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1.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. sz.) 47. szakaszának 6. bekezdése
és Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006., 2/2007. és 11/2008. sz.) 33a. szakaszának 5.
bekezdése alapján a Zentai Községi Tanács 2009. 01.19-én tartott ülésén meghozza
ZENTA KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJÉT
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Ez az ügyrend szabályozza a Zentai Községi Tanács (a továbbiakban: Községi Tanács)
megszervezését, működésének és döntéshozatalának módját, valamint a Községi Tanács működését érintő
egyéb lényeges kérdéseket.
2. szakasz
A Községi Tanács a község végrehajtó szerve, a törvényben, a község statútumában és a Községi
Tanácsról szóló rendeletben megállapított hatáskörrel bír.
3. szakasz
A Községi Tanácsot a Községi Tanács elnökeként a község polgármestere képviseli.
A község polgármesterének távollétében, a Községi Tanácsot a község alpolgármestere, illetve
a község polgármester által kijelölt községitanács-tag képviseli.
4. szakasz
A Községi Tanács bélyegzője kör alakú, közepén a Szerb Köztársaság címere és az alábbi szöveg
található:
A bélyegzője kör alakú, 48 mm átmérőjű a Szerb Köztársaság címere körül
koncentrikus körökben az alábbi szöveg áll: a bélyegző külső körében Република Србија - Szerb
Köztársaság, a következő körben, a Szerb Köztársaság alatt Аутономна Покрајина Војводина – Vajdaság
Autonóm Tartomány, a következő belső körben Општина Сента – Zenta Község, a következő belső
körben Општинско Веће - Községi Tanács, a pecsét legalján pedig Сента – Zenta.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti bélyegző számát, kinézetét, őrzésének módját és kezelését a
törvénnyel összhangban, külön aktussal a Községi Tanács állapítja meg.
5. szakasz
A Községi Tanács működése a nyilvánosság számára hozzáférhető.
A Községi Tanács nyilvános működéséért a Községi Tanács elnökeként a község polgármestere
felel.
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6. szakasz
A Községi Tanács üléseken működik és hozza meg a határozatait.
A Községi Tanács az üléseit minden héten kedden, 8,30 órai kezdettel tartja.
7. szakasz
A Községi Tanács szervezési és adminisztrációs-műszaki teendőit a községi közigazgatás hatásköri
szerve látja el.
II. – A KÖZSÉGI TANÁCS MEGSZERVEZÉSE
1. A Községi Tanács összetétele
8. szakasz
A Községi Tanácsot a község polgármestere, a község alpolgármestere és a Községi Tanács 7 tagja
alkotja.
A Községi Tanácsnak az elnöke a község polgármestere.
Az község alpolgármestere tisztségénél fogva tagja a Községi Tanácsnak.
9. szakasz
A község polgármestere (a továbbiakban: a Községi Tanács elnöke) hívja össze és elnököl a Községi
Tanács ülésein, aláírja a Községi Tanács aktusait, különleges megbízásokat ad a Községi Tanács tagjainak,
képviseli a Községi Tanács álláspontját a Községi Képviselő-testület (a továbbiakban: képviselő-testület)
ülésein, gondoskodik a Községi Tanács működésének nyilvánosságáról és a statútummal, a községi
aktusokkal és a jelen ügyrenddel a hatáskörébe sorolt egyéb teendőket lát el.
10. szakasz
A Községi Tanács tagjai a Községi Tanácsról szóló rendelettel megállapított területen végzik a
teendőiket, amennyiben ezt a rendelet nem rendezi, a község polgármesterének a javaslatára a Községi
Tanács határozza meg a területet, melynek kísérésével, kiindulva a szakképesítésükből és tapasztalataikból, a
községitanács-tagokat megbízza.
11. szakasz
A községitanács-tagok felelnek a Községi Tanács állásának és álláspontjai végrehajtásának a
kíséréséért, a területeket illetően, amelyekre megbízást kaptak, valamint a megfelelő területen a Községi
Tanács hatáskörébe tartozó kérdéseknek a Községi Tanács előtti megvitatásának kezdeményezéséért.
A községitanács-tagok saját kezdeményezésre vagy a Községi Tanács kérésére tájékoztatják a
Községi Tanácsot a Községi Tanács által hozott végzések végrehajtásáról és egyéb feladatok
megvalósításáról, amelyekkel őket a Községi Tanács megbízta.

-2-

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

III. A KÖZSÉGI TANÁCS ÜLÉSEI
1. Az anyag előkészítése
12. szakasz
A Községi Tanács ülésein megvitatandó anyagot a Községi Közigazgatási Hivatal készíti elő, a
Községi Közigazgatási Hivatalon belül pedig a szervezési egységek, amelyeknek a hatáskörébe a
meghozandó anyag tartozik.
Az anyagot előkészíthetik a község által alapított intézmények, közvállalatok és más szervezetek,
éspedig:
- a község polgármesterének a kérésére,
- a Községi Közigazgatási Hivatal szervezési egységének kérésére, amelynek a hatáskörébe a
terület, illetve tevékenység tartozik, amelyre a község az intézményt, közvállalatot vagy más
szervezetet alapított, vagy
- saját kezdeményezésre, amikor a kérdés, amelyre az anyag vonatkozik jelentőséggel bír a község
által alapított intézmény, közvállalat és más szervezet tevékenységére.
A Községi Közigazgatási Hivatal szervezési egységei és a község által alapított intézményei,
közvállalatai és más szervezetei, kötelesek a megvitatandó, illetve a Községi Tanács által eldöntendő
anyagot a jelen ügyrenddel megállapított formában és módon előkészíteni.
13. szakasz
Az anyagfeldolgozók kötelesek az anyagot a jogszabályokban megállapított kötelezettséggel
összhangban, valamint a szervezési egység hatáskörébe tartozó teendőkre jelentőséggel bíró konkrét
kérdésektől függően előkészíteni.
Az anyagfeldolgozók kötelesek az anyagot a Községi Tanács elnökének, a feldolgozó munkaköréhez
tartozó területtel megbízott községitanács-tagnak, a község polgármestere tanácsnokának és Községi
Közigazgatási Hivatal vezetőjének a kérésére azon a határidőn belül elkészíteni, amelyet a személy állapít
meg, akinek az anyagát előkészítik.
A feldolgozók az anyagot a hatásköri minisztérium kérésére is előkészítik,
amikor az
a
köztársasági hatáskörbe sorolt teendők végzésére vonatkozik.
14. szakasz
A jelen ügyrend szellemében ezek a következő anyagok: jogszabályok és egyéb általános
aktusok, egyedi aktusok és tanulmányi-analitikai anyag.
A jogszabályok és egyéb általános aktusok az alábbiak: rendeletek, területrendezési és városrendezési
tervek, szabályzatok, utasítások és más általános aktusok, beleértve az autentikus tolmácsolásokat és az
ezen aktusjavaslatokra tett módosító javaslatokat, amelyeket a Községi Közigazgatási Hivatal szervezési
egységei
utalnak a Községi Tanács elé a képviselő-testületi ülésre a javaslat megerősítése vagy
meghozatala céljából.
Az egyedi aktusok a határozatok, végzések és egyéb egyedi aktusok, amelyeket a Községi
Közigazgatási Hivatal szervezési egységei készítenek elő és utalnak a Községi Tanács elé a képviselőtestületi javaslat megerősítése, illetve határozathozatal céljából.
A tanulmányi-analitikai anyag programok, jelentések, tanulmányok, projektumok, elemzések,
információk és egyéb anyag, amelyeket a Községi Közigazgatási Hivatal szervezési egységei, illetve a
község által alapított intézmények, közvállalatok és más szervezetek készítenek elő képviselő-testületi,
illetve községi tanácsi megvitatás és határozathozatal céljából.
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15. szakasz
A rendeletet vagy más általános vagy egyedi aktust, amelyet a Községi Tanács javasol a
képviselő-testületnek, a feldolgozó tervezet formájában dolgozza ki és küldi meg a Községi Tanácsnak
a javaslatnak a képviselő-testület felé történő megerősítése céljából.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti tervezetet az aktus meghozatalának formájában
kell
előkészíteni és az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a normatív részt,
- az indoklást, amelynek kötelező elemei: az aktus meghozatalának a jogalapja, a meghozatalának
az oka, az egyes javasolt megoldások indoklása, a szükséges eszközök mértékének a meghatározása és
biztosításának módja, az okot, ha az aktust
sürgősségi eljárással kell meghozni, az okot, amiért
javasolják, hogy az általános aktus a közzétételétől számított nyolcadik napon jogerőre lépjen, valamint
- a módosítandó rendelkezések áttekintését.
Az egyedi aktus tervezetét az aktus meghozatalának formájában kell előkészíteni.
16. szakasz
A Községi Tanács hatáskörébe tartozó aktust a feldolgozó javaslat formájában készíti elő és utalja
a Községi Tanács elé.
Az általános aktus tervezete tartalmazza a jelen ügyrend 15. szakaszában felsorolt elemeket.
Az általános aktus javaslata, ha az cselekvési kötelezettséget rendel el, az alábbiakat tartalmazza:
- a meghozatal jogalapját,
- az alany nevét, amelyet kötelez - meghatalmaz,
- a megvalósítandó intézkedéseket, illetve feladatokat,
- a megvalósításhoz szükséges eszközöket, amennyiben szükségesek,
- a megvalósításra előirányozott határidőt, és
- szükség szerint a megvalósítás módját (együttműködve egy bizonyos alannyal és hasonlók).
17. szakasz
A tanulmányi-analitika anyagot a Községi Tanács által elrendelt
előkészíteni.

formában és tartalommal kell

18. szakasz
A Községi Tanács elé utalandó aktus előkészítésekor, amely a hatáskörök megvalósításában
érdekkel bíró kérdéseket és a Községi Közigazgatási Hivatal más szervezési egységeit rendezi, a
feldolgozó köteles az aktusnak a Községi Tanács elé utalása előtt a Községi Közigazgatási Hivatal
vezetőjén keresztül megszerezni a érintett szervezési egységek véleményét.
Az általános aktus előkészítése folyamán kötelező a Községi Közigazgatási Hivatal hatáskori
szervezési egysége véleményének a megszerzése az aktusnak a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal,
illetve a jogrendszer egészével való összehangoltságáról.
Amikor az aktus pénzeszközök biztosítását irányozza elő vagy javasolja, a feldolgozó köteles
megszerezni a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben illetékes szervezési egységének a véleményét.
Amikor az aktus a községnek szerződéses kötelezettséget idéz elő, illetve amikor a község
vagyonjogának és érdekének a védelméről van szó, a feldolgozó megszerzi a Községi Vagyonjogi
Ügyészség jóváhagyását, illetve véleményét.
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A Községi Közigazgatási Hivatal a jelen szakasz 1-3. bekezdése szerinti szervezési egységei, illetve a
Községi Vagyonjogi Ügyészség kötelesek a véleményüket, illetve a jóváhagyásukat a feldolgozónak a
kérelem kézhezvételétől számított legtöbb öt munkanapon megküldeni.
A jelen szakasz 5. bekezdése szerinti határidő a vélemény vagy jóváhagyás megadására vonatkozó kérelem
megküldésének napjától, azaz a következő munkanaptól kezdődik, amennyiben a kérelem 14 óra után lett átadva.
19. szakasz
A jelen ügyrend 18. szakasza szerinti vélemény, illetve jóváhagyás megszerzését követően a
feldolgozó összehangolja az aktus tartalmát az ezen véleményekben előterjesztett álláspontokkal.
Amennyiben a feldolgozó nem hangolja össze az aktus tartalmát a Községi Vagyonjogi Ügyészség,
illetve a Községi Közigazgatási Hivatal szervezési egységeinek álláspontjával, akiknek a véleményét kikérte,
köteles ezt megindokolni és a megszerzett véleményt az aktussal együtt megküldeni a Községi Tanácsnak.
20. szakasz
Amikor a Községi Tanács megállapítja az általános vagy egyedi aktus javaslatát, a lefolytatott közvitát
követően a feldolgozó köteles az aktus tervezete mellett a Községi Tanácsnak megküldeni a lefolytatott közvitáról
szóló jelentését az okok indoklásával, amelyek miatt nem fogadott el bizonyos észrevételeket és sugallatokat.
21. szakasz
A módosító javaslatokat, amelyeket a Községi Tanács a rendeletjavaslatra előterjeszt, és amelynek az
indítványozója a Községi Tanács, a feldolgozó a képviselő-testület által elfogadandó formában készíti elő.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti módosító javaslatokat a Községi Tanács tagja megküldi a képviselőtestületnek, azoknak a meghozandó rendeletjavaslat alkotó részeként való megvitatása céljából.
22. szakasz
A más indítványozók által benyújtott, a rendeletjavaslatra tett módosító javaslatokról, amelyeknek
az indítványozója a Községi Tanács, a Községi Tanács a módosító javaslat elfogadásával vagy
elutasításával nyilatkozik, és erről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Más indítványozók által a rendeletjavaslatra előterjesztett módosító javaslatokról, amelyeknek nem a
Községi Tanács az indítványozója, a Községi Tanács véleményt ad a képviselő-testületnek.
23. szakasz
A jogszabály autentikus tolmácsolásának meghozatalára vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselőtestület hoz meg, a Községi Tanács az átvétel követően azonnal megküldi az előírások feldolgozójának.
Ha a feldolgozó úgy értékeli, hogy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslat megalapozott,
köteles a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül előkészíteni és megküldeni a Községi
Tanácsnak a képviselő-testület által elfogadandó formában az autentikus tolmácsolás javaslatát.
Ha a feldolgozó úgy véli, hogy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslat megalapozatlan, erről
tájékoztatja a Községi Tanácsot, az okok felsorolásával, amelyek miatt úgy véli, hogy a javaslat
megalapozatlan.
Ha a Községi Tanács nem fogadja el a feldolgozó álláspontját a jelen szakasz 1. bekezdése
szerinti javaslat megalapozatlanságát illetően, meghagyja, hogy egy 15 napnál nem hosszabb határidőn
belül dolgozza ki az előírás autentikus tolmácsolását, amelyre az autentikus tolmácsolását kérték.
Ha a Községi Tanács elfogadja a feldolgozó álláspontját, miszerint a javaslat megalapozatlan,
erről tájékoztatja a képviselő-testületet, az okok felsorolásával, amelyek miatt úgy véli, hogy a javaslat
megalapozatlan.
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24. szakasz
Ha az egyedi aktusok vagy az anyag megvitatása haladéktalanul szükséges, illetve, ha az
ezen aktus vagy anyag megállapított határidőn belüli megvitatásának káros következménye lenne, vagy
lehetne a község állampolgárainak, gazdasági alanyainak, intézményeinek vagy más szerveinek az
érdekeire, illetve a Községi Közigazgatási Hivatal szervezési egységei hatáskörébe tartozó teendők
végzésére vonatkozóan, az ilyen aktust, illetve anyagot sürgősségi eljárásban kell előkészíteni.
25. szakasz
A jelen ügyrend 18. szakasza szerinti Községi Közigazgatási Hivatal szervezési egységei és a
Községi Vagyonjogi Ügyészség kötelesek a sürgősségi eljárásban előkészítendő aktusra, illetve anyagra
vonatkozó véleményüket a megküldésüket követő következő munkanapon megadni, azzal, hogy a határidő
a jelen ügyrend 18. szakaszában megállapított módon számítódik.
A jelen szakaszban megállapított módon előkészített anyagot "sürgős" jelzéssel kell ellátni, és a
sürgősség okát külön meg kell indokolni.
26. szakasz
Az illetékes szolgálat nyilvántart minden beérkezett anyagot és ellenőrzi, hogy az anyag a jelen
ügyrend rendelkezéseivel összhangban készült-e.
Amennyiben az anyag nem a jelen ügyrenddel összhangban készült, az anyag kézhezvételétől
számított három napon belül az illetékes szolgálat tájékoztatja erről a feldolgozót és kiigazítás céljából
visszaküldi az anyagot.
Amennyiben a feldolgozó nem fogadja el az okokat, amelyek miatt az illetékes szolgálat
visszaküldte az anyagot, erről tájékoztatja a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét, aki megadja a
végső értékelését az anyagnak a Községi Tanács ülésén való megvitatására való megfelelőségével
kapcsolatban.
27. szakasz
Az illetékes szolgálat megküldi a Községi Tanács elnökének a jelentést a beérkezett, megvitatásra
alkalmas anyagról, a napirendi javaslat megállapítása céljából.
2. Az ülések összehívása és a napirend
28. szakasz
A Községi Tanács elnöke hívja össze a Községi Tanács ülését, szabály szerint írásban, javasolja
a napirendet és elnököl az üléseken.
A Községi Tanács elnökének távollétében vagy akadályoztatása esetén az ülést összehívhatja és
azon elnökölhet a Községi Tanács elnökének a meghatalmazására a község alpolgármestere vagy a
Községi Tanács valamely más tagja, akit a Községi Tanács elnöke jelöl ki.
29. szakasz
A Községi Tanács ülését legkésőbb a kitűzött időpont előtt három nappal össze kell hívni.
Az ülés összehívható rövidebb határidőn belül is, ha az különös okból indokolt.
Az ülés meghívójához a Községi Tanács tagjainak mellékelni kell a napirendi javaslatot, az előző
ülésről készült jegyzőkönyvet és a Községi Közigazgatási Hivatal által kidolgozott napirendi pontokra
vonatkozó anyagot.
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30. szakasz
A Községi Tanács elnöke határozza meg, hogy kinek utal ki anyaggal ellátott ülésre szóló meghívót.
A Községi Tanács ülésére kötelező meghívni a község polgármesterének tanácsnokait, a községi
közigazgatási hivatal osztályvezetőit és a tájékoztatásban illetékes
Községi Közigazgatási Hivatal
szervezési egységének vezetőjét.
31. szakasz
A napirend-javaslatba besorolt kérdések két csoportba sorolhatók, oly módon, hogy a rövidített
eljárásban eldöntendő kérdéseket külön megjelölik.
32. szakasz
A napirend-javaslat az ülésen csak akkor egészíthető ki, és az ilyen javaslat anyaga magán az ülésen
akkor kézbesíthető ki, ha összhangban a jelen ügyrenddel, sürgősségi eljárásban eldöntendő kérdésről
van szó.
Az okok igazoltságát a feldolgozó képviselője köteles megindokolni.
3. Az ülés megtartása, folyamata és a döntéshozatal
33. szakasz
A Községi Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Községi Tanács tagjainak a többsége jelen
van.
34. szakasz
A Községi Tanács munkájában, meghívás alapján, döntéshozatali jog nélkül részt vesz a Községi
Közigazgatási Hivatal vezetője, a vezető beosztásban levő foglalkoztatottak, valamint a Községi
Közigazgatási Hivatal szervezési egységeinek a tárgyfeldolgozói, a községi alapítású vállalatok, illetve
közszolgálatok képviselői, valamint a helyi közösségek, polgári egyesületek és más, az ülésen
megvitatott kérdésekben érdekelt szervezetek.
35. szakasz
A Községi Tanács elnöke nyitja meg az ülést és állapítja meg a napirendet.
Az ülés megkezdése előtt a községitanács-tag jogosult
javasolni a napirend módosítását és
kiegészítését.
A napirend megállapítását követően sor kerül az előző ülésről készült jegyzőkönyv elfogadására.
A községitanács-tag jogosult megjegyzést tenni a jegyzőkönyvre, amelyről a Községi Tanács a
jegyzőkönyv elfogadásakor dönt.
36. szakasz
A Községi Tanács ülésein a megvitatás és a döntéshozatal a napirendi pontok szerint történik.
A megvitatás megkezdése előtt a feldolgozó képviselője rövid indoklást ad a
megvitatandó
anyagról, amennyiben a Községi Tanács elnöke ezt szükségesnek ítéli meg.
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Minden, a szabályos eljárásban megvitatandó és eldöntendő napirendi pont kapcsán vitát kell nyitni.
A Községi Tanács minden tagja egy napirendi pont kapcsán három perces vitára jogosult.
37. szakasz
Az ülésen adott aktusmódosítási és -kiegészítési javaslatokról, illetve a Községi Tanács tagjai által
a napirenden szereplő anyaggal kapcsolatban felvetett kérdésekről a feldolgozó képviselője nyilatkozik.
Ha a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslat elfogadása pénzeszközök biztosítását igényli,
a tárgyalás elhalasztható, hogy megvitassák a szükséges pénzeszközök biztosításának lehetőségét.
38. szakasz
A Községi Tanács a jelenlevő tagok szavazattöbbségével dönt, amennyiben a törvény vagy a
statútum egyes kérdésekben nem irányoz elő másfajta többséget.
39. szakasz
A Községi Tanács üléséről jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyvben az alábbiakat kell rögzíteni: az ülés elnöklőjének nevét, amikor nem a
Községi Tanács elnöke elnököl, a távolmaradt községitanács-tagok nevét, az ülésen meghívó alapján
résztvevő személyek nevét, az ülés napirendjét, az ülésen megvitatott kérdéseket és a kérdések kapcsán
hozott végzéseket, valamint a községitanács-tag különvéleményét, ha azt igényli.
A jegyzőkönyvek vezetéséről és őrzéséről az illetékes hivatal gondoskodik.
A jegyzőkönyvet az ülés elnöklője és az illetékes szolgálat meghatalmazott személye írja alá.
4. Rövidített eljárás
40. szakasz
Rövidített, tárgyalás nélküli eljárásban a Községi Tanács a hatáskörébe tartozó közigazgatási
tárgyakról dönt.
A községitanács-tag a napirend megállapítása során javasolhatja, hogy a pontot rövidített eljárás
helyett szabályos eljárás során vitassák meg, amiről a Községi Tanács dönt.
5. Sürgősségi eljárás
41. szakasz
A Községi Tanács tagja és a feldolgozó sürgősségi eljárásban javasolhatnak megvitatásra egyes
kérdéseket vagy aktusokat, azzal, hogy kötelesek feltüntetni és megindokolni a sürgősségi eljárás okát.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatot a Községi Tanács elnökéhez az ülés kezdete
előtt, vagy az ülésen, a napirend megállapítása előtt kell utalni. Az egyes kérdések sürgősségi eljárásban
való megvitatására tett javaslatról a Községi Tanács dönt.
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6. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének és
helyettesének a kinevezése és felmentése
42. szakasz
A Községi Tanács nevezi ki a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét (a továbbiakban:
hivatalvezető) öt évre, nyilvános hirdetés alapján.
A Községi Tanács határozata alapján a nyilvános hirdetést a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szolgálata
teszi közzé a Dnevnik és a Magyar Szó napilapokban, a hivatalvezető mandátumának letelte előtt 60 nappal.
A nyilvános hirdetésnek kötelezően tartalmaznia kell: a feltételeket, amelyeket a jelöltnek
teljesítenie kell, az okiratokat, amelyeket be kell terjesztenie, az okiratokkal ellátott jelentkezés
benyújtásának határidejét és a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szolgálatának a nevét és címét,
amelyhez a jelentkezéseket be kell nyújtani.
43. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szolgálata a nyilvános hirdetés lefolytatását követően a
Községi Tanácsnak megküldi a nyilvános hirdetés lefolytatásáról szóló jelentést a jelöltek adataival, akik
teljesítik a nyilvános hirdetés minden feltételét, és a jelöltek adataival, akik nem teljesítik a feltételeket.
44. szakasz
Valamennyi, a nyilvános hirdetés feltételeit teljesítő jelölt megvitatását követően a Községi Tanács
dönt a hivatalvezető tisztségbe helyezéséről.
A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően, a Községi Tanács a feltételeket teljesítő jelöltek számától
függően dönthet úgy, hogy a Községi Tanács alakít egy háromtagú bizottságát, azzal a feladattal, hogy
beszélgetéseket folytasson a jelöltekkel, és javasolja a Községi Tanácsnak legalább két
jelölt
hivatalvezetőkénti tisztségbe helyezését.
45. szakasz
A hivatalvezető tisztségbe helyezéséről szóló aktusra a nyilvános hirdetés minden résztvevője
fellebbezést nyújthat be a Községi Tanácshoz a hivatalvezető tisztségbe helyezéséről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül.
A Községi Tanács köteles a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti fellebbezés kapcsán a fellebbezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül dönteni.
A Községi Tanácsnak a fellebbezésről hozott döntése végleges.
46. szakasz
A Községi Tanács a hivatalvezetőt felmentheti annak személyes
statútumával összhangban benyújtott felmentési javaslat alapján.

kérésére vagy

a

község

A Községi Tanács köteles a kérelemről, illetve a hivatalvezető felmentésére tett javaslatról a
kérelemnek, illetve a javaslatnak a Községi Tanácshoz való benyújtásának napjától számított 15 napon
belül dönteni.
47. szakasz
A hivatalvezető helyettesének tisztségbe helyezése és felmentése a jelen ügyrenddel a hivatalvezető
tisztségbe helyezésére és felmentésére előirányozott eljárás szerint történik.
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IV. A KÖZSÉGI TANÁCS AKTUSAI
48. szakasz
A Községi Tanács határozatokat, végzéseket, véleményeket, ajánlásokat, terveket és programokat
hoz.
A Községi Tanács csak akkor hozhat rendeleteket vagy egyéb előírásokat, ha erre a törvény vagy a
statútum által meghatalmazással bír.
A Községi Tanács által hozott aktust a Községi Tanács elnöke, illetve az aktus meghozatalának
ülésén elnöklő írja alá.
49. szakasz
Az ülés elnöklője írja alá az eredeti aktust.
Az ülés elnöklője által aláírt és a Községi Tanács bélyegzővel hitelesített eredeti okiratot az
illetékes szolgálat által vezetett dokumentáció között kell őrizni.
Az aktus eredetijének kidolgozásáról és kiadmányáról, az alanyoknak való megküldéséről
amelyekre az vonatkozik, az eredeti aktus őrzéséről és annak nyilvántartásáról és közzétételéről az illetékes
szolgálat gondoskodik.
50. szakasz
A Községi Tanács által hozott általános aktusokat Zenta Község Hivatalos Lapjában kell
közzétenni.
A jelen ügyrend 48. szakasza 1. bekezdése szerinti aktus közzétételéről a Községi Tanács dönt.
V. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA
51. szakasz
A Községi Tanács működésének nyilvánosságát különösen az alábbiak által kell biztosítani:
− a nyilvánosságnak a működésről és a meghozott aktusokról való tájékoztatásával,
− az állampolgároknak a Községi Tanács működésével kapcsolatos véleménynyilvánítása
feltételeinek biztosításával,
− az állampolgároknak és/vagy egyéb szakmai nyilvánosságnak az egyes rendeletek és egyéb
aktusok előkészítési és meghozatali folyamatában való részvételének a biztosításával,
amelyeknek az indítványozója, illetve meghozatali szerve a Községi Tanács.
52. szakasz
A Községi Tanács a működéséről és a meghozott aktusokról, illetve a jelentősebb kérdésekről,
amelyeket megvitatott vagy meg fog vitatni - a nyilvánosságnak adott közleménnyel, sajtótájékoztató,
interjú útján, az információk világhálón való közzétételével vagy bármilyen más megfelelő módon
tájékoztatja a nyilvánosságot.
A fontosabb kérdések megvitatásakor a Községi Tanács az ülésén megállapítja a nyilvánosság
tájékoztatásának a módját.
53. szakasz
A nyilvánosságnak a Községi Tanács működéséről való tájékoztatása céljából a községi szerv
világháló-prezentációján az alábbiakat kell közzétenni:
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− a Községi Tanács megtartása idejéről és helyéről szóló értesítést a napirend-javaslattal,
− a Községi Tanács ülésén hozott rendeleteket és más aktusokat, valamint Községi Tanács működésével
kapcsolatos jelentős informatív és dokumentációs anyagot,
− a munkatestületek által a Községi Tanácshoz intézett jelentéseket az általuk megvitatott anyagok kapcsán,
− a rendeletek és más aktusok tervezetét, amelyekről közvita folyik, a közvita megtartásáról szóló
értesítéssel, a megtartásának programjával és a közvitán felvett jegyzetekkel,
− a Községi Tanács által megállapított rendeletek és más aktusok javaslatát, amelyekben a
nyilvánosság különösen érdekelt.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aktusok közzétételéről a Községi Tanács elnöke
gondoskodik a nyilvános tájékoztatásért felelős személy által.
54. szakasz
Az állampolgárok a Községi Tanács elnökének vagy a Községi Tanács tagjainak a működésére
vonatkozó értékeléseiket, kritikáikat és javaslataikat írásban utalhatják a Községi Tanács elé.
A Községi Tanács elnöke vagy tagja, akit a Községi Tanács jelöl ki, szabály szerint, a Községi Tanács
soron következő első ülésén tájékoztatja a Községi Tanácsot az állampolgárok által beérkezett
értékelésekről, kritikákról és javaslatokról és javasolja a Községi Tanácsnak a megfelelő végzések
meghozatalát, illetve a foganatosítandó intézkedéseket.
A meghozott végzésekről, illetve a foganatosított intézkedésekről a Községi Tanács a beterjesztőt
az ülés megtartását követő 8 napon belül tájékoztatja, amelyen az értékelést, a kritikát és a javaslatot
megvitatta.
55. szakasz
A Községi Tanács dönthet úgy, hogy az állampolgárok életében és munkájában különleges
jelentőséggel bíró, az általa meghozandó, illetve a Községi Tanács által javasolt rendelet vagy más
aktus tervezetéről megszerzi az állampolgárok és/vagy szakmai nyilvánosság véleményét.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti esetben a Községi Tanács megállapítja a nyilvánosságnak a
rendelettervezettel, illetve egyéb aktussal való megismertetésének módját (a tervezetnek a községi szerv
világháló-prezentációján való közzététellel, a község területén a legnagyobb példányszámú napi sajtóban
való közzététellel, ingyenes brosúrák és hasonló kiadványok nyomtatásával és kiosztásával, közviták
szervezésével és hasonlók), a megjegyzések és ösztönzések megküldésének módját és határidejét,
valamint a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervezési egységét, amelynek azt megküldik.
A Községi Közigazgatási Hivatal szervezési egysége köteles a megküldött megjegyzéseket és
ösztönzéseket megvitatni és 15 napon belül megküldeni a Községi Tanácsnak az indoklással ellátott, a
megjegyzésekről és ösztönzésekről alkotott véleményét.
A Községi Tanács nyilatkozik a megküldött megjegyzésekről és ösztönzésekről, és erről a Községi
Tanács által kijelölt módon értesíti a beterjesztőt, illetve a nyilvánosságot.
VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
56. szakasz
A jelen ügyrend a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép
jogerőre.
Pék Zoltán, s. k. a Községi Tanács elnöke
Szám: 350-18/V-08
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2.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. sz.) 93. szakasza, Zenta község
statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008.
szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja, valamint a települések, utcák, terek és épületek nevének
meghatározási és megjelölési módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja, 5/1998. sz.) 3. szakasza
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2008.
tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETJAVASLATOT
EGYES ZENTAI UTCÁK NEVÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
1. szakasz
A képviselő-testület ezzel a rendeletjavaslattal meghatározza egyes zentai utcák elnevezését.
2. szakasz
Az Edvard Kardelj sétány eddigi utcanév-elnevezése Dr. Zoran Đinđić sétány elnevezésre változik.
3. szakasz
A Jugoszláv Néphadsereg utca eddigi utcanév-elnevezése Gróf Batthyány Lajos utca elnevezésre változik.
4. szakasz
Ezt a javaslatot jóváhagyása végett meg kell küldeni az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati
Minisztériumnak.
5. szakasz
Ezt a javаslatot véleményezése végett meg kell küldeni a Magyar Nemzeti Tanácsnak.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 02.1/2009-V

Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
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3.
A Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága a Zentai Szociális Védelmi Központ alapszabályának
21. b szakasza alapján 2009. január 19-én tartott ülésén határozatot hozott
PÁLYÁZAT
kiírásáról
a Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójának kinevezésére
Az igazgató megbízatása négy évre szól.
A Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójává való kinevezés jelöltjének a törvényben előirányzott
általános feltételeken kívül az alábbi különfeltételeknek kell eleget tenni:
- a Szerb Köztársaság állampolgára,
- egyetemi végzettség (VII. fokozatú szakképesítés) szociális munkás, jogász, pszichológus, pedagógus,
szakpedagógus, defektológus, andragógus, közgazdász, politológus vagy szociológus szakon,
- legalább öt év szakmai munkatapasztalat,
- nincs elítélve, és nem folyik ellene bűnvádi eljárás olyan bűncselekményekért, amelyek alkalmatlanná
teszik a tisztség betöltésére.
A Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójává való kinevezés jelöltjének az előírt pályázati dokumentáció
mellett a megbízatási időszakra vonatkozó munkaprogramot is be kell nyújtania.
A pályázat a közzétételének napjától számított 15 (tizenöt) napig érvényes.
A hiányos és késve beérkezett jelentkezéseket az igazgatóbizottság nem veszi figyelembe.
A jelentkezéseket (a „ pályázat az igazgató kinevezésére” megjelöléssel ellátva) és a szükséges okmányokat a
következő címre kell megküldeni: Zentai Szociális Védelmi Központ, 24400 Zenta, Jovan Jovanović Zmaj u.
37.
Knežević Aleksandar, s.k.
az igazgatóbizottság elnöke
Szám: 02-1/2009-V
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4.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ZENTA KÖZSÉG
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKAI BIZOTTSÁGA
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Zenta község polgármesterének bevezetője
A Zenta község szociális védelemének fejlesztésére vonatkozó stratégiai tervet a helyi szintű
szociális védelem meglévő formáinak fejlesztésére és a szociális védelem új formáinak létrehozására
vonatkozó egyre kifejezettebb formában megjelenő igények hozták létre, meghozatalának célja pedig, hogy
a prioritások figyelembe vételével hozzájáruljon polgártársaink és polgártársnőink szociális biztonságának
fejlesztéséhez. Az tervezett változások a szociális védelemben érdekelt, nem mindig azonos célokat
képviselő felek kimerítő párbeszéde után kerültek meghatározásra.
Az önkormányzat, a szociális védelemmel foglalkozó intézmények, az egészségügyi intézmények, az
oktatási–nevelési intézmények és a civil szervezetek csak elemei annak az óriási kirakójátéknak, amely
keretében - ha az helyesen lesz kirakva - megvalósíthatjuk a szociális védelem olyan rendszerét, amely már
eleget tud tenni polgártársaink és polgártársnőink szükségleteinek és elvárásainak. A kirakójáték világosan
megfogalmazott értékeken és alapelveken alapul majd, amelyek biztosítani tudják a szociális védelem egyes
formáit igénybe vevő polgártársaink jogainak és személyiségének tiszteletben tartását.
Zenta község magáévá tette a fejlődőképes, gazdaságilag, szociálisan és politikailag aktív társadalom
létrehozására irányuló nemzeti törekvéseket, amely magában foglalja a személyes aktivitáson és
felelősségvállaláson alapuló szociális kohézió létrehozását, ami egyenlő lehetőségeket biztosít minden
polgár számára. Az összes előirányzott tevékenység alapvető szerepe olyan normatív aktusok és szociális
inkluzív programok létrehozása, melyek mindenek előtt szem előtt tartják polgártársaink és polgártársnőink
elvárásait és szükségleteit, de egyúttal a rendelkezésre álló erőforrásokat is figyelembe veszik.
Ez a dokumentum az első lépés azon az úton, melynek végső célja a szociális védelem rendkívül
összetett rendszerének létrehozása. Újabb dokumentumok meghozatalát látja elő, amelyek alapját fogják
képezni a szociális védelem megreformálása további folytatását, forrásokat és szolgáltatásokat biztosít és
partnerségben a szociális védelem összes kulcsszereplőjével azonosítja a szociális védelem újabb
szolgáltatásaira vonatkozó újonnan felmerült igényeket.
A szociális védelem kibővített és fejlettebb rendszere teljes egészében hozzáférhető lesz a közösség
minden tagja számára, és biztosítani tudja majd a polgárok, az intézmények, a szervezetek és a szociális
szolgáltatásokat nyújtó magánszféra teljes körű részvételét abban a folyamatban, amelynek alapvető célja
megfelelő életminőség biztosítása községünk minden polgára számára. Abból a tényből kiindulva, hogy a
dokumentum alapvető célja a szociális jellegű szolgáltatások széleskörű és koherens rendszerének
létrehozása, a stratégiai terv megvalósítása során a község aktivitásainak elsősorban arra kell irányulniuk,
hogy lehetővé tegye a stratégiai terv teljeskörű magvalósítását a község egyéb gazdasági aktivitásainak
keretében is.
Kedves Polgárok! A szociális védelem fejlesztésének helyi szereplői szívük minden szeretetével
készítették el ezt a dokumentumot. Az eddig elvégzett feladatok mindazokkal a személyekkel való
szolidaritás nemes gyakorlatának bemutatását szolgálják, akik rá vannak szorulva a segítség bármely
formájára.
Alapvető célunk tevékenyen kihatni polgártársaink életszínvonalának és életminőségének javítására,
ami által a demokratikus társadalom európai értékeit is magunkévá tesszük.
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
___________________________
PÉK ZOLTÁN
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BEVEZETŐ
A Szerb Köztársaság Kormánya 2003-ban elfogadta Szerbiában a szegénység csökkentésére vonatkozó stratégiát
(Strategija za smanjenje siromaštva – SSS). A kiindulópontok, stratégiai célok, és a stratégia kidolgozásának és
megvalósításának módját a dokumentum alapelvei határozzák meg, amelyeket jóváhagyott a Világbank és a Nemzetközi
Pénzügyi Alap.
A szegénység csökkentésére vonatkozó stratégia a Szerb Köztársaság reformprogramjával együtt Szerbia
integrális stratégiai fejlesztésének alkotó részét képezi, éspedig a Szerb Köztársaságnak az Európai Unióhoz való
csatlakozási programjának kereteiben.
A Szerb Köztársaság Kormánya 2005 decemberében elfogadta a szociális védelem megreformálásának
stratégiáját, melynek alapvető célja:
- a szegények számának csökkentése,
- a szociális védelem hatékony rendszerének kialakítása.
A szociális védelem megreformálásának stratégiája a Kormány olyan fontos stratégiai dokumentumainak
reformtörekvésein alapul, mint amilyen a szegénység csökkentésére vonatkozó stratégia, a foglalkoztatási stratégia vagy a
nemzeti gyermekjóléti akcióterv.
A dokumentum szerint a szociális védelem rendszere megreformálásának alapvető okai a következők:
- a polgárok és a szociális szolgáltatások élvezőinek helyzete a szociális védelem rendszerén belül kifejezetten
passzív,
- a szociális szolgáltatások hálózata nem eléggé fejlett,
- a nemkormányzati szektornak a szociális védelem keretében nyújtott szolgáltatásai (a magánszemélyek és a nem
állami alapítású jogi személyek, nemkormányzati, szocio-humanitárius szervezetek és társulások által nyújtott
szolgáltatások) nem eléggé fejlettek és nincsenek megfelelő módon kihasználva,
- a nyilvános szociális védelmi intézmények és szolgáltatások rendszere központosított, bürokratikus, rideg,
paternalista, nem kellően gazdaságos és hatékony.
A szociális védelem megreformálása stratégiájának az alapvető céljai az alábbiak:
- a leginkább rászorulók felismerésének és azonosításának javítása, nagyobb odafigyelés a társadalom munkaképtelen
tagjaira,
- a szociális védelem olyan szolgáltatásainak fejlesztése, amelyek a közösség keretein belüli életet támogatják – a
különleges szükségletekkel élő személyek nappali elhelyezése, háziápolás és segítségnyújtás, családi elhelyezés,
- szakmai szabványok, eljárások, protokoll, normatíva létrehozása,
- a polgárok tájékoztatottsági színvonalának javítása a szociális védelem témakörébe tartozó programokról,
- helyi szinten a szociális védelem minden szereplőjének az összekapcsolása,
- a rokkantvédelem rendszerének felülbírálása és fejlesztése,
- a romák, a menekültek és a kitelepítettek integrálását célzó külön programok kidolgozása.
A szociális védelem megreformálása stratégiájának meghozatalát megelőző és az azt követő időszakban a szociális
védelem különböző területeire vonatkozó nemzeti stratégiai dokumentumok egész sora került meghozatalra:
1.) 2004-ben meghozták a gyermekjóléti nemzeti akciótervet, amely akcióterv a Kormány stratégiai dokumentumát
képezi és meghatározza az országnak a gyermekekkel szembeni általános politikáját egészen 2015-ig.
2.) 2005-ben kidolgozták az erőszak elleni nemzeti stratégia munkaváltozatát, amely dokumentummal a Kormány
alá akarja támasztani azon elhatározását, hogy kitart a reformok útján, amelyek biztosítani fogják az állampolgári
jogok teljeskörű tiszteletben tartását.
3.) 2005-ben meghozták Vajdaságban a fiatalokkal szembeni politikára vonatkozó akciótervet,
4.) 2006-ban meghozták a 2006-tól 2015-ig terjedő időszakra vonatkozó, az öregedésről szóló nemzeti stratégiát,
amely dokumentum összhangban van az öregedésre vonatkozó madridi nemzetközi akcióterv ajánlásaival és
feladataival, a stratégia célja pedig egy olyan társadalom létrehozása, amely minden korosztály számára élhető és
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amely arra törekszik hogy kielégítse az idősebb személyek szükségleteit és felszabadítsa azok kihasználatlan
lehetőségeit.
5.) 2006-ban meghozták a rokkantak és fogyatékkal élők diszkriminációjának megelőzésére vonatkozó
törvényt, amely a Szerb Köztársaság első antidiszkriminációs törvénye.
6.) 2006-ban meghozták a rokkantak és fogyatékkal élő személyek helyzetével foglalkozó nemzeti
stratégiát, amely a 2007-től 2015-ig terjedő időszakra vonatkozik.
7.) 2008-ban meghozták a születések számának növelésére vonatkozó stratégiát, melynek célja a lakosság
revitalizációja és az életkor szerinti összetételének javítása.

Minden felsorolt stratégiai dokumentum az implementáció és megvalósítás tekintetében konkrét
feladatokat és kötelezettségeket irányoz elő az önkormányzatoknak. Ezekkel a feladatokkal összhangban
Zenta község 2007 decemberében jelentkezett a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium pályázatára.
Az UNDP (United Nations Development Program) már 2008. január 4-én értesítette Zenta község
polgármesterét, hogy Zenta részt vehet „A szociális védelem helyi szolgáltatásainak tervezése PLUSZ“
elnevezésű programban, amely programot a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium az Európai Fejlesztési
Alappal (EAR) és az ENSZ Fejlesztési Programjával (UNDP) karöltve valósít meg, célja pedig a szociális
szolgáltatások rendszerének fejlesztése helyi szinten.
A program megvalósítása már 2008 januárjában elkezdődött, amikor értesítés kaptunk, hogy az
elkövetkező időszakban Zorica Rašković, a Minisztérium mentora fog velünk kapcsolatban lenni, aki nagy
tapasztalattal rendelkezik a stratégiai tervezés és az önkormányzatokkal folytatott munka területén, és akit a
Minisztérium azért nevezett ki, hogy a községnek támogatást nyújtson a tervezési folyamatban.
A községi stratégiai terv kidolgozását a polgármester 2008. január 29.-én kelt végzésében kinevezett
községi szociálpolitikai bizottság irányította, amelynek az összetétele az alábbi:
1. Pásztor Mária, okl. jogász, a Zentai Közigazgatási Hivatal képviselője – a bizottság elnöke,
2. Barsi Márta, közgazdász, a Zentai Községi Tanács szociális ügyekkel megbízott tagja – a választmány
elnökhelyettese,
3. Lišćević Lujza, óvónő, a zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatója – a választmány
tagja,
4. Sorcsik Lívia, a zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézmény óvónője – a bizottság helyettes tagja,
5. Sárosi Gabriella, történelemtanár, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatója – a bizottság
tagja,
6. Gömöri Irén, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tanára – a bizottság helyettes tagja,
7. Dr. Lengyel Víg Ibolya, orvos, a zentai Egészségház igazgatója – a bizottság tagja,
8. Dr. Surján Gusztáv, a zentai Egészségház orvosa – a bizottság helyettes tagja,
9. Hrečuk Mihaljev Ljiljana, okl. jogász, a Zentai Községi Bíróság bírója – a bizottság tagja,
10. Radonjić Svetlana, okl. jogász, a Zentai Községi Bíróság bírája – a bizottság helyettes tagja,
11. Mirjana Božović, rendőrtiszt, a zentai Rendőrállomás képviselője – a bizottság tagja,
12. Kecskés Dezső, okl. jogász, a zentai Szociális Védelmi Központ képviselője – a bizottság tagja,
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13. Beatović Ágnes, szociális munkás, a zentai Szociális Védelmi Központ képviselője – a bizottság
helyettes tagja,
14. Jelena Mitrović, a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal zentai kirendeltségének képviselője – a bizottság
tagja,
15. Dragana Marčeta, a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal zentai kirendeltségének vezetője – a bizottság
helyettes tagja,
16. Rövid Magdolna, szociológus, a zentai Vöröskereszt képviselője – a választmány tagja,
17. Fodor Veronika – a zentai Vöröskereszt titkára – a bizottság helyettes tagja,
18. Nagy József, plébános, a zentai Kis Szent Teréz Egyházközségen belül működő CARITAS
képviselője – a bizottság tagja,
19. Pásztor Béla, a zentai Kis Szent Teréz Egyházközségen belül működő CARITAS képviselője – a
bizottság taghelyettese,
20. Radovan Boljanović, nyugdíjas, a zentai Nyugdíjasok Egyesületének képviselője – a bizottság tagja
21. Lakatos Ilona, nyugdíjas, a zentai Nyugdíjasok Egyesületének képviselője – a bizottság helyettes
tagja,
22. Barna János, a zentai Nyugdíjas Harcosok Egyesületének képviselője– a bizottság tagja,
23. Ferat Travanjev, a zentai Nyugdíjas Harcosok Egyesületének képviselője – a bizottság helyettes tagja,
24. Webstein János, a szabadkai Vakok Szövetségének képviselője – a bizottság tagja,
25. Sava Papić, a szabadkai Vakok Szövetségének képviselője – a bizottság helyettes tagja,
26. Dvorszki Péter, nyugdíjas, a zentai Tincse Nagycsaládosok Egyesületének képviselője – a bizottság
tagja,
27. Miklós Éva, nyugdíjas, a zentai Tincse Nagycsaládosok Egyesületének képviselője – a bizottság
helyettes tagja,
28. Rácz Magdolna, a zentai Kéz a Kézben mentális és szervi fogyatékkal élőket segítő szervezet
képviselője – a bizottság tagja,
29. Branislava Ivačić, a Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezetének titkára – a bizottság tagja,
30. Szénási Oszkár, a zentai Petra Civil Szervezet képviselője – a bizottság tagja,
31. Vatai Zsuzsanna, a zentai Napraforgó Civil Szervezet képviselője – a bizottság tagja,
32. Maros Antal, a Zenta község területén működő roma civil szervezetek képviselője – a bizottság tagja ,
33. Farkas Viktor, informatikus, a zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője – a bizottság tagja,
34. Rózsa Márta, közgazdász, a zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője– a bizottság tagja.
Pásztor Mária 2008 májusában hosszabb kórházi kezelésre szorult, ezért 2008. május 28-án a
polgármester Rózsa Mártát nevezte ki a bizottság elnökévé.
A bizottság feladata az volt, hogy definiálja a prioritásokat a szociális védelem területén és kidolgozza a
községnek az erre vonatkozó stratégiai dokumentumát –Zenta községnek a szociális védelem fejlesztésére
vonatkozó stratégiai tervét a 2009-től 2014-ig terjedő időszakra - az önkormányzat, az intézmények, a civil és
más szervezetek közötti partnerség kezdeményezése, figyelemmel kísérése és ápolása helyi szinten, ennek
keretében pedig:
- a község legveszélyeztetettebb lakоsaira vonatkozó szociális akciótervek kidolgozása, amelyek
tartalmazzák a polgárok csoportjai szükségleteinek elemzését, a szükségletek kielégítésének
szolgálatába állítható, rendelkezésre álló erőforrások elemzését, valamint a szükségletek kielégítésére
alkalmas szolgáltatások fejlesztését szolgáló akciótervek kidolgozását, a lakosság szükségleteinek
fontosság szerinti rangsorolása, a község szintjén partneri munkacsoportok létrehozása a rangsorolt
szükségletek (szociális prioritások) szerint, a különböző szervezetek és intézmények által bejelentett
javaslatok megvitatása és elemzése, melyek pénzelésére a község fejlesztési alapjából történik, a
partneri tevékenység népszerűsítése, a támogatási prioritásainak meghatározása, hogy a
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szakembereknek alapul szolgáljon a szociális politika egyes kérdéseinek megfelelő elemzéséhez, az
elsőbbséget élvező szükségletek és a társadalom civil szerveződési formáinak nyújtandó támogatási
formák beazonosítása, beleértve a község területén a szociális témakörrel foglalkozó civil
szervezeteket és egyéb testületeket, a stratégiai dokumentumban – mint Zenta község 2007-től 2013ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési terve és a község által meghozott többi akcióterv előirányozott programok megvalósításához szükséges póteszközök megszerzése, azzal, hogy a
bizottság más tevékenységeket is ellát, azokkal a feladatokkal és célkitűzésekkel összhangban,
amelyeknek a megvalósítása céljából alakult.

