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ESÉLYEGYENLİSÉGI  

     HÍRLEVÉL 
 

 
 
 

Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi 
esélyegyenlıségi képzés 
 
 
A politikai döntések meghozatalakor figyelembe kell venni a 
nemek közötti esélyegyenlıséget - közölte Rauh Edit, a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára csütörtökön 
Budapesten, a kormányzati gender mainstreaming képzési prog-
ram zárókonferenciáján. 
A szakállamtitkár elmondta: a gender mainstreaming olyan poli-
tikai célt és stratégiát jelent, amely a nemek közötti esélyegyen-
lıséget a politikaformálás középpontjába helyezi. 
A Magyarországon mérföldkınek tekinthetı képzésben a kor-
mányzati szféra közel 150 munkatársa vett részt. A program 
összköltsége 85 ezer euró volt, amelynek nagy része európai 
uniós támogatás, a 15 ezer eurós önrészt pedig a tárca biztosítot-
ta. 
A képzés 2009 tavaszán, az Európai Bizottság Progress Prog-
ramja pályázatának keretében valósult meg, ez a bizottság 2007 
és 2013 közötti foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási prog-
ramja.  
Az esélyegyenlıségi képzésben a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség, a Miniszterelnöki Hivatal, az Önkormányzati Minisztérium, 
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Pénzügymi-
nisztérium, az APEH és a Magyar Államkincstár munkatársai 
vettek részt. 
A fı célkitőzés az volt, hogy a nemek egyenlıségének érvénye-
sítéséhez a részt vevı szakemberek számára átfogó ismereteket, 
továbbá saját mőködési területüket érintı praktikus tudást nyújt-
sanak és terjesszék a gyakorlatban már jól mőködı példákat - 
közölte Rauh Edit. 
A képzéshez kapcsolódóan elkészült egy általános ismereteket 
tartalmazó kézikönyv, valamint nyolc munkafüzet, amelyek az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz iga-
zodva ismertetik a irányító hatóságok feladatait. 
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A programban szakmai közremőködıként részt vett a Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövet-
ség és a Konszenzus Alapítvány budapesti szervezete. 
Rauh Edit kiemelte: a program azért is fontos, mert a magyar államigazgatásban ez volt az 
elsı ilyen jellegő tréning. A tervek között szerepel, hogy jövıre önkormányzati szinten is 
indítanak egy hasonló képzési programot. (forrás: MTI) 
 
Forrás: www.szmm.gov.hu 

 
 
 

Egyenlı Esélyek Tábora 2009 
 
 
Hétvégén indul az Egyenlı Esélyek Tábora Zánkán. 
Az egymás megértését és elfogadását - a toleranciára nevelést - legjobb már gyermekkorban 
elkezdeni. Ennek egyik kiváló eszköze az immár hagyományos "Egyenlı Esélyek Tábora", 
amelyet 2002. óta minden évben megrendeznek az iskolai szünetekben a Zánkai Gyermek és 
Ifjúsági Centrum Kht. szervezésében, a szociális tárca támogatásával. A táborban a fogyaté-
kossággal élı gyermekek együtt töltenek néhány napot egészséges társaikkal, akik között 
nehézsorsú gyerekek, valamint gyermekotthonban élık is vannak.  
  
Legyen Jobb a Gyerekeknek: az "Egyenlı Esélyek Tábora" program 2008-ig több 
mint harmincezer, 10 és 14 év közötti gyermek táborozását tette lehetıvé hazánk tu-
risztikai vonzerıvel rendelkezı településein.  
  
2009-ben 24,5 millió forint keretösszegben 650 fı, köztük fogyatékossággal élı gyermek 
és segítıik, valamint 150 határon túli magyar gyermek számára biztosítunk nyaralási lehetı-
séget a Balaton partján. A fıbb hazai delegáló szervezetek és kontingenseik: ÉFOÉSZ NOE, 
FICE, Máltai Szeretetszolgálat, NGYIK Speciális Szakiskolák, Napos Oldal Alapítvány, 
Mustárház, Nevelıszülıi Ellátás Munkaközössége. A tábori turnusok során a szervezık 
szállást, napi háromszori étkezést valamint programot biztosítanak a táborozóknak.  
  
