ESÉLYTEREMTŐ VÁROS
ÖSSZEFOGLALÓ A II. TMCS ÜLÉSÉNEK CSOPORTMUNKÁJÁRÓL

A második TMCS ülés öt fő kérdés mentén dolgozott. A cél az volt, hogy mind az öt kérdésben, amelyek
fő alcélokat, intézkedési irányokat fogalmaztak meg, meghatározásra kerüljön a jelenlegi helyzet, a
legfontosabb ügyek, illetve a szükségletek. Ezt követően a konkrét ügyekhez kapcsolódóan néhány
konkrét projekt alapjait is megfogalmazták a résztvevők. Jelen anyag ezeket az eredményeket összegzi.

1. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: SZEGÉNYSÉG, TÉRBELI EGYENLŐTLENSÉGEK ÉS
SZEGREGÁCIÓ CSÖKKENTÉSE, ERŐS ÉS BEFOGADÓ FŐVÁROSI KÖZÖSSÉG
KIALAKÍTÁSA
A helyzet jellemzői:
adatok, kritériumrendszer hiánya, a szociális háló hiánya, kerületek közötti egyenlőtlenségek, nehézkes
információáramlás, hozzáférés defektusai, biztonságos terek hiánya.

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•
•

jól meghatározható kritériumrendszer kidolgozása,
adatgyűjtés, nemenkénti bontásban;
köztérhasználat mindenki számára hozzáférhetővé tétele,
szolgáltatások hozzáférhetővé tétele,
ingyenes közvécék

Amire szükség van:
•
•
•
•
•

jól megfizetett és felkészített szakemberek
elérhető információk,
elérés, bevonás növelése – hozzáférhetőség növelése
közösségi élmények, kulturális és sport programok,
szolgáltatások mennyiségi optimalizálása, minőségi szint és hozzáférés növelése

2. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, AZ
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
A helyzet jellemzői:
kommunikációs nehézség (pl. bevándorlók, fogyatékos személyek esetén), korlátozott hatáskör és
infrastruktúra, prevenció nem hangsúlyos, élsport támogatott a tömegsport helyett, lelki egészség
rossz (stressz, depresszió, családon belüli erőszak, öngyilkosság…) hozzáférési korlát
(akadálymentesség, várólista, pénzügyi korlátok).

Legfontosabb ügyek:
•
•

népegészségügyi program, lakossági szűrések,
egészségmegőrzés a fővárosi fenntartású munkahelyeken,
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•
•

szűrő és prevenciós programok kiterjesztése a hátrányos helyzetű emberekre,
tömegsport, egészséges életmód támogatása.

Amire szükség van:
•
•
•
•
•
•
•

akadálymentesen elérhető információ az egészségügyi szolgáltatásokról, programokról,
népegészségügyi program kidolgozása, közgyűlési döntés,
rendszeres elégedettségmérés a szolgáltatásról,
gyógyfürdők olcsóbbá tétele a helyi lakosságnak, tb finanszírozás nagyobb arányú (akár 100%),
nők elleni erőszakkal kapcsolatban az áldozatvédelemre képzett egészségügyi dolgozók,
öngondoskodás, prevenció, egészséges életmód szemléletformálás a lakosság körében,
ingyenes mentálhigiénés tanácsadás a szociálisan rászorulóknak

3. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: MEGFIZETHETŐ ÉS HOZZÁFÉRHETŐ LAKHATÁS
A helyzet jellemzői:
A lakhatás meghatározza, hogy mihez férünk hozzá a szolgáltatások közül, nagy egyenlőtlenség a
lakhatás terén (hajléktalanság, szegregáció, tb hiánya, akadálymentes lakhatás hiánya, átmeneti és
krízisszállók kis kapacitása, nincs átfogó lakhatási koncepció, lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások
hiánya (szociális szolgáltatás, házi segítségnyújtás stb.).

