1.sz. melléklet

A Fővárosi helyi esélyegyenlőségi program beavatkozási akciótervének 2018-2020-ra tervezett módosítása
1. ÁGAZATOK FELETTI INTÉZKEDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
Feladat sorszáma, a feladathoz
Kapcsoló
Érintett
Aktivitást
kapcsolódó aktivitás(ok) leírásával
dó
célcsoport(ok)
koordináló
intézkedé
szervezet(ek)/szake
si irány
mber(ek)
Mainstreaming feladatok
Főpolgármesteri
1.1 Esélyegyenlőségi referens ismerje a A1
Nők; kisgyermeket
Hivatal/
készülő vagy felülvizsgált szociális,
nevelők;
roma/cigány
esélyegyenlőségi
ifjúsági, hajléktalanügyi, foglalkoztatási
koncepciót, véleményével egészítse ki
származásúak;
referens
azokat,
illetve
vegyen
részt
a
fogyatékossággal
városfejlesztési koncepció, stratégia,
élő/tartósan
egészségkárosodott
illetve
antiszegregációs
program
emberek; hajléktalan
esedékes felülvizsgálataiban.
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek)
1.2
Hajléktalanügyi,
szociális, A2
Nők; kisgyermeket
Főpolgármesteri
foglalkoztatási,
idősügyi,
nevelők;
Hivatal/
Civil Iroda,
fogyatékosügyi, romaügyi, illetve gender
roma/cigány
kerekasztalok létrehozása, a működési
származásúak;
esélyegyenlőségi
keretek kialakítása az érintett társadalmi
fogyatékossággal
referens, Budapest
szervezetekkel
folytatott
előzetes
élő/tartósan
Esély
konzultációval.
egészségkárosodott
emberek; hajléktalan
emberek
1.2/b
A
működő
Migránsügyi
migránsok

Végrehajtással érintett év
2018

2017-től, folytatandó

2017-ben előkészítése
megtörtént, folytatandó

2017-től, folytatandó

201
9

20
20

Kerekasztal munkájának folytatása (a
továbbiakban részletezettek szerint).
1.3
A
Főpolgármesteri
Hivatal B12
Munkahelyi Esélyegyenlőségi Tervének
esedékes felülvizsgálata.

1.3/b Esélyegyenlőségi és megváltozott
munkaképességű
és
fogyatékos
személyekkel kapcsolatos érzékenyítő
képzések szervezése a Főpolgármesteri
Hivatal dolgozói számára.

1.4 Az Önkormányzat által fenntartott B12
intézmények
számára
munkahelyi
esélyterv
készítési,
munkahelyi
esélyegyenlőség képzési kötelezettség
előírása.
1.4/b Az előírt kötelezettség alapján a
terveket a Budapest Esély szakemberei
készítik el, közszolgáltatás keretében, az
intézményekkel
szoros
szakmai

(bevándorlók és
menekültek)
Munkáltatókat érintő feladatok
Nők; gyermekek,
Főpolgármesteri
fiatalok;
Hivatal/
kisgyermekesek;
esélyegyenlőségi
szenior és
referens, Budapest
időskorúak;
Esély
roma/cigány
Budapest
Esély,
származásúak;
alapfinanszírozáson
fogyatékossággal
felüli megrendelés
élő/tartósan
keretében,
egészségkárosodott
Motiváció
emberek;
Alapítvány,
külön
mélyszegénységben/ megrendelések
mikrokeretében
szegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
Nők; gyermekek,
Fővárosi Közgyűlés/
fiatalok;
főjegyző
kisgyermekesek;
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
Budapest
Esély,
származásúak;
alapfinanszírozásban
fogyatékossággal
élő/tartósan

2017-től, folytatandó

Többletfinanszírozás/projekt
forrás esetén

2017-ben nem
meg, pótolandó.

valósult

Új tevékenység, feltétele:
1.4 végrehajtása

együttműködésben.

