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Bevezetés
A szociális szolgáltatások közösségi terve (a továbbiakban terv) kidolgozására a szociális
szolgáltatásokról, valamint az egyéni vállalkozásokról szóló 455/1991 sz. törvényt módosító
448/2008 sz. törvény hatályos rendelkezései értelmében került sor. A terv egy stratégiai dokumentum
Somorja város tekintetében a 2017-2020 közötti időszakra. Olyan eszközt jelent, amelynek
segítségével könnyebben tudjuk azonosítani és megérteni polgáraink szükségleteit, és jobb minőségű
szociális szolgáltatásokat tudunk számukra nyújtani.
A szociális szolgáltatások közösségi tervének kidolgozását a 2017-2020-as időszakra az
indokolta, hogy az állam a szociális szolgáltatások területén viselt hatásköreit átruházta az
önkormányzatokra. A közösségi tervezés során a városi közösség egyes célcsoportjainak
szükségleteiből indultunk ki, és egyfajta modellt vázoltunk fel a jelenlegi problémák és azok
következményeinek megoldására a város szociális szolgáltatásai területén.

I.

Közösség és közösségi tervezés

A terv kidolgozásával kapcsolatban szükséges rögzítenünk a közösség és közösségi tervezés alapvető
fogalmait.
A közösséget olyan emberek alkotják, akik egy helyen élnek, itt folytatják mindennapi
tevékenységüket, különböző szociális kötődéseket alakítanak ki, és szoros kapcsolat fűzi őket
nemcsak egymáshoz, de a városhoz is, ahol élnek.
A szociális szolgáltatások közösségi tervezése a fejlesztési folyamatok irányításának egyik alapvető
módszere, amely segítségével úgy tervezhetők a város szociális szolgáltatásai, hogy megfeleljenek a
polgárok igényeinek és szükségleteinek.
A szociális szolgáltatások közösségi tervezésének céljai
• a városlakók szociális kohéziójának erősítése,
• a veszélyeztetett egyének és csoportok szociális kirekesztettségének és elszigetelődésének
megelőzése,
• a marginalizált helyzetűek bevonása a közösség életébe (akik bizonyos esetekben veszélyt
jelentenek, vagy félelmet és bizonytalanságot keltenek a lakosokban).
A közösségi tervezés résztvevői:
a) A szociális szolgáltatások megrendelője - az, aki a szociális szolgáltatások biztosításáért
felelős, akinek a szociális szolgáltatásokról szóló törvény előírja a szociális szolgáltatások
biztosításának kötelezettségét az igazgatási területén élő lakosok (célcsoportok) részére. A
közigazgatási rendszeren belül ezek a települési és megyei önkormányzatok.
b) A szociális szolgáltatások kedvezményezettje - az a személy, aki a szociális szolgáltatást
kedvezőtlen egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt veszi igénybe. Azzal, hogy ezt a
helyzetet önállóan nem képes megoldani, mások segítségére szorul.
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c) Szociális szolgáltató - szolgáltatást nyújt a kedvezményezetteknek. A szociális szolgáltatók
(legyenek azok közszolgáltatók vagy magán szolgáltatók) kínálatukat és szolgáltatásaikat az
kedvezményezettek igényei szerint alakítják ki.
A közösségi tervezés eszköze a közösségi terv, amely a közösségi tervezési folyamat résztvevői
közötti tárgyalások eredményeként jön létre, a helyi szociális problémákra reagál és azokra
megoldási javaslatokat kínál. Rövid és hosszú távú célokat, prioritásokat fogalmaz meg az adott
település szociális szolgáltatásainak fejlesztése területén. A közösségi tervezés azon közösségi
szociális szolgáltatások fejlesztésére irányul, amelyeket az adott település lakói vesznek igénybe úgy,
hogy a lakosok a saját megszokott szociális környezetükben maradnak.
Fogalommeghatározások
A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely a szociális csoportok, a közösség és a lokalitás
elsődlegesen szociális problémáinak aktív befolyásolására és megoldására irányul. Célja azon
csoport sikeres szocializációja és integrációja, amely elfogadható viszony kialakítására törekszik a
szociális környezet és a környezethez alkalmazkodni nem tudó személyek között. Kedvező szociális
életfeltételek megteremtését segíti az adott környezetben.
A szociális szolgáltatás olyan szakmai, szolgáltató vagy egyéb tevékenység, esetleg ezen
tevékenységek összessége, amely célja, hogy
a) megelőzze, kezelje vagy enyhítse az egyén, család vagy közösség kedvezőtlen szociális
helyzetét,
b) megőrizze, helyreállítsa vagy fejlessze az egyén képességét az önálló életvitelre és a
társadalomba való beilleszkedésére,
d) biztosítsa a legszükségesebb feltételeket az egyén alapvető létszükségleteinek kielégítésére,
e) kezelje az egyén vagy család szociális krízishelyzetét,
f) megelőzze az egyén vagy család szociális kirekesztését.
Kedvezőtlen szociális helyzet alatt azt értjük, amikor az érintettet szociális kirekesztés veszélyezteti,
vagy amikor társadalmi beilleszkedési képessége korlátozódik, és nem tudja önállóan megoldani a
problémáit. Ilyen helyzet több okból is előállhat, ezek közé elsősorban a következőket soroljuk:
a) nincsenek biztosítva az alapvető létszükségletei,
b) szokások, életvitel, függőségek vagy szenvedélybetegségek,
c) egészségkárosodás, súlyos egészségkárosodás vagy rossz egészségi állapot,
d) a nyugdíjkorhatár elérése,
e) súlyos fogyatékkal élő személy ellátása, gondozása,
f) szülő/szülők hiánya,
g) más személyek általi veszélyeztetettség vagy ha az illető más személyek magatartásának
áldozata,
h) szegregált területen tartózkodás, ahol koncentráltan van jelen a generációs szegénység.
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A legszükségesebb feltételek biztosítása az egyén alapvető létszükségleteinek kielégítésére a
lakhatást, étkezést, a legfontosabb ruhaneműt, lábbelit és a legszükségesebb személyi tisztálkodási
eszközöket jelenti.
A szociális krízishelyzet nem más, mint egy személy vagy család életének vagy egészségének
veszélyeztetettsége, amely azonnali beavatkozást igényel a szociális szolgálat részéről.
A szociális szolgáltatás a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő embereknek nyújtott szolgáltatás.
Segíti a rossz szociális helyzetben lévők szükségleteinek kielégítését, támogatja a szociális
beilleszkedésüket és védelmet nyújt a szociális kirekesztéssel szemben. Ezeket a szolgáltatásokat
közigazgatási szervek (az állam, az önkormányzatok), valamint magán szolgáltatók (polgári
társulások, nonprofit szervezetek, egyházi szervezetek, stb.) nyújtják. A szociális szolgáltatásokról
szóló törvény a szociális szolgáltatásokat olyan specializált tevékenységként határozza meg, amely a
kedvezőtlen szociális helyzet kialakulásának megelőzését, megoldását vagy enyhítését szolgálja. A
szociális szolgáltatások a szociális segítségnyújtás céljainak elérését szolgálják. Ez annyit jelent,
hogy az érintett aktív együttműködésével enyhítik anyagi vagy szociális szükséghelyzetét, vagy
segítenek abból kikerülni, biztosítják az érintett alapvető létfeltételeit anélkül, hogy el kellene
hagynia természetes környezetét, megakadályozzák, hogy mentális, fizikai és szociális fejlődési
zavarai keletkezzenek, azok elmélyüljenek vagy megismétlődjenek, és biztosítják az érintett
visszailleszkedését a társadalomba.
A szociális exklúzió (szociális kirekesztés) az egyének/közösségek társadalomból való fokozatos
kirekesztésének folyamata. Ennek során az érintettek a társadalom peremére szorulnak,
szegénységük, alapvető készségeik és lehetőségeik hiánya, valamint a diszkriminációjuk
megakadályozza őket abban, hogy a társadalom életének aktív részeseivé, teljes értékű tagjaivá
váljanak. Fokozatosan egyre távolabb kerülnek attól, hogy munkát vállaljanak, jövedelemre tegyenek
szert, tanulhassanak vagy bekapcsolódjanak a szociális és közösségi hálózatokba és
tevékenységekbe.
A szociális inklúzió a kirekesztett egyének/közösségek társadalomba való beilleszkedésének
folyamata, melynek során a szociális, gazdasági, politikai és kulturális élet aktív részeseivé válnak.
Az anyagi szükséghelyzet az az állapot, amikor az egy háztartásban élők jövedelme nem éri el a
törvény által meghatározott létminimumot, és a háztartás tagjai nem képesek vagy nincs lehetőségük
arra, hogy - elsősorban munkával - magasabb jövedelemre tegyenek szert. Olyan szegénységi
helyzetről van szó, amelybe leggyakrabban azok kerülnek, akik hosszú ideje munkanélküliek, nincs
sem munkából származó jövedelmük, sem egyéb bevételi forrásuk, pl. öregségi vagy rokkantnyugdíj.
A szociális szükséghelyzet olyan állapot, amikor az érintett elsősorban életkora, egészségi állapota, a
szociális alkalmazkodóképesség hiánya vagy a munkája elvesztése miatt nem tud gondoskodni saját
magáról, háztartásáról, vagy nem tud kapcsolatot tartani szociális környezetével.