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•
•
•
•
•

bántalmazott nők tartós lakhatásának megoldása (védett ház, anyaotthon után),
hajléktalanság,
szociális bérlakások hiánya,
akadálymentes lakások,
támogatott lakhatás gyerekes családoknak,
szegregátumok oldása a lakhatásban,
magánlakások diszkriminatív kiadási gyakorlatának kezelése,
(jogellenes?) kilakoltatások megállítása.

Amire szükség van:
•
•
•
•
•
•
•

több szociális bérlakás,
akadálymentes piaci és szociális lakások – népességbeli aránynak megfelelő mértékben
támogatott lakhatás nehezített szociális helyzetű csoportok számára – átmeneti jelleggel
szolgálati lakások
magán bérlakás bérleti díj maximalizálása
lakhatási életpálya modell, lakáskoncepció kidolgozása egységesen a fővárosra
minimum méretbeli és minőségi feltételek meghatározása

4. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: A KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG TUDATOSÍTÁSA ÉS A
HOZZÁFÉRHETŐSÉG ERŐSÍTÉSE
A helyzet jellemzői:
A kulturális sokszínűség pontos fogalma alatt mindenki mást ért, egyszerre adottság és cél, nem
tisztázott, hogy mi tartozik bele.
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Legfontosabb ügyek:
•
•
•

Értékmegőrzés, Budapest Brand, Budapest Arcai – emberi sokféleség
A kulturális sokszínűség kettős szerepének tisztázása: adottság, sokféle emberből
következően, amit tudatosítani, pozitívan használni kell;
megőrzendő érték, a magas kultúra és populáris kultúra értelmében, amit mindenki számára
hozzáférhetővé kell tenni (fizikai, infokommunikációs, szociális és szemléletbeli
akadálymentesítés).

Amire szükség van:
•
•
•
•
•
•

információkhoz, kultúrához való hozzáférés, megvalósuló egyenlő esélyek a kultúra elérésében
legyen felelőse (ügyosztály)
társadalmi tudatosság, önreflexió növelése, identitásképző erő
iskolai képzések, szakemberképzések a tudatosság növeléséért
új pesti est, kerületi bontásban
olvasztótégely arculat kialakítása

5. INTÉZKEDÉSI IRÁNY: MAGAS SZÍNVONALÚ HÁTRÁNYKIEGYENLÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
A helyzet jellemzői:
A közterek és a tömegközlekedés nem biztonságosak és nem akadálymentesek, nyomor alapú
közterületi droghasználat, kilátástalan helyzet, nincs kilépési lehetőség, hiányos az ellátórendszer,
nincs hátránykiegyenlítésre átfogó koncepció.

Legfontosabb ügyek:
•
•
•
•
•
•

aktív droghasználók és szakmai aktorok közös platformja, önkormányzati program (józanság
kapuja), a közterületi nyomor alapú droghasználat komplex, fenntartható kezelésére,
oktatás, egészségügyi munkacsoportok az ágazati esélykiegyenlítő intézkedések kidolgozására,
közterületek, tömegközlekedés biztonságossá tétele,
közterületek
egyenlő
esélyű
hozzáférésének
biztosítása,
tömegközlekedés
akadálymentesítése,
gyermekvédelmi és szociális alapszolgáltatások kapacitásainak növelése,
nők, lányok utcai biztonságának javítása.

Amire szükség van:
•
•
•
•
•
•
•

helyek biztosítása az együttműködéshez
önkormányzat-szakmai szervezetek közötti együttműködés ügyek mentén
akadálymentes oktatási intézmények, egészségügyi szűrések,
vélemények, igények becsatornázásához folyamatos fórum biztosítása,
fővárosi ösztöndíjrendszer hátrányos helyzetű fiataloknak,
visszacsatolás a megoldott ügyekről,
felelős arcok, akikhez lehet fordulni ügyekkel.
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PROJEKTEK
MIT?

