Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, „Közösen az esélyegyenlőség
fejlesztése érdekében – a Berettyóújfalui járás területén” című projektről
A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
A projekt címe: Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében – a Berettyóújfalui járás területén
A szerződött támogatás összege: 21.723.933.-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A program a Berettyóújfalui járásban a települési önkormányzatok
helyi esélyegyenlőségi programjainak végrehajtásában járási szintű együttműködést alakított ki a
bevont szervezetek, intézmények között, amely javította a feladatok szervezésének, ellátásának
minőségét. A problémakezelés a koordináció révén színvonalasabbá és költséghatékonyabbá vált. A
települések szakemberei a kerekasztalok, műhelyek munkájában szakmai támogatáshoz jutottak.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. november 30.
A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079
A kedvezményezett, Berettyóújfalu Város Önkormányzata az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében
pályázatot valósít meg a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott pályázati támogatási
összegből, amely 21 millió 723 ezer Ft. A támogatás mértéke 100%. A megvalósulás időszaka hét
hónap, 2015 május 1. és 2015. november 30. között történik meg.
A program célja a Berettyóújfalui járás települései között modell értékű együttműködés kialakítása,
mely során Berettyóújfalu város koordinációs tevékenységének segítségével szoros területi
együttműködés alakul ki és erősödik meg járás települései között a társadalmi felzárkózást segítő és a
helyi esélyegyenőségi programok végrehajtása érdekében.
Az egyes program elemek két szinten, települési és járási szinten folynak.
A költségvetés biztosítja a projekt munkastábjának felállítását (egy fő projektmenedzser, három fő
esélyegyenlőségi mentor, egy fő szakmai vezető, kettő fő szakmai segítő) és technikai támogatásukat,
valamint az Esélyteremtő Programterv elkészítésében közreműködők bevonását (előadók, HEPreferensek, ágazati segítő szakértők, stb.), továbbá a szükséges rendezvénye szervezéssének
költségeit.
A pályázati projekt felépülése:
A program május 1-én kezdődött, a program felvázolására és a járás helyi önkormányzatai és a
nonprofit szféra közötti együttműködések megkötésére 2015. június 5-én került sor, a Fráter László
díszteremben,

Berettyóújfaluban.

(http://berettyohir.hu/aktualis/koezoesen-az-eselyegyenlseg-

fejlesztese-erdekeben-a-berettyoujfalui-jaras-terueleten-cim-projekt-nyitorendezvenye.html)

A projekt menete:
1. A települési kerekasztalok és települési fórum
A programban öt hónapon át egy-egy esélyegyenlőségi csoport (mélyszegénységben élők, nők
időskorúak, megváltozott munkaképességűek, ifjúság és gyermekek) egy-egy hónapig témája a
szakmai munkának. Ennek során valamennyi járási település helyi kerekasztala a Helyi
Esélyegyenlőségi Program (HEP) tükrében az esélyegyenlőségi csoport helyi problémáival
foglalkozik. Az esélyegyenlőségi referens és a program munkatársa segítségével a települési HEP
adott csoportjai vonatkozásában feltárt problémák és intézkedések értékelését elvégzik.

Ennek

eredményéről kap tájékoztatást a projekt munkaszervezete. A megvalósult, illetve az indokolásokkal
kiegészített, meg nem valósult intézkedések, feltárt új problémák és intézkedési javaslatok
vonatkozásában készül el esélyegyenlőségi csoportonként a járási probléma térkép, illetve intézkedési
javaslat térkép. Ez természetesen jelzi azokat a problémákat és intézkedési javaslatokat is, melyek
nem csak egy csoportra, hanem több vagy valamennyi csoportra érvényesek, komplex intézkedést
igényelnek.

2. Tematikus előadássorozatok
A HEP-ek értékelését követően egy-egy tematikus előadás (konferencia) következik, az adott hónap
témájául szolgáló csoportra vonatkozóan. A rendezvény célja a résztvevő bevont partnerszervezetek,
szakemberek ismereteinek bővítése.

3. Szakmai műhelyek
Ezt követően az adott témában szakmai műhelymunka kertében az esélyegyenlőségi csoporttal
foglalkozó szakemberek vitatják meg a HEP-ek értékelése során feltárt problémákat, intézkedési
szükségleteket (probléma és intézkedési térképek segítségével) és dolgoznak ki javaslatokat a járási
szinten, együttműködéssel orvosolható problémákra, szolgáltatási együttműködési megállapodások
megkötésére.

4. Járási Felzárkózási Kerekasztalok
A szakmai műhely javaslatait a Járási Felzárkózási Kerekasztal (JFK) megtárgyalja és azok közül
eldönti mely elemek kerüljenek az „Esélyteremtő-programtervbe”.
A Járási Felzárkózási Kerekasztal javaslatainak összegzéseként a program végére elkészül –
valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoport települési problémáit feltáró és összegző munka
eredményeként, szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően – az Esélyteremtő-programterv,
melynek elfogadásáról a JFK dönt, és egyben ajánlja a települési önkormányzatok számára a HEP-ek
felülvizsgálata során figyelembe venni és annak javaslatait beépíteni. A program végén az
eredmények és az Esélyteremtő-programterv bemutatására, valamennyi résztvevő szervezet előtti
megismertetésére a zárókonferencián kerül sor, melyet a program zárása követ.

A program zárására 2015. november 13-án került sor, a Fráter László díszteremben, ahol bemutatásra
kerültek a program eredményei, valamint felvázolásra kerültek a jövő esélyegyenlőségi törekvésekre
irányuló projektek.