MI TETTE SZÜKSÉGESSÉ A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS KÖZSÉGI STRATÉGIAI TERV MEGHOZATALÁT?
A szociális védelem jelenlegi rendszere az érvényes, 1991-ben meghozott szociális védelemről és a
polgárok szociális biztonságának biztosításáról szóló törvényen alapul, amely törvény a meghozatala óta
kilenc módosítást élt meg. A hatáskörök és pénzeszközök akkori központosított rendszere megszüntette a
szociális védelmi alapokat, mind helyi, mind köztársasági szinten. A Szerb Köztársaság Kormánya saját
ellenőrzése alá vonta a törvény által közérdekű jogokként előirányozott jogosultságok megvalósításának
ellenőrzését és pénzelését. Tudniillik, 1991-ig a szociális védelem területéhez tartozó jogok és szolgáltatások
biztosítása vagy forrástevékenységként, vagy átruházott tevékenységként a községek hatáskörébe tartoztak,
amelyek megvalósítását megfelelő pénzforrások is kísértek, a Köztársaságnak (Tartománynak) az eszközök
biztosításában a kevésbé fejlett községekkel szembeni szolidaritása mellett.
Ebben a rendszerben intenzív fejlődés ment végbe, különös tekintettel a szociális védelem nyitott
formáinak fejlődésére, amely megszakadt amikor az intézményekben való elhelyezés minden formája is (az
intézmények hálózatának terve és az intézmények alapítói joga, a velük való rendelkezés, a kiépítésükhöz és
felszerelésükhöz, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök biztosítása), majd a családi
elhelyezés és az állandó pénzjuttatásokra való jogosultság átkerült a Köztársaság hatáskörébe.
A községek hatáskörében maradt továbbra is a szociális védelem nyitott formáinak pénzelése
(napközik, háziápolás, az otthonokban történő segítségnyújtás, a klubok munkája), a további fejlődéshez
szükséges elégtelen pénzeszközökkel, így kevés olyan község van, amely biztosította volna azokat.
A szolgáltatások nyitott formáinak fejlődését akadályozta a jogok megvalósulása ellenőrzésének és a
serkentésnek a hiánya is, amelyeket szintén a községeknek kellett volna biztosítaniuk.
Szerbiának az európai integrációs folyamatokba való bekapcsolódása a gyorsabb gazdasági, ipari és
társadalmi fejlődés céljából magában foglalja a korszerű és hatékony állami intézmények kiépítését is. A
társadalom demokratizálódási folyamatát, a gazdaság átszervezését és a szociális politika reformját a szociális
védelem hatékony rendszerének is kísérnie kell.
A decentralizáció során feltételeket és mechanizmusokat kell biztosítani ahhoz, hogy az
önkormányzatok megfelelő pénzforrásokkal rendelkezhessenek polgáraik szociális szükségleteinek
kielégítéséhez és eleget tehessenek feladatuknak, valamint hogy ezeket az eszközöket kizárólag a szociális
szolgáltatások fejlesztésére fordíthassák.
A polgároknak a szociális szolgáltatások iránti igénye kielégítésének és az ezt szolgáló eszközök
biztosításának módja, a Köztársaság általi póteszközök biztosítása mellett teljes egészében önkormányzati
hatáskörbe kell hogy átkerüljön. Megfelelő mechanizmusokat kell biztosítani ahhoz, hogy az
önkormányzatok meghatározott pénzeszközöket választhassanak ki polgáraik szociális szükségleteinek
biztosítására, azzal, hogy nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a Köztársaság ezeket az eszközöket
megvonná és a szolgáltatások biztosítását a Köztársaság szintjén szervezné meg.
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Csak az állandó pénztámogatásra való jogosultság biztosításának kellene még egy ideig a Köztársaság
hatáskörében maradnia.
Az ilyen rendszer egyúttal azt is jelentené, hogy a tevékenység feltételeinek biztosítása és a szociális
védelmi központok munkája teljes egészében az önkormányzatok hatáskörébe kerülne vissza, amelyeknek
ehhez megfelelő forrással, illetve a köztársasági szintről átruházott jövedelemmel kell rendelkezniük. Mindez
biztosítani fogja az önkormányzatok megfelelő érdeklődését és felelősségteljes viszonyulását a polgárok
problémáival és szükségleteivel szemben. A szociális védelem helyi szintre történő decentralizációja
hozzájárul majd ahhoz, hogy a szolgáltatások igénybevevőinek közvetlen környezetében kialakuljon a
szociális jellegű, gazdaságos szolgáltatások sokfélesége, ami nagyobb számú felhasználó igényeinek
kielégítését is lehetővé teszi majd. A decentralizált rendszerben a szolgáltatások nyújtására elsősorban helyi
szinten kerül sor, kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket több szereplő, érdekszerveződés alapján úgy
ítél meg, hogy célszerűbb regionális szinten megszervezni.
Köztársasági szinten csak bizonyos kis számú, magasan szakosított szolgáltatás megszervezése és
biztosítása lesz lehetséges.
Attól függetlenül, hogy mely szinten nyújtják majd a szociális szolgáltatást, az önkormányzat saját
eszközeiből fogja finanszírozni polgárai szükségleteit.
A szociális védelem önkormányzati szintre történő decentralizálásának a megvalósítása elsősorban
összehangolt stratégiai- és akciótervek meghozatalát követeli meg, mindazon szűk területekre vonatkozóan,
melyek kétségtelenül a szociális védelem témakörébe tartoznak, mint pl. a rokkantak és fogyatékkal élők, az
időskorúak, a családon belüli erőszak áldozatainak védelme, de ugyanakkor mindazon tevékenységek
összehangolását is, amelyeket a stratégiai dokumentumok definiáltak.
Az említett intézkedések és mechanizmusok létrehozása és aktivizálása lehetővé teszi majd, hogy a
társadalom időben és megfelelő módon reagálhasson a polgárok szükségleteire, a polgárok számára pedig azt,
hogy vállalni tudják a felelőséget saját életminőségükért, valamint lecsökkenti a nem kívánatos társadalmi
jelenségek számát és intenzitását, valamint megelőzi a szegénységnek a több generációra való átvitelét, az
erőszakot, a szociális kizárólagosságot és az egyéb nem kívánatos társadalmi jelenségeket.
A szociális védelem fejlesztése községi stratégiájának az alapvető célja a szociális védelem integrált
rendszerének kialakítása Zenta község szintjén, amelynek kereteiben a szociális szolgáltatás valamennyi
szereplője a leghatékonyabb módon használja a meglévő erőforrásokat, illetve alakít ki újakat hozzáférhető,
minőséges és sokféle szociális szolgáltatás útján, aminek a célja a község lakossága életminőségének
megőrzése és javítása, különös tekintettel a marginalizált és sebezhető egyénekre és csoportokra, felkészítve
őket a társadalomban a produktív életre és megelőzve a szociális szolgálatoktól való függőséget.

ÖSSZEFOGLALÓ
Zenta község szociális fejlesztési terve participatív alapokon jött létre, a szociális védelem és a
karitatív és emberbaráti tevékenység területén tevékenykedő összes érdekelt kormányzati és nemkormányzati
szervezet részvételével, Zenta község polgármesterének és a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium
mentorának hathatós támogatása mellett.
A stratégiai dokumentum felméri a szociális védelemnek a Zenta község területén eddig elért
színvonalát, és javasolja a szociális védelem új intézkedéseinek bevezetését, amelyeket, tekintettel a község
anyagi lehetőségeire, elengedhetetlenül be kell építeni Zenta község szociális védelmi rendszerébe. A
dokumentumban a szociális védelem megreformálásának folyamata, amely 2005-ben a Szerb Köztársaság
Kormánya által hozott, a szociális védelem megreformálására vonatkozó stratégiával kezdődött, hozzá lett
idomítva Zenta község szükségleteihez és valós lehetőségeihez.
Meg lettek állapítva az időközök, melyeken belül a kitűzött célokat meg kell valósítani és ki lettek
tűzve az elsőbbségi aktivitások, amelyek a gyermekek és felnőttek legsebezhetőbb csoportjaira vonatkoznak.
A szociális védelem fejlesztése községi stratégiájának a nézetrendszere a következőkből indul ki:
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- a meglévő helyzet elemzése,
- az elért fejlődési fokozat,
- a szembeötlő hiányosságok és problémák,
- az aktuális szükségletek áttekintése,
Definiálva lett a szociális védelem víziója Zenta községben és meghatározásra kerültek mindazon értékek
és alapelvek, amelyeken Zenta községben a szociális védelemnek alapulnia kell.
A szociális védelem területén működő érdekelt községi szereplők tevékenységének és a községbeli
szociális környezet elemzésének keretében sor került a lakosság összetételének, a demográfiai
folyamatoknak, a szociális védelem községi szinten működő kulcsszereplőinek, a község által már elfogadott
stratégiai dokumentumoknak és a képviselő-testület által meghozott azon rendeleteknek az elemzésére,
amelyek a község területén a szociális védelem nem kötelező formáit szabályozzák, a szociális védelemre
kiválasztott költségvetési eszközök, a községben nyújtott szociális szolgáltatások elemzésére, Zenta község
erősségeinek és gyengeségeinek a meghatározására a szociális védelem nem kötelező formáinak tekintetében,
valamint a környezet lehetőségeinek és korlátainak elemzésére,amelyek kihatással lehetnek a kitűzött célok
megvalósítására, továbbá meghatározásra kerültek a község szociális védelme további fejlődése
szempontjából fontos, stratégiailag vitás kérdések, meg lettek határozva a stratégiai irányelvek és a stratégiai
célok, valamint a községben a szociális védelem terén prioritást élvező célcsoportok.
Továbbá sor került a szociális védelem egyes kiválasztott célcsoportjainak a külön elemzésére, melynek
eredményeit a stratégia azon részei tartalmazzák, amelyek az egyes célcsoportoknak lettek szentelve.
A terv előirányozza a nyilvánossággal való kapcsolattartás módját, a kapcsolattartás különösen a közvita
idején, a jelen stratégiai dokumentum elfogadását megelőzően lesz nagyon intenzív.
A stratégia az implementációra vonatkozó csomagterveket, valamint a 2008. és a 2009. évekre vonatkozó
akcióterveket tartalmazza.
Az evaluációra és a monitoringra fenntartott rész csomagterveket és indikátorokat lát elő a stratégiai célok
megvalósulása sikerességének figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez.
Az önkormányzatnak és Zenta község szociális politikával foglalkozó községi bizottságának a szociális
juttatásokra és a helyi szociális szolgáltatások finanszírozására szánt költségvetési eszközök kiválasztásával,
valamint a projektumok finanszírozása céljából megjelent hazai és külföldi pályázatokon való részvétellel a
község területén nagyméretű előrehaladást kell biztosítaniuk a szociális szolgáltatások rendszerének
fejlődésében.
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1. A SZOCIÁLIS VÉDELEM VÍZIÓJA ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN
ZENTA KÖZSÉG AZ A HELY, AHOL MEGFELELŐ SZOCIÁLIS VÉDELMET
BIZTOSÍTANAK A KÖZSÉG MINDEN POLGÁRÁNAK.

2. A SZOCIÁLIS VÉDELEM KÜLDETÉSE ZENTA KÖZSÉG
TERÜLETÉN
A SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA PARTNERSÉGÉN,
VALAMENNYI RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖZSÉGI ERŐFORRÁS IGÉNYBEVÉTELÉN, A
SZOLGÁLTATÁSOKAT
NYÚJTÓK
ÉS
HASZNÁLÓK
EGYMÁS
KÖZÖTTI
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉN ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT HASZNÁLÓK AKTÍV RÉSZVÉTELÉN
ALAPULÓ SZOCIÁLIS VÉDELEM KORSZERŰ, HATÉKONY ÉS FENNTARTHATÓ
RENDSZERÉNEK
KIÉPÍTÉSÉVEL
ZENTA
KÖZSÉG
VALAMENNYI
POLGÁRA
ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA.

ZENTA VALAMIKOR…

…ÉS MOST.

3. ÉRTÉKEK ÉS ALAPELVEK, AMELYEKEN ZENTA KÖZSÉG
STRATÉGIAI TERVE ALAPUL
A szociális védelem megreformálásának a köztársasági stratégiájában elfogadott alapelvei mellett Zenta
község területén a szociális védelem stratégiája a következő értékeken és alapelveken alapul:
- ÁTTETSZŐSÉG: A szolgáltatások nyújtóinak és használóinak integritása és felelőssége, elfogulatlan
intézményes kultúra, erkölcsi és anyagi professzionalizmus, a diszkrimináció minden formájának elhanyagolása a
szociális szolgáltatásokat nyújtók részéről, a szociális védelem szolgáltatásainak leghatékonyabb, legkedvezőbb és
legtisztességesebb felhasználása a szociális szolgáltatások használói részéről, az információkhoz való egyenlő
hozzáférés úgy a szociális szolgáltatások nyújtói, mind annak használói számára.
- SZOLIDARITÁS: Az egyének és a köz- és magánszférához tartozó csoportok közötti kapcsolat és
együttműködés vagy egymás támogatása nehéz élethelyzetekben.
- HUMANITÁS: Az olyan emberek iránti segítségnyújtási készség, megértés, humánum és kölcsönösség
megnyilvánulása, akik bármilyen okból kényszerhelyzetben vannak, oly módon, hogy a szociális
szolgáltatások használói ne váljanak függővé a szolgáltatásoktól, és a szociális szolgáltatást használók
személyiségének legmagasabb szintű tisztelete mellett, teljesítőképességük erősítése céljából.
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- JOGEGYENLŐSÉG, EGYENJOGÚSÁG ÉS TOLERANCIA: A szociális szolgáltatások nyújtói az
együttműködésre, elfogadásra, erőszakmentes és visszafogott intézkedésekre vonatkozó, a szolgáltatások
használói felé irányuló kollektív és egyéni gyakorlata, tekintet nélkül a szolgáltatások használói közötti
műveltségbeli, vallási, nyelvi és egyéb különbségekre.
FENNTARTHATÓSÁG,
FOLYAMATOSSÁG
ÉS
BIZTONSÁG
A
SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TERÉN: A szociális szolgáltatásokat nyújtók összehangolt törekvése,
hogy minden használó számára hosszabb időszakon keresztül megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak, a
folyamatosság biztosítása a szolgáltatások nyújtása terén, amely szolgáltatások folyamatosan alakulnak át
másfajta szolgáltatásokká, gondoskodás a felhasználók jólétéről, a szociális szolgáltatásoktól való
függőségük megértése és tiszteletben tartása.
- RÉSZVÉTEL: A szociális szolgáltatások igénybevevőinek aktív részvétele az életükre és annak a
közösségnek a szociális életére vonatkozó lényeges döntések meghozatalában amelyben élnek, a község
területén nyújtandó szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos aktív döntéshozatal, felelősségvállalás a szociális
szolgáltatásokat igénybevevők részéről úgy a számukra nyújtott szolgáltatások megvalósítása, mind az
eredményekre vonatkozóan.
- A SZOCIÁLIS VÉDELEM SZOLGÁLTATÁSAINAK ELÉRHETŐSÉGE: Olyan feltételek
kialakítása és szolgáltatási formák kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy
szükségleteiket elsősorban abban a környezetben elégíthessék ki, amelyben élnek.
- KÖLCSÖNÖSSÉG: A szociális védelem igénybevevői a megfelelő szolgáltatások igénybevételével
megerősítik saját teljesítőképességüket, valamint családjuk teljesítőképességét, konkrét cselekvéssel és a
szociális helyzetük iránti felelősség felvállalásával aktívan részt vesznek a szociális védelem folyamataiban.
- A LOKÁLIS (HELYI) KÖZÖSSÉG NYITOTTSÁGA: Zenta község területén a szociális védelem
rendszerének ésszerű és felelős szabályozása, az ehhez szükséges intézmények megszervezése és az emberek
produktív igénybe vétele, ami tolerancián, áttetsző és rugalmas politikai mechanizmusokon és az igénybe vett
emberek személyiségének és emberi értékeinek tiszteletben tartásán alapul.

4. KÖRNYEZETELEMZÉS
ZENTA KÖZSÉG ALAPVETŐ JELLEMZŐI
Zenta község Vajdaság északi részén terül el, Belgrádtól mintegy 195 kilométerre. Az Észak-Bánáti
Közigazgatási Körzethez tartozik, noha földrajzilag Bácskában van. Keleti irányban Csóka községgel határos,
ahol a természetes határt a Tisza folyó képezi. Nyugaton, Topolya község irányában a Csík patak képez
határt, északon Magyarkanizsa, és Szabadka községek, délen pedig Ada község felé a határvonalak
mesterségesen meghatározottak. Területe 293,4 km2, lakosainak száma a 2002. évi népszámlálás szerint
25.568 fő, így Zenta a kisebb községek közé tartozik.
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A község lakossága öt településre csoportosul: Zenta, Felsőhegy, Bogaras, Tornyos és Kevi. Ezek
közül Zenta városi jellegű, a többi pedig falusi jellegű település.
A községre jellemző, hogy területén tanya jellegű települések is találhatók, illetve egy roma település,
ahol mintegy 800 személy él. Az életfeltételek a roma településen rendkívül rosszak és nélkülözik a higiénia
alapvető követelményeit. Zenta község közepesen fejlett, ipari vállalatai főként a mezőgazdasági termékek
feldolgozásával foglalkoznak ( Malom, Tejgyár, Kendergyár, Mezőgazdasági Vállalat). A felsoroltak mellett
más ipari vállalatok is léteznek, mint a Crvena Zastava, a Textilgyár, a Jedinstvo Bőripari Vállalat, a
Téglagyár, a Betongyár és egyéb).

Ami a gazdasági életet illeti, a többi vajdasági községhez hasonlóan Zentán is több privatizációs
tevékenység, csődeljárás, külföldi beruházókkal való tárgyalás is folyamat van. A város legnagyobb
vállalataiban (Cukorgyár, Fermin, Malom, Dohánygyár, Tejgyár, Mezőgazdasági Vállalat) a privatizációs
folyamatok befejeződtek csak néhány vállalat maradt, ahol ezt még nem tették meg, így ezekben további
elbocsátások várhatóak. Az elővetkezendő hónapok és évek remélhetőleg pozitív változásokat hoznak majd.
Összességében a társadalmi környezet a gazdasági fejlődés és az azt kísérő jelenségek stagnálását
mutatja, mint a szegénység, a munkanélküliség, a család válsága. Ezek közismert és objektív körülmények,
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amelyek azt váltják ki, hogy az emberek fokozott mértékben fordulnak olyan intézményekhez, mint a
Szociális Védelmi Központ. A feltételek valamennyi változása szükségessé teszi a nehézségek áthidalására
irányuló személyes stratégiák átalakítását, hogy az emberek megfelelő megoldásokat találhassanak a
felmerült problémák leküzdésére.
A község prioritásnak tartja a gazdaság szerkezetének átszervezését és új munkahelyek létrehozását,
elsősorban a kis- és középvállalatok számának növelésével, azonban ez a folyamat nagyon lassú. Serkenteni
kellene a kis- és középvállalatok megnyitását, teret kellene adni a Vajdaságra jellemző régi foglalkozásoknak.
Sok munkás van kényszerszabadságon, így a mezőgazdasági termelés vált a lakosság fő
tevékenységévé, de a mezőgazdaság csak a nyári időszakban tud munkát biztosítani, ennek elteltével viszont
szükség van a társadalmi közösség támogatására és segítéségére.
2008 áprilisában a község területén az átlagos nettó kereset 36.301,00 dinárt tett.
HUMÁN ERŐFORRÁSOK
Zenta lakosainak száma az 1828-tól a 2002. évig terjedő időszakban lassabban változott mint
Vajdaság egyéb területein. A 2002. évi népszámlálás eredményei szerint Zenta lakosainak a száma csak 1,8–
szor volt nagyobb mint 174 évvel korábban volt.
Zenta község területén a legtöbb lakos 1971-ben élt, az akkori népszámlálás eredményei szerint
összesen 31.416 személy. Ebben az évben kezdődött meg a folyamatos elnéptelenedés, és a 2002. évi
népszámlálás szerint Zenta község lakossága 5.849 fővel, azaz 18,6%-kal csökkent.
A lakosok száma
35,000

31,969
29,898
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A 2002. évi népszámlálás eredményei szerint Zenta község területén 25.568 személy él, akik 9.966
háztartást alkotnak.
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A község lakosainak a száma a 2002. évben az 1991. évhez viszonyítva 3.200 lakossal kevesebb. A
lakosság demográfiai mozgását a lakosok számának csökkenése jellemzi.
Minden számadat csökkenő tendenciát mutat a fiatal és a középkorú generáció rendkívül nagyméretű
elvándorlása és a rendkívül alacsony natalitás miatt.
A természetes népszaporulat negatív, és ez a lakosság elköltözésével kombinálva a község
elnéptelenedéséhez vezet, aminek a következménye a fertilis lakosság részarányának a csökkenése a lakosság
teljes létszámában, minek következtében a lakosság reprodukciója nagyon alacsonnyá válik, és ez egy
végtelen kört képez.
Az 1991-től a 2002-ig terjedő időszak alapján ítélve, ha ez a tendencia továbbra is folytatódik,
ZENTA LAKOSAINAK SZÁMA AZ ELKÖVETKEZENDŐ 64 ÉVBEN MEG FOG FELEZŐDNI!

Természetes szaporulat
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Zenta község lakosainak alacsony népszaporulata a lakosok életminőségének komoly romlását és
egy egész sor problémát fog felvetni az elöregedett lakosság ellátásával és a meglévő infrastruktúra
fenntartásával kapcsolatban!
A demográfiai tényező meghatározó módón fogja behatárolni Zenta község szociális-gazdasági
fejlődését!
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A LAKOSSÁG TELEPÜLÉSEK SZERINTI MEGOSZLÁSA
Lakosság

Tornyos
1,766
7%

Bogaras
742
3%

Felsőhegy
1,889
7%
Kevi
887
3%

Zenta
20,302
80%

A község legnagyobb települése kétség kívül Zenta, lakosainak száma a 2002. évi népszámlálás
szerint a község összes lakosságának a 79,4%-át tette ki.
Az olyan falvakkal szemben mint Kevi és Bogaras, Felsőhegy az utóbbi időben egyre inkább
elővárosi jelleget öltött, ennek kedvez a városhoz való térbeli közelsége, ezzel pedig a település további
demográfiai fejlődésére nagy hatást fog gyakorolni Zenta város fejlődése.
Az összes települést a hosszú ideje tartó elnéptelenedés jellemzi: Bogarast, Felsőhegyet és Kevit az 1971. évi
népszámlálástól, Zentát és Tornyost pedig az 1961. évi népszámlálástól kezdődően. Az elnéptelenedés
kezdeti időszakaihoz viszonyítva, Kevi lakosainak száma csökkent a legnagyobb mértékben, itt a lakosok
száma több mint a felére csökkent.
Demográfiai változások Zenta község településein:
A
népszámlálás
éve
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002

Bogaras
568
626
515
506
1.005
822
742

Felsőhegy
1.432
1.578
1.297
1.277
2.536
2.167
1.889

A település neve
Kevi
1.840
1.697
1.438
1.447
1.414
1.055
887

Zenta
23.277
23.320
25.062
24.723
23.690
22.827
20.302

Tornjos
2.500
2.677
2.769
3.463
1.874
1.908
1.766
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A LAKOSSÁG ÉLETKOR SZERINTI SZERKEZETE
Zenta lakossága több mint egy évvel idősebb a vajdasági átlagnál.
A legidősebb Kevi falu lakossága 43,8 évvel, a legfiatalabb és a vajdasági átlag alatti egyetlen település,
Tornyos lakossága, ahol az átlagéletkor 39,5 év, míg a teljes község lakosságának átlagéletkora 40,9 év.
Zenta község lakossága a mély demográfiai öregség szakaszába ért!
A lakosság életkor szerinti szerkezete:
A település
neve
Bogaras
Felsőhegy
Kevi
Zenta
Tornyos
Község
Vajdaság

Öregedési
index

Részvételi arány
Átlagéletkor

0-14

40,8 év
40,6 év
43,8 év
40,9 év
39,5 év
40,9 év
39,8 év

15-65

15,9 %
17,6 %
13,5 %
15,7 %
17,6 %
15,9 %
15,9 %

65 +

68,5 %
65,1 %
66,2 %
67,7 %
66,2 %
67,3 %
68,5 %

15,6 %
17,2 %
20,3 %
16,6 %
16,2 %
16,8 %
15,6 %

65+/0-14
0,98
0,98
1,50
1,06
0,92
1,05
0,98

A lakosság életkor szerinti szerkezete
40-49 év.
3,883
16%

30-39 év.
3,142
12%

50-59 év.
3,682
15%

20-29 év.
3,378
13%

10-19 év.
2,996
12%

0-9 év.
2,589
10%
100+ év.
1
0%

90-99 év.
75
0%

70-79 év.
2,087
8%
80-89 év.
595
2%

60-69 év.
3,088
12%
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vagy még látványosabban:

Felnőttek
18-59 év.
56%

Gyermekek és
fiatalok
1-18 év.
22%

Idősek
60 évesek és
idősebbek
22%

Ha tudjuk, hogy a lakosság 30 éves átlagéletkorral már idősnek számít, akkor sejthetük, hogy melyek
azok a problémák, melyek ebből a helyzetből kifolyólag egyre inkább kifognak éleződni. Zentán és Keviben
az idősek (a 65 évnél idősebbek) száma már napjainkban is magasabb a fiatalok (0-14 év közöttiek)
számánál. Közismert, hogy az elöregedés időszakában levő lakosság körében több az idős nő, tekintettel arra,
hogy a nők várható életkora magasabb. Kissé meglepő, de ez a jelenség egyedül Zentán tapasztalható, míg az
összes többi településen kevesebb nő és több férfi él. Így, noha a községben az átlagéletkor magasabb a
tartomáyi átlagéletkornál, a község az elnőiesedés tekintetében (1.045,6) a tartományi átlag alatt van (1.063).
A község lakosainak teljes száma: 25.568

A férfiak
száma
12,499
49%

A nők
száma
13,069
51%
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A LAKOSSÁG KÉPZETTSÉGSZERINTI SZERKEZETE
A lakosság képzettség szerinti szerkezete meghatározásának két eleme az írástudás és az iskolai
végzettség (iskolázottság). Az 2002. évi népszámlálás eredményei szerint Zenta község területén 332 tizenöt
évesnél idősebb írástudatlan ember élt, ami a lakosok 1,5%-át teszi. Ebből az írástudatlan férfiak száma 135,
az írástudatlan nőké pedig 197. Ezeket az adatokat elemezve megállapíthatjuk, hogy a községben az
írástudatlanok száma jelentősen alacsonyabb a tartományi átlagnál (2,5%). Zenta Vajdaság északi részén terül
el, mely terület az írástudatlanok alacsony részarányáról ismert. Mégis, noha a zentai falvakban a lakosság
csak 20,6%-a él, a községben található írástudatlanok 50,9%-a a falvakra esik. Zentán az iskolázottság
hasonló, mint a tartományi átlag, azzal, hogy kevésbé kifejezett a nemek közötti iskolázottságbeli különbség.

Nem

Összesen

Össz.
F
N

21.497
10.397
11.100

Iskolai
képzettség
nélkül vagy
az ált.isk 1-3
osztálya
913
354
559

Az
általános
iskola 4-7
osztálya

Általános
iskola

Középiskola

Főiskola

Egyetem

Ismeretlen

4.052
1.557
2.495

5.631
2.633
2.998

8.877
4.824
4.053

1.037
492
545

958
522
436

29
15
14

Százalékban kimutatott
Az iskolai végzettség szerinti szerkezet százalékban
Egyetem
4.5%

Ismeretlen
0.1%

Főiskola
4.8%

Iskolai képzettség
nélkül vagy az
ált.isk 1-3 osztálya
4.2%
Az általános iskola
4-7 osztálya
18.8%

Középiskola
41.3%

Általános
iskola
26.2%

szerkezet:

Nem

Összesen

Össz.
F
N

100,0
100,0
100,0

Iskolai
képzettség
nélkül vagy
az ált.isk 13 osztálya
4,2
3,4
5,0

Az
általános
iskola 4-7
osztálya

Általános
iskola

Középiskola

Főiskola

Egyetem

Ismeretlen

18,8
15,0
22,5

26,2
25,3
27,0

41,3
46,4
36,5

4,8
4,7
4,9

4,5
5,0
3,9

0,1
0,1
0,1
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Az iskoláztatási színvonal alapján előállt kedvezőtlen helyzet nagy részt annak az eredménye, hogy az
iskolázott káderek tömegesen hagyják el az országot és költöznek külföldre, de részben a lakosság
szegénységének és nemzetiségi szerkezetének is betudható (a magyar etnikai közösséghez tartozó
lakosoknak a szerb nyelv hiányos ismerete).
A LAKOSSÁG ETNIKAI SZERKEZETE
A lakosság etnikai szerkezete

Romák
2.3%
Nem nyilatkozik
2.5%
Jugoszlávok
1.5%
Montenegróiak
0.5%

Magyarok
80.5%

Albánok
0.2%
Szerbek
10.7%

A HÁZTARTÁSOK SZÁMA
Annak ellenére, hogy a lakosok száma csökken, ami az 1971. évi népszámlálástól kezdve
nyilvánvaló, a háztartások száma, Tornyos kivételével, minden községben 1981-ben éri el csak a maximumot.
Ennek az oka az elhúzódott folyamat, melynek során a háztartás egy családra csökkent. A 2002. évben 1440nel, azaz 12,7%-kal volt kevesebb háztartás, mint a maximumok képviselő 1981. évben. A háztartások
átlagnagysága 2,6 főre csökkent, ami a második világháborút követő időszakhoz képest 0,6 tagú, illetve
18,75%-os háztartásonkénti csökkenést jelent.
Zentán egyre több az egyedül élő és/vagy idős személyekből álló háztartás, ez pedig azt jelenti, hogy
egyre több gondoskodást és pénzt kell fordítani a lakosság ezen kategóriájának elhelyezésére. Ezekben a
háztartásokban a családtagok száma átlagosan 2,6 személy.
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A háztartások száma Zenta község területén a 2002. évi népszámlálás adatai szerint:
A háztartások száma Zenta község területén
Összesen: 9.966

Zenta
7,938

Felsőhegy
739

Bogaras Kevi
355
283

Tornyos
651

Egy átlagos háztartás nagyságának változása
4
3.5

3.7
3.6

3.4
2.8

3.3

3

3

2.6

2.5
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Az elnéptelenedés és az életszínvonal emelkedésének következtében Zenta község területén az 1991.
évtől felesleges lakófelületek mutathatók ki, melyek területe a 2002. évben elérte az irigylésre méltó 10%-ot.
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Az egy háztartásra jutó lakások számának változása
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MUNKAKÉPES LAKOSSÁG
A munkaképes lakosság
Összesen: 25.568

Személyi jövedelem
6,115
23.9%

Aktív
11,331
44.3%

Eltartott
8,083
31.6%
Külföld
39
0.2%

A
lakosság munkaképes részét azok a 15 évesnél idősebb személyek alkotják, akik valamilyen tevékenységgel
foglalkoznak, a munkát kereső munkanélküliek, illetve azok a személyek, akik ideiglenesen felfüggesztették
tevékenységük folytatását. A személyi jövedelemmel rendelkező személyek azok, akik nyugdíjból,
vagyonukból származó bevételeikből vagy más személyi jövedelemből teremtik elő az élethez szükséges
pénzeszközöket.
Az lakosság eltartott része nem valósít meg az élethez szükséges saját eszközöket, így a szüleik, a
rokonaik vagy más személyek tartják el őket, beleértve a jogi személyeket is.
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A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMÁNAK ÉS SZERKEZETÉNEK AZ ÁTTEKINTÉSE
A munkanélküliek száma: 2.500
Nők: 1.247
Összesen: 49,84%
Szolgálati idő nélküliek: 962
Nők: 527
Összesen: 54,78%
Szociális védelemben részesülők száma: 9,3%
A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal hivatalos adataival szemben, nem hivatalos megítélések szerint
Zenta község területén mintegy 4.000 munkanélküli él. Ennek a nagy számbeli különbségnek több oka van.
Részben ide tartoznak azok a munkanélküliek, akiket a foglalkoztatásról szóló törvény értelmében töröltek a
nyilvántartásból, mert nem jelentkeztek rendszeresen a hivatalnál, nem jelentkeztek hívásra, továbbképzésre,
igazolt ok nélkül visszautasították a felkínált munkát stb. A másik ok az, hogy sokan, hogy biztosítani tudják
saját és/vagy családjuk létfenntartását „fekete munkával“ foglalkoznak, napszámba járnak, csempésznek, a
piacon árulják a háztájiban termelt termékeket, illetve mások árúját árulják.... A Nemzeti Foglalkoztatási
Hivatal zentai kirendeltségének nyilvántartásában olyan személyek is szerepelnek, akiknek nem áll
szándékukban dolgozni, illetve elfogadni a felkínált munkalehetőségeket. Ezeknek az embereknek a nagy
része azért jelentkezik be, hogy egészségügyi biztosításban, szociális segélyben, családi pótlékban és
pénzjuttatásokban részesüljön.
A 2007. évben Zenta község területén 5302 nyugdíjas élt, ebből a családi nyugdíjra jogosultak száma
2971, a rokkant- és öregségi nyugdíjra jogosultaké 1026, a mezőgazdasági és önálló tevékenységből eredő
nyugdíjra jogosultaké pedig 1305.
A SZOCIÁLIS VÉDELEM KULCSSZEREPLŐI ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN
A község alapvető szervei mellett, mint a Községi Képviselő-testület, a község polgármestere és a
Községi Tanács, a szociális politika tervezésében változtatásában érdekelt felek, hordozók és segítők Zenta
község területén az alábbiak:
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ MUNKATESTÜLETEI, MELYEKNEK A
MUNKÁJA KAPCSOLATBAN VAN A KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKÁJÁVAL:
1. költségvetési, pénzügyi és gazdasági bizottság (5 tag)
2. egészségügyi bizottság (5 tag)
3. oktatási bizottság (5 tag)
4. sport- és ifjúságügyi bizottság (5 tag).
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET IDEIGLENES MUNKATESTÜLETEI, MELYEKNEK A
MUNKÁJA KAPCSOLATBAN VAN A KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKÁJÁVAL:
1. a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság (9 tag)
2. foglalkoztatási bizottság (7 tag)
3. szociális-gazdasági bizottság (9 tag)
4. a Gyermekjóléti Akcióterv megvalósulását figyelemmel kísérő bizottság (9 tag)
5. helyi csoport a roma származású gyerekek rendszeres óvoda- és iskolalátogatásának ellenőrzésére
(5 tag)
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A
POLGÁRMESTER
VAGY
A
KÖZSÉGI
TANÁCS
ÁLTAL
MUNKATESTÜLETEK:
1. biztonsági tanács (15 tag)
2. a fejlődésben gátolt gyermekeket kategorizáló bizottság (6 tag)
3. a gyermekek és fiatalok védelmével foglalkozó munkacsoport (13 tag)
4. a családon belüli erőszak megakadályozásával foglalkozó munkacsoport (9 tag).

KINEVEZETT

Következik a Zenta község területén működő helyi közösségek bemutatása:
A zentai TISZAPART - ALVÉG Helyi Közösség lakosainak száma mintegy 8.486 fő. A helyi közösségben
nincs sok iskolázatlan ember, viszont a munkanélküliek legtöbbje mégis ebből a csoportból kerül ki. A helyi
közösség területén kis számú roma lakosság él (a Szavolyai Jenő utcában és a TAMP-pal szemben), akik
anyagilag többnyire biztosítottak. A szociális problémák megoldására az önkormányzat nem biztosít anyagi
eszközöket a helyi közösség számára. A helyi közösség irodája számítógéppel és telefonnal van felszerelve.
A zentai KERTEK Helyi Közösség lakosainak száma mintegy 6.500 fő. Zenta község lakosságának
iskolázatlan és munkanélküli része főleg ennek a helyi közösségnek a területén él. A helyi közösség területén
jelentős számú roma lakos él, illetve a zentai romák többsége ennek a helyi közösségnek a területén él. A
roma települést, amely a helyi közösség szélén terül el Keceli telepnek hívják, itt mintegy 500 személy él, a
település nem urbanizált, a zentai kat. község telekkönyveiben pedig szántóföldként vezetik. A Népkonyha is
ennek a helyi közösségnek a területén működik, ahol naponta mintegy 400 adag ételt főznek a város területén
élő szociálisan legveszélyeztetebb személyei számára. A helyi közösségben működik egy a szociális
védelemmel foglalkozó bizottság, de anyagi eszközök hiányában munkája inkább formális jellegű. A helyi
közösség irodája számítógéppel, telefonnal és internettel felszerelt.
A zentai KÖZPONT – TÓPART Helyi Közösség lakosainak száma 6.637 fő. A lakosság legnagyobb része
elöregedett és egytagú háztartásokban él. A helyi közösség 70 lakosa használja a Népkonyha szolgáltatásait.
A helyi közösség a községet is jellemző azonos problémákkal találja szemben magát: elöregedett lakosság, a
gyerekek külföldön élnek, a szülők magányosak. A helyi közösség irodája szolidan felszerelt. Régebbi
épületben található, amelyet rendszeresen karbantartanak.
Felsőhegy Helyi Közösség mintegy 1.873 lakost számlál. A lakosság rendkívüli mértékben elöregedett – az
átlagéletkor 49 év., az újszülöttek száma rohamosan csökken. A helyi közösség területén a szociális
védelemről a Szociális Védelmi Központ gondoskodik. A helyi közösség területén sok tanya található,
melyek lakosságát főleg idősebb személyek képezik. Róluk senki sem gondoskodik, feltehetőleg sehol
nincsenek nyilvántartva. A helyi közösség irodája számítógéppel és internettel felszerelt.
Tornyos Helyi Közösség lakosainak száma 1.750 fő. A lakosság teljes létszámának 15%-át képezi a roma
lakosság. A roma lakosság egyúttal szociális problémának is tekinthető, mivel a helyi közösség területén
nincs munkalehetőség. Nemrégen a mezőgazdasági szövetkezetben még lehetett idénymunkát kapni, a
szövetkezet magánosítása és a mezőgazdasági termelés nagyobb arányú gépesítése után megszűnt az
idénymunka iránti igény. A lakosság nagy része egytagú háztartásokban él (mintegy 600 háztartás, azaz a
lakosság egynegyede él egytagú háztartásokban), akik rá vannak szorulva a segítségre, nem csak anyagi
értelemben, hanem fizikális értelemben is, mivel a magányos idős emberek gyermekeinek többsége már nem
él a faluban. A Mezőgazdasági Vállalat privatizációja után és az ország egész területén uralkodó gazdasági
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állapotok következtében nagyon nagy arányú a fiatalok körében a munkanélküliség. A 90-es években a
Caritas megpróbálta tevékenységét kiterjeszteni a helyi közösség területére is (élelmiszercsomagok, tűzifa,
ruházat osztása), azonban a lakosság összetétele miatt a munka nem folyt zavartalanul, mivel a „többségi“
lakosság soha nem került sorra a segélyek osztásakor. Mindezek miatt a Caritas aktivistái nem jártak többé a
helyi közösségbe. A helyi közösség irodájában van fénymásoló, számítógép, telefon, telefax és internet
kapcsolat.
Kevi Helyi Közösség lakosainak száma 856. A lakosok 90%-a mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. A
lakosság elöregedett, noha az utóbbi néhány évben emelkedett az első osztályba induló tanulók száma. A
faluban 20 munkanélküli személy van. Kevi Helyi Közösség van legtávolabb a községi központtól és a
faluban külön problémát jelent az elégtelen telefonhálózati lefedettség. Külön problémát jelent az is, hogy a
lakosság számához viszonyítva a helyi közösség területe túl nagy. A helyi közösség területén a tanulók csak
az általános iskola első négy osztályát fejezhetik be, az orvosi rendelő pedig hetente két alkalommal dolgozik.
A helyi közösség irodájában van számítógép és telefon.
Bogaras Helyi Közösség területén 724 lakos él, a lakosok száma folyamatosan csökken. A háztartások
száma 283. A lakosok túlnyomó részét nyugdíjasok teszik, a munkanélküliek aránya pedig 19%. A fiatalok
többnyire elhagyják a települést és a környező falvakba vagy Zentára költöznek.

A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK
ELEMZÉSE
Zenta község területén a következő stratégiai dokumentumok vannak életben:
1.
Zenta községnek a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési terve –
a kidolgozását az önkormányzat támogatta.
2.
Gyermekjóléti Akcióterv – kidolgozását az UNICEF, megvalósítását az önkormányzat
támogatja.
3.
A romák iskoláztatási szintje fejlesztésének helyi akcióterve, amely a 2008-tól 2010-ig terjedő
időszakra vonatkozik – kidolgozását az Újvidéki Emberjogi Központ, megvalósítását az önkormányzat
támogatja.
A megítélés szerint a meglévő stratégiai dokumentumok összehangoltak.
A községi fejlesztési terv és a Gyermekjóléti Akcióterv implementálása a 2007. évben kezdődött. Zenta
község költségvetési eszközökkel támogatja a tervek implementálást.
A romák iskoláztatási színvonalának javítására irányuló akcióterv implementálása a 2008. évben
kezdődik.
A 2008. évben kezdődött a fiatalokra vonatkozó akcióterv kidolgozása, az év második felében pedig
várható annak implementálása
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SZEKTORELEMZÉS
EGÉSZSÉGÜGY:
Zenta község területén az alábbi egészségügyi intézmények működnek:
- Általános Kórház,
- Egészségház,
- Gyógyszertár.
A kórházon belül a következő osztályok léteznek: belgyógyászat, sebészet, rehabilitáció, ideg- és
elmegyógyászat, gyermekosztály, tüdőosztály, nőgyógyászat, szülészet és orr-, fül- és gégeosztály. A Kórház
kereteiben működő szolgálatok és rendelők a következők: RTG szolgálat, szemészet, laboratórium,
transzfúzió, mikrobiológia, ultrahangos diagnosztika és patológia. A zentai Egészségház keretein belül
Zentán és a község többi településén 6 rendelő működik. A betegségek elemzéséből kitűnik, hogy a
legelterjedtebbek a légúti megbetegedések, a második helyet a vérkeringési rendszer betegségei foglalják el,
ezt követik az izom- és csontrendszer, valamint a kötőszövetek betegségei, az urológiai- és nemibetegségek,
gyakoriság szerint az ötödik helyen pedig a lelki betegségek és a viselkedészavarok állnak.
OKTATÁS
A zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézmény – Az utolsó rendelkezésre álló adatok szerint az
intézményben 101 személy dolgozik, 4 férfi és 97 nő. A gyermekek teljes létszámának elemzése azt mutatja,
hogy a gyermekek száma folyamatosan csökken: 937-ről (a 2000/2001. tanév) 729-re (a 2006/2007. tanév). A
magyarázatot az alacsony natalitásban kell keresni. A beiratkozott gyerekek közül 54 szociálisan
veszélyeztetett, és szociális segélyben részesülők gyermekeiről van szó (főleg roma gyerekek).
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola – A munka a 5 munkaegységben és 2 kihelyezett tagozaton
folyik:
1.
2.
3.
4.

5.

A zentai Emlék Iskola Munkaegység - az iskolának 24 tagozata és 520 tanulója van. A tanítás
szerb és magyar nyelven folyik.
A zentai Thurzó Lajos Munkaegység – az iskolának 23 tagozata és 506 tanulója van. Az iskola
keretein belül több speciális tagozat is működik (összesen 11 tagozat 79 tanulóval). Az oktatás
magyar nyelven folyik.
A zentai November 11. Munkaegység – az iskolának 27 tagozata és 568 tanulója van. Az oktatás
szerb és magyar nyelven folyik.
A felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Munkaegység – a tanítás összesen 204 tanulóval 8 rendes és
2 speciális tagozaton folyik.
A tornyosi Tömörkény István Munkaegység – az iskolának 24 tagozata és 285 tanulója van. Az
oktatás szerb és magyar nyelven folyik..

A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola - 358 tanulója van. Az oktatás Zentán és a csókai,
tornyosi és felsőhegyi kihelyezett tagozatokon folyik.
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Zenta községben 4 középiskola működik, éspedig:
A zentai Gimnázium - 1876 óta működik. 1990-ben a Vajdaság AT képviselő-testülete és a Zentai
Községi Képviselő-testület határozata alapján társadalmi-nyelvi és természettudományi-matematikai
gimnáziumként alakult meg. A 2006/2007. tanévben 19 tagozata és 439 tanulója volt.
A zentai Boljai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium - a gimnáziumnak 4 tagozata és 71
tanulója van. Az oktatás magyar nyelven folyik..
A zentai Egészségügyi Középiskola – 1959-ben jött létre. Az iskolának a következő profilú
egészségügyi szakemberek képzésére van engedélye: ápolónő-technikus, fizioterapeuta-technikus,
gyógyszerészeti technikus, nőgyógyászati-szülészeti nővér. Tekintettel az ebbe az iskolába iratkozó tanulók
nagy létszámára az iskolában 13 tagozat nyílt és 400 tanulója van. Számot kell viselni arról, hogy a
munkaerőpiacon ne legyen túlkínálat az egyes szakmákból, ezért újabb ágazatok bevezetésén kell
gondolkodni.
A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola – az iskolának 18 tagozata és 504 tanulója van. Az
oktatás szerb és magyar nyelven folyik. Tekintettel az ebbe az iskolába iratkozó tanulók nagy létszámára
ügyelni kell az irányzatokra iratkozó tanulók számára, hogy ne kerüljön sor a munkapiac telítődésére és az
azonos oktatási profilú munkanélküliek számának növekedésére.
Kertészeti Főiskola – Zenta község területén működik a budapesti „CORVINUS“ Egyetem kihelyezett
tagozatakén a Kertészeti Főiskola. Fő profilja a virágkertészet és a kertészmérnök-képzés. 198 hallgatója van.
Az oktatás magyar nyelven folyik.
Ipari Menedzsmentképző Műszaki Főiskola – a krusevaci Ipari Menedzsmentképző Műszaki Főiskola
oktatási központja. Az iskolába eddig 500 hallgató iratkozott be, akik közül 260 szerezte meg az ipari
menedzsment mérnöke címet. Pillanatnyilag a konzultációs oktatást 150 hallgató látogatja, akiknek 20%-a a
környező községekből jön.
FOGLALKOZTATÁS
A községben működik a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal Nagykikindai Fiókjának zentai
kirendeltsége 3 foglalkoztatottal.
KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK
Vöröskereszt Zenta – 1882-ben alapult emberbaráti és önkéntes szervezetként és a Vöröskereszt
egyetlen nemzeti társasága a Szerb Köztársaságban. A Vöröskereszt a Szerb Köztársaság közhatalmi
szerveinek a támogatója. A szociális tevékenységen kívül a szociális védelem, az edukálás és az
egészségvédelem terén is működik. A 2007. évben összesen 1740 tagja volt. Rendelkezik szolid
infrastruktúrával és humán erőforrásokkal, két foglalkoztatottja, 178 volontőre van, közöttük orvosok,
okleveles szociális dolgozók, okleveles jogászok, egészségügyi technikusok, fodrászok, borbélyok,
mechanikusok-karbantartási dolgozók, gépkocsivezetők és képzett gerontológiai háziasszonyok.
Zenta község Nyugdíjasok Egyesülete - Önkéntes emberbaráti-szociális szervezetként alapult,
amelyben a tagok közös érdekeik, illetve az egészségügy, nyugdíj- és rokkantbiztosítás és más területeken
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felmerülő szükségleteik védelmét és előmozdítását valósítják meg. Zenta községben összesen 5.302
nyugdíjas van. A nyugdíjasok teljes száma 65%-ának a nyugdíja 18.000,00 dinár alatti. A legtöbb
nyugdíjasnak 8.000,00-től 10.000,00 dinárig terjedő nyugdíja van.
Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete - rokkantsági és emberbaráti, apolitikai és nonprofit szervezet, amely a működésével 3 községet fed (Ada, Zenta, Magyarkanizsa). A szervezet által
lefedett területen több mint 500 különböző fokozatú halláskárosult van nyilvántartva. Az 1976. év óta egy
személy van állandó munkaviszonyban, a szervezet titkára, aki rendelkezik jelbeszéd tolmács tanúsítvánnyal.
A szervezetnek van irodája, társalgója (klub) és más szervezetekkel közös vizesblokkja, azonban nem
rendelkezik telefaxszal, internettel, nyomtatóval stb.
A Kis Szent Teréz Egyházközség kereteiben működő CARITAS - egy kormányon kívüli
szervezet, amelynek a célja, hogy támogassa a marginalizált személyeket, gyerekeket, illetve az idős és
magányos embereket tekintet nélkül vallási, nemzeti és politikai hovatartozásukra.
Napraforgó Civil Szervezet Zenta - a helyes népesedési tudat alakításával foglalkozik. Aktívan
működik 2003 óta, meglátogatnak minden családot, amelyben az év folyamán újszülött születik. A szervezet
meglelte a „fehér pestis” elleni harc megfelelő modelljét, illetve a polgárok száma veszélyes csökkenése
megakadályozásának és a lakosságszám növekedésének modelljét. A legveszélyeztetettebbeket támogatja
ruházattal, lábbelivel, játékokkal, bútorral, háztartási gépekkel és egyéb háztáji kellékekkel, amelyeket a
polgárok és más jótékony civil szervezetek adományaiból gyűjt. Az egyesület Zenta község tulajdonában
levő üzlethelységet használ, egyéb felszereléssel nem rendelkezik.
Petra Polgárok Egyesülete Zenta - 2003-ban alapult mint felekezetközi keresztény egyesület. Az
egyesület célja általános- és szakirodalom beszerzése, valamint azok elhelyezésének megszervezése a
művelődési-oktatási intézményekben, a fiatalokkal való megismertetésük és a fiatalok, az oktatókáder és a
szülők képzése az alkoholizmus, narkománia és szexuális úton terjedő betegségek terén. Dolgoznak az
értékrend, az erkölcs és az emberi tulajdonságok elfogadott keresztényi elvek szerinti megőrzésén és
megismerésén. Jó együttműködést valósít meg a Stevan Sremac Általános Iskolával, ahol
műhelyfoglalkozásokat tartanak a tanulók és tanárok számára (A fiatalok az élet küszöbén program
kereteiben, melynek elfogadása folyamatban van). Az egyesület munkája volontőri alapokon működik.
Várják a községi támogatást egy szakember elhelyezését illetően.
Tincs Tisza Menti Nagycsaládosok Egyesülete - a nagycsaládosok egyesületét 1995-ben 15 több
mint három gyermekes család alapította. Az egyesület alapvető célja a nagycsaládok valamennyi pozitív
értékének bemutatása, a polgároknak az élet és az anyaság tisztelete szellemében való edukálása, a
házasság, a család és az új generációk iránti felelősségérzet erősítése, a nagycsaládosok érdekeinek
képviselete, a nagycsaládosok támogatása. Az egyesület célja, hogy serkentse a születési arányszámot, hogy
megőrizze a házasság intézményét és a társadalomnak promoválja a nagycsaládok felbecsülhetetlen értékét.
Az egyesület az aktivitásai során őrzi a nagycsaládok érdekeit.
Kéz a Kézben Mentálisan Sérült Embereket Segítő Szervezet - a társaság alapvető célja, hogy
maga köré gyűjtse a szellemi fejlődésben gátolt személyeket, a szüleiket és azokat a személyeket, akik
készek nekik segíteni. A társaság célja, hogy a fejlődésben gátolt személyeket elfogadják a társadalom
tagjai, hogy a társadalom tagjait meggyőzze, hogy a szellemi fejlődésben gátolt személyek is figyelemre és
tiszteletre méltó személyek, hogy a társadalom egészséges tagjai legyenek toleránsabbak a beteg
polgártársaikkal szemben. A társaság célja továbbá, hogy segítse azokat a személyeket, akik az általános
iskola speciális tagozatát fejezték, és nincsenek abban a helyzetben, hogy további iskoláztatáson vegyenek
részt, illetve azokat a személyeket, akik esetében a retardáltság olyan mértékű, hogy nem is válhattak
tagjaivá az oktatási rendszernek.