KINEK?

MIÉRT?

Tanulmányút a nők és férfiak társadalmi egyenlősége ügyében, ígéretes
gyakorlatokat megvalósító külföldi városokban pl. Bécs (Covid19 függően
online konzultáció)
Bérlakásokat a bántalmazó kapcsolatból kilép nőknek. Biztonságos, nem
nyilvános címjegyzékben szereplő.

A Főváros témával foglalkozó
munkatársai részére

Megerősítés, inspiráció

Újrakezdő nőknek.

Hogy ne kelljen otthonba vonulni először, minél
kevesebb törés legyen az ő és gyerekeik
életében; sokszor kihagyható lépcsőfok lenne az
anyaotthon/krízisközpont, mehetnének előre
egyenesen
Hogy a nők egyenlően hozzáférhessenek a
közterekhez és közösségi közlekedéshez anélkül,
hogy félniük kellene, vagy arra kellene szabniuk
az életüket, hogy hol veszélyesebb menni.

Az otthonok minősége, állapota
az összezártság eltántoríthat
nőket attól, hogy kilépjenek
(már amikor van lehetőség)

Lakhatási szegénységben élők
számára

Olcsóbb, nem profit alapú lakásépítés

Számos nemzetközi példa

Környékbelieknek, ügyekben
érintetteknek,
kíváncsiskodóknak,
szimpatizánsoknak
Lakosság, fiatalok

Hogy a kommunikáció kölcsönös legyen, az
intézkedések az igényekhez igazodjanak.

A meglévő kezdeményezések
észrevétele és értékelése.

Szükség van az erősen szegmentált társadalom
egyre mélyebb előítélet-struktúrák folyamatos
megbontására
Budapest nem rabszolgavásár. Nem lehetnek a
budapesti nők és lányok egyenlők, ha szemünk
láttára adják el nővéreinket.

Budapest Esély és civil
szerveztek együttműködésében

Mert ha nincs lakásuk, akkor szüleik halála után
költséges az ő életük folytatása: - szüleik után

Ezzel az ötlettel még foglak
titeket bombázni külön is (TASZ)

Protokollok és képzések: a BKV dolgozóinak, közterületiseknek,
Bárki, aki autoritásként a
rendőröknek. A nők elleni zaklatásról és erőszakról, ezek felismerésére és közterületeken és közösségi
kezelésére.
közlekedésbe beléphet.
Társasház építő közösségek támogatása jogszabály + pénzügyi ösztönző +
szakmai segítség. Ingatlanfejlesztő cégek helyett építsenek társasházat
összeálló állampolgárok. Nem haszonszerzési, hanem lakhatási céllal.
Pilot projektek kulturális-szociális területen a köztérben lakossági
igényekre reagálva, bevonva a környékbelieket az ötletelésmegvalósítás, értékelés folyamatába, növelni a részvételiséget.
Egymásra lépni tilos kampány folytatása. Fővárosi esélyegyenlőségi
program esélyegyenlőségi kampánya.
Emberkereskedelem gyermekkortól (18ig!) prostituált áldozatainak
komplex segítése - terület alapon. Pl.: Nyugati téri aluljáró pilot program.
Itt ne adjanak el lányt! Kit adnak el és kinek? Akik eladják igazságszolgáltatás. Akit eladnak: segítés (oktatás, lelki, szociális stb.)

Jogszabály módosítás miatt immár lehet önkormányzatoknak is
(fogyatékossággal élőknek) TÁMOGATOTT AKHATÁST, állami

Főváros. Adott kerület (itt IV.).
BKV (metro bejárat, aluljáró).
Női, civil szervezetek, egyházi
szervezetek.
Belügyminisztérium. Roma
civil szervezetek.
Fogyatékossággal élő
felnőttek, és családjuk (akik

MEGJEGYZÉS

Közvilágítás, közterek és
átszállási pontok
végiggondolása biztonsági
szempontból.

