A 378/2021. (VI.14.) határozat mellékletét képezi.
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címe,
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száma
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következtetéseiben feltárt
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megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
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dokumentumokkal
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Az intézkedés
Az intézkedés
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Az intézkedés
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Az intézkedés
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2020. évi felülvizsgálatkor
aktuális állapot

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

3

4

A
Cél a településen élők jelentős
munkanélküliek
részének visszavezetése a
Cél a munkanélküliek
magas
munka világába, képzések
számának csökkentése
számának
szervezésével.
csökkentése

Ipari park
kialakítása a
munkahelytere
mtésért

Ipari park létesítése a
közigazgatási határon

Önkormányzat
gazdasági
programja

Kapcsolatfelvétel az álláskeresőkkel, egyéni
személyre szabott fejlesztési tervek
Startmunka-program
kidolgozása, álláskeresési tanácsadás. Helyi
keret, önkormányzati
vállalkozások számára megfelelő képesítésű és
Statisztikai adatok
költségvetés, TOP és
Jegyző, Foglalkoztatási
motivációjú munkavállalók megteremtése.
2023.12.31. (TEIR; foglalkoztatási
EFOP pályázati
Osztály
A célcsoport tagjai és a Foglalkoztatási
osztály).
konstrukcióban
Osztály közötti koordináció, foglalkoztatásba
megkötött támogatási
történő bevonás.
szerződések alapján

Ipari park kapacitás bővítése, infrastruktúra
Javuljon a foglalkoztatási
fejlesztés, melynek segítségével új
HÉSZ, Fejlesztési
mutató, növekedjen a
vállalkozások számára nyílik letelepedési opció
Gazdasági Terv
munkahelyek száma
és egyúttal a szabad munkaerő számára
foglalkoztatási lehetőség biztosított.

A hátrányos helyzetűek
körében jelentős a képzettség Az képzettséggel nem
Pedagógiai
Képzések és
nélküliek vagy hiányos
rendelkezők, vagy hiányos
Program,
tanfolyamok
képzettséggel rendelkezők képzettségűek, piacképes
Közösségi
megvalósítása
aránya, mely a munkaerőpiaci képzettséghez juttatása. beavatkozási terv
igényeknek nem felel meg.

Szegregátumban élők
A szegregátum területén élők társadalmi hátrányainak
Társadalmi
integrációs problémái
csökkentése,
felzárkóztatás
esélyegyenlőség elvének
érvényesítése

II. A gyermekek esélyegyenlősége

Képzések és tanfolyamok szervezése, a
Foglalkoztatási Osztály aktív
közreműködésével, a munkaerőpiaci igények
feltérképezésére, specifikus képzések
szervezése és a piacképes végzettség
megszerzése.

A helyi szegregátum területén élők
integrálásának elősegítése, közösségi,
Közösségégi
egészségügyi programok, felzárkóztató
beavatkozási terv
foglalkozások és tanácsadói szolgáltatások
által.

Polgármester

Az
Ipari
park
kapacitásbővítése jelenleg
is folyik.. Egy csarnok
építése elkezdődött, az
újabb
ingatlanok
beruházások,
TOP pályázati forrásból
tekintetében tárgyalások
megvalósuló fejlesztések,
2019.12.31.
munkahelyek
megkötött támogatási
vannak
folyamatban.
új munkahelyek létesülése
számának növekedése
szerződés alapján
Mindez
az
új
vállalkozások
letelepedését és ezáltal
munkalehetőség
teremtését
hordozza
magában.

Képzettséget igazoló
tanúsítvány
TOP pályázati forrásból
megszerzése,
megkötött támogatási
Polgármester,
szakképzésben részt
2020.08.31.
szerződés alapján –
Foglalkoztatási Osztály
vevők számának
Komplex felzárkóztató
növekedése és a
program keretében
munkanélküliek
számának csökkenése

Polgármester

A
Foglalkoztatási
Hosszú távon minél több Osztállyal folyamatos a
munkáltató bevonásával kapcsolattartás
a
csökkentendő a
célcsoport
munkanélküliség.
foglalkoztatásba történő
bevonása érdekében.

javuló elhelyezkedési
mutatók

Lezárult a TOP-5.2.1-15–
BO1-2016-00001
Komplex felzárkóztató
program
megvalósítása
Sátoraljaújhely leromlott
városrészein pályázat. A
pályázat időszakában 5
tanfolyam
megszervezésére került
sor:
számítógépkezelői
tanfolyam, szabás-varrás
tanfolyam,
angol
és
szlovák nyelvtanfolyam és
cigánykonyha tanfolyam.

