetekkel
való
együttműködés
erősítése,
minél
szélesebb körű bevonásuk a település
közéletébe, valamint az esélyegyenlőség
eszméjének minél szélesebb körű
érvényre juttatása érdekében, ehhez
támogatás biztosítása a rendelkezésre
álló források figyelembe vételével.

A mélyszegénységben élők sportolási A szabadidő aktív, hasznos eltöltéséhez
lehetőségei korlátozottak
ingyenes
sportolási
lehetőségek
biztosítása érdekében sportpark építése.
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Esélyegyenlőség bemutatásának hiánya A www.somogyszob.hu oldalon az
a település honlapján.
Önkormányzat főmenüben egy almenü
kerül kialakításra „Esélyegyenlőség”
cím
alatt,
amelyen
információt
szolgáltatunk az egyenlő bánásmódról, a
diszkriminációval
kapcsolatos
kérdésekről, az Egyenlő Bánásmód
Hatóság eljárásáról, egyéb jogsegélyek
lehetőségeiről, szervezetekről, továbbá
az elkészült HEP is ezen pont alá
feltöltésre, hogy mindenki számára
biztosítsuk az elérhetőségét.
Veszélyeztetett
száma

Gyermekek

kiskorú

gyermekek Érintett családok problémáinak feltárása
a szociális ellátás, a nemzetiségi
önkormányzat segítségével, családgondozó, gyámhatóság bevonásával,
problémakezelő eljárások kidolgozása a
veszélyeztetettség
mérséklése,
megszüntetése érdekében.

Nincs pontos adat a mélyszegénységben Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi
élő gyermekek létszámáról
felelősök bevonásával adatgyűjtés. A
nagyobb ünnepek előtt adománygyűjtés
szervezése.
Szülők
Tájékoztatásának
hiánya, Szemléletformálás, fokozott odafigyelés
szakmai konzultációk szervezése
Veszélyeztetettségi
tényezők Szabadidős programok szervezése,
kialakulásának megelőzése, hatásuk biztonságos, kulturált közösségi terek
működtetése.
enyhítése.
Szakképesítés hiánya.

Nők

Sok esetben hiányoznak
minták,
mely
családi
zavarokhoz vezethet

Gyermekvállalás
miatt
a
munkaerőpiactól hosszabb időre távol
maradók képzési programokban való
részvételének szorgalmazása, segítése az
elhelyezkedés
esélyeinek
növelése
érdekében.
a családi Családi életre nevelés technikáinak,
működési háztartásvezetés,
gazdálkodás,
életvezetési ismeretek átadása, ezt
támogató programok szervezése.

A népességen belül magas az idős nők Idős nők bevonásának elősegítése a civil
aránya,
előfordulhat
a
magány, szervezetekbe, a községi programokba,
kiszolgáltatottság megjelenése.
akár
önkéntesség
lehetőségének
biztosításával. „Pót nagyi” program
megalapozása, igény felmérése, szükség
esetén ennek elindítása.
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Szomszédi figyelőszolgálat kialakítása,
erősítése.
Elmagányosodás lehetősége.

Magasabb számban előfordulhat
megbetegedések száma.

Idősek

a Időskorú prevenciós szemlélet erősítése,
előadások,
szűrővizsgálatok
lehetőségének biztosítása a civil
szervezetek együttműködésével.

eszközök
Modern eszközök, internet használat Infokommunikációs
tanítása
célzott,
gondot okoz az idős emberek használatának
ingyenesen elérhető programokkal.
többségének.
Gyakran válnak áldozattá.

Intézmények
folytatása

Fogyatékkal
élők

Az
elmagányosodás
megelőzése
érdekében
aktivitást
megőrző
programok
szervezése,
generációs
programok szervezése a gyermekek,
családok, idősek bevonásával.

Idősek
személyes
környezetének,
otthonának
védelmét
szolgáló
intézkedések bővítése.
Áldozattá válás megelőzését célzó
programok folytatása a rendőrség, civil
szervezetek bevonásával.

fordítható
akadálymentesítésének Akadálymentesítésre
pályázati
források
feltérképezése,
szükséges mentési feladatok összeírása,
megvalósításukra ütemterv készítése,
pályázati
forrásokból
komplex
akadálymentesítés kivitelezése.

Fogyatékkal élők pontos száma nem Fogyatékkal élők számának felmérése.
ismert a településen.
Fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való A
fogyatékos
személyek
és
hozzáférése nehezített.
családtagjaik
információhoz
való
hozzájutásának segítése a velük
kapcsolatban lévő szakemberek által.
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
Az intézkedésbe bevont
beavatkozási terület, mint
aktorok és partnerek
intézkedés címe, megnevezése
– kiemelve a felelőst
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
P: Somogy Megyei Kormányhivatal
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek Nagyatádi Járási Hivatal Foglalkoztatási
felkutatása.
Osztály, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
F: Polgármester, Somogyszobi Közös
Önkormányzati Hivatal
A
lakosság
megakadályozása.

eladósodásának P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Hivatalos ügyek intézésének nehézségei. P: Somogyszobi Közös Önkormányzati
Hivatal, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
F: Jegyző, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Romák
és/vagy
mélyszegényA
civil
szervezetekkel
való P: Civil szervezetek
ségben élők
együttműködés
erősítése,
minél F: Polgármester
szélesebb körű bevonásuk a település
közéletébe, valamint az esélyegyenlőség
eszméjének minél szélesebb körű
érvényre juttatása érdekében, ehhez
támogatás biztosítása a rendelkezésre
álló források figyelembe vételével.

A szabadidő aktív, hasznos eltöltéséhez P: Somogyszob Községi Önkormányzat
ingyenes
sportolási
lehetőségek Képviselő-testülete
biztosítása érdekében sportpark építése. F: Polgármester
A www.somogyszob.hu oldalon az P: Somogyszobi Közös Önkormányzati
Önkormányzat főmenüben egy almentő Hivatal
F: Jegyző
kialakítása „Esélyegyenlőség” címmel.
Veszélyeztetettség elkerülése érdekében
az érintett családok problémáinak
feltárása, problémakezelő eljárások
kidolgozása.
Gyermekek

P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat,
Somogy
Megyei
Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala
Hatósági
és
Gyámügyi
Osztály,
Somogyszobi
Óvoda
gyermekés
ifjúságvédelmi
felelőse,
Somogyszobi
Általános
Iskola
gyermekés
ifjúságvédelmi felelőse, Jelzőrendszer tagjai
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F: Jegyző,
Szolgálat

Család-

és

Gyermekjóléti

Adatgyűjtés a mélyszegénységben élő P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
gyermekek számáról.
Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat,
Somogyszobi
Óvoda
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse,
Somogyszobi Általános Iskola gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőse, védőnő
F: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Szemléletformálás, fokozott odafigyelés

P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszob Községi Roma nemzetiségi
Önkormányzat,
Somogyszobi
Óvoda,
Somogyszobi Általános Iskola
F: Polgármester

Szabadidős programok szervezése, P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
biztonságos, kulturált közösségi terek Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
működtetése.
Önkormányzat,
Somogyszobi
Óvoda,
Somogyszobi Általános Iskola, Civil
szervezetek
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
Gyermekvállalás
miatt
a
munkaerőpiactól hosszabb időre távol
maradók képzési programokban való
részvételének szorgalmazása, segítése az
elhelyezkedés
esélyének
növelése
érdekében.

P: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nagyatádi Járási Hivatala Foglalkoztatási
Osztálya, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
F: Polgármester, Somogyszobi Közös
Önkormányzati Hivatal

Családi életre nevelés technikáinak,
háztartásvezetés,
gazdálkodás,
életvezetési ismeretek átadása, ezt
támogató programok szervezése.

P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Nők

Akadálymentes közlekedés biztosítása a P: Somogyszob Községi Önkormányzat
babakocsival és/vagy kisgyermekkel Képviselő-testülete
közlekedők részére a település minden F: Polgármester
pontján
Idős nők bevonásának elősegítése a civil
szervezetekbe, a községi programokba,
„Pót nagyi” program megalapozása,
szomszédi figyelőszolgálat kialakítása,
erősítése.