II.

A közösségi terv kiindulópontjai

A szociális szolgáltatások közösségi terve (a továbbiakban terv) jogszabályi keretét a szociális
szolgáltatásokról, valamint az egyéni vállalkozásokról (egyéni vállalkozásokról szóló törvény) szóló
455/1991 sz. törvényt módosító 448/2008 sz. törvény hatályos rendelkezései adják, amely
szabályozza a szociális szolgáltatás során keletkező jogviszonyokat, a szociális szolgáltatások
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finanszírozását és felügyeletét. A szociális szolgáltatásokról szóló törvény feladatul adja a
településeknek, hogy az illetékességi területükre vonatkozóan elkészítsék és jóváhagyják a szociális
szolgáltatási tervet.
A szociális szolgáltatások jogszabályi kereteit további jogszabályok is kiegészítik, mint pl.:


a települési önkormányzatokról szóló többször módosított 369/1990 sz. törvény hatályos
rendelkezései,



az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről és egyes törvények módosításáról szóló
417/2013 sz. törvény hatályos rendelkezései,



a gyermekvédelemről és gyámhatóságról, valamint egyes törvények módosításáról szóló
305/2005 sz. törvény hatályos rendelkezései,



a családi pótlékról szóló 600/2003 sz. törvény hatályos rendelkezései, amely módosítja a
szociális biztosításról szóló 461/2033 sz. törvényt,



a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumának hatáskörébe
tartozó támogatásokról szóló 544/2010 sz. törvényt.

A terv előkészítése során különböző stratégiákat és prioritásokat vettünk figyelembe, amelyeket
lokális, regionális, nemzeti és egyéb stratégiai dokumentumokban határoztak meg.
A szociális szolgáltatásfejlesztés nemzeti prioritásai a 2015 - 2020-as időszakra a következők:
1. A szociális szolgáltatásokat a célcsoportok és közösségek szükségleteivel összhangban
elérhetővé kell tenni
Ez a prioritás abból indul ki, hogy a (terepen, ambulánsan és bentlakásos szociális szolgáltatás
formájában nyújtott) közösségi szociális szolgáltatások fejlettsége nem megfelelő és az ország egész
területén mind fizikailag, mind pénzügyileg nehezen hozzáférhetők. Ennek következtében nem
megfelelőek a feltételek ahhoz, hogy az érintettek a saját természetes (otthoni vagy közösségi)
környezetükben maradhassanak.
Feladatok:
a) Szükség van a meglévő és új szociális szolgáltatások és közösségi jellegű szakmai
tevékenységek fejlesztésére (szociális tanácsadás és rehabilitáció, megelőzés,
krízisintervenció és szociális terepmunka, házi gondozószolgálat, a segítségnyújtás
szükségességének monitorozása és jelzése, nappali ellátóközpontok, közösségi
központok, korai beavatkozás, önálló lakásfenntartás támogatása, támogatott lakhatás,
három év alatti gyermekről való gondoskodás segítése, stb.)
b) Külön hangsúlyt kell fektetni a szociális szolgáltatásokra olyan családok esetében, ahol
önmagát ellátni nem tudó, mások segítségére szoruló családtagról gondoskodnak.
c) A szociális szolgáltatásokat és egészségügyi ellátórendszert össze kell kapcsolni,
kialakítva így egy hosszú távú egészségügyi-szociális ellátórendszert.
2. A szociális szolgáltatások kedvezményezettjeit támogatni kell abban, hogy az intézményes
ellátás helyett a közösségi ellátást tudják igénybe venni.
A szociális szolgáltatás folyamatossága és hatékonysága érdekében támogatni kell a rászorulókat
abban, hogy minél tovább a saját otthoni környezetükben maradhassanak. Ez lehetővé teszi, hogy az
intézményes szociális szolgáltatásokat háttérbe szorítsuk, ami kulcsfontosságú prioritás a
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szociálpolitika területén Szlovákiában. Alapvető cél, hogy minőségi és komplex szolgáltatások
segítségével biztosítsuk a feltételeket a rászorulók önálló és szabad életviteléhez a saját természetes
szociális környezetükben.
Feladatok:
a) Szükség van a független életvitelt erősítő, terepen vagy ambulánsan nyújtott és
bentlakásos szolgáltatások egyes fajtáinak támogatására és kiépítésére közösségi szinten
(pl. támogatott lakhatás, önálló lakásfenntartás támogatása), ami az intézményes jellegű
bentlakásos szociális szolgáltatás beszüntetését feltételezi.
b) Célirányos kampánnyal tájékoztatni kell a szakembereket és a nyilvánosságot az
intézményes ellátásról a közösségi ellátásra való áttérés lehetőségéről.
3. Fejleszteni kell és elérhetővé kell tenni a szociális szolgáltatásokat azok részére, akik
szegregált területen élnek, ahol koncentráltan van jelen a generációs szegénység.
A nemzeti prioritás olyan szociális szolgáltatások fejlesztésére és elérhetőségére irányul, amelyek
hozzájárulnak a szociális kirekesztés megszüntetéséhez, a kedvezőtlen szociális helyzet
enyhítéséhez, segítenek megelőzni annak további mélyülését, mégpedig olyan szegregált területeken,
ahol koncentráltan van jelen a generációs szegénység.
Feladatok:
a) Konkrét célcsoportokra irányuló szociális szolgáltatások bővítése.
b) Intenzívebbé kell tenni a közigazgatás, a romaügyi kormánybiztos, a regionális és helyi
önkormányzatok, valamint a szociális szolgáltatók együttműködését a marginalizáció és
következményeinek megszüntetése érdekében.
c) Ki kell aknázni az egyházakban és vallási közösségekben rejlő potenciált, hogy
ösztönözzék a marginalizált roma közösséghez tartozók szociális beilleszkedését.
4. Javítani kell a szociális szolgáltatások minőségét
A törvény úgy szabja meg a szociális szolgáltatások minőségét, hogy az a lehető legnagyobb
mértékben szolgálja a kedvezményezett egyéni szükségleteit. E prioritás célja, hogy a fenntartók és a
szociális szolgáltatók hangsúlyt fektessenek a minőségi követelmények betartására és végrehajtására.
Feladat:
Támogatni kell a szociális szolgáltatókat abban, hogy kialakítsák a feltételeket az
általuk nyújtott szociális szolgáltatások emberi jogi, eljárásjogi, személyes és üzemeltetési
szempontjainak érvényesítésére.
Nagyszombat megye szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciója a 2015 - 2020 közötti időszakra (a
továbbiakban mint Koncepció) egy középtávú fejlesztési dokumentum a szociális szolgáltatások,
valamint a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok ellátási területére vonatkozóan. A
Nagyszombat Megyei Önkormányzat a Koncepciót 2015. szeptember 9-én vitatta meg. A
221/2015/12 sz. határozattal történő jóváhagyással a Koncepció a Nagyszombat Megyei
Önkormányzat hivatalos és kötelező érvényű dokumentumává vált.
A Koncepció „Regionális prioritások és fő célkitűzések javaslata az elkövetkező évekre” c. 7. része
„Regionális prioritások és fő célkitűzések” elnevezésű 7.1. pontja a következő prioritásokat
tartalmazza:
1. Fejleszteni kell a szociális szolgáltatók és a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat
ellátó szervezetek hálózatát (kapacitásait) annak érdekében, hogy háttérbe szoruljon az
intézményes ellátás.
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2. Biztosítani kell a megfelelő pénzügyi és személyzeti forrásokat a szociális szolgáltatók és a
gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat ellátó szervezetek részére.
3. Csökkenteni kell az idősek szociális szolgáltatásokra való egyre növekvő rászorultságát,
amely elsősorban a társadalom elöregedésével áll összefüggésben.
4. Támogatni kell olyan speciális egészségügyi és szociális intézmények kialakítását, ahol
hasonló diagnózisú betegek kezelését végzik egy szociális szolgáltató intézményen belül.
5. Támogatni kell a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat ellátó szervezeteket.
6. Az erőszak megelőzése és kiküszöbölése érdekében támogatni kell a családon és
intézményen belüli erőszak minden formájának nyomon követését.
A Koncepció a következő fő szociális szolgáltatásfejlesztési célokat fogalmazza meg:
 A jelenlegi szociális szolgáltatók és gyermekvédelmi, valamint gyámhatósági feladatokat
ellátó szervezetek minőségének, kapacitásának növelése, forrásainak bővítése úgy, hogy
megfelelő szakmai gondoskodást és életminőséget biztosítsanak Nagyszombat megye
valamennyi lakója számára
 Bővíteni kell a szociális szolgáltatók és a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat ellátó
szervezetek hálózatát, amelyek a rászorulókat a szükséges szakmai gondoskodásban
részesítik.
 Meg kell akadályozni az erőszakot és javítani kell az erőszak által veszélyeztetett személyek
nyomon követését.
Az idősekkel és öregségi nyugdíjasokkal való törődés fontosságát Az aktív idősödés nemzeti
programja a 2014 - 2020-as időszakra is igazolja, amely a települések számára a következő
prioritásokat határozta meg:


Az idősek jogainak, törvényben védett érdekeinek és szükségleteinek érvényesítése az
idősszervezetek támogatásával



Az idősek jogi védelme (Biztosítani kell az idősek felvilágosítását az erkölcstelen
szerződéses feltételekkel és a szolgáltatók vagy áruforgalmazók visszaéléseivel kapcsolatban)



Be kell vonni az időseket az őket közvetlenül érintő döntésekbe minden szinten, biztosítani
kell a szabad választáshoz való jogukat és részvételüket a társadalmi életben



Meg kell akadályozni az idősekkel való visszaéléseket és a rossz bánásmódot (Minőségi
szociális szolgáltatásokkal ki kell alakítani a feltételeket ahhoz, hogy megakadályozzuk a
segítségre szoruló idősek elhanyagolását, a visszaéléseket és a rossz bánásmódot.
Tájékoztatni kell a nyilvánosságot a leggyakoribb tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról - áruforgalmazás és szolgáltatás idősek részére különböző bemutatók és
versenyek formájában, amelyek manipulatívak és nyomásgyakorlást alkalmaznak.



