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I.

Bevezetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.
évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92 § (3) bekezdése alapján a legalább 2000
lakosú települési Önkormányzatoknak szolgáltatástervezési koncepciót kell
készíteniük a településen él szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében.
A koncepció tartalmazza a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a
szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét,
az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások m ködési,
finanszírozási, fejlesztési feladatait, valamint a speciális ellátási formák,
szolgáltatások biztosításának lehet ségeit.
A szolgáltatástervezési koncepció a kisebbségi önkormányzat, az
intézményvezet k, véleményét az önkormányzatnak lehet ség szerint
figyelembe kell vennie a koncepció végleges változatának elkészítésénél. A
település szolgáltatástervezési koncepciójának illeszkedni kell a megyei
önkormányzat által elkészített szolgáltatástervezési koncepciójához.
Tát Nagyközség Önkormányzata minden eszközével biztosítani kívánja a
lakosság szociális jogainak érvényesítését, miközben mindennem hátrányos
megkülönböztetést és el ítéletet elutasít. Az önkormányzat kiemelt
fontosságúnak tartja a településen m köd szociális intézmények fenntartását, a
szolgáltatások színvonalának emelésével.
A koncepció kiterjed a gyermekjóléti alapellátásokra is, tekintettel arra, hogy
ezen intézmények valamint a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat
szervezetileg és szakmailag is illeszkednek a település szociális
ellátórendszerébe.
Cél, hogy a településen olyan szociális szolgáltató rendszer m ködjön, mely
összehangoltan m ködik, és amelyik teljes mértékben lefedi a szociális
szükségleteket, illetve lehet vé tenni a speciális intézmények elérhet ségét.
A szociális ellátások során arra kell törekedni, hogy igénybe vev k
életkörülménye, életmin sége javuljon, megteremtve számára a szociális
biztonságot, érvényesülésének feltételeit. Törekedni kell arra, hogy a szociális
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ellátások alanyai hátrányaik ellenére is teljes életet éljenek, teljes jogú tagjai
legyenek a társadalomnak.

I.1. A település általános bemutatása
A ma nagyközségi rangban lév település a Kis Duna mellett fekszik melyet
északról az si folyó ágai ölelik, míg délr l a Gerecse dombjai koszorúzzák. Az
egykori f várostól és Magyar Vatikántól (Esztergomtól) 8 km-re, Budapestt l
45 km-re található a 10-es út mellett, mely az egykori Buda-Bécsi országútnak
számított.
A természeti-földrajzi adottságoknak köszönhet en e vidéken már az skorban
is élt ember. 1851-ben 560 f vel jelentik a lélekszámot. 1936-ban 344 házban
1499-en laknak. Jelenleg 1900 lakásban 5681 a polgárok száma.
A négy településrész ( Óközség, Depó, Újtelep, Kertváros) szépítése mellett a
hegyek alatti pincék és a majd rehabilitált Duna egyre kedvez bb feltételeket
nyújthat az itt lakóknak és az ideérkez vendégeknek.
2005. augusztusában elkészült és átadásra került a 10. sz. f utat tehermentesít
117. sz.Tokod-Tát elkerül f út és I. rend árvízvédelmi f védvonal, min ségi
változást hozva a nagyközség életébe. A kisebb forgalomnak köszönhet en
biztonságosabb lett a közlekedés a belterületen és nem utolsósorban tisztább lett
a környezet. A szinte minden évben gondot okozó árvíz ellen is részben
biztonságot jelent a f védvonalként is funkcionáló elkerül út. A turizmus
fellendülését is jelentheti az elkerül út mellett megépült kerékpár-út, amely már
összeér a nyergesújfalusi, majd – remélhet leg a közeljöv ben - az esztergomi
kerékpár-úttal. 2006. szeptembere óta a településünkre nyugat fel l érkez ket
Szervátiusz Tibor szobrászm vész monumentális alkotása fogadja, a Táti Isterpár, amely az alkotó szerint „népem hagyományait, sorsát, történelmét, múltját
és jelenét fejezi ki a szobrászat nyelvén”.
II. Tát Nagyközség lakosságának szociális helyzete
II.1. Gazdasági háttér
Tát nagyközség jelent s ipari létesítményekkel nem rendelkezik.
A munkaképes korú lakosság jelent s része a térségi ipari üzemek és
szolgáltatást végz szervezetek alkalmazásában áll. .
A településen a helyi vállalkozók a lakosság kb. 17 %-át foglalkoztatják.
A Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltségének 2007-es adatai szerint
községünkben 110 f a munkanélküli. Közülük 18-20 f részesül rendszeres
szociális segélyben. ket szinte kivétel nélkül közhasznú munka keretében
foglalkoztatjuk, illetve alkalmi munkavállalói kiskönyvvel vállalnak munkát.
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A beilleszkedést segít program keretében a Gyermekjóléti és Családsegít
Szolgálat sikeresen közrem ködik az álláskeresésben.
II.2. Lakosságszám alakulása
Év
Lakosság
száma