P:
Civil
szervezetek,
Családés
Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszobi
Óvoda, Somogyszobi Általános Iskola,
Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
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F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
Az
elmagányosodás
megelőzése
érdekében
aktivitást
megőrző
programok
szervezése,
generációs
programok szervezése a gyermekek,
családok, idősek bevonásával.

P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszobi
Óvoda,
Somogyszobi
Általános Iskola, Somogyszob Községi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Civil
szervezetek
F:
Intézményvezetők,
Családés
Gyermekjóléti Szolgálat

Időskorú prevenciós szemlélet erősítése,
előadások,
szűrővizsgálatok
lehetőségének biztosítása a civil
szervezetek együttműködésével.

P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Háziorvosi szolgálat, Civil
szervezetek
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Idősek

Infokommunikációs
eszközök P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
használatának
tanítása
célzott, Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
ingyenesen elérhető programokkal.
Önkormányzat
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Fogyatékkal
élők

Idősek
személyes
környezetének,
otthonának
védelmét
szolgáló
intézkedések bővítése, áldozattá válás
megelőzését célzó programok folytatása.

P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Nagyatádi
Rendőrkapitányság,
Civil
szervezetek
F: Polgármester

Akadálymentesítésre
fordítható
pályázati
források
feltérképezése,
szükséges mentési feladatok összeírása,
megvalósításukra ütemterv készítése,
pályázati
forrásokból
komplex
akadálymentesítés kivitelezése.

P: Somogyszobi Közös Önkormányzati
Hivatal,
Somogyszob
Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
F: Polgármester

Fogyatékkal élők számának felmérése, P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
jelzőrendszer hatékonyabb működése.
F: Polgármester
Fogyatékkal
élő
személyek
és P: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
családtagjaik
információhoz
való háziorvos, védőnő
hozzájutásának segítése.
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
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Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák életminősége a támogató intézkedések, valamint
önálló tevékenységük hatására javul, esélyegyenlőségi helyzetük folyamatosan javuló.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei folyamatosan javuljanak.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek értelmi, érzelmi, testi fejlődéséhez a megfelelő körülmények
megteremtését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek jó testi és mentális állapotának fenntartásához szükséges,
tevékeny, életkoruknak megfelelő aktivitást adó lehetőségek biztosítására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családban és a munkahelyen betöltendő szerepet
támogató intézkedések megszervezését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására: akadálymentes
élettér kialakítására, a társadalom egyenrangú szereplőjeként való életre.
Somogyszob Községi Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének
biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely
- erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást, a lokálpatriotizmus, a
társadalmi szolidaritást,
- kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok
számára,
- tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási
esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
I. Romák és mélyszegénységben élők
I/1.
Intézkedés címe:

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
lehetőségek felkutatása.

Egyéb

helyi

foglalkoztatási

Feltárt probléma
A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
R: K: H: A tartósan munkanélküli személyek lehetőség szerinti folyamatos
rövid-, közép- és
foglalkoztatásának biztosítása.
hosszú távú
időegységekre
bontásban
1. Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály nyilvántartásában szereplő helyi álláskeresők
számának felmérése, folyamatos figyelemmel kísérése.
Tevékenységek
2. Közfoglalkoztatási programok, egyéb foglalkoztatási lehetőségek
(a beavatkozás
felmérése, összesítése, munkáltatókkal történő egyeztetése.
tartalma) pontokba
3. Álláskeresők ösztönzése a közfoglalkoztatásban történő részvételre.
szedve
4. Álláskeresők
közfoglalkoztatási
programokhoz
igazodó
foglalkoztatása önkormányzat, egyéb munkáltatók által.

Résztvevők és
felelős

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

R: Tartósan munkanélküli személyek, Somogy Megyei Kormányhivatal
Nagyatádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Somogyszob Községi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, helyi vállalkozások
F: Polgármester, Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltség, Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, helyi vállalkozások
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Az intézkedés akkor hatékony, ha a munkáltatók motiváltak a
feltérképezett foglalkoztatási eszközök alkalmazásában, eredményesnek,
hatékonynak tartják, az álláskeresők pedig élnek a lehetőségekkel.
Eredményességi mutatók: munkáltatói egyeztetések száma; valamely
foglalkoztatási eszközt bevezető/alkalmazó munkáltatók száma; a
foglalkoztatási eszközöknek köszönhetően alkalmazott álláskeresők száma.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Munkáltatók részéről alacsony részvételi hajlandóság, intézkedés nem
támogatása anyagi okok miatt. Álláskeresők érdektelensége (csökkentés
eszköze: a közfoglalkoztatásban való részvétel előnyeinek megismertetése,
pl. magasabb jövedelem, biztosabb megélhetés).

Szükséges
erőforrások

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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I/2.

Intézkedés címe:

A lakosság eladósodásának megakadályozása

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál sok család jelenik meg olyan
problémával, mely abból adódik, hogy a nem végig gondolt pénzkezelések
Feltárt probléma
miatt komoly megélhetési vákuumba kerülnek. A lakossági
(kiinduló értékekkel)
adósságállomány újratermelődik.
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
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: K: H: Szemléletváltoztatás, eladósodás csökkentése.

1. Érintett kör felmérése a Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton
keresztül.
2. Feltárt problémák megoldását segítő előadások szervezése.
3. Életvezetési tanácsadás, egyénre szabott segítségnyújtás.

R: esélyegyenlőségi program célcsoportjai, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Az intézkedés akkor eredményes, ha a feltárt problémával minél
több család azonosul, a szervezett előadásokon részt vesznek, elfogadják
az életvezetési tanácsokat, az egyénre szabott segítségnyújtást, ezáltal
adósságállományuk csökken.

Érdektelenség
Személyi, pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása.
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I/3.

Intézkedés címe:

Hivatalos ügyek intézésének nehézségei

A célcsoportba tartozóknak sok esetben nehézséget okoz hivatalos ügyeik
Feltárt probléma
intézése.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

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

R: K: H: Segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében, érintettek képessé
tétele az önálló ügyintézésre.

1. Érintett kör felmérése a Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton,
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül.
2. Szolgáltató és ügyfélbarát ügyintézéssel az érintettek segítése.
3. Megfelelő segítségnyújtással képessé tétel az önálló ügyintézésre.

R: esélyegyenlőségi program célcsoportjai, Somogyszobi
Önkormányzati Hivatal, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
F: Jegyző, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Közös

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Az intézkedés akkor eredményes, ha a feltárt problémával
azonosított személyek a hivatalos ügyeik intézéséhez kapott tanácsokat
elfogadják, ezáltal alkalmassá válnak hivatalos ügyeik későbbi önálló
intézésére.

Érintettek elutasító, érdektelen hozzáállása.
Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

85

I/4.

Intézkedés címe:

A civil szervezetekkel való együttműködés erősítése, minél szélesebb körű
bevonásuk a település közéletébe, valamint az esélyegyenlőség eszméjének
minél szélesebb körű érvényre juttatása érdekében, ehhez támogatás
biztosítása a rendelkezésre álló források figyelembe vételével.

A településen működő, a helyi lakosság érdekében tevékenykedő civil
Feltárt probléma
szervezetekkel való önkormányzati együttműködés nem mindenre
(kiinduló értékekkel) kiterjedő.
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
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: K: H: Civil szervezetek bevonása az esélyegyenlőség eszméjének minél
szélesebb körű érvényre juttatása érdekében.

4. Az esélyegyenlőségi programban feltárt problémák megismertetése.
5. Civil szervezetek bevonása a feltárt problémák megoldásába,
teljesíthető vállalások egyeztetése.
6. Vállalásaik teljesítéséhez lehetőség szerinti pénzforrás biztosítása.
R: esélyegyenlőségi program célcsoportjai, Civil szervezetek
F: Polgármester
Civil szervezetek
Módszertani előkészítés: 2020.december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Az intézkedés akkor eredményes, ha a helyi civil szervezetek az
esélyegyenlőségi programban feltárt problémákkal azonosulnak, a program
érvényre juttatása érdekében minél szélesebb körű vállalásokat tesznek.

Vállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás hiánya.
Pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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I/5.

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

A szabadidő aktív, hasznos eltöltéséhez ingyenes sportolási lehetőségek
biztosítása érdekében sportpark építése.
A mélyszegénységben élők sportolási lehetőségei korlátozottak.

R: K: H: A szabadidő aktív, hasznos eltöltése érdekében ingyenes
sportolási lehetőségek biztosításához sportpark kialakítása. Aktív, értelmes
időtöltés, egészségesebb lakosság, fizikai aktivitás növekedése az igénybe
vevők körében.
1. Alkalmas, mindenki által könnyen megközelíthető
kiválasztása.
2. Tervek, költségvetés készítése.
3. Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése.
4. Sportpark kialakítása.

helyszín

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Községi

Résztvevők és
felelős

R: esélyegyenlőségi
Önkormányzat
F: Polgármester

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

program

célcsoportjai,

Somogyszob

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Módszertani előkészítés: 2021. január 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Sportpark kialakításával a szabadidő aktív, hasznos eltöltését
megcélozva ingyenes sportolási lehetőségek biztosítása. Aktív, értelmes
időtöltés, egészségesebb lakosság, fizikai aktivitás növekedése az igénybe
vevők körében.

Pénzügyi forrás hiánya, pályázati lehetőségek folyamatos keresése.
Pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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I/6.

Intézkedés címe:

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

A www.somogyszob.hu oldalon az Önkormányzat főmenüben egy almenü
kialakítása „Esélyegyenlőség” cím alatt, amelyen információt
szolgáltatunk az egyenlő bánásmódról, a diszkriminációval kapcsolatos
kérdésekről, az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásáról, egyéb jogsegélyek
lehetőségeiről, szervezetekről, továbbá az elkészült HEP is ezen pont alá
feltöltésre, hogy mindenki számára biztosítsuk az elérhetőségét.
Esélyegyenlőség bemutatásának hiánya a település megújult honlapján.

R: K: H: Almenü létrehozása, a szükséges információk, dokumentumok
hozzáférhetőségének biztosítása.

1. Honlapon almenü létrehozása.
2. Dokumentumok, információk feltöltése.
3. Almenü folyamatos figyelése, szükség szerinti frissítése.
R: Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
F: Jegyző
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Módszertani előkészítés: 2020. június 30.
Eredmények kiértékelése: 2020. július 31.
R: K: H: Elkészült almenü, feltöltött dokumentumok, információk száma.
Az intézkedés megvalósulásáért az esélyegyenlőségi munkatársak felelnek,
továbbá gondoskodnak arról, hogy mindig a legfrissebb, aktuális
információk szerepeljenek az almenüben.

--Személyi, tárgyi feltételek biztosítása.
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II. Gyermekek
II/1.

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

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

Veszélyeztetettség elkerülése érdekében az érintett családok problémáinak
feltárása, problémakezelő eljárások kidolgozása a veszélyeztetettség
mérséklése, megszüntetése érdekében.
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

R: K: H: Általános cél a veszélyeztetett gyerekek számának csökkentése.
Veszélyeztetettség felmérése, intézkedési tervek kidolgozása. Folyamatos,
dokumentált kapcsolattartás megelőző jelleggel.

1.
2.
3.
4.

Érintett családok felmérése.
Kapcsolatfelvétel, veszélyeztetettség okainak feltárása.
Egyéni intézkedési tervek kidolgozása.
Veszélyeztetettség határán lévő gyermekek felkutatása, megelőző
intézkedések bevezetése.
R: Veszélyeztetett gyermekek és családjuk, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Hatósági és
Gyámügyi Osztály, Somogyszobi Óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse, Somogyszobi Általános Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse, Jelzőrendszer tagjai
F: Jegyző, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi
Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály, Somogyszobi Óvoda
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, Somogyszobi Általános Iskola
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, Jelzőrendszer tagjai
Módszertani előkészítés: 2021.december 31.
Megvalósítás: 2025. június 12.
R: K: H: Dokumentált kapcsolatfelvétel; veszélyeztetett gyermekek száma;
egyéni intézkedési tervek száma.
Az intézkedés akkor eredményes, ha a célcsoport tagjainak részvételi
hajlandósága hosszú távon fennmarad és a szakemberek is hatékonynak
ítélik meg a megvalósulást.

Célcsoport részéről alacsony részvételi hajlandóság, egyéni intézkedési
tervben vállaltak nem teljesítése.
Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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II/2.

Intézkedés címe:

Adatgyűjtés a mélyszegénységben élő gyermekek számáról

Nincs pontos adat a mélyszegénységben élő gyermekek számáról, pedig
Feltárt probléma
adománygyűjtés szempontjából szükséges lenne.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

R: Érintettek számának felmérése.
K: A létszám adatok ismeretében támogatási módok felkutatása,
adománygyűjtés.
H: Legalább a nagyobb ünnepek előtt, az adott ünnepkörhöz kapcsolódó
adományok osztásával a gyermekek ünnepének szebbé tétele, családjuk
tehermentesítése, életkörülményeik nyomon követése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Érintett számának felmérése.
2. Adományozók körének felkutatása, adománygyűjtés szervezése.
3. Összegyűjtött adományok érintettek részére történő megfelelő keretek
közötti eljuttatása.
4. Érintett gyermek életkörülményeinek nyomon követése.

Résztvevők és
felelős

R: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi Általános
Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, védőnő
F: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Partnerek

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

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi Általános
Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, védőnő
Módszertani előkészítés: 2020. október 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Adatbázis létrejötte a mélyszegénységben élő gyermekek
számáról, mely pontos képet nyújt az adománygyűjtés és osztás
tekintetében, a fenntarthatóságot a gyermekek életkörülményeinek nyomon
követése, az adatok állandó frissítése biztosítja.

Adományozók körének érdektelensége, összegyűjtött adományok mind
szélesebb körben történő felhasználása.
Pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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II/3.

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

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

Szemléletformálás, fokozott odafigyelés.
Szülők tájékoztatásának hiánya, szakmai konzultációk szervezése.

R: Szülőkkel kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.
K: Szakemberek-Szülők partnerségének kialakítása.
H: Tovább csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek száma.

1. Érintett családok felmérése.
2. Családlátogatás az érintett családoknál.
3. Feltárt problémák tükrében a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését,
személyiségfejlesztését célzó ismeretek átadása a szülők eredményes
bevonásával a kompetenciák fejlesztése érdekében.
4. Szakemberek bevonásával időszakonként szakmai konzultációk
szervezése.
R: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi Általános
Iskola
F: Intézményvezetők, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi Általános
Iskola
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkenése,
szakemberek bevonása, tájékoztatás, információáramlás.

Szülők részéről a segítségnyújtás visszautasítása, alacsony közreműködési
hajlandóság, a gyermek érdekében szülők meggyőzése.
Pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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II/4.

Intézkedés címe:

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált közösségi terek
működtetése.

