Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

1. A HEP IT megvalósulása

A célkitűzések megvalósult elemei
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Intézkedés címe

Megvalósulás
határideje
2015 december
31.

A mélyszegénységben élők és a romák egészségügyi helyzetének javítása
és az egészséges életmódra nevelése

A települési honlapon egy alpont létrehozása „Esélyegyenlőség” címmel, melyen
információk vannak az egyenlő bánásmódról, az Egyenlő Bánásmód Hatóság
eljárásairól, valamint egyéb jogi szervezetekről.

2014. július 31.

Megvalósult vagy sem
Megvalósult
 egészségügyi szűrések
folyamatosan zajlanak a
városban
 2015-ben a Roma napon is
végeztek szűrővizsgálatot
Megvalósult
 a www.csurgo.hu honlapon
mindenki tájékozódhat

A gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe
A gyermekek számára megteremteni a mindennapi kikapcsolódáshoz
szükséges játszóterek kialakítását

Megvalósulás
határideje
2015. július
31.

Megvalósult vagy sem
Megvalósult
 a város három felújított játszóteret adott át
a 2015-ös évben
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A nők esélyegyenlősége
Intézkedés címe
Figyelemfelkeltő fórumok a nők közéletben való
szereplés lehetőségéről és annak megvalósításáról

Megvalósulás
határideje
2018.december 31.
Felülvizsgálat: 2015.
december 31.

Közösségi programok, prevenciós előadások a női
szerepről napjainkban

2015. július 31.

Felvilágosító szemléletformáló programok
szervezése

2014.december 31.

Megvalósult vagy sem
Megvalósult
 2013-ban megalakult a Super Women’s női egyesület,
szervezésükben fórumok zajlanak, prevenciós előadásokat
szerveznek
 8 képviselő testületi tagból 4 nő
Megvalósult
 prevenciós előadások folyamatosan zajlanak
 közösségi programok a Super Women’ s egyesület
szervezésében
Megvalósult
 Super Women’ s egyesület szervezésében folyamatosak
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a
jelzőrendszeri tagok számára

Az idősek esélyegyenlősége
Intézkedés címe
Bűnmegelőzési fórumok tartása, idősek tájékoztatása

Megvalósulás
határideje
2016. december
31.

A szociális intézmények infrastruktúra fejlesztése, szállításra alkalmas gépjármű
beszerzése

2018. december
31.

Az időskorúaknak a magányának enyhítésére közösségi szolgálat bevezetése Segítő
kezek mintaprogram és a települési középiskolások bevonásával
Az időskorúaknak informatikai képzések szervezése

2014. december
31.
2015. július 31.

Megvalósult vagy sem
Megvalósult
 rendőrséggel együtt
folyamatosan
Megvalósult
 gépjármű beszerzése
megtörtént
Megvalósult
 Segítő Kezek
Megvalósult
 CSVSZI és a Városi
Könyvtár szervezésében
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A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Intézkedés címe
Toleranciaépítő és társadalmi érzékenységet fejlesztő, nővelő programok
szervezése
Értékteremtő munka biztosítása, védett munkahelyek kialakítása a
fogyatékkal élők számára

Információbázis kiépítése a városi honlapon, valamint önálló honlap
létrehozása a járásban élő fogyatékkal élők számára, az
esélyegyenlőséggel, kapcsolatos információkkal
Hiány:
Akadálymentesített buszjáratok indítása

Megvalósulás
határideje
2016. december
31.
2018. december
31.

2014. július 31.

2017.december
31.

Megvalósult vagy sem
Megvalósulása folyamatos
Megvalósult
 Kézmű Nonprofit Kft. fogyatékkal
élőknek biztosít munkát (50 fő feletti
létszám)
 Napsugár Egyesület foglalkoztat egy fő
gyógypedagógust
Megvalósult

Felelős:
 esélyegyenlőségi munkatárs
 Csurgó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
 Napsugár Szociális Intézmény
 Kapos Volán

