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Milyen célt szolgál az esettanulmány? 
 
Az esettanulmány célja bemutatni azt, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlősége iránt 
elkötelezett önkormányzat mennyiben és milyen formában tudja ezt a motivációt és tudást 
kamatoztatni fejlesztési projektjeinek megtervezése és megvalósítása során. 
Alsózsolca Város Önkormányzata csatlakozott az Európai Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Tanácsa által kidolgozott és terjesztett  Európai Charta a nők és férfiak 
közötti esélyegyenlőségről a helyi életben kezdeményezéshez. Az esettanulmány 
témájaként a Gyermekjóléti alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Alsózsolca 
városban című projektet választottuk ki, mivel azt a hipotézist állítottuk fel, hogy logikus 
a kapcsolat a gender szempontú szükségletek és problémák egyes részterületei és a 
gyermekjóléti alapellátást megalapozó szükségletfelmérés között.  
 
Miért jó gyakorlat? 
 
Alsózsolca Város Önkormányzata 1998-tól folyamatosan nyújt Gyermekjóléti és 
Családsegítő szolgáltatást a városban élő lakosok részére, valamint e szolgáltatás 
bevezetésével javultak a foglalkoztatottak munkakörülményei is. Az Önkormányzat az 
Óvoda bővítésével egy bölcsődét is üzemeltet, hozzájárulva a nők szülés utáni gyorsabb 
elhelyezkedéséhez, újbóli munkába állásához. 
 
A projekt modellértékű a roma kisebbségen belüli fiatal hátrányos helyzetű nők, és 
fiatalok csoportjának képzése, fejlesztése és munkaerőpiacra való visszavezetése 
szempontjából. A roma nők hátrányos helyzete - mint fiatal, családfenntartó és családanya 
- szakképesítés nélkül nagy kihívást jelent, főként mivel a roma családokban alacsony 
mértékű a többségi társadalom elvárásainak megfelelő szocializációs törekvés. 
 
 
A jó gyakorlat tartalmi leírása 
 
A célcsoporthoz tartozó alsózsolcai családok rossz életkörülményei, alacsony 
iskolázottsága és munkaerőpiacról való kiszorulása, különös tekintettel a roma nőkre, tette 
szükségessé a projektet. A roma családokra nagy terhet ró a munkanélküliség miatti 
jövedelemhiány, ami fiatalok iskolázásában is megjelenik, valamint az érintett családok 
értékrendjében a tudás és képzés nem foglal el kitüntetett pozíciót, emiatt nem jelentkezik 
az igény az önképzésre. A szülők nem tudják biztosítani a buszbérlet árát, minden hónap 
elején, mivel a segély akkorra már elfogy. Jelen problémát orvosolandó a város vezetése 
megalkotta a Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálatot (tapasztalat és statisztikai 
adatok alapján), majd pályázat útján fejlesztette is azt. Ez a Szolgálat lehetővé teszi a 
családokon belüli problémák gyors és hatékony megoldását, ami a távlatban a roma 
közösség felzárkózását segíti elő. 
Ugyancsak a gyerekek és fiatalok csellengését megelőzendő az Önkormányzat 
lehetőséget és helyet biztosít a középiskolai szintű tanulásra a városon belül (az osztályon 



belüli korcsoport megoszlása a fiataltól a középső korosztályig tart, főként nők), így 
küszöbölve ki a nagyobb városba való bejárás költségeinek terhét. A program jelenleg 
egy éve tart, és a tapasztalatok alapján sikeresnek mondható, mivel az osztályon belüli 
lemorzsolódás jelentéktelennek mondható. A város vezetése ezért úgy döntött a jövő 
tanévben tovább folytatják a programot, valamint egy újabb elsős osztályt fognak indítani. 
Az Önkormányzat az iskola befejezése után, a helyi ipari parkba települt cégekkel 
összefogva szakmát és gyakorlati helyet, majd munkát biztosít a szakképzést szerző 
embereknek. 
 
 
 
Sajátos, egyedi elemek 
 
A Gyermekjóléti és Családsegítő program csak a napi, és a személyes kapcsolat 
fenntartásával lehet sikeres. Csak így lehetséges az időben történő reagálás. A programba 
ezért a városon belül sokan kapcsolódtak be, az orvostól, pedagógusoktól kezdve a 
polgárőrök és rendőrségig bezárólag. Nehézségeket ró a családokra a támogatások hiánya, 
valamint jelentős probléma a gyermeknevelésre még nem megérett (gyerek) szülő is. A 
fiatal családanyákat a város vezetése ismeretterjesztő képzésekkel és ingyenes 
szolgáltatásokkal próbálja segíteni. 
 
 
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége 

A projekt több szempontból releváns a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének 
előmozdítása kapcsán: 

- az önkormányzatnak sikerült a nőket bekapcsolni a társadalmi életbe a női klub 
létrehozásával. 

- a résztvevők az életkörülményeik és lakókörnyezetük javításához szükséges 
ismeretekre tettek szert a képzések során (pl. takarítási, háztartási ismeretek). 

Szemléletváltást eredményezett a program, hiszen belátják a résztvevők, hogy a 
képzésben való részvétel hosszabb távon is jótékonyan befolyásolja életkörülményeiket és 
társadalmi helyzetüket.  