 A nyaraltatásra június 13-17. és augusztus 19-23. között kerül sor a Zánkai Gyermek és 
Ifjúsági Centrumban. 
 
Forrás: www.szmm.gov.hu 
 
 
 

"Küzdelem a vidéki szegénység és társadalmi kirekesztettség 
ellen" – konferencia 
 
Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és Esélyegyenlıségi Fıigazgatósága 
- a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával - nemzetközi konferenciát rendezett 
2009. június 11-én és 12-én a "Küzdelem a vidéki szegénység és társadalmi kirekesztettség 
ellen" címmel. 
A szegénység Európa egyik legnagyobb kihívása, jelenleg 79 millió európait fenyeget a sze-
génység veszélye. Az Európai Bizottság tanulmányt jelentetett meg a témában, kiemelt fi-
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gyelmet fordítva ebben a vidéki szegénység kérdésére. A vidéki területek - különösen a bı-
vítés óta - ugyanis az Európai Unió jelentıs részét teszik ki. 
A tanulmányban azt vizsgálták, milyen jellegzetességei vannak a vidéki szegénységnek; mi-
lyen intézkedéseket hoznak a tagállamok a vidéki, elmaradott térségben élık szegénységé-
nek kezelése érdekében. Ennek kapcsán négy kockázati tényezıt határoztak meg: demográ-
fia, elzártság, oktatás és munkaerıpiac. A tanulmány számba veszi a vidékfejlesztési és terü-
letfejlesztési politikák lehetıségeit, köztük az uniós Strukturális Alapok szerepét is.  
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) szervezésében megvalósult, "Küzdelem a 
vidéki szegénység és társadalmi kirekesztettség ellen" címő konferencia e tanulmány követ-
keztetéseire alapozva az alábbi témákban kezdeményezett párbeszédet a tagállamok jelenlé-
vı mintegy 230 szociálpolitikai, vidékfejlesztési, regionális fejlesztési és tudományos szak-
embere között:  

• Az EU kohéziós politikák és a Strukturális Alapok szerepe a vidéki szegénység mér-
séklésében;  

• A vidékfejlesztési politikák szerepe;  
• A szociálpolitika szerepe;  
• Döntéshozatallal, koordinációval kapcsolatos kérdések. 

A kétnapos szakmai rendezvény résztvevıi június 12-én meglátogatták a "Legyen jobb a 
gyermekeknek" Nemzeti Stratégia szécsényi kistérségi modellprogramját Rimócon és End-
refalván, illetve a Máltai Szeretetszolgálat által koordinált tarnabodi "Befogadó falu" prog-
ramot és Szomolyán a roma telepfelszámolási programot. 
 
Forrás: www.szmm.gov.hu 
 
 
 

A kormány egymilliárd forinttal indítja a krízisalapot 
 
 
Egymilliárd forintos krízisalap létrehozásáról dönt szerdai ülésén a kormány, a számítások 
szerint az összeg a leghátrányosabb helyzető 30 ezer családnak képes egyszeri segítséget 
nyújtani - mondta Herczog László szociális és munkaügyi miniszter kedden a Társadalmi 
Unió képviselıi klubjának budapesti rendezvényén. 
Az egymilliárd forintot a költségvetési tartalékból különíti el a kormány - közölte a minisz-
ter, hozzátéve, hogy az induló keretet kiegészítik azok az összegek, amelyek a miniszteri, 
illetve az állami vezetık fizetésének csökkentése után ebbe az alapba folynak be, de ide ke-
rülnek a pénzintézetek bírságolásából származó tételek is. 
A kormány reményei szerint a krízisalap adományokkal is bıvülni fog - jelezte Herczog 
László. 
A krízisalapból egyszeri segély folyósítható, minimum 20 ezer, maximum 50 ezer forint, 
kivételes esetekben 100 ezer forint. A helyzetfelmérésben civil szervezetekbıl és egyházak-
ból felálló tanácsadó testületre támaszkodik a Nyugdíjfolyósító Fıigazgatóság, amely orszá-
gos hálózattal rendelkezve kezeli a krízisalapot. 
A rászorulóknak ki kell tölteniük egy nyomtatványt, amelynél szükség szerint civil és kari-
tász szervezetek segítséget nyújtanak, s a kitöltött nyomtatványt a jegyzıkhöz kell eljuttatni 
- ismertette a folyósítás menetrendjének elsı fázisát Herczog László. (forrás: MTI) 
 