Veszélyeztetettségi
Feltárt probléma
enyhítése.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

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

tényezők

kialakulásának

megelőzése,

hatásuk

R: Érintettek számának felmérése.
K: Helyi szabadidős programlehetőségek felkutatása.
H: Szabadidős programokhoz biztonságos, kulturált közösségi terek
működtetése.
1. Érintett számának felmérése.
2. Településen megvalósítható programok felkutatása, szervezése.
3. Érintettek mind szélesebb körben történő bevonása a programokba,
ösztönzése a részvételre.
4. A programok megvalósításához biztonságos, kulturált közösségi terek
(beltéri, kültéri) kialakítása, fenntartása.
5. Pályázati lehetőségek figyelése, kihasználása.
R: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi Általános
Iskola, Civil szervezetek
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi Általános
Iskola, Civil szervezetek
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Elkészült felmérés, kidolgozott, szervezett programok száma,
programokon résztvevő gyermekek száma. Az intézkedés eredményes, ha
a szabadidő hasznos eltöltését célzó programokkal, az ehhez szükséges
biztonságos
közösségi
terek
működtetésével
csökkenthető
a
veszélyeztetettségi tényezők száma.
Programokon való alacsony részvételi hajlandóság, pénzügyi forrás
hiánya, ennek érdekében pályázati források mind szélesebb körű
kihasználása.
Pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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III. Nők

III/1.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

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

Szakképzéseken való részvétel elősegítése
Szakképesítés hiánya

R: K: H: Nők számára indított képzési programokkal olyan hasznosítható
tudás megszerzése, mely biztosítja az elhelyezkedés lehetőségét. Cél a
gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó nők
elhelyezkedési esélyének növelése.
1. Érintett nők felmérése.
2. Kapcsolatfelvétel, képzési igények felmérése.
3. Hiányszakmák
feltérképezése,
képzések
feltételrendszerének
kidolgozása.
4. Képzés sikeres elvégzése, elhelyezkedés a munkaerőpiacon.
R: Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
F: Polgármester, Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztály, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Szervezett képzések száma, képzésen résztvevő nők száma,
képzéseket
eredményesen
elvégzők
száma,
munkaerőpiacon
elhelyezkedettek száma. Az intézkedés eredményes és fenntartható, ha
sikerül olyan képzési modelleket feltérképezni, melyek hosszútávon
alkalmazhatók és biztosítják a munkalehetőséget a résztvevők számára.

Célcsoport részéről alacsony részvételi hajlandóság, megfelelő képzési
modell hiánya, pályázati forrás hiánya.
Pályázati források, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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III/2.

Intézkedés címe:

Családi életre nevelés technikáinak, háztartásvezetés, gazdálkodás,
életvezetési ismeretek átadása, ezt támogató programok szervezése.

Sok esetben hiányoznak a családi minták, mely családi működési
Feltárt probléma
zavarokhoz vezethet.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

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

R: K: H: Családi életre nevelés technikáinak, háztartás-vezetés,
gazdálkodás, életvezetési ismeretek átadását támogató programokkal a
családi működészavarok csökkentése.

1. Érintett családok felmérése.
2. Kapcsolatfelvétel, konkrét problémák felmérése.
3. Családi életre nevelés technikáinak, háztartás-vezetés, gazdálkodás,
életvezetési ismeretek átadását célzó programok szervezése.
4. Programokon való részvétel, megszerzett tudás hasznosítása, ezáltal
családi működészavarok csökkentése.

R: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Szervezett programokon, előadásokon résztvevők száma,
megszerzett tudást elsajátító, hasznosító résztvevők száma. Az intézkedés
eredményes és fenntartható, ha a megszerzett tudás birtokában és
hasznosításával csökkennek a családi működészavarok.

Célcsoport részéről alacsony részvételi hajlandóság, megfelelő programok,
előadások elérése, pénzügyi forrás hiánya.
Pénzügyi forrás, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

94

III/3.

Intézkedés címe:

Közszolgáltatást nyújtó
biztonságos elérése.

intézmények,

közösségi

élet

színtereinek

A nők a közszolgáltatást nyújtó intézményeket, a közösségi élet színtereit
Feltárt probléma
nem mindenhol tudják biztonságosan elérni.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

R: K: H: A település útjainak, járdáinak kihasználtság és igény szerinti
felújításával, szükséges helyeken forgalomlassító eszközök létesítésével a
babakocsival és/vagy kigyermekkel közlekedők a település minden
pontjáról biztonságosan eljutnak a mindennapjaik során.
5.
6.
7.
8.

A települési utak, járdák állapotfelmérése.
Tervek, költségvetés készítése.
Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése.
Megfelelő minőségű utak, járdák elérése a kihasználtság és igény
figyelembe vételével, szükséges helyeken forgalomlassító eszközök
létesítése.

R: Somogyszob Községi Önkormányzat
F: Polgármester

Partnerek

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Módszertani előkészítés: 2021. január 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Utak, járdák kihasználtság és igény szerinti felújításával,
folyamatos karbantartással, szükséges helyeken forgalomlassító eszközök
létesítésével minden igényt kielégítő, biztonságos közlekedés
megalapozása.

Pályázati, saját forrás hiánya.
Pénzügyi forrás, technikai feltételek biztosítása.
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III/4.

Intézkedés címe:

Idős nők bevonásának elősegítése a civil szervezetekbe, a községi
programokba, akár önkéntesség lehetőségének biztosításával. „Pót nagyi”
program megalapozása, igény felmérése, szükség esetén ennek elindítása.
Szomszédi figyelőszolgálat kialakítása, erősítése.

A népességen belül magas az idős nők aránya, előfordulhat a magány,
Feltárt probléma
kiszolgáltatottság megjelenése.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: K: H: Egyedül élő, kiszolgáltatott helyzetű idős nők tevékeny bevonása
a társadalmi életbe, a helyi civil szervezetek bevonásával. „Pót nagyi”
program megalapozása, igény felmérése, szükség esetén ennek elindítása.
Szomszédi figyelőszolgálat kialakítása, erősítése.
1. Egyedül élő idős nők felmérése (számuk, élethelyzetük, stb.).
2. Tevékenységek kidolgozása civil szervezetek bevonásával.
3. „Pót nagyi” program igényfelmérése, szükség szerinti elindítása
feltételeinek megteremtése.
4. Szomszédi figyelőszolgálat kialakítása.
R: Egyedül élő idős nők, Civil szervezetek, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Civil szervezetek, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.
R: K: H: Elkészült felmérés, intézkedésbe bevont idős nők száma,
programok száma. Az intézkedés eredményes, ha az egyedül álló nők aktív
részt vállalnak a település társadalmi életében, ezáltal tevékenynek és
hasznosnak érzik magukat.

Érdektelenség a célcsoport részéről.
Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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IV. Idősek

IV/1.

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

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

Az elmagányosodás megelőzése érdekében aktivitást megőrző programok
szervezése, generációs programok szervezése a gyermekek, családok,
idősek bevonásával.
Elmagányosodás lehetősége.

R: K: H: Az elmagányosodás lehetőségének megszüntetése, csökkentése.
Programok szervezése a szabadidő tevékeny eltöltése érdekében.
Generációk közötti összetartás a családokban.

1. Érintett kör felmérése.
2. Generációs programok szervezése a különböző korcsoportok számára.
3. Közös kirándulások szervezése a közös időtöltésre, egymástól való
tanulásra.
4. Óvodások, iskolások, nyugdíjasok közötti társadalmi érintkezést
szolgáló tevékenységek szervezése.
R: Idős emberek, családok, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi Általános Iskola, Somogyszob
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Civil szervezetek
F: Intézményvezetők, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszobi Óvoda, Somogyszobi
Általános Iskola, Somogyszob Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Civil szervezetek
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Elmagányosodás veszélyével érintett idős emberek száma. Közös
programokon résztvevő gyermekek, fiatalok és idősek száma. Közös
programok száma a településen. A programok szervezésébe bevont
partnerek száma.

Érdektelenség
finanszírozása.

az

érintettek

részéről.

Programok

szervezése,

Pályázati források, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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IV/2.

Intézkedés címe:

Időskorú prevenciós szemlélet erősítése, előadások, szűrővizsgálatok
lehetőségének biztosítása a civil szervezetek együttműködésével.

Feltárt probléma
Magasabb számban előfordulhat a megbetegedések száma.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
R: K: H: A szükséges partnerek bevonásával (háziorvos, családsegítő
rövid-, közép- és
szolgálat, civil szervezetek, stb.) előadások, szűrővizsgálatok szervezése.
hosszú távú
időegységekre
bontásban
1. Érintett kör felmérése, tájékoztatása.
Tevékenységek
2. Előadások és szűrővizsgálatok szervezése (helyben, vagy szállítás
(a beavatkozás
biztosítása).
tartalma) pontokba
3. Idős emberek részvételének ösztönzése.
szedve
Résztvevők és
felelős

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

R: Idős emberek, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Háziorvosi szolgálat, Civil
szervezetek
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Háziorvosi szolgálat, Civil szervezetek
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. december 31.