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5693

5770

5761

5721

5654

5660

5636

Községünk
kedvez fekvésének, jó leveg jének, valamint
a kiépült
infrastruktúrának köszönhet en egyre népszer bb a környez települések lakói
körében, sokan vásárolnak itt házat, és az új építési telkek kialakításával
várhatóan n ni fog a beköltöz k száma.
A következ táblázat a születési és halálozási adatok, valamint a községb l való
be- és kiköltözési adatokat, a migráció mértékét tartalmazza.

Lakóhellyel
rendelkez k
az év elején

Születés
(f )

Beköltözés
(f )

Halálozás
(f )

Elköltözés
(f )

Növekedés,
fogyás
(f )

5693

68

287

93

185

+77

5770

57

239

132

173

-9

5761

35

148

113

110

-40

5721

59

184

130

180

-67

5654

68

195

97

160

+6

2006

5660

49

170

105

138

-24

2007

5636

45

198

98

145

0

Év

2001
2002
2003
2004
2005

Az adatok alapján megállapítható, hogy 2005-t l kezd d en a születések száma
sajnos csökkent a községben.
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A halálozási számadatokat jelent s mértékben befolyásolja a Szent György
Otthon és Szent János Ispotály bentlakásos intézményben elhunytak száma.

II.3.Korösszetétel
Az alábbi táblázat a község korösszetételét mutatja meg az elmúlt 7 év
távlatában:
Év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

0-6 év
406
410
387
377
357
356
348

7-14
560
569
569
562
524
510
506

15-18
317
337
317
283
283
280
291

19-59 év
3184
3220
3241
3248
3242
3340
3264

60-79 év
1086
1086
1093
1085
1069
1051
1048

80 - felett
140
148
154
166
179
123
179

A lakosság korosztályonkénti megoszlásából kit nik, hogy a 60 év feletti
korosztály nagyjából a lakosság 20 %-át teszi ki.
A gyermekkorú lakosság sz k alapot képez a korfán, ami a jövedelem termel
és jövedelem fogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további
szélesedését vetíti el re.