Forrás: www.szmm.gov.hu 
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Az esélyegyenlıség elvő támogatáspolitikáról fogadott el nyi-
latkozatot öt ország 
 
 
A romák társadalmi integrációjának segítéséért az esélyegyenlıség elvő támogatáspolitiká-
ról fogadott el közös nyilatkozatot Bulgária, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Spa-
nyolország - jelentette be Herczog László szociális és munkaügyi miniszter kedden Buda-
pesten, a témában rendezett nemzetközi konferencián. 
Az öt európai uniós (EU) tagállam, amelyek a Roma Integráció Évtizede Programban is 
részt vesznek, felhívják az uniós intézmények és az uniós tagállamok kormányainak figyel-
mét arra, hogy a romák egyenlı esélyő hozzáférése az EU-forrásokhoz elengedhetetlen a 
társadalmi integráció erısítéséhez - mondta Herczog László. 
Közölte: a felhívásban javaslatot tettek arra, hogy a források elosztásánál milyen minimum-
követelményeket érvényesítsenek. Ezek között szerepel, hogy a célzott programok mellett az 
uniós alapok elosztása során az esélyegyenlıség kritériumát elıfeltételként, számon kérhe-
tıen kell figyelembe venni, valamint a komplex, az oktatási, a foglalkoztatási, a lakhatási és 
az egészségügyi problémákra egyszerre fókuszáló programoknak kell elsıbbséget biztosíta-
ni. 
Az esélyegyenlıség elvő politikát a már mőködı egyeztetési fórumok - például az Európai 
Roma Platform és az Európai Roma Csúcs - napirendjére kell tőzni és továbbfejlesztésére 
munkacsoportot kialakítani a tagállamok és az uniós intézmények képviselıinek részvételé-
vel - mondta Herczog László. 
Kiemelte, az EU tagállamaiban ma mintegy 10-12 millió roma él, nagy részük mélyszegény-
ségben. Ez elsısorban abból fakad, hogy alacsony az iskolai végzettségük, tartósan munka-
nélküliek, embertelen körülmények között, cigánytelepeken élnek - mutatott rá a miniszter, 
hozzátéve, hogy komoly problémát jelent a szegregáció, amely elsısorban az oktatásban és a 
lakhatásnál a romák szociális és etnikai alapon való elkülönítését, társadalmi kirekesztését 
jelenti. 
Herczog László szerint aktuálissá teszi a kérdést az Európa-szerte és a magyar társdalomban 
is megfigyelhetı fokozódó cigányellenesség. 
A romákkal szemben "egyre inkább erısödnek az elıítéletek és sztereotípiák, a társadalom 
jelentıs hányada gondolja úgy, hogy a romák a társadalom számára terhet jelentenek, és a 
szociális ellátórendszer kihasználói. Ehhez kapcsolódóan nı a cigánybőnözés fogalmának és 
az ezzel szembeni fellépés létjogosultságának elfogadottsága". 
Herczog László az összefogást hangsúlyozva kijelentette, meg kell találni azokat a hatékony 
eszközöket, amelyek nem engedik meg, hogy a szélsıséges nézetek eluralkodjanak Magyar-
országon és Európában. 
Belinda Pyke, az Európai Bizottság foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlıségi fıigazga-
tóságnak igazgatója szólt arról: negatív társadalmi és politikai hullámokat kelt Európában, 
hogy egyes területeken a romák integrációja egyre kevésbé sikeres. Úgy tőnik, hogy a ro-
mák helyzete egyre inkább romlik - mondta. 
Az esélyegyenlıség elvő támogatáspolitika címmel, a szociális tárca által megrendezett ta-
nácskozás célja a tapasztalatcsere és a esélyegyenlıség elvő támogatáspolitika továbbfej-
lesztésének megvitatása. (forrás: MTI) 
 
Forrás: www.szmm.gov.hu  
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Megyei hírek 
 
Fogynak az elnök mellıl 

Nagykanizsa - Immár sokadik alkalommal ismét lemondásra szólította fel Vajda László ki-
sebbségi tanácsnok Bogdán Istvánt, a Zala Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
(ZMCKÖ) elnökét a városban tartott képviselı-testületi ülésen. 