- 40 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

REMÉNY Civil Szervezet Zenta - önálló, párton kívüli, önkéntes és tömeges emberbaráti szervezet,
amely maga köré gyűjt minden polgárt, aki szeretne együttműködni az emberbaráti tevékenység
megvalósításában és szeretné hozzájárulását adni a polgárok szociális és gazdasági helyzetének javításához.
Az egyesület alaptevékenységének kereteiben foglalkozik a veszélyeztetetteknek nyújtandó közvetlen
támogatás ügyeivel, egészségügyi programokkal, idősek és gyerekek aktivitásainak megszervezésével,
szociális programokkal, szervezi a polgárok egymás közötti segítségnyújtását és más aktivitásokat,
összhangban az egyesület alapszabályával és munkaprogramjával.
ADOMÁNYOZÓK, PROGRAMOK, PROJEKTUMOK
Zenta község eddig csak beruházási jellegű donációs projektumokban vett részt.

ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS VÉDELEM
SZEMSZÖGÉBŐL
A 2006. évi költségvetés
A 2006. évben a község teljes költségvetési eszközeinek a 2,98%-a lett szociális védelemre fordítva.
A község polgármestere, mint a költségvetés végrehajtója, a folyó költségvetési tartalékból 516.640,00 dinárt
fordított a szociális szükséghelyzetben élő emberek problémáinak megoldására.
A 2007. évi költségvetés
A 2007. év folyamán a költségvetési eszközök mintegy 3,21%-a lett szociális védelemre fordítva. A
község polgármestere, mint a költségvetés végrehajtója, a folyó költségvetési eszközökből 191.052,00 dinárt
fordított a szociális szükséghelyzetben lévő emberek problémáinak megoldására.
A 2008. évi költségvetés tervezete
A 2008. évi költségvetési terv a teljes községi költségvetési eszközök 3,98%-át irányozza elő szociális
védelemre.
A szociális védelemnek, mind köztársasági, mind községi szinten egyre nagyobb figyelmet
szentelnek, és ez kifejezésre jut az évente a szociális védelem területére kiválasztott községi költségvetési
eszközöknek a fent bemutatott növekedésében is.
SZOCIÁLIS JELLEGŰ CÉLOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ZENTA
KÖZSÉG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
LEÍRÁS
TERVEZETT ESZKÖZÖK
Tanulók utazási költségei
6.880.000,00
Egyetemi ösztöndíjak
2.120.000,00
Gyermekjóléti akcióterv
1.000.000,00
Ifjúsági akcióterv
1.000.000,00
A roma gyermekek beiskolázásának akcióterve
400.000,00
A emberbaráti és karitatív tevékenységgel foglalkozó civil szervezeteknek
4.950.000,00
nyújtott támogatás– közvetlen költségvetési felhasználók
A Szociális Védelmi Központnak átutalt, szociális védelemre szánt
1.100.000,00
eszközök
Összesen:
17.450.000,00
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A Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatással és társadalmi tevékenységgel foglalkozó
osztálya – ez a szolgálat normatív, szakmai és adminisztratív ügyeket intéz azon törvények és egyéb
előírások végrehajtása céljából, amelyeknek az alkalmazása a községek feladata, és amelyek a következő
területekre vonatkoznak: gyermekvédelem, szülési szabadság, iskoláskor előtti, általános iskolai és
középiskolai oktatás, a tanulók és az egyetemi hallgatók életszínvonala, szociális védelem, elsődleges
egészségvédelem, a harcosnyugdíjjasok védelme, társadalmi és emberbaráti szervezetek, művelődés,
tájékoztatás és vallási közösségek.
A zentai Szociális Védelmi Központ – A zentai Szociális Védelmi Központot a Községi Képviselő-testület
az 1977. november 24-én hozott rendeletével alapította. A Szociális Védelmi Központ végzi mindazokat a
feladatokat, amelyeket hatáskörébe sorol a családi viszonyokról szóló törvény, a büntetőeljárásról szóló
törvény, a Büntető Törvénykönyv, a menekültekről szóló törvény, a menekültek ellátásáról szóló
kormányrendelet és a Községi Képviselő-testület.
Megemlítjük, hogy 2007-ben (a lakosság össz létszámához viszonyítva) a Központ dolgozóihoz a
lakosság 10 % - a fordult, és ez azon személyek száma, akik használókként lettek bejegyezve, de meg kell
hogy jegyezzük, hogy sok az olyan polgár, aki időnként fordulnak információért, tanácsért, pillanatnyi
segítségért a központhoz.
A 2008. évben sor került a különös szükségletekkel élő felnőttek napközijének bővítésére, ami a
felnőtt személyekről való gondoskodás külön modelljét képezi. A napközi lehetőséget nyújt a felnőttek egész
napos gondozására, alapvető egészségügyi szükségleteik kielégítésére, és arra, hogy a szakorvosok
ellenőrizzék állapotukat és javasolják a legmegfelelőbb további gyógykezelésüket, illetve életvitelüket. A
rokkantak és fogyatékkal élő személyek napközije a Szociális Védelmi Központ keretein belül, illetve az idős
és felnőtt személyek napközijének bővítésével jött létre.
Erre a célra a tartomány és az önkormányzat is különített el eszközöket, a helyiség adaptálását pedig
2008 júniusáig kellene befejezni.
Ebben a létesítményben tervezik az aszociális viselkedésű gyermekek és fiatalok nappali barátkozását
szolgáló klub megnyitását is. A központ szakemberei szükség szerint pszicho-szociális foglalkozást
szerveznek a gyermekek ezen kategóriája számára.
A központnak 24 órán keresztül működő ügyeletes telefonvonala van, amelyre bejelentést tehet a
község minden polgára. A rendőrség, az oktatási intézmények és a Községi Bíróság, minden esetben
rendelkezésre áll, ahol szükség van a szakemberek gyors beavatkozására.
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS
RENDELETEI
Zenta község statútuma nem tartalmaz külön rendelkezéseket a szociális védelemmel kapcsolatban, de
a Községi Képviselő-testület hozott olyan rendeleteket, amelyek tárgyát a szociális védelemmel kapcsolatos
jogok megvalósítása képezi.
A szociális védelem területén a zentai Községi Képviselő-testület a következő rendeleteket hozta:
1. Az otthoni segítségnyújtásról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapjának 3/95 száma) – Az
otthoni segítségnyújtásról szóló rendelet meghatározza az otthoni segítségnyújtás, mint a szociális
védelem nem kötelező formájának, a Szociális Védelmi Központ általi megvalósításának módját. A
község területén a segítségre való jog megvalósításáról Zenta község gondoskodik, míg a Szociális
Védelmi Központ az otthoni segítségnyújtás tevékenységét végzi. Az otthoni segítségnyújtásra való jogot
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idős és magatehetetlen, krónikus betegségben szenvedő és más olyan személyek számára biztosítják, akik
nem tudnak magukról gondoskodni és családjuk sem tudja őket megfelelő ellátásban részesíteni, illetve
nélkülöznek minden fajta családi gondoskodást és a lakóhelyük Zenta község területén van. Kivételes
esetben, házi segítségnyújtásban részesülhetnek azok a Zenta község területén élő idős személyek is, de
nem tudnak magukról gondoskodni, azzal a feltétellel, hogy megfizetik a szolgáltatás teljes gazdasági árát, a
Szociális Védelmi Központnak pedig lehetősége van ezen szolgáltatás biztosítására. A rendelet értelmében
idős személynek az 55. életévüket betöltött nők, illetve a 60. életévüket betöltött férfiak tekinthetők.
2. Zenta község területén a szociális védelem bővített formáiról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja 5/94 szám) – Ezzel a rendelettel az önkormányzat, anyagi lehetőségeihez mérten, egyszeri
segélyben részesíti azokat a személyeket, akik váratlanul vagy pillanatnyilag szociális szükséghelyzetben
találják magukat. Az egyszeri segély pénzben vagy más anyagi formában nyújtható. Az egyszeri segély
összege nem lehet nagyobb a köztársaság gazdaságában kifizetett havi átlagfizetés összegénél. Az
egyszeri segélyre való jog a Szociális Védelmi Központon keresztül valósítható meg. A Szociális
Védelmi Központ szakszolgálata értékeli a segélyre való jog igazoltságát, meghatározza annak formáját
és mértékét. Az erre szánt eszközök a község költségvetésében biztosítottak.
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A SZOCIÁLIS VÉDELEM MEGLÉVŐ SZOLGÁLTATÁSAI
A SZOCIÁLIS VÉDELEM TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ JOGOK, AMELYEKET ZENTA KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSE PÉNZEL
A védelem formája
Háziápolás és otthoni segítségnyújtás
Nappali benntartózkodás
Az egyszeri pénzbeli segélyben részesülő
családok száma
Az egyszeri anyagi segélyben részesülő családok
száma
A felszerelésben részesülők száma a szociális
védelmi intézményben való elhelyezés vagy
családi elhelyezés esetében.
A költségvetésből fizetett, ösztöndíjban részesülő
tanulók és egyetemi hallgatók száma
A havi bérletre járó szubvenciót használó
középiskolások száma
A karitatív és emberbaráti tevékenységgel
foglalkozó civil szervezeteknek nyújtott
támogatás – közvetlen költségvetési használók
A karitatív és emberbaráti tevékenységgel
foglalkozó civil szervezeteknek nyújtott
támogatás – pályázati úton
Felnőttek napközije
Idősek napközije
Temetési költségek

A felhasználók száma 2007-ben
Gyermekek
Felnőttek
Idősek
Összesen
és fiatalok
15
11
26
17
115
58
190
172
410
2

8

10

510

510

347

347
14
7
88
170
37
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A SZOCIÁLIS VÉDELEM TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
A
HOGYAN
A
HASZNÁLÓK
VISZONYUL AZ
SZOLGÁLTATÓ
A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE
SZÁMA
ÖNKORMÁNYZAT A
ELNEVEZÉSE
2007-BEN
SZOLGÁLTATÓHOZ
a zentai
„Hófehérke“
Iskoláskor Előtti
Intézmény

A zentai Stevan
Sremac Általános
Iskola

- A szociális segélyben részesülők 54 gyermek
gyermekeinek az intézményben való
tartózkodás ingyenes.
- A különböző szociális helyzetű családok
számára
fizetési
csoportok
állnak
rendelkezésre.
- A szociális segélyben részesülő szülők
nem fizetik a tanszerek megvásárlására
szánt 1.200,00 dinár értékű szülői
részesedést.
- Segélyakciók szervezése a szociálisan
veszélyeztetett gyermekek számára.
- A szociálisan veszélyeztetett gyermekek
nem fizetik vagy részben fizetik a mozi-,
színház-, stb. jegyek árát.
Családlátogatás
a
szociálisan
veszélyeztetett gyermekeknél.
- Az Intézmény igazgatóbizottsága többször
leírta a szociális segélyben részesülő
szegény családok tartozásait.
- Az iskoláskor előtti intézmény a
Napraforgó Civil Szervezettől használt
gyermekruhákat tartalmazó, a Remény Civil
Szervezettől pedig tanszereket,
irodaszereket és tisztítószereket tartalmazó
segélycsomagokat kap.
- Ingyenes uzsonna – civil szervezet
210 gyermek
támogatja,
- Ingyenes ebéd – a zentai Kis Szent Teréz
Egyházközség kereteiben működő Caritas
360 gyermek
szervezete támogatja.
- Iskolai felszerelést és tisztálkodási
szereket tartalmazó csomagok osztása –
civil szervezet támogatja.
- Használt tankönyvek osztása – civil
szervezet támogatja.
- A pénzeszközök egy részének biztosítása
iskolai kirándulásokkor – utazási iroda
támogatja.
- Az általános iskola iskolai felszerelést,
irodaszereket, tisztító és tisztálkodási
szereket tartalmazó segélycsomagokat kap a
zentai Remény Civil Szervezettől.
- az iskola egyes programjait a Helyi
Gyermekakcióterv eszközeiből támogatják.

Az Iskoláskor Előtti
Intézmény működési
költségeit az
önkormányzat fedezi
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szabad 3470 személy

- A munkanélküliek és a munkahelyet 2302 személy
változtatni kívánó személyek nyilvánt.
1060 személy

- Közvetítés munkábaálláskor.

- Tanácsadás és a munkanélkülieknek a 2410 személy
szabad munkahelyekre való irányítása.
- Továbbképzési programok (átképzés és 5 munkáltató
30 tanuló
utóképzés).
- A szakmai gyakorlatok résztvevői,
volontőrök, gyakornokok szakmai
továbbképzési programjainak
finanszírozása.

25 program
40 munkanélküli
25 személy

- Szubvenciók a 30 évesnél fiatalabb és a
45, illetve 50 évesnél idősebb személyek
elhelyezkedésének megkönnyebbítésére.
-Regionális foglalkoztatási programok 1 program 5
(munkahelyek megnyitása költségeinek munkanélküli
finanszírozása, a több mint 5 éve
munkanélküli személyek munkábaállása
érdekében).
- Önfoglalkoztatási programok
A
munkanélkülieket
pénzsegélyre
való
megvalósítása.

56 kérvény
megillető 23 jóváhagyott
jogosultság program

307 kérvény
- A szabad munkahelyek meghirdetése a 305 jóváhagyott
Poslovi-Munkák c. lapban, valamint a jog
hivatal honlapján.
1 pályázat
- Közvetítés külföldön való munkavállalás
esetén a hivatal nyilvántartásában szereplő
4 külföldi
munkanélküliek esetében.
- Munkaengedély beszerzése külföldi állampolgár
állampolgárok részére.
31 munkáltató
620 munkanélküli
- Munkabörze.
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Zentai
Vöröskereszt

- Könyvelői tanfolyam.

1 kivitelező

- Informatikai alapképzés.

10 tanuló
39 képzett
volontőr

A Jószomszédi segítség elnevezésű szociális
védelmi program 1997 óta működik. Ez a
program 2000 óta az idősekről való
gondoskodás programja elnevezést viseli és a
szerbiai Vöröskereszt szintjén működik. A
programot részben adományokból pénzelik
(Kanadai Vöröskereszt, Spanyol Vöröskereszt,
Nagybritanniai Vöröskereszt, a Vöröskereszt és
a Vörös Félhold Szövetségén keresztül.)
Az idősek látogatása, a látogatások alkalmával
pedig: vérnyomásmérés, egészségügyi
tanácsadás, a gerontológiai háziasszonyok
szolgáltatásai, masszázs, bevásárlás
(élelmiszer, gyógyszerek, tisztálkodási szerek
stb.) az idősek orvoshoz, templomba, temetőbe
kísérése, beszélgetés, rendezvényekre kísérés,
gyógyszerek kiíratása az orvosnál, vizsgálatok
és beteglátogatások megbeszélése, a betegek
orvosi vizsgálatra, kórházi kezelésre,
temetésekre való elszállítása, segítségnyújtás a
kert megművelésében, hóeltakarításban,
kórházi látogatás, tanácsadás és egészségügyi
anyag biztosítása a STOMA- és a rákos
betegek számára.
A szolidaritási akciók:
Az emberbaráti segélyek begyűjtésének és
szétosztásának akcióit, ill. az alábbiakat ölelik fel:
- csomagot az újszülötteknek elnevezésű
emberbaráti akció,
- a Szegényég Elleni Küzdelem Nemzetközi
Napja,
- szakmai segítségnyújtás a Caritas szervezet által
vezetett felnőttek napközijének a munkájában,
- szakmai segítségnyújtás a mentálisan sérült
emberek napközijének és a Kéz a Kézben Civil
Szervezetnek a munkájában,
- az Egy csomagot sok szeretettel elnevezésű újévi
csomag akció,
- természetbeni emberbaráti segély gyűjtése és
szétosztása (élelmiszer, iskolai felszerelés, tüzelő,
ruhanemű, bútor, háztartási felszerelés, ágynemű),
- pénzgyűjtés segélycsomagok, ortopédiai
segédeszközök, drága gyógyszerek megvásárlására, műtétek költségeinek fedezése stb...
A Napsugaras ősz elnevezésű rendezvény: az
idősek barátkozása, időseknek szervezett
programok a helyi közösségekben, az

2009. január 23.

178 felhasználó
480 szolgáltatás
havonta

780 felhasználó
2 állandó
munkaviszonyban
lévő szakember,
9 szakképzett
volontőr,
1 gépkocsivezető

117 csomag

15 személy
220 újévi csomag
32 felhasználó

650 felhasználó
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iskoláskor
előtti
intézményekben,
az
iskolákban, a vállalatokban és a civil
szervezetekben minden év októbere és
novembere folyamán, az Idősek Világnapjáról
való megemlékezés, a községi központi
rendezvény megszervezése október folyamán, a
legidősebbek látogatása és ajándékok átadása
(100 éves emberek, 50. és 60. házassági 10 általános
iskolai tanuló
évfordulók stb.).
Megelőző üdülési programok gyermekek és 1 nevelő
felnőttek számára: a Vöröskereszt vajdasági
és szerbiai nyaralóiban az aktivisták, a
szociálisan veszélyeztetettek, az önkéntes
véradók, a különböző versenyek győztesei
számára, biztosított étkezés, szállás, valamint
tartalmas oktató-nevelő és szórakoztató
programok kísértében.

- egészségügyi csomagok,
Zentai
Nyugdíjasegyesület
- burgonya,

50 csomag
4,5 tonna

- 10 kg-os fagyasztott zöldségcsomagok,

80 csomag

- szén az egyesület tagjai számára,

400 tonna

- tűzifa az egyesület tagjai számára,

150 m3

- 8 kg-os hústermékcsomagok,

900 csomag

- ingyenes élelmiszercsomagok.

120 csomag
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Siketek és
Nagyothallók
Községközi
Szervezete Zenta

- kommunikáció a hallássérült emberekkel,
jelbeszéd fordítása különböző intézmények
részére (bíróság, rendőrség, egészségügyi
intézmények stb.),
- a tagság tájékoztatása a hallókészülékek
beszerzését érintő jogaikat illetően,
segítségnyújtás az egészségügyi
biztosítóval és az ORL-szolgálattal való
együttműködésben és az ebből eredő
jogosultságok megvalósításában,

- hallókészülékek beszerzése a
legmegfelelőbb feltételek mellett,
tanácsadás azok szabályos használatát
illetően,

25 személy

2009. január 23.

- finanszírozza

10 család

184 hallókészülék - társfinanszírozás

- elemek és pótalkatrészek biztosítása a
hallókészülékekhez, azok javításának
184 személy
megszervezése, mivel a legközelebbi
megbízott szerviz Újvidéken és Belgrádban
van. Szükség szerint helyszíni látogatás az
idős és beteg személyeknél az elemekkel és
pótalkatrészekkel való ellátás és a
készülékek beállítása céljából,
- különböző előadások szervezése a
rokkantság ezen kategóriájába tartozó
személyekhez
kötődő
témákkal
kapcsolatban,
- a Tartomány és a Köztársaság által a
hallássérültek
számára
szervezett
művelődési, oktatási, sport és egyéb 30 rendezvény
rendezvényeken való részvétel,
- az idősebb rokkant személyek látogatása,
- klubtevékenység,

23 személy

- a szervezet székházában a tagok második
otthonukra találhatnak
58 találkozó
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Vakok és
Látáskárosultak
Községközi
Szervezete
Szabadka

- a látáskárosultak klubja.

44 személy

- társfinanszírozás

A Multiplex
Szklerózisban
Szenvedők ÉszakBánáti Körzeti
Szervezete,
Törökkanizsa

- a multiplex szklerózisban szenvedők
rehabilitációja.

2 személy

- társfinanszírozás

A zentai Szociális
Védelmi Központ

- otthoni segítségnyújtás.

16 személy

- finanszírozza

- idősek és felnőttek napközije,

210 személy

- egyszeri pénzsegély,

157 személy

- temetési költségek, illetve a temetési 20 személy
költségekkel kapcsolatos segély.

- finanszírozza

- finanszírozza
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Teréz
Egyházközség
CARITAS
Szervezete

- népkonyha,

421 személy

- idősek napközije,

120 személy

- Kenyeret és tejet a gyermekeknek akció,

40 személy

2009. január 23.

- társfinanszírozás,

- ruha és cipőosztás,
400 személy
- használt bútor osztása,
150 család
- ortopédiai segédeszközök és betegágyak
kölcsönzése,

30 személy

- gyógyszerakciók,
40 személy
- beteglátogatás – otthoni segítségnyújtás,
50 személy

Tincse
Nagycsaládosok
Egyesülete Zenta

Napraforgó Civil
szervezet Zenta
Nada – Remény
Civil Szervezet
Zenta

- karácsonyi csomagok osztása a
gyermekeknek,

350 gyermek

- Együtt a gyermekekért akció - gyermekek
adnak ajándékot gyermekeknek.
- családtámogatási akciók,

32 személy
200 csomag

- játszóház nagycsaládból származó
gyermekek számára,

52 játszóház

- kirándulások nagycsaládosok számára,

7 kirándulás

- táborozás nagycsaládból szármató
fiatalok részére,
- babacsomagok osztása a község területén
született újszülötteknek,
- használt ruha, cipő, bútor és háztartási
eszközök kiosztása a rászorulóknak.
- iskolai felszerelés a zentai Stevan Sremac
Általános Iskola és annak tanulói számára,

2 tábor
117 babacsomag

- társfinanszírozás

- finanszírozza

825 család
135 tanuló
110 felhasználó

- ruhaosztás,
25 csomag
- higiéniai csomagok osztása,
80 csomag
- tanszerek az iskoláknak,
- gyermekjátékok,

100 felhasználó
20 játékszer
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Kéz a Kézben
Fogyatékkal Élő
Gyermekeket
Segítő Civil
Szervezet Zenta
Hit és Remény
Civil Szervezet
Zenta

- higiéniai csomagok a zentai Kórház
gyermekosztálya részére,

40 csomag

- higiéniai csomagok a nagycsaládosok
részére,

40 csomag

- iskolai felszerelés a nagycsaládokból
származó gyermekek számára.

25 csomag

- pszicho-fizikai fejlődésükben gátolt
személyek napközije.

15 személy

- Pszicho-fizikai fejlődésükben gátolt
felnőttek klubja.

10 személy

2009. január 23.

- finanszírozza
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SWOT ELEMZÉS

ERŐSSÉGEK
-

-

-

-

a szociális védelem szereplőinek motiváltsága
és odaadása,
intézmények (Szociális Védelmi Központ,
iskoláskor előtti intézmények, általános és
középiskolák, Községi Bíróság, egészségügy),
számos emberbaráti és karitatív
tevékenységgel foglalkozó civil szervezet,
az önkormányzat nyitottsága (programok
pénzelése, projektumok kezdeményezése,
lobbizás a tartományi és köztársasági hatalmi
szerveknél),
képzett szakemberek az egészségügyi,
szociális védelmi és iskoláskor előtti
intézményekben, általános és
középiskolákban, az önkormányzatnál, stb.
a szociális védelem szereplőinek hagyománya,
tapasztalata és együttműködése (Vöröskereszt,
Önkéntes Tűzoltóegyesület, Siketek
Szövetsége stb.)
elfogadott helyi akciótervek (a gyermekekkel,
a fiatalokkal, a romákkal kapcsolatban, Zenta
község Stratégiai Fejlesztési Terve),
a szociális védelemben részesülők
önszerveződése (számos egyesület, csoport),
volontőrizmus (Vöröskereszt, Caritas stb.).

GYENGESÉGEK
-

-

LEHETŐSÉGEK
-

-

az állam nyitottabb lett – a szegénység
csökkentésére irányuló és számos más
stratégia a szociális védelem területén (a
szociális védelem fejlesztésének stratégiája, a
fiatalokra vonatkozó akcióterv stb.),
a donációs programokhoz való hozzáférés,
Magyarország és Románia közelsége (közös
pályázatok, tapasztalatcsere, közös
projektumok),
a szociális védelem meglévő, alkalmazható
modelljei a környező községekben és
külföldön.

a szociális védelemmel kapcsolatos
egységes községi stratégiai dokumentum
hiánya,
a szociális védelemmel kapcsolatos
községi rendeletek hiánya, a meglévők
időszerűtlensége, összehangolatlansága,
a szociális védelem céljaira elkülönített
elégtelen mértékű költségvetési
eszközök,
az intézmények és a civil szervezetek
közötti párbeszéd hiánya és annak
bürokratikussága,
az intézmények és a használók közötti
információs bázis hiánya,
szakemberhiány (pszichológusok,
logopédusok, defektológusok, szociális
dolgozók, kisegítő személyzet),
az önkormányzatnak nem elég önálló és
nem is érdekelt a község területén a
többféle szociális szolgáltatás
kifejlesztésben,
az önkormányzat jelenlegi aktivitásai
inkább hasonlítanak tűzoltásra (a
megelőző programok, a kezdeményezés,
a folyamatosság hánya),

VESZÉLYEK
-

az országban uralkodó bizonytalan
politikai helyzet,
- az EU-s csatlakozási folyamatok
lassulása,
- a jogszabályok összehangolatlansága és
időszerűtlensége,
- a szociális védelem szolgáltatásaira
érvényes szabványok és engedélyek
fejletlen rendszere,
- szegénység,
- a rendszerbeli állami intézkedések nem
kellően irányítottak (családi pótlék),
- nem világos állami elsőbbségek – a
prioritásokat az aktuális politika
határozza meg.
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Az érdekelt felek elemzése és a helyzetelemzés után beazonosítottunk néhány nyitott kérdés a
stratégia meghatározásával kapcsolatban:

VITÁS STRATÉGIAI KÉRDÉSEK:
1. A községi vezetés és a község polgárai értesültek-e a szociális védelem előttünk álló
decentralizálásáról?
2. Zenta község felkészülten várja-e a szociális védelem előttünk álló decentralizálását?
3. Rendelkezik-e Zenta község a szociális védelem területére vonatkozó kidolgozott stratégiai
dokumentumokkal, hogy felkészülten várhassa a szociális védelem készülő reformját, és ezek a
dokumentumok össze vannak-e hangolva a többi községi stratégiai dokumentumból eredő
tevékenységekkel?
4. A község meghozta-e az összes szükséges szociális védelemre vonatkozó normatív aktust?
5. A szociális védelemre kiválasztott községi költségvetési eszközök százalékaránya összhangban van-e a
polgárok szociális védelem terén jelentkező szükségleteivel?
6. Rendelkezik-e Zenta község olyan megfelelő, műszakilag fejlett információs rendszerrel és
összehangolt adatbázissal a szociális jellegű szolgáltatásokat igénylők számáról és szükségleteikről, a
szociális védelem meglévő szolgáltatásainak és az anyagi juttatások rendszerének számáról és fajairól,
amely rendszer egyúttal hatékonyan felismeri a legszegényebbeket és legrászorultabbakat, valamint
községi szinten lehetővé teszi a szükségletek és a szolgáltatások és a szolgáltatások eredményeinek
figyelemmel kísérését?
7. Rendelkezik-e Zenta község a megfelelő szakkáder kapacitással, hogy felkészülten várhassa a szociális
védelem előttünk álló decentralizálását, ha nem, hogyan fogja a szociális védelem területén biztosítani a
megfelelő számú képzett szakembert?
8. Hogyan lehet helyi szinten összekötni a szociális védelem minden szereplőjét?
9. Hogyan lehet fenntartani a szociális védelem meglévő formáit?
10. Hogyan lehet Zenta községben a használók szükségleteinek tiszteletben tartása mellett fejleszteni a
szociális védelem meglévő rendszerét?
11. Milyen irányban kell fejleszteni a szociális védelem intézményen kívüli szolgáltatásainak a hálózatát és
hogyan lehet biztosítani a szolgáltatók pluralizmusát?
12. Hogyan lehet megállapítani a szakmai szabványok rendszerét, eljárásait, protokolljait és normatíváit, és
hogyan lehet biztosítani és ellenőrizni az intézményen kívüli szociális védelem kereteiben nyújtott
szolgáltatások minőségét?
13. Hogyan lehet megváltoztatni a polgároknak és a használóknak a szociális védelem terén tapasztalható
passzív magatartását, és hogyan lehet biztosítani, hogy a polgárok irányítsák a szociális védelem
rendszerének fejlődését?
14. Hogyan lehet létrehozni a szociális védelem olyan rendszerét, amelynek a célja az egyén, a család, a
sebezhető és a kisodródott társadalmi csoportok megerősítése, annak érdekében, hogy önellátóvá és
függetlenné váljanak életszükségleteik kielégítésében, olyan rendszert, amely képes arra, hogy
felkészítse őket a társadalomban a termékeny életre, a felelős gyermekvállalásra stb., hogyan lehet
megszüntetni vagy csökkenteni a szociális szolgáltatásoktól való függőségüket?
15. Hogyan lehet létrehozni a szociális védelem olyan rendszerét, amely a rászorultak felelősség- és
kötelességvállalásán alapul, ami által következetesen megvalósulhatna a szociális védelemnek az a
segélytől az önsegélyezésig alapelve?
16. Hogyan lehet létrehozni a szociális védelem olyan rendszerét, amely megelőzi a generációkon átívelő
szociális problémák létrejöttét és újabb generációkra történő átruházását?
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17. Hogyan lehet megvalósítani azt, hogy a munkanélküli, de munkaképes lakosság anyagi biztonságára
kiválasztott anyagi eszközök azok munkábaállását, erőforrásaik aktivizálását szolgálják, hogy
termékeny életet élhessenek a társadalomban?
18. Hogyan lehet megvalósítani azt, hogy a gyermekek szociális biztonságáról való gondoskodás túlnyomó
részt a gyermekintézmények keretei között nyújtott segítség formájában valósuljon meg (bölcsöde,
napközi, óvoda, általános iskola)?
19. Hogyan lehet biztosítani a szociális szolgáltatások fenntarthatóságát?
20. Hogyan lehet biztosítani elegendő költségvetési és donációs eszközt a stratégia implementációjához?
21. Hogyan lehet biztosítani a pénzeszközök legésszerűbb felhasználását, és egyúttal az emberek
szükségleteinek hatékony, gazdaságos, időben történő és ésszerű kielégítését is?

5. A FEJLŐDÉS STRATÉGIAI IRÁNYVONALAI
1. A szociális védelem megfelelő színvonalának biztosítása. A szociális szolgáltatások iránti igény és a
szolgáltatások működéséhez szükséges területi, pénzügyi és emberi erőforrások biztosítása
lehetőségeinek valós felmérése után erősíteni és fejleszteni kell Zenta község polgárai szociális
biztonságának a színvonalát.
2. A meglévő helyi és a nemzeti erőforrások ésszerű és célszerű felhasználása, új, kreatív megoldások
beazonosítása az újító jellegű szolgáltatásokhoz szükséges pénzeszközök biztosítása terén.
3. A szociális szolgáltatások biztosítása terén a szektorok közötti együttműködés és a pluralizmus
kezdeményezésével és fejlesztésével, a partnerség intézményesítésével.
4. Minden igénylő számára jó minőségű szolgáltatások nyújtása, különös tekintettel a legérzékenyebb és
a láthatatlan társadalmi csoportokra, az egyenrangú elérhetőség elvének tiszteletben tartásával.
5. A roma lakosság életminőségének, életkörülményeinek és társadalmi helyzetének a javítása
6. A nyilvánosság állandó szenzibilizálása, hogy felismerje saját problémáit és a szociális
szükséghelyzetben élő személyek szükségleteit.
7. A család és a községi intézmények társadalmi szerepének javítása, a hagyományos családi értékek és
az életfeltételek és az életminőség javításának folyamatos népszerűsítése mellett.

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉNEK
STRATÉGIAI CÉLJAI
1.1. Zenta község területén az érzékeny polgári csoportok számára meglévő szociális védelmi
szolgáltatások előmozdítása a szolgáltatások terjedelmének és minőségének és a használók számának a
növelésével, a szolgáltatásokat nyújtók szektorközi hozzáállása és pluralizmusa mellett.
2.1. Zenta község területén a szociális védelem színvonalának az emelése, különösen az érzékeny
társadalmi csoportok esetében, a helyi szociális védelmi szolgáltatások innovatív formáinak a
bevezetésével, amelyek a szolgáltatást nyújtók együttműködésének és partnerségek elvén, valamint a
pluralizmusán alapulnak.
3.1. A helyi szintű szociális védelem erősítése a szektorközi együttműködés és azok intézményesítése
fenntartható mechanizmusainak a kifejlesztésével, amelyek a
köz-, magán- és civil szektor
szolgáltatóinak az egyenjogúságán alapulnak: emberi erőforrások és teljes rendszerkapacitások kiépítése.
4.1. A nyilvánosság tájékoztatása és edukációja a különösen érzékeny társadalmi csoportok
kirekesztettségének csökkentése, illetve megakadályozása érdekében.
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5.1. A romák szegénységének csökkentése.
6.1. A rokkantak és fogyatékkal élő személyek szegénységének csökkentése.
7.1. A legszegényebbekre és szociálisan legveszélyeztetettebb csoportokra irányuló meglévő programok
hatékony alkalmazása és új programok kifejlesztése.

ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS VÉDELMÉNEK STRATÉGIAILAG SPECIFIKUS
FELADATAI
1.1.1. A legszegényebb polgárok védelmének előmozdítása.
2.1.1. A szociális védelem területén alkalmazottak szakmai kapacitásának erősítése új szakmai szabványok
alkalmazásával, folyamatos edukációval az új programok és szolgáltatások alkalmazását és akkreditált, a
működési engedélyek megszerzését és a foglalkoztatottak szakmai előrehaladásának bevezetését illetően.
3.1.1. A fenntartható szektorközi együttműködés mechanizmusainak fejlesztésével állandóan javítani kell a
legszegényebb polgárok védelmét.
4.1.1. A szociális védelem hatékonyabb anyagi szolgáltatásainak biztosítása az egzisztenciálisan
legveszélyeztetettebb polgárok csoportjai számára az anyagi biztonság megteremtésével, akik a pszichofizikai állapotuk miatt nem képesek megteremteni a megélhetéshez szükséges eszközöket és nincs családjuk
vagy rokonuk, akik el tudják őket tartani.
5.1.1. A létminimum megteremtése a roma lakosság számára. A segélyek hatékonyabb rendszerének
kialakítása.
6.1.1. A szociális védelem meglévő intézményeinek és szolgálatainak a keretein belül új szolgáltatások
bevezetésével a közösségben biztosítani kell a minőséges szolgáltatásokat.
7.1.1. A létminimum biztosítása.

6. CÉLCSOPORTOK SZERINTI PRIORITÁSOK
Zenta község területén a stratégiai tervben megállapított prioritást élvező célcsoportok:
1. Felhasználói csoportok
o
o
o
o
o
o

Gyermekek és fiatalok
Család és demográfia
Idősek
Rokkantak és fogyatékkal élő személyek
Szegények és munkanélküliek
Romák

2. A stratégia implementálásának helyi szereplői és hordozói:
o
o
o
o
o
o

A helyhatalom hordozói és a helyi döntéshozók
Az intézmények szakemberei
Volontőrök és a civil szervezetek tagjai
Vállalkozók és gazdálkodók
Médiumok
Szélesebb nyilvánosság
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A szükségletek elemzése után a stratégia az összes célcsoportot illetően meghatározza az elérendő
specifikus célokat, a feladatokat, amelyek által ezek a célok elérhetők, valamint az implementáció céljait
szolgáló akcióterveket.

6.1. PRIORITÁS: GYERMEKEK ÉS FIATALOK
1. A CÉLCSOPORT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
A többi átalakulóban levő társadalomhoz hasonlóan, Zentán is felismerhetőek a gazdasági válság
jelei, melyek következtében nőtt a munkanélküliek száma, hanyatlott az életszínvonal és általában véve nőtt a
szegénység, így a gyermekek szegénysége is.
A Szociális Védelmi Központ adatai szerint az anyagi támogatásban részesülő családok száma a 2006.
évben 552 volt, 2007 decemberéig pedig 591-re emelkedett.
Zenta községben nem létezik a szegénység leküzdésére irányuló stratégia, ami azt jelenti, hogy
belátható időn belül meg kell hozni.
Egyes szervezetek tevékenységükkel megkísérlik enyhíteni a felmerült problémát.
¾ Sikeresen és szépen működik a Tisza Menti Nagycsaládosok Egyesülete, amely összegyűjti és
különböző módón segíti a sokgyermekes családokat.
¾ A Vöröskereszt szervezete az elmúlt évben több mint 500 családnak juttatott egyszeri segélyt,
közöttük 100 roma család is volt.
¾ A Caritas Emberbaráti Szervezet, Nagy József esperes úr vezetésével ingyenes ebédeket
szervez a legszegényebb gyermekek számára.
¾ A Napraforgó Civil Szervezet emberbaráti tevékenységgel foglalkozik a gyermekek és a
családok szegénységének csökkentése érdekében.
Az intézmények és szervezetek, amelyek bekapcsolódtak a helyzetelemzés adatgyűjtésébe és amelyek
gondot viseltek és a tevékenységüket a gyerekekre és a fiatalokra irányították az alábbiak:
1. a zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézmény
2. a zentai Stevan Sremac Általános Iskola
3. a zentai Szociális Védelmi Központ
4. a Vöröskereszt
5. a zentai CARITAS
6. a zentai Tincse Civil Szervezet
7. a zentai Napraforgó Civil Szervezet
8. a zentai Petra Civil Szervezet
9. a zentai Kéz a Kézben Civil Szervezet.
A stratégia ezen része az alábbi dokumentumokon alapul:
1. Szerbiában a szegénység csökkentésének stratégiája,
2. A Szerb Köztársaság szociális védelmi stratégiája,
3. Nemzeti Gyermekjóléti Akcióterv,
4. VAT Fiatalokra vonatkozó akcióterve,
5. Zenta községnek a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési terve
6. Zenta község Helyi Gyermekjóléti Akcióterve,
7. Jelentés a zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról.
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2. A PROBLÉMA DEFINIÁLÁSA ÉS HELYZETDIAGNÓZIS
A GYERMEKEK ÉS A FIATALOK KÉPVISELTSÉGE ZENTA KÖZSÉG LAKOSSÁGÁBAN
A gyerekek és fiatalok képviseltsége Zenta község lakosságában
Zenta községben a lakosok teljes száma: 25.568

A többiek
16.605
65%

Gyerekek 0-9 év
2.589
10%

Fiatalok 20-29 év
3.378
13%

Gyerekek 10-19 év
2.996
12%

Zenta községben a 0-30 éves gyermekek és fiatalok szerkezete
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A fent bemutatott táblázatokból megállapítható, hogy a 0-9 éves csoport a gyermekek és a fiatalok
többi, életkor szerinti kategóriájához viszonyítva kisebb arányban képviselt.

A GYERMEKEK ÉS A FIATALOK ISKOLÁZOTTSÁGA
Zenta község lakosságának iskolázottsági szerkezete
Az iskolai végzettség szerinti szerkezet százalékban
Egyetem
4.5%

Ismeretlen
0.1%

Főiskola
4.8%

Iskolai képzettség
nélkül vagy az ált.isk 13 osztálya
4.2%
Az általános iskola
4-7 osztálya
18.8%

Középiskola
41.3%
Általános iskola
26.2%

Minden társadalom jövője nagyban függ attól, hogy milyen módon törekszik a társadalom arra, hogy
a gyerekeknek és fiataloknak lehetővé tegye a zavartalan fejlődést.
Zenta község területén a gyerekek oktatásáról az alábbi intézmények gondoskodnak:
A zentai „Hófehérke“ Iskoláskor Előtti Intézmény:
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Az óvodában levő gyerekek teljes száma
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Az intézményt látogató gyerekek számának elemzése a létszám jelentős csökkenését mutatja 937-ről
(a 2000/2001. tanévben) 729 gyerekre (a 2006/2007. tanévben) Ennek okát az alacsony népszaporulatban kell
keresni. A beiratkozottak közül 54 gyerek szociálisan veszélyeztetett (szociális segélyben részesülő
családokból származó gyerekek).
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola: A munka az iskola 5 munkaegységében folyik.
Általános iskolai tanulók
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A tanulók száma
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Zenta község területén működő középiskolák:
A Zenta község területén működő középiskolák az alábbiak:
-

Zentai Gimnázium,
A zentai „Bolyai“ Tehetséggondozó Természeti-Matematikai Gimnázium,
Egészségügyi Középiskola,
Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola

Zenta község területén működő főiskolák
-

Kertészeti főiskola – a budapesti „CORVINUS“ Egyetem kihelyezett tagozata,
Ipari Menedzserképző Főiskola – a kruševaci Műszaki Főiskola képzési központja.

Attól függetlenül, hogy Zenta község területén sok iskola gondoskodik a gyermekek és a fiatalok
oktatásáról, a lakosság képzettségi szintjével semmiképpen nem lehetünk megelégedve. Zenta községet a
befejezetlen általános iskolával, vagy csak befejezett általános iskolával rendelkezők nagy száma, illetve a
befejezett főiskolával, illetve egyetemmel rendelkezők viszonylag alacsony száma jellemzi, és ennek
sürgősen ki kell hatnia a községi vezetésre.
A lakosság ilyen kedvezőtlen iskolázottsági szerkezetének az elemzésekor figyelembe kell venni az
elvándorló képzett szakemberek nagy számát, azaz a fiataloknak a külföldre való elvándorlásának magas
fokát, a község lakosságának rossz anyagi helyzetét, amiért sokan nem tudják finanszírozni az egyetemi
tanulmányokat, de a lakosság etnikai összetételét is, illetve a tényt, hogy a magyar etnikai közösséghez
tartozók nem ismerik kellőképpen a szerb nyelvet, és ennek következtében ezen etnikai közösség fiatal tagjai
nehezebben szánják rá magukat arra, hogy a tanulmányaikat főiskolán vagy egyetemen folytassák.

A lakosság etnikai szerkezete

Magyarok
80.5%

Romák
2.3%
Nem nyilatkozik
2.5%
Jugoszlávok
1.5%
Montenegróiak
0.5%
Albánok
0.2%
Szerbek
10.7%
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Közismert tény, hogy azokban a községekben, ahol a magyar ajkú lakosság képezi a lakosság
többségi részét (Magyarkanizsa, Ada és Zenta községek, ahol a magyar ajkú lakosság az összlakosság több
mint 85%-át teszi) a magyar etnikai közösségbe tartozók többsége egyáltalán nem, vagy csak alacsony
mértékben beszéli a szerb nyelvet.
Zenta település egyes részein, valamint a Zenta községhez tartozó falvakban kevés a szerb etnikai
csoporthoz tartozó lakos él, az ottani óvodákban és iskolákban nincs egy szerb tagozat sem, így a magyar
gyerekeknek még csak lehetőségük sincs arra, hogy szerb szót halljanak.
A szerb nyelv oktatásának legújabb módszerei (a 2005/2006. tanévben a szerb nyelv oktatásában
bevezetett kommunikatív – tapasztalati módszer) segítenek majd
a magyar gyerekeknek, hogy
környezetnyelvként elsajátítsák a szerb nyelvet. Ugyanis a jelenlegi állapotnak az az eredménye, hogy a
középiskolát befejezett fiatalok jobban beszélik az angol és a német nyelvet, amelyeket idegen nyelvként
tanultak az iskolában, míg szerb nyelven meg sem tudnak szólalni.
A nyelvi akadály nagy mértékben kihat a fiatalok továbbtanulására, ugyanis a középiskolák magyar
tagozatainak tanulói a kívánt egyetem vagy főiskola helyett a tanítóképző kar magyar tagozatára vagy a
Bölcsészeti Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékére iratoznak, vagy a tanulmányaikat a Magyar
Köztársaság főiskoláin vagy egyetemein folytatják, amelyek befejeztével, az országba való visszatérést
követően újból szembesülnek a szerb nyelv ismeretének hiányával, nem tudnak elhelyezkedni a befejezett
egyetemmel vagy főiskolával, mert az iskolák nem tudnak abszorbálni ilyen sok magyarul oktató nevelőt,
tanítót és tanárt.
A szerb nyelv ismeretének hiánya természeten kihat a hazai egyetemekre és főiskolákra iratkozott
egyetemi hallgatók eredményére is, mert ezeken az oktatás többnyire szerb nyelven folyik.
Zenta község területén négy középiskola van (a Zentai Gimnázium, a Boljai Tehetséggondozó
Gimnázium, az Egészségügyi Középiskola, a Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola), ahol a tanulók
mintegy 2/3 része magyar, míg az iskoláskor előtti intézmény tagozataiban és az általános iskola egyes
munkaegységeiben (a zentai Thurzó Lajos ME) nincs egy szerb tagosat sem.
A GYERMEKEK ÉS A FIATALOK EGÉSZSÉGE – A probléma, amellyel a gyerekek és a
fiatalok Zenta községben szembesülnek, a társadalom, a család és az egyének elégtelen támogatása és
gondoskodása, a tájékozottság, valamint az iskolai rendszerben az egészségügyi oktatás hiánya. A fiatalok
ma nem eléggé tájékozottak a saját pszicho-fizikai állapotukról és az e területen való tájékoztatásra nincs egy
megfelelő rendszer, amely mindenki számára hozzáférhető lenne.
A TESTI AKTIVITÁS HIÁNYA - A testi aktivitás hiánya kihat a test szabálytalan fejlődésére és
elősegíti bizonyos deformációk és betegségek megjelenését. A fiatalok szembesülnek a sportolás vagy a
testkultúra más formáival való foglalkozás rossz feltételeivel. Nincsenek megfelelő pályák és terek, a
meglévők pedig gyakran sérülések forrásai. Az adott feltétetek kereteiben a sportolás gyakran
pénzkiadásokkal is jár. Ezek a leggyakoribb okai annak, hogy a fiatalok nem sportolnak.
TÁPLÁLKOZÁSI HIBÁK – A manökeni kinézet népszerűsítése gyakran táplálkozási zavarokhoz
és annak következményeihez vezet. A táplálkozási szokások gyakran a médiumok hatására alakulnak ki. A
gyorsételek a legolcsóbbak és legkönnyebben elérhetőek. Hiányoznak a témával kapcsolatos megfelelő
képzések, és a problémának az iskolák és a médiumok sem szentelnek megfelelő figyelmet. A felsoroltak
közvetlen következménye az ehhez kapcsolódó megbetegedések, különösen az anorexia, a bulémia és az
elhízás.
FÜGGŐSÉGI BETEGSÉGEK - A pszichoaktív szerekkel – kábítószerrel, alkohollal, dohánnyal
(nikotinnal) - való visszaélés függőséget okozhat, testi és mentális következményei lehetnek, ezek élvezetét
viszont környezetünkben még mindig sokan a szórakozással, divattal azonosítják
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LELKI EGÉSZSÉG - Kiégési szindróma – a fiatalok rossz egészségi állapota a felgyülemlett
iskolai és iskolán kívüli kötelezettségek, az irreális szülői és iskolai elvárások, a fiataloknak önmagukkal
szembeni irreális elvárásai következtében alakul ki és ez depresszióhoz, öngyilkossághoz, rossz közérzethez
vezet.
A GYERMEKEK ÉS A FIATALOK SZEGÉNYSÉGE
Az utóbbi néhány évre visszamenőleg Zenta község is szembesül a széles néprétegek
elszegényedésének, a nagyarányú munkanélküliségnek, a szociális biztonság elvesztésének, a lakosság
egészségügyi állapota romlásának jelenségével. A felsorolt probléma elmélyüléséhez hozzájárulnak a rossz
elhelyezkedési lehetőségek, az elégtelen lakás- és anyagi viszonyok, a szociális védelemhez, az egészségügyi,
oktatási és kommunális szolgáltatásokhoz való nehéz hozzáférés, különösen amikor a szociálisan
veszélyeztetett egyénekről és családokról beszélünk.
A gyermekek és a fiatalok a szegénység által átlagon felül veszélyeztetett kategóriába tartoznak. A
szegénység főleg a sokgyermekes családokból, a munkanélküli szülők családjából, a csonka családokból, az
alacsony képzettségi szinttel rendelkező családokból és a roma családokból származó gyermekeket és
fiatalokat veszélyezteti.
A gyermekek és a fiatalok szegénysége elleni harc különös jelentőséggel bír a szegénység csökkentésére
irányuló hosszútávú stratégia megvalósításában, mivel csak így akadályozható meg a szegénység
transzgenerációs sokszorozása, valamint a szegénység bűvös körének a megszüntetése a lakosság egyes
rétegeinél.
A gyermekek és a fiatalok körében jelen levő szegénységnek számos és sokféle megjelenési formája van, de
mindegyiknek végzetes következménye van a gyermekek fejlődésére és a társadalmi életébe való
bekapcsolódásuk esélyeire.
A szegénység mutatói néha elszigetelten jelennek meg, de sokkal gyakoribb az az eset, amikor a szegénység
megjelenési formái kombináltan és / vagy kumulatívan jelennek meg, és így a szegényég sokszorozódásához
vezetnek a következő generációt illetően is.
A gyermekek szegénysége néhány kategóriába sorolható be:
- az alacsony jövedelem minden esetben a szegényég alapvető tényezője, így a gyermekek szegénységé
is,
- a szociális szolgáltatások elérhetetlensége (egészségvédelem, szociális védelem, oktatás, művelődés)
a szegénység egyik külön formája. A gyermekek sok kategóriája számára ezek a szolgáltatások
elérhetetlenek, gyakran a társadalmi kirekesztettség, a jogosultságokkal kapcsolatos tájékozatlanság
következtében, a szülői tudatnak a hiánya miatt a hozzájárulás fizetési kötelezettségének
jelentőségéről, a nyomorba való beletörődés miatt stb.
A környezet szegénységén a családi környezet, a lakóhely, a fizikai környezet szegénysége –
higiéniátlan településeken, a kommunális infrastruktúra szegénysége, a kulturális környezet szegénysége
értendő.
A szegénység egyik mutatója az, hogy növekszik a szociális védelmet igénybevevők száma.
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ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A SZOCIÁLIS VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK,
FIATALOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
A gyermekek kategóriája
Szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek:
Örökbefogadás
Gyámság
Ideiglenes gyámság
Családi elhelyezés
Intézményben való elhelyezés
Bántalmazott és elhanyagolt gyermekek
Különleges szükségletekkel élő gyermekek
Megromlott családi körülmények között élő
gyermekek
Viselkedési zavarokat mutató gyermekek és
fiatalok
Rokkant gyermekek (akik ápolásra szorulnak)
Roma gyermekek (becslés)
Csonka családokban élő gyermekek
Rossz anyagi körülmények között élő gyermekek
Munkanélküli anyák

2006.