1.5 Fővárosi Munkáltatói Fórum
létrehozásának
előkészítése,
a
megalakulás koordinálása, a fórum
üléseinek előkészítése.
1.5/b A fővárosi munkáltatókat tömörítő
szervezetekkel való kapcsolatfelvétel,
ezeken keresztül adatgyűjtés a fenti
kérdésben, adatelemzés és javaslattétel az
esélyegyenlőség érvényesítését ösztönző
eszközökre.

1.6 A Social label munkaadói minősítési

egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
B7, B8,
Nők; gyermekek,
B9, F1
fiatalok;
kisgyermekesek;
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
B7,B8,B9, Nők; gyermekek,

Főpolgármesteri
Hivatal/
kijelölt szervezeti
egység
Budapest Esély,
alapfinanszírozásban

Új tevékenység, feltétele:
1.5/b

Budapest Esély,

Projektforrás/többletfinanszí

MEF tagsághoz szükséges
többletforrás
biztosítása
esetén visszaállítandó

rendszerbe további főváros munkaadók B10,D2,G
bevonása.
1,G2

fiatalok;
alapfinanszírozáson
kisgyermekesek;
felüli megrendelés
szenior és
keretében
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
Szolgáltatásokat érintő feladatok
Nők; gyermekek,
Budapest Esély,
fiatalok;
alapfinanszírozásban
kisgyermekesek;
Motiváció
szenior és
Alapítvány, külön
időskorúak;
megrendelések
roma/cigány
keretében
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/

rozás esetén

1.7 A fővárosi és kerületi szakemberek B2
számára
esélyegyenlőségi
és
megváltozott
munkaképességű
és
fogyatékos személyekkel kapcsolatos
fókuszú, egészségügyi, szociális és
pedagógus továbbképzés keretében,
akkreditált,
pontszerző
képzések
biztosítása.

Budapest Esély: 2017-től,
folytatandó, Motiváció:
projektforrás esetén.

1.8 Az Önkormányzat tulajdonában vagy B1
fenntartásában
álló
szolgáltató
infrastruktúra
komplex
akadálymentességi
felmérésének
folytatása.

1.9 A budapesti turisztikai helyszínek B1
akadálymentes
megközelítési
lehetőségeit bemutató Acces Guide
frisssítése.

1.10 A fővárosi
fogyatékossággal
egészségkárosodással
ismeretek átadása.
1.11

A

Főváros

intézményekben B2
és
összefüggő

tulajdonában, B4

mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
Kisgyermeket
nevelők; szenior és
időskorúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek; migránsok
(bevándorlók
és
menekültek)
Kisgyermeket
nevelők; szenior és
időskorúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek; migránsok
(bevándorlók
és
menekültek)
Fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek; szenior és
időskorúak;
Fogyatékossággal

Motiváció
Alapítvány, külön,
akár cégtől származó
megrendelés
keretében

Projektforrás
állása esetén

Motiváció
Alapítvány
külön, akár cégtől
származó
megrendelés
keretében

Projektforrás esetén

Motiváció
Alapítvány, külön
megrendelések
keretében

2017-től, folytatandó

Motiváció

2017-től, folytatandó

rendelkezésre

fenntartásában álló intézmények számára
foglalkozás rehabilitációs munkaerőpiaci szolgáltatás teljes körű biztosítása.
1.12 Monitoring jelentés készítése a B5,G3,I2,
budapesti esélyegyenlőségi célcsoportok J1,K1
foglalkoztatási helyzetéről, különös
tekintettel
a
hajléktalanok
közfoglalkoztatási helyzetére. Jelenleg a
Budapest Esély készíti a 1096/2000 (V.
25.) Főv Kgy határozat alapján.