Támogatandó az önkéntesség, ami az idősek önmegvalósításának és szociális kapcsolatainak
egyik forrása (Támogatni kell az idősek bekapcsolódását az önkéntes tevékenységekbe, és ki
kell alakítani a feltételeket az önkéntesek bevonására az idősekkel kapcsolatos
tevékenységekbe, megerősítve ezzel a generációk közötti kapcsolatokat).



Biztosítani kell a szociális szolgáltatások elérhetőségét, minőségét és pénzügyi
fenntarthatóságát. Biztosítani kell a szociális szolgáltató intézmények munkatársainak egész
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életen át tartó tanulását az egészséghez és az idősek gondozásához való integrált hozzáférés
érdekében. Folytatni kell a szociális szolgáltató intézmények korszerűsítését és
akadálymentesítését, valamint a felszereltségük javítását.


Fejleszteni kell az olyan, terepen és ambulánsan nyújtott szociális szolgáltatásokat, amelyek
támogatják az idős emberek saját otthoni környezetben maradását (Támogatni kell az idősek
otthoni környezetben maradását terepen és ambulánsan nyújtott szociális szolgáltatások
fejlesztésével, biztosítani kell az asszisztencia-szolgáltatásokhoz való hozzáférést és
elsősorban annak monitorozását és jelzését, ha az illető otthoni környezetében segítségre
szorul.



A szociális szolgáltatásokat emberbaráttá kell tenni, háttérbe szorítva az intézményes ellátási
formákat.



Tekintettel az informális gondozószolgálatokra (házi gondozószolgálat) biztosítani kell a
gondozók hozzáférését az alapvető képzésekhez a külső segítségre szoruló idősek
gondozásával kapcsolatban, és biztosítani kell a mentesítő szolgálat fejlesztését a családtagok
gondozását ellátók számára, hogy megőrizzék fizikai és lelki egészségüket.

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó integrált regionális operatív program stratégiája a
következőkre összpontosít:
Prioritási tengely: Könnyebb hozzáférés a hatékonyabb és jobb minőségű közszolgáltatásokhoz
Befektetési prioritás: Befektetés az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, ami hozzájárul
az országos, regionális és helyi fejlesztéshez, csökkenti az eltérő egészségügyi státusz miatti
egyenlőtlenségeket, a szociális, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáféréssel segítik a szociális integrációt és az intézményi ellátásról a közösségire való
áttérést.
Specifikus cél: Támogatni kell azt, hogy a szociális szolgáltatások, valamint az
intézményekben zajló gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok ellátása intézményi
forma helyett közösségi formában valósuljon meg (azaz közösségi szinten nyújtsák
azokat)
Emberi erőforrások operatív program a 2014 - 2020-as programozási időszakra:
Az intézkedések az operatív program alábbi prioritási tengelyeiben foglalt projektek segítségével
valósulnak meg: Foglalkoztatottság, Szociális integráció, A marginalizált roma közösségek
integrációja, Műszaki felszereltség olyan településeken, ahol marginalizált roma közösség él.
Prioritási tengely: Foglalkoztatottság
Befektetési prioritás: A munkakeresők és inaktív személyek, ezen belül a hosszú távú
munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol eső személyek munkához való hozzáférése,
valamint helyi kezdeményezések a foglalkoztatás területén, és a munkaerő-mobilitás
támogatása

9

Specifikus cél: A foglalkoztatás, foglalkoztathatóság növelése és a munkanélküliség
kezelése különös tekintettel a hosszú távú munkanélküliségre, az alacsony képzettségi
szintű, idősebb és fogyatékkal élő személyekre
Specifikus cél: A foglalkoztatottság emelése munkahelyteremtéssel, a
munkavállalással kapcsolatos mobilitás, a munkavállalók és a vállalatok
alkalmazkodóképességének támogatásával, az önálló kereseti tevékenység
támogatásával, a kezdő vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb tevékenységek
elősegítésével a vidéki területeken
Befektetési prioritás: Olyan fiatalok hosszú távon fenntartható munkaerőpiaci integrációja,
akik munkanélküliek, nem vesznek részt iskolai vagy szakképzésben, beleértve a szociális
kirekesztéssel veszélyeztetett és marginalizált csoportokhoz tartozó fialatokat, a fiataloknak
szóló garanciarendszer kialakítása
Specifikus cél: A foglalkoztatottság, foglalkoztathatóság és - elsősorban a NEET (nem
dolgozó és nem is tanuló) - fiatalok munkaerőpiaci érvényesülésének elősegítése
Befektetési prioritás: A férfiak és nők közti egyenlőség elősegítése minden területen,
beleértve a munkához, a szakmai előmenetelhez való hozzáférést, a munka és a magánélet
összehangolását és azonos munkáért azonos bérezés elérését
Specifikus cél: A munka és a családi élet összehangolásához szükséges feltételek
javításával növelni kell a szülői kötelezettségekkel rendelkező személyek, elsősorban
nők foglalkoztatottságát
Specifikus cél: Csökkenteni a horizontális és vertikális nemi szegregációt a
munkaerőpiacon és a tanulmányok végzése során
Befektetési prioritás: Olyan munkaerőpiaci intézmények korszerűsítése, mint a nyilvános és
magán foglalkoztatási szolgálatok, a munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodás javítása,
beleértve a határon átnyúló munkaerő-mobilitás javítására irányuló intézkedéseket és
mobilitási programokat, valamint az intézmények és az érintettek jobb együttműködésének
kialakítását
Specifikus cél: A munkaerőpiac változó igényeinek megfelelő szintre kell emelni a
nyilvános foglalkoztatási szolgálat minőségét és kapacitását, a határon átnyúló
munkaerő-mobilitást, és növelni kell a partnerek és a magán foglalkoztatási
szolgálatok részvételét a foglalkoztatási problémák megoldásában
Prioritási tengely: Szociális integráció
Befektetési prioritás: Aktív integráció annak érdekében is, hogy támogassuk az
esélyegyenlőséget és a foglalkoztathatóság javítását
Specifikus cél: A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett személyek részvételének
növelése a társadalom életében
Specifikus cél: A diszkrimináció minden formájának megelőzése és kiküszöbölése
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Befektetési prioritás: Az elérhető árú, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása, beleértve az általános egészségügyi és szociális ellátást
Specifikus cél: Átmenet az intézményesről a közösségi gondoskodásra
Specifikus cél: Javítani kell a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a
klinikai és megelőzési eljárások szabványosításával
Prioritási tengely: A marginalizált roma közösségek integrációja
Befektetési prioritás: A romák és más marginalizált közösségek szociális-gazdasági
integrációja
Specifikus cél: Növelni kell a marginalizált közösségekhez tartozók iskolázottságát az
oktatás minden szintjén különös tekintettel az óvodai nevelésre
Specifikus cél: Csökkenteni kell a munkanélküliséget a roma férfiak és nők körében
Specifikus cél: Támogatni kell az egészségügyi ellátáshoz és a közegészségügyhöz
való hozzáférést, beleértve a megelőző egészségügyi ellátást, az egészségügyi
felvilágosítást és a lakhatási körülmények és higiéniai feltételek javítását
Prioritási tengely: Műszaki felszereltség olyan településeken, ahol marginalizált roma közösség él
Befektetési prioritás: Támogatni a városi és vidéki területek elhanyagolt közösségeinek
fizikai, gazdasági és szociális rehabilitációját
Specifikus cél: Lehetővé kell tenni minél több roma család hozzáférését a jobb
lakhatási körülményekhez
Specifikus cél: Javítani kell a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, beleértve a korai
gyermekkorban lévő gyerekek oktatását és a róluk való gondoskodást
Specifikus cél: A marginalizált roma közösségek tagjainak jobb hozzáférést kell
biztosítani a szociális infrastruktúrához
Befektetési prioritás: A szociális vállalatok támogatásban részesítése
Specifikus cél: Növelni kell a foglalkoztatottságot a marginalizált roma közösségek
körében a szociális gazdasági szervezeteknél olyan területeken, ahol marginalizált
roma közösség él
Somorja város gazdasági és szociális fejlődésének programja a 2015-2022-es időszakra a következő
stratégiai víziót fogalmazza meg Somorja város tekintetében:
Somorja egy modern város, amely élhető feltételeket biztosít lakói számára a gazdasági és társadalmi
élet minden területén, és gondoskodik a környezet megóvásáról.
A program keretében a 2015-2022-es időszakra azt a globális célt fogalmaztuk meg, hogy javítani
kívánjuk a városban a létfeltételeket.
Somorja város gazdasági és szociális fejlődésének programja a 2015-2022-es időszakra a
következőkiemelt stratégiai fejlesztési területeket fogalmazza meg:
Prioritási terület - gazdaság
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Specifikus cél - a gazdasági fejlesztés támogatása
Prioritási terület - Környezetpolitika
Specifikus cél - Az infrastruktúra fejlesztése és a társadalmi részvétel növelése
Specifikus cél - Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
Prioritási tengely - Szociális
Specifikus cél - Az oktatásügyi rendszer fejlesztése
Specifikus cél - A kultúra fejlesztése
Specifikus cél - A szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása
A hajléktalanság felszámolására irányuló tevékenységeket A Somorja területén élő hajléktalanok
problémájának átfogó megoldása c. 2016-os dokumentum tartalmazza, amely a hajléktalanok
lakhatásának biztosítására kétszintű megoldást javasol a következő lépésekkel:
Rendeltetés: Szociális terepmunka
Cél: Szociális kapcsolatok kialakítása a hajléktalan emberekkel, az ilyen emberek felkutatása,
tanácsadás
Intézkedések: az adott területre irányuló szociális terepmunka
Rendeltetés: Együttműködés a szociális terepmunkát végző partnerekkel, azaz a hajléktalanok
megsegítésére alakult civil szervezetekkel
Cél: Mindazon szervezetek hálózatának kialakítása, amelyek a városi hajléktalanság
felszámolásán dolgoznak
Intézkedés: szervezetek megszólítása - partneri együttműködés (önkéntesek bevonása,
együttműködés a vállalkozói szektorral - a rövid távú idénymunka-lehetőségek
adatbázisának létrehozása, együttműködés a Munka-, Szociális és Családügyi
Központtal)
Rendeltetés: Központ létrehozása
Cél: Komplex lakhatási célt szolgáló helyiség, tanácsadói helyiség (munkaügyi, szociális,
jogi tanácsadás), valamint ételkiadó helyiség, optimális esetben személyi tisztálkodási
központként szolgáló helyiség kialakítása
Intézkedések: az építési terület, ill. átépítésre szánt épület kiválasztása, a meglévő
épület átalakítása, tervdokumentáció előkészítése, pénzforrások biztosítása, központ
kialakítása, működtetés, tartalmi oldal biztosítása
Rendeltetés: Személyi tisztálkodási központ kialakítása
Cél: A hajléktalan emberek személyi tisztálkodására szolgáló helyiség kialakítása
Intézkedések: megfelelő helyiségek kiválasztása, tervdokumentáció kidolgozása,
átépítési munkálatok, a helyiség adott célnak megfelelő kialakítása, berendezése -
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műszaki felszerelés, berendezés, az üzemeltetés szervezeti és személyzeti feltételeinek
biztosítása
Rendeltetés: munkalehetőségek biztosítása
Cél: Lehetőséget adni a munkavállalásra
Intézkedések: a vállalkozói szektorral együttműködve ki kell alakítani a rövid távú
idénymunkák adatbázisát, a Munka-, Szociális és Családügyi Központtal
együttműködve segítséget nyújtani abban, hogy megtalálják azokat az
állásajánlatokat, amelyek elszállásolási lehetőséggel is járnak