2007.

0
34
2
32
9
3
132

0
43
3
35
9
8
153

89

71

225

227

30
527
-

43
638
-

A Szociális Védelmi Központ által nyilvántartott gyermekek és fiatalok többsége az alábbi
csoportokhoz tartozik: fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek és fiatalok, viselkedési zavarokkal
küszködő gyermekek és fiatalok, rossz anyagi körülmények között élő gyermekek és fiatalok. Legnagyobb
növekedés az anyagilag veszélyezett gyermekek csoportjában figyelhető meg. A 2000. évben nyilvántartott
527 gyermekhez képest a 2006. évben ez a szám 638-ra nőtt.
A FIATALOK MUNKANÉLKÜLISÉGE

Zenta községben a fiatalok
munkanélküliségének alakulása A többiek
2,114
A munkanélküliek száma: 2.500
84%

26-30 év.
143
6%

19-25 év. 18 éves
korig.
222
21
9%
1%
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A fiatalok munkábaállásának lehetőségét, de azok munkanélküléségét is társadalmi tényezők
befolyásolják. A községi vezetésnek mindent meg kell tennie, hogy megkönnyítse a fiatalok munkábaállását
azonnal az iskolai tanulmányaik befejezését követően. Az állami szektor, az állami szervek és az állami
intézmények mellett a munkaerőpiacon a gazdasági szektornak, a vállalatoknak, a bankoknak, a civil
szervezeteknek, az ifjúsági szervezeteknek és az állami és privát oktatási intézményeknek is jelen kell
lenniük.
A falusi fiatalok nagy társadalmi nehézségekkel küzdenek. Az információk, a médiumok, a formális
és nem formális oktatás elérhetetlensége a falusi fiatalok közönösségét okozza. A szándékuk, hogy elhagyják
lakóhelyüket és városba költözzenek szinte száz százalékban jelen van, ezzel pedig az egyik legnagyobb
társadalmi problémát - falvak elöregedését - okozzák. Falusi környezetben a korszerű kommunikáció hiánya
mellett megjelenik a nem mezőgazdasági jellegű gazdálkodási modellek hiányának tényezője, illetve a
hasonló modellekbe való beruházások hiánya a kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében.
A fiatalok alapvető joga, hogy első munkába állásuk előtt megfelelő és jó minőségű oktatásban
részesüljenek, és olyan tudásra és képzésbeli ismeretekre tegyenek szert, amelyek lehetővé teszik számukra,
hogy szakértői módon dolgozhassanak az általuk kiválasztott munkahelye – a tudás és a készségek szabad
megválasztása.
A formális oktatási intézményekben szerzett tudás a tudás és ismeretek gyakorlati alkalmazásának
elméleti alapját kell hogy képezze. A formális oktatás nem alapulhat alkalmazhatatlan, vagy csak szűkebb
szakmai ismereteken, ez ellehetetleníti az ismereteik kívánt területen történő továbbfejlesztését. A fiatalok
számára olyan tudás és ismeretek megszerzését kell lehetővé tenni, amelyek alapot nyújtanak a munkapiaci
viszonyokhoz való alkalmazkodásukhoz.
A formális oktatás hatékony és flexibilis modelljeinek hiányában, a nemformális oktatásnak
enyhítenie kell a meglévő és a szükséges oktatás, a tudományágak és a fiatalok kívánságai között fennálló
szakadékot.
A fiatalokat, tapasztalat hiányában kevésbé képzetteknek tekintik, ezért olyan intézkedéseket kell
foganatosítani, amelyek védik a fiatalokat és a fiatalok jogait a munkahelyeiken.
A szociális védelem szükséges, de hiányzó szolgáltatásai
A szükséges szolgáltatás faja
Az igénylők

1. A gyermekek és fiatalok
szegénységének csökkentése.

A szegény
családokból
származó gyermekek
és fiatalok.

2. A gyermekeknek szánt szociális
segítség minden lehetséges
formáját úgy kell irányítani, hogy a
gyermekek lehetőség szerint az
Az iskoláskor előtti
oktatási intézmények kereteiben
és az általános
részesüljenek ellátásban, ily módon iskolás korosztály, az
is biztosítva, hogy a gyermekek
1. és 15. életévük
valóban hozzájussanak a
között.
támogatáshoz és rendszeresen
látogassák az oktatási
intézményeket.

A szükségesség bizonyítéka
A gyermek és a fiatalok szegénysége elleni
harc különös jelentőséggel bír, mivel csak ily
módon akadályozható meg a szegénység
transzgenerációs sokszorozódása, illetve így
lehetséges a szegénység bűvös körének a
megszüntetése egyes lakossági rétegek
esetében.

Gyakori jelenség, hogy a gyermekek
védelmére szánt eszközöket nem a
gyermekekre költik, a szülők is eszközökből
az eszközökből próbálnak megélni, illetve az
eszközöket felelőtlenül és nem célszerűen
költik el.
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3. Az iskoláskor előtti oktatás által
felölet gyermekek számának
növelése, különös tekintettel a
kirekesztett társadalmi
csoportokból származó
gyermekekre.
4. Az összes iskoláskorú gyermek
jó minőségű általános iskolai
oktatással való felölelése: minden
általános iskolás korú gyermek
beiskolázása, rendszeren belül
tartása, az iskolából való
kimaradások megakadályozása, az
általános iskolát befejező
gyermekek százalékarányának
növelése.
5. A főiskolát, egyetemet végzett
fiatalok számának növelése.

Az olyan kirekesztett
társadalmi
csoportokból
származó
gyermekek, akik
egyáltalán nem
járnak vagy
rendszertelenül
járnak az iskoláskor
előtti intézménybe.

A kirekesztett társadalmi csoportokból
származó gyermekek nem látogatják, vagy
rendszertelenül látogatják az iskoláskor előtti
intézményeket, és ennek következtében
felkészületlenül indulnak iskolába, ahonnan
az általános iskola 4. vagy 5. osztálya után
kimaradnak.

A kockázatos
környezetből
származó
gyermekek, akik
esetében fennáll a
veszély, hogy nem
fejezik be az
általános iskolát.

Zenta község lakossága 23,1%-a nem fejezte
be az általános iskolát.

Zenta község
fiataljai.

6. A függőségi és krónikus
betegségek megelőzése.

Zenta község
fiataljai.

7. A fiatalok reproduktív
egészségének megőrzése.

Zenta község
fiataljai.

8. A fiatalok fizikai aktivitásának
elősegítése.

Zenta község fiataljai

9. A fiatalok sérüléseinek
megakadályozza.

Zenta község
fiataljai.

10. A fiatalok lelki egészségének
megőrzése.

Zenta község
fiataljai.

11. A helytelen táplálkozási
szokások megakadályozása
a fiatalok között.

2009. január 23.

Zenta község
fiataljai.

Zenta község lakosainak mindössze 9,3%-a
fejezte be a főiskolát vagy az egyetemet.
Zenta község területén nő a pszichoaktív
szereket (alkohol, kábítószer, nikotin)
élvező és krónikus betegségekben (allergia)
szenvedő fiatalok száma.
A fiatalok gyakran felkészületlenül és
felelőtlenül létesítik első szexuális
kapcsolataikat, ennek következtében nő a
nemi úton terjedő betegségben szenvedő
fiatalok és a terhesség-megszakításon átesett
fiatal lányok száma.
A fizikai aktivitás hiánya kihat a
szabálytalan fejlődésre és a betegségek
kialakulására.
A fiatalok gyakran válnak közlekedési
szerencsétlenségek áldozataivá.
A kiégettség, a depresszió, az öngyilkosság,
a kedvetlenség szindrómáinak jelensége a
fiatalok között.
A helytelen táplálkozás elterjedt szokásai a
fiatalok között.
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fiatalok önállósulásának
megkönnyítése.

Zenta község
fiataljai.

13. Támogatás a fiatalok
munkavállalásában.

Zenta község fiataljai

14. Az önkormányzat
bekapcsolása

Zenta község
önkormányzata és
polgárai.

2009. január 23.

Hiányoznak a szociális védelem formái,
amelyek védik a fiatalokat a nevelőcsalád
elhagyását követően.
A munkába állással, magánvállakozások
nyitásával és vezetésével stb. kapcsolatos
ismeterek hiánya. A munkanélküliek 16%-át
a 30 évesnél fiatalabb személyek alkotják.
A stratégia ezen részének sikeres
megvalósítása megköveteli egy külön
projektummenedzser alkalmazását

3. A GYERMEKEK ÉS FIATALOK SZOCIÁLIS VÉDELME TERÉN FENNÁLLÓ HELYZET
SWOT ELEMZÉSE

GYERMEKEK ÉS FIATALOK
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
-

-

-

-

-

-

az iskoláskor előtti intézmény megléte,
az általános iskola megléte,
4 középiskola megléte,
2 főiskolai kihelyezett tagozat megléte,
tagozatok megléte a fejlődési
rendellenességekkel küzdő gyermekek
számára,
kétnyelvű oktatás,
az iskolai szabad foglalkozások
szervezettsége,
szervezett autóbuszjáratok az utazó diákok
részére,
egyes sportklubok munkája (futball,
kézilabda, asztalitenisz),
az iskoláskor előtti intézmény, az általános
iskola, a Szociális Védelmi Központ, az
Egészségház és az önkormányzat közötti jó
együttműködés,
jó együttműködés az oktatási- nevelési
intézmények, a médiumok és a többi alany
között,
együttműködés és tapasztalatcsere a hazai
és a külföldi testvériskolákkal,
a gyermekeknek nyújtott pszicho-szociális
támogatás,
gyermekek számára szervezett
műhelymunkák a Szociális Védelmi
Központban,
segítség a tanulásban

-

-

sportlétesítmények és sportpályák
hiánya,
az egésznapos benntartózkodáshoz
szükséges iskolai felszerelés hiánya,
a gyermekek, a fiatalok és a szülők nem
megfelelő tájékoztatása,
a szociálisan veszélyeztetett, különösen
a roma gyermekeknek a tanulásban
nyújtott nem kellő mértékű segítség
(tankönyvek, iskolai felszerelés),
kevés ingyenes uzsonna és ebéd,
az iskolai konyhák hiánya,
nem megfelelően felszerelt iskolai
kabinetek,
a gyermekekkel folytatott munkára
alkalmas helyiségek hiánya,
a civil szervezetekkel való munka nem
megfelelő mértéke,
az önkormányzat nem megfelelő
támogatása,
a gyermekekkel és fiatalokkal
foglalkozó tanácsadó hiánya,
az egésznapos benntartózkodás hiánya
az általános iskolában,
a nevelőszülőkkel foglalkozó tanácsadó,
és a nevelőszülők képzéséhez szükséges
eszközök hiánya.
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LEHETŐSÉGEK
-

-

a fiatalokkal foglalkozó vajdasági akcióterv,
gyermekjóléti helyi akcióterv,
a más intézményekkel való együttműködés
és tapasztalatcsere,
az adományozók segítsége – segélyakciók,
újévi csomagok stb.,
a Vöröskereszt által nyújtott segítség
(öltözködési kellékek, lábbeli, tisztálkodási
eszközök),
beruházók és adományozók,
hazai és külföldi beruházók projektumai,
integrális hozzáállás a gyermekek
különböző kategóriáival való munkához.

2009. január 23.

VESZÉLYEK
-

-

-

-

kedvezőtlen társalmi-gazdasági
folyamatok (szegénység,
munkanélküliség stb.),
a szülők érdektelensége és
együttműködésük hiánya,
a roma családok specifikus problémái:
szegénység, sok családtag, a gyermekek
nem járnak óvodába, rendszertelenül
járnak iskolába stb.,
nem teljesen világos törvények – pl. a
szülő nem köteles elfogadni a
kategorizációt,
ingatag politikai és gazdasági helyzet,
a pénzügyi projektumok bizonytalan
sorsa,
a gyermekekkel kapcsolatos munkához
szükséges eszközök elégtelensége,
a fejlődési rendellenességekkel küzdő
gyermekek integrációjának nem
megfelelő foka.

4. KÖVETKEZTETÉSEK A CÉLCSOPORTRÓL
A gyermekek és fiatalok célcsoportját Zenta község területén az alábbiak jellemzik:
¾ Zenta község területén a gyermekek iskoláztatását segítő intézkedések egész sora létezik, de
szükséges lenne ezek egységes keretbe foglalására és az egységes kritériumokkal kapcsolatos községi
rendelet meghozatalára.
¾ A Zenta község területén élő gyermekek és fiatalok viselik a társadalomban fennálló kedvezőtlen
társadalmi és gazdasági folyamatok minden következményét, a gyermekek és a fiatalok részaránya a
község lakosságának összetételében folyamatosan csökken.
¾ A fejlett iskolahálózat ellenére az oktatási struktúra továbbra is kedvezőtlen.
¾ A helyi jellegű intézkedések nagy száma ellenére a gyermekek és a fiatalok legveszélyeztetettebb
csoportjai számára az iskoláztatás még mindig nehézségekkel jár
(romák, a lakosság legszegényebb rétegei, falusi jellegű települések).
¾ Hiányzik a fiatalok önszerveződése és a saját életproblémáik megoldása iránt tanúsított aktívabb
viszony.
¾ Hiányzik a fiatalokkal kapcsolatos tanácsadó és megelőző munka.
¾ Az egésznapos iskolai benntartózkodás kitűnő példái ellenére, ez a gyakorlat még mindig nem terjedt
el kellő mértékben.
¾ Helyi szinten nincs megszervezve a viselkedési zavarokkal küzdő gyermekekkel és fiatalokkal való
foglalkozás.
¾ Zenta község területéről 44 szülői gondoskodást nélkülöző gyermek van elhelyezve befogadó
családoknál vagy intézményekben.

- 67 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

5. AJÁNLÁSOK ÉS STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK:
Ajánlások és stratégiai
intézkedések
1. A GYERMEKEK
SZEGÉNYSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE.

Különleges célok

Különleges feladatok

1.1. Támogatás a
szegénységi küszöb alatt élő
gyermekek és családok
egyes kategóriái számára.

1.1.1. A 2008/2009. tanévtől kezdve
ingyenes uzsonna és ingyenes ebéd az
iskoláskor előtti intézményekben és az
általános iskolákban, tagozatonként 1
gyermek számára.

2. A GYERMEKEKNEK
SZÁNT SZOCIÁLIS
SEGÉLYT ÚGY KELL
IRÁNYÍTANI, HOGY A
SZÜLŐK ÉRDEKELTEK
LEGYENEK A
GYERMEKEKET AZ
ISKOLÁSKOR ELŐTTI
INTÉZMÉNYEKBE ÉS AZ
ISKOLÁBA KÜLDENI.

2.1. A gyermekeknek
nyújtott közvetlen anyagi
támogatás.

3. A GYERMEKEKNEK A
MINŐSÉGES ÓVODAI ÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLAI
OKTATÁSSAL TÖRTÉNŐ
FELÖLELÉSÉNEK
NÖVELÉSE, KÜLÖNÖS
INTÉZKEDÉSEK
ALKALMAZÁSÁVAL A
MARGINALIZÁLT
TÁRSADALMI
CSOPORTOK
FELÖLELÉSÉRE
4. AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBÓL TÖRTÉNŐ
KIMARADÁSOK
SZÁMÁNAK
CSÖKKENTÉSE, AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT
BEFEJEZŐ
GYERMEKEK
SZÁMÁNAK NÖVELÉSE.

3.1. Különleges
intézkedések kidolgozása
az iskoláskor előtti
oktatással eddig nem
felölelt gyermekek számára
(roma gyerekek, fejlődési
rendellenességekkel küzdő
gyerekek).

4.1. Támogatási programok
a középiskolába történő
beiratkozáshoz, különös
tekintettel a roma
gyermekekre és a fejlődési
rendellenességekkel küzdő
gyermekekre.

2.1.1. A legszegényebb családokból
származó gyermekek számára 2009.
évtől feltételeket és programokat kell
biztosítani az egésznapos iskolai
benntartózkodás megvalósításához az
általános iskola minden évfolyamán,
és különböző elfoglaltságokat kell
biztosítani számukra az iskolai
szünidők alatt is.
2.1.2. Folytatni kell a tanév végén az
iskolai felszerelés begyűjtésének
pozitív gyakorlatát.
2.2.2. A 2010/201. tanévtől kezdve
ingyenes tanszerek osztásának
megszervezése.
3.1.1. Folytatni kell az oktatókáder
továbbképzésének jó gyakorlatát évente
25-től 30 káderrel a specifikus
kulturális és szociális csoportokból
való iskoláskor előtti és általános
iskolás és a marginalizált és
elhanyagolt csoportokból való
gyerekekkel.

4.1.1. A 2009/2010. tanévtől heti egy
alkalommal
intenzív
szerb
nyelvtanfolyamok
szervezése
az
általános iskolák magyar tagozataiba
járó 5-8. osztályos tanulók számára.
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KRÓNIKUS
BETEGSÉGEK
MEGAKADÁLYOZÁSA.

5.1. Képzési programok a
fiataloknak, a szüleiknek, az
egészségügyi dolgozóknak
és
munkatársaknak,
valamint
a
tanügyi
dolgozóknak
és
munkatársaknak.
5.2. Azon szolgálatok,
központok és szervezetek
bemutatásának programja,
melyek
a
függőségi
betegségek és a krónikus
betegségek
primáris
megakadályozásával
és
gyógyításával foglalkoznak.

6. A FIATALOK FIZIKAI
AKTIVITÁSAINAK
SERKENTÉSE

7. A FIATALOK
KÜLÖNFÉLE
SÉRÜLÉSEINEK A
MEGAKADÁLYOZÁSA

6.1. A sportot, a testedzést
és az egészséges életmódot
bemutató
programok
szervezése,
a
fiatalok
felvilágosítása
a
testi
aktivitások jelentőségéről a
növekedésben
és
a
fejlődésben.

2009. január 23.

5.1.1. A 2009/2010. tanévtől
háromhavonta előadásokat szervezni a
függőségi betegségek és a krónikus
betegségek megakadályozása céljából
az általános iskola 7-8. osztályos
tanulói és a középiskolás tanulók
részére.
5.2.1. A 2009/2010 és tanévtől kezdve
megszervezni azon szolgálatok,
központok és szervezetek félévenként
történő bemutatását, melyek a
függőségi és a krónikus betegségek
primáris megakadályozásával és
gyógyításával foglalkoznak.

6.1.1. A 2009/2010. tanévtől félévente
meg kell szervezni a sport, a
testgyakorlatok és az egészséges
életmód bemutatását és a fiatalok
felvilágosítását a testedzésnek a
növekedésre és a fejlődésre gyakorolt
hatásáról a községi Sportszövetség
helyiségeiben
a
sportklubok
bemutatkozásával egybekötve.

6.2.1. 2010. év folyamán ki kell építeni
6.2. Testedzési programok a nyitott kézilabdapályát a zentai
megszervezése
tömeges Tiszapart-Alvég
Helyi
Közösség
közaktivitások
keretein területén.
belül.
6.2.2. 2011. év folyamán ki kell építeni
a nyitott kosárlabdapályát a zentai
Kertek Helyi Közösség területén.
7.1.1. 2009. évtől az Önkéntes Tűzoltó
7.1. A fiatalok
Egyesülettel együttműködve félévente
tűzvédelemről való
előadásokat kell szervezni az egyesület
felvilágosítása.
helyiségeiben az általános iskola 5-6.
osztályos tanulói és a középiskolai
7.2. A fiatalok közlekedési tanulók számára.
7.2.1. A 2009/2010. tanévtől
kultúrájának fejlesztésére
pótoktatást tartani az általános iskola 1irányuló tanfolyamok.
8. osztályos tanulói számára a
közlekedési kultúra fejlesztése céljából.
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8. A FIATALOK
ÉTKEZÉSI
ZAVARAINAK A
MEGAKADÁLYOZÁSA
9. A SZÜLŐI
GONDOSKODÁST
NÉLKÜLÖZŐ
GYERMEKEK
ÖNÁLLÓSODÁSÁNAK
MEGKÖNNYÍTÉSE

2009. január 23.

7.2.2. Minden tanév végén meg kell
szervezni egy versenyt „Óvatosan a
közlekedésben“ címen.
8.1. A fiataloknak
a 8.1.1. A 2009/2010. tanévtől kezdve az
táplálkozásról
való általános iskolákba pótoktatásként be
felvilágosítása.
kell vezetni a háztartástant.
9.1. A fiataloknak a
nevelőcsalád
elhagyását
követő
lakásproblémájuk
megoldása.

9.1.1. 2009. év folyamán megszervezni
a „Ház félúton“ elnevezésű programot –
ez a védett lakhatás egy formája a
szülői gondoskodást nélkülöző
gyerekek számára, amikor elhagyják a
nevelőcsaládot.
9.1.2. 2009 szeptemberében az
önkormányzat pályázat útján kiválasztja
a nevelőcsaládot elhagyó személyt.
9.1.3. A bérbeadó, a helyi
önkormányzat és a nevelőcsaládot
elhagyó személy 5 éves bérleti
szerződést kötnek.

10. A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
AKTIVIZÁLÁSA

10.1. Baráti légkör
teremtése a gyermekek és a
fiatalok számára.

9.1.4. Az első és a második évben a
bérleti díjat a helyi önkormányzat fizeti
teljes mértékben, a harmadik és
negyedik évben 50 %-ban hozzájárul a
bérletköltségekhez, az ötödik évben
pedig a nevelőcsaládot elhagyó
személy viseli a bérletköltséget teljes
egészében.
10.1.1. 2009. év folyamán a helyi
önkormányzat keretein belül, a
képviselő-testület tanácsadó szerveként
meg kell alakítani a gyermekekkel és
fiatalokkal foglalkozó bizottságot.
10.1.2. 2009. év folyamán meg kell
szervezni a lokális közösségben az
individuális szükségletek
felülvizsgálatát a gyerekekkel és a
fiatalokkal kapcsolatban.
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10.1.3. 2009. év végéig be kell
azonosítani az intézményes és káderbeli
erőforrásokat a lokális közösségben a
gyermekek és fiatalok politikájának
végrehajtásához.
10.1.4. A 2009. költségvetési évtől
évente meg kel állapítani az
intézkedések végrehajtásához szükséges
eszközöket.
10.1.5. A 2010. évtől aktivizálni kell az
egészségügyi és szociális védelmi,
valamint oktatási-nevelési
intézményeket, gazdasági alanyokat,
egyházakat és vallási közösségeket és
egyesületeket pozitív népesedési klíma
teremtése céljából.

6.2. PRIORITÁS: CSALÁD ÉS DEMOGRÁFIA
1. A CÉLCSOPORT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
A család a társadalom alapsejtje. A családot érintő problémák megingatják a társadalom egészét, így
elengedhetetlen a családokban jelentkező diszfunkcionális viszonyok megelőzése, feltárása és szanálása. A
korszerű reproduktív viselkedés alapjaiban és Zenta községben jelen van civilizációnk részének néhány
lényeges tényezője. Az egyik oldalon található az emancipáció és az individualizmus, a nukleáris család és
benne a nők és a gyerekek módosult helyzete, a saját és a gyerekek életminőségére való törekvés, az
abortuszról szóló liberális törvény és a hatékony terhesség-megelőzés elérhetősége, a másik oldalon pedig az
anyagias tudat fogyasztói mentalitással és a magánélet, amely viharosabb mint bármikor korábban. A
gyermek elsősorban azért születik, hogy a szülők kielégítsék pszichológiai és érzelmi szükségletüket. Zenta
községben a gyermekek születése messzemenően lakosság szükséges egyszerű szaporulata alatt van. Az
elégtelen gyermekszületések jelensége törvényes folyamat, amely nem kerülte el egyik fejlett társadalmat
sem.
Zenta községben nincs megfelelő stratégia a népesedési politikát illetően, ami azt jelenti, hogy azt
belátható időn belül meg kell hozni.
Egyes szervezetek a tevékenységük által megkísérlik enyhíteni a fennálló problémát.
¾ Sikeresen és jól működik a Tincse Tisza Menti Nagycsaládosok Egyesülete, maga köré gyűjti és
különféle módon támogatja a nagy családok tagjait.
¾ A Vöröskereszt a tavalyi évben több mint 500 egyszeri segélyt osztott ki, ebből kb. 100-at roma
családok kaptak.
¾ A Kis Szent Teréz Egyházközség kereteiben működő Caritas, Nagy József, esperessel az élen
ingyenes ebédeket szervez a legszegényebb gyermekek számára.
¾ A Napraforgó Civil szervezet emberbaráti tevékenységgel foglalkozik a gyermekek és családok
szegénységének enyhítése céljából.
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Az intézmények és szervezetek, amelyek bekapcsolódtak a helyzetelemzés
adatgyűjtésébe és amelyek gondot viseltek, és a tevékenységüket a családra és a demográfiára irányították az
alábbiak:
1. Szociális Védelmi Központ
2. Zentai Községi Bíróság
3. Zentai Rendőrállomás
4. a zentai Tincse Civil Szervezet
5. a zentai Napraforgó Civil szervezet
6. a zentai Petra Civil szervezet
7. a zentai Kéz a Kézben Civil szervezet.
A dokumentumok, amelyen a stratégia ezen része alapul:
1. Szerbiában a szegénység csökkentésének stratégiája,
2. A Szerb Köztársaság szociális védelmi stratégiája,
3. A Szerb Köztársaságban a rokkant személyek helyzete előmozdításának stratégiája,
4. A fogyatékkal élők megkülönböztetésének megakadályozásáról szóló törvénytervezet,
5. Zenta községnek a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési terve
6. Jelentés a zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról.

A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA ÉS ÁLLAPOTDIAGNÓZIS
A NATALITÁSI SZÁZALÉK ALAKULÁSA ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN
Zenta község területén az 1997-től 2001-ig terjedő időszakban 6756 nő volt regeneratív korban (nők
15 évestől 44 éves korig, ez az az életkor, amikor a nők képesek szülni).
Ugyanebben az időszakban Zenta község területén összesen 1362 gyerek született.
Ha egy öt éves időszakot figyelünk, a gyerekek száma alacsonyabb a 2007. év folyamán születtek
gyerekek számával, azaz 212 gyerekkel.
Az 1997-től 2001-ig terjedő időszak:
- Zenta község lakosainak a száma: 28779,
- a szülésképes nők száma: 6756,
- az élve született gyerekek száma: 1250.
A 202-től 2007-ig terjedő időszak:
- Zenta község lakosainak száma: 25568,
- a szülésképes nők száma: 5760,
- az élve született gyerekek száma: 1362.
A szerkezeti akadályok, mint a munkanélküliség, megoldatlan lakáskérdés, a
gyermekek őrzésének problémája, elégtelen gazdasági színvonal, a gazdasági bizonytalanságérzet és más
hasonló jelenségek úgyszintén fontos tényezői a községben az elégtelen gyermekszületési aránynak. A
munkakontingens mérete és a munkaerő-kínálat folyamatosan csökken, és a kivetítések azt mutatják, hogy a
csökkenés folytatódni fog a 21. század első felében is. Az életkorbeli összetétel kedvezőtlen változásai
kifejeződésre jutnak a munkaerőben is. A fiatalabb generáció képviseltsége csökken, az idősebbé pedig nő.
Míg 1981-ben a legképviseltebb generáció a 25 évestől a 35 éves személyekig terjedt, mind a férfiak, mind
a nők esetében, a 2002. évi népszámláláskor a leginkább képviselt a 40 és 50 év közötti korosztály volt.
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ZENTA KÖZSÉG HÁZTARTÁSAI TAGSZÁM SZERINT - 2002. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS
Zenta község területén a háztartások száma: 9966
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Zenta község területén a háztartások tagjainak átlaga: 2,57.
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A 2007. évi adatok szerint Zenta községben 134 házasságot kötöttek, míg ugyanabban az
évben 57 házasság lett felbontva. Ezen eseményeknek az utóbbi 10 évben történő kíséréséből kiderül, hogy az
újonnan kötött házasságok száma ciklusonként állandóan változik, és amikor a házasságok felbontásáról van
szó, évente átlagosan 60 házasság felbontására kerül sor.
A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELEM
HASZNÁLÓINAK SZÁMA
A szociális védelem intézeti elhelyezését használók száma:
Korosztály
2006. év
Gyerekek és fiatalok
9
Felnőttek
28
Idősek
19
Használók összesen
56

2007. év
9
29
19
57

A családi elhelyezés használóinak száma:
Korosztály
Felnőttek
Idősek
Használók összesen

2007. év
8
3
11

2006. év
6
2
8

A nevelőcsaládoknál elhelyezett gyermekek és fiatalok teljes száma (tekintet nélkül a kategóriára)
Korosztály
2006. év
2007. év
Gyerekek és fiatalok
32
35
Az ápolási pótlék használóinak száma
Korosztály
Gyerekek és fiatalok
Felnőttek
Idősek
Használók összesen

2006. év
30
46
33
109

2007. év
9
7
27
43

Az ápolási díj használóinak a száma a 2007. évben csökkent, mert nőtt az emelt ápolási pótlék használóinak
a száma. A teljes számuk 141.
Az emelt ápolási pótlék használóinak a száma
Korosztály
Gyerekek és fiatalok
Felnőttek
Idősek
Használók összesen

2006. év
32
30
20
82

2007. év
34
35
29
98

2006. év
310

2007. év
361

Az anyagi támogatásra jogosult családok száma
A családok átlagszáma
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AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELEM
HASZNÁLÓINAK SZÁMA
A községi költségvetésből finanszírozott szociális védelmi jogosultságok több mint 1500 személyt
illetnek meg. A nappali tartózkodást szolgáló klubban szolgáltatott étkeztetéssel 400 személy lett felölelve.
Ebből több mint a fele gyerekek, akik az ebédet a helyi közösségekben kapják. A felnőttek és idősek
nappali tartózkodás szolgáló klub használóinak a száma 170. Zenta község önkormányzata viseli valamennyi
szociálisan veszélyeztetett személy költségeit. A 2006. évben összesen 37 temetés volt.
A családok száma, melyek számára a 2007. évben a központ által egyszeri pénztámogatás lett kiutalva:
A család státusa
A családok száma
A községi anyagi támogatás használója
86
Nem használója a községi anyagi
71
támogatásnak
Összesen:
157
A családok száma, melyek számára a 2007. évben a központ által egyszeri természetbeni támogatás lett
kiutalva:
A család státusa
A családok száma
A községi anyagi támogatás használója
275
Nem használója a községi anyagi
235
támogatásnak
Összesen:
410
A családok száma, amelyek esetében a 2007. év folyamán úgy ítélték meg, hogy gondjuk van a családon
belüli erőszakkal 8.
Ezen családok szerkezete a családon belüli erőszak feltárásának módja szerint:
A feltárás módja
Családok száma
Családtag feljelentése
3
Más, családon kívüli személy feljelentése
1
Intézmény feljelentése (iskola, egészségház, óvoda)
2
Rendőrségi feljelentés
2
Bírósági kérelem
Kormányon kívüli szervezet feljelentése
Gyámhatósági feljelentés hivatali kötelezettségből
Összesen:
8
A családok szerkezete az erőszak áldozataivá vált családtagok szerint
Az erőszak áldozatai
A családok száma
Csak gyerekek
7
Csak a házastárs
1
Gyerekek és házastárs
Gyerekek és valamely más családtag
Más családtag
Összesen:
8
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A családi erőszak áldozataivá vált családtagok teljes száma és nemük szerinti szerkezete
Családtagok-az
Nők
Férfiak
Összesen
erőszak áldozatai
Gyerekek
6
1
7
Felnőttek
1
1
Idősek
Összesen
7
1
8
A gyermekek szerkezete az erőszaktétel domináns formája szerint
Az erőszaktétel domináns formája
A gyermekek száma
Testi erőszak
1
Érzelmi erőszak
3
Szexuális erőszak
3
Durva elhanyagolás
Gazdasági kihasználás
Összesen:
7
Az erőszaktevő rokoni viszonya az erőszak áldozatával
Az erőszaktevő
Az apa
Az anya
Mindkét szülő
Testvér
Házastárs vagy házasságon kívüli partner
Fia/lánya
Az egyik szülő partnere
Más családtag
Egyéb
Összesen:

A családok száma
7
7

A családon belüli erőszak miatti védelmi intézkedés kimondása céljából, a gyámhatóság által indított
eljárások száma:
- a 2006. év folyamán 0,
- a 2007. év folyamán 0.
A családi pótlékra jogosultak átlagszáma a gyermekes családok pénztámogatásáról szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 16/2002. és 115/2005. sz.) szerint a 2005. évben 935 család, a 2006. évben 927 és
a 2007. évben 876 család volt.
Zenta község területén léteznek kormányon kívüli szervezetek, az intézmények közötti
együttműködés is fennáll, azonban a szektorközi együttműködés nincs a megfelelő szinten. Zenta községben
ezen célcsoport szükségleteire nincsenek szervezett szolgáltatások, amelyek már megvannak más
közegekben, mint pl. az SOS-telefon, házassági és családi tanácsadó. A meglévő szolgáltatások
finanszírozásakor eddig csak a községi költségevésre lehetett támaszkodni, és kisebb erőfeszítés lett téve az
eszközöknek más forrásokból való biztosítására. A célcsoport tájékoztatása nagyon alacsony szintű, így a
családok nem valósítják meg a jogosultságaikat, mert nincsenek minőségesen és időben tájékoztatva az őket
megillető jogokról.
- 76 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

3. A CSALÁD SZOCIÁLIS VÉDELME ÁLLAPOTÁNAK SWOT-ELEMZÉSE

CSALÁD ÉS DEMOGRÁFIA
ERŐSSÉGEK
-

önkormányzati támogatás,
a szociális védelmi bizottság
működése,
a családdal és demográfiával
foglalkozó kormányon kívüli
szervezetek létezése

GYENGESÉGEK
-

-

-

LEHETŐSÉGEK
-

-

a problémás családok teljesebb
támogatását és védelmét célzó új
projektumok kidolgozása,
a hatékony problémamegoldás
rendszeresített formája,
optimista gondolkodásmód,
a köz-, magán- és civilszféra
animálása,
a médiumokkal helyi szinten való
együttműködés,
volontőrök képzése és
bekapcsolása.

elégtelen pénzeszközök,
a család zártsága,
kevés hely és felszereltség az intézményen belül
a család felkészületlensége
és érdektelensége,
a gyerekeknek a családtag általi
bántalmazásának lehetősége
(tudatosan/büntetőjog; tudattalanul/a szülői jog
gyakorlása, a gyermek érdeke nincs kielégítve),
elégtelen koordináció az intézmények között
(iskolák, rendőrség, község, ügyészség, szociális
védelmi központ, egészségház, kormányon
kívüli szervezetek)
elégtelenül képzett káderek,
a káderek motiválatlansága,
a projektum fenntarthatatlansága,
a család tájékozatlansága a jogairól és a
jogosultság megvalósításának lehetőségeiről,
adminisztrációs bürokrácia,
merev intézményi szerkezet

VESZÉLYEK
-

elégtelen pénzeszközök,
politikai ingatagság,
a családnak és a társadalomnak az általános
rossz gazdasági helyzete,
marginalizált családok,
tájékozatlanság,
a környezet előítélete, megbomlott értékrend,
a nyilvánosság érdektelensége,
a problémamegoldáshoz való eddigi hozzáállás
és gyakorlat (a naprakészség hiánya),
nagyfokú munkanélküliség,
a konkrét akció és az egyes intézmények
felelősségének elégtelen megfogalmazása,
a szükségletek és a lehetőségek aránytalansága,
egyes szociális védelmi intézményekben a
felelős személyek érdektelensége.
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A szociális védelem szükséges, de hiányzó szolgáltatásai
A szükséges szolgáltatás
faja
A szakmunkatársak
bevezetése.

Az igénylők
A fiatalok, a család és az
iskoláskorú gyermekek

Családi tanácsadó

Fiatal házastársak

SOS-telefon

Életkrízisben levő
személyek számára

A
szükségesség
bizonyítéka
- Az értékek tiszteletének
hiánya.
- A család széthullása, az
iskolai
pszichológusok
nem
elegendőek
a
probléma megoldásához.
- Nagyszámú felbontott
házasság a házasság első
éveiben.
- Nagyobb ünnepek előtt
nő az öngyilkosok száma.

4. KÖVETKEZTETÉSEK A CÉLCSOPORTTÓL
A család és demográfia célcsoportot Zenta községben az alábbiak jellemzik:
¾ A Szociális Védelmi Központ meglévő szolgáltatásai nem elegendőek arra, hogy megfeleljenek a
család egyre összetettebb és terjedelmesebb szükségleteinek.
¾ Zenta községben, valamint a tágabb környezetben is, a család elvesztette a hagyományos szerepét. Az
értékrend módosult.
¾ A család nevelő hatása gyengül. Egyre több család él elégtelen gazdasági helyzetben.
¾ Nőtt a családok száma, amelyeknek gondjaik vannak a partneri és családi működéssel.
5. JAVASLATOK ÉS STRATÉGIAI BEAVATKOZÁSOK
Javaslatok és stratégiai
beavatkozások
1. A GYERMEKNEVELÉS
GAZDASÁGI
ÁRÁNAK
MÉRSÉKELÉSE
2. A MUNKA ÉS A
SZÜLŐI SZEREP
ÖSSZEHANGOLÁSA

Specifikus célok
1.1. Közvetlen
pénztámogatás a
családnak.
2.1. A munka és a szülői
szerep összehangolása a
foglalkoztatott szülők
gyerekeinek
elhelyezésével

Specifikus feladatok
1.1.1. A 2008/2009. tanévtől ingyenes
uzsonna és ebéd az iskoláskor előtti,
általános és középfokú oktatásban
minden harmadik és negyedik gyermek
esetében.
2.1.1. A 2009. év folyamán biztosítani a
feltételeket és programokat az
iskolákban az 1-8. osztályos tanulók
egész napos benntartózkodására, az
iskolákban, amelyekben a szülők
szükségesnek ítélnek meg, az iskolai
szünetek alatti különféle programok
lefolytatásával.
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2.1.2. Folytatni kell az intézkedések
foganatosítását a fejlődési
rendellenességekkel küzdő gyerekek és
fiatalok, ill. a marginalizált csoportok
bekapcsolódására a rendes oktatásinevelési intézmények rendszerébe.
3.1.1. A 2009. évtől megszervezni a fiatal
házasok, jövendőbeli szülők iskolájáttanfolyam a fiatal házasok számára - a
nőgyógyászati rendelőben azok számára,
akik a szülői szerepre készülnek, vagy
már babát várnak a babák ápolásával és
nevelésével, az apának a családban
betöltött szerepével, a családon belüli
krízishelyzetekkel kapcsolatban.
3.1.2. A 2011. év végéig biztosítani egy
telefonvonalat és megkezdeni az SOStelefon működését a krízishelyzetben levő
személyek számára.

3. A SZÜLŐI SZEREP
BETÖLTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES
HOZZÁÉRTÉS
ERŐSÍTÉSE

3.1. Feltételek
biztosítása a szülői
hozzáértés növeléséhez,
tanácsadás a fiatal
szülőknek a gyermekek
ápolását és nevelését
illető kétségeikkel
kapcsolatban, a
gyermekek fejlődésében
és a gyermek
személyisége
alakításában az apai
szerep fontosságának és
specifikusságának a
kihangsúlyozása.

4. A
REPRODUKCIÓS
EGÉSZSÉG
NÉPSZERŰSÍTÉSE A
SERDÜLŐK
KÖRÉBEN ÉS A
TERMÉKETLENSÉG
ELLENI HARC

4.1. A serdülők
felvilágosítása a
reprodukciós egészség
megőrzéséről.

4.1.1. A 13-tól 18 éves fiatalok számára
tanácsadó működtetése az iskolákban,
amelyek gondoskodnak a fiatalok
reprodukciós egészségéről.

5. NÉPESEDÉSI
FELVILÁGOSÍTÁS

5.1. Az új értékrend és
életstílus, ill. a
felelősségteljes
viselkedés
népszerűsítése a családi
élet, a házasság, a
gyermeknevelés, a férfinői kapcsolatok és a
korszerű kultúra
szférájában.

5.1.1. A 2009. év folyamán beindítani a
kampányt a helyi médiumokban az
egészséges szülői szerepet, az egészséges
felnőtté válásban a többtagú család
fontosságát, az emberi kapcsolatok
fejlesztését, a családon belüli toleranciát
érintő témákban.
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ÖNKORMÁNYZAT
AKTIVIZÁLÁSA

6.1. A helyi
önkormányzatban
pozitív népesedési
politika kialakítása.

2009. január 23.

6.1.1. A 2009. év folyamán a képviselőtestület szakmai tanácsadó testületeként
a helyi önkormányzat népesedéspolitikai
tanácsának a megalakítása.
6.1.2. A 2009. év kezdetén megszervezni
a helyi önkormányzatban a szülői szerep
megvalósításával kapcsolatos individuális
szükségletek felmérését.
6.1.3. A 2009. év végéig beazonosítani az
intézményes és káderbeli erőforrásokat a
helyi önkormányzaton belül a
népesedéspolitika végrehajtásához.
6.1.4. A 2010. évtől a költségvetésben
évente megállapítani az intézkedések
végrehajtásához szükséges eszközök
mértékét.
6.1.5. A 2010. évtől mozgósítani az
egészség- és szociális védelmet, az
oktatási-nevelési intézeteket, a gazdasági
alanyokat, egyházakat és vallási
közösségeket és egyesületeket a pozitív
népesedési klíma kialakítása céljából.
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6.3. PRIORITÁS: IDŐSEK
1. A CÉLCSOPORT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
A Szerb Köztársaság lakossága a világ legidősebb populációjához tartozik. A statisztikai adatok
szerint a Szerb Köztársaság az ötödik legidősebb ország a világon, Japánt, Olaszországot, Németországot és
Svájcot követően. A szélesebb társadalmi közösség jellemzői kihatással vannak a helyi szintre is.

AZ IDŐSEK KÉPVISELTSÉGE ZENTA KÖZSÉG
LAKOSSÁGÁBAN
A LAKOSOK TELJES SZÁMA: 25.568

100+ év.
1
0%
90-99 év.
75
0%
80-89 év.
595
2%

A többiek
16,040
64%

70-79 év. 60-69 év.
3,088
2,087
12%
8%

50-59 év.
3,682
14%

A község lakosainak átlagéletkora: 40,9 év, azaz a község lakossága a mély demográfiai öregedés
folyamatába lépett, ami az elöregedett lakosság szükségleteinek kielégítésére irányuló szolgáltatások
bővítésének szükségességére utal.
A lakosság öregedési folyamata folytatódni fog a közvetlen jövőben is, leginkább intenzív az idős
lakosság további öregedése lesz.
Az elnéptelenedési irányvonal arra utal, hogy az elkövetkezendő 64 évben Zenta község lakassága
megfeleződik. A lakosság gyors öregedése, ami az idősek és munkaképes személyek arányának romlásában
jut kifejezésre, a jövőben mindenképpen kiélezi majd az idősek problémáit, és az államnak az irántuk
fennálló kötelezettségét, azonban az állam lehetőségét is, hogy finanszírozza őket a munkaképes fiatal
generáció egyre csökkenőben levő feltételeiben.
Egyes szervezetek a tevékenységük által megkísérlik enyhíteni a fennálló problémát.
¾ A zentai Vöröskereszt az előző évben kiosztott 500 egyszeri segélyt
¾ Sikeresen és jól működik a Községi Nyugdíjas Egyesület.
¾ A Kis Szent Teréz Egyházközség kereteiben működő Caritas Emberbaráti Szervezet, Nagy József
esperessel az élen ingyenes ebédeket szervez.
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Az intézmények és szervezetek, amelyek bekapcsolódtak a helyzetelemzés
adatgyűjtésébe és amelyek gondot viseltek és a tevékenységüket az idősekre irányították az alábbiak:
1. a zentai Szociális Védelmi Központ,
2. a zentai Vöröskereszt,
3. a Kis Szent Teréz Egyházközség kereteiben működő CARITAS
4. Zenta község Nyugdíjas Egyesülete.

A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA ÉS ÁLLAPOTDIAGNÓZIS
NYUGDÍJASOK
A községben az idősek többsége nyugdíjra jogosult, mert a munkaképes lakosság legnagyobb
részének a nyugdíjbiztosítása kötelező.
A fennmaradt idős személyek függnek a nem formális családi támogatásoktól vagy arra
kényszerülnek, hogy mély öregkorukig dolgozzanak, hogy biztosítsák a megélhetéshez szükséges
eszközöket (főként falun, az idős háztartásokban).
A nyugdíjasok teljes száma Zenta község területén 5.302, ami azt jelenti, hogy a község minden
ötödik lakosa nyugdíjas.

