
Egyenlő esélyekkel 

Több mint 3000 magyarországi település, köztük Kölcse is elkészítette Helyi 
Esélyegyenlőségi programját. Az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 „Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása" című kiemelt projekt keretén belül a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI), mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és 
módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori szolgáltatás és 
szakmai képzés formájában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte 
egységes elvek mentén készítették el programjaikat. 

Kölcse Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Kölcse Község Önkormányzata fontos feladatnak tekinti lakosságuk életminőségének folyamatos 
javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási 
esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek 
összefogásának erősítését tűzték ki, ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Balku Pál polgármester lapunknak az alábbiakat 
nyilatkozta: 

„A dokumentum a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének feltárását, valamint 
esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmazza. A Programban kiemelt 
figyelmet fordítottak az oktatás fejlesztésére, a foglalkoztatás növelésére valamint a szociális és 
egészségügyi helyzet javítására. A rendelkezésre álló adatok alapján feltérképeztük településünk 
problémáit és lehetőségeit, amelynek megfelelően a helyi intézmények és a civil szervezetek 
bevonásával célcsoportonként reálisan megvalósítható intézkedési terveket dolgoztunk ki. 
A népszámlálási adatok alapján Kölcse nem tartozik a mélyszegénység által sújtott területek közé, 
azonban a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A Helyi Esélyegyenlőségi Programban az 
életvezetési nehézségeket és a család működési problémáit célzó intézkedéseket fogalmaztunk meg. 
A szülők számára tanácsadó programokat szervezünk, míg az egyedülálló anyák részére igyekszünk 
bővíteni a támogatási lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektetünk az önkormányzat szakembereinek 
továbbképzésére, valamint kiemelten kezeljük az idősek személyes környezetének védelmét szolgáló 
intézkedésekre. A megvalósítás alatt számítunk a helyi lakosság, az intézmények és civil szervezetek 
közreműködésére, hiszen az esélyegyenlőséget csak együtt tudjuk létrehozni.”  
 

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok? 

Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos 
elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak 
alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.  

A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: 
mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes 
helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az 
önkormányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a helyi civil 
szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként 
különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és 
amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.  



 

A Türr István Képző és Kutató Intézet 

A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a 
területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők 
helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és 
megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az Intézet. Ma Magyarországon ebben a 
témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI 
térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a 
HEP megírásának elősegítése érdekében. 

A projekt részeként 2013. szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 
alkalommal rendeztek meg szakmai workshopokat, műhelybeszélgetéseket. A rendezvények 
lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó 
intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az 
esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a 
már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.  

Országos célok 

A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, 
minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése 
közben egyenlő bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a 
TKKI mentorhálózata segítségével az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen 
programmal.  

Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is 
nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért 
eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez. 

A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.  
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