Az egészségügyi
A tudatosan átgondolt,
programokon, a
hosszú távon fenntartható
egészségügyi és
felzárkóztató
TOP pályázati forrásból
Komplex felzárkóztató
elhelyezkedési mutatók
foglalkozásokon
megkötött támogatási
program
lehetőséget
javulásának elősegítése és
2020.08.31.
résztvevők és a
szerződés alapján –
biztosított
a
a társadalmi felzárkózás
tanácsadói
Komplex felzárkóztató
mélyszegénységben élők
előre mozdításának
szolgáltatást igénybe
program keretében
számára egy követhető
elősegítése
vevők számának
életvezetési
modell
növekedése.
kialakítására.

IntézAz intézkedés
kedés
címe,
sormegnevezése
száma

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításá eredményességét
nak határideje mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2020. évi felülvizsgálatkor
aktuális állapot

A város és környező
települések
általános
illetve
középiskoláiban
2020.
évben
is
folyamatosan folytak a
tájékoztató jellegű órák a
rendőrhatóság
közreműködésével.

1

2

Fiatalkori
bűnelkövetések
megelőzése

Szakemberek bevonásával
foglalkozások szervezése.

Rendhagyó
osztályfőnöki
óra

Rendhagyó osztályfőnöki
órák szervezése külsős
szakértőkkel aktuális
témákban.

Bűnmegelőzési Ismeretterjesztő, kooperatív foglakozások
A fiatalkori
tanács beszámolója, szervezése, pedagógus, pszichológus,
bűnelkövetések számának
gyermekvédelmi rendőrségi, büntetés-végrehajtási szakember
csökkentése.
beszámoló.
bevonásával.

Az adott generáció
kapcsán fennálló
problémák feltárásával,
javuljon a gyermekek
mentális állapota,
bővüljenek ismereteik.

pedagógiai
program,

kapitányságvezető,
bűnmegelőzési tanács
elnöke

Az iskolarendszerű nappali képzésben tanuló
általános és középiskolás tanulók részére
külsős szakértők bevonásával aktuális nevelési,
oktatási-nevelési
életvezetési, bűnmegelőzési, egészségi, és
intézmények vezetői.
egyéb problémák, témák feltárása, megoldások
nyújtása tanórai keretben.

Az órák anyaga a
fiatalokkal
kapcsolatos
bűncselekményeket, azok
elkerülését fogta át, illetve
Szakemberek bevonása, Közép távon a képzések áldozattá válás esetén
foglalkozási tematika folyamatos szervezésével milyen
segítséget
2023.05.31. Statisztikai adatok.
összeállítása. Oktatási
csökkenő fiatalkori
kérhetnek, vagy mely
intézmények
bűnelkövetéssel
esetben nyújthatnak ők
megkeresése.
számolhatunk.
segítséget.
A
bűnmegelőzési előadó az
órákon
túl
szakmai
segítséget
nyújt
a
pedagógusoknak és a
diákoknak is. A tavalyi
évben
a
pandémiás
helyzetre való tekintettel
csak 10 alkalommal került
megszervezésre iskolai
előadás. A bűnmegelőzési
tanácsadó
kiemelten
kezelte a drogprevenciós
előadások, illetve az ezzel
kapcsolatos konzultációk
megtartását.
A
védőnők,
a
bűnmegelőzési tanácsadó
részvételével 2020. évben
iskolarendszerű oktatás
időszaka
alatt
rendszeresen zajlottak a
rendhagyó osztályfőnöki
órák. Az EFOP-1.8 19. szakértők pedagógusok
Korszerű ismeretek 17-2017-00039
elégedettségi kérdőív,
díjazása nélkül
szerzésével javul a
Egészségfejlesztési Iroda
2023.05.31.
anonim vélemények, megvalósítható, minimális gyermekek mentális létrehozása Sátoraljaújhely
dologi kiadással
állapota.
járásban
pályázat
keretében
előadások
megtartására került sor
egészségmegőrzés,
balesetmegőrzés
helyi
középiskolákban, valamint
alkohol drog, dohányzás,
erősszak csökkentése az
iskolákban címmel.