A ZMCKÖ 2008-as gazdálkodásával kapcsolatos beszámoló tárgyalásakor Váradi Istvánné 
képviselı azt firtatta: a kisebbségi önkormányzat által foglalkoztatott négy fı munkájáról mi-
ért nem kaptak részletes tájékoztatást a testület tagjai annak ellenére, hogy ı ezt már tavaly 
kérte. Bogdán István elnök válaszképpen jelezte, a kérésnek megfelelıen készült egy írásbeli 
beszámoló, ami a testület asztalára is került. Váradiné a továbbiakban többek közt a költség-
vetésben útiköltség-térítésre felhasznált több mint félmilllió forintot sokallta, mire Bogdán 
István azt mondta: ez havi bontásban 50 ezer forint, ami egyáltalán nem sok, fıleg, hogy gya-
korta Budapestre kellett utaznia. Vajda László azt sérelmezte, hogy 100 ezer forint felhaszná-
lásáról több hónap elteltével sem számolt el még az elnök. A testület tagjai elıször nem fo-
gadták el a gazdálkodással kapcsolatos beszámolót, majd, miután felhívták a figyelmüket arra, 
hogy a ZMCKÖ nem lesz jogosult az állami támogatásra, levették az elıterjesztést a napi-
rendrıl. 

Az ülésen többen lemondtak az útiköltség-térítésrıl, s habár Vajda László Bogdán Istvánt 
szólította lemondásra, helyette Orsós Vendel távozott az alelnöki posztról.  

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Díjazzák a befogadókat 

Nagykanizsa  - A legjobb esélyegyenlıség-elvő foglalkoztató Nyugat-Dunántúlon díjat alapí-
tott a nagykanizsai cigány kisebbségi önkormányzat. 

A díjat minden évben két kategóriában (versenyszféra, többségi állami tulajdonú vállalkozá-
sok, illetve önkormányzatok és intézményeik) ítéli oda egy bírálóbizottság, melyben a bécsi 
LR Társadalomkutató Intézet, a kanizsai CKÖ, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, va-
lamint a szombathelyi Regionális Képzı Központ delegáltjai foglalnak helyet. A sajtótájékoz-
tatón Szőcs Erika miniszteri biztos elmondta, készült egy felmérés, melynek keretében azt 
akarták kideríteni, hogy a magyar vállalatok milyen szempontokat tartanak fontosnak foglal-
koztatási kérdéseik eldöntésekor. Kiderült, hogy a kérdıíven szereplı 20 szempont közül a 
legtöbben az utolsó helyre sorolták a romák foglalkoztatását.  

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Nyugdíjas utazások 
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Zalaegerszeg - A Zala Megyei Idısügyi Tanács legutóbbi ülésén a korosztály utazásának ak-
tuális kérdései is napirendre kerültek. 

Az ülés elsı napirendi pontjaként a tagok megszavazták a szervezet csatlakozását a Dunántúli 
Idısügyi Tanácsok Szövetségéhez. Boda László elnök szerint ez lényeges lépés, hiszen a csat-
lakozás lehetıséget nyújt, hogy befolyást gyakoroljanak a miniszterelnök tanácsadó szerveze-
tére, az Országos Idısügyi Tanácsra. 

