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„Esélyegyenlıségi programok összehangolása a soproni járás területén”

Szervezeti felelısségi
rendszer
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A szervezeti felépítés tükrözi a szervezetben mőködı felhatalmazások és felelısségek
(feladat- és hatáskörök) legfontosabb területeit. A szakmai hozzáértés (kompetenciák)
biztosítása és folyamatos fenntartása, fejlesztése, a jogok és kötelezettségek, a feladatok és
felelısség meghatározását, megosztását jelenti, amely összefügg a szervezet méretével,
felépítésével. A feladatok, és a feladat elvégzéséért való felelısség pontos meghatározása
mindig, minden szervezet életében fontos követelmény, mert e nélkül a szabályos és hatékony
munkavégzés elképzelhetetlen.
Járási szintő feladatok meghatározása során kiemelt fontossággal bír a szervezet,- jelen
esetben az esélyteremtés érdekében szervezett közös munkában részt vevı egyének,
csoportok, intézmények és civil szervezetek összefogásával létrejött munkacsoport- mőködési
rendjének meghatározása. A fenntarthatóság biztosításához elengedhetetlen a résztvevık
egymás közti viszonyának, a munkafolyamatok felépítésének, a kapcsolattartás rendjének
meghatározása és ismerete.
A projekt fenntarthatósága érdekében gondoskodni kell a program küldetésének, stratégiai és
operatív céljainak meghatározásáról, a célok teljesítését elısegítı feladatoknak,
folyamatoknak és a tevékenységek eljárásrendjének szabályozásáról, mindezek írásban való
rögzítésérıl. Ennek eszközeként alkalmazandók a projekt megvalósítása során kialakított
szakmai mőködési formák, az elkészült tanulmányok, a településeken megszületett Helyi
Esélyegyenlıségi Programok és a hozzájuk kapcsolódó, felülvizsgált Intézkedési tervek,
valamint a közös munka során elkészült, és a további feladatokat tartalmazó Sopron Járási
Esélyteremtı Programterv és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv.
A szabályosság azt jelenti, hogy a programban részt vevı valamennyi intézmény, szervezet,
hivatal és magánszemély mőködése, tevékenysége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak,
elıírásoknak. A szabályosság alapfeltétele, hogy a program tevékenysége részfolyamatokból
épül fel, mely biztosítja, hogy egy – egy tevékenység elvégzése több személy részvételével
történjen. A résztvevı munkatársak a saját részfeladatuk mellett kötelesek az elızı
résztevékenységeket is figyelemmel kísérni, ezzel a folyamatosságot, a részek egymásra
épülését biztosítani.
Az „Esélyegyenlıségi programok összehangolása a soproni járás területén” címő
programban részt vett a járásszékhely település (Sopron) polgármesteri hivatala, mint
szervezı, a projekt vezetıje. A végrehajtásba, programok szervezésébe bekapcsolódott a
járásban mőködési engedéllyel rendelkezı valamennyi szociális intézmény, kiemelten a
családsegítést és gyermekjóléti alapellátást végzı 4 alapellátó centrum. A konferenciákon,
road-showkon megjelentek a szakellátást, szakosított ellátást nyújtó intézmények vezetıi és
dolgozói, a civil szervezetek tagjai. A programokba bekapcsolódtak az említett intézmények
szervezetek által ellátott, az esélyegyenlıségi programok által érintett emberek. Ezáltal
érintett lett az ellátórendszer minden szereplıje, vagyis az ellátórendszer.
A program részeként megszületett a járási szintő „Esélyteremtı program”, ami az eredmények
alkalmazását, a kialakított munkarend továbbvitelét, a munka folytatásának tervezetét, vagyis
a fenntarthatóságot mutatja be.
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Eszerint a járási esélyegyenlıségi feladat-ellátásban:
Koordinátor: Sopron M.J.V. Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály
Szervezési feladatokat ellátó intézmények:
 Soproni Szociális Intézmény (Sopron, Kossuth . L. u. 10)
 Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete (Sopron, Vasvári P. u.
2/a)
 Fertıszentmiklós és Térsége Szociális Intézmény (Fertıszentmiklós, Szent István u. )
 Fertıd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ (Fertıd, Bartók B. u. 1.)
 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövı, Fı u. 32.)
Résztvevık:
 a járás szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményei,
 a járásban szociális jellegő tevékenységet ellátó civil szervezetek
A programban részt vevı intézmények és szervezetek rendelkeznek a mőködésükhöz
szükséges, a szervezeti rendet meghatározó szabályozókkal. Ami a munkarendjüket és belsı
ellenırzési rendjüket meghatározza. Ennek eszközeként alkalmazandók a hierarchikus módon
egymásra épülı, felülrıl lefelé haladva egyre konkrétabban, egy-egy tevékenységi körre
részletes elıírásokat megfogalmazó dokumentumok, amelyek következık:
 alapító okirat
 civilszervezetek esetén: alapszabály
 a szervezeti és mőködési szabályzat (SZMSZ) és mellékletei
 Hivatal esetén valamennyi szervezeti egységének ügyrendje
 a belsı szabályzatok, utasítások
 az intézményeknek és a Hivatal valamennyi szervezeti egységének ellenırzési
nyomvonalai, kockázatkezelési és monitoring szabályzatai
 a folyamatleírások, szakmai módszertani anyagok
 a munkaköri leírások
A fent nevezett dokumentumok az Intézményekben megtalálhatók, a hivatalos Közzétételi
listákon megtekinthetık. A program folyamán, mint az intézmények valamennyi
tevékenységében, alkalmazásra kerülnek.
A projekt fenntartási szakaszában alkalmazandó munkarend:
 az Esélyteremtı programterv „Intézkedési terv” szakaszában leírt programok
megvalósítása a cél, az ott leírt ütemterv szerint
 a Felzárkóztatási Kerekasztal évente értékeli a program megvalósulását, és szükség
szerint, konszenzuson alapuló döntéssel módosítja azt
 szervezı feladatokat lát el Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Osztály, mint a járásszékhely település szakmai irányítója
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 koordináló feladatokat lát el Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézete Család és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége, mint a járás teljes
területén szakmai feladatokat teljesítı szakmai szervezet
 a rendezvényekhez helyszínt biztosít a programban részt vevı valamennyi
önkormányzat és intézmény szükség szerint, a program jellegéhez igazítva, elızetes
egyeztetés alapján
 az információ-áramlás segítésére levelezı-listát hozunk létre, amelynek segítségével
mindenki részese lesz a folyamatnak
 a pályázati al-honlap a fenntartási szakaszban is mőködik, segítve az információhoz
jutást
 a résztvevık közösen és egyénileg is figyelik a pályázati lehetıségeket. Igyekszünk
olyan pályázati forrást szerezni, hogy megteremtsük a további munka és a tervezett
programok anyagi hátterét
 a résztvevı intézmények, szervezetek szakmai programjukban külön is megjelenítik az
esélyegyenlıség kiemelt jelentıségét és az”Esélyteremtı programtervben” nevesített
célokat, feladatokat
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1. sz. melléklet:. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítése
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2. sz. melléklet: A megfelelı szabályozottság kialakításának és fenntartásának folyamatábrája
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3. sz. melléklet