II.4. Szociálisan rászoruló csoportok
A gazdasági-társadalmi háttér tényez i a lakosság szociális helyzetében
halmozott hatással jelentkeznek. A hátrányos helyzet családok, számának
alakulásában jelent s szerepet játszik, az alacsony iskolai végzettség, amely
magával hozza a munkaer piacon való részvétel korlátozottságát. További
nehézséget jelent, hogy a születend gyermekek gyakran egyszül s családba
érkeznek, megfigyelhet a házassági köteléken kívül született gyermekek
számának emelkedése is.
A fentiek miatt a lakosság körében szociálisan rászorulónak min sülnek:
• A családi, illetve jövedelmi okokból veszélyeztetett kiskorúak,
• Egyedülálló szül k
• A munkanélküli vagy kiskereset , illetve megromlott egészségi állapotú
(50%-ban csökkent munkaképesség ) aktív korú lakosság,
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• Alacsony összeg nyugellátással rendelkez , általánosan rossz egészségi
állapotú id skorú lakosság,
• Speciális helyzet csoportok (hajléktalanok, fogyatékkal él k)
III. Szociális ellátórendszerre vonatkozó jogszabályi el írások
III.1. Feln tt-védelmi szabályozás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény IV.
fejezete valamint Tát Nagyközség Önkormányzat
Képvisel -testülete a
szociális rászorultságtól függ pénzbeli, valamint a természetben nyújtott
szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételér l szóló többször módosított 19/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete
(továbbiakban: helyi szociális rendelet) alapján történik a község alapellátásának
biztosítása.
A Szt. 86. § (1) értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani az
étkeztetést, házi segítségnyújtást, a 2000 f állandó lakos felett a családsegítést,
a 3000 f nél több állandó lakos esetében az id sek nappali ellátást.
A községben m köd alapellátások:
Szolgáltatás
megnevezése

Feladatot ellátó Feladat
intézmény
ellátásának
módja
Étkezés
Önkormányzat
Önálló
Jelz rendszeres Esztergomi
házi
Simor János úti
segítségnyújtás Id sek Otthona
szerv. m k.
Házi
Önkormányzat
Önálló
segítségnyújtás
Családsegítés
Gyerekjóléti és Társulásban
Családsegít
Szolgálat

M ködési
Feladat
engedély
ellátás
határideje
Határozatlan Kötelez

Id sek Klubja

Határozatlan Önkéntes

Önkormányzat

Önálló

III.2. Gyermekvédelmi szabályozás
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Határozatlan Kötelez
Határozatlan Kötelez

Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a gyermekek
támogatásáról szóló többször módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. számú rendelete
(továbbiakban helyi gyermekvédelmi rendelet) alapján történik.
A települési önkormányzat biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a
gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az óvodában 1 bölcs dei csoport
m ködését.
III.3. Finanszírozás
A költségvetési törvény alapján a szociális és gyermekjóléti alapellátási
szolgáltatások finanszírozását jelenleg a központi költségvetés (állandó lakosok
szerinti) általános szolgáltatási normatívával biztosítja.

IV.A szociális szolgáltatások iránti igény

IV.1. Feln ttvédelem
A szociális alapellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és
családjukért viselt felel sségén túl – az állam központi szerveinek és az
önkormányzatoknak a feladata.
A szociális biztonság megteremtésének és meg rzésének érdekében fontos a
jogi szabályozás, amely meghatározza az ellátások formáit és a jogosultság
érvényesítésének feltételeit.
A szociálpolitika része az id skorú népességr l, a fogyatékkal él kr l és a
megváltozott munkaképesség emberekr l való szociális gondoskodás. A
problémákat a lehet séghez mérten próbáljuk kezelni, megtalálni a mindenki
számára megfelel megoldást.
Ennek pénzügyi, gazdasági hátterét részben a költségvetési törvény biztosítja és
másik részben a települési önkormányzatok saját bevételeikkel egészítenek ki –
szerény lehet ségeik ellenére.
Az önkormányzatok a törvényben szabályozott el írásokat alkalmazzák
szociális munkájuk során és saját költségvetésük terhére b víthetik az ellátások
körét, melyeket helyi rendeletben szabályoznak.
A szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátások iránti kérelmet a kérelmez
lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell el terjeszteni.
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Községünkben nagyon sok a kisnyugdíjas, id s ember, aki megélhetési
gondokkal küszködik. Hozzátartozóik anyagi támogatására nem minden esetben
számíthatnak, hiszen gyakorta a fiatalok is anyagi problémákkal küszködnek,
nagy százalékuk minimálbérb l él.
Az önkormányzathoz benyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
iránti kérelmek alakulása.