A lakosok teljes száma: 25.568

Többiek
20,266
79%

A nyugdíjjasok
száma
5,302
21%
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Zenta községben a nyugdíjak alakulása
A nyugdíj mértéke
4.000,00-ig
4.000,00-től 6.000,00-ig
6.000,00-től 8.000,00-ig
8.000,00-től 10.000,00-ig
10.000,00-től 12.000,00-ig
12.000,00-től 14.000,00-ig
14.000,00-től 18.000,00-ig
18.000,00-től 22.000,00-ig
22.000,00-től 26.000,00-ig
26.000,00-től 30.000,00-ig
30.000,00-től több
ÖSSZESEN

A jogosultak száma

Százalékban

65
157
185
875
588
822
970
744
404
200
292
5.302

1,22
2,96
3,48
16,50
11,09
15,50
18,29
14,03
7,61
3,77
5,50
100,00

Zenta községben a nyugdíjak alakulása
A jogosultak száma: 5.302
Több mint
30.000,00
292
6%
26.000,00 –
30.000,00 din.
200
4%

Do 4.000,00 din.
65
1%

6.000,00 –
8.000,00 din.
185
3%

22.000,00 –
26.000,00 din.
404
8%

18.000,00 –
22.000,00 din.
744
14%

4.000,00 –
6.000,00 din.
157
3%

8.000,00 –
10.000,00 din.
875
16%

14.000,00 –
18.000,00 din.
970
18%

12.000,00 –
14.000,00 din.
822
16%

10.000,00 –
12.000,00 din.
588
11%
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Az idősek átlagánál jelentősen veszélyeztetettebbek az idősek egyes szűk körei, mint a kétszemélyes
idős háztartások vagy a vegyes háztartások, amelyekben egy idős személy adja az alapjövedelmet.
E csoportok mellett vannak olyan idősek csoportjai, akik számára elengedhetetlen a támogatás. Ezek
vagy idős személyek, akikről nincs ki hogy gondoskodjon vagy beteg, idős személyek, akik rá vannak
utalva az állandó segítségre. Ezen személyek részére van állami támogatás, és a legfontosabb formái az
intézményes elhelyezés (idősek otthona, gerontológiai központok) és a házi ápolás finanszírozása.
Az otthoni támogatás a támogatási fajta nem megfelelően kifejlesztett formája és a szociális
szolgáltatások kedvezőbb formájaként kell tovább fejleszteni.
Az állami idősek otthonaiban 19 idős személy van elhelyezve. Közöttük vannak szegények, akiknek
az elhelyezését az állam, a rokonok vagy emberbaráti szervezetek fizetik, de vannak jobban szituált polgárok
is, akik maguk fizetik a költségeket.
Gondnokság alatt 26 idős személy van, és 59 idős személy részesül szociális segélyben.
A szegénység nagyon elterjedt az idősek körében, a lakásfeltételeik és a fogyasztói szerkezetük más
népességhez viszonyítva rosszabb.
Minden második idős személy idős háztartásban él.
Az idősek intézményes és eszközbeli szükségleteinek a kielégítésében nyilvánvaló hiányosságok
észlelhetők.
Ami az idősebb generációk lakásfeltételeit illeti, az idősek főként házakban, illetve lakásokban
laknak, amelyek gyakran minőségtelen és régi épületek, és az alapvető komfort hiányzik, pl.: nincs csatorna,
központi fűtés, az alapvető háztartási gépekkel való felszereltség elégtelen.
MUNKANÉLKÜLISÉG AZ IDŐSEK KÖRÉBEN
Ami a generációk munkanélküliségét illeti, az 50 évesnél idősebbek képe az alábbi:
A munkanélküliek teljes száma: 2.500

A többiek
1,487
59%

50 év felett
446
18%

41-50 év
567
23%
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A SZOCIÁLIS VÉDELMET IGÉNYBEVEVŐ IDŐSEK
AZ IDŐS SZEMÉLYEK – A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSÁT
IGÉNYBE VEVŐK - TELJES SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ALAPKATEGÓRIÁK SZERINT
Idős személyek
Családi gondoskodás nélkül
Létfenntartáshoz szükséges eszközök nélkül
Lelki betegek
Súlyos krónikus betegek
Egyéb rokkantak és fogyatékkal élő személyek
ÖSSZESEN:

2004
44
88
47
31
44
252

2005
41
98
45
53
52
289

2006
38
94
44
63
51
290

2007
88
125
Nincs adat
91
75
379

A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉNEK JOGOSULTSÁGAIT HASZNÁLÓ IDŐS
SZEMÉLYEK
Kategória
A szociális védelmi intézményben való elhelyezést
igénybevevők száma
Családnál való elhelyezést igénybevevők száma
Ápolássegély-pótlékot igénybevevők száma
Emelt ápolási pótlékot igénybevevők
Háziápolást igénybevevők száma
Nappali tartózkodás
A szociális védelmi intézetben vagy másik családnál való
elhelyezéshez szükséges felszerelésre való jogosultság
használói
Ideiglenes gondnokság alatti idős személyek
Egyszeri természetbeni segély
Egyszeri pénzsegély

2004

2005

2006

2007

13

17

19

19

6
24

2
18

17
148

12
181

2
33
20
12
151

3
27
29
17
131

4

6

2
135
68

2
202
78

56
12

2
190
28

Szükséges, de hiányzó szociális védelmi szolgáltatás
A szükséges szolgáltatás faja
1. Az időseknek a munkában való
igénybevétele kis- és középvállalkozások
létesítésével, beleértve a családi
vállalkozásokat és az idősek képzését,
különösen az információs és kommunikációs
technológia alkalmazását illetően.
2. Rendszeres és elegendő anyagi eszközök
biztosítása a szegényeknek szánt Népkonyha
működéséhez, az adományozók tiszteletben
tartásával és az emberbaráti és kormányon
kívüli szervezetek támogatásával.

Az igénylők
A 40 évnél
idősebb
munkanélküli
személyek

A szükségesség bizonyítéka
A munkanélküliek 41%-át, 40
évesnél idősebb személyek
képezik.

Szerény
jövedelemmel
rendelkező idős
személyek.

Jelentős a létfenntartáshoz
szükséges eszközöket
nélkülöző idősek száma, 125en vannak.
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úgynevezett „élelem kerekeken”.

4. Rendszeres és elegendő pénzeszközök
biztosítása az egyszeri pénzsegélyek
kifizetésére, az idős és szegény személyek
rendkívüli krízishelyzeteinek a megoldására
(betegség, elhalálozás és hasonlók)
.

5. Bizonyos könnyítések jóváhagyása a
kommunális szolgáltatás, a lakás fűtését
szolgáló energiahordozók és a városi és
városközi szállítás és hasonlók fizetésekor.

6. A megfelelő szociális szolgáltatások
jóváhagyása és hozzáférhetősége szomszédi
és polgári szolidaritás és támogatás
szervezésével az önsegélyezés különböző
formáinak fejlesztésével, ill. a jószomszédi és
általános polgári szolidaritás szisztematikus
erősítése, serkentése és irányítása a tehetetlen
és idős személyek irányába, a patronáló és
emberbaráti szolgálatoknak, valamint
kormányon kívüli szervezeteknek és polgári
egyesületeknek a Szociális Védelmi
Központtal való szisztematikus és szervezett
együttműködése.

2009. január 23.

A Népkonyha
használói, akik
az egészségük
miatt nem
tudnak egyedül
elmenni az
ebédért.
Az egyszeri
pénzsegélyek és
egyszeri
természetbeni
támogatások
használói.

A Népkonyhát igénylők egy
bizonyos száma egészségügyi
állapota miatt nem tudja
egyedül felvenni az ételt a
Népkonyhában.

Nyugdíjasok, a
8.000,00 dinárig
terjedő nyugdíjra
jogosultak és a
létfenntartáshoz
szükséges
eszközöket
nélkülöző idős
személyek.
Zenta község
területén az idős
személyek, az
idős és
egyedülálló
háztartások tagjai

Zenta község területén a
nyugdíjasok 7%-a jogosult
8.000,00 dinárig tejredő
nyugdíjra, míg 125 idős
személy nélkülözi a
létfenntartáshoz szükséges
eszközöket.

2007-ben 78 idős személy vette
fel a zentai Szociális Védelmi
Központ egyszeri pénzsegélyét,
és 202 idős személy az egyszeri
természetbeni támogatást, és az
egyszeri pénzsegélyt és az
egyszeri természetbeni
támogatást használók száma
évről évre nő.

Zenta község területén a
háztartások 25%-a egytagú, és
31%-a kéttagú. Ezek főként
idős és/vagy egyedülálló
háztartások. A nagy
elvándorlások miatt a gyerekek
gyakran külföldön élnek.
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önkéntes nyugdíj- és betegbiztosítás előtérbe
helyezése és erősítése.

A
foglalkoztatottak,
akik nem
számolhatnak egy
szolid
nyugdíjösszeggel.

8. A volontőri munka támogatása,
előmozdítása és fejlesztése, és mind több
polgár bekapcsolása az emberbaráti
szervezetek, polgári egyesületek,
alapítványok, vagyonadományok,
hagyományok tevékenységbe.

Zenta polgárai,
akik érdekeltek
az emberbaráti
szervezetekben
teljesítendő
volontőri
munkában. A
volontőrök
önkéntes
munkáját
igénybevevő idős
személyek.
Idős és
magatehetetlen
személyek Zenta
község területén,
akik már nem
tudnak
gondoskodni
magukról.

9. Időseknek támogatási szolgáltatások
nyújtására alkalmas kapacitások kiépítése,
mint a házi ápolás és egészségügyi ápolás,
illetve az elhelyezési szolgáltatás befogadó
családban, az egészségügyi és szociális
munkások megfelelő mozgó csoportjainak, az
otthoni szociális szolgáltatást nyújtók és más,
a non-profit- és magánszektorban tevékeny
szervizszolgáltatások működése által.

10. Nappali tartózkodást szolgáló klubok és
szolgálatok szolgáltatásai.

A szolgáltatók,
akinek ez
munkalehetőséget
jelent.
Az idősek, akik
egyszemélyes
vagy
kétszemélyes idős
háztartásban
élnek.
Az idősek, akik
igénylik a nappali
tartózkodás
szolgáltatását.

2009. január 23.

Zenta község területén a
nyugdíjak különösen
alacsonyak. Az önkéntes
nyugdíj- és betegbiztosítás idős
korban magasabb
nyugdíjösszeget tudna
szavatolni.
Zenta község területén a
volontőri munka nincs
elismerve, sem értékelve, sem
elterjedve, míg sok idős
személy mások segítségétől
függ.

Zenta településen az idős
lakossághoz tartozók jelentős
száma magányosan él.

A klubokban kielégítenék
egyes igénylők létfenntartási
szükségleteit: barátkozás,
művelődés-szórakozás és az
idősek egyéb szükségletei. A
klubokban kirándulásokat és a
szomszédos nyugdíjas
egyesületek látogatását
szerveznék meg. Ezek az
aktivitások erőt adnak az
időseknek.
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szolgáltatás, az úgyn. „telefonos riasztás” és
más szociális- és szervizszolgáltatások az
idősek és családjaik számára.

Az idős és
egyedülálló
háztartásokban
élő idősek.

12. A kedvezőtlen életkörülményekkel
(időskori tehetetlenség, betegség, rokkantság,
a családi gondoskodás és támogatás hiánya és
hasonlók) veszélyeztetett idős személyek
felkutatásának hatékony rendszere.

Idős személyek,
akik
„láthatatlanok” a
szociális,
emberbaráti és
karitatív téren
működő
szervezetek
számára.
A szociális
szolgáltatások
intézményen
kívüli
szolgáltatásainak
használói.

13. A minőséges szolgáltatások minden fajának
biztosítása az idősek számára, a szolgáltatások
választékának és a szolgáltatások elérhetőségének
növelése mellett – igénybe véve a tökéletesítés
miden válfaját, a szolgáltatásokat nyújtók
edukációja és képzése (szakmai felügyelet,
munkaengedély és más ellenőrzések).

14. Gerontológiai központhoz hasonló
otthonbeli kapacitások kialakítása, ahol az
otthonban történő elhelyezés mellett a
szociális védelem más szolgáltatásait is
biztosítanák.

A szolgáltatást
nyújtók
intézményen
kívüli szociális
védelme.
Zenta község
lakosainak idős
tagjai, akik
igénylik az
állandó ápolást és
segítséget.

2009. január 23.

Zenta község területén a
háztartások 25%-át
egyedülálló háztartások
teszik, amelyekben főként
idős személyek élnek, akik
nem tudnak senkinek sem
jelentkezni, amikor sürgősen
segítségre van szükségük.
Az idősebb generációhoz
tartozó lakosok jó része
„láthatatlan”, nem veszik
igénybe a szociális védelem
szolgáltatásait, a közösség
nem tud a problémáikról, és
egyedül küzdenek az élet
minden ínségével szemben.
A minőséges szolgáltatások
biztosítása az idős
szolgáltatást használók
számára igényli a szolgáltatók
állandó tökéletesítését,
edukációját és képzését.

Zenta az idősek városa és már
régen szükség mutatkozott
egy idősek és nyugdíjasok
otthonának a kiépítésére.
Egyre kevesebb család
hajlandó és tud biztosítani
feltételeket az idős és
magatehetetlen tagjainak az
ápolására. Zenta községben
már 1989-ben ki lett dolgozva
102 ágyas férőhellyel a
nyugdíjasok és idősek
otthonának a terve.
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15. Együttműködve a kormányon kívüli
szervezetekkel és a magánszektorral
biztosítani kell a kisebb férőhelyű otthonbeli
szolgáltatások létrehozását és nyújtását (kis
kapacitású otthonok) és az idősek
elhelyezésének más formáit (panziók,
lakóközösségek, falusi házak és hasonlók
nyugdíjasok és idősek számára)

Zenta községben
a magukról
gondoskodni
képtelen idős és
magatehetetlen
személyek.
A szolgáltatók,
akiknek ez
munkalehetőséget
jelent.

Zenta község lakosainak idős
tagjai, akik igénylik az
állandó ápolást és segítséget.

16. Idényjellegű, magántulajdonú befogadó
helyek létesítése az idős mezőgazdasági
háztartások ideiglenes elhelyezésére a téli
hónapok idején, amikor el vannak vágva a
világtól.

Az idős
tanyalakók
részére, akik a
téli időszakban el
vannak vágva a
világtól.

17. Olyan munkahelyek teremtése, amelyeken
felelősséget vállalnak a stratégia ezen
részének a kíséréséért és implementálásáért.

Zenta község
valamennyi idős
személye.

Zenta községben a lakosok
nagy része tanyákon él, akik
a téli időszakban nehezen
tudják igénybe venni az orvosi
szolgáltatásokat, beszerezni a
szükséges gyógyszert és
élelmiszert stb., és ha
megbetegszenek, nincs kitől
segítséget kérniük.
A stratégia ezen részének a
megvalósítása a helyi
önkormányzat általi aktív és
sokoldalú részvétel és az
adományozói pályázatokon
való részvétel nélkül
kérdésessé válhat.

3. AZ IDŐSEK SZOCIÁLIS VÉDELME ÁLLAPOTÁNAK SWOT-ELEMZÉSE

IDŐSEK
-

ERŐSSÉGEK
-

-

az idősek törvénnyel szavatolt
jogai,
a 2006-tól 2015-ig terjedő
időszakra vonatkozó, az
öregedésről szóló nemzeti
stratégia,
Szociális Védelmi Központ,
Nyugdíjasok Egyesülete,
Vöröskereszt,
vallási közösségek,

GYENGESÉGEK
-

-

a szociális védelem intézményen
kívüli formájának hiánya,
pénzeszközök hiánya a szociális
védelem intézményen kívüli
formájának megvalósítására,
az igénylők tájékozatlansága a
szociális védelem meglévő,
intézményen kívüli szolgáltatásainak
létezéséről,
nyelvi akadályok,
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a helyi önkormányzat nyitottsága
az idősek problémái iránt,
az idősek nagy élet- és
munkatapasztalata,
az idősek magas aránya a
község lakosságának teljes
számában.

-

alacsony nyugdíjak,
elérhetetlen egészségügyi
szolgáltatások,
az 50 évnél idősebb munkanélküliek
magas aránya
a társadalomtól való elszigeteltség,
a család általi elhanyagoltság,
konzervativizmus és rugalmatlanság,
legyengült életfunkciók,
magány és betegség,
sok idős és egyedülálló háztartás,
a fiatalok nagyarányú elvándorlása – a
szülők támasz nélkül maradnak.

LEHETŐSÉGEK
-

-

Zenta község szociális védelmi
stratégiája,
a községi vezetés és a
nyilvánosság nagyobb fokú
érzékenysége az idősek
problémája iránt,
magasabb költségvetési
elkülönítések Zenta község
költségvetéséből,
lehetőség a köztársasági és
tartományi költségvetési
eszközök idevonzására,
lehetőség az adományokból
származó eszközökre való
pályázásra.

2009. január 23.

VESZÉLYEK
-

ingatag politikai helyzet,
súlyos gazdasági helyzet az egész
országban,
a közegnek az idősek problémája iránti
érdektelenség,
a környezetnek az idősek irányába
mutatott türelmetlensége,
a fiatalok tömegesen hagyják el az
országot.

4. KÖVETKEZTETÉSEK A CÉLCSOPORTRÓL
Zenta községben az idősek célcsoportját az alábbiak jellemzik:
¾ a község lakosainak átlagéletkora 40,9 év, azaz a község lakosai beléptek a mély demográfiai
öregedés folyamatába, ami az elöregedett lakosság szükségleteinek kielégítését szolgáló
szolgáltatások bővítésének szükségességére utal,
¾ a község lakosainak a 36%-a idősebb 50 évesnél,
¾ a lakosság 21%-át nyugdíjasok teszik,
¾ a nyugdíjasok 70%-ának a nyugdíja 18.000,00 dinárig terjed,
¾ a nyugdíjasok 5075%-ának a nyugdíja 14.000,00 dinárig terjed,
¾ az elöregedett lakosságot egyre inkább sújtja a szegénység problémája,
¾ a szociális szolgáltatások használóinak a száma évről évre nő,
¾ az időseknek nyújtott anyagi juttatások szintje nem megfelelő,
¾ az idősek szükségletei nem mindig láthatók, az idősek a szükségleteiket gyakran elnyomják és
elrejtik, hogy ne terheljék a családot, a rokonokat és a közösséget,
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¾ habár Zenta község területén léteznek szociális szolgáltatások az elöregedett lakosság számára,
fennáll azok tökéletesítésének, fejlesztésének és bővítésének szükségessége,
¾ az elöregedett vidéki lakosság nincs kielégítő módon felölelve a szociális védelem és segély
szolgáltatásaival,
¾ észrevettük az idős személyek kirekesztését és szabadidejüknek a nem megfelelő módon történő
eltöltését.
5.

JAVASLATOK ÉS STRATÉGIAI BEAVATKOZÁSOK

Javaslatok és stratégiai
intézkedések
1. AZ IDŐSEK
SZEGÉNYSÉGÉNEK
GYORSABB ÉS
HATÉKONYABB
LEKÜZDÉSE

Specifikus célok

Specifikus feladatok

1.1. Az idősek számára
a 1.1.1. A 2009. év végéig Zenta
megfelelő
szociális község területén meg kell
alakítani a nyugdíjasok nappali
kedvezmények bevezetése.
tartózkodását szolgáló klubot.
1.1.2. A 2009. év végéig meg
kell alakítani Bogaras falusi
jellegű településen a
nyugdíjasok nappali
tartózkodását szolgál klubot.
1.1.3. A 2009. év végéig
biztosítani kell a kisnyugdíjasok
helyreállítását.
1.2. Rendszeres és elegendő 1.2.1. A 2009. év végéig ki kell
pénzeszközök biztosítása a építeni egy raktárt a Népkonyha
szegényeknek szánt Népkonyha élelmiszereinek tárolására.
működéséhez.
1.2.2. A 2008. év végéig
elegendő pénzeszközöket kell
biztosítani a Népkonyha
működési költségeire.
1.3.1. A 2008. év végéig fel kell
1.3. Rendszeres és elegendő kutatni a legveszélyeztetettebb
pénzeszközöket kell biztosítani polgárokat, akiknek szükségük
van az egyszeri pénzsegélyre.
az egyszeri pénzsegélyre.
1.3.2. A 2009. év végéig
háromhavonta kell teljesíteni a
jóváhagyott egyszeri
pénzsegélyt.
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1.4. Könnyítések jóváhagyása a 1.4.1. A 2008. év végéig a
kommunális szolgáltatás, a helyi önkormányzatnak be kell
fűtési költségek, a városi és nyújtani a javaslatot a
városközi közlekedés fizetésére. kommunális szolgáltatás, a
fűtési költségek, a városi és
városközi közlekedés
fizetésekor a könnyítések
jóváhagyására a
legveszélyeztetettebb idősek
számára.
1.4.2. Kísérni kell a javaslat
elfogadását és biztosítani a
nyilvánosság támogatását a
médiumok által.
1.5. A szomszédi segítség és a
polgári szolidaritási programok 1.5.1. A 2008. év végéig el kell
végezni az idős polgárok
megszervezése.
védelmével kapcsolatos
aktivitások megvalósításához a
káderek edukációját.
1.5.2. A 2008. év végéig fel kell
mérni az idős személyek egyes
ápolásra és segítségre vonatkozó
szükségleteit.
1.5.3. A 2009. év végéig
eszközölni kell a szolgáltatások
teljes körének a megvalósítását
a fejlesztési stratégia
implementálásával.
1.6.1. A 2008. év végéig meg
1.6.
A
takarékosság,
az kell szervezni a médiakampányt
életbiztosítás,
az
önkéntes az érdekelt idős személyek
nyugdíj- és betegbiztosítás figyelmének a felhívására.
erősítése.
1.6.2. A 2008. év végéig
promóciós előadásokat kell
tartani a fejlesztési stratégiáról
és az idősek védelmének
formáiról minden helyi közösségben, az idősek és családtagjaik általi kérdések feltételeinek
lehetővé tétele mellett.
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A
volontőri
munka
támogatása,
előmozdítása és
fejlesztése, és mind több polgár
bekapcsolása az emberbaráti
szervezetek,
polgári
egyesületek,
alapítványok,
vagyonadományok,
hagyományok tevékenységébe.

2. A CSALÁD ÉS AZ
IDŐSEK TÁRSADALMI
TÁMOGATÁSA
KÜLÖNBÖZŐ
FORMÁINAK A
KIALAKÍTÁSA A SAJÁT
KÖRNYEZETÜKBEN

2.1. Kapacitások kiépítése az
idősek támogatására, a házi
ápolásra és segítésre, a családi
elhelyezésre és a telefonos
asszisztencia szolgáltatásra az
egyszemélyes háztartások
számára.

2009. január 23.

1.7.1. A 2008. év végéig meg
kell szervezni a médiakampányt
a nyilvánossággal községünkben
a volontőri munka
szükségességéről való
tájékoztatása céljából.
1.7.2. A 2008. év végéig el kell
végezni az újonnan jelentkezett
volontőrök edukációját.
1.7.3. A 2009. év végéig
biztosítani kell a munka
bejáródását és valamennyi
edukált volontőr beosztását
bizonyos feladatok végzésére.
2.1.1. A 2009. évig ki kell
fejleszteni a házi ápolás és
segítség szolgáltatását a városi
környezetben és a falujellegű
településeken, oly módon,
minden érdekelt idős személy
felölelésével.
2.1.2. A stratégia végéig
félévente folyamatosan hirdetni
kell az idősek családba való
befogadásának humanitását és
serkenteni kell a kapacitások
bővítését.

2.2. A klubok, a nappali
tartózkodást szolgáló
szolgálatok, az úgyn. „élelem
kerekeken“ élelmet szállító
szolgálatok, az állandó
kapcsolattartó és közvetítő
szolgálatok, az úgyn. „telefonos
riasztás” és más szociális- és
szervizszolgáltatások biztosítása
az idősek és családjaik számára.

2.2.1. A nyugdíjas klubok és az
idősek nappali tartózkodását
szolgáló szolgálatok
működésének kiterjesztése
Zenta község egész területére.
2.2.2. A 2008. év végéig fel kell
mérni a bizonyos közegekben
élő idősek szükségleteit és a
kínált szolgáltatásokat össze kell
hangolni a talált állapotokkal.

- 93 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2.3. El kell végezni az
életkörülményeik által
veszélyeztetett idősek
helyzetének feltérképezését és
felkutatását.

2.4. Az időseknek nyújtott
valamennyi szolgáltatás
előmozdítása a szolgáltatások
minél nagyobb választékának
kifejlesztésével és a
szolgáltatások elérhetőségének
növelésével.

3. AZ ELHELYEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS
ELÉRHETŐSÉGÉNEK
BIZTOSÍTÁSA

4. A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
AKTIVIZÁLÁSA

3.1. Gerontológia központhoz
hasonló otthonbeli kapacitások
kialakítása, ahol az otthonbeli
ellátás szolgáltatása mellett
biztosítottak a szociális védelem
egyéb szolgáltatásai.

4.1. Barátságos légkör teremtése
az idős személyek számára.

2009. január 23.

2.2.3. A 2009. év végéig fel kell
mérni a telefonos asszisztencia
iránti szükségletet és azt
működésbe kell helyezni azon
személyek számára, akik
egyedül élnek és különleges
figyelmet és gondoskodást
igényelnek.
2.3.1. A 2010. év végéig ki kell
dolgozni az adatbázist az idősek
helyzetéről és problémáikról,
éspedig a község egész területén
végzett közvélemény-kutatással,
és a szociális védelem
szolgáltatásait össze kell
hangolni a szükségletekkel.
2.4.1. A 2010. év végéig
közvélemény-kutatással el kell
végezni a szolgáltatások
minőségének és a szociális
védelem használói
problémáinak a felmérését.
2.4.2. A közvélemény-kutatás
eredménye alapján javasolni kell
az intézkedéseket a
szolgáltatások serkentésére és a
minőség előmozdítására.
3.1.1. A 2009. év végéig
közvélemény-kutatással fel kell
mérni az időseknek az
otthonbeli ellátás iránti
szükségleteit.
3.1.2. A 2011. év végéig meg
kell hozni és végre kell hajtani
a gerontológiai központ
kiépítésére vonatkozó
tervdokumentációt.
4.1.1. A 2009. év folyamán
munkahely teremtése egy, a
stratégia ezen részének
kíséréséért és implementálásáért
felelős személy számára.
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4.1.2. A 2009. év folyamán egy
olyan egységes adatbázis
létrehozása, amely a stratégia
ezen részében szereplő releváns
aktivitások indikátora
kísérésének szerepében lesz.
4.1.3. A 2010. évtől az adatokat
naprakész állapotba kell hozni.
4.1.4. A 2010. évtől meg kell
szervezni a partnerséget a
megfelelő szolgálatokkal, ill.
szervezetekkel és polgári
egyesülésekkel, amelyek a
rendszeres tevékenységük
keretében rendelkeznek az
indikátorok kíséréséhez
szükséges nyilvántartással,
valamint az elfogadott
hasonnemű stratégiai
dokumentumokban levő adatok
felhasználása.
4.1.5. A 2010. év folyamán
nemzeti és nemzetközi
együttműködést és partnerséget
kell létesíteni a stratégia
kísérésének és megvalósításának
folyamatában affirmált
köztársasági, tartományi és
községi szervekkel, kormányon
kívüli és emberbaráti
szervezetekkel és polgári
egyesülésekkel, valamint a
magánszektorral.
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6.4. PRIORITÁS: ROKKANTAK ÉS FOGYATÉKKAL
ÉLŐ SZEMÉLYEK
1. A CÉLCSOPORT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
Zenta községben 1613 rokkant és fogyatékkal élő személy van nyilvántartva, akik használják az
egyesület valamely szolgáltatását, amelyhez tartoznak. A község rokkantsággal élő polgárainak teljes száma,
és ezzel együtt a szükséges társadalmi gondoskodás formái nincsenek pontosan meghatározva. Az
elfogadott nemzetközi mércék szerint a rokkantsággal élő lakosok aránya a lakosság 10%-a körül mozog,
ami azt jelenti, hogy Zenta község területén kb. 2250 rokkant és fogyatékkal élő személy személy él.
A stratégiai cél, amelyet ennek a dokumentumnak kell lefektetnie, a rokkantsággal élők helyzetének
előmozdítása az egyenrangú polgárok helyzetéig, akik teljes körű jogokat és kötelezettségeket élveznek,
valamint kihatni a közösség tudatszintjének a módosítására a rokkantak és fogyatékkal élő személyekkel
kapcsolatban.
Az intézmények és szervezetek, amelyek bekapcsolódtak a helyzetelemzés
adatgyűjtésébe és amelyek gondot viseltek a rokkantakról és fogyatékkal élő személyekről az alábbiak:
1. a zentai helyi önkormányzat,
2. a zentai Szociális Védelmi Központ,
3. a Vöröskereszt,
4. a kormányon kívüli szervezetek:
- Magyarkanizsa, Ada, Zenta községek Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete,
- Szabadka Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete,
- A törökkanizsai Észak-bánáti Körzet Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete,
- A nagykikindai Közép- és Észak-bánáti Körzet Disztrófiás Betegeinek Egyesülete
- A zentai Kéz a Kézben Polgárok Egyesülete
- a zentai Munkarokkantak Szövetsége
- A zentai Hit és Remény Polgárok Egyesülete
A dokumentumok, amelyeken a stratégia ezen része alapul:
1. Szerbiában a szegénység csökkentésének stratégiája,
2. A Szerb Köztársaság szociális védelmi stratégiája,
3. A Szerb Köztársaságban a rokkant személyek helyzete előmozdításának stratégiája,
4. A fogyatékkal élők megkülönböztetésének megakadályozásáról szóló törvénytervezet,
5. Zenta községnek a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési terve
6. Jelentés a zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról.

- 96 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

2. A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA ÉS ÁLLAPOTDIAGNÓZIS
A Szociális Védelmi Központ adatai szerint:
A felnőtt pszicho-fizikai fejlődésben gátolt személyek száma
alakulásának áttekintése
91
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A rokkantakat és fogyatékkal élő személyeket támogató egyesületek és társaságok taglétszámának
bemutatása
A rokkantakat és fogyatékkal élő
személyeket támogató egyesület
(községközi szinten)
Magyarkanizsa, Ada és Zenta községek
Siketek és Nagyothallók Községközi
Szervezete
Vakok és Gyengénlátók Községközi
Szervezete, Szabadka
Az
Észak-bánáti
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Szklerózis
Multiplexben
Szenvedők
Egyesülete,
Törökkanizsa
A Közép- és Észak-bánáti Körzet Disztrófiás
Betegeinek Egyesülete
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2007. év

598

634

607

620

112

108

8

10

- 97 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

A rokkant és fogyatékkal élő személyek
egyesületei
(az adatok csak Zenta községre
vonatkoznak)
Magyarkanizsa, Ada és Zenta községek
Siketek és Nagyothallók Községközi
Szervezete
Vakok és Gyengénlátók Községközi
Szervezete, Szabadka
Az
Észak-bánáti
Körzet
Szklerózis
Multiplexben
Szenvedők
Egyesülete,
Törökkanizsa
A Közép- és Észak-bánáti Körzet Disztrófiás
Betegeinek Egyesülete
Kéz a Kézben Polgárok Egyesülete, Zenta
Zenta község Munkarokkantak Szövetsége

2009. január 23.

A tagok száma
2006. év

2007. év

187

209

42

44

15

15

8

10

15
1311

15
1320

A rokkantak és fogyatékkal élő személyek száma évről évre nő.
A rokkantak és fogyatékkal élők legtöbbször láthatatlanok, kirekesztettek, nehezen kapcsolódnak be
az élet minden területébe. Ezt a kirekesztettséget részben a csökkent képességeik okozzák, hogy a személyes,
szociális és más szükségleteiket kielégítsék, azonban az akadályok is, amelyeket a környezet gördít eléjük
(pszichikai és fizikai akadályok).
A szegénységi arány a rokkantak és fogyatékkal élő személyek körében nagy, főként szociális
juttatásokból élnek és így kerülnek a szegénység legalsó fokára. A rokkantak és fogyatékkal élő személyek
esetében a szegénység alapvető okai az alacsony képzettségi szint, ami a kedvezőtlen szociális környezetnek
a következménye, valamint az alacsony foglalkoztatottság.
A rokkantakra és a fogyatékkal élő személyekre jellemző, hogy a szükségleteik spektruma nagyon
különböző, és az belenyúlik más szektorokba is (egészségügy, oktatás, kultúra, foglalkoztatottság). A
rokkantak és fogyatékkal élő személyek a szükségleteik egy részét a nyilvántartott egyesületeiken keresztül
elégítik ki, amelyek programok és szolgáltatások sorát fejlesztették ki a tagjaik számára, azonban azokat
nem tudják
nagyobb terjedelemben és folyamatosan megvalósítani, mert minimális eszközökkel
rendelkeznek, összefüggés nélkül tevékenykednek, nincs társadalmi hatalmuk és befolyásuk, de elegendő
szakkáderük sem. A rokkantak és fogyatékkal élő személyek főként családjaikra támaszkodnak, akik
megfelelő támogatás nélkül egyedül kénytelenek feltalálni magukat a beteg családtag problémáit illetően,
és amikor erre már nem képesek, intézményben helyezik el őket.
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Szükséges, de hiányzó szociális védelmi szolgáltatás
A szükséges szolgáltatás faja
Szakkáder a gyermekekkel való
foglalkozásra.

Az igénylők
Rokkant és fogyatékkal élő
gyermekek.

A szükségesség bizonyítéka
A rokkant és fogyatékkal élő
gyermekek kirekesztettek a
szociális környezetükből.
A marginalizálás és szociális
kirekesztettség kockázata a
rokkant és fogyatékkal élő
személyeknél többszörösen van
jelen, mint a lakosság többi
rétegénél, míg a környezet
ellehetetleníti a rokkantaknak
és fogyatékkal élő
személyeknek a hozzáférését a
szociális védelem alapvető
szolgáltatásaihoz, de a tőkéhez
és az oktatáshoz is.

Személyi asszisztensek működése.

A rokkantak és fogyatékkal
élő személyek minden
egyes kategóriája.

A családok edukációja.

A rokkantak és fogyatékkal
élő személyek minden egyes
kategóriája.

A családok rokkant és
fogyatékkal élő családtagokkal
elzárkóznak a szociális
környezettől.

A foglalkoztatás serkentése, vagy a
rokkant személyek munkához való
igénybevétele.
Oktatási, foglalkoztatási, munka- és
lakásügyi programok kifejlesztése
és alkalmazása, amelyek a rokkant
és fogyatékkal élő személyeknek
egyenlő esélyeket nyújtanak és
serkentik az önállóságukat,
személyes fejlődésüket és aktív
életvitelüket minden téren.
A rokkant és fogyatékkal élő
személyek számára biztosítani a
hozzáférést a kiépített környezethez,
a közlekedés, az információk, a
kommunikáció és a
nyilvánosságnak szánt
szolgáltatások elérhetőségét az
akadályok megszüntetésével és
hozzáférhető épületek, helyiségek,
szolgáltatások, információk és
kommunikáció építésével.

Minden rokkant személy,
összhangban a képességeivel

Kevés a rokkant és fogyatékkal
élő foglalkoztatott.

Minden
rokkant
és
fogyatékkal élő személy,
összhangban a képességével

Kevés rokkant és fogyatékkal
élő személy részesült az önálló
életre való kiképzésben.

A rokkant és fogyatékkal élő
személyek minden egyes
kategóriája

A tágabb nyilvánosság nem
tájékozott az akadályok
beazonosításával és
megszüntetésével kapcsolatban,
amelyek a társadalomban
léteznek (amelyek lehetnek
építészeti, információskommunikációs és szociálisgazdasági akadályok).
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3. A ROKKANTAK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZOCIÁLIS VÉDELME
ÁLLAPOTÁNAK SWOT-ELEMZÉSE

ROKKANTAK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
ERŐSSÉGEK
-

-

-

-

-

szervezetek létezése a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek különféle
kategóriája számára,
Zenta község közvetlenül a
költségvetésből finanszírozza a
rokkantak és fogyatékkal élő személyek
civil szervezeteit,
a rokkantak és fogyatékkal élő
személyek nappali tartózkodását szolgáló
épület adaptálása,
sok emberbaráti és karitatív szervezet
létezése a községben,
a rokkantakról és fogyatékkal élő
személyekről való gondoskodás
hagyománya,
regionális együttműködés,
a helyi önkormányzat támogatása a civil
szervezeteknek a projektumok
megírásában.

GYENGESÉGEK
-

-

-

-

LEHETŐSÉGEK
-

-

-

a rokkantak és fogyatékkal élő
személyek megkülönböztetésének
megakadályozásáról szóló törvény,
állami támogatás a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek
foglalkoztatásában,
a szociális védelmi hely stratégiai aktus,
az egyenlő lehetőségeknek új
áramlatként való népszerűsítése,
nemzetközi adományozók pályázatainak
a megléte, amelyek által anyagilag
támogatni lehet a civil szervezeteket.

az edukáció lehetősége csak az enyhén
rokkantak és fogyatékkal élő személyek
számára létezik – óvoda, általános iskola,
nincsenek teljes adatbázisok a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek kategorizálásáról
– a megfelelő reagálás lehetetlensége,
egyenlőtlen anyagi és társadalmi támogatás a
civil szervezetek számára,
egyenlőtlen hozzáférés az erőforrásokhoz
(városi/vidéki környezet,
Elégtelen tájékozottság a lehetőségekről,
amelyeket a rendszer a rokkantaknak és
fogyatékkal élő személyeknek nyújt,
a törvényes jogok és komplikált procedúrák
ismeretének hiánya,
a rokkantak és fogyatékkal élő személyek
fejlesztési tanácsadójának hiánya,
fejletlen személyes asszisztencia,
a szakemberek hiánya,
építészeti akadályok fennállása miatti nehéz
hozzáférés,
a rokkantak és fogyatékkal élő személyek
nehéz foglalkoztatása,
a környezet, az intézmények elégtelen
érzékenysége és intoleranciája.

VESZÉLYEK
-

-

-

a munkáltatók ellenállása és
érdektelensége a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek
foglalkoztatását illetően,
politikai ingatagság,
az ország rossz gazdasági helyzete,
befejezetlen tranzíció,
a közösség érzéketlensége a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek problémái
iránt,
az emberi erőforrások elhasználtsága.
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4. KÖVETKEZTETÉSEK A CÉLCSOPORTRÓL
¾
¾
¾
¾
¾

Zenta községben a rokkant és fogyatékkal élő személyek célcsoportját az alábbiak jellemzik:
az egységes adatbázis és nyilvántartás hiánya a társadalmi támogatásra rászoruló rokkant személyek
valós számáról és a rokkantságuk fajáról,
a rokkant és fogyatékkal élő személyek és családjaik szegénysége, nagyfokú munkanélküliség és
elégtelen szociális juttatások,
elégtelen számú alternatív támogatási forma a rokkant és fogyatékkal élő személyek és családjaik
számára a közösségi életben,
a különféle szektorok összehangoltságának és az intézmények közötti koordináció hiánya,
amelyekben a rokkant és fogyatékkal élő személyek szükségleteiket kielégítik (egészségügy,
oktatás…),
a szinkronizált társadalmi intézkedések hiánya a rokkant és fogyatékkal élő személyek szociális
kirekesztettségének és passzivitásának csökkentésére, valamint a környezeti akadályok, amelyek
megnehezítik a rokkantaknak és a fogyatékkal élő személyeknek az elérhetőséget.
5.

JAVASLATOK ÉS STRATÉGIAI BEAVATKOZÁSOK

Javaslatok és stratégiai
intézkedések
1. EGYSÉGES ADATBÁZIS
LÉTREHOZÁSA A
ROKKANTAKNAK ÉS
FOGYATÉKKAL ÉLŐ
SZEMÉLYEKNEK
NYÚJTANDÓ
SZOLGÁLTATÁSOK
MEGFELELŐ SZÁMÁNAK ÉS
FAJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
2. A TÁRSADALOM
ÉRZÉKENNYÉ TÉTELE A
ROKKANTSÁG KÉRDÉSEIRE
A ROKKANTAK ÉS
FOGYATÉKKAL ÉLŐ
SZEMÉLYEK
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉS
MEGGÁTOLÁSA CÉLJÁBÓL

Specifikus célok
1.1. A helyi önkormányzatnak
és a tágabb nyilvánosságnak a
rendszeres tájékoztatása a
rokkant személyek számáról.

Specifikus feladatok
1.1.1. A 2009. év végéig egy
volontőr foglalkoztatott személy
segítségével ki kell dolgozni az
adatbázist.
1.2.1. Biztosítani kell a
folyamatos adatgyűjtést a
rokkant személyekről és
életfeltételeikről.

2.1. A közösség tudatszintjének
emelése a rokkantakkal és
fogyatékkal élő személyekkel
szemben, valamint a rokkantaké
és fogyatékkal élő személyeké a
saját jogaikkal, helyzetükkel és
szükségleteikkel szemben.

2.1.1. 2010-től a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek
minden kategóriája esetében
támogatni kell az emberbaráti és
karitatív tevékenységgel
foglalkozó szervezetek számát,
különös tekintettel a
szervezetekre, amelyek a
rokkantak és fogyatékkal élő
személyek helyzetének
előmozdításával foglalkoznak
(nappali tartózkodás, klubok, a
személyi asszisztens szervize,
SOS-telefon).
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FOGYATÉKKAL ÉLŐ
SZEMÉLYEK KÉPZÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA

3.1. A rokkantak és fogyatékkal
élő személyek foglalkoztatása
vagy munkában való
igénybevétele.

2009. január 23.

3.1.1. A 2009. évtől
folyamatosan gyűjteni kell a
mérvadó adatokat az olyan
termékek piacáról, amelyeket a
rokkantak és fogyatékkal élő
személyek is elő tudnak állítani.
3.1.2. Meg kell tartani a kis
műhelymunkák
megszervezésének jó
gyakorlatát 10 rokkant számára,
amelyekben azokat
felkészítenék különféle
szakmák végzésére.
3.1.3. A 2010. évtől biztosítani
kell 6 rokkant felkészítését
olyan teendőkre, amelyek nem
haladják meg a fizikai és
mentális lehetőségeiket.

4. A ROKKANT
CSALÁDTAGGAL ÉLŐ
CSALÁDOK ERŐSÍTÉSE

4.1. A családi környezetnek a
rokkantaknak és fogyatékkal élő
személyeknek az elsődleges és
legmegfelelőbb környezeteként
való népszerűsítése, az
intézményesítés
megszüntetésének teljes körű
alkalmazásával és
támogatásával.

3.1.4. A 2010. évtől
folyamatosan munkabörzést
kell szervezni az érdekelt
munkáltatók számára a
rokkantak és fogyatékkal élő
személyek foglalkoztatása,
valamint a Nemzeti
Foglalkoztatási Hivatal által
kínált programokról való
tájékoztatásuk céljából a
rokkantak és fogyatékkal élő
személyek alkalmazását illetően.
4.1.1. A 2008. évtől
folyamatosan végezni kell a
szükségletek és a
legérzékenyebb, marginalizált
és veszélyeztetett társadalmi
csoportok promóciósinformációs népszerűsítését, úgy
a városban, mind a falusi
környezetben.
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4.2. A rokkantaknak és a
fogyatékkal élő személyeknek
és családtagjaiknak a
szükségleteikről való
rendszeres és teljes körű
tájékoztatásának a biztosítása.

2009. január 23.

4.2.1. A 2009. év végéig ki kell
adni egy a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek
jogairól és kötelezettségeiről
szóló informátort 500
példányban.
4.2.2. A 2009. év végéig fel kell
szerelni a társadalmi
helyiségeket, amelyek Zentán, a
Fő utca 15. sz. alatt találhatóak.
4.2.3. А 2009. év végéig ki kell
fejleszteni a rokkant családtagok
szüleinek és családjainak a
támogatási szervizeit és
programjait.
4.2.4. A 2010. évtől alkalmazni
kell a szülők edukációját szolgáló
programot és a bekapcsolásukat a
rehabilitációs programokba 6 szülő
számára.

4.2.5. A 2011. évtől ki kell
dolgozni az egyedülálló rokkant
anyák, apák, valamint a
családok számára, akiknek egy
vagy több rokkant családtagjuk
van a külön támogatást
szolgáló programokat és
aktivitásokat.
5. A ROKKANTAKKAL ÉS
FOGYATÉKKAL ÉLŐ
SZEMÉLYEKKEL
FOGLALKOZÓ
SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE
FENNTARTHATÓSÁGÁNAK
BIZTOSÍTÁSA

5.1. Az emberbaráti és karitatív
tevékenységgel foglalkozó
szolgáltatásokat nyújtók
munkaminőségének
előmozdítása.

5.1.1. A 2011. évtől végre kell
hajtani 6, a rokkantaknak és
fogyatékkal élő személyeknek
szolgáltatást nyújtó személy
edukációját (pl. volontőrök,
egyetemi hallgatók és mások),
akik bekapcsolódtak a
szolgáltatást nyújtó rendszerbe.
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6. A ROKKANTAKNAK ÉS
FOGYATÉKKAL ÉLŐ
SZEMÉLYEKNEK A
MŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS
SZABADIDŐS
AKTIVITÁSOKHOZ VALÓ
EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS
BIZTOSÍTÁSA

6.1. Növelni kell a rokkantaknak
és a fogyatékkal élő
személyeknek a közösségbe
való bekapcsolódását a
művelődési, sport és rekreációs
élethez és szabad aktivitásokhoz
való hozzáférésük feltételeinek a
megteremtésével.

2009. január 23.

6.1.1. A 2011. évtől a
rokkantaknak és a fogyatékkal
élő személyeknek biztosítani
kell a művelődési-, sport- és
idegenforgalmi
szolgáltatásokhoz való
díjmentes hozzáférését.
6.1.2. A 2011. évtől
háromhavonta programokat kell
szervezni, amelyek serkentik a
rokkantak és fogyatékkal élő
személyek művészeti, sportbeli
és intellektuális
teljesítőképességét, jólétük és a
teljes társadalom gazdagítása
céljából (üveg vitrázs,
selyemfestészet, horgolás,
kötés, makramékötés, ikebana
stb.)

6.1.3. A médiumokban, a helyi
újságokban, a helyi televízióban
folyamatosan hirdetni kell a
rokkantaknak és a fogyatékkal
élő személyeknek a
sportaktivitásokon minden
szinten való részvételét.
6.1.4. A 2009. évtől arra kell
törekedni, hogy a rokkant
gyerekek számára a
szabadidejükben biztosított
legyen a játékoz, művelődési,
rekreációs, sport és más
aktivitásokhoz való egyenlő
hozzáférés, beleértve azokat az
aktivitásokat is, amelyek az
oktatási rendszer kereteiben
zajlanak.
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AKADÁLYOK
MEGSZÜNTETÉSE

8. A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
AKTIVIZÁLÁSA

7.1. Biztosítani kell, hogy
minden új középület és a
nyilvánosság számára nyitott
épület, a közlekedési
infrastruktúra és a
tömegszállítás funkciójában
levő épület a közlekedés minden
ágazatában hozzáférhető legyen
a rokkantak és a fogyatékkal élő
személyek számára.
7.2. Meg kell állapítani a
helyeket és intézményeket, ahol
rámpákat, korlátokat és hangos
jelzőlámpákat kell felállítani.
A meglévő középületek és
közlekedési infrastruktúra,
valamint a közlekedés minden
ágazatában a tömegszállításban
meglévő közlekedési eszközök
fokozatos és folyamatos
adaptálása, hogy azok
hozzáférhetővé váljanak a
rokkantak és fogyatékkal élő
személyek számára.
8.1. Barátságos légkör teremtése
a rokkantak és fogyatékkal élő
személyek számára.

2009. január 23.

7.1.1. A 2010. év folyamán
szakadatlanul követelni kell a
hozzáférhetőségi szabvány
kötelező alkalmazását
előirányzó jogszabályok
következetes alkalmazását.

7.2.1. A 2010. évtől fel kell
állítani a rámpákat, korlátokat és
hangos jelzőlámpákat a
meghatázorozott helyeken és
intézményekben.
7.2.2. Folyamatosan újítani kell
a meglévő segédeszközöket.