Intézménylista
Intézmény neve,
fenntartója
1
Idısek Klubja

címe,
elérhetısége
9374 Iván, Fı u.
75. 99/388-034
30/4231003
9476 Zsira,
Rákóczi u.12.
99/543-200

2

Értelmi
Fogyatékosok
Otthona

3

Fertıszentmiklós és
Térsége Szociális
Intézmény

9444
Fertıszentmiklós,
Szent István u.2021.

4

Ifjúsági és Szabadidı
Központ

5

Gondozási Központ

9444
Fertıszentmiklós,
Szent István u.2021.
9444
Fertıszentmiklós,
ifjúság tér 2.

6

Családsegítı és
Gyermekjóléti
Szolgálat Lövı
Fertıd Mikro-térségi

7

Szociális
Szolgáltató
Központ
8.

SMJV Egyesített
Bölcsıdék

9

Soproni Szociális
Intézmény

1
0

1
1

Sopron és Környéke
Család és
Gyermekjóléti
Ellálláts Int.
gyermekvédelmi
szakellátás

1
2

Foreno
Foglalkoztatási és

9461 Lövı, Fı u.
32.
9431 Fertıd,
Bartók B. u. 1.

9400 Sopron,
Szarvkıi u. 1
06 99/314-270
06 99/322-716
Sopron, Kossuth
L. u. 10.
titk.06 99/506-407
Sopron, Vasvári
Pál u. 2/a

Sopron,
Cseresznye sor 22
06 99/523-339
9400 Sopron,
Fraknói u. 22

tevékenységi
kör, ellátott
szolgáltatás
idısek nappali
ellátása
felnıtt korú
értelmi
fogyatékos
személyek
ellátása
családsegítı,
gyerekjóléti
szolgáltatás

közmővelıdés

idısek otthona,
idısek klubja,
házi
segítségnyújtás,
szociális
étkeztetés
családsegítés,
gyermekjóléti
alapellátás
családsegítés,
gyermekjóléti
alapellátás

vezetı neve, elérhetısége

Ágh Ferencné

Hollósi Péter

Horváthné Ábrahám Eszter
99/544-511
06/20/5436141
gyermekjolet@fertoszentmiklos.
hu
Istvánffy Miklósné
06/20/5437724
99/544-542
muvhaz@fertoszentmiklos.hu
Kovácsné Keskeny Edina
99/380-985
06/20/4381835

Lagler Júlia intézményvezetı
99/533-814
Egyed Mária intézményvezetı

Kocsis Zsuzsanna igazgató
foldhazine.zsuzsa@maildatanet.
hu
bolcsodegazd@mail.datanet.hu
titkarsag@flandorffer.hu
tengerdiantal@vivamail.hu
gyerko-sopron@gyerko.hu;

gabor.bea@gyermekotthon.hu;
szendrodi.andor@gyermekottho
n.hu;
szoc.fogl.@axelero.hu
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Rehab. Nonprofit
Kft.