IntézAz intézkedés
kedés
címe,
sormegnevezése
száma

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

3

A városrehabilitációs program keretében
élhető lakókörnyezet kialakítása, az
életminőség javítása érdekében, ezen belül
Javuljanak a demográfiai
társasház felújítás, út, járda építés, közösségi
Városrehabilitációs program
mutatók a gyermeket
Lakhatási
Fejlesztési,
tér fejlesztés, valamint az EFOP Esély Otthon
keretében a gyermeket nevelő
nevelő családok
helyzet javítása
gazdasági program. (12 db lakás felújítására) és TOP
családok helyzetének javítása. életkörülményeinek az
Városrehabilitációs pályázat keretén belül
előmozdításával.
(társasházak és közösségi terek felújítása) kerül
sor, mely szintén a célnak a megvalósításához
járul hozzá.

4

A
A gyermekvédelmi kerekasztal
veszélyeztetett
Csökkenjen a védelembe
és intézményrendszer aktív
gyermekek
vett és veszélyeztetett
működésével csökkenteni az
számának a
gyermekek száma
esetszámot
csökkentése

önkormányzati
ciklusprogram,
gyermekvédelmi
beszámoló,
intézkedési terv

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításá eredményességét
nak határideje mérő indikátor(ok)

polgármester

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

TOP Városrehabilitáció
felújított ingatlanok és EFOP Esély Otthon
2020.02.25. és közösségi terek
pályázati forrásból
egysége, utak, járdák megkötött támogatási
hossza
szerződés alapján

Az intézkedés
Feltérképezni a védelembe vételi és
nevelési és oktatási
Védelembe vételek és
megvalósításához
veszélyeztetettségi okokat. A gyermekvédelmi intézmények vezetői,
veszélyeztetett
elsődlegesen
kerekasztal aktívabb működésével hathatós
család-és gyermekjóléti 2023.05.31.
gyermekek számának együttműködésre van
gyermekvédelmi intézkedésekkel javítani a
köspont vezetője, járási
a csökkenése.
szükség a jelzőrendszer
gyermekek helyzetén.
gyámhivatal vezetője
tagjai között

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2020. évi felülvizsgálatkor
aktuális állapot

TOP-4.3.1-15-BO1
Leromlott városi területek
rehabilitációja
Szociális
célú
városrehabilitáció
Sátoraljaújhelyen III. ütem
Pályázat kódja: TOP4.3.1-15-BO1-2016-00013
Megvalósított
projektelemek:
1. projektelem: Nefelejcs
utca 1-2. sz. alatti
társasházak
felújítási
munkálatai (lakófunkciós
tevékenység)
2. projektelem: Játszótér
és
szabadidős
park
kialakítása
a
csendőrkerben (színpad
felújítása, sétány, járdautak
felújítása, áramételezési
pontok
kialakítása,
műfüves pálya felújítása,
kerítés felújítása, BMX
javuló életkörülmények pálya felújítása)
3. projektelem: Budai
Nagy Antal -Barátszer Móricz Zsigmond utca
felújítása
4. projektelem: 5 db
térfigyelő
kamera
telepítése + térfigyelő
rendszer felújítása
5. projektelem: Szelektív
hulladékgyűjtő
sziget
kialakítása.
EFOP-1.2.11-16-201700041
azonosítószámú
„Esély
Otthon
Sátoraljaújhelyen”
elnevezésű
projekt
keretében
14
önkormányzti tulajdonú
lakás felújítására és teljes
berendezésére került sor.
A lakásokat 18-35 év
közötti fiatalok vették
igénybe
meghatározott
feltételekkel.
A Család és Gyermekjóléti
Szolgálat
2020.
évre
vonatkozóan
is
a
jelzőrendszeri
tagok
javaslatai
alapján
a veszélyeztetett
megtervezte hónapokra
gyermekek felkutatása, lebontva a szakmaközi
veszélyhelyzetek
megbeszélések témáit. A
csökkentése.
törvényi
előírásnak
megfelelően február 28-ig
került sor az Éves szakmai
tanácskozás
lebonyolítására.
A
veszélyhelyzet kihirdetését