8.1.1. A 2009. év folyamán egy
személy számára munkahelyet
kell teremteni, aki felel majd a
stratégia ezen részének
kíséréséért és
implementálásáért.
8.1.2. A 2009. év folyamán a
helyi önkormányzatban a
képviselő-testület
szaktanácsadói szerveként meg
kell alakítani a rokkant
személyek tanácsát.
8.1.3. A 2009. év végéig be kell
azonosítani az intézményes és
káderbeli erőforrásokat a lokális
közösségben a rokkantpolitika
végrehajtására.
8.1.4. A 2009. évi
költségvetésben meg kell
állapítani az intézkedések
végrehajtásához szükséges
eszközök éves mértékét.
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6.5. PRIORITÁS: SZEGÉNYEK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK
1. A CÉLCSOPORT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
A Szerb Köztársaság Kormánya 2005 decemberében elfogadta a szociális politikai rendszer
reformjának stratégiáját, amelynek az alapvető célja:
- a szegények számának csökkentése,
- hatékonyabb szociális védelem kifejlesztése.
Az elfogadott szövegben ki lett hangsúlyozva, hogy a hatékony szociális védelem stratégiai tervezése
megköveteli az olyan intézkedések, aktivitások és mechanizmusok meghozatalát, amelyekkel biztosítható a
szolgáltatásokat igénybevevők legkedvezőbb kimenetele.
A szegénység csökkentése és a védelem különösen a legveszélyeztetettebb csoportok esetében a
szociális politika prioritásait képezi. Az elfogadott szociális politikai rendszer reformjának a stratégiája helyi
szinten aktív szerepvállalásra kötelezi a helyi önkormányzatokat a szociális politika kreálásában és
végrehajtásában. A szociális védelem stratégiai terve alkotó része kell hogy legyen minden község fejlesztési
és gazdasági tervének. A helyi önkormányzat köteles megtervezni és biztosítani a szociális politika reformja
stratégiájának az implementáláshoz szükséges eszközöket.
Zenta községben az átlagos bruttó kereset a 2006. évben 31.768,00 dinárt, illetve 21.679,00 dinárt tett
adók és járulékok nélkül.
Zenta községben az átlagos bruttó kereset a 2007. évben 39.706,00 dinárt, illetve 28.439,00 dinárt tett
adók és járulékok nélkül.
Zenta községben az átlagos bruttó kereset 2008 áprilisában 50.499,00 dinárt, illetve 36.301,00 dinárt
tett adók és járulékok nélkül.
Az intézmények és szervezetek, amelyek bekapcsolódtak a helyzetelemzés
adatgyűjtésébe és amelyek gondot viseltek a rokkantakról és a fogyatékkal élő személyekről az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a helyi önkormányzat,
a Szociális Védelmi Központ,
a Nemzeti Foglakoztatási Hivatal zentai fiókja,
a zentai Vöröskereszt,
a Vállalkozók Egyesülete,
a vallási (egyházi) szervezetek.

A dokumentumok, amelyen a stratégia ezen része alapul:
1. Szerbiában a szegénység csökkentésének stratégiája,
2. A Szerb Köztársaság szociális védelmi stratégiája,
3. Zenta községnek a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési terve
4. A zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló jelentés.

2. A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA ÉS ÁLLAPOTDIAGNÓZIS
Zenta község már néhány évvel ezelőtt szembesült a lakosság szélesebb rétegei elszegényedésének
jelenségével, a nagyfokú munkanélküliséggel, a szociális biztonság elvesztésével és a lakosság általános
egészségi állapota romlásának jelenségével stb. Az említett probléma elmélyedéséhez hozzájárul a
munkavállalás lehetetlensége, a nem megfelelő lakás- és anyagi feltételek, a szociális védelemhez, az
egészségügyhöz, az oktatási és kommunális szolgáltatásokhoz való nem megfelelő hozzáállás, különösen,
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amikor a szociálisan veszélyeztetett egyénekről és családokról van szó. A különösen nagy kockázatnak kitett
csoportok az idősek, a munkanélküliek, a többtagú családok, az egyszülős családok, a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek és a romák.
Az elszegényedés egyik mutatója a szociális védelmi szolgáltatások használóinak a gyarapodása.
A használók védelme és a szociális védelmi jogosultság érvényesítése
A használók teljes száma:
Év
2003.
2004.
2005.
2006.

A használók száma
2277
2422
2541
2604

Láncszerű index
113,7
106,4
104,9
102,5

A szociális védelem használóinak száma Zenta községben
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Az anyagi támogatást igénylo családok teljes számának
alakulása

600

552

511

591

485
500

422

391

400
300
200
100
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

A bemutatott adatokba való betekintés alapján szembesülünk a valamennyi kategóriát használók
számának növekedésével. A Szociális Védelmi Központ nyilvántartása arra utal, hogy ezen személyek
többsége az anyagi ellátatlanság állapotában van, vagy a diszfunkció állapotában levő családból származó
személyekről van szó.
A szociális és családi jogvédelem használóinak százalékos részvételi aránya 10%. A gazdálkodásra
képtelen személyek száma nem nőtt jelentősen, de sok a munkaképes, munkanélküli személy. A községben
néhány vállalat beszüntette működését és sok munkaképes személy maradt jövedelem nélkül. A
mezőgazdasági munkák idénye idején ezek a személyek napszámba járnak privát munkáltatókhoz, azonban
november elejétől május végéig nagyon kevés ilyen munka akad.
A felnőttek egy nagy csoportja kéri a problémák megoldásához a Szociális Védelmi Központ
segítségét, ezek a munkanélküliek vagy az alacsony jövedelemmel rendelkezők, és a kérelmeik különféle
kedvezményekre, gyógykezelési támogatásokra, lakáskérdés megoldására vonatkoznak.
Az egyszeri pénzbeni és természetbenI támogatást használó
családok teljes számának áttekintése
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Zenta község a 2008. költségvetési évben a szociális védelem terén nyújtott különféle juttatásokra,
amelyek a Szociális Védelmi Központon keresztül érvényesíthetők, külön elkülönített 1.100.000,00 dinárt.
Az egyszeri pénzbeni támogatás eszközeit leggyakrabban betegek gyógykezelésére és műtétjeire,
gyógyszerek, alapvető élelmiszerek, tüzelő, a gyerekeknek tanfelszerelés, a szociálisan veszélyeztetett
személyek számára ruházat és lábbeli beszerzésére, illetve a szociálisan veszélyeztetettek temetési
költségeinek a viselésére hagyják jóvá.
A 2007. évben nagyobb méretű tűz ütött ki a zentai romatelepülésen, amikor három személy
megégett, és tízen maradtak a fejük felett tető nélkül. Ezeknek a családoknak családtagonként 5.000,00
dináros azonnali támogatás lett biztosítva. 100 négyzetméteres családi házat vásárolt számukra az
önkormányzat. Élelmiszer- és higiéniai csomagokat kaptak. Fél év elteltével a romák sajnálatos módon
eladták a lakóépületüket.
A Népkonyha használóinak száma
Év

A használók száma

2004.
2005.
2006.
2007.

530
610
600
580

Zenta községben a Népkonyha működéséhez a 2008. ében 1.500.000,00 dinár lett elkülönítve. A
helyi önkormányzattal és a CARITAS emberbaráti szervezettel együttműködve a Szociális Védelmi
Központ helyiségeiben naponta osztanak szét 150 ebédet felnőtt és idős személyek számára, a helyi
közösségekben még 250-et, az iskolákban a gyerekeknek pedig 200-at.
Zenta község területén a nyugdíjasok nagyon szerény nyugdíjakból élnek, mértékük nem haladja
meg a 18.000,00 dinárt, és a nyugdíjasok több mint fele, azaz 50,70% nyugdíjas nyugdíja 14.000,00 dinárig
terjed.
Tekintettel az idős személyeknek Zenta község lakosai teljes számában
való nagyarányú
képviseltségére, valamint a tényre, hogy Zenta község lakossága gyors ütemben öregszik, egyre nő az idős
személyek elszegényedésének kockázata.
A MUNKANÉLKÜLISÉG ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN
Munkaképes lakosok
Összesen: 25.568
Személyi
jövedelem
6,115
23.9%

Eltartott
8,083
31.6%

Aktív
11,331
44.3%
Külföld
39
0.2%
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Az aktív lakosokat az 15 éves és idősebb személyek teszik, akik a foglalkozásukat gyakorolják,
illetve a munkanélküli személyek, akik munkát keresnek, és azok a személyek, akik ideiglenesen
beszüntették a foglalkozásuk gyakorlását. A személyi jövedelemmel rendelkező személyek azok, akik
rendelkeznek a létfenntartáshoz szükséges eszközökkel, nyugdíjjal, vagyonból eredő bevétellel vagy más
személyi jövedelemmel.
Az eltartott lakosok nem teremtik meg a létfenntartáshoz szükséges saját eszközöket, így szüleik,
rokonaik és más személyek tartják el őket, beleértve a jogi személyeket is.
A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMÁNAK ÉS SZERKEZETÉNEK AZ ÁTTEKINTÉSE
A munkanélküliek száma
Összesen: 2.500
Szolgálati idő nélkül: 962

Munkanélkülie
k
száma Férfiak Férfiak
Szolgálati idő
435
1,253
nélkül
45%
Nők
50,16%
Nők
1,247
527
49,84%
55%

A munkanélküliek szolgálati idő szerinti
áttekintése
Szolgálati idővel rendelkezők összesen: 1,538
20 év f elett
446
28%

10-20 év.
289
19%

5 – 10 év.
230
15%

3-5 év.
133
9%

2-3 év.
91
6%

1-2 év.
110
7%

1 évig.
239
16%
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A munkanélküliek életkor szerinti szerkezete
Összesen: 2.500

50 év felett.
624
24%

18 évig.
21
1%

19-25 év.
419
17%
26-30 év
271
11%

41 – 50 év
568
23%

31-40 év
597
24%

A munkanélkülieknek a munkára való várakozási
idő szerinti szerkezete
Összesen: 2.500

1 évig
1,650
66%

Több mint 20
év.
3
0% 10-20 év.
209 5-10 év.
8%
163
7%

1-2 év.
250
10%
3-5 év.
108
4%

2-3 év.
117
5%
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A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal hivatalos adataival ellentétben, Zenta község területén nem
hivatalosan a munkanélküliek száma kb. 4.000-re becsülhető. Erre a nagy különbségre több okból került sor.
Részben ide tartoznak a munkanélküliek, akiket töröltek a nyilvántartásból a foglalkoztatásról szóló törvény
alapján, mert késtek a rendszeres ellenőrző jelentkezéssel, edukációra való felhívásra nem jelentek meg,
igazolt okok nélkül elutasították a munkát stb. A másik ok, hogy sokan, hogy maguk és/vagy családjuk
számára biztosítsák a megélhetést „fekete munkát” vállalnak, napszámba járnak, csempésznek, a háztájban
termelt árut árulnak a piacon vagy viszont eladják mások áruit…. A nyilvántartásban szerepelnek olyan
személyek is, aki nem akarnak dolgozni és nem akarják elfogadni a felkínált munkákat. Sokan csak a
betegbiztosítás, a szociális segély, a családi pótlék és a pénztámogatás miatt jelentkeznek be.
Szükséges, de hiányzó szociális védelmi szolgáltatás
A szükséges szolgáltatás faja
A legveszélyeztetettebb
lakossági csoportok
szubvencionálására vonatkozó
világos ismérvek megállapítása

Az igénylők
Zenta község területén élő
minden szegény személy

Támogatás a munkavállalásban

Zenta község területén élő
minden munkanélküli

A legveszélyeztetettebbeknek a
szociális juttatások nem
formális formái hatékony
rendszerének kifejlesztése

Zenta község területén élő
minden szegény ember

Zenta község területén új
munkahelyek teremtése

Zenta község területén élő
minden munkanélküli

A helyi önkormányzat
ösztönzése

Zenta község területén élő
minden szegény és
munkanélküli személy

A szükségesség bizonyítéka
A legveszélyeztetettebb
lakossági csoportok
szubvencionálására vonatkozó
világos ismérvek hiánya - adhoc cselekmények, az akciók
leginkább a tűzoltásra
hasonlítanak
A kisvállalkozás nyitásáról és
vezetéséről szóló szabályokról,
a CV- írásról, a munkaadóval
folytatandó kommunikációról
való tájékozottság hiánya
Nincs hatékony rendszer a
szociális juttatásoknak a nem
formális odaítélésére a
legveszélyeztetettebbek számára
- ad-hoc cselekmények, az
akciók leginkább a tűzoltásra
hasonlítanak
Új beruházások vonzása a
község területére, új
munkahelyek teremtése céljából
A szociális stratégia ezen
részének megvalósítása csak a
községi közigazgatási
hivatalban egy külön
projektummenedzser
alkalmazása mellett válhat
sikeressé.
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3. A SZEGÉNYEK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK SZOCIÁLIS VÉDELME ÁLLAPOTÁNAK SWOTELEMZÉSE

SZEGÉNYEK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK
-

ERŐSSÉGEK
-

-

a Nemzeti Foglalkoztatási
Hivatalnak van fiókja,
fejlett intézményes alap,
a fiók jó viszonya a helyi
önkormányzattal,
a község világos fejlesztési
stratégiája és a munkanélküliség
gazdasági kategóriaként való
kezelése,
a zentai Thurzó Lajos KMK
felnöttképző központ létezése,
üzleti inkubátor létezése,
az alapvető vállalkozói készségek,
számítógép-kezelés, idegen nyelvek
szervezett képzése,
a használók érdekeltsége az
önfoglalkoztatást illetően,
megalakult a foglalkoztatási tanács,
léteznek képzések,
munkakultúra,
szakképzett munkaerő

GYENGESÉGEK
-

LEHETŐSÉGEK
-

-

a potenciális befektetők, illetve
befektetések érdekeltsége,
léteznek nemzeti programok a
munkavállalás serkentésére a
rokkantak és fogyatékkal élő
személyek számára,
a munkanélküliek
együttműködésének lehetősége,
fejlett kapcsolat a Magyar
Köztársasággal, a tapasztalatcsere és
a jó gyakorlat alkalmazásának
lehetősége az Európai Unió
országaiból.

elégtelen számú a hivatalnál bejelentkezett
munkanélküli,
elégtelen együttműködés az intézmények
és civil szervezetek között,
fejletlen együttműködés a munkáltatókkal,
elégtelen számú vállalat,
a rokkant foglalkoztatottak védelmi
intézkedésének nem kellő használata,
precíz adatok hiánya a munkanélküliekről
és a munkavállalási lehetőségekről,
a foglalkoztatottak tanácsa nem
reprezentatív és funkcionális,
elégtelen képzés,
nem elegendő tanácsadói funkció,
az életfogytiglani képzés konceptusának
nem kellő alkalmazása,
nem elegendő hangsúly a munkanélküliek
átképzésén.

VESZÉLYEK
-

labilis gazdasági és politikai környezet,
a tranzíciós változásokból adódó
problémák,
az oktatási programok finanszírozásának
bizonytalansága,
a felnőttképzésről szóló törvény hiánya.
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4. KÖVETKEZTETÉSEK A CÉLCSOPORTRÓL
Zenta községben a szegények és munkanélküliek célcsoportját az alábbiak jellemzik:
¾ 2008 februárjában az átlagos havi, nettó kereset Zenta községben 33.335,00 dinárt tett.
¾ A község lakosainak 10%-a részesül a szociális védelem valamely formájában.
¾ Az anyagi juttatások szintje és terjedelme a veszélyeztetett csoportok számára nem elegendő és nem
megfelelő.
¾ A lakosság nem minden kategóriája tájékozott kellő mértékben a szociális védelem területére
vonatkozó jogosultságokról és szolgáltatásokról.
¾ Az intézmények és civil szervezetek hatékony, közös rendszerének a hiánya a szociális
szükséghelyzetben levő személyek felkutatására és megállapítására.
¾ A község lakosainak átlagéletkora 40,9 év, azaz a község lakossága belépett a mély demográfiai
öregedés folyamatába, ami az elöregedett lakosság szükségleteinek kielégítésére irányuló
szolgáltatások bővítésének szükségességére utal.
¾ A község lakosainak a 36%-a idősebb 50 évesnél.
¾ A lakosság 21%-át nyugdíjasok teszik.
¾ A nyugdíjasok 70%-ának van 18.000,00 dinárig terjedő nyugdíja,
¾ A nyugdíjasok 50,75%-ának van 14.000,00 dinárig terjedő nyugdíja.
¾ A község lakosainak 44,4%-a munkaképes.
¾ A község lakosai teljes számának 10%-a munkanélküli.
¾ A község munkaképes lakosainak 22,06%-a munkanélküli.
¾ A munkanélküliek 29%-a 30 évesnél fiatalabb.
¾ A munkanélküliek 47%-a 40 évesnél idősebb.
¾ A lakosság 23%-a nem fejezte be az általános iskolát.
¾ A lakosok 9,3%-ának van főiskola vagy egyetemi végzettsége, míg a lakosok 49,2%-ának legtöbb
általános iskolai végzettsége van.
¾ A helyi önkormányzat a költségvetési eszközök 3,98%-át különíti el a szociális jellegű problémák
megoldására.
¾ A község területén több intézmény és sok civil szervezet foglalkozik emberbaráti és karitatív
tevékenységgel.
¾ A legkönnyebb használt ruhához, cipőhöz és tankönyvekhez jutni, így nem fogadható el az egyes
társadalmi csoportok kifogása, hogy ruházat, lábbeli, tankönyvek és tanszerek hiánya miatt nem
küldik gyerekeiket az általános iskolába.
¾ A szociális védelmi intézmények nagy mértékben megvalósítják a törvényben megállapított
kötelezettségeket, azonban nem létesítenek kapcsolatot a védelem többi szereplőjével, így hiányzik az
információcsere és a nagyon sokrétű szolgáltatók rendszerén belüli szervezett
aktivitások
mechanizmusa.
¾ A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalnak van programja a munkanélküliek foglalkoztatására.
¾ A jövőbeli foglalkoztatás lehetőségéről nehéz beszélni, ugyanis nincs kilátásban új üzemek
megnyitása, amelyek több dolgozót foglalkoztatnának.
¾ Célravezetőbb lenne a kis- és középvállalkozások nyitásának, a régi mesterségeknek és a szolgáltató
cégeknek a serkentése.
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5. JAVASLATOK ÉS STRATÉGIAI BEAVATKOZÁSOK
Javaslatok és stratégiai
intézkedések
1. AZ ANYAGI
TÁMOGATÁS
KLASSZIKUS FORMÁI

Specifikus célok
1.1. A legszegényebb családok
iskolás korú gyerekeinek az
ingyenes uzsonnáztatása.

Specifikus feladatok
1.1.1. A 2008. év folyamán ki kell
egészíteni a szociális védelem helyi
szolgáltatásairól szóló normatív
aktusokat a prioritást élvező gyerekek
kijelölésére vonatkozóan.
1.2.1. Fel kell mérni a helyzetet az
iskolákban az érdekelt szakemberek
volontőri munkájával.

1.2. A legszegényebb családok
gyerekeinek a díjmentes
tartózkodása az iskoláskor
előtti intézményben.

1.1.3. A 2009/2010. tanévtől a
legszegényebb gyerekeknek az ingyenes
uzsonnáztatása.
1.2.1. A 2008. év folyamán ki kell
egészíteni a szociális védelem helyi
szolgáltatásairól szóló normatív
aktusokat a prioritást élvező gyerekek
kijelölésére vonatkozóan.
1.2.2. Fel kell mérni a helyzetet az
iskolákban az érdekelt szakemberek
volontőri munkájával.

1.3. Népkonyha

1.2.3. 2009 szeptemberétől biztosítani
kell a legszegényebb családok
gyerekeinek az iskoláskor előtti
intézményben való tartózkodását.
1.3.1. Fenn kell tartani a Népkonyha
működésének pozitív gyakorlatát és a
2009. év közepétől növelni kell a
kapacitását 500 személyre.

1.4. Díjmentes tankönyvek és
iskolai felszerelés

1.4.1. A 2009. év végéig definiálni kell a
beiratkozás támogatásának, az
elszóródás csökkentésének és az iskolát
befejező gyerekek százalékaránya
növekedésének az intézkedéseit minden
gyerekre vonatkozóan, különös
tekintettel a szegény családok és a
munkanélküli szülők gyerekeire.
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1.4.2. A 2010. év közepétől minden év
júniusában tankönyvek és iskolai
felszerelés gyűjtésének a megszervezése.
1.4.3. Minden szeptember elején meg
kell szervezni a tankönyvek és iskolai
felszerelés kiosztását a legszegényebb
családok gyerekei számára.
1.5. A községi támogatásban
részesülők számára ruházat és
lábbeli gyűjtése.

2. TÁMOGATÁS A
MUNKAVÁLLALÁSBAN

2.1. A munkanélküliek
munkaképességének erősítése

1.5.1. Minden évben 2009-től kezdődően
meg kell szervezni a ruházat és lábbeli
begyűjtését a folyó év márciusától
májusáig.
1.5.2. Szeptembertől novemberig meg
kell szervezni a ruházat és lábbeli
kiosztását a községi támogatásban
részesülő személyek számára.
2.1.1. A 2009. év folyamán meg kell
szervezni az anyagi támogatásban
részesülő munkaképes személyek
elhelyezkedési feltételeit és programjait
a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal
támogatásával.
2.1.2. Háromhavonta folytatni kell a
munkabörze pozitív gyakorlatát.

2.2. Képzés a vállalkozás
vezetése terén

2.3. Az idegen tőke
vonzásához szükséges kedvező
légkör kialakítása

2.2.1. A 2010. év elejétől évente kétszer
meg kell szervezni a vállalkozás
vezetése terén a képzést.
2.2.2. A 2010. év elejétől évente kétszer
meg kell szervezni a sikeres
kommunikáció területén a képzést.
2.3.1. A 2009. év elejétől évente egyszer
meg kell szervezni az edukációt a falusi
turizmus területén.
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2.3.2. A 2009. év elejétől
médiakampányt kell szervezni a külföldi
testvérvárosainkkal.
2.3.3. A 2009. év elejétől folyamatos
nemzeti és nemzetközi együttműködést
és partnerséget kell kialakítani a
stratégia kísérésének és
megvalósításának folyamatában a
köztársasági, tartományi és községi
szervek, civil és emberbaráti szervezetek
és polgári egyesületek, valamint a
magánszektor támogatásával és
affirmálásával.
3.1. Be kell azonosítani a
használói csoportok
szükségleteit és stratégiailag és
köztes rendszerrel össze kell
hangolni a község szintjén a
tervezett szolgáltatásokat.
4.1. Olyan funkció kialakítása,
4. ÚJ
MUNKALEHETŐSÉGEK amely felelős a stratégia ezen
részének kíséréséért és
TEREMTÉSE A HELYI
implementálásáért.
ÖNKORMÁNYZAT
4.2. Egységes adatbázis
ÁLTAL
létrehozása, amely a stratégia
ezen része indikátorai,
releváns aktivitásai kísérésének
funkciójában lesz, a megfelelő
szolgálatokkal, illetve
szervezetekkel és polgárok
egyesületeivel való
kapcsolatteremtés, amelyek a
rendszeres tevékenységi
kereteiken belül rendelkeznek
az indikátorok kíséréséhez
szükséges nyilvántartással,
valamint az elfogadott hasonló
stratégiai dokumentumok
adatainak a felhasználása.
4.3. Ki kell hatni a
munkanélkülieknek az
elhelyezkedéskor tanúsított
passzív hozzáállásának a
csökkentésére .
3. A
SZOLGÁLTATÁSOK
HÁLÓZATÁNAK
KIFEJLESZTÉSE A
KÖZÖSSÉGBEN

3.1.1. A 2008. év közepéig meg kell
kötni helyi szinten az együttműködési
protokollt a különösen szegény
csoportok szükségleteinek felméréséről
és kielégítéséről.
4.1.1. A 2009. év végéig ki kell nevezni
egy személyt, aki felel a stratégia ezen
részének kíséréséért és
implementálásáért.
4.2.1. A 2010. év közepéig volontőrök
segítségével ki kell dolgozni az egységes
adatbázist, amely a stratégia ezen része
releváns aktivitásai kísérésének
funkciójában lesz.

4.3.1. A 2009. év elejétől folytatni kell a
községi közmunkák megszervezésének
pozitív gyakorlatát az egész év folyamán
legalább 20 munkanélküli számára.
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5.1.1. A 2009. év végéig munkahelyet
kell teremteni egy személy számára, aki
felel a stratégia ezen részének kíséréséért
és implementálásáért.
5.1.2. A 2009. év folyamán a helyi
önkormányzaton belül meg kell alakítani
a szegények és munkanélküliek tanácsát,
a képviselő-testület tanácsadói
szerveként.
5.1.3. A 2009. év végéig be kell
azonosítani az intézménybeli és
káderbeli erőforrásokat a lokális
közösségben a szegények és
munkanélküliek politikájának a
végrehajtásához.
5.1.4. A 2009. évi költségvetésben
évente meg kell állapítani az
intézkedések végrehajtására szánt
eszközök mértékét.
5.1.5. A 2010. évtől aktivizálni kell az
egészségügyi és szociális védelmi
intézményeket, az oktatási-nevelési
intézményeket, a gazdasági alanyokat, az
egyházakat és vallási közösségeket és
egyesületeket, hogy támogassák a
pozitív népesedési légkör megteremtését.

6.6. PRIORITÁS: ROMÁK
1. A CÉLCSOPORT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
A 2002. évi népszámlálás eredményei szerint a község 25.568 lakosa közül 581 (egyes becslések
szerint 800) roma származású, ami a lakosság 3,1 %-át teszi.
A Szociális Védelmi Központ adatai szerint Zenta község területén 800 roma származású lakos él.
A roma lakosság túlnyomó része Zentán, Tornyoson és Bogarason él.
A 2002. évi népszámlálás adatai szerint a romák átlagéletkora 25,0 év. Átlagéletkor tekintetében a
roma lakosság sokkal fiatalabb mint a község összlakossága, melynek átlagéletkora 40,9 év. A roma lakosság
körében legnagyobb arányban a 0 és 4 év közötti populáció vesz részt, amely korcsoportba 69 gyermek
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tartozik, míg a legkisebb korcsoport a 70-74 életév közöttiek csoportja, amely korcsoportba 4 személy, 3 férfi
és egy nő tartozik. A roma lakosság körében nem él egyetlen 75 évesnél idősebb személy sem.
Annak oka, hogy miért él ilyen kevés idős személy a roma populáció körében abban keresendő, hogy a roma
lakosság körében nem eléggé elterjedt a betegápolás, az idősekről és a rokkantakól és fogyatékkal élő
személyekről való gondoskodás hagyománya.
Korcsoport
0-4 életév
70-74 életév
+75 életév

A gyermekek száma
69 gyerek
4 személy
0 személy

A 15 évesnél idősebb lakosok részaránya a roma populációban 58,3 %. A roma lakosság alacsony
szintű gazdasági tevékenysége, rendkívül alacsony átlagéletkora és az eltartott személyek nagy száma
képezik azokat az alapvető tényezőket, amelyek hozzájárulnak a roma és nem roma lakosság közötti
szociális-gazdasági különbségek fennállásához és elmélyüléséhez.
A roma lakosság körében az eltartott személyek aránya 60%, míg a lakosság többi részénél 36,6%.
A romák általános társadalmi helyzete Zenta község területén kifejezetten kedvezőtlen. A társadalmi helyzet
minden mutatója (foglalkoztatottság, oktatás, művelődés, társadalmi tekintély, életszínvonal, stb.) arra utal,
hogy a romák a társadalmi ranglétra legalacsonyabb fokát foglalják el.

2. PROBLÉMAMEGHATÁROZÁSA ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉS
Vidékünkön a romák a hagyományok sajátságos őrzői. A romák a kulturális alkalmazkodás terén
nem tették meg azt az utat, amelyet a többségi nemzetek követtek, akik kénytelenek voltak értékrendjükkel
alkalmazkodni az iparosodás következtében megjelenő új életvitelhez. A romáknál ezzel szemben, ahogy
erről sok kutatás is tanúskodik, az kulturális alkalmazkodás folyamatai megrekedtek. A romák elfogadták a
környezetükben élő népek hagyományos szokásait, gyakran azok nyelvét és kultúráját is, azonban megőrizték
sajátságos életvitelüket és kinézetük szimbolikus megkülönböztető jegyeit.
A romák a község területén is leggyakrabban különálló szociális csoportot képeznek, amely magán
viseli a szubproletariátus minden jellemvonását, és amely a „szegénység varázskörét állandóan bezárva
reprodukálja a generációkon átívelő szegénységet“. Hogy szert tegyenek a társadalom elismerésére, amihez
viszont szükségesek a stabil bevételi források is, a romáknak, szintúgy mint a társadalom többi tagjának,
legalább általános iskolai végzettséggel kell rendelkezniük, az általános iskolát viszont sokan azért nem
fejezik be, mert nincsenek meg az ehhez szükséges feltételeik. És ezzel bezárult a kör. Sok tanulmány
bizonyítja, hogy a romák a népesség más szegény rétegeihez viszonyítva is a legszegényebbek.
A többi szegény társadalmi csoporthoz hasonlóan a romák is számos problémával küzdenek. Mégis,
vannak olyan problémák, melyek a romák sajátságos problémáinak tekinthetők, mint amilyenek az
előítéletek, amelyek sajátságos barikádot képeznek, különösen a munkábaállással, az oktatással és az
egészségvédelemmel kapcsolatos jogok megvalósítása terén. Ehhez még hozzá kell adni a területi
kitaszítottságot, amire részben kényszer útján került sor, de spontán módon is, úgy hogy napjainkban a
község területén a romák többnyire külön csoportokat alakítva ún. roma telepeken élnek, melyekre specifikus
életkörülmények jellemzők. A területi elszigeteltség megnehezíti és lassítja a másokkal való kommunikációt
és mindenképpen akadályát képezi az életmódbeli fejlődésnek is.
A problémák, amelyek a romáknál a legközvetlenebb módon idézik elő a generációkon átívelő
szegénységet, leginkább a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségvédelem és a lakásügyek témakörébe
tartoznak.
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Foglalkoztatás
Zenta község területén a roma lakosság társadalmi-gazdasági helyzetére a gazdasági tevékenykedés
alacsony szintje és a nagyfokú munkanélküliség jellemző.
A roma lakosság gazdasági aktivitásának alacsony színvonalához a társadalmi-gazdasági elmaradottság
mellett a demográfiai tényezők sora is hozzájárul.
Oktatás
A romák oktatási színvonala kifejezetten kedvezőtlen.
Az összlakosság körében a romák írástudatlansága a legmagasabb. A romák többnyire a község legszegényebb
részein laknak, külön roma telepeken, és kevés kapcsolatuk van környezetükkel. A gyerekeknek kevés
lehetősége van a roma nyelv mellett más nyelvet is megtanulni, emellett a roma gyerekek nem, vagy alig
látogatják az iskoláskor előtti intézményeket, miközben elmulasztják megtanulni az általános iskolai oktatás
nyelvét.
A gyermekek iskoláztatása a szociális szükséghelyzetből való kijutás megfelelő útvonala lenne, ez az út
azonban túlságosan is drága, bizonytalan, sok türelmet és munkát igényel. A roma gyermekeknek abban a
környezetben, amelyben élnek és felnőnek nincsenek meg a tanuláshoz szükséges alapfeltételek. Ennek
következtében nem tudnak az iskolában elégséges eredményt felmutatni, bár ez az iskolában elszenvedett
különböző kellemetlenségeknek is betudható. A tanügyben dolgozók, akiket túlságosan is leterhel az iskolai
program, gyakran nem eléggé motiváltak, hogy ezekkel a gyerekekkel külön foglalkozzanak, viszont a
romákkal szembeni előítéletek következtében ezeket a gyermekeket talán gyakrabban is küldik az általános
iskola speciális tagozataiba.
A Zenta község területén működő roma civil szervezetek vezetői szerint, amik annyira
megkülönböztetik a roma gyerekeket a többi gyerektől azok a hiányos szókincsből eredő nehézségek, a
kulturális különbségek, a szegénységnek betudható alacsony műveltségi színvonal, az otthoni tanulási feltételek
és a tanfelszerelésnek a hiánya, a tisztálkodási szokások nem megfelelő színvonala, a tanulásra való átlagosan
kisebb motiváltság, a szülök tanulással kapcsolatos kisebb elvárásai, az iskolai szabályok be nem tartása, és az,
hogy még a szülők sincsenek tisztában a formális oktatás jelentőségével, hogy a gyerekeknek is hozzá kell
járulniuk az otthoni költségvetéshez, hogy elutasítják az iskolában megkövetelt viselkedési formákat, nem
ismerik sem a szerb, sem a magyar nyelvet, mint az általános iskolai oktatás nyelvét. A roma családokban
szerzett tudás többnyire nem kompatibilis és nem használható a „fehér“ iskola keretei között. A gyermekekben
nem alakult ki az olyan képességek megfelelő szintje, amelyek az iskolaérettség alapjául szolgálhatnának. A
roma gyerekek többnyire nagyon rossz gazdasági körülmények között élő családokban születnek, szüleik
leginkább szociális segélyből és a gyermekek után kapott segélyből de legjobb esetben is legális vagy nem
legális idénymunkából próbálnak megélni. Ilyen körülmények között csak kevés roma gyereknek van otthon
megfelelő játékszere, meséskönyve, verses könyve. A roma szülőknek, akik saját maguk sem fejezték be az
általános iskolát, gyakran pedig írástudatlanok, nem szokásuk, hogy gyermekeiknek játékokat tanítsanak, mesét
olvassanak, dalokat énekeljenek stb., minek következtében a roma kisgyerekek nem jutnak hozzá ahhoz a
tudáshoz, amely tudás a „közönséges“ környezetből származó gyermekek számára egészen természetes. A
romáknak az oktatási rendszerbe való bekapcsolása a legaktuálisabb probléma, főleg a lakosság társadalmi
integrációja szempontjából. Azzal kapcsolatban, hogy meddig tartanak annak következményei, hogy a roma
gyerekek nem vesznek részt az oktatási rendszerben, még a legelemibb számítások is arra utalnak, hogy az
elkövetkezendők során is újabb és újabb olyan generációk fognak megszületni, amelyek tagjai továbbra is
reprodukálják az írástudatlanságot és mint szociális hiányosságokkal rendelkezők, kívül maradnak a társadalmi
folyamatokon.
A roma kislányoknak további nehézségekkel kell szembenézniük Szüzességük megóvása érdekében, és hogy
felkészülhessenek a korai férjhez menésre és a háztartás vezetésére, gyakran idő előtt kiíratják őket az iskolából.
Az általános iskola speciális tagozatainak tanulói közül 30 % a roma származású gyermek.
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Romatelepek és lakhatási körülmények
A romák leggyakrabban külön telepeken élnek. A romatelepekre alapvetően az egészségtelen,
minősíthetetlen lakáskörülmények, a rossz kommunális felszereltség, a rendszerekből való kimaradás és az
elintézetlen jogi állapotok a jellemzőek.
A következő adatok némileg illusztrálhatják a romatelepek legfőbb problémáit:
- valószínűleg a roma lakosság 2/3-a él rendkívül nehéz lakáskörülmények és rossz életkörülmények
között,
- a romák 80%-a a község legszegényebb részein él,
- a települések legszegényebb és legveszélyeztetebb részein kizárólag romák élnek. Ezek a szélsőséges
nyomor, a végletekig rossz és egészségtelen lakáskörülmények, a nagyon rossz kommunális
felszereltség, a végsőkig depresszív ambientus színhelyei. Noha Zenta község területén a
romatelepeken már van vízvezeték és elektromos áram, egyben sincs kanalizáció, nincsenek rendezett
utcák, a tornyosi Szél iskola elnevezésű romatelepen pedig mintegy 15 család, azaz 45 személy él
úgy, hogy a telepen nincs egyetlen mezei WC sem.
- A romatelepek egyikének sincs elrendezve a jogi helyzete, kívül esik a városi rendszereken és nem
ölelik fel őket rendezési tervek.
Egészségügyi problémák
A roma lakosság egészségügyi állapotáról egyértelműen tanúskodnak a demográfiai adatok. A romák
a község legfiatalabb populációja. Legszámosabb a 14 életévüket be nem töltött gyermekek száma (52 %), a
15. és 24. életév közötti fiatalok a roma lakosság 25%-át képezik, a 26-64 életév közötti felnőttek pedig a
lakosság 19%-át, míg a 65 évesnél idősebb lakosok aránya mindössze 4%.

A Roma lakosok életkor szerinti szerkezete

f elnőttek 25 és
64 év között
19%

65 éves és
idősebb
személyek
4%

gyerekek 14
éves korig
52%
f iatalok 15 és
24 év között
25%

A lakosság ilyen összetétele a magas natalitásnak és a roma lakosság alacsony átlagéletkorának
köszönhető. A romák körében a természetes népszaporulat sokkal nagyobb, mint a lakosság többi részénél.
Egyes kutatások rámutatnak, hogy a romák élete nem csak rövid, hanem életük során állandóan
egészségükre kockázatos körülmények között élnek, azaz életminőségük nagyon alacsony szintű.
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Az életminőségre és az emberi egészségre elsősorban az a környezet gyakorol hatást, melyek között
él. A legtöbb roma számára a legelemibb életfeltételek sem adottak, mert egészségtelen településeken,
minősíthetetlen lakáskörülmények között élnek. Mivel munkanélküliek, vagy csak nagyon szerény
jövedelemmel rendelkeznek, táplálkozásuk sem mennyiség sem minőség szempontjából nem megfelelő.
Szükséges és hiányzó szociális szolgáltatások
A szükséges szolgáltatás fajtája
A roma gyerekeket a legfiatalabb
életkortól kezdve fel kell ölelni az
oktatási rendszer megfelelő formáival
– járjanak bölcsődébe, napközibe,
óvodába, minden roma gyerek legyen
az általános iskolai oktatás által
felölelve
A szociális segítség gyermekekre
irányuló formáit lehetőség szerint
úgy irányítani, hogy a roma
gyermekek ellátására az oktatási
intézmények keretein belül kerüljön
sor, annak érdekében, hogy minél
nagyobb számban járjanak ezekbe az
intézményekbe,

Ki számára
szükséges

A szükséglet bizonyítékai

Az 1-15 életév
közötti roma
gyermekek

A roma gyermekek egyáltalán nem
járnak bölcsödébe és napközibe, és
rendszertelenül járnak óvodába, ami
kihatással van iskolai előmenetelükre

Az 1 -15 életév
közötti roma
gyermekek

Tanúi lehetünk annak, hogy a roma
gyerekeknek szánt segélyeket nem a
roma gyerekekre költik, hanem a szülők
is abból próbálnak megélni, a segélyt
gyakran felelőtlenül és célszerűtlenül
költik.

Kompenzációs programok az
általános iskolában

Az általános iskolás
korú roma gyerekek

Az óvónők kiképzése a roma
gyermekekkel való foglalkozásra
Ingyenes uzsonna és ebéd biztosítása
és a tanulásban való segítségnyújtás
mellett egésznapos iskolai
benntartózkodás az általános iskolás
roma tanulók részére

A roma gyerekekkel
foglalkozó óvónők
Az általános iskolás
korú roma
gyermekek

Ingyenes tanszerek és tankönyvek
biztosítása a roma tanulók részére

Az általános és a
középiskolák roma
tanulói

Ingyenes uzsonna és ingyen ebéd
biztosítása az óvodába és az általános
iskolába járó roma gyermekek
számára

Az óvodás és az
általános iskolás
roma gyermekek

A roma családokban megszerzett tudás
nincs összhangban az iskolai
elvárásokkal
A roma gyerekek különleges bánásmódot
igényelnek a nevelő személyzettől
Nagy számú roma tanuló látogatja
rendszertelenül a tanítást és a roma
tanulók elenyésző száma fejezi be az
általános iskolát
A roma szülők gyakran említik, hogy
azért nem küldik gyermekeiket iskolába,
mert nem tudják számukra megvásárolni
a tankönyveket és a tanfelszerelést
A roma gyermekek gyakran jönnek
éhesen az iskolába és az ott kapott
uzsonna az egyetlen adag étel, amit a nap
folyamán fogyasztanak – az iskola ily
módon vonzóbbá válhat számukra
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Az általános iskolát be nem fejezett
roma fiatalokkal szakmát taníttatni

Az általános iskolai
végzettséggel nem
rendelkező roma
fiatalok

A középiskolába járó roma tanulók
részére ingyenes utazás biztosítása

A középiskolába járó
roma tanulók

2009. január 23.

Zenta község területén mindössze 3
romának van befejezett 3 éves
középiskolai végzettsége

A roma származású
főiskolai és egyetemi
hallgatók
A roma lakosság
írástudatlan tagjai

Zenta község területén mindössze 3
romának van befejezett 3 éves
középiskolai végzettsége
Zenta község területéről az első roma
egyetemista a szabadkai Tanítóképzőbe
jár
Az írástudatlanok nagy száma a roma
lakosság körében

A roma települések
lakói

A roma telepeken uralkodó rossz
életfeltételek

A roma telepek lakói

A romatelepeken uralkodó rossz
életkörülmények

A roma lakosság képzése saját
életfeltételeik és lakáskörülményeik
javításának lehetőségeiről

A roma telepek
lakói, akik nem
ismerik az
egészséges
táplálkozás, az
egészséges életmód,
a betegápolás
szabályait

Az, hogy a roma lakosság körében nincs
egyetlen 75 évesnél idősebb személy
sem,nagyrészt az egészségtelen
életmódnak és a betegápolási
hagyományok hiányának tulajdonítható

Piackutatás az olyan termékek eladási
lehetőségeiről, amelyek készítésével
a romák hagyományosan
foglakoznak, műhelyek létrehozása,
ahol a romák ezeket a
foglalkozásokat űzhetik

A munkaképes roma
lakosság

A romák többnyire bizonytalan és
rosszul fizetett munkákat végeznek

Bizonyos egyszerűbb szakmákra
történő kiképzés

A munkaképes roma
lakosság

A romák nem rendelkeznek semmilyen
szakmával, ami nagyban csökkenti
munkába állási lehetőségeiket

Ösztöndíj biztosítása a roma
egyetemi hallgatók részére
A felnőttek, főként pedig a roma nők
írástudatlanságának felszámolása
A romatelepek építészetivárosrendezési szempontból történő
és a telepek fejlesztésére fordítható
erőforrások felmérése, a romatelepek
városrendezési terveinek elkészítése,
melyek lehetővé teszik azoknak az
infrastrukturális rendszerekre történő
rákapcsolását
Az életminőség javítása a roma
telepeken a nyilvános tartalmak
fejlesztésével: a közfelületek
elrendezése, az életszínvonal
emeléséhez szükséges objektumok
kiépítése

- 123 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

Mezőgazdasági és kisipari
szövetkezet létrehozása a romák
számára

A munkaképes roma
lakosság

Csak elenyésző számú roma van
munkaviszonyban

Községi közmunkák megszervezése

A munkaképes roma
lakosság

A roma civil szervezetek munkájának
elősegítése

A roma civil
szervezetek

A roma lakosság képzése az állami
szervek munkájával kapcsolatban

A társadalmi
folyamatokból kizárt
romák

Munka biztosítása a mezőgazdasági
munkálatok elmúltával is
A romák még nem rendelkeznek kellő
tapasztalatokkal a civil szervezetek
munkája terén
A romák nem ismerik az állami szervek
munkáját, ami nehezíti a társadalom
életébe történő bekapcsolódásukat

Munkahely létrehozása a
Közigazgatási Hivatalban, amely
felelős lesz a Stratégia ezen részének
implementációjáért
Egységes adatbázis létrehozása,
amely a Stratégia megvalósulásának
figyelemmel kisérését lehetővé tevő
indikátorok szolgálatában áll és
kapcsolatban van az olyan
szervezetekkel és intézményekkel
melyek rendes tevékenységükből
kifolyólag rendelkeznek az
indikátorok figyelemmel kiséréséhez
szükséges adatokkal, és a hasonló
stratégiai dokumentumokból
származó adatok felhasználását
Belföldi és nemzetközi
együttműködés és partnerség
kialakítása a stratégia megvalósítása
során, a köztársasági, tartományi és
községi szervek, a nemkormányzati
és civil szervezetek, valamin a
magánszféra bevonásával

A község roma
lakossága

A stratégia ezen részének megvalósítása
csak akkor lehet sikeres, ha erről külön
projektmenedzser gondoskodik

A község roma
lakossága

A stratégia ezen részének megvalósítása
megköveteli az átfogó ás hatékony
adatbázis meglétét

A község roma
lakossága

A stratégia ezen részének megvalósítása
megköveteli a lokális és
szélesebb környezet és a donátorok
hathatós, de leginkább anyagi jellegű
támogatását
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3. A ROMÁK SZOCIÁLIS VÉDELMÉNEK SWOT ELEMZÉSE

ROMÁK
ERŐSSÉGEK
-

nagyon fiatal populáció,
magas natalitás,
jól feltalálják magukat,
kitartás a jogok megvalósításakor

GYENGESÉGEK
-

LEHETŐSÉGEK
-

a „Roma évtized“,
a társadalmi közösség nagyobb
nyitottsága a romák problémái felé,
nagyszámú donátor, akik hajlandók
pénzelni a roma projektumokat,
a szociális védelem fejlesztésének
lokális stratégiája,
a roma gyerekek oktatási rendszerbe
történő inklúziójának községi
stratégiája,
a község területén működő roma
civil szervezetek,
a karitatív és emberjogi szervezetek
és a karitatív és emberjogi akciók
nagy száma a község területén,
az önkormányzat segítőkészsége

iskolázatlanság,
írástudatlanság,
szegénység,
munkanélküliség,
rossz lakáskörülmények,
rossz higiéniai szokások,
a szociális juttatásoktól való függőség,
„fehér világág“ civilizációs
értékeinek elutasítása,
a „fehér világ“ elvárásainak
visszautasítása,
a felelősség elutasítása a szociális
védelem megvalósulása és a kapott
szociális szolgáltatások eredményei
iránt,

VESZÉLYEK
-

-

-

a romáknak az együttműködés iránt
tanúsított érdektelensége,
a romáknak a többi nemzeti közösség
tagjai iránt tanúsított elutasító
magatartása – a „fehérek“ közönséges
idióták, akiket nagyon könnyű
becsapni,
a lakosság többi részének a romák
iránt tanúsított előítéletei,
a romáknak a szociális juttatásoktól
való függősége, ami nekik épp meg is
felel,
a romák szerény elvárásai saját és
gyermekeik életminőségével
kapcsolatban, ami nem igényel sok
pénzt, minek következtében:
hiányzik a hagyományos életmód
megváltoztatásának motivációja,
a változások iránti valódi érdekeltség
hiánya a romáknál, a meglévő
állapotokba való belenyugvás.
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4. A CÉLCSOPORTTAL KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK
A Roma célcsoportra Zenta község területén az alábbiak a jellemzők:
¾ A roma lakosság Zenta község lakosságának 2, 5%-át teszi ki.
¾ A romák többsége függ a szociális juttatásoktól.
¾ A romáknak nincs állandó munkahelyük, legjobb esetben is legális vagy illegális idénymunkából
(napszám stb.) élnek.
¾ A roma populáció jelentősen fiatalabb a lakosság többi részénél.
¾ A roma lakosság köréből kerül ki az írástudatlan és az általános iskolát be nem fejező személyek
legnagyobb száma, az általános iskolából leginkább a harmadik vagy a negyedik osztály után
maradnak ki.
¾ A speciális tagozatra járó tanulók 30%-a roma származású.
¾ A roma gyermekek rendszertelenül járnak óvodába és iskolába.
¾ Zenta község területén mindössze 4 roma származású személy fejezett be középiskolát.
¾ Zenta község területéről az első roma a szabadkai Tanítóképző egyetemen tanul.
¾ A roma telepekről kikerült személyek, akik a „fehér emberek“ életszínvonalán élnek, nem akarnak
foglalkozni a roma telepek lakosainak problémáival.
¾ A romák többsége felelőtlenül viszonyul a szociális juttatásokhoz – a kapott ruhát és cipőt nem tartja
rendben, eldobja vagy elégeti, a kapott házat, építőanyagot stb. eladják, a kenyér, tej stb. jegyeket
pálinkára cserélik stb.
¾ A roma telepek lakói kifejezetten rossz lakáskörülmények között élnek – a tornyosi Szél iskola
romatelepen 15 család él egyetlen udvari WC nélkül.

5. AJÁNLÁSOK ÉS STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK:
Ajánlások és stratégiai
intézkedések
1. LÉTREHOZNI A
SZOCIÁLIS VÉDELEM
OLYAN RENDSZERÉT,
AMELY LEHETŐVÉ
TESZI, HOGY A
FELHASZNÁLÓKAT
FELKÉSZÍTSE A
KÖZÖSSÉGBEN VALÓ
PRODUKTÍV ÉLETRE,
AMI CSÖKKENTI
VAGY MEG IS
SZÜNTETI A
SZOCIÁLIS
SZOLGÁLATOKTÓL
VALÓ
FÜGGŐSÉGÜKET

Különleges célok
1.1. A roma gyerekeknek az
oktatási rendszerrel történő
teljes körű felkarolása.

Különleges feladatok
1.1.1. Kitartóan törekedni
arra, hogy a roma
gyermekek már legkisebb
koruktól kezdve
bekerüljenek az oktatási
rendszerbe, járjanak
bölcsödébe és napközibe,
minden roma gyermek
rendszeresen járjon
óvodába.
1.1.2. 2009-ben megkezdeni
egy óvónő kiképzését a
roma gyermekekkel való
munkára,
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1.1.3. 2009-től kezdve
ingyen ebéd és a tanulásban
nyújtott segítség mellett
egésznapos
benntartózkodást biztosítani
a roma gyermekeknek az
általános iskolában.
1.1.4. A 2008/2009.
tanévtől kezdve ingyenes
tankönyveket és
tanfelszerelést biztosítani a
roma tanulók számára.
1.1.5. 2010-től kezdve az
általános iskolát be nem
fejezett roma fiatalokat
szakma kitanulására
irányítani.
1.1.6. A 2008/2009.
iskolaévtől kezdve ingyenes
utaztatást biztosítani a
középiskolák roma tanulói
számára.
1.1.7. A 2010/2011.
tanévtől kezdve ösztöndíjat
biztosítani a roma
származású főiskolai és
egyetemi hallgatók
számára.

