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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése – indikátorok 

 

Tét Város Önkormányzata a projekt zárásakor az alábbi indikátorokat teljesítette:  

 

Esélyegyenlőségi szempont 

Projekt 

záráskori 

érték 

Teljesítés 

esélyegyenlőségi munkatárs, felelős 

alkalmazása 
I 

1 fő esélyegyenlőségi felelős 

alkalmazása - munkaköri leírás 

a szervezet döntéshozói, munkavállalói, vagy 

közönsége számára évente esélyegyenlőségi 

képzést tart 

I nyilatkozat 

az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak 

képviselőit bevonta a projekt tervezésébe 
I támogató nyilatkozat 

leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű településen 

működik, fejleszt 

I nyilatkozat 

infokommunikációs akadálymentesítés I kommunikációs terv 

nők száma a felső- és középvezetésben – fő 3 

nyilatkozat 

önkormányzatnál rendelkezésre álló 

munkaügyi dokumentumok 

50 évnél idősebb, határozatlan idejű 

munkaszerződés keretében foglalkoztatottak 

száma 

6 

GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról 

visszatérők alkalmazása az elmúlt, illetve 

elkövetkező 5 évben 

4 

rugalmas munkaidő-szervezés vagy 

csúsztatható munkakezdés lehetősége 
I 

GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való 

szervezett kapcsolattartás 
I 

GYES-en, GYED-en levő 

munkatársakkal való szervezett 

kapcsolattartás érdekében tervezett 

intézkedések dokumentációja 

a megvalósítás során eszközöket alkalmaz a 

célcsoport érdekeinek figyelembevételére, 

védelmére 

I 

esélyegyenlőségi program figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési 

kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő 

létesítmények tervezésekor a nők és férfiak 

igényeit 

I 

elektronikus szolgáltatásfejlesztés során a 

célcsoport képviselőit bevonja a tervezésbe, 

megvalósításba 

I támogató nyilatkozat 

vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés 

esetén speciális figyelmet fordít a 

nők/romák/fogyatékkal élők vezette 

szervezetekre, vagy kifejezetten az ő 

igényeikre specializált vállalkozásokra, 

szervezetekre 

I 
 

esélyegyenlőségi program 

elektronikus szolgáltatásfejlesztése során 

legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz 
I 
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Esélyegyenlőségi szempont 

Projekt 

záráskori 

érték 

Teljesítés 

a projekt olyan szolgáltatást és/vagy a 

szolgáltatáson belüli speciális elemet 

tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel 

került kialakításra 

I 

esélyegyenlőségi program 
az érintett célcsoport számára fejlesztés 

eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő 

vagy partnere aktívan és az esélyegyenlőségi 

célcsoport/ok képviselőivel egyeztetett módon 

segíti 

I 

a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 

eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a fejlesztő vagy partnere 

esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket 

I nyilatkozat 

 

 

Nyilatkozom, hogy a projektben vállalt esélyegyenlőségi szempontokat Tét Város 

Önkormányzata teljesítette.  

 

Tét, 2010. január 25. 

………………………. 

aláírás 