IntézAz intézkedés
kedés
címe,
sormegnevezése
száma

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításá eredményességét
nak határideje mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2020. évi felülvizsgálatkor
aktuális állapot
követően az év első
felében
a
tervezett
szakmaközi
megbeszélések megtartása
elmaradt a járványügyi
korlátozások miatt. A
pandémia
második
hullámában
alkalmazkodva
a
lehetőségekhez - online
formában került sor a
szakmaközi
megbeszélések
megtartására.
Több előadó is jelezte,
hogy online formában
nem tudja vállalni az
előadás megtartását, a
veszélyhelyzet elmúltával,
személyes
jelenléttel
tervezik az elmaradt
megbeszélések
megvalósítását.
2020. évben az alábbi
témákban
tartottak
szakmaközi
megbeszéléseket, online
formában:
Az
igazolatlan
mulasztásokkal
kapcsolatos
jogszabályi
változások.
Az
új
eljárásrend alkalmazása.
A gyermekek zaklatásának
formái, különös tekintettel
az interneten terjedő,
kiskorúakat, fiatalkorúakat
veszélyeztető
bűnözési
formákra. A megelőzés és
a
segítségnyújtás
lehetőségei.
Szakképző intézmények
teendői hiányzások esetén
Az
észlelőés
jelzőrendszeri
tagok
pozitívan értékelték a
szakmaközi
megbeszélések
témáit,
melyek az általuk felvetett
problémák
köré
szerveződtek.

IntézAz intézkedés
kedés
címe,
sormegnevezése
száma
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A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

Növelni kell a bölcsődei
A bölcsődei és óvodai
A bölcsődések
ellátásban részesülő
ellátást igénybe vevők
számának a gyermekek számát, a jelenleg számának a növelésével
növelése
rendelkezésre álló férőhelyek javuljon a gyermekek
nem elégítik ki a igényeket. szocializációja, ellátása.

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Pedagógiai
program,

Az intézkedés tartalma

A szülők aktív meggyőzésén alapuló
bevonásával, minél több gyermek tekintetében
vegyék igénybe a bölcsődei és az óvodai
ellátásokat, melynek következtében javuljon a
gyermekek ellátása, növekedjen a nevelő
munka eredménye. Lehetővé váljon az anyák
visszatérése a munkahelyekre. A TOP
pályázati forrás keretében, a megkötött
támogatási szerződés alapján, a bölcsődei
férőhelyek száma 8 fővel emelkedik.

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításá eredményességét
nak határideje mérő indikátor(ok)

Polgármester és
intézményvezető

A bölcsődei
2019.08.31. férőhelyek számának
a növekedése.

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága
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2020.márciusában
átadásra került a Mini
Bölcsőde
5
fő
gyermeklétszámmal.
Elkezdődött egy újabb 12
férőhelyes
bölcsődei
csoport
elindításának
szervezése.

TOP pályázati forrásból
megkötött támogatási
szerződés alapján –
Óvodák és bölcsődék
fejlesztése keretében

javuló intézményi
ellátottság

startmunka hatósági
szerződés

Már rövid távon
javítandó a nők
foglalkoztatásának a
mutatója.

Városellátó
Szervezet,
mint
önkormányzati
intézmény biztosítja a
startmunka lehetőségét.

startmunka hatósági
szerződés

A vállalt időszakban
javuló foglalkoztatási
mutatók

Városellátó
Szervezet,
mint
önkormányzati
intézmény biztosítja a
startmunka lehetőségét.

javuló körülmények,
esélyek.