2. MEGOLDANI A
ROMA TELEPEK
HELYZETÉT ÉS
RÁKAPCSOLNI ŐKET
AZ
INFRASTRUKTÚRARENDSZEREKRE

1.1.8. 2009. év elején
megkezdeni az
írástudatlanság
felszámolását, különös
tekintettel az írástudatlan
roma nőkre.
2.1. Az életminőség javítása 2.1.1. A 2008. év során 10
a roma telepeken.
roma személy számára
képzést szervezni azzal
kapcsolatban, hogyan
javíthatnának élet- és
lakáskörülményeiken.
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2.1.2. 2009-től a
településeken szervezett
akciókon keresztül
aktivizálni a roma
közösségek erőforrásait.
2.1.3. 2009 során
kidolgozni a
városrendezési-építészeti
tanulmányokat és felmérni a
fennálló helyzetet.
2.1.4. 2010 során
tanulmányt készíteni a roma
telepek fejlesztéséhez
szükséges rendelkezésre
álló erőforrásokról.
2.1.5. 2011 során
kidolgozni a romatelepek
városrendezési terveit,
melyek lehetővé teszik
számukra az infrastruktúra
rendszereire való
rákapcsolódásukat.
2.1.6. 2012 során 10
személy közmunka által
történő igénybevételével
rendezni a közfelületeket.
2.1.7. 2012-ben elkezdeni
az életszínvonal emelése
szempontjából fontos
középületek kiépítését.
3. KIALAKÍTANI,
HOGY A
MUNKANÉLKÜLI, DE
MUNKAKÉPES
LAKOSSÁG ANYAGI
BIZTONSÁGÁNAK
BIZTOSÍTÁSÁRA
FORDÍTOTT
ESZKÖZÖK
ELHELYEZKEDÉSÜK
CÉLJAIT
SZOLGÁLJÁK

3.1. A romák elhelyezése

3.1.1. 2009 során
piackutatást szervezni az
olyan termékek eladásának
lehetőségeivel
kapcsolatban, melyek
gyártásával a romák
hagyományosan
foglalkoznak.
3.1.2. 2010-től 5 személyes
kis műhelyeket létrehozni,
ahol a romák
foglalkozhatnak a
hagyományos roma
foglakozásokkal.
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3.1.3. 2010 során 5 személy
számra képzést szervezni,
melynek során
elsajátíthatnak valami
egyszerűbb szakmát.
3.1.4. 2012 során
mezőgazdasági és kisipari
szövetkezetet szervezni a
romák számára.
4. A FELHASZNÁLÓK
FELELŐSSÉGÉN ÉS
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁN
ALAPULÓ SZOCIÁLIS
RENDSZER
KIALAKÍTÁSA,
MELYEN KERESZTÜL
MEGVALÓSÍTHATÓ A
SZOCIÁLIS VÉDELEM
A SEGÍTSÉGTŐL AZ
ÖNSEGÉLYEZÉSIG
ALAPELVE
5. AZ
ÖNKORMÁNYZAT
BEKAPCSOLÁSA

4.1. A romáknak a
döntéshozatal rendszereibe
történő bekapcsolása.

4.1.1. 2009-től segítséget
nyújtani a roma civil
szervezetek számára.
4.1.2. 2010 során képzést
szervezni 3 személy
számára az állami szervek
működésével kapcsolatban.

5.1.1. Barátságos környezet
létrehozása a romák
számára.

5.1.1. 2009 során
munkahelyet létre hozni,
amely felelős lesz a
stratégia ezen részének
figyelemmel kiséréséért és
megvalósításáért.
5.1.2. 2009 során adatbázist
létre hozni, melynek
segítségével figyelemmel
kísérhetővé válnak a
stratégia ezen részének
megvalósításával
kapcsolatos indikátorok.
5.1.3. 2010-től évente
összehangolni az adatokat.
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5.1.4. 2010-től partneri
viszonyt kialakítani
mindazokkal a
szolgálatokkal, állami és
civil szervezetekkel,
amelyek rendes
tevékenységük során olyan
nyilvántartást vezetnek,
melynek adatai
elengedhetetlenek az
indikátorok figyelemmel
kiséréséhez, és amelyek
lehetővé teszik a többi
elfogadott stratégiai
dokumentumok adatainak
felhasználását.
5.1.5. 2010-től nemzeti és
nemzetközi együttműködést
és partnerséget kialakítani a
stratégia figyelemmel
kísérése és megvalósítása
érdekében és ehhez igénybe
venni a köztársasági,
tartományi és községi
szervek, valamint a civil
emberbaráti szervezetek és
a magánszféra segítségét is.

7. IMPLEMENTÁCIÓS ELRENDEZÉSEK
Zenta község szociális védelmi fejlesztése stratégiai tervének az implementációs elrendezéseit a helyi
szerkezetek, mechanizmusok és procedúrák képezik, amelyek biztosítani fogják a stratégia sikeres
végrehajtását, illetve az akciótervek megvalósítását.
A helyi szerkezetek kereteiben az alábbiakat különböztetjük meg:
1. a stratégia implementációs folyamati irányítására irányuló szerkezetek, és
2. az operatív és a stratégia implementálását hordozó szerkezetek.
1. A szociális védelmi fejlesztés stratégiája implementálási folyamatait irányító szerkezeteket Zenta
községben az alábbi szervek és testületek képezik:
- Zenta Község Képviselő-testülete,
- Zenta község polgármestere,
- Községi Tanács,
- Zenta község szociális politikai bizottsága.
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2. A kísérő szolgálat, amely biztosítja a szociális védelmi stratégia irányítása szerkezetének megfelelő
működését a zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek
osztálya.
3. A szociális védelmi stratégia, a programok és szolgáltatások megvalósításának operatív szerkezete
Zenta község területén minden kompetens szereplő, aki képesítést szerzett a lefektetett programok és
szolgáltatások professzionális, határidőn belüli, gazdaságos és áttetsző megvalósítására.
Ezen stratégia reform-elhatározása a köz- és magánszektor, valamint a nem kormányzati szektor
szociális védelem szolgáltatóinak a pluralizmusa és egyenjogúsága.
Az operatív szerkezetekhez, amelyek majd megvalósítják a stratégiát Zenta községben, az alábbi
intézmények és szervezetek tartoznak, azonban a lista nem csak rájuk korlátozódik. A szolgáltatók
pluralizmusa elérésének és a szociális szolgáltatások hálózata kifejlesztésének elvén értendő az operatív
szerkezetben szereplők folyamatos erősítése és számuk növelése.
A legfontosabb operatív szerkezetek az alábbiak:
- Zenta község Szociális Védelmi Központja,
- a zentai Vöröskereszt,
- a Kis Szent Teréz Egyházközségen belül működő CARITAS
- a rokkantakat és fogyatékkal élő személyeket támogató egyesületek, szövetségek és társaságok,
- a Nyugdíjasok Egyesülete,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal,
- Zenta község területén levő oktatási intézetek,
- Zenta község területén levő egészségügyi szervezetek,
- polgárok egyesületei.
Továbbá elengedhetetlen a meglévő regionális és községek közötti szerkezetek erősítése a stratégia
implementálása és minél több polgár szükségletének kielégítése, de a rendelkezésre álló erőforrások
ésszerűbb kihasználása céljából is.
Az együttműködés és a községi szociális védelmi stratégia végrehajtásában a teljes irányítási és
operatív szerkezetek teljesítménye igénybevételének az erősítésében kifejtett aktivitások folyamatos
stratégiai feladatot képeznek.
Mechanizmusok és procedúrák a stratégia hatékony implementálására:
Zenta község szociális védelmi fejlesztésének stratégiai tervében arra törekszünk, hogy bemutassunk
egy fenntartható, hatékony és mindenki számára elérhető szociális védelmi rendszert, amely a köz- és
magánszektornak, valamint a civil szektornak mint szolgáltatóknak
a partnerségén alapszik,
a
szolgáltatásokat igénybevevők részvételének teljes körű serkentése mellett.
Az integrált szociális védelmi stratégia teljes és hatékony implementálásának biztosítása céljából, az
irányítás és implementáció
alapvető szerkezetei mellett, a jelen dokumentumban
definiáltuk a
keretmechanizmusokat és procedúrákat, amelyek szükségesek az aktivitások koordinálásához:
- Zenta Községi Képviselő-testülete évente legalább egyszer megvitatja a szociális védelem
stratégiájának a végrehajtásáról szóló jelentést és elfogadja a kiigazító intézkedéseket és akcióterveket a
következő évre vonatkozóan,
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- a szociális politikával megbízott községi bizottság kíséri, koordinálja és ellenőrzi a stratégia és az
akciótervek végrehajtását, és évente legalább egyszer jelentést készít Zenta Községi Képviselő-testületének
(a kísérő szolgálatok szakmai támogatása mellett),
- a szociális politikával megbízott községi bizottság biztosítja, hogy a községi költségvetés
kidolgozásának folyamatában időben prezentálja a stratégiából eredő akcióterveket és éves terveket, és így
biztosítsa az azok végrehajtásához szükséges pénzügyi támogatást,
- a szociális politikával megbízott községi bizottság a meghatalmazásával összhangban kíséri a
munkájának és tevékenységének az éves tervét, valamint a helyi hatalomnak és a szociális védelem más
szereplőinek a kommunikációját a nyilvánossággal. A munkatervét betekintés és véleményezés céljából
megküldi Zenta község polgármesterének, aki a bizottságot kinevezte. A szociális politikával megbízott
községi bizottság munkájához és tevékenységéhez szükséges feltételeket a zentai Községi Közigazgatási
Hivatal biztosítja.
- A szociális politikával megbízott községi bizottság a helyi önkormányzati szerv által juttatja el a
stratégia végrehajtása sikerességének értékelésével ellátott jelentéseket betekintés és felhasználás céljából a
Munkaügyi és Szociális Politikai Minisztériumnak.
- A szociális politikával megbízott községi bizottság kezdeményezi a regionális és községközi
összejöveteleket (évente legalább egyszer) a szociális védelem minden szereplője számára, vagy a szociális
védelem egy bizonyos prioritási területének szereplői számára, a funkcionális községközi kapcsolódást érintő
információcsere és a közös érdekek definiálása céljából, polgáraik szükségleteinek kielégítése érdekében.
Ezek az összejövetelek alkotó részei a szociális politikával megbízott községi bizottság éves
munkaterveinek.
A felsoroltak mellett az alábbi mechanizmusokat kell kifejleszteni és intézményesíteni:
1. Együttműködési protokoll - meg kell határozni és el kell fogadni egy együttműködési protokollt a helyi
hatalom és a szociális- és egészségvédelmi, oktatási intézetek, civil szervezetek és más mérvadó köz- és
magánszereplők között, amelyben világosan felismerhető a protokoll minden aláírójának a szerepe,
kötelezettsége és felelőssége az elfogadott stratégiát illetően.
- A protokollt a stratégia elfogadásától számított 3 hónapon belül kell meghatározni és aláírni.
- A protokoll kidolgozásának és aláírásának a hordozója a szociális politikával megbízott községi
bizottság a kísérő szolgálatok és szervezetek támogatása mellett.
2. A szociális védelem szolgáltatásai megrendelésének, finanszírozásának, kísérésének és értékelésének
folyamatáról szóló szabályzat, amely tartósan biztosítja a szolgáltatók áttetszősége és pluralitása stratégiai
elhatározások
tiszteletben tartását. A szabályzat megállapítja a szolgáltatók nyilvános felhívásai
végrehajtásának ütemét, a folyamatok nyilvánosságát, a szolgáltatók kiválasztásának alapvető ismérveit, a
szolgáltatások színvonalát és a szolgáltatások terjedelmének paramétereit, valamint a rendelkezésre álló
pénzeszközöket.
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8. ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
Zenta községben a szociális védelmi stratégiája végrehajtása ellenőrzésének és értékelésének a
célja a szisztematikus és rendszeres adatgyűjtés, a stratégiai célok és feladatok implementálása, valamint a
stratégia sikere felmérésének kísérése és ellenőrzése.
Az ellenőrzés és értékelés célja az előrehaladásnak, a hatékonyság javulásának és a stratégia
sikerességének a kísérése, de az elemzések és értékelések alapján az aktivitások módosítása is.
Időbeli keret: az ellenőrzést hosszú távon kell folytatni – a 2009-től 2014-ig terjedő időszakban – és
folytatólagosan minden nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan, amely az ellenőrzés tárgyát képezi.
Az értékelést időnként, illetve időszakonként kell végezni és a stratégia implementálásának
bizonyos szakaszait fogja kísérni. A teljes stratégia sikerességének értékelésére évente egyszer kerül sor.
Az értékelésről szóló jelentés alkotó része a stratégia végrehajtásáról szóló teljes jelentésnek, amelyet
Zenta Községi Képviselő-testületéhez kell benyújtani betekintés, megvitatás és esetleges kiigazítás céljából.
A stratégia végső értékelésére a 2014. év végén kerül sor.
Az ellenőrzés és értékelés tárgya Zenta községben a stratégiai célokban kitűzött, a szociális
védelem küldetése megvalósulásának egészében való felülvizsgálata, valamint a kitűzött aktivitások,
specifikus feladatok és célok alábbi módon történő felülvizsgálata:
1. az implementációs folyamat kísérése,
2. az aktivitások kimenetelének kísérése,
3. a cél megvalósítása előrehaladásának értékelése,
4. a stratégiának a használók és a polgárok életére gyakorolt hatásának az értékelése.
Az előrehaladás és a sikeresség indikátorai meg lettek határozva minden prioritást élvező
célcsoportra vonatkozóan és részletesen definiáltak a mellékletben szereplő logikai keret matricáiban.
Az ellenőrzés és értékelés módszerei és technikái: Zenta község szociális védelmi stratégiája
ellenőrzésének és értékelésének sikeres végrehajtásához az alábbiak kerülnek felhasználásra: a szolgáltatást
használókról vezetett nyilvántartás, közvélemény-kutatások,
interjúk és fényképanyag.
A szociális politikával megbízott községi bizottság az éves munkaterveiben pontosan meghatározza a
technikákat, amelyekkel végrehajtja a stratégia ellenőrzését és értékelését.
Az ellenőrzési és értékelési folyamatok hordozói: a szociális politikával megbízott községi
bizottság, a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium szakmai támogatásával.
A szociális védelem minden szereplője, a programok, szolgáltatások és egyes aktivitások hordozói kötelesek,
összhangban az általános indikátorokkal meghatározni a specifikus indikátorokat és biztosítani azok mérését
az implementáció tartama alatt.
Az ellenőrzés és értékelés eredményeinek a felhasználása:
Az adatgyűjtés és a haladás és sikeresség értékelésének elsődleges célja a stratégia megalapozottságának és
realitásának az ellenőrzése, és ezzel kapcsolatban alapul szolgál a célok és feladatok kiigazításához,
amennyiben az szükséges. Az ellenőrzésről szóló jelentéseket évente kel elkészíteni és be kell mutatni a
képviselő-testületnek és a nyilvánosságnak betekintés és megvitatás céljából.
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9. ERŐFORRÁSOK
A helyi stratégiai dokumentum az erőforrások tekintetében az alábbi tényeken alapul:
1. Az emberi erőforrásokat Zenta község Szociális Védelmi Központjában és a zentai Községi
Közigazgatási Hivatalban, valamint az emberi erőforrásokat a magán- és civilszektorban a jogszabályokkal
összhangban kell biztosítani. Helyi szinten szükség mutatkozik a munkavégzők számának a növelésére és a
munkavégzők edukációjára, valamint szakkáderek specializálására, illetve áthelyezésükre új
munkafeladatokra. A helyi önkormányzatnak erre a célra biztosítania kell a szükséges pénzeszközöket,
tiszteletben tartva a jogszabályokat és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokat.
2. A tőkeberuházások a szociális védelem új helyi szolgáltatásainak a végrehajtására a helyi önkormányzat
maximális támogatásának a biztosítása mellett lesznek megvalósítva.
3. Az operatív költségek reálisan lettek felmérve. Amennyiben nemzeti szinten az infláció a kivetített
nagyságrend kereteiben fog mozogni, a szociális védelem új helyi szolgáltatásai operatív költségei
lefedésének a kötelezettsége nem lesz akadálya a stratégia implementálásának.
4. A költségvetési eszközöknek a 2006., 2007. és 2008. évben Zenta községben a szociális védelemre
történő elkülönítése az alábbi táblázatos áttekintésben lett bemutatva:
A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
A KÖZSÉGI
KÖLTSÉGVETÉSBŐL
(DINÁRBAN)

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL:
Szociális Védelmi Központ – szociális védelmi térítmény
Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – az egyetemi
hallgatók ösztöndíjazása
Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – a tanulók utaztatása
Kormányon kívüli szervezetek dotálása:
Népkonyha
Bolyai Alapítvány
Diáksegélyző Egyesület
Napraforgó
Vöröskereszt
Siketek Szövetsége
Vakok Szövetsége
Tincse
Kéz a Kézben
Gyermekbarátok
Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete
Munkarokkantak KSZ
Női Aktíva
Nemi egyenjogúság
Egyéb
Összesen:

1.256.000,00
1.740.119,00
5.911.026,00
.
1.380.000,00
500.668,00
776.905,00
250.000,00
550.000,00
329.999,00
60.000,00
65.000,00
90.000,00
39.843,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
39.398,00
391.735,00
13.475.693,00
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A 2006. évben a szociális védelemre a község teljes költségvetéséből kb. 2,9% lett elkülönítve a
szociális védelemre. A község polgármestere, mint a községi költségvetés végrehajtója a folyó tartalékokból
516.640,00 dinárt a szociális szükséghelyzetben levő lakosok problémáinak megoldására fordított.
A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
A KÖZSÉGI
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL:
KÖLTSÉGVETÉSBŐL
(DINÁRBAN)
Szociális Védelmi Központ – szociális védelmi térítmény
675.314,33
Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – az egyetemi hallgatók
ösztöndíjazása
1.965.144,00
Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – a tanulók utaztatása
5.476.031,46
Kormányon kívüli szervezetek dotálása:
.
Vöröskereszt
630.000,00
Siketek Szövetsége
370.000,00
Nyugdíjasok
300.000,00
Kis Szent Teréz Egyházközségbeli CARITAS
1.440.000,00
Zentai Diáksegélyző Egyesület
725.000,00
Napraforgó
260.000,00
Kéz a Kézben
130.000,00
Tincse
80.000,00
Nemi egyenjogúság
48.129,38
Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete
30.000,00
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
70.000,00
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv
1.003.774,82
Egyéb
191.052,00
Összesen:
13.394.445,99
A 2007. évben a szociális védelemre a község teljes költségvetéséből kb. 3,21% lett elkülönítve a
szociális védelemre. A község polgármestere, mint a községi költségvetés végrehajtója a folyó tartalékokból
191.052,00 dinárt a szociális szükséghelyzetben levő lakosok problémáinak megoldására fordított.
SZOCIÁLIS JELLEGŰ KÖLTSÉGVETÉSI ELKÜLÖNÍTÉSEK ZENTA KÖZSÉG 2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL
A KÖZSÉGI
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL:
KÖLTSÉGVETÉSBŐL
(DINÁRBAN)
A tanulók utaztatása
6.880.000,00
Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazása
2.120.000,00
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv
1.000.000,00
Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv
1.000.000,00
Helyi akcióterv a roma gyerekek felzárkóztatására
400.000,00
A karitatív és emberbaráti tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek dotálása
4.950.000,00
– közvetlen használók
Szociális védelmi térítmények a Szociális Védelmi Központon keresztül
1.100.000,00
Összesen :
17.450.000,00
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A 2008. évben a szociális védelemre a község teljes költségvetéséből kb. 3,98% lett elkülönítve a
szociális védelemre és növekedési irányzatot mutat.
A felsoroltakból következtethető, hogy a helyi önkormányzat kész arra, hogy a községi
költségvetésből való elkülönítésekkel, hazai és külföldi adományozóktól eszközök szerzésével, illetve a helyi
egyleti jótékonyság fejlesztésével hozzájáruljon a stratégiában előirányozott prioritások megvalósításához.
Zenta Községi Képviselő-testületének egyszámlaszáma: 840-24640-25

10. KOMMUNIKÁCIÓS TERV
Ezt a fejezetet a polgároknak a stratégiában való részvételük megvalósításának és Zenta község
szociális politikával megbízott bizottsága munkájának áttetszőségének szenteltük, amely részt vett a
stratégia meghozatalában, illetve a bizottság munkája áttetszőségének a stratégiával feladott célok
megvalósításában.
Ez a fejezet rögzíti az aktivitásokat, amelyek lehetővé teszik a folyamat láthatóságát és növelik a
közösségnek a stratégia meghozatalában és az új helyi szociális védelmi intézkedések bevezetésében
kifejtett ellenőrzését. A stratégia implementálása kidolgozásának minden szakaszára vonatkozik.
A stratégia ezen részében előirányozott célok és intézkedések az alábbiak:
a folyamat során a szociális védelem résztvevő minden szereplő tájékoztatása,
az emberi és anyagi erőforrások mozgósítása,
valamennyi felelős társadalmi tényező akcióba indítása.
A kommunikációs stratégia a stratégiai tervezés kidolgozásának és implementálásának
alábbi szakaszaira vonatkozik:
1. A községnek a stratégiai tervezés folyamatába való bevonása
- Zenta község szociális politikával megbízott bizottságának mint képviseleti rendszerű testületnek a
megalakítása, amely Zenta község területén a szociális védelem legfontosabb szereplőiből tevődik
össze,
- Zenta község szociális politikával megbízott bizottsága munkacsoportjainak a kialakítása, melyek
összetételében olyan személyek találhatók, akik jelentősen hozzá tudnak járulni a célcsoportok
helyzetének előmozdításához,
- az adatoknak minden mérvadó társadalmi szereplőtől való participatív begyűjtése,
- az érzékeny társadalmi csoportok helyzetének és szükségleteinek elemzését szolgáló adatok.
2. A stratégiai dokumentum kidolgozása
Ezt a szakaszt a különböző társadalmi tényezőknek a helyzetelemzésbe, a prioritások megállapításába
és a konkrét feladatok rögzítésébe való magasfokú részvétele jellemzi.
A stratégiai tervezés ezen szakaszában intenzív munka folyik a helyi szereplőknek a tervezési
folyamat végrehajtására való kiképzésén. A felhasznált működési formák:
- Zenta község szociális politikával megbízott bizottságának és munkacsoportjainak munkajellegű
összejövetelei a stratégia meghozatalakor,
- munka jellegű összejövetelek és konzultációk – tapasztalatcsere más községekkel, amelyek
bekapcsolódtak a projektum mentorának támogatásával a szociális védelem kifejlesztésének
projektumába,
- konzultációk a felhasználói csoportokkal és a használók szervezeteivel,
- konzultációk a község szakszolgálataival.
- 136 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

3. Az elfogadott stratégiai elhatározások bemutatása
- közvita a stratégiajavaslatról,
- plakátok kidolgozása a projektumról szóló alapvető információkkal és azok elhelyezése minden
intézményben és nyilvános helyeken, amelyek mérvadóak a szociális politika terén,
- szórólapok kidolgozása a projektumról szóló információkkal és azok szétosztása a község
közintézményeiben,
- a stratégiáról szóló logók kidolgozása, amelyeket a bemutatás eszközeként lehet felhasználni
minden projektumban, amely majd a stratégiából következik,
- a projektumról szóló adatok elhelyezése a község és a szociális védelem terén legfontosabb
intézmények honlapjain,
- Zenta községnek a 2009-től 2014-ig terjedő időszakra vonatkozó szociális védelem fejlesztésére
vonatkozó stratégiai tervének elfogadása a Zentai Községi Képviselő-testület által,
- az elfogadott stratégia nyomtatása és szétosztása a szociális védelem, a közmeghatalmazások
hordozói és a hatalmi szervek minden szereplőjének,
- sajtótájékoztató a stratégia elfogadását követően.
4. A stratégia implementálása, az előrehaladás kísérése és a siker értékelése
- Zenta község szociális politikával megbízott bizottsága kereteiben a médiumokkal való
kommunikációval megbízott csoport kialakítása,
- Zenta község szociális politikával megbízott bizottságának a sajtótájékoztatója az elért
eredményekről, évente legalább kétszer,
- közvélemény-kutatás a szociális védelem fejlesztésére vonatkozó stratégiai tervnek a
végrehajtásáról Zenta község területén, év végén a szociális védelem minden intézményében,
- Zenta község szociális politikával megbízott bizottságának a stratégia megvalósításáról szóló éves
jelentésének a kidolgozása és bemutatása a képviselő-testületnek és a nyilvánosságnak.

11. MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK LISTÁJA
A bizottság és a munkacsoportok tagjai és más érdemes személyek, akik részt vettek Zenta
községnek a 2009-től 2014-ig terjedő időszakra vonatkozó szociális védelem fejlesztésére vonatkozó
stratégiai tervének kidolgozásában:
1. Pásztor Mária, okleveles jogász, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal elnöke – a bizottság elnöke,
2. Barsi Márta, közgazdász, Zenta község Községi Tanácsának a szociális kérdésekkel megbízott tagja –
a bizottság elnökhelyettese,
3. Lišćević Lujza, óvónő, a zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatója – a bizottság tagja,
4. Sorcsik Lívia, a zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézmény óvónője – a bizottság
helyettes tagja,
5. Sárosi Gabriella, történelemtanár, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatója – a bizottság
tagja,
6. Gömöri Irén, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tanára – a bizottság helyettes tagja,
7. Dr. Lengyel Víg Ibolya, orvos, a zentai Egészségház igazgatója – a bizottság tagja,
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8. Dr. Surján Gusztáv, a zentai Egészségház orvosa – a bizottság helyettes tagja,
9. Hrečuk Mihaljev Ljiljana, okl. jogász, a Zentai Községi Bíróság bírója – a bizottság tagja,
10. Radonjić Svetlana, okl. jogász, a Zentai Községi Bíróság bírája – a bizottság helyettes tagja,
11. Mirjana Božović, rendőrtiszt, a zentai Rendőrállomás képviselője – a bizottság tagja,
12. Kecskés Dezső, okl. jogász, a zentai Szociális Védelmi Központ képviselője – a bizottság tagja,
13. Beatović Ágnes, szociális munkás, a zentai Szociális Védelmi Központ képviselője – a bizottság
helyettes tagja,
14. Jelena Mitrović, a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal zentai kirendeltségének képviselője – a bizottság
tagja,
15. Dragana Marčeta, a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal zentai kirendeltségének vezetője – a bizottság
helyettes tagja,
16. Rövid Magdolna, szociológus, a zentai Vöröskereszt képviselője – a választmány tagja,
17. Fodor Veronika – a zentai Vöröskereszt titkára – a bizottság helyettes tagja,
18. Nagy József, plébános, a zentai Kis Szent Teréz Egyházközségen belül működő CARITAS
képviselője – a bizottság tagja,
19. Pásztor Béla, a zentai Kis Szent Teréz Egyházközségen belül működő CARITAS képviselője – a
bizottság taghelyettese,
20. Radovan Boljanović, nyugdíjas, a zentai Nyugdíjasok Egyesületének képviselője – a bizottság tagja
21. Lakatos Ilona, nyugdíjas, a zentai Nyugdíjasok Egyesületének képviselője – a bizottság helyettes
tagja,
22. Barna János, a zentai Nyugdíjas Harcosok Egyesületének képviselője– a bizottság tagja,
23. Ferat Travanjev, a zentai Nyugdíjas Harcosok Egyesületének képviselője – a bizottság helyettes tagja,
24. Webstein János, a szabadkai Vakok Szövetségének képviselője – a bizottság tagja,
25. Sava Papić, a szabadkai Vakok Szövetségének képviselője – a bizottság helyettes tagja,
26. Dvorszki Péter, nyugdíjas, a zentai Tincse Nagycsaládosok Egyesületének képviselője – a bizottság
tagja,
27. Miklós Éva, nyugdíjas, a zentai Tincse Nagycsaládosok Egyesületének képviselője – a bizottság
helyettes tagja,
28. Rácz Magdolna, a zentai Kéz a Kézben mentális és szervi fogyatékkal élőket segítő szervezet
képviselője – a bizottság tagja,
29. Branislava Ivačić, a Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezetének titkára – a bizottság tagja,
30. Szénási Oszkár, a zentai Petra Civil Szervezet képviselője – a bizottság tagja,
31. Vatai Zsuzsanna, a zentai Napraforgó Civil Szervezet képviselője – a bizottság tagja,
32. Maros Antal, a Zenta község területén működő roma civil szervezetek képviselője – a bizottság tagja ,
33. Farkas Viktor, informatikus, a zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője – a bizottság tagja,
34. Rózsa Márta, közgazdász, a zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője– a bizottság tagja.
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2. sz. melléklet
A 2008. ÉS 2009. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE

CÉLOK

FELADATOK

AKTIVITÁSOK A 2008. ÉS
2009. ÉVBEN

SZÜKSÉGES IDŐ
(2008-2009-ig negyedévenként)
III

IV

I

II

III

IV

FELELŐS
INTÉZMÉNYEK
(SZERVEZETEK)

ERŐFORRÁSOK

MEGJEGYZÉS

GYEREKEK ÉS FIATALOK
1. A GYEREKSZEGÉNYSÉG
CSÖKKENTÉSE

2. SZOCIÁLIS
TÁMOGATÁS
KÖZVETLENÜL A
GYEREKEKNEK
ÉS AZ ILY
MÓDON VALÓ
SERKENTÉSÜK,
HOGY
LÁTOGASSÁK AZ
ISKOLÁSKOR
ELŐTTI
INTÉZMÉNYT ÉS
AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁT

1.1. Támogatás egyes
családoknak és
gyermekkategóriáknak,
akik a szegénységi
vonal alatt vannak

2.1. Közvetlen
természetbeni segély a
gyerekeknek

1.1.1. a 2008/2009. tanévtől
ingyenes uzsonna és ebéd a
legszegényebb családokból
való iskoláskor előtti és
általános iskolás gyerekeknek,
osztályonként 1 tanuló

2.1.1. A 2009. év folyamán az
iskolákban biztosítani kell a
teljes napos benntartózkodás
feltételeit és programját az
elsőtől nyolcadik osztályos
tanulók számára, az
iskolaszünet alatt az
iskolákban különféle
programok segítségével a
legszegényebb családok
gyermekei számára
2.1.2. Folytatni kell a tanév
végén az iskolai felszerelés
begyűjtésének pozitív
gyakorlatát

Hordozó:
Stevan Sremac Á. I.

x

x

x

x

x

x

Partner:
Nada-Remény P. E.

Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac
Á.I. ebédlői

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,500.000
Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

x

x

x

x

x

Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac
Á.I. ebédlői

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,500.000

Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac
Á.I. ebédlői

Pénzeszközök nem
szükségesek
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ISKOLÁSKOR
ELŐTTI OKTATÁSSAL VALÓ FELÖLELÉSÉNEK NÖVELÉSE KÜLÖNLEGES
INTÉZKEDÉSEK
ALKALMAZÁSÁVAL A MARGINALIZÁLT TÁRSADALMI CSOPORTOK
FELÖLELÉSÉRE
4. A FÜGGŐSÉGI ÉS
KRÓNIKUS
BETEGSÉGEK
MEGAKADÁLYOZÁ
SA

5. A FIATALOK
FIZIKAI
AKTIVITÁSÁNAK A
SERKENTÉSE

3.1. Különleges
intézkedések kidolgozása
az iskoláskor előtti
oktatással eddig nem felölet
gyermekek számára (roma
gyerekek, fejlődési
rendellenességekkel küzdő
gyerekek)

3.1.1. Folytatni kell az
oktatókáder továbbképzésének
jó gyakorlatát, évente 25-től 30
káderrel a specifikus kulturális
és szociális csoportokból való
iskoláskor előtti és általános
iskolás gyerekekkel és a
marginalizált és elhanyagolt
csoportokból való gyerekekkel
folytatott munkára.

4.1. Edukációs program a
fiataloknak, a szüleiknek, az
egészségügyi dolgozóknak
és munkatársaknak,
valamint a tanügyi
dolgozóknak és
munkatársaknak s
4.2. Promóciós programok a
függőségi és krónikus
betegségek elsődleges
megelőzésével foglalkozó
hivatalok, központok és
szervezetek számára.

4.1.1. A 2009. tanévtől
előadásokat kell szervezni a
függőségi és krónikus
betegségek megakadályozására
az általános iskola 7. és 8.
osztályos tanulói és minden
középiskolás gyerek számára
4.2.1. 2009 szeptemberétől
félévente meg kell szervezni a
függőségi és krónikus
betegségek megelőzésével és
gyógyításával foglalkozó
hivatalok, központok és
szervezetek bemutatását
5.1.1. 2009 szeptemberétől
meg kell szervezni a sport a
testedzés és az egészséges
életmód bemutatását, és a
fiatalok felvilágosítását a testi
aktivitások jelentőségéről a
növekedésben és fejlődésben
Zenta község
Sportszövetségének
helyiségeiben a sportklubok
bemutatkozásával.

5.1. A sportot, a testedzést
és az egészséges életmódot
bemutató programok, a
fiatalok felvilágosítása a
testi aktivitások
jelentőségéről a
növekedésben és
fejlődésben

2009. január 23.

Hordozó:
Stevan Sremac
Á.I.

x

x

x

x

x

x

x

x

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,500.000

x

Hordozó:
Stevan Sremac
Á.I.

Meglévőek:
Az egészségház
káderei
A Stevan Sremac Á.I.
helyiségei

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Hordozó:
Stevan Sremac
Á.I.

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Meglévőek:

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Hordozó:
Stevan Sremac
Á.I.

x

Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac Á.I.
helyiségei

Káderek
A Sportszövetség
helyiségei

Partner:
Sportszövetség
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KÜLÖNFÉLE
SÉRÜLÉSEINEK
MEGAKADÁLYOZÁ
SA

6.1. A fiataloknak a
tűvédelemről való
felvilágosítása

7. A FIATALOK
ÉTKEZÉSI
ZAVARAINAK
MEGAKADÁLYOZÁ
SA

7.1. A fiataloknak a
táplálkozásról való
felvilágosítása

8. A SZÜLŐI
GONDOSKODÁS
NÉLKÜLÖZŐ
GYEREKEK
ÖNÁLLÓSULÁSÁNA
K
MEGKÖNNYÍTÉSE

8.1. A nevelőcsalád
elhagyását követően a
fiatalok lakáskérdéseinek a
megoldása

9. A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
AKTIVIZÁLÁSA

9.1. Barátságos légkör
teremtése a gyerekek és
fiatalok számára

6.1.1. A 2009. évtől az
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
együttműködve félévente
előadásokat kell szervezni
azok helyiségeiben az 5-től 8.
osztályos tanulók és
középiskolások számára
7.1.1. A 2009. évtől félévente
előadásokat kell szervezni az
Egészségházban a fiatalok
egészséges étkezéséről

8.1.1. A 2009. év folyamán
megszervezni a „Ház félúton“
programot – ez a védett
lakhatás egy formája a szülői
gondoskodást nélkülöző
gyerekek számára, amikor
elhagyják a nevelőcsaládot
8.1.2. 2009 szeptemberében a
helyi önkormányzat pályázat
útján kiválaszt egy személyt,
aki elhagyta a nevelőcsaládot

9.1.1. A 2009. év folyamán a
helyi önkormányzatban
meg kell alakítani a gyermekek
és fiatalok tanácsát, mint a
képviselő-testület
szaktanácsadói testületét

2009. január 23.

Hordozó:
Stevan Sremac
Á.I.

x

x

Meglévőek:
Káderek
Az Egészségház
helyiségei

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ
Partner:
A Községi
Közigazgatási
Hivatal jogi
osztálya

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Partner:
Stevan Sremac
Á.I.

x

x

x

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Partner:
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Hordozó:
Egészségház

x

x

Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac Á.I.
helyiségei

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ
Partner:
A Községi
Közigazgatási
Hivatal jogi oszt.

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök
nem
szükségesek
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meg kell szervezni a lokális
közösségben az individuális
szükségletek felülvizsgálatát a
gyerekekkel és fiatalokkal
kapcsolatban

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ

x

9.1.3. A 2009. év végéig be
kell azonosítani az intézményes
és káderbeli erőforrásokat a
lokális közösségben a
gyermekek és fiatalok
politikájának végrehajtásához

9.1.4. A 2009. költségvetési
évtől évente meg kell állapítani
az intézkedések
végrehajtásához szükséges
eszközök mértékét

Összesen a felhasználói csoportnak
GYEREKEK ÉS FIATALOK

2009. január 23.

Partner:
A Községi
Közigazgatási
Hivatal jogi
osztálya
Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ

x

x

x

x

Partner:
A Községi
Közigazgatási
Hivatal jogi
osztálya
Hordozó:
A zentai Községi
Közigazgatási
Hivatal pénzügyi
osztálya

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök
nem
szükségesek

Szükséges:
2008: 1,500.000 din

2009: 3,000.000 din
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FELADATOK

AKTIVITÁSOK A 2008. ÉS
2009. ÉVBEN

2009. január 23.

SZÜKSÉGES IDŐ
(2008-2009-ig negyedévenként)
III

III

IV

FELELŐS
INTÉZMÉNYEK
(SZERVEZETEK)

ERŐFORRÁSOK

MEGJEGYZÉS

CSALÁD ÉS DEMOGRÁFIA
1. A
GYERMEKNEVEL
ÉS GAZDASÁGI
ÁRÁNAK
MÉRSÉKLÉSE
2. A MUNKA ÉS A
SZÜLŐI SZEREP
ÖSSZEHANGOLÁ
SA

1.1. Közvetlen
pénztámogatás a
családnak

2.1. A munka és a
szülői szerep
összehangolása a
foglalkoztatott szülők
gyerekeinek az
elhelyezésével

1.1.1. 2008 szeptemberétől
ingyenes uzsonna és ebéd az
iskoláskor előtti és általános
oktatásban minden harmadik
és negyedik gyermeknek
2.1.1. A 2009. év folyamán
biztosítani kell a feltételeket
és programokat az iskolákban
az 1-8. osztályos tanulók
egésznapos
benntartózkodására, az
iskolákban, ahol a szülők
szükségesnek ítélnek meg az
iskolai szünetek alatt
különféle programok
lefolytatását.
2.1.2. Folytatni kell az
intézkedések foganatosítását a
fejlődési rendellenességgel
küzdő gyerekek és fiatalok, ill.
a marginalizált csoportok
bekapcsolódását a rendes
oktatási-nevelési intézmények
rendszerébe.

Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

x

x

x

x

x

x
Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szükséges:
800.000
Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac
Á.I. helyiségei

Forrás:
Adomány

Forrás:
Adomány

Szükséges:
800.000

Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

x

Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac
Á.I. helyiségei

Meglévőek:
Káderek
A Stevan Sremac
Á.I. helyiségei

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1.500.000
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- 1. szám 3. A SZÜLŐI
SZEREP
BETÖLTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES
HOZZÁÉRTÉS
ERŐSÍTÉSE

4. A
REPRODUKCIÓS
EGÉSZSÉG
NÉPSZERŰSÍTÉS
E A SERDÜLŐK
KÖRÉBEN ÉS A
TERMÉKETLENS
ÉG ELLENI HARC
5. A
NÉPESEDÉSRŐL
VALÓ
FELVILÁGOSÍTÁ
S

6. A HELYI
ÖNKORMÁNYZA
T AKTIVIZÁLÁSA

3.1. Feltételek biztosítása a szülői hozzáértés
növelésére, tanácsadás
a fiatal szülőknek a
gyermekek ápolását és
nevelését illető kétségeikkel kapcsolatban, a
gyermekek fejlődésében az apa szerepe
fontosságának és a
gyermek személyisége
alakításában játszott
specifikus szerepének a
kihangsúlyozása.
4.1. A serdülők
felvilágosítása a
reprodukciós egészség
megőrzésével
kapcsolatban.

5.1. Az új értékrend és
életstílus, illetve a
felelősségteljes viselkedés népszerűsítése a
családi élet, a házasság,
a gyermeknevelés, a
férfi-női kapcsolatok és
a korszerű kultúra
szférájában.
6.1. A helyi
önkormányzatban a
pozitív népesedési
politika kialakítása

3.1.1. A 2009. évtől meg kell
szervezni a fiatal házasok,
jövendőbeli szülők iskoláját –
tanfolyamot a fiatal házasok
számára, a Nőgyógyászati
Rendelőben azok számára
akik a szülői szerepre
készülnek vagy már babát
várnak a babák ápolásával és
nevelésével, az apának a
családban betöltött szerepével,
a családon belüli
krízishelyzetekkel
kapcsolatban.
4.1.1. A 13-tól 18 éves
fiatalok számára tanácsadók
működtetése az iskolákban,
amelyek gondoskodnak a
fiatalok reprodukciós
egészségéről.
5.1.1. A 2009. év folyamán be
kell indítani a kampányt a
helyi médiumokban az
egészséges szülői szerepet, az
egészséges felnőtté válásban
a többtagú család fontosságát,
az emberi kapcsolatok
fejlesztését, a családon belüli
toleranciát érintő témákban.
6.1.1. A 2009. év folyamán a
képviselő-testület
szaktanácsadó testületeként a
helyi önkormányzat
népesedéspolitikai tanácsának
a megalakítása.

x

x

x

x

x

x

x

x

2009. január 23.

Hordozó:
Egészségház

Meglévőek:
Káderek
A Nőgyógyászati
Rendelő helyiségei

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó:
Egészségház

Meglévőek:
Káderek
Az Egészségház és
a Stevan Sremac
Á.I. helyiségei

Forrás:
Adomány

x

x

Partner:
Stevan Sremac Á. I.

Hordozók:
Tömegtájékoztatási
eszközök

x

x

x

x

x

x

Szükséges:
50.000
Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

x

x

Hordozó:
Általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztálya

Meglévőek:
Káderek
Helyiségek

Forrás:
Adomány

Szükséges:
50.000
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kell szervezni a helyi
önkormányzatban a szülői
szerep megvalósításával
kapcsolatos individuális
szükségletek felmérését.
6.1.3. A 2009. év végéig be
kell azonosítani a
népesedéspolitika
végrehajtásához szükséges
intézményes és káderbeli
erőforrásokat a helyi
önkormányzatban.

6.1.4. A 2009. költségvetési
évtől évente meg kell
állapítani az intézkedések
végrehajtásához szükséges
eszközök mértékét

Összesen a felhasználói csoportnak
CSALÁS ÉS DEMOGRÁFIA

2009. január 23.

x

x

x

x

x

x

x

Hordozó:
Általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztálya
Hordozó:
Általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztálya
Partnerek:
Egészségház
Egészségügyi
intézmények
Hordozó:
A zentai Községi
Közigazgatási
Hivatal pénzügyi
osztálya

Meglévőek:
Volontőrök

Forrás:
Adomány

Meglévőek:
Az egészségügyi
intézmények és az
Egészségház
káderei

Pénzeszközök nem
szükségesek

Meglévőek:
Káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Szükséges:
2008: 1,240.000 din

2009: 2,660.000 din
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CÉLOK

FELADATOK

AKTIVITÁSOK A 2008. ÉS
2009. ÉVBEN

2009. január 23.

SZÜKSÉGES IDŐ
(2008-2009-ig negyedévenként)
III

IV

I

II

III

IV

FELELŐS
INTÉZMÉNYEK
(SZERVEZETEK)

ERŐFORRÁSOK

MEGJEGYZÉS

IDŐSEK
1. AZ IDŐSEK
SZEGÉNYSÉGÉN
EK GYORSABB ÉS
HATÉKONYABB
LEKÜZDÉSE

1.1. Az idősek számára
a megfelelő szociális
kedvezmények
bevezetése.

1.1.1. A 2009. év végéig Zenta
község területén meg kell
alakítani a nyugdíjasok
nappali tartózkodását szolgáló
klubot.

x

x

1.1.2 A 2009. év végéig meg
kell alakítani Bogaras
falujellegű településen a
nyugdíjasok nappali
tartózkodását szolgáló klubot
1.1.3. A 2009. év végéig
biztosítani kell a
kisnyugdíjasok helyzetének
javítását.
1.2. Rendszeres és
elegendő pénzeszközök
biztosítása a szegények
népkonyháinak
működéséhez.

1.2.1. A 2009. év végéig ki
kell építeni egy raktárt a
Népkonyha élelmiszereinek
tárolására.
1.2.2. A 2008. év végéig
elegendő pénzeszközöket kell
biztosítani a Népkonyha
működési költségeire.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hordozó:
Nyugdíjasok
Egyesülete

x

Hordozó:
Nyugdíjasok
Egyesülete
Hordozó:
Caritas

x

x

Hordozó:
Nyugdíjasok
Egyesülete

x

x

x

x

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ
Partnerek:
Stevan Sremac Á.I.
Kéz a Kézben P.E.

Meglévő:
A Nyugdíjasok
Egyesületének a
káderei és
helyiségei
Szükséges:
1,000.000
Meglévő:
Káderek, helyiségek

Forrás:
Adomány

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,000.000
Meglévő:
Káderek

Forrás:
Adomány

Szükséges:
60.000
Meglévő:
Káderek

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,000.000
Meglévő:
Káderek

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,800.000
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elegendő
pénzeszközöket kell
biztosítani az egyszeri
pénzsegélyre.

1.4. Könnyítések
jóváhagyása a
kommunális
szolgáltatás, fűtési
költségek, a városi és
városközi közlekedés
fizetésére.

1.5. A szomszédi
segítség és a polgári
szolidaritási programok
megszervezése.

1.3.1. A 2008. év végéig fel
kell kutatni a
legveszélyeztetettebb
polgárokat, akiknek szükségük
van az egyszeri pénzsegélyre.
1.3.2. A 2009. év végéig
háromhavonta kell teljesíteni
a jóváhagyott egyszeri
pénzsegélyt.
1.4.1. A 2008. év végéig a
helyi önkormányzatnak be
kell nyújtani a javaslatot a
kommunális szolgáltatás, a
fűtési költségek, a városi és a
városközi közlekedés
fizetésekor a könnyítések
jóváhagyására a
legveszélyeztetettebb idős
személyek számára.
1.4.2. Kísérni kell a javaslat
elfogadását és a médiumok
által biztosítani kell a
nyilvánosság támogatását.
1.5.1. A 2008. év végéig el
kell végezni az idős polgárok
védelmével kapcsolatos
aktivitások megvalósításához
a káderek edukációját.
1.5.2. A 2008. év végéig fel
kell mérni az idős személyek
egyes ápolás és segítség iránti
szükségleteit.
1.5.3. A 2009. év végéig
eszközölni kell a szolgáltatások teljes körének a
megvalósítását a stratégiai terv
implementálása által.

x

x

x

x

x

x

x

x

2009. január 23.

x

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ

Meglévő:
Káderek,
nyilvántartás
Szükséges 50.000

Forrás:
Adomány

x

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ

Meglévő: Káderek,
nyilvántartás,
helyiségek
Szükséges ,000.000
Meglévő:
Káderek,
nyilvántartás

Forrás:
Adomány

Hordozó:
Szociális Védelmi
Központ

x

x

Partner:
Nyugdíjasok
Egyesülete

x

x

x

Forrás:
Kompenzáció

x

x

x

x

Hordozó:Szociális
Védelmi Központ
Partner: yugdíjasok
Egyesülete
Hordozó:
Vöröskereszt

Hordozó:
Vöröskereszt

x

x

x

x

x

Hordozó:
Vöröskereszt

Meglévő:
Káderek,
nyilvántartás

Pénzeszközök nem
szükségesek

Meglévő:
Káderek,
nyilvántartás
Szükséges: 50.000

Forrás:
Adomány

Meglévő: Káderek,
nyilvántartás,
tapasztalat,
szolgálati kocsi
Szükséges:50.000
Meglévő:Káderek
Tapasztalat
szolgálati kocsi
Szükséges:50.000

Forrás:
Adomány

Forrás:
Adomány
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életbiztosítás, az
önkéntes nyugdíj- és
betegbiztosítás
népszerűsítése

1.7. A volontőri munka
támogatása,
előmozdítása és
fejlesztése, és minél
több polgár
bekapcsolása az
emberbaráti
szervezetek, polgári
egyesületek,
alapítványok,
vagyonadományok és
hagyományok
tevékenységébe.

1.6.1. A 2008. év végéig nem
kell szervezni a
médiakampányt az érdekelt
idős személyek figyelmének
felkeltése céljából.
1.6.2. A 2008. év végéig
promóciós előadásokat kell
tartani a fejlesztési stratégiáról
és az idősek védelmének
formáiról minden helyi
közösségben, az idősek és
családtagjaik általi kérdések
felvetésének lehetőségével.
1.7.1. A 2008. év végéig meg
kell szervezni a
médiakampányt a
nyilvánosságnak a
közegünkben a volontőri
munka szükségességéről való
tájékoztatása céljából.
1.7.2. A 2008. év végéig el
kell végezni az újonnan
jelentkezett volontőrök
edukációját.

1.7.3. A 2009. év végéig
biztosítani kell a munka
bejáródását és valamennyi
képzett volontőrt be kell
osztani bizonyos feladatok
végzésére.

2009. január 23.