Ezután az idısek utazásával kapcsolatos kérdések kerültek napirendre. A témáról Rózsa Ta-
más, a Zala Volán Zrt. forgalomfejlesztési osztályvezetıje tartott elıadást. Kiemelte a válság-
kezelı intézkedések kapcsán várható változtatásokat, amelyek az idıseket is érinthetik. Mint 
ismertette, a jelenlegi határozatok szerint a hatvanöt esztendıt betöltött szépkorúak továbbra 
is díjmentesen utazhatnak, a hatvanöt év alattiak viszont kedvezményeik megszorításaira 
számíthatnak. Rózsa Tamás és a tanács tagjai egyetértettek abban, hogy az idıseknek is töre-
kedniük kéne arra, hogy ne a reggeli iskolás járatokkal utazzanak. Ehhez pedig már egy ideje 
a Volán menetrendjét is megpróbálják igazítani. 

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Változás középfokon 

Zalaegerszeg - Az önkormányzat gazdaságélénkítı programja a regisztrált álláskeresık 10 
százalékát juttathatja munkához, hangzott el a közgyőlést követı városházi sajtótájékoztatón. 

Gyutai Csaba alpolgármester az adócsökkentést, a befektetésösztönzést és a foglalkoztatás 
bıvítését tartalmazó gazdaságélénkítı programon kívül a közoktatásfejlesztési terv elfogadá-
sát is kiemelte a közgyőlés döntéseibıl. Az óvodákban és általános iskolákban nem terveznek 
különösebb beavatkozásokat a következı hat évben, de a középiskolai rendszerben igen, a 
demográfiai apály miatt. Az átalakítások során a szakképzés fejlesztésére összpontosítanak, 
hangsúlyozta. 

Az autóbusz-menetrend változásáról közölte, a Zala Volán nem nyugodhat meg, mert mind-
össze egyfıs többséget kapott az elıterjesztése. Az egyes és nyolcas buszok járatszőkítésének 
tervével kapcsolatban további egyeztetési igények merültek fel. Míg le nem zajlanak a tárgya-
lások, várhatóan nem írja alá az önkormányzat a szerzıdésmódosítást. Az alpolgármester ki-
tért rá, hogy megkezdıdik a Parkerdı, az Alsóerdı és a Pálosfai patak völgyének helyi véde-
lem alá helyezése, dr. Kovács Gábor jegyzı pedig arról beszélt, hogy elfogadta a közgyőlés 
Pethıhenye három településrészének Zalaegerszeghez csatlakozását. 

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Kurzus-zárás a Szeniorban 

Keszthely - Nyári szünet elıtti záró foglalkozását tartotta meg a minap a városban idén alakult 
Szenior Klub, mely a 45 év felettiek munkavállalásához nyújt segítséget.  
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Értékelve az eddigi tevékenységet, Cséby Erika, a klub helyi vezetıje elmondta: márciustól a 
nyár kezdetéig kéthetente találkoztak, a 22 fıs alapítói létszám 3 fıvel gyarapodott. 

Gazdag programot tudhatnak maguk mögött, ezek során pszichológia tanácsadásokon is részt 
vehettek az érdeklıdık, ismerkedtek az önéletrajzírás technikai tudnivalóival, elsajátíthatták 
az állásinterjúkon való részvétel viselkedési szabályait. A keszthelyi munkaügyi kirendeltség 
segítségével állásbörzét is szerveztek. Áprilisban angol és német nyelvi társalgási foglalkozá-
sokat indítottak el. Ezeket az összejöveteleket különösen jó kezdeményezésnek, hasznosnak 
ítélte a közösség. A nyelvhasználat gyakorlása adott igazi alkalmat a klubtársak egymással 
való közelebbi megismerkedésére is. A mőködésüket támogatóktól kapott segítıkész fogadta-
tás ugyancsak jólesı érzéssel töltötte el a közösség minden tagját. 

Több szervezettel vették fel a kapcsolatot, akiktıl a mőködéshez kaptak támogatást, foglalko-
zásaikat az Akadémia Alapítvány oktatótermében valamint az Esélyek Házában tartották. Há-
rom fı delegáltjuk vett részt a tavasszal Zalaegerszegen rendezett Szenior Fórumon.  

A nyári szünet tartását az a szerencsés helyzet is indokolta, hogy a klubtagok zöme talált sze-
zonális állást. A rendszeres összejövetelek folytatását szeptember közepétıl tervezik. A klub 
mőködését immár tapasztalatokra tudják építeni a továbbiakban. Felajánlások révén várhatóan 
javul a munkájuk infrastrukturális háttere. A nyelvi kurzusoknál kezdı és haladó csoportokat 
alakítanak majd. 