R: K: H: Előadások, szűrővizsgálatok száma, Az előadásokon és
szűrővizsgálatokon résztvevő idős emberek száma. Betegségek
megelőzése, idősek általános egészségi állapotának javulása.

Érdektelenség az érintettek részéről, pénzügyi forrás hiánya.
Pályázati források, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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IV/3.

Intézkedés címe:

Infokommunikációs eszközök használatának tanítása célzott, ingyenesen
elérhető programokkal.

Modern eszközök, internet használat gondot okoz az idős emberek
Feltárt probléma
többségének.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: K: H: Információhoz való hozzájutás, kapcsolattartás eszközeként
biztonsággal használják az idős emberek is a számítástechnikai
eszközöket, csökken az elmagányosodás.

1.
2.
3.
4.

Érintett kör felmérése, tájékoztatása.
Előadások, oktatások szervezése.
Modern eszközök, internet használat ingyenes tanítása.
Idős emberek részvételének ösztönzése.

R: Idős emberek, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Somogyszob Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Bevont idősek, előadások, oktatások száma. Modern eszközök,
internet használat ingyenes tanításával az idős emberek ismereteinek
bővítése, számítástechnikai eszközök biztonságos használatával az
elmagányosodás csökkentése.

Érdektelenség az érintettek részéről, pénzügyi forrás hiánya.
Pénzügyi forrás, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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IV/4.

Intézkedés címe:

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

Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló
intézkedések bővítése.
Áldozattá válás megelőzését célzó programok folytatása a rendőrség
bevonásával.
Gyakran válnak áldozattá.

R: K: H: Az idős emberek tájékoztatása a rájuk leselkedő veszélyekről, az
áldozattá
válás
lehetőségének
megelőzése.
Az
intézkedés
megvalósításához szükséges partnerek bevonása. Az idősek biztonságának
javítása. Szóróanyagok készítése, terjesztése.
1. Veszélyeztetett kör felmérése.
2. Előadások szervezése, meghirdetése.
3. Partnerek bevonása (pl. rendőrség, civil szervezetek, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat).
4. Szóróanyagok készítése, terjesztése.
R: Idős emberek, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Nagyatádi
Rendőrkapitányság, Civil szervezetek
F: Polgármester
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Nagyatádi Rendőrkapitányság, Civil
szervezetek
Módszertani előkészítés: 2020. december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Jól megszervezett és meghirdetett előadások száma. Az
előadásokon résztvevő idős emberek száma. Az intézkedés
megvalósításába bevont partnerek száma. Szóróanyagok száma.

Érdektelenség az előadásokkal szemben, elmaradt előadások növelik az
idősek áldozattá válásának lehetőségét. Előadások rendszeres szervezése,
helyszín biztosítása.
Pénzügyi forrás, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
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V. Fogyatékkal élők

V/1.

Intézkedés címe:

Akadálymentesítésre fordítható pályázati források feltérképezése,
szükséges mentési feladatok összeírása, megvalósításukra ütemterv
készítése, pályázati forrásokból komplex akadálymentesítés kivitelezése.

Feltárt probléma
Intézmények akadálymentesítésének (elsősorban belső) folytatása.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
R: K: H: Közintézmények szükséges akadálymentesítésének
rövid-, közép- és
megvalósítása.
hosszú távú
időegységekre
bontásban
1. Jelenlegi akadálymentesítési helyzet felmérése.
Tevékenységek
2. Szükséges feladatok meghatározása.
(a beavatkozás
3. Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.
tartalma) pontokba
4. Fizikai megvalósítás.
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
F: Polgármester
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Módszertani előkészítés: 2021. január 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Akadálymentesített közintézmények száma. A kialakított
akadálymentes környezet folyamatos fenntartása érdekében állagmegóvás.

Pályázati forrás hiányában fejlesztések elmaradása.
Pályázati források.

101

V/2.

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élők számának felmérése.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Fogyatékkal élők pontos száma nem ismert a településen.

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

R: K: H: A fogyatékkal élő személyek életkörülményeinek felmérése,
tapasztalataik felhasználásával célirányos segítségnyújtás az önállóbb
életvitel érdekében.

1. Felmérés elkészítése.
2. Felmérés eredményei alapján intézkedési tervek kidolgozása.
R: Fogyatékkal élő személyek, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Módszertani előkészítés: 2020.december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Elkészült felmérés, Intézkedési tervek száma.

Együttműködés hiánya az érintettek részéről.
Pénzügyi és személyi feltételek.
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V/3.

Intézkedés címe:

Betegség megelőzés.

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a
Feltárt probléma
fogyatékkal élő személyek kevésbé veszik igénybe.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: K: H: A fogyatékkal élő személyek minél nagyobb számban vegyenek
részt az egészségügyi szűrővizsgálatokon.

1. Ingyenes szűrővizsgálatok szervezése.
2. Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele.
3. Prevenció.
R: Fogyatékkal élő személyek, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
háziorvos, védőnő
F: Polgármester, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, háziorvos
Módszertani előkészítés: 2020.december 31.
Eredmények kiértékelése: 2025. június 12.

R: K: H: Bevont személyek, szűrővizsgálatok száma. Célcsoport egészségi
állapotának javulása.

Együttműködés hiánya az érintettek részéről.
Pénzügyi és személyi feltételek.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézkedés Az intézkedés címe, következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Közfoglalkoztatás
továbbfolytatása.
Egyéb helyi
foglalkoztatási
lehetőségek
felkutatása.

2

A civil szervezetekkel A településen működő, Civil szervezetek
való együttműködés a helyi lakosság
bevonása az
erősítése, minél
érdekében
esélyegyenlőség
szélesebb körű
tevékenykedő civil
eszméjének minél
bevonásuk a
szervezetekkel való
szélesebb körű

A szegénység oka és
következménye a
tartós
munkanélküliség.

A tartósan
munkanélküli
személyek lehetőség
szerinti folyamatos
foglalkoztatásának
biztosítása.

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Nagyatádi Járási
Hivatal Foglalkoztatási
Osztály
nyilvántartásában
szereplő helyi
álláskeresők számának
felmérése.
Közfoglalkoztatási
programok, egyéb
Polgármester,
foglalkoztatási
Somogyszobi
lehetőségek felmérése,
Közös
összesítése,
Önkormányzati
munkáltatókkal
Hivatal
történő egyeztetése.
Álláskeresők
ösztönzése a
közfoglalkoztatásban
történő részvételre.
Álláskeresők
közfoglalkoztatási
programokhoz igazodó
foglalkoztatása
önkormányzat, egyéb
munkáltatók által.
Esélyegyenlőségi
programban feltárt
problémák
Polgármester
megismertetése. Civil
szervezetek bevonása

2025.06.12.

Munkáltatói
egyeztetések
száma, valamely
foglalkoztatási
eszközt
Személyi és
bevezető/alkalmazó tárgyi
munkáltatók száma, feltételek
a foglalkoztatási
biztosítása.
eszközöknek
köszönhetően
alkalmazott
álláskeresők száma.

Az intézkedés akkor
hatékony, ha a
munkáltatók
motiváltak a
feltérképezett
foglalkoztatási
eszközök
alkalmazásában,
eredményesnek,
hatékonynak
tartják, az
álláskeresők pedig
élnek a
lehetőségekkel.

2025.06.12.

