1. számú melléklet

Alattyán Helyi Esélyegyenlőségi Program kiegészítése

3.5. telepek/szegregátumok helyzete
A telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi
elhelyezkedése,
megközelíthetősége,
lakásállományának
állapota,
közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb
környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A KSH a 2011. évi népszámlálás adatai alapján a 314/2012-es Kormányrendelet
10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján állította elő
Alattyán településen található szegregátumok lehatárolását. a település
belterületén találhatóak szegregátumok, külterületen nincs.
A Községben a szegregációs mutató alapján két szegregátumot lehet
beazonosítani, ezen területeken 35% feletti a szegregációs index (lenti ábrán
sötétzöld színnel jelölve), amely területek kiegészülnek szegregációval
veszélyeztetett területekkel (világos zölddel jelölve), ahol a szegregációs mutató
30 % feletti. A szegregátumok elhelyezkedését a következő térképen és
táblázatokban szemléltetjük:
A szegregátumok bemutatásánál a 2011. évi népszámlálási adatokat használtuk
fel, melyek a jelen időszakban is jellemzőek.
1. szegregátum:
Déryné u.névtelen u.Rakéta u. –
Árvácska u.Árpád vezér u.Nagykör útSzéchenyi I u.)

Szegregációs mutató 35 % feletti.

2. szegregátum:
Rózsa u. – Rezeda u.- Széchenyi I. útDeák F. u.- Jász út- Ady E. u.- Széchenyi I. út. –
Kossuth Lajos . u.- Petőfi S. u.- névtelen u. – Rákóczi
F.u.

Dózsa Gy. u. – Zrínyi M. u. – Kossuth L. u. – Szent I u.Híd u.- József A. u.- Szent I tér – Árpád V u.)
Szegregációs mutató 35 % feletti.

A Déryné u. és Rakéta u. (Csikókert) területen kialakított építési telkeket kedvező áron,
esetenként tartós használatba adással kínálta az önkormányzat, ezzel a szegényebb lakosoknak
biztosított letelepedéshez, lakhatáshoz lehetőséget. Az itt letelepedettek szegényes
körülmények között éltek. A meglévő lakások szegényesek, környezetük elhanyagolt,
gondozatlan. Az aktív korúak nem rendelkeznek rendszeres munkából származó
jövedelemmel, kevés volt a foglalkoztatott, több gyermeket neveltek és nevelnek. Jórészt a
gyermekek után járó ellátások képezik a megélhetés alapját.
A település központi részén a régi típusú, megüresedett, komfort nélküli épületekbe a 70-es,
80-as években települtek be alacsony képzettségű, szegénységben élő, rendszeres keresettel
nem rendelkező személyek, több esetben környező településről és a közeli városból. Az
újonnan szociálpolitikai támogatás igénybevételével épített lakások komfort-fokozata
magasabb, mint a régi típusú épületeké.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint megállapítható, hogy a kedvezőtlen szociális és gazdasági
státuszú lakosság körében pozitív változás mutatkozik a munkához való viszonyulások
területén.
A területen a szociális és gyermekjóléti ellátások folyamatosan biztosítottak. Ez azt jelenti,
hogy nemcsak a kötelező szolgáltatások (családsegítés. Gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás, nappali ellátás) működnek, ezen túlmenően számos olyan foglalkoztatási
program valósul meg, amely a szegregátumban élők életminőségének jobbítását célozza meg.
A foglalkoztatottság növelésével (főleg közfoglalkoztatási programok), közfoglalkoztatás képzéssel, (munka-tanulás) módszer segítségével a célcsoport gyakorlatorientált képzéseken
sajátított és sajátíthat el új ismereteket.

Az így megvalósított képzések elősegítik az öngondoskodási képességeik fejlődését, a
munkára törekvést. (munkaidőben történő pontos megjelenés, kommunikáció a csoport többi
tagjával, közös munkavégzés egy cél elérése érdekében), és a valódi értéket teremtő
munkavégzés során a megvalósítható az elérni kívánt képesség és készségfejlesztés.
Az érintett területeken az alapvető infrastruktúra biztosított, közművek biztosítottak.
A veszélyeztetett területet az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri és lépéseket
tesz a megakadályozás tekintetében. Ez a célja az Emberei erőforrás-fejlesztés és
infrastruktúra-fejlesztés pályázaton történő részvételnek is.
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