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Újbuda Önkormányzata a 2010-2015 évi időszak Kerületi Esélyegyenlőségi Programjának         
megvalósítását követően a 2015. évben Új Kerületi Esélyegyenlőségi Programot fogadott el a            
2016-tól 2020-ig terjedő időszakra. 
  
A 2010-2015 évi Program végrehajtásának eredményeképpen Újbuda már számos         
példaértékű eredménnyel büszkélkedhetett. Az Esélyegyenlőségi Program sikerének egyik        
legjobb fokmérője, hogy Újbuda esélyegyenlőségi területen megvalósuló erőfeszítéseit az         
utóbbi években számos díjjal is elismerték, mind a Hivatal, mind az Önkormányzat felé:             
Családbarát Munkahely Díj (2015), Társadalmilag felelős munkáltató minősítés, ezüst         
fokozat (2015), Fogyatékosságbarát Munkahely Díj (2014), Idősbarát Önkormányzat Díj         
(2013). 
A 2016-tól 2020-ig tartó időszakra szóló Esélyegyenlőségi Program a 2010-től 2015-ig           
végrehajtott Program szakmai alapjaira és eredményeire építkezhetett. Az Esélyegyenlőségi         
Program keretében, illetve ahhoz kapcsolódva számos olyan innovatív, illetve modellértékű          
aktivitás, fejlesztés valósult meg Újbudán, amelyek fővárosi viszonylatban is egyedülállóak. 
  
A jogszabályi előírások alapján, a 2015. évben elfogadott Esélyegyenlőségi Programot          
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Ennek értelmében a Program              
felülvizsgálata a 2017. évben megvalósult. 
A 2017. évi felülvizsgálat keretében, aktualizálásra, kiegészítésre került a Program          
szakmai-jogszabályi környezete, valamint a helyzetelemzés, ahol adekvát, friss adatforrások         
elérhetőek voltak. Az egyes önkormányzati ágazati aktivitások, valamint az esélymegerősítő          
programok aktualizálása az önkormányzati igazgatóságok, illetve a felelős szakemberek által          
felülvizsgált anyagrészek beépítésével lett elvégezve. A célcsoport-elemzések, ahol az         
indokolt volt, kiegészítésre, módosításra kerültek, beépítésre került a 2015. év óta elvégzett            
akadálymentesítési munkálatok taxatív felsorolása is. 
A Program szerves részét képező Beavatkozási Akcióterv (az egyes ágazatokhoz kapcsolódó           
fejlesztési célok, illetve a szolgáltatási hiányosságok megszüntetését célzó aktivitások) 2017.          
évi felülvizsgálata az igazgatósági anyagok, valamint az ágazati egyeztetések keretében          
megfogalmazott javaslatok bázisán, a Programot készítő szakértők javaslataival kiegészítve         
készült. 
  
A Program keretrendszerének összehangolt palettáján hét veszélyeztetett célcsoport        
segítésére találunk javaslatokat. A beavatkozások egy része adott ágazatokhoz (szociális,          
sport, kulturális, egészségügyi, városüzemeltetés, városfejlesztés), más részük több ágazathoz         
kötődik, illetve horizontális beavatkozásokat kínál. A megkülönböztetett figyelmet igénylő         
esélyegyenlőségi célcsoportok, összhangban a hatályos jogi szabályozással: nők,        
mélyszegénységben élők, romák, fogyatékossággal élő és tartósan egészségkárosodott        
emberek, gyermekek és fiatalok, idősek, hajléktalanok. 



  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2016-2020 évi Kerületi           
Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálati dokumentumát.  
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