A bevont partnerekkel járási szinten közösen kezelhető problémák
A járás településeinek HEP-jeit áttanulmányozva megállapítható, hogy a települési HEP-ekben
megfogalmazott problémák és ezekhez kapcsolódó intézkedések nagy számban mutatnak
hasonlóságot a járás 25 településén, melyet az alábbiakban szemléltetünk:
A mélyszegénységgel, romákkal kapcsolatos intézkedések hasonlóságai:
Gyermekekkel kapcsolatos intézkedések hasonlóságai:
Nőkkel kapcsolatos intézkedések hasonlóságai:
Idősekkel kapcsolatos intézkedések hasonlóságai:
Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos intézkedések hasonlóságai:
A főbb probléma csoportokhoz tartozó intézkedések megvalósulásának értékelése, azok elmaradása
esetén az okok feltárása meghatározhatja a települések járási szintű együttműködésének igényét és
lehetőségét. Ezek fő irányainak meghatározásában a járási kerekasztal hoz döntést, mely alapján a
program

végére

elkészül

az

Esélyteremtő

Programterv. Az

Esélyteremtő

Programtervben

meghatározásra kerülő járási együttműködéssel hatékonyabban megvalósítható intézkedések és a
program elején elkészített járási probléma térkép összevetése a települési HEP-ek felülvizsgálatának
is kiindulási alapja, fontos alapdokumentumai lehetnek.

A Járási Felzárkoztató Kerekasztal

A pályázati kiírás alapján a felzárkózási kerekasztal résztvevői a programban együttműködést vállaló
önkormányzatok képviselői (a települések HEP-jeinek elkészítésében közreműködő köztisztviselők), a
településeken működő nemzetiségi önkormányzatok képviselői, a kormányhivatal képviselője (fontos
a munkaügyi központ és a járási gyámhivatal képviselete ezen belül), a TKKI munkatársa. Meghívást
kapnak az oktatási, egészségügyi intézmények képviselői illetőleg az egyházak, a járás településein
tagokkal rendelkező érdek-képviseleti szervezetek (mozgáskorlátozottak, vakok-gyengénlátók),
jelentős civil szervezetek és nagyobb munkáltatók.
Összegezve:
A pályázati kiírás alapján kötelező részvételű tagok:


A jelen projekt munkaszervezete



A jelen projektben megbízott esélyegyenlőségi szakértő



A Türr István Képző és Kutató Intézet területileg illetékes delegáltja



A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal delegáltjai



A projektben részt vevő önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi felelősei

A kötelező tagokon kívül részt vesznek a települési esélyegyenlőségi kerekasztalok által delegált
tagok, továbbá azok szervezetek és intézmények – jogállásuktól függetlenül – amelyek a járás
településein meghatározóak tevékenységük, az általuk nyújtott szolgáltatások, vagy a közösségi
életben való szerepvállalásuk miatt. A fentiek tükrében meghívót kapnak:
 a Magyar Református Egyház területileg illetékes delegáltja
 a Magyar Vöröskereszt területileg illetékes delegáltja

a Klebersberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes delegáltja
 a Gróf Tisza István Kórház vagy egészségügyi szolgáltatók képviselői
 „Esélyt a bihari gyermekeknek” program
 Bihari Szociális Szolgáltató Központ (Berettyóújfalu)
 Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ (Komádi)
 Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények (Biharkeresztes)
 Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar megyei Egyesülete
 Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
 civil szervezetek és gazdasági szervezetek képviselői: pl. Bihar Közösségeiért Alapítvány,
Igazgyöngy Alapítvány, PIREHAB Nonprofit Kft, stb.
A járási felzárkózási kerekasztal a program időtartama alatt hét ülést tart. A kerekasztal meghatározza
feladatát, működési rendjét (1. ülés.) Ülésein a tematikusan egy-egy esélyegyenlőségi csoportra
fókuszáló programrész végén (települési HEP-ekben meghatározott adott csoportra vonatkozó
problémákhoz rendelt intézkedések megvalósulása; tájékoztató, ismeretbővítő rendezvények; szakmai
műhelymunka során kialakított vélemények, javaslatok) kiválasztja a járási koordinációban
megvalósításra érdemes intézkedési lehetőségeket (2-6. ülések). A kerekasztal által meghatározott
intézkedési irányok figyelembe vételével a projekt végére elkészül az „Esélyteremtő Programterv”,
melynek elfogadásáról a felzárkózási kerekasztal dönt.

Az elfogadott Programtervben foglaltakat

javasolja a programban részt vevő települési önkormányzatok számára a település Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata során figyelembe venni, beépíteni (7. ülés).
A Járási Felzárkózási Kerekasztal tagjai közül a kötelezően résztvevő szervezeteket illetve térségi
feladatot ellátó vagy tevékenységet folytató szervezeteket írásban tájékoztatjuk a program indulásáról,
céljáról, annak érdekében folytatott tevékenységéről és felkérjük abban partneri együttműködésre.
Igényeik szerint személyes találkozás és megbeszélés lehetőségét is biztosítjuk. A Kerekasztal
tagjainak egy részét a települési fórumok megtartása során és azt követően a programba bevont
szervezetek képviselői közül a Települési Esélyegyenlőségi Kerekasztalok is delegálhatják.
A Járási Felzárkózási Kerekasztalok várható üléseinek helye:
4100 Berettyóújfalu, Kossuth u 6. Fráter László díszterem vagy egyéb alkalmas terem, de
mindenképpen Berettyóújfalu székhellyel.

A Járási Felzárkózási Kerekasztalok várható üléseinek ideje:
Az első alkalom 2015. június 5-én 13.00. óra, a Nyitórendezvényt követően. A többi alkalom (a
tematikus célcsoporthoz kapcsolódó) ülések várhatóan június, július, augusztus, szeptember és
október hónapok utolsó hetében valósulnak meg. Az utolsó kerekasztal a zárókonferencia előtt valósul
meg, november második vagy harmadik hetében.