III.

Szociodemográfiai elemzés

Somorja városa Nagyszombat megyében a Dunaszerdahelyi járásban helyezkedik el. Nagyszombat
megye a Szlovák Köztársaság délnyugati részén terül el, területének nagy része a Duna Menti Síkság
részét képezi. 4 146,4 km2-t kitevő területével Szlovákia kisebb megyéi közé tartozik. Az ország
területi közigazgatása szerint Nagyszombat megyének hét járása van. Ezek közül a legnagyobb a
Dunaszerdahelyi járás.
Somorja városának közigazgatási területe 4 434,80 ha nagyságú.
A 2011-es népszámlálás idején Somorja városának 12 971 lakosa volt, míg 2015. január 1-jén
lakosainak száma 13 147 volt. A lakosság számát az elmúlt 15 évben a növekedés jellemzi. Ennek
oka elsősorban a főváros közelsége és a pozsonyi lakosok egyre intenzívebb leköltözése a környező
kisebb városokba és falvakba.
A lakosság számának alakulása
Év

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2014

2015

2016

A lakosság száma

5957

7112

9677

12051

12143

12971

13028

13147

13303

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala

Somorja városának stratégiai dokumentumai a lakosság számának növekedésével számolnak, ami
2025-ig elérheti akár a 14 500-at.
A migráció a lakosság lakóhelyének változtatásához kötött mozgását jelenti. Az adatok a lakosság
migrációs eredetű csökkenését igazolja, ami elsősorban a fiatalok elköltözésével hozható
összefüggésbe, akik a város szomszédságában elterülő községeket választották lakhatás vagy
munkavállalás céljából.
A Somorjára beköltöző személyek számának alakulása 2008-2016 között
Év

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A beköltözők száma az év folyamán

386

202

278

287

269

287

338

329

404

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala

A Somorjáról elköltözött személyek számának alakulása 2008-2016 között
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Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet odhlásených v priebehu roka

257

252

290

235

217

249

314

254

270

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala

A lakosság nemzetiségi összetétele
A város lakosainak döntő többsége magyar nemzetiségű. A 2011-es népszámlálás adatainak tanúsága
szerint 4365-en vallották magukat szlovák nemzetiségűnek, míg 7309-en magyar nemzetiségűnek. A
harmadik legnépesebb csoporthoz tartozónak, azaz cseh nemzetiségűnek 63-an vallották magukat,
míg romának csak 22-en, ugyanakkor az ő valós számuk ennél jelentősen nagyobb, mivel a romák
jellemzően vagy magyarnak, vagy szlovák nemzetiségűnek vallják magukat. A fentiektől eltérő
nemzetiséghez tartozónak 60-an vallották magukat, míg 862 lakos nem tüntette fel nemzetiségét.
A lakosság vallási összetétele
Somorja város lakosainak többsége az alábbi felekezetekhez tartozónak vallotta magát: római
katolikus, református vagy evangélikus. Népes csoportot alkotnak azok a lakosok, akik nem vallják
magukat semmilyen valláshoz vagy felekezethez tartozónak sem.
A lakosság kor szerinti megoszlása
A lakosság életkor szerinti megoszlása hatással van az adott terület fejlődési potenciáljára, a
gyermekkorú, munkavállalási korú és időskorú népesség aránya világosan tanúskodik arról, milyen
lesz az adott populáció perspektívája.
Somorja város lakosságának kor szerinti megoszlása - I.
Ezen belül korcsoportonként - I. rész
Nem
Összesen
Férfiak
Nők

0-4
800
412
388

5-9
734
375
359

10-14
573
306
267

15-19
571
284
287

20-24
719
371
348

25-29
882
432
450

30-34
1196
568
628

35-39
1379
664
715

40-44
1069
526
543

45-49
812
382
430

50-54
812
391
421

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala, 2015, 2015.12.31-i adatok

Somorja város lakosságának kor szerinti megoszlása - II.
Ezen belül korcsoportonként - II. rész
Nem
Összesen
Férfiak
Nők

55-59
950
418
532

60-64
956
439
517

65-69
664
291
373

70-74
446
172
274

75-79
305
133
172

80-84
165
62
103

85-89
77
20
57

90+
37
12
25

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala, 2015, 2015.12.31-i adatok

A város lakossága 1961 óta megkétszereződött. A legintenzívebb növekedés a hetvenes-nyolcvanas
években volt tapasztalható. 1991 után ez a növekedés jelentősen lassult. A természetes
népességszaporulat növekvő tendenciát mutat, a 1997-es, 2000-es és 2001-es évet kivéve. Az utóbbi
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években a természetes népességszaporulat jelentősen növekszik. A migrációs görbe ugyancsak
növekvő tendenciájú. Megállapíthatjuk, hogy a lakosság számának növekedését elsősorban a városba
való beköltözés okozza. Az utóbbi években a beköltözők száma 290-390 körül mozgott.
Természetes szaporulat (forrás: a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala)
Rok
Született
Elhunyt
+/-

2008
137
107
30

2009
160
104
56

2010
150
100
50

2011
144
94
50

2012
158
102
56

2013
147
114
33

2014
143
130
13

2015
160
116
44

2016
143
121
22

Iskolázottság szintje
A legmagasabb iskolai végzettség szempontjából Somorjára a felsőfokú és teljes középfokú
végzettségű személyek magasabb aránya jellemző.
A lakosság megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint - I. rész
A
város
lakosainak száma
a
2011-es
népszámláláson
12 971

Legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú
Szakiskolai
(érettségi nélkül)

Szakközépiskolai
(érettségi nélkül)

Teljes szakiskolai
(érettségivel
végződő)

1641

1302

439

1525

Teljes
szakközépiskolai
(érettségivel
végződő)
2190

Forrás: SzK SH Népszámlálás 2011

A lakosság megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint - II. rész
Legmagasabb iskolai végzettség
Teljes
Érettségire Egyetemi
szakközépiskolai épülő
alapképzés
szakképzés
942

421

456

Egyetemi
mérnök,
mesterfokozat,
doktori fokozat
1598

Egyetemi
doktoranduszi
képzés

Végzettség
nélkül

Nincs
feltüntetve

107

1935

170

Forrás: SzK SH Népszámlálás 2011

A lakosság gazdasági aktivitása
A lakosság gazdasági aktivitásának mértéke azt mutatja, milyen a gazdaságilag aktív személyek
aránya a teljes lakosságszámon belül. A lakosság gazdasági aktivitásának mértéke alapján
elmondható, hogy Somorján a foglalkoztatottság eltér a járási átlagtól, sőt, a gazdaságilag aktív
személyek aránya a városban nemcsak a járási, de még a megyei és az országos átlagot is
meghaladja. Míg a gazdaságilag aktív lakosság aránya a Szlovákia területén lakóhellyel rendelkező
lakosság körében 48,73%, Nagyszombat megyében 50,82%, Somorja városában pedig ez az arány
eléri az 52,95%-ot.
Munkanélküliség
A munakerőpiaci helyzet legjelentősebb mutatója a munkanélküliségi ráta, amely a problémákkal
küzdő városok és falvak azonosításának egyik alapvető kritériuma.
A munkanélküliség városunkban az országos átlag 50%-a körül mozog. A munkanélküliek száma
2006 végén 300 alá esett, 2009 óta azonban erőteljes növekedést mutat. A város egyik érdekes
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sajátossága, hogy itt a fiatal, 6 hónapnál nem régebbi munkanélküliek dominálnak, ez az a csoport,
amelynél a leginkább feltételezhető, hogy új munkahelyet keres. Az iskolai végzettség
szempontjából a munkanélküliek között az alacsony végzettségűek vannak többségben.
A nyilvántartott munkanélküliség alakulása a 2010-2016 közötti időszakban - regionális
összehasonlításban
Év

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Szlovák Köztársaság

12,46

13,59

14,44

13,50

12,29

10,63

8,76

Nagyszombat megye

8,17

8,88

9,43

9,16

8,03

6,71

4,41

Dunaszerdahelyi
járás

11,01

11,62

12,96

11,78

10,34

8,82

5,46

A munkanélküliek száma Somorja városában (forrás: Munkaügyi Hivatal)
Év

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen 357

283

245

224

404

415

485

592

581

Nők

212

161

128

120

174

226

249

313

286

Nők (%)

59,38

56,89

52,24

53,57

43,07

54,46

51,34

52,87

49,23

Oktatás
A városban 8 óvoda működik - 2 szlovák tanítási nyelvű, 2 magyar tanítási nyelvű és 4 szlovák és
magyar tanítási nyelvű csoportokkal rendelkező iskola. Az óvodások össz-számát tekintve az egyes
iskolai években enyhe növekedést tapasztalhatunk. Ez a növekedés arról tanúskodik, hogy a
beköltözők között sok a fiatal házaspár.
A városban két alapiskola működik - egy szlovák és egy magyar tanítási nyelvű. A harmadik
alapiskola Tejfalu városrész területén működik 1.-5. évfolyammal, a tanítási nyelv magyar.
A város középiskolái 60 éves múlttal rendelkeznek: a magyar és a szlovák tanítási nyelvű
gimnázium, valamint a szakács, pincér és cukrász szakot oktató vendéglátóipari szakiskola. A
gyermekek iskolán kívüli tevékenységét szolgálja a művészeti alapiskola és a szabadidőközpont.

IV.

Szociális szolgáltatók Somorja város területén

A szociális szolgáltatásokról szóló törvény pontosan meghatározza a szociális szolgáltatások körét,
formáit és szabályait. A település és a megye saját hatáskörében biztosítja a rászorulóknak a
hozzáférést a szociális szolgáltatásokhoz és a szolgáltatás kiválasztásának jogát.
A település hatáskörét a szociális szolgáltatások biztosításában a szociális szolgáltatásokról szóló
törvény 80. § határozza meg, amely kimondja, hogy a település:
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a) elkészíti és jóváhagyja a szociális szolgáltatások közösségi tervét a saját területére
vonatkozóan,
b) kialakítja a feltételeket a közösségi fejlődés támogatására,
c) közigazgatási szervként lép fel a következő eljárásokban: az idősotthonokban,
gondozóházakban, nappali ellátó központokban nyújtott szociális szolgáltatásokra való
rászorultság (a rászorultság megítélése, megszűnése, megváltozása), a gondozószolgálatra
való rászorultság, valamint a gondozásra szoruló felnőtt korú gyermek vagy szülő fizetési
kötelezettsége a szociális szolgáltatásért vagy annak egy részéért
d) kiállítja a szakvéleményt a szociális szolgáltatásra való rászorultságról,
e) a következő szolgáltatásokat nyújtja vagy biztosítja: szociális szolgáltatás alacsony
ingerküszöbű nappali központokban, éjjeli menedékhelyeken, idősotthonokban,
gondozóházakban és nappali ellátó központokban alacsony ingerküszöbű szociális
szolgáltatás gyermekes családoknak, gondozószolgálat, szállítószolgálat mentesítő szolgálat,
gyermekről való személyes gondoskodás segítése,
f) alapvető szociális tanácsadást nyújt,
g) a 12.§ szerinti egyéb szociális szolgáltatásokat nyújt vagy biztosít
h) szerződést köt szociális szolgáltatás nyújtásáról, pénzügyi támogatás nyújtásáról természetes
személyek más személyre való rászorultsága esetén bizonyos önellátó tevékenységek során,
valamint szociális szolgáltatás üzemeltetéséhez pénzügyi hozzájárulás nyújtásáról magán
szociális szolgáltató részére,
i) éjjeli menedékhelyet, alacsony ingerküszöbű nappali központot, gyermekes családoknak
szóló alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatást, idősotthont, gondozóházat és nappali
ellátó központot hoz létre, alapít és ellenőriz,
j) egyéb intézményeket hozhat létre, alapíthat és ellenőrizhet,
k) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 78a §, 75.§ 7. bek.75.§ 8. bekezdése értelmében
pénzügyi hozzájárulást nyújthat és ellenőrizheti a vele való gazdálkodást,
l) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 75. § 1. és 2. bek. értelmében pénzügyi
hozzájárulást nyújthat,
m) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében nyilvántartást vezet a szociális
szolgáltatásokról,
n) felkutatja azokat a személyeket, akik szociális szolgáltatásra szorulnak,
o) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében statisztikai adatokat nyújt a szociális
szolgáltatások területén,
p) az egészségügyi szolgáltatónak megtéríti a szociális szolgáltatásra való rászorultság
megítélése céljából elvégzett vizsgálat térítési díját,
q) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 12. § szerinti egyéb szociális szolgáltatásokat
nyújthat vagy biztosíthat.
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A szociális intézmények széles hálózata és a különböző szociális csoportokkal foglalkozó
szolgáltatók tevékenységének támogatása a lakosok jó életminőségének egyik alapfeltétele. A
szociális szolgáltatások fejlesztését Somorja város a partnereivel együttműködésben valósítja meg,
melynek során hosszú távú, folyamatos, szisztematikus és koordinált megoldást kínál a szociális
szolgáltatásokra rászorulók számára. A szociális területen működő intézmények együttműködése a
város területén jó színvonalú, ami leginkább a szociális szolgáltatások összekapcsolásában nyilvánul
meg.
Somorja város a törvényben meghatározott szociális szolgáltatásokat saját hatáskörében és
pénzügyi lehetőségeihez mérten biztosítja. Jelenleg ezek a következők:
Gondozó szolgálat
A tevékenység magába foglalja az otthoni gondozószolgálatot, segítségnyújtást önkiszolgáló
tevékenységek elvégzéséhez, mint pl. személyi tisztálkodást, étkezést és a megfelelő folyadékbevitel
betartását, ebéd elkészítését vagy házhoz szállítását, segítségnyújtást étkezésnél, öltözködésnél,
vetkőzésnél, elengedhetetlen házimunkák elvégzését, a társadalmi és kulturális közeggel való
kapcsolattartás biztosítását. Olyan tevékenységek elvégzése is ide tartozik, mint a gyógyszerek
beadása, vérnyomásmérés, stb. Ezen kívül szükség esetén kíséretet biztosítanak a betegek mellé
orvosi vizsgálatokra, valamint kiváltják a gyógyszereket, gyógyászati és ortopédiai segédeszközöket.
Gondozó szolgálat lehetővé tette az ügyfelek nyugodt életvitelét saját otthoni környezetükben,
hozzájárult az aktív és emberhez méltó élethez, segítséget nyújtott az ügyfeleknek a közeli
barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartásban, minőségi és biztonságos szociális szolgáltatásokat
biztosított az ügyfelek egyedi igényeiből kiindulva.
A gondozó szolgálat keretében az ügyfelekről legalább napi 2 órában, maximum 7,5 órában
gondoskodnak a gondozók, akik ezt a tevékenységet munkaviszony keretében végzik.
A gondozó szolgálat biztosítása, valamint annak térítése a szociális szolgáltatások nyújtásáról,
térítésének módjáról és a térítési díj összegéről szóló 4/2014 sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet értelmében történik.
A hivatkozott rendelet megszabja a gondozó szolgálat ellátásának feltételeit és módját, valamint a
térítési díj meghatározásának módját, a díj nagyságát és a térítés módját.
A 4/2014 sz. rendelet meghatározza a Somorja területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személyek által igénybe vett gondozó szolgálat díjának mértékét, mégpedig a
következőképpen.
 A lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére 1 óra gondozás díja 0,50-től 0,70
euróig terjed a rászorultság mértékétől függően.
 A tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére 1 óra gondozás díja 1,00-től
1,40 euróig terjed a rászorultság mértékétől függően.
AMBRÓZIA Idősek otthona
Somorja város a fenntartásában álló költségvetési szervezet, mint jogi személy útján (Domov
Seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona) saját hatáskörében szociális szolgáltatásban részesíti
mindazokat a természetes személyeket, akik idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásra
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szorulnak. Az idősek otthonában szakmai, kiszolgáló és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. A más
természetes személy gondoskodására szorulók részére segítséget nyújt szociális tanácsadás, szociális
rehabilitáció, gondozó szolgálat, elszállásolás, étkezés, takarítás, mosás, vasalás, személyes
használatú holmik biztosítása formájában, kialakítja a feltételeket az értékes holmik tárolásához és
foglalkozásokat biztosít. A más természetes személy gondoskodására szoruló ügyfelek gondozási
díja 2,50 euró és 7,50 euró között kerül megállapításra a rászorultság mértékétől függően, amit a
szociális szolgáltatás igénybe vevőjének rászorultságáról szóló határozat állapít meg. Az idősek
otthona étkezést biztosíthat: a szociális szolgáltatások kedvezményezettjeinek az intézményben, az
alkalmazottaknak, a munkaszerződés alapján az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységeket végző
természetes személyeknek és további természetes személyeknek, ha azt az intézmény üzemeltetési
feltételei lehetővé teszik. Egész éves tartózkodásnál az egész napos étkeztetésnek megfelelő számú
étkezés igénybe vétele mellett, a kedvezményezett napi étkezési díja racionális étkezés esetén 2,70
euró, diétás étkezés esetén 3,20 euró. Az idősek otthona személyi használatú holmikat biztosít az
egész éves tartózkodású kedvezményezetteknek, akik ezeket a személyes használatú holmikat
önállóan nem biztosíthatják. Az intézmény régi épületének balesetveszélyes állapota miatt az idősek
otthonának új épületet kellett felépíteni. Az új épületet Somorja város saját pénzügyi forrásaiból
építtette fel, az építés költsége 1.402.238,78 euró volt, az épület használatba vétele 2015-ben történt
meg. Az új épület teljes mértékben akadálymentesített.
A városi nyugdíjasklub a város jogalanyisággal nem rendelkező, speciális rendeltetésű intézménye. A
létesítmény az idősek kulturális és társadalmi igényeinek kielégítését szolgálja. A nyugdíjasok, ill.
fogyatékkal élők rendszeres találkozóinak helyszíne. Éves terv szerint folytatja tevékenységét.