1.13 Az Önkormányzat vizsgálja meg, F2
hogy ügyfélfogadási felületein hol van
szükség és hogyan van lehetőség
gyermek-játszósarok, gyermekmegőrző,
pelenkázóés
szoptatóhelyiség
kialakítására.
1.14
A
migránsokat
érintő B1,
szükségletfelmérés elvégzése, integrációs B3
cselekvési terv kidolgozása.

élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek; szenior és
időskorúak;
Nők; szenior és
időskorúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
roma/cigány
származású
emberek;
hajléktalan
személyek;
migránsok
(bevándorlók
és
menekültek)
Kisgyermekesek

B2, Migránsok

Alapítvány,
projektfinanszírozás
esetén
Budapest Esély,
alapfinanszírozásban

2017-től, folytatandó.

Főpolgármesteri
Hivatal/
esélyegyenlőségi
referens

2017-ben nem
meg, pótolandó.

Főpolgármesteri
Hivatal/esélyegyenlő
ségi referens,
Migrációs
Kerekasztal,
Budapest Esély –
Integrációs Alap
projekt keretében

2017-től, projektforrásból,
folytatandó

valósult

1.14/b A társadalmi szervezetekkel,
Migrációs Kerekasztal keretében való
egyeztetés,
a
szükségletfelmérés
tapasztalatainak értékelése.

1.14/c A szükségletfelmérés és a
társadalmi szervezetekkel való egyeztetés
alapján migránsokat befogadó fővárosi
szolgáltatások
fejlesztésének
kezdeményezése:
Migrációs
Pont
létrehozása.

1.15 Egymásra lépni tilos! c. fiatalokat
érzékenyítő kampány iskolai közösségi
szolgálat körében való működésének
folytatása.
Esélyórák
és
megváltozott
munkaképességű
személyeknek
szervezett szabadidős tevékenységekben
iskolai közösségi szolgálat teljesítésére
lehetőség biztosítása

Főpolgármesteri
Hivatal/esélyegyenlő
ségi referens,
Migrációs
Kerekasztal,
Budapest Esély –
Integrációs Alap
projekt keretében
Főpolgármesteri
Hivatal/esélyegyenlő
ségi referens,
Migrációs
Kerekasztal,
Budapest Esély –
Integrációs Alap
projekt keretében
Lakossággal kapcsolatos feladatok
B3, B4,
Nők; gyermekek,
Budapest Esély,
B6
fiatalok;
alapfinanszírozásban
kisgyermekesek;
szenior és
Motiváció
időskorúak;
Alapítvány,
roma/cigány
szerződés szerint
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan

2017-től, projektforrásból,
folytatandó

2017-től, projektforrásból, fen fen
fenntartandó
ntar nta
tás rtás

Budapest Esély: 2017-től,
folytatandó,
Motiváció:
projektforrás esetén.

1.15/b Rendhagyó osztályfőnöki órák
tartása megváltozott munkaképességű és
fogyatékos személyekkel kapcsolatos
érzékenyítés céllal.
1.16
Fővárosi
lakossági
antidiszkriminációs
kampány,
az
Egymásra
lépni
tilos!
kampány
működtetése, tematikus bővítése a
migránsokat érintően.
1.17
Migrációs,
hajléktalanügyi,
szociális,
foglalkoztatási,
idősügyi,
fogyatékosügyi, romaügyi, illetve gender
kerekasztalok működtetése.

B3, B4,
B6

B3

A2, B11

emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
Migránsok
(bevándorlók és
menekültek)

Nők; gyermekek,
fiatalok;
kisgyermekesek;
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);

Motiváció
Alapítvány,
szerződés szerint

2017-től, folytatandó

Budapest Esély,
projektforrás esetén

Projektforrás esetén

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
esélyegyenlőségi
referens, Budapest
Esély
(alapfinanszírozásba
n)

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

szexuális és nemi
kisebbségek
2. SZOCIÁLIS SZEKTORT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK
2.1
Az
SZTK
(szociális G3
Idősek
szolgáltatástervezési
koncepció)
felülvizsgálata keretében az idősek
számára biztosított ellátási kapacitások és
a
tényleges
szükségletek
összefüggéseinek elemzése, javaslattétel
a Fővárosi Közgyűlés felé az SZTK
keretében a fejlesztési irányokra.
2.2 A fővárosi, egyedülálló szülőket F3
Kisgyermekesek,
támogató
programokat
működtető
fogyatékos
intézmények
számára
módszertani
személyek
segítségnyújtás.

Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

SZTK felülvizsgálat esetén

Budapest Esély,
alapfinanszírozásban

2017-től lehetőség
folytatandó

adott,

2.2/b A fővárosi, fogyatékos gyermeket
nevelő szülőket támogató programokat
működtető
intézmények
számára
módszertani segítségnyújtás.

Motiváció
Alapítvány, projekt
vagy egyéb
finanszírozásban

Finanszírozás
folytatandó

esetén

2.2/c
Társadalmi
szervezetek
aktivitásának
feltárása,
támogatási
lehetőségekkel kapcsolatos egyeztetés
lefolytatása az érintett szervezetek
bevonásával Kerekasztalok keretében.
2.3-2.4 A Szociális és a Foglalkoztatási C2,C1,I1
Kerekasztalok, valamint a Munkáltatói
Fórum tematikájában, a konzultáció
folyamán az alábbi pontok kiemelt
szerepeltetése:
• A fővárosi munkaerő-piaci és

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda

2017-ben
előkészítése
megtörtént, folytatandó

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Gyermekek, fiatalok;
kisgyermeket
nevelők;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal

szociális szolgáltató szervezetek
közötti
szakmai
együttműködés
támogatása milyen önkormányzati
eszközökkel valósítható meg.
• A szociokulturális hiányosságok
pótlását is segítő, felzárkóztató
modulokat is tartalmazó, illetve a
fogyatékos embereket célzó, kísérésre
épülő, az önálló munkavégzési és
életviteli készségek fejlesztését segítő
munkaerő-piaci
programok
kapacitásainak
bővítése
milyen
önkormányzati
eszközökkel
valósítható meg.
2.3-2.4 A fővárosi intézményekben
működő programokhoz koordináció,
módszertani segítségnyújtás biztosítása.
2.5 A Főváros területén személyi I2
segítést,
szállító
szolgáltatást
és
információs
szolgáltatást
biztosító
szolgáltató működtetése.
2.6 A Főváros tulajdonában lévő I2
hajléktalan és idős ellátását biztosító
intézményekben csoportos és egyéni jogi
tanácsadás biztosítása.

2.7 A kerületi szociális szolgáltatások J1
összehangolásának
elősegítése
a
Szociális Kerekasztal keretében.

élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mik-roszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);

Fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek; szenior és
idős- korúak;
Fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek; szenior és
időskorúak;
hajléktalan emberek;
Mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők;

Budapest Esély,
alapfinanszírozásban

2017-től, folytatandó.

Motiváció
Alapítvány,
szerződés szerint

2017-től, folytatandó.

Motiváció
Alapítvány,
szerződés szerint

2017-től, folytatandó.

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

2.7/b Módszertani segítségnyújtás a
szociális
szolgáltatásokat
biztosító
kerületi szervezetek számára.
2.8 Az utcán közvetlenül elérhető, K2
ingyenes tájékoztató felületek számának
bővítése.
2.9 A hajléktalanok lakhatási, szociális és K3
munkaerő-piaci integrációját együttesen
elősegítő
fővárosi
programok,
szolgáltatások
bővítése
érdekében
fejlesztési javaslatok kidolgozása a civil
szolgáltató szervezetek bevonásával a
Hajléktalanügyi Kerekasztal keretein
belül.
2.9/b A fővárosi intézményekben
működő programokhoz koordináció,
módszertani segítségnyújtás biztosítása.
2.9/c A hajléktalanok számára komplex K3
és foglalkoztatási alapú programok
kidolgozása és megvalósítása