A Miskolci Egyetem
kihelyezett
egyetemi
képzésén
belül
a
Sátoraljaújhelyi Közösségi
Felsőoktatási
Képzési
Központ védőnő és
diplomás ápoló képzés. A
felsőoktatási intézmény
nagyobb távolsága miatt a
helyben történő képzés
lehetőséget biztosít azok
számára,
akiknek
nehézségekbe ütközik a
részvétel a felsőfokú
oktatásban. A képzésnek a
nők
szerepvállalásának
elősegítésén
túl
népességmegtartó
és
gazdaságélénkítő hatása
van.

EFOP-3.9.2.-16-201700037
Humán
közszolgáltatások
fejlesztése
Sátoraljaújhelyen
és
környékén - Óvodába
jutást
akadályozó
tényezők feltárása és
intézkedési
terv
létrehozása.

III. A nők esélyegyenlősége
A startmunka programok előkészítésekor
olyan tevékenységeket kell tervezni, amelyek
jellegüknél fogva lehetővé teszik a nők
Foglalkoztatási terv fiziológiai adottságának megfelelő
munkavégzést, segítve ezzel az alacsonyan
képzett női munkaerő foglalkoztatáshoz
jutását.

1

A nők
foglalkoztatotts A nők fizikai adottságaihoz
ági mutatóinak igazodó tevékenységekkel
javítása a
növelni a nők foglalkoztatási
közfoglalkoztat
mutatóit.
ásban

2

Tartósan
Tartósan, vagyis 180 napnál
munkanélküli
A startmunka programok elkészítésekor olyan
régebben munkanélküli nők
nők
Csökkenjen a tartósan
tevékenységeket kell tervezni, amelyek
jegyző, Foglalkoztatási
foglalkoztatásának az
Foglalkoztatási terv
2023.01.31.
foglalkoztatásá
munkanélküli nők száma
jellegüknél fogva lehetővé teszik a tartósan
Osztály
elősegítése a Startmunka
nak az
munkanélküli nők foglalkoztatását.
program eszközeivel.
elősegítése

4

A nők
társadalmi
szerepének
elősegítése

A nők foglalkoztatási
mutatóinak javítása

Az önkormányzati
intézményrendszer
Javuljon a nők társadalmi
kapacitásának az erősítése a
gazdasági program
szerepvállalásának esélye.
nők szerepvállalásának
elősegítése érdekében.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

Az önkormányzati ellátórendszert oly módon
fenntartani, hogy annak kapacitása lehetővé
tegye a nők visszatérését a munkába, egyéb
tevékenységek vállalását.

Jegyző/ Foglalkoztatási
2023.01.31. Statisztikai mutatók.
Osztály

polgármester,
intézményvezetők

2023.07.31.

statisztikai mutatók

férőhelyek számának
növelése,

A személyi és tárgyi
feltételek egyelőre
rendelkezésre állnak.

IntézAz intézkedés
kedés
címe,
sormegnevezése
száma

1

2

3

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az idős
Az idős korú személyek
személyek
felmérése, folyamatos, gyors
szociális
adminisztratív
ellátásokhoz
intézkedésekkel, szociális
való
ellátásokhoz történő
hozzájutásának
hozzásegítése.
az elősegítése.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

Az egyes szociális
ellátások biztosítása a
célcsoport részére.

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításá eredményességét
nak határideje mérő indikátor(ok)

A családgondozó és házi segítségnyújtó
hálózaton keresztül felmért idős korú lakosság
szükségletei felérése folyamatos figyelemmel
kísérése által gyors adminisztratív
Szociális rendelet.
közreműködéssel biztosítani az egyes szociális polgármester, jegyző,
Önkormányzati
természetbeni, pénzbeni, intézményi
intézményvezető
költségvetés
ellátásokat. A TOP pályázat keretében
eszközbeszerzés, melynek során javul a
szociális ellátásban részesülők aránya és az
ellátás minősége. (nappali ellátás és étkeztetés)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Önkormányzati
költségvetés, TOP
Ellátást igénybevevők
pályázati forrásból
2023.12.31.
számának
megkötött támogatási
emelkedése.
szerződés alapján –
Szociális alapszolgáltatás
fejlesztése keretében

Folyamatosan javuló
ellátás.