Civil szervezetek
esélyegyenlőségi
programban feltárt
problémákkal való
azonosulása, minél

Az intézkedés akkor
eredményes, ha a
helyi civil
szervezetek az
esélyegyenlőségi

Pénzügyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.
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3

település
önkormányzati
érvényre juttatása
közéletébe, valamint együttműködés nem érdekében.
az esélyegyenlőség mindenre kiterjedő.
eszméjének minél
szélesebb körű
érvényre juttatása
érdekében, ehhez
támogatás
biztosítása a
rendelkezésre álló
források figyelembe
vételével.
A www.somogyszob.hu
oldalon az
Önkormányzat
főmenüben egy
almenü kialakítása
"Esélyegyenlőség" cím
alatt, amelyen
információt
szolgáltatunk az
egyenlő bánásmódról,
Almenü létrehozása a
Esélyegyenlőség
a diszkriminációval
szükséges információk,
bemutatásának
kapcsolatos
dokumentumok
hiánya a település kérdésekről, az Egyenlő
hozzáférhetőségének
honlapján
Bánásmód Hatóság
biztosítása.
eljárásáról, egyéb
jogsegélyek
lehetőségeiről,
szervezetekről,
továbbá az elkészült
HEP is ezen pont alá
kerül feltöltésre, hogy
mindenki számára
biztosítsuk az
elérhetőségét.

F

Az intézkedés
felelőse

G

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

a feltárt problémák
megoldásába,
teljesíthető vállalások
egyeztetése.
Vállalásaik
teljesítéséhez
lehetőség szerinti
pénzforrás biztosítása.

Honlapon almenü
létrehozása,
dokumentumok,
információk feltöltése, Jegyző
almenü folyamatos
figyelése, szükség
szerinti frissítése.

H

szélesebb körű
vállalások
megtétele.

2020.07.31.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

programban feltárt
problémákkal
azonosulnak, a
program érvényre
juttatása
érdekében minél
szélesebb körű
vállalásokat
tesznek.

Az intézkedés
megvalósulásáért
az esélyegyenlőségi
munkatársak
Elkészült almenü,
Személyi, tárgyi felelnek, továbbá
feltöltött
feltételek
gondoskodnak
dokumentumok,
biztosítása.
arról, hogy mindig a
információk száma.
legfrissebb, aktuális
információk
szerepeljenek az
almenüben.
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4

A lakosság
eladósodásának
megakadályozása

A Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálatnál sok család
jelenik meg olyan
problémával, mely
abból adódik, hogy a Szemléletváltoztatás,
nem végig gondolt
eladósodás
pénzkezelések miatt csökkentése.
komoly megélhetési
vákuumba kerülnek. A
lakossági
adósságállomány
újratermelődik.

A célcsoportba
tartozóknak sok
esetben nehézséget
okoz hivatalos ügyeik
intézése.

5

Hivatalos ügyek
intézésének
nehézségei

6

A szabadidő aktív,
hasznos eltöltéséhez A mélyszegénységben
ingyenes sportolási élők sportolási
lehetőségek
lehetőségei
biztosítása
korlátozottak.
érdekében sportpark

Segítségnyújtás a
hivatalos ügyek
intézésében, érintettek
képessé tétele az
önálló ügyintézésre.

A szabadidő aktív,
hasznos eltöltése
érdekében ingyenes
sportolási lehetőségek
biztosításához
sportpark kialakítása.

Érintett kör felmérése
a Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálaton keresztül.
Feltárt problémák
megoldását segítő
előadások szervezése.
Életvezetési
tanácsadás, egyénre
szabott
segítségnyújtás.

Érintett kör felmérése
a Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálaton,
Somogyszobi Közös
Önkormányzati
Hivatalon keresztül.
Szolgáltató és
ügyfélbarát
ügyintézéssel az
érintettek segítése.
Megfelelő
segítségnyújtással
képessé tétel az önálló
ügyintézésre.
Alkalmas, mindenki
által könnyen
megközelíthető
helyszín kiválasztása.
Tervek, költségvetés
készítése. Pályázati

F

Az intézkedés
felelőse

Polgármester,
Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

G

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

2025.06.12.

Jegyző, Család- és
Gyermekjóléti
2025.06.12.
Szolgálat

Polgármester

2025.06.12.

H

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Személyi,
Problémákkal
pénzügyi,
azonosuló családok,
tárgyi
előadásokon
feltételek
résztvevők száma.
biztosítása

Az intézkedés akkor
eredményes, ha a
feltárt problémával
minél több család
azonosul, a
szervezett
előadásokon részt
vesznek, elfogadják
az életvezetési
tanácsokat, az
egyénre szabott
segítségnyújtást,
ezáltal
adósságállományuk
csökken.

Feltárt
problémákkal
azonosított
személyek száma,
önálló ügyintézésre
képes személyek
száma

Személyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.

Az intézkedés akkor
eredményes, ha a
feltárt problémával
azonosított
személyek a
hivatalos ügyeik
intézéséhez kapott
tanácsokat
elfogadják, ezáltal
alkalmassá válnak
hivatalos ügyeik
későbbi önálló
intézésére.

Igénybe vevők
száma

Pénzügyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.

Sportpark
kialakításával a
szabadidő aktív,
hasznos töltését
megcélozva
ingyenes sportolási
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építése.

Aktív, értelmes
időtöltés,
egészségesebb
lakosság, fizikai
aktivitás növekedése az
igénybe vevők
körében.

II. A gyermekek esélyegyenlősége
Veszélyeztetettség
elkerülése
Veszélyeztetett
érdekében az
gyerekek számának
érintett családok
csökkentése.
problémáinak
Veszélyeztetettség
feltárása,
Veszélyeztetett kiskorú felmérése, intézkedési
1
problémakezelő
gyermekek száma
tervek kidolgozása.
eljárások
Folyamatos,
kidolgozása a
dokumentált
veszélyeztetettség
kapcsolattartás
mérséklése,
megelőző jelleggel.
megszüntetése
érdekében.

2

Szabadidős
programok
szervezése,
biztonságos,
kulturált közösségi
terek működtetése.

Veszélyeztetettségi
tényezők
kialakulásának
megelőzése, hatásuk
enyhítése.

Érintettek számának
felmérése, helyi
szabadidős
programlehetőségek
felkutatása, szabadidős
programokhoz
biztonságos, kulturált
közösségi terek
működtetése.

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

lehetőségek
folyamatos figyelése.
Sportpark kialakítása.

Érintett családok
felmérése.
Kapcsolatfelvétel,
veszélyeztetettség
okainak feltárása.
Egyéni intézkedési
Jegyző, Család- és
tervek kidolgozása.
Gyermekjóléti
2025.06.12.
Veszélyeztetettség
Szolgálat
határán lévő
gyermekek felkutatása,
megelőző
intézkedések
bevezetése.
Érintettek számának
felmérése. Településen
megvalósítható
programok felkutatása,
szervezése. Érintettek
Polgármester,
mind szélesebb körű
Család- és
bevonása a
2025.06.12.
Gyermekjóléti
programokba,
Szolgálat
ösztönzése a
részvételre. A
programok
megvalósításához
biztonságos, kulturált

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

lehetőségek
biztosítása. Aktív,
értelmes időtöltés,
egészségesebb
lakosság, fizikai
aktivitás
növekedése az
igénybe vevők
körében.

Dokumentált
kapcsolatfelvétel,
veszélyeztetett
gyermekek száma,
egyéni intézkedési
tervek száma.

Elkészült felmérés,
kidolgozott,
szervezett
programok száma,
programokon
résztvevő
gyermekek száma.

Személyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.

Az intézkedés akkor
eredményes, ha a
célcsoport
tagjainak részvételi
hajlandósága
hosszú távon
fennmarad és a
szakemberek is
hatékonynak ítélik
meg a
megvalósulást.

Pénzügyi,
személyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.

Az intézkedés
eredményes, ha a
szabadidő hasznos
eltöltését célzó
programokkal, az
ehhez szükséges
biztonságos
közösségi terek
működtetésével
csökkenthető a
veszélyeztetettségi
tényezők száma.
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F
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G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
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J

Az intézkedés
eredményeinek
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közösségi terek
(beltéri, kültéri)
kialakítása,
fenntartása. Pályázati
lehetőségek figyelése,
kihasználása.

3

4

Nincs pontos adat a
mélyszegénységben
Adatgyűjtés a
élő gyermekek
mélyszegénységben
számáról, pedig
élő gyermekek
adománygyűjtés
számáról.
szempontjából
szükséges lenne.