2.10 Együttműködés a civil szervezetek K3
által kezdeményezett Registry week
kampánnyal.

Hajléktalanok

Hajléktalanok

Hajléktalanok

Hajléktalanok

rendelkező
ügyosztály
BMSZKI, Budapest
Esély,
alapfinanszírozásban
BMSZKI, Budapest
Esély, projektforrás
esetén
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

BMSZKI, Budapest
Esély,
alapfinanszírozásban
BMSZKI, Budapest
Esély, kidolgozás:
BPE,
alapfinanszírozásban
; megvalósítás:
közös,
proojekt/programfina
nszírozás esetén
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
esélyegyenlőségi
referens, BMSZKI,

2017-től, folytatandó.

Finanszírozás
projekt)

esetén

(pl.

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

2017-től, folytatandó.

2017-től, folytatandó.

Finanszírozás
projekt)

esetén

(pl.

2.11 A veszélyeztetett fiatalokat saját E1,E2,E3
környezetükben elérő bűnmegelőzési,
drog-prevenciós
és
felvilágosító
programok
fejlesztésére
vonatkozó
javaslatok
megfogalmazása
a
Kerekasztalok (mindegyik Kerekasztal
tárgyalja) keretében.
2.11
A
programokat
működtető
szolgáltató fővárosi szervezetek részére
módszertani segítségnyújtás.
2.12 A Migrációs Kerekasztal keretében L2
való egyeztetés, illetve koncepcionális
javaslatok megfogalmazása a menekültek
számára lakhatás-támogatási formák
fővárosi kialakításával kapcsolatban.
2.13 A migránsokkal való munkát L2
megkönnyítő Példatár létrehozása –
fővárosi civil szolgáltatások és jó
gyakorlatok alapján.

Hátrányos helyzetű
fiatalok;
mélyszegénységben,
mikroszegregátumba
n élők

2.14 A Szociális Kerekasztal keretében C8
javaslatok kidolgozása a fővárosi,
kerületi
szociális
szolgáltatások
mennyiségi kapacitási igényeinek pontos
meghatározása,
a
szolgáltatási
kapacitások fejlesztése kapcsán.

Nők; gyermekek,
fiatalok;
kisgyermekesek;
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal

Budapest Esély,
projektfinanszírozás
esetén
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Budapest Esély,
alapfinanszírozásban

2017-től, folytatandó.

Migránsok
(bevándorlók és
menekültek);

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda

Új tevékenység

Migránsok
(bevándorlók és
menekültek);

Budapest Esély,
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
projektfinanszírozás
esetén
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

Új
tevékenység,
esetén (pl. projekt)

forrás

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEKTORT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK
3.1 Az egészségügyi ügyfél-elégedettség C3
Nők; gyermekek,
mérésre
a fővárosi
egészségügyi
fiatalok;
intézményekben általánosan használható
kisgyermekesek;
mérőeszköz (kérdőív) kidolgozása.
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
3.1/b
Az
egészségügyi
ügyfélszármazásúak;
elégedettség mérésre kidolgozott eszköz
fogyatékossággal
bevezetésnek elősegítése minél több
élő/tartósan
fővárosi
egészségügyi
szolgáltató
egészségkárosodott
intézménynél.
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi

Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály
Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

kisebbségek

3.2 Az alacsony ingerküszöbű emberek C3
hatékony ellátását, terápia-képességének
megőrzését célzó általános egészségügyi
protokoll kidolgozása.
3.2/b
A
kidolgozott
protokoll
bevezetésnek elősegítése minél több
fővárosi
egészségügyi
szolgáltató
intézménynél.

3.3 Az esélyegyenlőségi célcsoportokba C4
tartozó emberekhez helybe vitt (pl.
munkahelyi), illetve mobil szűrési
programok
fejlesztésére
vonatkozó
javaslatok
megfogalmazása
a
Kerekasztalok (mindegyik kerekasztal
tárgyalja) keretében.
3.3/b A programokat működtető,
szolgáltató fővárosi szervezetek részére
módszertani segítségnyújtás.

Szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
Nők; gyermekek,
fiatalok; szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok

Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály
Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
3.4 A Kerekasztalok (mindegyik C9
Nők; gyermekek,
kerekasztal
tárgyalja)
keretében
fiatalok;
javaslatok kidolgozása a fővárosi,
kisgyermekesek;
kerületi egészségügyi szolgáltatások
szenior és
mennyiségi kapacitási igényeinek pontos
időskorúak;
meghatározása,
a
szolgáltatási
roma/cigány
kapacitások fejlesztése kapcsán.
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
4. KULTÚRA (SPORT) SZEKTORT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK
4.1 A Nemek Egyenlősége Kerekasztal D5
Nők
keretében javaslatok kidolgozása, hogy
az Önkormányzat milyen eszközöket tud
alkalmazni a nők és teljesítményük
láthatóvá tételére, illetve a nők társadalmi
részvételének erősítésére, és mely
területeken tudná ezt megvalósítani.

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály,
esélyegyenlőségi

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

referens

4.2 A Romaügyi Kerekasztal keretében H1
javaslatok
kidolgozása,
hogy
az
Önkormányzat milyen eszközöket tud
alkalmazni a roma és a közös történelem,
kultúra
jelentős
személyiségeinek
megörökítésére, és mely területeken
tudná ezt megvalósítani.
4.3 Az Idősügyi Kerekasztal keretében G4
javaslatok
kidolgozása,
hogy
az
Önkormányzat milyen módon tudná
bővíteni az idősek számára a fővárosi
kulturális szolgáltatások igénybe vételére
vonatkozó
csoportos
kedvezményrendszert.
4.4 Az Idősügyi Kerekasztal keretében G5
javaslatok
kidolgozása,
hogy
az
Önkormányzat
a
generációk
együttműködésére
építő
fővárosi
közösségi
programok
fejlesztését,
bővítését milyen eszközökkel tudná
elősegíteni.

Romák

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály, FCÖ,
esélyegyenlőségi
referens
Idősek
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály,
esélyegyenlőségi
referens
Gyermekek, fiatalok; Főpolgármesteri
kisgyermekesek;
Hivatal/
Civil Iroda,
szenior és
hatáskörrel
időskorúak;
roma/cigány
rendelkező
származásúak;
ügyosztály,
fogyatékossággal
esélyegyenlőségi
élő/tartósan
referens

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

4.4 Programokat működtető, szolgáltató
fővárosi szervezetek részére módszertani
segítségnyújtás.

4.5 A Kerekasztalok (mindegyik C7
kerekasztal
tárgyalja)
keretében
javaslatok
kidolgozása,
hogy
az
Önkormányzat
saját
intézményrendszerén
belül
milyen
eszközökkel tudná ösztönözni a védett
tulajdonságú
csoportokba
tartozó
embereket
a
kulturális
és
sporttevékenységekben való részvételét.

4.6 A Migrációs és a Romaügyi H3, L1
Kerekasztalok
keretében
javaslatok
kidolgozása, hogy az Önkormányzat
milyen eszközökkel tudná ösztönözni a

egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; migránsok
(bevándorlók és
menekültek)
Nők; gyermekek,
fiatalok;
kisgyermekesek;
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
roma/cigány
származásúak;
migránsok
(bevándorlók és

Budapest Esély

2017-től, folytatandó.