Somorja város szociális tevékenysége a szociális szolgáltatásokról szóló törvény keretein túl:
A szociális szolgáltatásokról szóló törvényben megszabott kötelezettségeken túl a város más
törvények alapján is köteles a városlakóknak szociális gondoskodást biztosítani. A segítségnyújtás
leggyakoribb formái Somorja város részéről az egyszeri szükséghelyzeti juttatás, a gyermekvédelmi
és gyámhatósági intézkedések és feladatok ellátása, az egyedi kedvezményezett által igénybe vehető
családi pótlék és anyagi szükséghelyzetben nyújtott támogatás.
Az egyszeri szükséghelyzeti juttatás, pénzügyi segély és hozzájárulás nyújtását a város polgárainak a
11/2016 sz. általánosan kötelező érvényű rendelet szabályozza, amely 2017.01.01-én lépett hatályba.
Ennek a szociális ügyek területét szabályozó, általánosan kötelező érvényű rendeletnek (a
továbbiakban mint „ÁKR”) a célja, hogy megszabja a Somorja város területén lakóhellyel
rendelkező természetes személyeknek szükséghelyzetben nyújtott támogatás odaítélésének feltételeit
(a továbbiakban mint „jogosult személy”), akik a következő okokból kerültek rendkívül nehéz
helyzetbe és szorulnak segítségre:
a) anyagi szükséghelyzet miatt az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről és egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló 417/2013 sz. törvény alapján, b) természeti katasztrófa,
baleset vagy egyéb hasonló esemény következtében a települési önkormányzatokról szóló 369/1990
sz. törvény hatályos rendelkezései értelmében, c) egyéb okokból (haláleset vagy más).
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A város az ÁKR jelen rendelkezésének 1) bekezdésében feltüntetett természetes személyeknek
tanácsadást nyújt a szükséghelyzet tekintetében.
A hivatkozott ÁKR továbbá szabályozza, hogy a város a saját költségvetéséből milyen feltételekkel
nyújt pénzügyi hozzájárulást a Somorja város területén lakóhellyel rendelkező természetes
személyeknek:
a) kerek születésnapja alkalmából, b) gyermek születésekor, c) nyugdíjasok közös étkeztetéséhez.
Hajléktalanok iránti gondoskodás
- Éjjeli menedékhely biztosítása hajléktalanoknak elsősorban a téli hónapokban, személyi
tisztálkodás lehetősége mellett,
- Egyszeri szükséghelyzeti segély iránti egyedi kérelmek elbírálása,
- polgári társulásokkal együttműködve meleg étel- és ruhaosztás.
Somorja város területén a következő szervezetek nyújtanak szociális szolgáltatásokat:
Ain Karim polgári társulás
A polgári társulás a Paolai Szent Ferenc Befogadó Központban 2009 óta fejti ki tevékenységét, ahol
különböző aktivitásokkal segítik a célcsoportot: a szükséghelyzetben lévők számára ruhaneműraktár
üzemeltetése, Smajlík alacsony ingerküszöbű klub gyerekeknek és fiataloknak, anyagi támogatás a
szükséghelyzetben lévőknek, tanácsadás, szabadidős tevékenységek, zeneórák gyermekeknek,
kreatív workshop, egyszeri és hosszú távú projektek, amelyek a célcsoport szociális inklúzióját
támogatják, szükség esetén tartós élelmiszerek biztosítása.
Az Ain Karim polgári társulás tevékenységének célcsoportja:





olyan gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok és egyedülállók, akik anyagi és szociális
szükséghelyzetbe kerültek Somorján vagy annak környékén (városrészek és környező
falvak),
olyan gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok és egyedülállók, akik krízishelyzetben vannak
Somorján vagy annak környékén (városrészek és környező falvak),
a gerencséri Büntetés-végrehajtási Intézetben (ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou)
büntetésüket töltő vagy onnan kikerülő személyek

Laura - Segítő Mária leányainak intézete
A Laura fiatalok egyesülete támogatja a gyermekek és fiatalok integráns fejlődését. Fejleszti
képességeiket, a bennük rejlő potenciált, és szaléziánus szellemben az élet érett és örömteli
megélésére, valamint a keresztény értékrendre neveli őket. A gyermekek számára személyes
kíséretet biztosít, és megelőző jellegű szabadidős tevékenységeket valósít meg.
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Somorjai Egyházközség
A Somorjai Református Egyházközség a következő tevékenységet fejti ki:


tanácsadást és lelki segélyszolgálatot nyújt többek között a szociálisan rászoruló
csoportoknak, szükséghelyzetben lévő családoknak, gyermekeknek és fiataloknak, valamint a
betegeknek;
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szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyeknek nyújt felvilágosítást;



megelőző tevékenységet végez gyermekek és fiatalok körében;



nevelési tanácsadást nyújt a gyermekek és fiatalok neveléséhez;



együttműködik a függőségben szenvedő személyek iránti gondoskodásban, és segíti a
mindennapi életbe való visszatérésüket.

Szlovák Vöröskereszt A Szlovák Köztársaság kormánya által 1992.12.8-án elismert egyetlen nemzeti
Vöröskereszt szervezet, amely egész Szlovákia területén fejti ki tevékenységét a Genfi Egyezmények
és annak kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint a 460/2007 sz. törvény értelmében. Közigazgatási
szervek segítő szervezeteként humanitárius területen végez tevékenységet és a nemzetközi
szerződések, valamint e törvény szerinti feladatokat lát el.
Tevékenység:


elsősegélynyújtás oktatása üzemek és vállalatok részére,



kiadóhely, ahol anyagi segítség vehető igénybe,



rendszeres tájékoztató tevékenység (előadások és beszélgetések) a közegészségügy
témájában,



önkéntes és térítésmentes véradók toborzása és erkölcsi megbecsülése,



oktatótanfolyamok - ápolótanfolyam, elsősegély-tanfolyam,



Fiatal egészségügyi dolgozók csapatának versenye,

V.