Szülők
tájékoztatásának
Szemléletformálás,
hiánya, szakmai
fokozott odafigyelés.
konzultációk
szervezése

Érintettek számának
felmérése. A létszám
adatok ismeretében
támogatási módok
felkutatása,
adománygyűjtés.
Legalább a nagyobb
ünnepek előtt, az adott
ünnepkörhöz
kapcsolódó
adományok osztásával
a gyermekek
ünnepének szebbé
tétele, családjuk
tehermentesítése,
életkörülményeik
nyomon követése.

Érintettek számának
felmérése.
Adományozók körének
felkutatása,
Család- és
adománygyűjtés
Gyermekjóléti
szervezése.
Szolgálat,
Összegyűjtött
Somogyszob
adományok érintettek
Községi Roma
részére történő
Nemzetiségi
megfelelő keretek
Önkormányzat
közötti eljuttatása.
Érintett gyermekek
életkörülményeinek
nyomon követése.

Szülőkkel
kapcsolatfelvétel,
tájékoztatás.
Szakemberek-szülők
partnerségének
kialakítása. Tovább
csökkenjen a hátrányos
helyzetű gyermekek
száma.

2025.06.12.

Adatbázis
létrejötte, pontos
adat a
Pénzügyi,
mélyszegénységben személyi és
élő gyermekek
tárgyi
számáról,
feltételek
adományban
biztosítása.
részesülő
gyermekek száma.

A
mélyszegénységben
élő gyermekek
számáról létrejött
adatbázis pontos
képet nyújt az
adománygyűjtés és
osztály
tekintetében, a
fenntarthatóságot a
gyermekek
életkörülményeinek
nyomon követése,
az adatok állandó
frissítése biztosítja.

Érintett családok
felmérése.
Családlátogatás az
érintett családoknál.
Feltárt problémák
Intézményvezetők,
tükrében a hátrányos
Család- és
helyzetű gyermekek
2025.06.12.
Gyermekjóléti
nevelését,
Szolgálat
személyiségfejlesztését
célzó ismeretek
átadása a szülők
eredményes
bevonásával a

Hátrányos helyzetű
gyermekek
Pénzügyi,
számának
személyi és
csökkenése, bevont
tárgyi
szakemberek,
feltételek
szakmai
biztosítása.
konzultációk száma,
információáramlás.

Hátrányos helyzetű
gyermekek
számának
csökkenése,
szakemberek
bevonása,
tájékoztatás,
információáramlás.
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G
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J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

kompetenciák
fejlesztése érdekében.
Szakemberek
bevonásával
időszakonként szakmai
konzultációk
szervezése.
III. A nők esélyegyenlősége
Nők számára indított
képzési programokkal
olyan hasznosítható
tudás megszerzése,
mely biztosítja az
elhelyezkedés
Szakképesítés hiánya. lehetőségét. Cél a
gyermekvállalás miatt
a munkaerőpiactól
hosszabb időre távol
maradó nők
elhelyezkedési
esélyének növelése.

1

Szakképesítéseken
való részvétel
elősegítése

2

Idős nők
bevonásának
elősegítése a civil
szervezetekbe, a
községi
A népességen belül
programokba, akár
magas az idős nők
önkéntesség
aránya, előfordulhat a
lehetőségének
magán,
biztosításával. "Pót
kiszolgáltatottság
nagyi" program
megjelenése.
megalapozása, igény
felmérése, szükség
esetén ennek
elindítása.
Szomszédi

Egyedül élő,
kiszolgáltatott helyzetű
idős nők tevékeny
bevonása a társadalmi
életbe, a helyi civil
szervezetek
bevonásával. "Pót
nagyi" program
megalapozása, igény
felmérése, szükség
esetén ennek
elindítása. Szomszédi
figyelőszolgálat
kialakítása, erősítése.

Érintett nők felmérése.
Kapcsolatfelvétel,
képzési igények
felmérése.
Polgármester,
Hiányszakmák
Somogyszobi
feltérképezése,
Közös
képzések
Önkormányzati
feltételrendszerének
Hivatal
kidolgozása. Képzés
sikeres elvégzése,
elhelyezkedés a
munkaerőpiacon.
Egyedül élő, idős nők
felmérése (számuk,
élethelyzetük, stb.).
Tevékenységek
kidolgozása civil
szervezetek
Polgármester,
bevonásával, "Pót
Család- és
nagyi" program
Gyermekjóléti
igényfelmérése,
Szolgálat
szükség szerinti
elindítása feltételeinek
megteremtése.
Szomszédi
figyelőszolgálat
kialakítása.

2025.06.12.

2025.06.12.

Szervezett képzések
száma, képzésen
Pályázati
résztvevő nők
források,
száma, képzéseket
személyi és
eredményesen
tárgyi
elvégzők száma,
feltételek
munkaerőpiacon
biztosítása.
elhelyezkedettek
száma.

Az intézkedés
eredményes és
fenntartható, ha
sikerül olyan
képzési modelleket
feltérképezni,
melyek
hosszútávon
alkalmazhatók és
biztosítják a
munkalehetőséget
a résztvevők
számára.

Elkészült felmérés,
intézkedésbe
bevont idős nők
száma, programok
száma.

Az intézkedés
eredményes, ha az
egyedül álló nők
aktív részt vállalnak
a település
társadalmi
életében, ezáltal
tevékenynek és
hasznosnak érzik
magukat.

Személyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.
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felelőse

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
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J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

figyelőszolgálat
kialakítása,
erősítése.

3

Családi életre
nevelés
technikáinak,
háztartásvezetés,
gazdálkodás,
életvezetési
ismeretek átadása,
ezt támogató
programok
szervezése.

Családi életre nevelés
technikáinak,
Sok esetben
háztartás-vezetés,
hiányoznak a családi gazdálkodás,
minták, mely családi életvezetési ismeretek
működési zavarokhoz átadását támogató
vezet.
programokkal a családi
működészavarok
csökkentése.

Érintett családok
felmérése.
Kapcsolatfelvétel,
konkrét problémák
felmérése. Családi
életre nevelés
technikáinak,
háztartás-vezetés,
Polgármester,
gazdálkodás,
Család- és
életvezetési ismeretek Gyermekjóléti
átadását célzó
Szolgálat
programok szervezése.
Programokon való
részvétel, megszerzett
tudás hasznosítása,
ezáltal családi
működészavarok
csökkentése.

4

A település útjainak,
járdáinak kihasználtság
és igény szerinti
A nők a
felújításával, szükséges
Közszolgáltatást
közszolgáltatást nyújtó helyeken
nyújtó intézmények, intézményeket, a
forgalomlassító
közösségi élet
közösségi élet
eszközök létesítésével
színtereinek
színtereit nem
a babakocsival és/vagy
biztonságos elérése. mindenhol tudják
kisgyermekkel
biztonságosan elérni. közlekedők a település
minden pontjáról
biztonságosan eljutnak
a mindennapjaik során

A települési utak,
járdák
állapotfelmérése.
Tervek, költségvetés
készítése. Pályázati
lehetőségek
folyamatos figyelése.
Polgármester
Megfelelő minőségű
utak, járdák elérése a
kihasználtság és igény
figyelembe vételével,
szükséges helyeken
forgalomlassító
eszközök létesítése.

2025.06.12.

2025.06.12.

Szervezett
programokon,
előadásokon
résztvevők száma,
megszerzett tudást
hasznosító
résztvevők száma

Felújított,
biztonságos utak,
járdák száma

Az intézkedés
eredményes és
Pénzügyi
fenntartható, ha a
forrás, személyi megszerzett tudás
és tárgyi
birtokában és
feltételek
hasznosításával
biztosítása.
csökkennek a
családi
működészavarok.

Pályázati
forrás,
technikai
feltételek
biztosítása.