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály,
esélyegyenlőségi
referens

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

kulturális sokszínűséget és elfogadást
népszerűsítő
fővárosi
közösségi
programok megrendezését.

menekültek)

4.7 A Fővárosi Migrációs Kerekasztal L1
keretében javaslatok kidolgozása annak
kapcsán, hogy az Önkormányzat milyen
eszközökkel
tudja
elősegíteni,
a
társadalmi integráció támogatása mellett,
a migránsok kulturális gyökereinek,
eredeti hazájukkal való kapcsolatuk
megtartását.
4.8 A Romaügyi Kerekasztal keretében H3
javaslatok kidolgozása annak kapcsán,
hogy milyen lehetőségei vannak az
Önkormányzatnak a fővárosi cigány
gyermekeknek biztosított művelődési,
ismeretadó
táborozási
lehetőségek
bővítésnek támogatására.

migránsok
(bevándorlók és
menekültek)

roma/cigány
származásúak;

rendelkező
ügyosztály,
esélyegyenlőségi
referens
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály,
esélyegyenlőségi
referens
Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda, FCÖ,
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály,
esélyegyenlőségi
referens

Új tevékenység

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

5. VÁROSFEJLESZTÉST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK
5.1 Az esélyegyenlőségi szempontú C5
ügyfél-elégedettség
mérésre
az
Önkormányzat ügyfélfogadási felületein
általánosan használható mérőeszköz
(kérdőív) kidolgozása.
5.1 A kidolgozott mérési eszköz
bevezetése
az
Önkormányzat
ügyfélfogadási felületein.

Nők; gyermekek,
fiatalok;
kisgyermekesek;
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;

Budapest Esély,
alapfinanszírozásban

Főpolgármesteri
Hivatal/
Főjegyző,
esélyegyenlőségi
referens

Új tevékenység

5.2 Az Önkormányzat hatályos Integrált C6
Városfejlesztési
Stratégiájának
Antiszegregációs Tervében javasolt
feladatok végrehajtása. (Ezen belül
kiemelten a Szociális Városrebailitációs
kézikönyv kiadása, Antiszegregációs
munkacsoport/kerekasztal létrehozása és
működtetése, kerületi antiszegregációs
beavatkozások
szakmai-módszertani
támogatása a Fővárosi Önkormányzat
kijelölt szakmai szervezetein keresztül.)

5.3 A Nemek Egyenlősége Kerekasztal D4
keretében javaslatok kidolgozása annak
kapcsán, hogy milyen lehetőségei vannak

mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
Nők; gyermekek,
fiatalok;
kisgyermekesek;
szenior és
időskorúak;
roma/cigány
származásúak;
fogyatékossággal
élő/tartósan
egészségkárosodott
emberek;
mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalan
emberek; migránsok
(bevándorlók és
menekültek);
szexuális és nemi
kisebbségek
Nők

Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály, illetve
kijelölt szervezet(ek)

2017-től, folytatandó.

Főpolgármesteri
Hivatal/
Civil Iroda,

Új tevékenység, feltétele:
1.2 tevékenység befejezése

az
Önkormányzatnak
annak
elősegítésére, hogy a város tervezésével,
fejlesztésével
és
működtetésével
kapcsolatos döntések meghozatalában a
nők lakosságbeli arányuknak megfelelő
arányban képviselve legyenek.
5.4 A kerületi városrész rehabilitációs J2
programok összehangolása fővárosi
szintű koordinációval és módszertani
támogatással a fővárosi szegregáció
mérséklése,
megszüntetése
és
a
szegregátumok
kialakulásának
megakadályozása érdekében.
5.5 A kerületi lakásmobilitást ösztönző K4
aktivitások összehangolásának segítése
fővárosi szintű koordinációval és
módszertani támogatással az üresen álló
kerületi önkormányzati lakások hatékony
hasznosításának érdekében.

hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály,
esélyegyenlőségi
referens
Mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők;

Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály, illetve
kijelölt szervezet

2017-ben nem
meg, pótolandó.

valósult

Mélyszegénységben/
mikroszegregátumokban
élők; hajléktalanok

Főpolgármesteri
Hivatal/
hatáskörrel
rendelkező
ügyosztály, illetve
kijelölt szervezet

2017-ben nem
meg, pótolandó.

valósult