A szociális szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoportok azonosítása

A szociodemográfiai elemzésből és a városlakók szükségleteiből kiindulva a közösségi tervezés
célja, hogy a szociális szolgáltatások kínálatát és a szociális segítségnyújtás rendszerét úgy állítása
fel, hogy az figyelembe vegye a helyi feltételeket és a somorjai polgárok szükségleteit.
Annak alapján, hogy milyen az érintett szociális helyzete, valamint azon jelek és helyzetek együttes
megléte alapján, amelyek indokolttá teszik valamely szociális szolgáltatásra való rászorultságát, a
szociális szolgáltatások kedvezményezettjeit a következő célcsoportokba sorolhatjuk:
1. Idősek
Ezt a célcsoportot a nyugdíjkorhatárt elért idős lakosok alkotják, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy
szükségessé vált a közösségi támogatásuk abban az esetben, ha ezt a segítséget a család nem tudja
megadni. A más személyre való ráutaltság az egyéni egészségi állapot függvénye. A célcsoport
jellemző jegyei:
• az idősek romló egészségi állapota, betegségre való hajlamuk növekedése, és az ezzel járó növekvő
függés a szociális segítségnyújtástól,
• szűkös anyagi és pénzügyi lehetőségek,
• a szociális kapcsolatok hiánya.
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A szociális szolgáltatás célja, hogy megelőzze, kezelje vagy enyhítse az idősek kedvezőtlen
élethelyzetének kialakulását, támogassa őket abban, hogy önálló életet élhessenek, és megelőzze
szociális kirekesztettségüket.
A célcsoport fő problémája: Az idősek bizonyos szükségleteinek nem megfelelő kielégítése elsősorban az egyedül élők, vagy az önmagukról gondoskodni nem tudók esetében.
2. Fogyatékkal élő személyek
A fogyatékkal élő személyek csoportjába elsősorban a következők tartoznak: testi, szellemi, lelki és
érzékszervi fogyatékkal élők (látás- vagy halláskárosultak) és a halmozottan fogyatékosak. A
rászorultság az egyéni egészségi állapot és a szociális kapcsolatok függvénye. A fogyatékkal élők ki
vannak téve a helyi közösség életéből való szociális kirekesztés veszélyének.
A szociális szolgáltatás célja, hogy megelőzze, kezelje vagy enyhítse ezen személyek kedvezőtlen
élethelyzetének kialakulását, támogassa őket abban, hogy önálló életet élhessenek, és megelőzze
szociális kirekesztésüket.
A célcsoport fő problémája: A fogyatékkal élők nem tudják megfelelően kielégíteni alapvető
szükségleteiket (nem képesek az önálló életvitelre) és nem megfelelő az integrációjuk.
3. Veszélyeztetett család, gyermekek és fiatalok
Ebbe a kategóriába a rossz családi körülmények között élő gyermekek (a szülők által elhanyagolt
gyermekek és fiatalok, akiknek gondozásával és nevelésével nem foglalkoznak kellő mértékben, nem
gondoskodnak alapvető létszükségleteik biztosításáról, stb.), a szociálisan gyengébb családok, a
viselkedési zavarokkal küzdő és aszociális viselkedésre hajlamos gyerekek és fiatalok, iskolakerülők,
gyermekvédelmi intézményből kikerült fiatal felnőttek, csonka családok.
A célcsoport fő problémája: A szociopatológiai jelenségek növekedése annak következtében, hogy
nem megfelelő a megelőzés és a meglévő lehetőségek és források kiaknázása a célcsoport
kedvezőtlen helyzetének megoldása során.
4. A szociális kirekesztés által veszélyeztett személyek
A célcsoportot olyan személyek alkotják, akik különböző szociális problémákkal (esetleg azok
kombinációjával) küzdenek, amit az okoz, hogy szociális helyzetükből fakadóan nem képesek vagy
nincs lehetőségük alapvető létszükségleteik kielégítésére, ami szociális kirekesztettségüket
eredményezi. Ugyancsak ebbe a célcsoportba tartoznak a hajléktalanok, a krízishelyzetben lévők, a
függőségben szenvedők vagy a függőségtől veszélyeztetettek és a marginalizált közösségekben élő
személyek. Ide sorolhatók a szabadságvesztés büntetését letöltött, büntetésvégrehajtási intézetből
szabadult személyek, a hosszú távú munkanélküliek és az antiszociális személyek (antiszociális
személyiségzavarral küzdő szociopaták).
A célcsoport fő problémája: A célcsoporthoz tartozó személyek körében növekszik a
szociálpatológiás jelenségek száma, alacsony az életszínvonal, ezek a személyek nem aktívak és nem
kapcsolódnak be a saját problémáik megoldásába.

VI.

Fejlődési stratégia - célok és intézkedések a 2017-2020-as időszakra

Fő célkitűzés: A szociális szolgáltatások minőségének javítása Somorja város területén
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SPECIFIKUS CÉL: A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ RENDSZER JAVÍTÁSA ÉS HOZZÁFÉRHETŐVÉ
TÉTELE A CÉLCSOPORTOK SZÁMÁRA
Intézkedések

Jobb tájékoztatást kell biztosítani a
szociális szolgáltatásokról és az
igénybe vehető segítségnyújtásról

Tevékenységek

Tartalmi tájékoztatás az elérhető
szociális
szolgáltatásokról,
a
krízishelyzetben
alkalmazandó
eljárásokról, a megelőzésről, arról,
milyen büntetésekkel és szankciókkal
sújtják bűncselekmények elkövetőit, a
megvalósuló
rendezvényekről,
a
szociálpatológiás jelenségekről, stb.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Az aktuális adatbázisok kialakítása és
kezelése

A szociális munkához szükséges
különböző adatbázisok kialakítása és
folyamatos frissítése
Időszak: 2017 - 2020
Felelősök: Városi Hivatal

A város és
együttműködése

Rendszeres találkozók szervezése az
illetékes szervezetek képviselői és a
Városi Hivatal munkatársai között,
elsősorban kölcsönös tájékozódás és az
esetleges
konkrét
együttműködés
céljából
Időszak: 2017-2018
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

más

szervezetek

Specifikus cél: A célcsoportok társadalomba való beilleszkedését segítő önkéntes munka fejlesztése
Intézkedések

Az önkéntes tevékenység koordinálása

Tevékenységek

A város oktatásügyi intézményei
diákjainak bevonása az önkéntes
tevékenységekbe
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Az önkéntesek adatbázisának vezetése,
az
önkéntesek
szükség
szerinti
megszólítása és önkéntes munka
biztosítása a célcsoport szükségleteinek
megfelelően
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve
A diákok bevonása az önkéntes
tevékenységekbe, pl. a társadalmi és
kulturális
rendezvények,
sportrendezvények szervezésébe, vagy

felolvasó szolgálat megszervezésébe,
stb.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Általános cél: Somorja város idős lakosainak szóló szolgáltatások körének bővítése
SPECIFIKUS CÉL: A SZOCIÁLIS TEREPMUNKA MEGERŐSÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE
Intézkedések

Gondozószolgálat
biztosítása
az
ügyfelek szükségleteinek és igényeinek
megfelelően

Tevékenységek

Tekintettel a célcsoport várható
növekedésére, valamint az intézményi
ellátás háttérbe szorítása érdekében az
érvényes jogszabályok keretében kell
biztosítani a gondozószolgálatot az
ügyfelek részére, ami egyike az
időseknek
szóló
súlyponti
szolgáltatásoknak. Megfelelő számú
képzett személyzetet kell biztosítani az
ügyfelek szükségleteinek ellátására.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

Szociális terepmunka megvalósítása

Fontos, hogy biztosítsuk a szociális
terepmunka folyamatos ellátását az
ügyfelek otthoni környezetében
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

Meg kell erősíteni a más személyek
segítségére szoruló idős emberek
felkutatását

A más személyek segítségére szoruló
idős emberek felkutatása és tanácsadás a
saját
természetes
otthoni
környezetükben. A szociális terepmunka
lehetőségeinek kiaknázása
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

A család mindennapi gondoskodására
szoruló, de 24 órás gondozást vagy
intézményi ellátást még nem igénylő,
idősebb
korcsoporthoz
tartozó
személyek helyzetének megoldása.