Intézményi saját forrás,
képzések személyi és
dologi kiadásainak
biztosítása.

Javuló számítógép és
internet használat.

TOP – CLLD pályázati
forrás alapján

Javuló időskori
életkörülmények.

Informatikai
képzés
időseknek

Informatikai képzés
Javítani az idős korúak
szervezésével javítani az idős
társadalmi elszigeteltségét,
korúak elszigeteltségét,
gazdasági program
szolgáltatásokhoz történő
szolgáltatásokhoz történő
hozzáférését.
hozzáférését.

A Városi Könyvtár szervezésében
informatikai képzés során elősegíteni az idős
korúak társadalmi elszigeteltségének
csökkentését, az egyes informatikai
szolgáltatásokhoz történő hozzáférések
használatával.

intézményvezető

képzésben résztvevők
2023.12.31.
száma

Közösségi
színtér
biztosítása az
időseknek.

A közösségi színtér
folyamatos biztosításával
javítani az intenzívebb
közösségi kapcsolatokat, gazdasági program
elősegíteni az aktív,
tartalmas időskor
megélését.

A közösségi színtér folyamatos biztosításával
javítani az intenzívebb közösségi
kapcsolatokat, elősegíteni az aktív, tartalmas
időskor megélését. A CLLD pályázati forrás
keretében, a közösségi terek infrastrukturális
feltételeinek javítása és a KLMK épületének
felújítása.

intézményvezető

2019.09.30.

Közösségi színtér
biztosításával javítani az
intenzívebb közösségi
kapcsolatokat.

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

közösségi
rendezvények és
résztvevők száma.

2020. évi felülvizsgálatkor
aktuális állapot
A
Sátoraljaújhelyi
Egyesített
Szociális
Intézmény
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
alapszolgáltatásokat
és
szakosított
ellátást,
valamint
gyermekjóléti
alapellátást
biztosító
integrált intézmény, mely
feladatellátásán
belül
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
idősek
nappali
ellátása,
fogyatékosok
nappali
ellátása,
támogató
szolgálat,szenvedélybeteg
ek közösségi ellátása,
idősek otthona biztosítja
az időskorú lakosság
ellátását, szükségleteinek
segítését.
Étkeztetés
esetében 48 új ellátott
felvételére került sor, a
házi
segítségnyújtást
igénybevevők száma 25
fővel növekedett, idősek
nappali ellátásában 4 fő
felvételére került sor, ezzel
az ellátottak száma 77 főre
emelkedett,
támogató
szolgálat esetében szintén
4 fővel bővült az ellátottak
száma.
A
szociális
pénzbeli és természetbeni
ellátások az időskorú
lakosság számára külön
meghatározott kedvezőbb
jövedelmi
feltételekkel
vehetőek igénybe. A
települési
támogatások
között rendszeres és eseti
ellátások is biztosítottak.
Az EFOP-1.8 19. -172017-00039
Egészségfejlesztési Iroda
egészségnapok, „Moccanj
nagyi” torna megtartása,
Városi Könyvtár által
szervezett
informatikai
képzés megvalósult.
TOP-CLLD
pályázati
forrásból a közösségi terek
fejlesztése
felhívás
kapcsán megvalósításra
került a Kossuth Lajos
Művelődési
Központ
belső terének felújítása,
mely során nyugdíjasklub
színpadi
világításának
újítása,
táncterem,
nyugdíjasklub kialakítása,
közösségi
információs