06 99/511-880
06 99/323-090
06 99/511-886
06 30/994-8220
9482 Nagylózs,
Zrínyi u. 2

1
3

Idısek Otthona
Nagylózs

1
4

1
5

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Mentes Mihály
Idısek Otthona
Szt. Benedek Idısek
Háza

1
6

Fogyatékos
Gyermekek Otthona

Sopron
Tómalom u. 23
(99) 311 361
Tel.: 99/311-361
Fax: 99/311-361

Dr. Baikó Erzsébet
e-mail: fgyo@fgyo.hu

1
7

Fabricius Endre
Evangélikus
Szeretetotthon

Mihácsi Lajos igazgató
fabriciusotthon@lutheran.hu;

1
8

Nyugdíjas
Pedagógus Otthon
Sopron

Sopron, Kisfaludi
. u. 10
99/505 053;
99/505 054;
99/506 102;
Mobil:
20/620 2757
(egyházi flottás)
Sopron, Szt.
Margit u. 4.
(99) 311-747

9431 Fertıd,
Mentes Mihály u.
1/b
Sopron, Templom
u. 1.
99-523-768
igazgató: 99/523768/157
iroda: 99/523768/155

Szabóné Németh Mária
99/536-047
igazgato@idosekotthonanagylozs.hu;
Dr. Földváryné Istvánffy Eszter
99/372-058
istvanffyeszter@maltai.hu;

Filepné Deák Éva igazgató
szentbenedek@
mail.datanet.hu

Osváth András igazgató
o.pedagogus@omszinonprofit
kft.hu
o.pedagogus@chello.hu
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4. sz. melléklet

Járásban mőködı civil szervezetek listája
Civil szervezet neve

1
Horváth László Alapítvány
Nyugdíjas Klub
2
Gondoskodás A Nagylózsi
Idıskorúak Otthonáért
Alapítvány

címe, elérhetısége

9461 Lövı, Fı u.
181.
06/30 5376563
9482 Nagylózs,
Vörösmarty u. 31/a.

3

İszirózsa Klub, Lövı

9461 Lövı

4

Vöröskereszt, Lövı

06/20 4557971

5

Maráz-Gráczol
Családsegítı Alapítvány

9485 Nagycenk, Vám
u. 15.

Nagycenkért Alapítvány

9485 Nagycenk,
Gyár u. 2.
06/30 9427714

7

Sopronkövesdi Nyugdíjas
Egyesület

9483 Sopronkövesd,
Jókai u. 55.

8

Galagonya Alapítvány

9476 Zsira, Fı u. 37.

9

Fényfolt Alapítvány

9476 Zsira,
Locsmándi u. 8.
99/369815

6

tevékenységi kör,
ellátott
szolgáltatás
nyugdíjas klub

hátrányos
helyzető
személyek
segítése, az
intézmény
idıskorú lakóinak
életminıségének
javítása
nyugdíjas klub

vezetı neve,
elérhetısége
Sopronyi Mária

Szabóné Németh
Mária

Horváth Jánosné
Puklerné Farkas Edit

Keresztény
értékrend szerint
élı fiatalok
támogatása
A lakosság
egészségvédelme,
szociális
biztonságát célzó
törekvések
támogatása
nyugdíjas korúak
jogainak védelme,
érdekeik
képviselete
Az ifjúság
nevelésének,
oktatásának
támogatása,
kulturális élet
szervezése,
sportolás segítése
Hátrányos
helyzető emberek
részére a
hétköznapi
gondok legyızését
segítı
szolgáltatások
nyújtása

Maráz Imre

Horváth László

Mentes György

Doroginé Kovács
Melinda

Horváthné Korom
Zita
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10

Alapítvány az
Egyházasfalui Óvodáért

9473 Egyházasfalu,
Fı u. 30.

11

Széchenyi István Caritas
Csoport

9485 Nagycenk
06/30 4892072

12

Baptista Szeretetszolgálat
OSzSK - Sopron
Gyermekekért Alapítvány

9400 Sopron,
Színház u. 13-15.
9483 Sopronkövesd,
Kossuth u. 81.

Fertıszentmiklósi Segítıkéz Közalapítvány

9444
Fertıszentmiklós,
Ifjúság tér 2.

13

14

Az óvoda tárgyi
feltételeinek
fejlesztése, óvodai
rendezvények
támogatása

Kiss Tiborné

Szabó Zsoltné

házi
segítségnyújtás
Általános Iskola
gyermekeinek
oktatási-nevelési
fejlesztési
program
támogatása,
szemléltetı
eszközök
beszerzése,
szociális
tevékenység,
családsegítés,
idıskorúak
gondozása

Tokodi Rita
Szalayné Csigó
Hajnalka

Horváth Béla
9444
Fertıszentmiklós,
Kassai u. 3.
06/99/380-562

Sopronban mőködı civil szervezetek listája megtekinthetı „Soproni Szociális Iránytő”
címszó alatt Sopron Város hivatalos honlapján: www.sopron.hu.