Nappali ellátóközpont alapítása és
üzemeltetése, amely napi felügyeletet,
étkezést, pihenési és tisztálkodási
lehetőséget,
foglalkozásokat,
munkaterápiát, szociális rehabilitációt és
szociális tanácsadást nyújtana az
ügyfelek részére.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

Intézkedés

Hajléktalanok iránti gondoskodás

Tevékenység
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Új
férőhelyek
kialakítása
a
hajléktalanszállón, elsősorban a téli

hónapokban, a személyi tisztálkodás
lehetőségének biztosításával.
Időszak: 2017-2018
Felelősök: Városi Hivatal
Specifikus cél: Az idősek támogatott közös étkeztetési szolgáltatásainak javítása
Intézkedés

A nyugdíjasoknak szóló támogatott
étkeztetés lehetőségeinek bővítése,
továbbra is biztosítani kell az idősek
szükségleteinek megfelelő minőségű és
kínálatú étkezést

Tevékenység

Elsősorban a szociálisan rászoruló
idősek étkeztetésének bővítéséről van
szó úgy, hogy az iskolai étkezdékből is
vételezhessenek ételt. Ételkihordás
biztosítása.
Időszak: 2017-2018
Felelősök: Városi Hivatal, iskolai
étkezdék

Specifikus cél: Szociális szolgáltatások távközlési technológiák segítségével
Intézkedés

Otthoni monitorozó és
rendszer megvalósítása

segélyhívó

Tevékenység

Meg kell ismételni annak felmérését,
hogy van-e igény az otthoni monitorozó
szolgálat bevezetésére monitorozó és
segélyhívó berendezések segítségével
idősek és egyéb rászoruló személyek
részére.
Időszak: 2017-2018
Felelősök: Városi Hivatal

Specifikus cél: Szállítási szolgáltatás biztosítása szállító szolgálattal
Intézkedés

Szállító szolgálat bevezetése

Tevékenység

Szállító
szolgálat
bevezetése
a
városlakók, esetleg a környező falvak
lakói
számára
elsősorban
az
egészségügyi ellátás elérése céljából
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

Specifikus cél: Megelőzés
Intézkedés

Az idősek és környezetük tájékoztatása
az idősek hiszékenységével való
visszaélésekről,
tisztességtelen
kereskedelmi
gyakorlatokról
áruforgalmazás
és
szolgáltatás
különböző bemutatók és versenyek
formájában, amelyek manipulatívak és
nyomásgyakorlást alkalmaznak

Tevékenység

A
nyilvánosság
megelőző
célú
odafigyelésének növelése.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Intézkedés

Pszichológiai tanácsadás biztosítása és
hozzáférhetővé
tétele
szociális
terepmunkások részére is

Tevékenység

A szolgáltatás biztosítása szociálisan
veszélyeztetett családok és személyek,
valamint megelőzésként az adott
területen dolgozó személyek részére a
városon belül
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Időszak: 2017-2020

Általános cél: A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának támogatása és elősegítése
Specifikus cél: A szociális szolgáltatások bővítése és javításának támogatása
Intézkedés

Külső források kiaknázása és a szociális
szolgáltatások nyújtása az érvényes
jogszabályokkal összhangban és a
célcsoport szükségleteire reagálva

Tevékenység

A szociális szolgáltatások biztosítása és
fejlesztése az érvényes jogszabályokkal
összhangban, együttműködés a konkrét
célcsoportokkal
foglalkozó
szervezetekkel
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Specifikus cél: A tolmácsszolgálathoz, kísérő és felolvasó szolgálathoz való hozzáférést biztosító tevékenységek
támogatása
Intézkedés

Együttműködés az ilyen szolgáltatásokat
nyújtó önkéntesekkel és szervezetekkel

Tevékenység

Az ilyen szervezetek felkutatása,
együttműködés kialakítása, az ilyen
szolgáltatásokról való tájékoztatás és az
együttműködési forma kiválasztása,
önkéntesek bevonása
Időszak: 2017-2018
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Specifikus cél: Krízisintervenció a súlyos fogyatékkal élők részére
Intézkedés

A krízishelyzetek monitorozási és
előrejelzési rendszerének létrehozása és
üzemeltetése

Tevékenység

Annak felmérése, hogy van-e igény az
otthoni
monitorozó
szolgálat
bevezetésére monitorozó és segélyhívó
berendezések segítségével, hogy a
célcsoporthoz tartozóknak segítséget
tudjunk nyújtani előre nem látható
helyzetekben (sérülés, elesés, stb.),
váratlan krízishelyzetekben (az egészségi
állapot hirtelen romlása), rendkívüli
helyzetekben
(ha
más
személy
megtámadja vagy veszélyezteti), stb.
Időszak: 2018-2019
Felelősök: Városi Hivatal

Általános cél: A megelőzés javítása, a meglévő lehetőségek és források hatékonyabb kiaknázása és
ezzel a szociálpatológiás jelenségek terjedésének lassítása
Specifikus cél: A szociálpatológiás jelenségek megelőzésének javítása a családok, gyermekek és fialatok csoportjában és
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a fiatal szenvedélybetegek számának csökkentése
Intézkedés

Megelőző tevékenység a fiatalok,
szenvedélybetegek részére, a szociális
kirekesztés által veszélyeztett személyek
felvilágosítása

Tevékenység

Megelőző tevékenységek szervezése civil
és
egyházi
szervezetekkel
együttműködve
a
szociálpatológiás
jelenségek
megelőzése
céljából,
elsősorban ami a különböző függőségek
kialakulását illeti (drog, alkohol,
játékfüggőség...).
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó szervezetekkel és a városi
rendőrséggel együttműködve

Intézkedés

A nyilvánosság aktív együttműködése a
függőségek, a célcsoporthoz tartozókkal
való visszaélés és rossz bánásmód
feltárásában

Tevékenység

A
nyilvánosság
megelőző
célú
odafigyelésének növelése.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Intézkedés

Az oktatási intézményekkel
együttműködés
megerősítése
gyermekvédelem területén

Tevékenység

Az oktatási intézményeket látogató
veszélyeztetett gyermekek és családjuk
nyomon követése megfelelő szociális
gondoskodás biztosítása céljából annak
érdekében, hogy ne kerüljön sor a
gyermekek
elhelyezésére
gyermekvédelmi intézményben.
Felelősök: Városi Hivatal az oktatási
intézményekkel és a Munka-, Szociális
és
Családügyi
Központtal
együttműködve.

való
a

Specifikus cél: A szociálisan veszélyeztetett családból származó gyermekek helyzetének megfigyelése
Intézkedés

Közvéleménykutatás megvalósítása a
célcsoport
szükségleteinek
feltérképezése céljából

Tevékenység

A célcsoport szükségleteinek rendszeres
feltérképezéséről van szó kérdőíves
formában, beszélgetés formájában és
benyújtott
kezdeményezések,
terepmunka révén, stb.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Általános cél: A szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyek romló életszínvonalának
enyhítése
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Specifikus cél: A szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyek belső motivációjának növelése saját helyzetük
megoldása érdekében
Intézkedés

Együttműködés a város területén
működő karitatív szervezetekkel és
egyházakkal

Tevékenység

Missziós tevékenység, a motiváció
fejlesztése a hit segítségével
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal a karitatív
szervezetekkel és az egyházakkal
együttműködve

Specifikus cél: A szociálpatológiás jelenségek terjedésének lassítása
Intézkedés

A
szociális
munka
elsőrendű
eszközeként a szociális terepmunka
megvalósítása

Tevékenység

Olyan aktivitások és tevékenységek
megvalósítása,
amelyek
könnyen
elérhetők a szociális kirekesztés által
veszélyeztetett személyek számára

A szociális terepmunka egyike a
leghatékonyabb módszereknek, amellyel
lassítható a marginalizált csoportok
szociális kirekesztésének folyamata.
Fontos, hogy biztosítsuk a szociális
terepmunka folyamatos ellátását.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal
Ennek feltétele éjjeli menedékhely,
menhely, szükséglakás és személyi
tisztálkodási központ kialakítása a
Gazdasági és Szociális Fejlesztési
Programban
foglalt
intézkedések
segítségével
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

Specifikus cél: A szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyek szociális készségeinek javítása
Intézkedés

Gyakorlati képzés, felnőttképzés

Tevékenység

A gyermekek felkészítése a teljes
értékű társadalmi integrációra
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A szegénység terjedésének lassítása és a
szociális
kirekesztés
megállítása
érdekében
gyakorlati
képzések
megvalósítására van szükség különös
tekintettel
a
marginalizált
roma
közösségekre és a hajléktalanokra.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal
A marginalizált roma közösségekből
származó, elsősorban óvodás korú
gyermekekkel való foglalkozás, szociális
szokások,
minták
elsajátítása,
a
társadalomba való problémamentes
beilleszkedés képességének fejlesztése
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel

együttműködve

VII. A szociális szolgáltatások közösségi tervének nyomon követése
A terv megvalósításának részét képezi a közösségi terv ellenőrzésének és aktualizálásának
működőképes rendszere. A Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága rendszeresen
kiértékeli és ellenőrzi az egyes tevékenységek megvalósítását a konkrét intézkedéseken belül. Az
eredményekről jelentés készül, amelyet a városi képviselőtestület elé terjesztünk. A közösségi
tervben eszközölt módosításhoz a városi képviselőtestület jóváhagyása szükséges. A terv középtávra
szól, a 2017 és 2020 közötti ötéves időszakra terjed ki. Nyitott dokumentumról van szó, amely
esetében elképzelhetők bizonyos módosítások, kiigazítások vagy kiegészítések az adott időszakban.
Somorja város Szociális szolgáltatások közösségi terve 2017-2020 c. dokumentumának jóváhagyása
a 22/2017/VIII számú határozattal történt.
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