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Jubileumi civil nap 

Bak  - Tízedik alkalommal rendezte meg a Zalai Civil Napot a Társadalmi Egyesülések Zala 
Megyei Szövetsége.  

A hővös idı ellenére is érdeklıdéssel kísért civil találkozót Molnár György, a TESZ országos 
és dr. Nagy Árpádné, a szövetség Zala megyei elnöke nyitotta meg. 

A civil szervezetek tagjainak találkozóján a vidékfejlesztés, az értékek ırzése adott aktualitást 
a napnak.  

Pásztohy András, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat fıtitkára fórum keretében a vidékfejlesz-
tésre rendelkezésre álló forrásokról szólt. 

Kiállítás nyílt az 1000 éves Zala megyérıl, s a nap folyamán a gyerekeknek rajzversenyt tar-
tottak, a felnıttek fızıversenyen vettek részt, volt vérnyomásmérés, és gazdag kulturális mő-
sort adtak a megjelent népi együttesek. 

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Csak papíron létezik? 
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Zalaegerszeg - Létezik-e még a Zala Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat? címmel tar-
tott sajtótájékoztatót a Megyeházán Vajda László ZMCKÖ-képviselı. 

Vajda László elmondta, Bogdán István, akit 2007 márciusában választottak meg, egy mőkö-
désképtelen, érdemi munkát fel nem mutató és csak papíron létezı önkormányzat elnöke. Ki-
tért arra, hogy 2009-ben egyetlen ülést tartott a testület, amelyen a képviselık nem jelentek 
meg, ezért határozatképtelen volt. Miután érdemben nem végez munkát az önkormányzat, a 
2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját sem fogadta el, ezért 2010-ben eleshet a feladat-
alapú támogatástól. 

Az elnök személyével kapcsolatban több hiányosságra is fény derült - mondta Vajda László -, 
a felvett utazási költségtérítések alapjául szolgáló utazásokról nem számolt be a testületnek, 
majd irodaszer-beszerzésre újabb elıleget vett fel, ám azóta sem számolt el vele, nem lehet 
elérni telefonon. Vajda László szerint az elnök büntetıjogi felelıssége is felvetıdik. Tervezi, 
hogy egy hivatalos levélben fogja kérni: vagy mondjon le, vagy oszlassák fel a testületet, ami-
re még a nyár folyamán sor kerülhet. 

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Kortárs segítık táboroznak 

Balatongyörök - 1998-ból ered a kortárs segítı fiatalok nyár eleji balatoni táborának hagyo-
mánya. 

A drogprevenciós programot idén is a megyeszékhelyi kábítószerügyi egyeztetı fórum, vala-
mint a rendırség szervezte meg, s a visszajáró vendégek mellett 21 új segítı vesz rajta részt. 
A fiatalok a program keretében jogi, egészségügyi és bőnügyi megközelítésben is hallhatnak 
elıadásokat a kábítószerekrıl, tegnap pedig elsı kézbıl származó információkhoz jutottak: a 
Fejér megyei Ráckeresztúron mőködı, drogos fiatalok rehabilitációjával foglalkozó missziós 
otthon lakói jártak vendégségben náluk. Az évek során egyébként legalább 350 fiatal vett 
részt a balatoni táborban. 

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

 

Kertvárosi futás az autistákért 

Zalaegerszeg - Az autistákért futottak soktucatnyian az egerszegi Kertvárosban. Az egész 
napos programmal akarták felhívni a figyelmet a betegséggel élık és családjaik helyzetére.  

- Az autista másként látja a világot, sokkal nehezebben igazodik el benne. Ilyen rendezvé-
nyekkel szeretnénk elısegíteni a társadalmon belüli elfogadásukat - magyarázta Jakab Mari-
ann, az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szombaton az Apáczai 
ÁMK-nál tartották rendezvényüket, hogy felhívják a figyelmet az ilyen gonddal küszködı, 
csak Egerszeg térségében élı közel félszáz családra. 
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A társadalom tükörképe az, hogy miként bánik a fogyatékos emberekkel, mennyire tolerálja a 
másságot. Épp ezért az Esélyt a mindennapoknak rendezvényén számos fogyatékos lépett fel 
mővészeti produkciókkal. Megmutathatták, értéket tudnak teremteni, s ezt az általuk készített 
és ott árusított kerámiák is tanúsították. 