A Női Érdek Szövetség felajánlja
szakértelmét.
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MIT?

KINEK?

normatívákból létrehozni. Szükséges lenne a Fővárosnak, kerületi
összefogással (több kerülettel közösen) létrehoznia egy támogatott
lakhatást, elsősorban ott, ahol közel van a nappali ellátás (v. kerület)
Esélyegyenlőségi módszertani + szemléletformáló képzések

őket 24 órában ellátják)
halnak, vagy - határmenti tömegintézménybe
azoknak lenne kulcsfontosságú kerülnek

Józanság Háza és Kapuja. Felépülés-centrikus Addiktológiai program és
lakhatással egybekötött terápia utcai designer drog használóknak. Minta
program.
Társadalmi tudatosság fejlesztés: -ellátórendszerben dolgozók érintettek körében képzések; Migrációval kapcsolatos konkrét
információk átadása
Ügyintézők (hivatalokban) képzése a mozgáskorlátozott, kommunikációs
nehézséggel küzdőkkel való kommunikációban; ésszerű alkalmazkodás
témában tudatosítás-képzés; akadálymentes közlekedés, közterületeken
Akadálymentes, hozzáférhető, egyenlő esélyekkel használható
tömegközlekedés megteremtése
Minél több, magasan kvalifikált szakembert Ösztönzők kidolgozása:
versenyképes bér, lakhatás (szolgálati lakás)
Átfogó, esélyteremtő lakhatási pilot projektet a Kőbányai út 22. szám
alatt, komplex szociális szolgáltatások mentén önkormányzati
bérlakásokban.
Összművészeti és életminőséget javító szolgáltatásokat bemutató
fesztivál
Budapest Arcai: kommunikációs kampány; Budapesten jól látható
helyeken kitenni szépen fotózott portrékat itt élő, kisebbségekbe tartozó
emberekről, pl. külföldiek, menekültek, LMBTQ emberek, romák,
hajléktalan emberek, nyugdíjasok stb.

MIÉRT?

MEGJEGYZÉS

Fővárosi intézmények, fővárosi Szolgáltatások minőségének,
tulajdonú cégek munkatársai
hozzáférhetőségének javítása. Foglalkoztatottak
esélyegyenlőségének növelése
Utcai droghasználók,
Ellátatlan kerületek számára megoldás
hajléktalan emberek, akik
droghasználók
ellátórendszerben dolgozók,
előítélet csökkentés, együttműködés erősítés,
érintettek körében
társadalmi befogadás erősítése Budapesten,
befogadó közösségi alapú fejlődés
Mozgáskorlátozottaknak,
Az egyenlő eséllyel hozzáférhető területek
kommunikációjukban
számának növelése
nehezített embereknek, egyéb
fogyatékosággal élők
fogyatékosoknak, időseknek,
a tömegközlekedés, amely akadálymentes lehetővé teszi az oktatási
kismamáknak
intézményekbe, munkahelyekre, sportrendezvényekre való eljutást. Alapvető
eleme az esélyegyelőség megteremtésének.
A szociális, oktatási,
egészségügyi ágazatba.
Mindenkinek.
Hajléktalan embereknek,
pályakezdőknek, fővárosi
alkalmazottaknak
nemcsak nőknek

A magas színvonalú szolgáltatások hozzáférése
érdekében.

A város lakóinak és
mindenkinek, aki keresztül
halad a városon.

Azért, hogy láthatóvá váljon, hogy ebben a városban nem csak fehér közép- és
felső osztályba tartozó ember él

Hogy elkerüljük egy új szegregátum kialakulását.
Esélyt teremtsünk azoknak, akik önerejükből
lakhatásukat biztosítani nem tudják.
A nők tehetségének bemutatása

olcsóbb, mint intézményeket
fenntartani
Ha megcsinálnátok, szervezem
szívesen: Keveházi Katalin
06209732803

5