IntézAz intézkedés
kedés
címe,
sormegnevezése
száma

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításá eredményességét
nak határideje mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2020. évi felülvizsgálatkor
aktuális állapot
színtér kialakítása zajlott.
Sátoraljaújhely városban a
helyi
önkormányzat
mellett a szlovák, német és
roma
nemzetiségi
önkormányzatok immár
hagyományosnak
mondhatóan 2020. évben
is különös
hangsúlyt
fektettek a helyi idősek
napi
rendezvények
megtartására,
idősek
köszöntésére.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Az önkormányzati
A vakok,
fenntartásban lévő
A vakok, gyengénlátók és
Az akadálymentesítés során beszerzett
gyengénlátók és
intézményekben, a
hallássérültek
eszközök használatával a vakok, gyengénlátók
hallássérültek
gazdasági program,
fogyatékkal élők
tájékoztatásának a
és hallássérültek tájékoztatási minőségének a
tájékoztatási
költségvetés
esélyegyenlőségének javítása,
javítása, hivatali
javítása, a hivatali ügyintézésben történő
minőségének a
a tájékoztatás és a hivatali ügyintézésük elősegítése.
segítésük.
javítása.
ügyintézés során.

polgármester/
jegyző

2

Az önkormányzati
Az önkormányzat
épületek fizikai
A jelenleg futó és megvalósítás alatt lévő
Épületek fizikai tulajdonában álló épületek
akadálymentesítésével
építési beruházásokat tartalmazó TOP és
gazdasági program,
akadálymentesít
akadálymentesítése a
biztosítani, a fogyatékkal
EFOP pályázatok megvalósítása során, a
költségvetés
ése
fogyatékkal élők
élők számára az
projektarányos akadálymentesítések
esélyegyenlőségének helyzete. intézmények épületeinek
megvalósítása.
hozzáférhetőségét.

polgármester/
jegyző

2020.10.31.

infokommunikációs
akadálymentesítés
kiépítése

EFOP és TOP pályázati
forrásból megkötött
támogatási szerződések
alapján

2020.12.31.

megvalósuló
beruházás mértéke
(db, m)

EFOP és TOP pályázati
forrásból megkötött
támogatási szerződések
alapján

TOP-3.2.1-15-BO1-201600060
Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése
Sátoraljaújhelyen
és
Károlyfalván elnevezésű
pályázatban
a
Rövid távon javuljon az Polgármesteri
Hivatal
tájékoztatás színvonala. épületében,
a
helyi
gimnázium épületében ,
Károlyfalva
faluház,
Szepsi
mindenütt
projektarányos
akadálymentesítés
(illemhely, parkoló, info
kommunikáció)
TOP-1.2.1-15-BO1-201600025 - Sátoraljaújhely
öko
és
kulturális
turizmusának fejlesztése,
két
épület
esetében
(ökoturisztikai
látogatóközpont és vár
fogadépület)
történt
akadálymentesítés
(parkoló, mosdó, info
kommunikációs),
TOP-3.2.1-16-BO1-201800088 - önkormányzati
tulajdonú
épületek
A fogyatékkal élők
energetikai korszerűsítése
körülményeinek javulása.
Sátoraljaújhelyen
és
Széphalom
településrészen,
Széphalmi
oviban
akadálymentes illemhely,
külső (rámpa, járdák)belső
terek
(ajtók,
küszöbök) akadálymentes
közlekedésre átalakítása ;
Hajnal volt bölcsőde:
akadálymentes parkoló,
belső
közlekedés
akadálymentesítése)

IntézAz intézkedés
kedés
címe,
sormegnevezése
száma

3

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Védett munkahelyek
Foglalkoztatott létrehozásában való aktív
ság javítása a
közreműködés hatására
fogyatékkal
javuljanak a foglalkoztatási
élők körében mutatók a fogyatékkal élők
körében.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A fogyatékkal élők
foglalkoztatásának
elősegítése.

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Védett munkahelyek létrehozásában való aktív
önkormányzati közreműködés hatására
gazdasági program
javuljanak a foglalkoztatási mutatók a
fogyatékkal élők körében.

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés felelőse megvalósításá eredményességét
nak határideje mérő indikátor(ok)

polgármester

2023.12.31.

új munkahelyek
teremtése

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2020. évi felülvizsgálatkor
aktuális állapot

pályázat

javuló foglalkoztatási
mutatók

Folyamatos és aktív volt a
közreműködés a védett
munkahelyek
kialakításában.