Az idén hatodszor megtartott összejövetelen délután félszáznál többen indultak neki a 2600 
méteres távnak a Kertvárosban, hogy ily módon hívják fel a figyelmet az autistákra. A ren-
dezvény bevételét a boncodföldei 14 személyes, jelenleg 9 gondozottat ellátó otthonuk kor-
szerősítésére, terápiás helyiségek kialakítására szánják. Ennek költsége 60 millió forint. 

Forrás: www.zalaihirlap.hu  

  
Pályázatok 
 
 
http://www.pafi.hu  
Cím: Pályázat osztályok, iskolák, egyesületek és civil szervezetek részé-

re, kedvezményes nyári táborozáshoz 
Kiíró: Sirályok Sport Egyesület 
Határidı: 2009.06.13. 
Érvényes: 2009.06.13. 
Tárgymutató: táborozás, nyári, kedvezményes 
Pályázhat: osztályok, általános iskolák, középiskolák, egyesületek, civil szerveze-

tek 
 
http://www.nfu.hu 
Cím: Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában - A diszkri-

mináció csökkentésének elısegítése a médián keresztül / TÁMOP-
5.5.4.B-09/1 

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Határidı: 2009.07.20. 
Érvényes: 2009.07.20. 
Tárgymutató: anti-diszkriminációs programok támogatása 
Pályázhat: - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevé-

kenység, valamint az alábbi KSH besorolás alá tartoznak:  
- egyéb egyesület (KSH 529),  
- közalapítvány (KSH 561),  
- egyéb alapítvány (KSH 569),  
- egyesülés (KSH 591),  
- közhasznú társaság (KSH 57), illetve a 2007. július 1-jét követıen 
átalakulással létrejövı közhasznú tevékenységet folytató nonprofit 
gazdasági társaságok (Kft., Zrt., Bt., Kkt. (KSH 599, KSH69)) 

 
http://www.nfu.hu  
Cím: Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában - Roma és 

fogyatékkal élı személyek média képzése és foglalkoztatása / 
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TÁMOP-5.5.4.A-09/1 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Határidı: 2009.07.20. 
Érvényes: 2009.07.20. 
Tárgymutató: anti-diszkriminációs programok támogatása, roma és fogyatékkal 

élı személyek média-képzése és foglalkoztatása 
Pályázhat: - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevé-

kenység, valamint az alábbi KSH besorolás alá tartoznak:  
- egyéb egyesület (KSH 529),  
- közalapítvány (KSH 561),  
- egyéb alapítvány (KSH 569),  
- egyesülés (KSH 591),  
- közhasznú társaság (KSH 57), illetve a 2007. július 1-jét követıen 
átalakulással létrejövı közhasznú tevékenységet folytató nonprofit 
gazdasági társaságok (Kft., Zrt., Bt., Kkt. (KSH 599, KSH69)) 

 
http://www.kokolyszi.hu 

Cím:Ingyenes táborozási lehetıség hátrányos helyzető gyermekek számára 
Kiíró:Környezetvédı Kölykök Szabadidı Egyesület 

Határidı:2009.06.10. 
Érvényes:2009.06.10. 

Tárgymutató:táborozási lehetıség hátrányos helyzető gyermekek számára 
Pályázhat:családsegítı szolgálatok, és hátrányos helyzető gyermekekkel foglal-

kozó társadalmi szervezetek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EH- Esélyegyenlıségi Hírlevél Zala Megyei Kiadvány 
Kiadja: a Zala Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda  
Esélyek Háza Keszthely   8360 Keszthely, Szalasztó u. 1. 

Szerkeszti a szerkesztıbizottság, Felelıs kiadó: Hangay Angelika irodavezetı 
Készült 100 példányban. Eng. szám: 163/0034/2007. 

 
 