Hordozók:
Nyugdíjasok
Egyesülete,
biztosító társaságok

x

Hordozó:
Nyugdíjasok
Egyesülete

x

x

Forrás:
Adomány

Szükséges:
50.000
Meglévő:
Káderek

Forrás:
Adomány

Szükséges:
100.000

x

Hordozó:
Nyugdíjasok
Egyesülete

x

Partner:
Vöröskereszt
Hordozó: Szociális
Védelmi Központ

x

Meglévő:
Káderek

x

Partner:
Nyugdíjasok
Egyesülete
Hordozó: Szociális
Védelmi Központ

x

x

Partner:
Nyugdíjasok
Egyesülete

Meglévő:
Káderek

Forrás:
Adomány

Szükséges:
50.000
Meglévő:
Helyiségek,
polgárok
egyesületei
Szükséges:
50.000
Meglévő: A
Nyugdíjasok
Egyesületének
káderei és
helyiségei
Szükséges:
600.000

Forrás:
Adomány

Forrás:
Adomány
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AZ IDŐSEK
TÁRSADALMI
TÁMOGATÁSA
KÜLÖNBÖZŐ
FORMÁINAK
KIALAKÍTÁSA A
SAJÁT
KÖRNYEZETÜKB
EN

2.1. Kapacitások
kiépítése az idősek
támogatására, a házi
ápolásra és segítségre, a
családi elhelyezésre és
a telefonos
asszisztencia
szolgáltatására az
egyszemélyes
háztartások számára.

2.2. A klubok, a nappali
tartózkodás
szolgáltatások, az úgyn.
„élelem kerekeken“
szolgáltatások, az
állandó kapcsolattartó
és közvetítő
szolgáltatások, az úgyn.
„telefonos riasztás“ és
más szociális- és
szervizszolgáltatások
biztosítása az idősek és
családjaik számára.

2.1.1. A 2009. év végéig ki
kell fejleszteni a házi ápolás és
segítség szolgáltatását a városi
környezetben és a falujellegű
településeken, minden
érdekelt idős személy
felölelésével.
2.1.2. A stratégia végéig
félévente folyamatosan
hirdetni kell az idősek
családba való befogadásának
humanitását és serkenteni kell
kapacitások bővítését.
2.2.1. A nyugdíjas klubok és
az idősek nappali tartózkodási
szolgáltatásai működésének a
kiterjesztése Zenta község
egész területére.
2.2.2. A 2008. év végéig fel
kell mérni a bizonyos
közegekben elő idősek
szükségleteit és a kínált
szolgáltatásokat össze kell
hangolni a talált állapotokkal.
2.2.3. A 2009. év végéig fel
kell mérni a telefonos
asszisztencia iránti
szükségletet és azt működésbe
kell helyezni az egyedül élő és
különös figyelmet és
gondoskodást igénylők
számára.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2009. január 23.

x

x

Hordozó:
Caritas

Meglévő:
káderek, tapasztalat

Partner:
Nyugdíjasok
Egyesülete

Szükséges:
1,200.000

Hordozó:
Caritas

Meglévő:
káderek, tapasztalat,
nyilvántartás

Pénzeszközök nem
szükségesek

Meglévő:
káderek, tapasztalat,
nyilvántartás

Pénzeszközök nem
szükségesek

Meglévő:
káderek, tapasztalat,
nyilvántartás

Pénzeszközök nem
szükségesek

Meglévő:
káderek

Forrás:
Adomány

Partner:
Szociális Védelmi
Központ
Hordozó:
Caritas

x

x

x

x

x

x

Partner:
Szociális Védelmi
Központ
Hordozó:
Caritas

x

x

Partner:
Szociális Védelmi
Központ
Hordozó: Szociális
Védelmi Központ

x

x

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,200.000
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ELHELYEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS
ELÉRHETŐSÉGÉ
NEK
BIZTOSÍTÁSA

4. A HELYI
ÖNKORMÁNYZA
T AKTIVIZÁLÁSA

3.1. Gerontológiai
központhoz hasonló
otthonbeli kapacitások
kialakítása, ahol az
otthonbeli ellátás
szolgáltatása mellett
biztosítottak a szociális
védelem egyéb
szolgáltatásai is.
4.1. Barátságos légkör
teremtése az idősek
személyek számára.

Összesen a felhasználói csoportnak
IDŐSEK

Hordozó:
Nyugdíjasok
Egyesülete

3.1.1. A 2009. év végéig fel
kell mérni az időseknek az
otthonbeli elhelyezés iránti
szükségleteit.

4.1.1. A 2009. év folyamán
munkahely teremtése egy, a
stratégia ezen részének
kíséréséért és
implementálásáért felelős
személy számára.
4.1.2. A 2009. év folyamán
egy olyan egységes adatbázis
létrehozása, amely a stratégia
ezen részében szereplő,
releváns aktivitások
indikátorai kísérésének a
szerepébe kerül.

2009. január 23.

x

x

x

x

x

x

x

Forrás:
Adomány

Szükséges:
1,000.000

Hordozó: helyi
önkormányzat

x

Meglévő:
káderek,
nyilvántartás

Meglévő:
káderek

Forrás: községi
költségvetés

Szükséges:
1,500.000
Nosioc:
Odeljenje za opštu
upravu i društvene
delatnosti

Meglévő:
káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Szükséges:
2008: 4,100.000 din

2009: 7,710.000 din
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CÉLOK

FELADATOK

AKTIVITÁSOK A 2008. ÉS
2009. ÉVBEN

2009. január 23.

SZÜKSÉGES IDŐ
(2008-2009-ig negyedévenként)
III

IV

I

II

III

IV

FELELŐS
INTÉZMÉNYEK
(SZERVEZETEK)

ERŐFORRÁSOK

MEGJEGYZÉS

ROKKANTAK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
1. EGYSÉGES
ADATBÁZIS
LÉTREHOZÁSA A
ROKKANTAKNA
K ÉS
FOGYATÉKKAL
ÉLŐ
SZEMÉLYEKNEK
NYÚJTANDÓ
SZOLGÁLTATÁS
OK MEGFELELŐ
SZÁMÁNAK ÉS
FAJÁNAK A
MEGÁLLAPÍTÁS
ÁRA

1.1. A helyi
önkormányzatnak és
tágabb nyilvánosságnak
a rendszeres
tájékoztatása a
rokkantak és
fogyatékkal élő
személyek számáról.

1.1.1. A 2009. év végéig egy
volontőr foglalkoztatott
segítségével ki kell dolgozni az
adatbázist.

x

x

x

x

x

x

Hordozó: a
rokkantakról és
fogyatékkal élő
személyekről
gondoskodó
szervezetek

Meglévő: káderek,
helyiségek

Forrás:
adomány

Szükséges:
50.000

Partner: Szociális
Védelmi Központ
1.2.1. Biztosítani kell a
folyamatos adatgyűjtést a rokkant
személyekről és életfeltételeikről.

x

x

x

x

Hordozó: a
rokkantakról és
fogyatékkal élő
személyekről
gondoskodó
szervezetek

Meglévő: káderek,
helyiségek

Forrás:
adomány

Szükséges:
100.000

Partner: Szociális
Védelmi Központ
3. A ROKKANTAK
ÉS
FOGYATÉKKAL
ÉLŐ SZEMÉLYEK
KÉPZÉSÉNEK A
TÁMOGATÁSA

3.1. A rokkantak
foglalkoztatása vagy
munkában való
igénybevétele

3.1.1. A 2009. évtől folyamatosan
gyűjteni kell a mérvadó adatokat
az olyan termékek piacáról,
amelyeket a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek is elő
tudnak állítani

Hordozó: Nemzeti
Foglakoztatási
Hivatal

x

x

x

Meglévő: káderek,
helyiségek

Pénzeszközök nem
szükségesek

x
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műhelyfoglalkozások
megszervezésének jó gyakorlatát
10 rokkant számára, amelyeken
azokat felkészítenék különféle
szakmák végzésére.
4. A ROKKANT
CSALÁDTAGGAL
ÉLŐ CSALÁDOK
ERŐSÍTÉSE

4.1. A családi
környezetnek a
rokkantak és
fogyatékkal élő
személyek elsődleges
és legmegfelelőbb
környezeteként való
népszerűsítése, az
intézményesítés
megszüntetésének teljes
körű alkalmazásával és
támogatásával
4.2. A rokkantaknak és
fogyatékkal élő
személyeknek és
családtagjaiknak a
szükségleteikről való
rendszeres és teljes
körű tájékoztatásának
biztosítása.

4.1.1. A 2008. évtől folyamatosan
végezni kell a szükségletek és a
legérzékenyebb, marginalizált és
veszélyeztetett társadalmi
csoportok promóciós-információs
népszerűsítését, mind a városban,
mind a falusi környezetben.

x

x

x

x

x

4.2.1. A 2009. év végéig ki kell
adni egy a rokkantak és
fogyatékkal élő személyek
jogairól és kötelezettségeiről
szóló informátort 500 példányban
4.2.2. A 2009. év végéig fel kell
szerelni a társas helyiségeket,
amelyek Zentán, a Fő utca 15. sz.
alatt találhatók
4.2.3. A 2009. év végéig ki kell
fejleszteni a rokkant családtagok
szüleinek és családjainak a
támogatási szervizeit és
programait.

x

x

x

x

x

x

x

x

2009. január 23.

x

x

x

x

x

Hordozó: Nemzeti
Foglalkoztatási
Hivatal, a
rokkantakról és
fogyatékkal élő
személyekről
gondosk. szervez.
Hordozó: a
rokkantakról és
fogyatékkal élő
személyekről
gondoskodó
szervezetek

Meglévő:
káderek, helyiségek

Hordozó: a
rokkantakról és
fogyatékkal élő
személyekről
gondoskodó
szervezetek
Hordozó: Siketek és
Nagyothallók
Községközi
Szervezete
Hordozó: a
rokkantakról és
fogyatékkal élő
személyekről
gondoskodó
szervezetek, Siketek
és Nagyothallók
Községközi
Szervezete

Meglévő:
helyiségek
Szükséges:
100.000

Forrás:
adomány

Meglévő:
helyiségek
Szükséges:
2,400.000
Meglévő:
káderek, helyiségek
Szükséges:
50.000

Forrás:
adomány

Forrás:
adomány

Szükséges:
100.000
Meglévő:
káderek, helységek

Forrás:
adomány

Szükséges:
100.000

Forrás:
adomány
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6. A
ROKKANTAKNAK

ÉS
FOGYATÉKKAL
ÉLŐ
SZEMÉLYEKNEK
A MŰVELŐDÉSI,
SPORT- ÉS
REKREÁCIÓS
AKTIVITÁSOKHO
Z VALÓ
EGYENLŐ
HOZZÁFÉRÉS
BIZTOSÍTÁSA
8. A HELYI
ÖNKORMÁNYZA
T AKTIVIZÁLÁSA

6.1. Növelni kell a
rokkantaknak és
fogyatékkal élő
személyeknek a
közösségbe való
bekapcsolódását, a
művelődési, sportés rekreációs
élethez és szabad
aktivitásokhoz
való hozzáférésük
feltételeinek a
megteremtésével.
8.1. Barátságos
légkör teremtése a
rokkantak és
fogyatékkal élő
személyek
számára.

6.1.3. A médiumokban, a helyi
újságokban, a helyi televízióban
folyamatosan hirdetni kell a
rokkantaknak és fogyatékkal élő
személyeknek a sportaktivitásokban
minden szinten történő részvételét.
6.1.4. A 2009. évtől arra kell törekedni,
hogy a rokkant gyerekek számára a
szabadidejükben biztosított legyen a
játékhoz, a művelődési-, rekreációs-,
sport- és más aktivitásokhoz való egyenlő
hozzáférés, beleértve az aktivi-tásokat is,
amelyek az oktatási rendszer kereteiben
zajlanak.
8.1.1. A 2009. év folyamán munkahely
teremtése egy, a stra-tégia ezen részének
kíséréséért és implementálásáért felelős
személy számára

x x x x x x

x x

x

8.1.2. A 2009. év végéig a helyi
önkormányzatban a képviselő-testület
szaktanácsadói szerveként meg kell
alakítani a rokkant személyek tanácsát.
8.1.3. A 2009. év végéig be kell
azonosítani a rokkantpolitika végrehajtásához szükséges intézmé-nyes és
káderbeli erőforrásokat a lokális
közösségben.
8.1.4. A 2009. évi költségvetéstől meg
kell állapítani az intézkedések végrehajtásához szüks. eszközök éves mértékét.

Összesen a felhasználói csoportnak
ROKKANTAK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK

2009. január 23.

x

x x
x

Hordozó: a rokkantakról
és fogyatékkal élő
személyekről gondoskodó
szervezetek

Meglévő:
káderek

Hordozó: a rokkantakról
és fogyatékkal élő
személyekről gondoskodó
szervezetek

Meglévő:
káderek, helyiségek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi tevékenységek
osztálya

Meglévő:
káderek

Forrás:
községi
költségvetés

Forrás:
adomány

Szükséges:
50.000

Hordozó:
helyi önkormányzat

Szükséges:1,500.00
0
Meglévő:
káderek

Forrás: községi
költségvetés

Hordozó:
helyi önkormányzat

Szükséges
100.000
Meglévő:
káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó:
helyi önkormányzat

Meglévő:
káderek
Szükséges: 2008: 1,120.000 din
2009: 3,330.000 din
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CÉLOK

FELADATOK

AKTIVITÁSOK A 2008. ÉS
2009. ÉVBEN

2009. január 23.

SZÜKSÉGES IDŐ
(2008-2009-ig negyedévenként)
III

IV

III

IV

FELELŐS
INTÉZMÉNYEK
(SZERVEZETEK)

ERŐFORRÁSOK

MEGJEGYZÉS

SZEGÉNYEK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK
1. AZ ANYAGI
TÁMOGATÁS
KLASSZIKUS
FORMÁI

1.1. A legszegényebb
családok iskoláskorú
gyerekeinek az
ingyenes
uzsonnáztatása.

1.2. A legszegényebb
családok gyerekeinek
az ingyenes
tartózkodása az
iskoláskor előtti
intézményben.

1.1.1. A 2008. év folyamán ki
kell egészíteni a szociális
védelem helyi
szolgáltatásairól szóló
normatív aktusokat a prioritást
élvező gyerekek
meghatározására vonatkozóan.
1.1.2. Fel kell mérni a
helyzetet az iskolákban az
érdekelt szakemberek
volontőri tevékenysége által.
1.1.3. A 2009. tanév
szeptemberétől a
legszegényebb gyerekeknek
az ingyenes uzsonnáztatása
1.2.1. A 2008. év folyamán ki
kell egészíteni a szociális
védelem helyi
szolgáltatásairól szóló
normatív aktusokat a prioritást
élvező gyerekek
meghatározására vonatkozóan.
1.2.2. Fel kell mérni a
helyzetet az iskolákban az
érdekelt szakemberek
volontőri munkájával.

x

x

x

x
x

x

x

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztálya

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek oszt.
Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Meglévő: káderek
Szükséges:
1,000.000.

Forrás: adomány

Hordozó:
Hófehérke Óvoda

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek oszt.

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

x

x

x
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1.2.3. 2009 szeptemberétől
biztosítani kell a
legszegényebb családok
gyerekeinek az iskoláskor
előtti intézményben való
ingyenes tartózkodását
1.3. Népkonyha

1.4. Ingyenes
tankönyvek és iskolai
felszerelés

1.5. Ruházat és lábbeli
gyűjtése a községi
támogatásban
részesülők számára

Partner:
Stevan Sremac Á.I.
Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztálya

x

Partner: Hófehérke
Óvoda
Hordozó:
Caritas

1.3.1. Fenn kell tartani a
Népkonyha működésének
pozitív gyakorlatát és a 2009.
év közepétől növelni kell a
kapacitását 500 személyre.

1.4.1. A 2009. év végéig
definiálni kell az iskolai
iratkozás támogatásának, az
elszóródás csökkentésének és
az iskolát befejező gyerekek
százalékaránya
növekedésének az
intézkedéseit minden gyerekre
vonatkozóan, különös
tekintettel a szegény családok
és a munkanélküli szülők
gyerekeire.
1.5.1. 2009-től kezdve minden
évben a tárgyév márciusától
májusáig meg kell szervezni a
ruházat és lábbeli begyűjtését.

2009. január 23.

x

x

Meglévő: káderek

Forrás: adomány

Szükséges:
500.000

Meglévő: a
Szociális Védelmi
Központ káderei,
tapasztalata és
helyiségei

Forrás: adomány

Szükséges:
1,500.000
Meglévő: káderek,
tapasztalat

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó: Szociális
Védelmi Központ

Meglévő: káderek,
tapasztalat

Pénzeszközök nem
szükségesek

Partner:
Vöröskereszt

A Vöröskereszt
helyiségei.

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztálya

x

x
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2. TÁMOGATÁS A
MUNKAVÁLLALÁ
SBAN

2.1. A munkanélküliek
munkaképességének az
erősítése.

2.3. Az idegen tőke
vonzásához szükséges
kedvező légkör
kialakítása

1.5.2. A 2009. év
szeptemberétől novemberéig
meg kell szervezni a ruházat
és a lábbeli kiosztását a
községi támogatásban
részesülő személyek számára.
2.1.1. A 2009. év folyamán
meg kell szervezni az anyagi
támogatásban részesülő
munkaképes személyek
elhelyezkedésének feltételeit
és programjait a Nemzeti
Foglalkoztatási Hivatal
támogatásával.
2.1.2. Háromhavonként
folytatni kell a munkabörze
pozitív gyakorlatát.

2.3.1. A 2009. év elejétől
évente egyszer meg kell
szervezni a képzést a falusi
turizmus terén.
2.3.2. A 2009. év elejétől
médiakampányt kell
szervezni a külföldi
testvérvárosainkkal.
2.3.3. A 2009. év elejétől
folyamatos nemzeti és
nemzetközi együttműködést
és partnerséget kell
kialakítani a stratégia
kísérésének és
megvalósításának
folyamatában a köztársasági,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2009. január 23.

x

x

Hordozó: Szociális
Védelmi Központ

Meglévő: káderek,
tapasztalat

Partner:
Vöröskereszt

A Vöröskereszt
helyiségei

Hordozó: Gazdasági
és Regionális
Fejlesztési
Minisztérium

Meglévő: káderek

Hordozó: Nemzet
Foglalkoztatási
Hivatal

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Meglévő: káderek

Forrás: adomány

Partner: helyi
önkormányzat
Hordozó: Zenta
Község
Idegenforgalmi
Szervezete
Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztály
Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztály

Pénzeszközök nem
szükségesek

Forrás: adomány

Szükséges:
1,000.000

Szükséges:
50.000
Meglévő: káderek

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Pénzeszközök nem
szükségesek
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3.
SZOLGÁLTATÁS
OK
HÁLÓZATÁNAK
KIFEJLESZTÉSE
A KÖZÖSSÉGBEN
4. A HELYI
ÖNKORMÁNYZA
T ÁLTAL ÚJ
MUNKALEHETŐS
ÉGEK
TEREMTÉSE

5. A HELYI
ÖNKORMÁNYZA
T AKTIVIZÁLÁSA

3.1. Be kell azonosítani
a felhasználói
csoportok szükségleteit
és stratégiailag, köztes
rendszerrel össze kell
hangolni a község
szintjén tervezett
szolgáltatásokat.
4.1. Olyan funkciók
kialakítása, amely
felelősséggel tartozik a
stratégia ezen részének
kíséréséért és
implementálásáért.
4.3. Ki kell hatni a
munkanélkülieknek az
elhelyezkedéskor
tanúsított passzív
hozzáállásának a
csökkentésére.
5.1. Nagyobb figyelmet
kell szentelni a
szegényekre és a
munkanélküliekre.

tartományi és községi szervek,
civil és emberbaráti
szervezetek és polgári
egyesületek, valamint a
magánszektor támogatásával
és affirmálásával.
3.1.1. A 2008. év közepéig
helyi szinten meg kell kötni az
együttműködési protokollt a
különösen szegény csoportok
szükségleteinek felméréséről
és azok kielégítéséről.

Partner:
Gazdasági osztály

x

4.1.1. A 2009. év végéig ki
kell nevezni egy személyt, aki
felel a stratégia ezen részének
a kíséréséért és
implementálásáért.
4.3.1. A 2009. év elejétől
folytatni kell a közmunkák
megszervezésének pozitív
gyakorlatát az év folyamán
legalább 20 munkanélküli
számára.
5.1.1. A 2009. év végéig
munkahely teremtése egy, a
stratégia ezen részének
kíséréséért és
implementálásáért felelős
személy számára.
5.1.2. A 2009. év folyamán a
helyi önkormányzaton belül
meg kell alakítani a képviselőtestület tanácsadói szerveként
a szegények és
munkanélküliek tanácsát

2009. január 23.

x

x

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztály

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztály

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó: Gazdasági
és Regionális
Fejlesztési
Minisztérium

Meglévő: káderek

Forrás: adomány

Hordozó: helyi
önkormányzat

Meglévő: káderek

Forrás: községi
költségvetés

Szükséges:
1,500.000

x
Hordozó: helyi
önkormányzat

x

Szükséges:
1,000.000

Meglévő: káderek

Forrás: községi
költségvetés

Szükséges:
100.000
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kell azonosítani az
intézménybeli és káderbeli
erőforrásokat a lokális
közösségben a szegények és
munkanélküliek politikájának
végrehajtására.
5.1.4. A 2009. évi
költségvetéstől kezdve évente
meg kell állapítani az
intézkedések végrehajtására
szánt eszközök mértékét

x

x

2009. január 23.

Hordozó: helyi
önkormányzat

Meglévő: káderek

Hordozó: helyi
önkormányzat

Meglévő: káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

x

Szükséges:
2008: 2,460.000 din
SZEGÉNYEK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK
Összesen a felhasználói csoportnak

2009: 4,190.000 din
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CÉLOK

FELADATOK

AKTIVITÁSOK A 2008. ÉS
2009. ÉVBEN

2009. január 23.

SZÜKSÉGES IDŐ
(2008-2009-ig negyedévenként)
III

IV

I

II

III

IV

FELELŐS
INTÉZMÉNYEK
(SZERVEZETEK)

ERŐFORRÁSOK

MEGJEGYZÉS

ROMÁK
1. LÉTRE KELL
HOZNI A
SZOCIÁLIS
VÉDELEM
OLYAN
RENDSZERÉT,
AMELY
LEHETŐVÉ
TESZI A
FELHASZNÁLÓK
NAK A
FELKÉSZÍTÉSÉT
A KÖZÖSSÉGBEN
VALÓ
PRODUKTÍV
ÉLETRE, AMI
CSÖKKENTI
VAGY
MEGSZÜNTETI A
SZOCIÁLIS
SZOLGÁLATOKT
ÓL VALÓ
FÜGGŐSÉGET

1.1. A roma
gyerekeknek az oktatási
rendszerrel való teljes
felölelése.

1.1.1. Kitartóan törekedni kell
arra, hogy a roma gyerekek
már a legfiatalabb koruktól
kezdve fel legyenek ölelve az
oktatási rendszerrel az
iskoláskor előtti
intézményekben – bölcsödébe,
napközibe és óvodába
járjanak.

Hordozók:
Hófehérke Óvoda
Stevan Sremac Á.I.

x

x

1.1.4. A 2008/2009. tanévtől
biztosítani kell az ingyenes
tankönyveket és iskolai
felszerelést a roma
tanulóknak.

x

x

x

Partner:
Roma Civil
Szervezet

Forrás: adomány

Szükséges:
500.000

1.1.2. A 2009. év folyamán
meg kel kezdeni egy óvónő
kiképzését a roma gyerekekkel
való foglalkozásra.
1.1.3. A 2009. évtől kezdve
biztosítani kell a roma
gyerekek egésznapos
benntartózkodását az általános
iskolában ingyen ebéd és a
tanulásban nyújtott szakmai
segítség mellett.

x

Meglévő: a
Hófehérke Óvoda
és a Stevan Sremac
Á.I. káderei és
helyiségei

x

x

x

x

Hordozó: helyi
önkormányzat
Szükséges:
50.000
Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Meglévő: a Stevan
Sremac Á.I.
helyiségei

Forrás: adomány

Szükséges:
50.000
Hordozó:
Stevan Sremac Á.I.

x

Forrás: adomány

Meglévő: káderek,
helyiségek

Forrás: adomány

Szükséges:
100.000
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1.1.6. A 2008/2009. tanévtől
biztosítani kell a roma
középiskolai tanulók ingyenes
utaztatását.

x

x

1.1.8. A 2009. év elejétől
megkezdeni a felnőttek,
főként a nők
írástudatlanságának a
felszámolását.
2. A ROMA
TELEPÜLÉSEK
HELYZETÉNEK A
MEGOLDÁSA ÉS
CSATLAKOZTAT
ÁSA AZ
INFRASTRUKTÚR
ARENDSZEREKRE

2.1. A roma
településeken az
életminőség javítása

2.1.1. A 2008. évben meg kell
kezdeni 10 roma lakos
képzését az élet- és
lakáskörülményeik
előmozdításának
lehetőségeiről.
2.1.2. A 2009. év folyamán
aktivizálni kell a roma
közösségek erőforrásait a
településeken szervezett
gyakorlati aktivitások által

2.1.3. A 2009. évben ki kell
dolgozni a városrendezésiépítészeti tanulmányokat és fel
kell mérni a fennálló
helyzetet.

x

x

x

x

x

x

2009. január 23.

x

Hordozó: általános
közigazgatási és
társadalmi
tevékenységek
osztálya

Meglévő: ösztöndíj

Forrás: adomány

Hordozó:
Stevan Sremac Á.I

Meglévő: a Stevan
Sremac Á.I.
káderei, helységek

Forrás: adomány

x
Hordozók: helyi
közösségek

x

x

x

x

x

x
Hordozó: Roma P.
E.

x

x

x

x

Partnerek: Tornyosi
és Bogarasi Helyi
Közösségek
Hordozó:
kommunális osztály

x

x

Partner: Roma P.E.

Szükséges:
1,000.000
Meglévő: a helyi
közösségek káderei
és helyiségei

Meglévő: a
Tornyosi és a
Bogarasi Helyi
Közösségek káderei
és helyiségei
Szükséges:
100.000
Meglévő: káderek

Forrás: adomány

Forrás: adomány

Forrás: adomány

Szükséges:
100.000
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KELL, HOGY A
MUNKAKÉPES,
DE A SZOCIÁLIS
JUTTATÁSOKAT
HASZNÁLÓK
ANYAGI
BIZTONSÁGÁRA
KIVÁLASZTOTT
ESZKÖZÖK AZ
ELHELYEZKEDÉ
SÜK
SZOLGÁLATÁBA
LEGYENEK
ÁLLÍTVA
4. A
FELHASZNÁLÓK
FELELŐSSÉGÉN
ÉS
KÖTELEZETTSÉG
ÉN ALAPULÓ
SZOCIÁLIS
RENDSZER
KIALAKÍTÁSA,
AMELLYEL
KÖVETKEZETESE
N MEGVALÓSUL
A SZOCIÁLIS
VÉDELEMNEK A
SEGÉLYTŐL AZ
ÖNSEGÉLYEZÉSI
G ALAPELVE
5. A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
BEKAPCSOLÁSA

3.1. A romák
elhelyezkedése

Hordozó: Nemzeti
Foglalkoztatási
Hivatal

3.1.1. A 2009. év folyamán
be kell gyűjteni a mérvadó
adatokat a termékek piacáról,
amelyeket a romák
hagyományosan előállítanak.

x

4.1. A romáknak a
döntéshozatali
folyamatokba való
bekapcsolása

x

4.1.1. A 2009. évtől
támogatni kell a roma civil
szervezeteket.

x

5.1.1. Barátságos
környezet teremtése a
romák számára.

2009. január 23.

5.1.1. A 2009. év folyamán
egy munkahely létrehozása,
amelyen az alkalmazott felel a
stratégia ezen részének
kíséréséért és implement.

Szükséges:
közmunka

Pénzeszközök nem
szükségesek

Partnerek: helyi
önkormányzat
Roma P.E.

Hordozó: helyi
önkormányzat

Meglévő: káderek,
helyiségek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Hordozó: helyi
önkormányzat

Meglévő: káderek

Forrás: községi
költségvetés

x

x

Szükséges:
1,500.000
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kell alakítani az egységes
adatbázist, amely a stratégia
ezen része aktivitásai
indikátorainak a kísérését
szolgálja.

ROMÁK
Összesen a felhasználói csoportnak

ÖSSZESEN A STRATÉGIÁRA: 34,710.000
2008-tól 2009-ig negyedévenként

x

x

x

2009. január 23.

x

Nosioc:
Odeljenje za opštu
upravu i društvene
delatnosti

Meglévő:
Káderek

Pénzeszközök nem
szükségesek

Szükséges:
2008: 1,260.000 din

2009: 2,140.000 din

Szükséges:
2008: 11,680.000

2009: 23,030.000
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3. melléklet
A SZOCIÁLIS VÉDELEM RENDSZERE HELYI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEM MEGREFORMÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS NEMZETI STRATÉGIA ÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA KÖZÖTTI
VISZONY
A község fejlesztésének
stratégiai irányvonalai
1. Ajánlások és stratégiai
intézkedések: A szociális
védelem megfelelő
színvonalának garantálása. A
szociális védelem
működéséhez szükséges, a
község területén megjelenő
szükségletek és fellehető
területi, pénzügyi és emberi
erőforrások reális felmérése
után megerősíteni és
fejleszteni Zenta község
lakossága szociális
biztonságának színvonalát.

2. Ajánlások és stratégiai
intézkedések
Az elhelyezkedési
lehetőségek javítása, az
ismeretek folyamatos
megszerzésének lehetővé
tétele, a munkások jogai

A szegénység csökkentésének stratégiája

A szociális védelem fejlesztésének
stratégiája

1. 1. Stratégiai cél
A szociális szolgáltatásokat nyújtók iránti pluralista és szektorközi viszonyuláson
alapulva, a szolgáltatások terjedelmének és minőségének, valamint az igénybevevők
számának növelésével növelni a polgárok legérzékenyebb csoportjai számára nyújtott
szociális szolgáltatások már meglévő formáit Zenta község területén. Szerbia területén
a szociális védelem jelentős része irányul a szülői gondoskodást nélkülöző
gyermekek, a magukról gondoskodni nem tudó idős és a rokkant személyek felé.
A szociális politika elvei
Az egyének önállóságának bővítése, akik nem csak olyan személyek, akik igénybe
veszik a szociális szolgáltatásokat és fizetik azokat, hanem egyúttal olyan egyének is,
akiknek jogában áll választani, akik önállóan dönthetnek az őket közvetlenül érintő
kérdésekben, viszont döntéseik következményeit is viselik.
A konkurenciának egyaránt fenn kell állnia a különféle tulajdonformák, mint a
koordináció különféle formái között, és ez két okból is fontos: ez egyik az egyének
választási jogának a megvalósítása, a másik pedig a hatékonyság növelése. A
finanszírozás egészséges mivoltának magától értetődőnek kellene lennie, de ez
gyakran áldozatául esett az érinthetetlen szociális jogok nyomásának. Szerbia nem
szabad hogy újra visszatérjen a költségvetési eszközök infláció útján történő
megvalósításához, ezért a szociális szektornak a lehetőségeken, nem pedig a
kívánságokon kell alapulnia.
2.1. Stratégiai cél A háztartás munkanélküli tagjainak száma negatívan befolyásolja
a fogyasztást és növeli az elszegényedés kockázatát. A szerbiai gazdasági reformok
legfőbb célja olyan kivitel orientáltságú modern piacgazdálkodás kialakítása,
amelynek a magánszektor képezi a legfőbb támaszát és amely képes lesz biztosítani a
gazdaság dinamikus fejlődését és új munkahelyek létrehozását. Noha a lakosság
legszegényebb rétegei számára több fajta szociális program is létezik, sok szegény
nem él velük még akkor sem, ha joga van rá.
A szociális politika elvei

A szociális védelem reformjának alapvető célja a
szociális védelem olyan rendszerének kialakítása,
amelyen belül a szociális védelem szereplői a
leghatékonyabb módon használják fel a szociális
védelem már meglévő erőforrásait és hozzáférhető,
jó minőségű és sokféle szolgáltatásokon keresztül
új erőforrásokat fejlesztenek ki a kitaszított és
érzékeny egyének és csoportok életminőségének
megőrzése és javítása, a közösségen belüli
produktív életre való felkészítése és a szociális
szolgálatoktól való függősége megakadályozása
érdekében, valamint, hogy elősegítse a szociális
szolgáltatások sokféleségének kialakulását és minél
több szociális szereplőnek a szolgáltatások
szférájába történő bevonását, és a szociális védelem
új formáinak bevezetését a közösség meglévő
szociális intézményeinek és szolgálatainak keretein
belül.
1.1.1 Specifikus feladat. A legszegényebb
polgárok védelmének fejlesztése.
A reformok alapvető célja, hogy a
munkaközvetítő hivatal tevékenyégén keresztül
lehetővé váljon a szociális védelemben részesülők
szubvencionált munkába állását lehetővé tevő
programok és a közmunka programok létrejötte.
Amíg nem lesz lehetőség a szociális segítséget
igénybe vevő munkaképes lakosság munkába
állására, a gyermekvédelmi és egyéb rendszerek
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A lokális közösségek nagyobb szerepe. Mindaddig, amíg az alapvető programok
lefolytatása továbbra is állami hatáskörben marad, addig a polgárok jogi
egyenlőségének biztosítása céljából a többi programot át kell adni a lokális közösségek
hatáskörébe, és megvalósításukat, amennyire csak erre mód van, a donátorokkal,
emberbaráti és más civil szervezetekkel , egyházakkal és másokkal karöltve
megszervezni.

erősítésén keresztül növelni kell a gyermekek
szociális biztonságát.
2.1.1. Specifikus irányvonal Az új szabványokkal,
programok és szolgáltatások bevezetésével és az
alkalmazottak szakmai előrehaladásának
biztosításával kapcsolatos állandó képzéseken
keresztül növelni a szociális szolgáltatások
területén a munkaviszonyban lévők szakmai
hozzáértését.

3.1. Stratégiai cél A szektorok közötti együttműködés fenntartható mechanizmusainak
fejlesztésén és azok intézményesítésén keresztül a szociális védelem olyan rendszerének
kialakítása, amelynek mechanizmusai tiszteletben tartják az állami-, magán- és civil szektorból
kikerülő szolgáltatók egyenjogúságát, az emberi erőforrások és a rendszer teljes körű
erőforrásainak kiépítését.
A szegénység csökkentése céljaiból kidolgozott nemzeti stratégia alapvető célja a szegények
számának csökkentése és a szociális védelem hatékony rendszerének kialakítása.
A szociális politika elvei
Segítségnyújtás a szenvedőknek és a magatehetetleneknek. A szolidaritás elve azt jelenti,
hogy mindenkinek lehetővé kell tenni az életszükségleteinek kielégítését de azt is, hogy
mindenki köteles önmagáról gondoskodni, ha ez módjában áll. A szolidaritásnak a
legszegényebbekre és a magatehetetlenekre irányított és pontosan célbaérő segítségen kell
alapulnia.
4.1. Stratégiai cél A nyilvánosság tájékoztatása és képzése az érzékeny társadalmi csoportok
4. Ajánlás és stratégiai
kirekesztésének megakadályozása és a köz-, magán- és civil szféra területeiről származó összes
intézkedés
Biztosítani a legsebezhetőbb
releváns tényező aktivizálása céljából. A többi tranzíciós államhoz hasonlóan Szerbiában is oktársadalmi csoportok védelmét. Jó okozati összefüggés van a szegénység és a társadalmi környezet állapota között.
minőségű szolgáltatásokat
A szociális politika elvei
biztosítani az összes felhasználó
A szerbiai szegénység csökkentése a stratégia szempontjából különös jelentőséggel bír.
számára, különös tekintettel a
Jobb életfeltételek biztosítása a menekültek és kitelepítettek, a gyermekek, a fiatalok, a
legérzékenyebb és a láthatatlan
fogyatékosságokkal élők és a romák számára.
társadalmi csoportokra, az
Célok
egyenrangú hozzáférhetőség
A polgárok egyéb csoportjai életszínvonalának növekedésével összhangban növelni a családok
alapelveit szem előtt tartva.
életszínvonalát, csökkenteni a gyermekek, a fiatalok, a nyugdíjasok és az idősek más
kategóriáinak szegénységét, miáltal csökkenhet a szegényeknek a lakosság összességéhez
viszonyított száma. A különösen veszélyeztetett személyek intézményen kívüli és
szolgáltatások által történő védelmének erdősítése.

A reform alapvető célja A szükségletek beazonosítása a
felhasználók különböző szintjein (egyén, csoport,
közösség), a szociális szolgáltatások rendszerének
tervszerű és összehangolt szektorközi fejlesztése, amely
rendszer hozzáférhető és a polgárok számára területi és
funkcionális értelemben egyaránt, a szolgáltatások
megfelelő minőségének kialakítása szakmai és szervezési
értelemben egyaránt, annak lehetővé tétele, hogy a
polgárok minél több szükségletüket elégíthessék ki helyi
szinten.
3.1.1. Specifikus cél A legszegényebb polgárok
védelmének fejlesztése a szektorközi együttműködés
fenntartató mechanizmusainak fejlesztésén keresztül.
A reform alapvető célja a polgárok egyenlő
lehetőségeinek promoválása. A szociális védelemnek
erősítenie kell a társadalmi kohéziót, és ápolnia kell a
polgárok függetlenségét ás arra való képességét, hogy
segíteni tudjanak önmagukon.
4.1.1. Különleges feladat Az anyagi jellegű juttatások
hatékony rendszerének kialakítása a szociális védelem
keretein belül a szociálisan legveszélyeztetettebb
csoportok és az olyan polgárok és csoportok anyagi
biztonságának kialakításán keresztül, akik fizikai és
pszichikai állapotuk miatt képtelenek eszközöket
biztosítani önmaguk eltartására, nincs családjuk, vagy
nincsenek olyan rokonaik, akik eltarthatnák őket. A
polgárok legszegényebb csoportjai védelmének
fejlesztése.

tiszteletbentartásának
fejlesztése. A meglévő
nemzeti és helyi erőforrások
racionális felhasználása, az
újító jellegű szolgáltatások
bevezetéséhez szükséges
pénzeszközökhöz való
hozzájutás kreatív
módjainak azonosítása.
3. Ajánlások és stratégiai
intézkedések
A partnerség intézményesítésén
keresztül a szektorok közötti
együttműködés és pluralizmus
elősegítése a szociális védelem
szolgáltatásainak nyújtása terén.
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- 1. szám 5. AJÁNLÁSOK ÉS
STRATÉGIAI
INTÉZKEDÉSEK
A roma lakosság
életminőségének és társadalmi
helyzetének javítása.

6. AJÁNLÁSOK ÉS

STRATÉGIAI
INTÉZKEDÉSEK
A közvélemény
érzékenységi szintjének
fejlesztése annak
érdekében, hogy sikeresen
észlelje saját problémáit és
a szociális
szükséghelyzetben élő
személyek problémáit

2009. január 23.

5.1. Stratégiai cél: A romák szegénységének csökkentése
Célok: A roma szegénység csökkentését szolgáló célkitűzéseknek a következőkre
kellene irányulniuk:
- a diszkrimináció minden olyan formájának megszüntetése, melyeknek a romák ki
vannak téve,
- a munkábaállás és az önfoglalkoztatás rendszerének szabályzása,
- a hozzáférhetőség biztosítása az oktatási intézmények minden szintjén,
- a lakásproblémák megoldása a roma településeken ahol a kommunális és más
nyilvános szolgáltatásokhoz való hozzáférés is szinte lehetetlen,
- a legnagyobb probléma az elektromos áramhoz, vízhálózathoz, szennyvíz
hálózathoz, szemét elszállításhoz való nem hozzáférés,
- az elsődleges egészségvédelemhez való hozzáférés problémájának megoldása,
- az affirmáció elvének alkalmazása az összes említett területen.

A reform alapvető célja a szociális kizárólagosság
és diszkrimináció megakadályozása. Az olyan
integrális szociális védelem kialakítása, ahol a
szociális élet minden szereplője a leghatékonyabb
módon használja a szociális védelem már meglévő
szolgáltatásait és járul hozzá a szolgáltatások új,
hatékony, minőséges és sokféle rendszerének
kialakításához a legérzékenyebb és
legkirekesztettebb egyének és csoportok
életfeltételeinek javítása és azoknak a
társadalomban való produktív életre való
felkészítése és a szociális szolgálatoktól való
függőségük magakadályozása céljából.
5.1.1. Különleges feladat: A létminimum
biztosítása a romák számára. Az anyagi
segítségnyújtás hatékonyabb formáinak bevezetése.

6.1. A fogyatékosságokkal élők szegénységének csökkentése
Célkitűzések
A szegénység csökkentésével foglalkozó nemzetközi stratégiai terv alapvető
célkitűzése ezen a területen az, hogy a szegénység csökkentésével segítség elő a
fogyatékosságokkal élőknek a valós életbe történő bekapcsolódását és önálló életét.
 fogyatékosságokkal élők szociális védelme,
 a környezet elérhetősége
 az oktatás elérhetősége
 a fogyatékosságokkal élők munkába állása.
Ahhoz, hogy a szegénység csökkentésével foglalkozó stratégia ide vonatkozó része
megvalósulhasson, nélkülözhetetlen, hogy elfogadásra és megvalósításra kerüljön
mind az öt alapelv, melyek ahhoz szükségesek, hogy egyenlő feltételeket
biztosítsonak a fogyatékosságokkal élők számára: 1. a méltóság, 2. a részvétel
(participáció) 3. a diszkrimináció megakadályozása, 4. a kiegyenlítésre való jog és 5. a
közelség.

A reform alapvető célkitűzése a
legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok védelme
és a fogyatékosságokkal élők védelmének
felülbírálása és fejlesztése. Folyamatban vannak az
öregedéssel foglalkozó nemzeti akcióterv
megvalósításával kapcsolatos aktivitások, az
antidiszkriminációs törvény megvalósításával
kapcsolatos aktivitások, és a fogyatékosságokkal
élőknek nyújtott szociális szolgáltatások új
pénzelési formáinak biztosítássásával kapcsolatos
tevékenységek.
6.1.1. Különleges feladatok. A szociális védelem
minőségi szolgáltatásainak megvalósítása új
szolgáltatási formák bevezetésével a szociális
védelem már meglévő intézményeinek és
szervezeteinek keretein belül.. A családnak, mint a
legvszélyeztetettebb csoportok védelmezőjének
támogatása, a családi elhelyezés, a gyámság, a
napközik, a háziápolás és a házi segítésnyújtás
intézményeinek támogatásán keresztül.
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intézkedések
A családnak a társadalomban
elfoglalt helyének javítása a
hagyományos családi értékek
állandó hangsúlyozása.

7. 1. Stratégiai cél
A meglévő programok hatékony alkalmazása és új programok, intézkedések és
aktivitások definiálása, melyek a legszegényebb és legveszélyeztetettebb egyénekre és
csoportokra irányulnak.
A gyermekek szegénységének csökkentése
A gyermekek szegénységének csökkentésével kapcsolatos stratégiai irányzatok és a
megoldáshoz való általános hozzáállás.
A szegénység csökkentésére vonatkozó stratégia általános célkitűzései a gyermekek
szegénységének csökkentése céljából:
 s szegénységben élő családok és az azokból származó gyermekek megsegítése
 a szegénység következményeinek a csökkentése intézkedések foganatosításával
olyan környezetekben ahol a szegénység mint a generációkon átívelő jelenik
meg.
A fiatalok szegénységének csökkentése
Cselekvési stratégiai irányzatok
 Definiálni kell a fiatalokhoz való viszonyulás egységes formáit és ki kell
dolgozni az ezzel kapcsolatos állami, regionális és helyi fejlesztési terveket
amelyeken keresztül megvalósulhat az ide vonatkozó nemzeti politika és
stratégiai terv.
 A fiatalok szegénységének csökkentésére vonatkozó stratégiát hosszantartó
fejlődési folyamatnak kell tekinteni.
 A fiatalok szegénységének csökkentésére vonatkozó stratégiának a gyermekek
jogain és az általános emberi jogokon kell alapulnia.

2009. január 23.

A reform alapvető célkitűzése a szociális védelem
olyan szolgáltatásainak kifejlesztése, amely
elősegíti a közösségben való életet, a
legszegényebbek és legrászorultabbak felismerését
a társadalom munkaképtelen tagjaira való nagyobb
odafigyelést, intézkedések foganatosítását annak
érdekében, hogy a munkaképes lakosság számára
nyújtott anyagi segítség munkába állásuk céljait
szolgálja, illetve olyan körülmények létrehozását,
melyek hozzájárulnak erőforrásaik aktivizálásához
oly módon, hogy munkájukkal teljes egészében
vagy részlegesen eltarthassák magukat.
Specifikus feladat 7.1.1. A létminimum
biztosítása.
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5.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 44. szakasza 1.
bekezdésének 5. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. –
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
alapján
Zenta község polgármestere 2009. január 19-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A 2009. SZEPTEMBER 11-I ZENTAI KÖZSÉGNAPI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG
KINEVEZÉSÉRŐL
1. KINEVEZEM a 2009. szeptember 11-i zentai községnapi rendezvényszervező bizottságot, az alábbi
összetételben:
- Hajnal Jenő – elnök, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet képviselője,
- Pejin Attila – tag, a Közművelődési Központ megbizott igazgatója
- V. Boros Gabriella – tag, a Művelődési Ház képviselője
- Geró Ibolya – tag, a városi Könyvtár képviselője
- Vörös Attila – tag, az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója,
- Nebojša Basarić – tag, a Stevan Sremac Alapítvány képviselője
- Kormányos Katona Gyöngyi – tag, a Zentai Helyi Önkormányzat képviselője
- Pásztor Klára – tag, a civil szervezetek képviselője
- Ilić Tomislav – tag, a Zentai Helyi Önkormányzat képviselője
- Kosiczky András – tag, a Zentai Helyi Önkorányzat képviselője,
2. A bizottság feladata a Zenta község napjának gazdag és nagyszabású megünneplésével kapcsolatos
szervezőmunkák ellátása a 2009-es évben.
3. A rábízott feladatok teljesítésével a jelen határozat 1. pontjában említett bizottság megszűnik.
4. A rábízott feladatok teljesítését követően a bizottság jelentést nyújt be Zenta község
polgármesterének.
5. Ezt a határozatot közzé kell tenni „Zenta Község Hivatalos Lapjában”.
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 06-01/09

Pék Zoltán, s.k.
Zenta község polgármestere
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6.
A Senćansko mađarsko kamerno pozorište - Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/08. és 15/08. sz.) 13. szakaszának 3. bekezdése, valamint Zenta
község Községi Tanácsáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2008. sz.) 29. szakasza
alapján a Községi Tanács a _______________ tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE - ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ
IDEIGLENES IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Tanács az ideiglenes igazgatóbizottságba kinevezi:
1. elnökként:
Verebes Ernőt, foglalkozása zeneszerző
2. tagokként:
1. Urbán Andrást, foglalkozása színházi rendező,
2. Ladányi Emesét, foglalkozása közgazdász.
II.
A jelen határozatott közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Pék Zoltán, s.k.
a Községi Tanács elnöke
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7.
A 2008/2009. évi fűtési idény távfűtés-szolgáltatás díjelőlegének a jóváhagyásáról szóló 38-3/2008V. számú 2008.12.22-én kelt végzés (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2008. sz.) eredeti szövegének
egyeztetésekor észleltük, hogy műszaki hibára került sor, így az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvény 209. szakasza alapján eszközöljük az alábbi
KIIGAZÍTÁST
A végzés I. pontjának 2. alpontja után az alábbi új, 3. alpont következik:
„3. A TE-TO Cukorgyárnak szerződést kell kötnie a község területén levő minden távfűtéshasználóval, és
tájékoztatnia kell őket, illetve utasítást kell kiadnia a kaloriméterek használatáról.”
ZENTA KÖZSÉGI-KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 38-3/2008-V

Zenta KKT elnöke
Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.

Tartalom:
1.
2.
3.
4.

ZENTA KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE----------------------------------------------------- 1.
RENDELET EGYES ZENTAI UTCÁK NEVÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL----------------- 12.
HATÁROZAT PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL ------------------------------------------------------------ 13.
ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ
STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TŐL 2014-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA ----------- 14.
5. HATÁROZATO A 2009. SZEPTEMBER 11-I ZENTAI KÖZSÉGNAPI
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL ----------------------------------- 167.
6. HATÁROZAT A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE - ZENTAI
MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ IDEIGLENES IGAZGATÓBIZOTTSÁGA
ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL -------------------------------------------168.
7. KIIGAZÍTÁS------------------------------------------------------------------------------------------------ 169.

- 169 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 1. szám -

2009. január 23.

KIADÓ:

A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály,
Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/813-574

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Pásztor Mária, a Zentai KKT titkára

ÉVI
ELŐFIZETÉS:

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre
kell fizetni. A hiredetés díjszabása 2.000,00 dinár,
előfizetőknek 1.000,00 dinár. A költségvetés használóinak a
hirdetés díjmentes

EGYSZÁMLASZÁM:

840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek

NYOMTATJA:

A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály

PÉLDÁNYSZÁM

200 db
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