Támogatási
forma
Id skorúak
járadéka

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-

-

-

-

-

-

-

29

29

27

14

13

18

16

-

-

-

-

-

-

-

Ápolási díj

10

8

-

2

18

19

16

Átmeneti
segély

151

143

102

126

184

149

123

-

-

-

35

39

154

166

Temetési
segély

56

68

55

62

48

50

65

Köztemetés

1

1

1

-

-

-

-

Támogatási
forma

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

141

110

97

86

77

71

68

-

-

-

-

-

1

2

Rendszeres
Szoc.segély
Lakásfenntart.
támogatás

Közgyógyel.

Közlekedési
támogatás
Gépjárm
szerz.támogatás
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Gépj. átalakít.
támogatás

-

-

-

-

-

-

1

IV.2. Gyermek és családvédelem

2001. április 25-t l társulási megállapodás keretében biztosított a Gyermekjóléti
és Családsegít Szolgálat m ködése.
A Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat önálló szakmai egységként m ködik,
ellátási körzete Tát és Mogyorósbánya közigazgatási területe.

Év

Összes kliens
Védelembe
száma
vettek száma
102
13
2001
108
4
2002
267
6
2003
153
5
2004
373
11
2005
434
9
2006
343
5
2007
Forrás: Gyermekjóléti Szolgálat statisztikája

Alapellátottak
száma
11
26
40
60
24
20
18

Az utóbbi években egyre szélesebb körben és halmozottabban jelentkeznek a
gyermekeket és családjaikat érint problémák.
A hatékony szakmai munkavégzés érdekében az önkormányzat épületéb l a
szolgálat a Napközi otthonos óvoda épületében került elhelyezésre, így az irodai
elhelyezés tekintetében jelent s változáson ment keresztül.
A 3 f családgondozó 2 helyiségben nyert elhelyezést. A gyermekek
és jelz rendszert
veszélyeztetettségének megel zése érdekében észlel
m ködtet, mely a veszélyeztet tényez k felkutatásában nyújt segítséget. A
jelz rendszeri tagokkal napi kapcsolatban álnak, valamint 2 havonta egyszer
szakmaközi megbeszélés keretein belül nyílik lehet ség arra, hogy az aktuális
problémákat megvitassák.
A Szolgálat klientúrájának jelent s része els sorban anyagi és lakásproblémával
küzd. A szakképzetlen, alacsony iskolázottsági fokon állók nem, vagy csak
átmeneti id re tudnak munkát vállalni, a fenti problémákhoz gyakran társulnak
mentális betegségek, alkoholizmus.
A Szolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
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• Igény alapján a családban felmerül problémák megoldásában való
közrem ködés, amely nem érinti az intim szféra területeit
• A felmerül problémák okainak feltárása
• Tájékoztatás, tanácsadás
• Segítségnyújtás a hivatalos eljárásokban, az ellátások igénybevételéhez
szükséges nyomtatványok kitöltésében
• Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlel - és jelz rendszer
m ködtetése
• Egyéni esetkezelés keretein belül segít beszélgetés
• Lehet ségekhez mérten tárgyi adományok juttatása (els sorban
ruhanem , játékszerek)
• A családban felmerül konfliktusok kezelésében segítségnyújtás
• Életvezetési problémákban tanácsadás
• Szabadid s, kulturális programok szervezése
• Rendszeres szociális segélyben részesültekkel való együttm ködés
V.Szociális szolgáltatások fejlesztési irányai, lehet ségei
V.1. Szociális szolgáltatások m ködtetése
A szociális intézmények m ködésének alapelvei:
• Igazodjon a lakosság szükségleteihez
• Vállaljon jelent s szerepet a rászorulók szociális helyzetének javításán
egészségük meg rzése érdekében
• Hozzáférhet legyen az adott területen minden rászoruló számára és
közvetlen létszükségleti feladatot lásson el
Az id skori nehézségek minden negyedik állampolgárt és minden második
családot közvetlenül is érintenek. A családokat rendkívül nehéz helyzet elé
állítja az id s hozzátartozójuk gondozása, amikor önmagukat egyedül ellátni
már csak részben vagy egyáltalán nem képesek. E mellet az átmeneti vagy tartós
megbetegedés életszínvonalbeli visszaesést jelenthet, hiszen tudjuk, ha valaki
feladja a munkaviszonyát a szül ellátása miatt, ez teljes ellehetetlenülést
jelenthet.
Ezért olyan segítséget kell nyújtani a helyi viszonyoknak és igényeknek
megfelel en, amely a polgárt segíti a mindennapi életében, ott ahol még a
legtöbb emberi kapcsolatot tudja fenntartani és ott ahol joga van méltósággal,
kiszolgáltatottság érzése nélkül élni.
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A speciális szakellátások igénybevételében segítséget nyújt a Gyermekjóléti és
Családsegít Szolgálat, valamint az önkormányzat szociális információs
szolgáltatása keretén belül a gyámügyi és a szociális ügyintéz .
Tájékoztatják az érdekl d ket, illetve rászorulókat a lehet ségekr l, illetve
segítségek nyújtanak a megfelel ellátási forma igénybevételéhez.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kistérségi Támogató Szolgálata
gondoskodik a településünkön él fogyatékosokról. Céljuk, hogy segítséget
nyújtsanak a fogyatékkal él k számára, hogy minél könnyebben be tudjanak
kapcsolódni a társadalom életébe, közrem ködnek olyan helyzetekben,
amelyeknél a fogyatékosságból ered hátrányok gátat jelentenek.
A pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára információs segítséget
nyújt a Családsegít
és Gyermekjóléti Szolgálat, amely megfelel
kapcsolatokkal rendelkezik. Több esetben közrem ködtek az intézeti
elhelyezéseknél, illetve gondoskodtak arról, hogy a segítséget kér
szenvedélybeteg részt vegyen a megfelel terápián. Két esetben a hajléktalan
szállón való elhelyezést segítették.
Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésr l kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
2006. év folyamán 18 f vette igénybe az étkeztetést.
Életkor
Férfi
N