Utak, járdák
kihasználtság és
igény szerinti
felújításával,
folyamatos
karbantartással,
szükséges helyeken
forgalomlassító
eszközök
létesítésével
minden igényt
kielégítő,
biztonságos
közlekedés
megalapozása.
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J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Az elmagányosodás
megelőzése
érdekében aktivitást
megőrző programok
szervezése,
Elmagányosodás
generációs
lehetősége.
programok
szervezése a
gyermekek,
családok, idősek
bevonásával.

2

Időskorú prevenciós
szemlélet erősítése,
előadások,
szűrővizsgálatok
lehetőségének
biztosítása a civil
szervezetek
együttműködésével.

3

Idősek személyes
környezetének,
otthonának
védelmét szolgáló
Gyakran válnak
intézkedések
áldozattá.
bővítése. Áldozattá
válás megelőzését
célzó programok
folytatása a

Magasabb számban
előfordulhat a
megbetegedések
száma.

Az elmagányosodás
lehetőségének
megszüntetése,
csökkentése.
Programok szervezése
a szabadidő tevékeny
eltöltése érdekében.
Generációk közötti
összetartás a
családokban.

Érintett kör felmérése.
Generációs programok
szervezése a
különböző
korcsoportok számára.
Közös kirándulások
szervezése a közös
időtöltésre, egymástól
való tanulásra.
Óvodások, iskolások,
nyugdíjasok közötti
társadalmi érintkezést
szolgáló
tevékenységek
szervezése.

A szükséges partnerek
bevonásával
(háziorvos,
családsegítő szolgálat,
civil szervezetek, stb.)
előadások,
szűrővizsgálatok
szervezése.

Érintett kör felmérése,
tájékoztatása.
Előadások és
Polgármester,
szűrővizsgálatok
Család- és
szervezése (helyben,
Gyermekjóléti
vagy szállítás
Szolgálat
biztosítása). Idős
emberek részvételének
ösztönzése.

Az idős emberek
tájékoztatása a rájuk
leselkedő veszélyekről,
az áldozattá válás
lehetőségeinek
megelőzése. Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges partnerek

Veszélyeztetett kör
felmérése. Előadások
szervezése,
meghirdetése.
Partnerek bevonása Polgármester
(pl. rendőrség, civil
szervezetek, Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat).

Intézményvezetők,
Család- és
2025.06.12.
Gyermekjóléti
Szolgálat

Elmagányosodás
veszélyével érintett
idős emberek
száma. Közös
programokon
résztvevők
gyermekek, fiatalok
és idősek száma.
Közös programok
száma a
településen. A
programok
szervezésébe
bevont partnerek
száma.

Pályázati
források,
személyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.

2025.06.12.

Előadások,
Pályázati
szűrővizsgálatok
források,
száma. Előadásokon
személyi és
és
tárgyi
szűrővizsgálatokon
feltételek
résztvevő idős
biztosítása.
emberek száma.

2025.06.12.

Jól megszervezett
és meghirdetett
előadások száma.
Az előadásokon
résztvevő idős
emberek száma.
Bevont partnerek,
szóróanyagok
száma.

Pályázati
források,
személyi és
tárgyi
feltételek
biztosítása.

Programok
szervezése,
finanszírozása, ezek
iránti érdeklődés
fenntartása.

Az intézkedés
eredményes, ha az
előadások,
szűrővizsgálatok
szervezésével a
betegségek
megelőzhetők,
ezáltal az idősek
általános egészségi
állapotának
javulása.
Az intézkedés akkor
eredményes, ha
előadások
rendszeres
szervezésével,
szóróanyagok
folyamatos
készítésével,
terjesztésével
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rendőrség
bevonásával.

4

bevonása. Az idősek
biztonságának javítása.
Szóróanyagok
készítése, terjesztése.

Információhoz való
hozzájutás,
Infokommunikációs
kapcsolattartás
eszközök
Modern eszközök,
eszközeként
használatának
internet használat
biztonsággal használják
tanítása célzott,
gondot okoz az idős
az idős emberek is a
ingyenesen elérhető emberek többségének.
számítástechnikai
programokkal.
eszközöket, csökken az
elmagányosodás.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Akadálymentesítésre
fordítható pályázati
források
feltérképezése,
szükséges mentési Intézmények
Közintézmények
feladatok összeírása, akadálymentesítésének szükséges
1
megvalósításukra
(elsősorban belső)
akadálymentesítésének
ütemterv készítése, folytatása.
megvalósítása.
pályázati forrásokból
komplex
akadálymentesítés
kivitelezése.
A fogyatékkal élő
személyek
Fogyatékkal élők
Fogyatékkal élők
életkörülményeinek
2
pontos száma nem
számának felmérése.
felmérése,
ismert a településen.
tapasztalataik
felhasználásával

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Szóróanyagok
készítése, terjesztése.

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

elkerülhető az
idősek áldozattá
válása.

Érintett kör felmérése,
tájékoztatása.
Előadások, oktatások
Polgármester,
szervezése. Modern
Család- és
eszközök, internet
Gyermekjóléti
használat ingyenes
Szolgálat
tanítása. Idős emberek
részvételének
ösztönzése.

Jelenlegi
akadálymentesítési
helyzet felmérése.
Szükséges feladatok
meghatározása.
Polgármester
Pályázati lehetőségek
folyamatos
figyelemmel kísérése.
Fizikai megvalósítás.

Felmérés elkészítése.
Felmérés eredményei
alapján intézkedési
tervek kidolgozása.

J

Polgármester,
Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

2025.06.12.

2025.06.12.

2025.06.12.

Bevont idősek,
előadások,
oktatások száma.

Modern eszközök,
internet használat
ingyenes
tanításával az idős
Pénzügyi
emberek
forrás, személyi ismereteinek
és tárgyi
bővítése,
feltételek
számítástechnikai
biztosítása.
eszközök
biztonságos
használatával az
elmagányosodás
csökkentése.

Akadálymentesített
Pályázati
közintézmények
források.
száma.

A kialakított
akadálymentes
környezet
folyamatos
fenntartása
érdekében
állagmegóvás.

Elkészült felmérés, Pénzügyi és
intézkedési tervek személyi
száma.
feltételek.

Elkészült felmérés,
intézkedési tervek
folyamatos
aktualizálásával a
fogyatékkal élők
célirányos segítése
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célirányos
segítségnyújtás az
önállóbb életvitel
érdekében.

3

Az egészségügyi
prevenciós
szolgáltatásokat, a
Betegség megelőzés. szűrővizsgálatokat a
fogyatékkal élő
személyek kevésbé
veszik igénybe.

A fogyatékkal élő
személyek minél
nagyobb számban
vegyenek részt az
egészségügyi
szűrővizsgálatokon.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

az önállóbb
életvitel
érdekében.
Ingyenes
szűrővizsgálatok
szervezése.
Tájékoztatás,
információk
elérhetővé tétele.
Prevenció.

Polgármester,
Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

2025.06.12.

Bevont személyek, Pénzügyi és
szűrővizsgálatok
személyi
száma.
feltételek.

Célcsoport
egészségi
állapotának
javulása.
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot összehívni nem volt módunk, azonban a partnerek részére
rendelkezésre bocsátjuk. Továbbá az intézkedési tervben rögzített feladatok megkezdését
megelőzően a HEP Fórumot egyeztetésre összehívjuk. A programot társadalmi egyeztetésre
bocsátottuk a település honlapján, várjuk az észrevételeket.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Somogyszobi
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kijelölt személy felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum
vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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HEP elkészítési jegyzék1
NÉV2

HEP részei3
1

Rinyamenti Szociális
Szolgáltató Központ
Segesdi
Intézményegységének
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata
Somogyszob Községi
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Somogy Megyei
Kormányhivatal Nagyatádi
Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya
Somogyszobi Általános
Iskola (Kaposvári
Tankerületi Központ)
Somogyszobi Óvoda
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri
aláírással” igazolt dokumentum
2 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
3 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt
vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
4 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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Somogyszobi Vasutas
Sportegyesület
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Somogyszobi Judo Club
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Háziorvosi Szolgálat
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Védőnői Szolgálat
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