18-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-

-

1
-

1

2
3

5

5

1
-

81-90
4

911
1

2007. évben 14 f kérte és vette igénybe az étkeztetést.
Életkor
Férfi
N

18-40
1
-

41-50
2
-

51-60
2
-

61-70
1

71-80
3

Az étkezést igénybe vev k száma havonta is változik, hiszen el fordul, hogy a
téli hónapokban a hozzátartozók magukhoz költöztetik az id s családtagot, vagy
esetleg egy hosszabb kórházi kezelés miatt szüneteltetik az igénylést.
Jelz rendszeres házi segítségnyújtás
A jelz rendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban él , egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
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megfelel használatára képes id skorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerül
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Településünkön 10 f veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Havi szinten 4-5 jelzés
érkezik, ilyenkor 10-15 perc alatt megérkezik a segítség.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vev személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást; az alapvet gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az
ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közrem ködést. Igénybevételét megel z en vizsgálni kell a gondozási
szükségletet, melyet egy szakért i bizottság végez külön jogszabályban
meghatározottak szerint és err l kötelez erej szakvéleményt ad. A házi
segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási
szükségletnek megfelel id tartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
A település polgárainak értékrendje szerint fontos a családok összetartása,
egymás segítése. Hozzátartozó betegsége esetén els sorban családi
összefogással igyekeznek megoldani a problémát. Esetenként a közeli
hozzátartozó ápolási díjat vesz igénybe az önkormányzattól, vagy nyugdíjas
korú, de jó egészségi állapotú rokon vállalja a családtag gondozását.
Id sek Klubja
A saját otthonukban él k részére biztosítja a lehet séget a napközbeni
tartózkodásra az Id sek Klubja, amely a Szent György Otthonban m ködik.
21 f veszi igénybe ezt az ellátást, részükre napi egyszeri étkeztetést
biztosítanak. Változatos programokat kínálnak a klubtagoknak pl. kirándulások,
filmvetítések, ünnepekr l megemlékezések.
Lehet séget biztosítanak a mosásra, tisztálkodásra és szükség esetén ebben
segítséget is nyújtanak
V.2 szociális szolgáltatások fejlesztése, jöv kép
A szociális szolgáltatások fejlesztését alapvet en két cél mentén kell
megszervezni.
Az egyik a meglév ellátási formák min ségi és mennyiségi fejlesztése, a másik
a hiányzó szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehet ségének hatékony biztosítása.
Ezáltal tud megvalósulni az az alapvet szociálpolitikai cél, mely az ellátást
igényl részére egyedi, személyre szabott támogatást nyújt.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szociális ellátást igényl ne kerüljön a jóval
költségesebb, bentlakásos ellátási formák valamelyikébe.
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Az id sek étkeztetésén kívül igény szerint b víteni kell a jelz rendszeres házi
segítségnyújtást, valamint amennyiben igény jelentkezik a házi
segítségnyújtásra, biztosítani kell a szolgáltatást.
Településünkön is megmutatkozik az országosan is jellemz tendencia,
miszerint n az id sek aránya az össznépességben.
Feladatunk, hogy felkészüljünk az ebb l adódó szükségletek kielégítésére, akár
az egészségügyet, akár a szociális ellátásokat érint területen.
Keressük a lehet ségét, hogy milyen új típusú, célirányos támogatási forma
lenne a legmegfelel bb, amely a leginkább rászorulóknak nyújtana segítséget.
A közeljöv ben egy kérd íves felmérést tervezünk, amely segítségünkre lesz az
igények megismerésében, ez alapján pedig feladatunk lesz a szükségletek és a
lehet ségek összehangolása.
A gyermekek nappali ellátásának biztosítására a jelenlegi bölcs dei
fér helyszám alkalmas. Kés bbiekben esetleg szükség lehet b vítésre,
amennyiben a folyamatos telek eladások következtében b vül és fiatalodik a
lakosság - reményeink szerint - emelkedni fog a születések száma.
Ösztönz leg hatna a születésszám növekedésére, ha minden táti újszülött
egyösszeg ún. kelengyepénzt, vagy esetleg ajándékcsomagot kapna. Ennek a
kidolgozása folyamatban van, terveink szerint a közeljöv ben megvalósulhat.
2008-ban kerül bevezetésre egy új támogatási forma, amely ingyenesen, alanyi
jogon biztosítja az általános iskolások számára a füzetcsomagot. Ezzel
kívánunk segíteni a családoknak az iskolakezdés id szakában.
Az egészségügyi intézményeknél az akadálymentesítés megvalósult, a két
iskolaépületnél még hátravan a megvalósítás.
Az Esztergomi Nevelési Tanácsadó – kistérségi finanszírozással – biztosítja egy
logopédus segítségét a beszédhibás táti iskolások, óvodások részére, ezzel nagy
segítséget nyújt a szül knek, hiszen nem kell a gyermeket „fizet s”
logopédushoz vinni.
A Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat jelzése szerint szükség lenne egy
pszichológus alkalmazására. Felmérésük szerint kb. 57 gyermeket, illetve
családot érint ez a probléma, akiknél magatartási gondok mutatkoznak,
agresszívek, hiperaktívak. Önkormányzatunk keresi a lehet séget, hogy a
szül k segítségére legyen egy pszichológus alkalmazásával.
Az iskolák jelzése alapján szükség lenne megfelel szabadid s elfoglaltságot
biztosítani a 14-18 év közötti korosztálynak. k már „kin tték” az általános
iskolai programokat, és sajnos szervezett programok híján a szeszes italokkal is
ket kiszolgáló, játékgépekkel felszerelt
szórakozóhelyeken töltik a
szabadidejüket. Nagy a felel sségünk abban, hogy ez a korosztály ne kallódjon
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el, hiszen évek múltán k jelentik majd a településünk aktív korú, a közjóért
tenni tudó és akaró népességét.
A Kultúrház segítségét kérve kívánunk a közeljöv ben helyet és programokat
biztosítani ennek a korosztálynak.
Az egészségügy területen is vannak feladataink. Keressük a lehet ségét annak,
hogy a lakosság számára sz r vizsgálatokat szervezzünk. Két évvel ezel tt a 45
év feletti n k részére biztosítottuk a mammográfiai sz rést, és az ingyenes
különbuszos utazást a sz rés helyszínére. Nagy sikere volt a programnak,
örömmel tapasztaltuk a nagyfokú érdekl dést.
Szeretnénk, ha a háziorvosok segítségével rendszeressé tehetnénk a hasonló
vizsgálatokat.
Fenti célok elérése érdekében
- szükséges az anyagi források biztosítása
- a szociális ellátásokra fordítható források b vítése érdekében a pályázati
lehet ségek felkutatása, kiaknázása
- ágazati együttm ködés fejlesztése
- er síteni kell a szociálpolitikai beavatkozások preventív jellegét
- differenciáltan kell nyújtani a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat
annak érdekében, hogy mindenki olyan szolgáltatásban és ellátásban
részesüljön, melyet szükségletei indokolnak, az ellátás minden esetben
egyénre szabott legyen
- a szubszidiaritás elvének kell érvényesülnie; a szociális kérdések ott
kerüljenek megoldásra, ahol az érintettek és érdekeltek legközelebb
vannak jelen, ahol a legtöbb információ rendelkezésre áll
- önkormányzatunk szociálpolitikája nyitott, koordináló, szervez ,
együttm köd szerepet kíván betölteni az egyházi és civil szervezetekkel,
vállalkozásokkal

VI. Együttm ködés
VI.1. Alapítványok, helyi civil szervzetek
Községünkben az alábbi civil szervezetek m ködnek: Karitasz Táti szervezete,
Táti Helytörténeti Értékment Alapítvány, Római Katolikus Egyházközösség,
Buseck-Molln-Tát Baráti Társaság, Táti Önkéntes T zoltó Egyesület, Táti
Nyugdíjas Bányász Klub, Táti Csillagász Szakkör, Táti Vagyonvédelmi
Egyesület, Zöld Sziget Tát és Térsége Környezetvédelmi Egyesület, Táti Sport
Egyesület, Táti Iskoláért Közhasznú Alapítvány, Lovag Alapítvány.
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A helyi civil szervezetekkel az Önkormányzat szoros kapcsolatban van,
tevékenységüket figyelemmel kíséri és lehet ségeihez mérten támogatja.
Fenti szervezetek mind az id sek, mind a gyermekvédelem területén segítséget
nyújtanak az önkormányzat számára, a b nmegel zés, a szabadid s
tevékenységek szervezése terén, valamint a segítségre szoruló id s emberek,
felkutatásában, látogatásában, segítésében.
A civil szervezeteken kívül a Baptista Szeretetszolgálat által f ként tárgyi
adományok formájában nyújtott segítsége is jelent s, valamint az iskolai
szünetekben szervezett szabadid s programok nagy terhet vesznek le a szül k
válláról.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közrem ködésével az EU
élelmiszersegély program keretében segíteni tudunk a településen él rászoruló
embereknek.

VI.2. Helyi intézmények közötti együttm ködés
A helyi intézmények, így a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat, Általános
Iskola, Napközi otthonos Óvoda, Szent György Otthon és Szent János Ispotály,
Kultúrház, valamint az önkormányzat, szoros, mondhatni napi kapcsolatban
állnak egymással.
Az egyes intézmények közötti együttm ködést a fenntartó önkormányzat az
intézményeivel fennálló jó kapcsolataira alapozva koordinálja.
Fontos, hogy ez az együttm ködés segítse a megfelel szolgáltatási struktúra
kialakítását, és differenciált, komplex, magas színvonalú ellátások
megteremtését biztosítsa a lakosság megelégedésére.
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