ÚTMUTATÓ A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK
TÁMOGATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI
GYAKORLATOKHOZ NORVÉGIÁBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN
1. BEVEZETÉS
1.1. Mit találunk az útmutatóban a legjobb gyakorlatokhoz a munka és
magánélet elősegítésére helyi szinten?
Mit tartalmaz az útmutató?
Az „Útmutató a munka és magánélet egyensúlyának támogatását elősegítő legjobb önkormányzati
gyakorlatokhoz Norvégiában és Spanyolországban” módszereket, intézkedéseket és útmutatásokat
tartalmaz azoknak, akiknek ez az útmutató szól az egyensúly, harmónia és jobb időgazdálkodás
megteremtésére szolgáló programok, projektek és kezdeményezések tervezéséhez és
végrehajtásához.
Célok
E kiadvány végső célja, hogy a helyi képviselőtestületek alapvető céljai közé kerüljön a munka és
magánélet egyensúlyának megteremtése, mivel célunk:
1. Bemutatni, hogy megvalósítható a munka és magánélet egyensúlyának támogatása helyi
politikák végrehajtásával. Más szóval, az Útmutató célja hogy megmutassa a helyi
képviselőtestületeknek, hogy igenis tudnak tenni azért, hogy állampolgáraik új és sokkal
hatékonyabb módszereket találjanak az idejük felhasználására és menedzselésére.
2. Az Útmutató iránymutatóként is szolgál azon helyi képviselőtestületek számára, amelyek
hasonló célkitűzéssel bírnak és éppen a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére
tesznek kísérletet valamilyen módon.
Ebből a szempontból ez az Útmutató megpróbál a merőben leíró jellegű megközelítésen túl részletes
elemzést is nyújtani a témáról.
Kit szeretne a kiadvány megszólítani?
Ez az Útmutató a helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek szól, azonban bárki érdeklődésére
számot tarthat, aki érdeklődik e téma iránt, és/vagy kíváncsi arra, hogyan lehet olyan
kezdeményezéseket végrehajtani, amelyek a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére
irányul.
Hogyan mutatjuk be az információkat ebben a kiadványban?
Ebben az útmutatóban az információkat úgy elemeztük és rendszereztük, hogy a legkönnyebben
elérhetők legyenek. A tartalmakat négy részbe különítettük el.
I.

Az Útmutató egy bevezetéssel kezdődik, amelyben a fejezeteket, célokat és
kedvezményezetteket mutatjuk be. Ebben a részben kerül kifejtésre a fejezetek és a
tartalom szerkezetének mikéntje és módszerei is.

II.

A második részben a legjobb gyakorlatok közös elemzésére kerül sor. Ez az a rész,
amelyben részletesen vizsgáljuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeket legjobb
gyakorlatokká minősítettek a munka és magánélet egyensúlya megteremtésének terén,
hangsúlyozva a közös pontokat a különböző kezdeményezések között, azoknak innovatív
és sikeres aspektusaival együtt. Négy tematikus fejezet alá soroltuk a legjobb
gyakorlatokat.

II.1. Az első azokat a kezdeményezéseket tartalmazza, amelyek olyan módszerű beavatkozásokat
alkalmaz, amelyek a munka és magánélet egyensúlyát integrált nézőpontból célozza, és különböző
szinteken hajtja azokat végre.
II.2. A következő azokat a legjobb gyakorlatokat mutatja be, amelyek a jobb időbeosztás egyensúlyát
célozzák meg hatékony időmenedzsmenttel mind a magáncégeknél, mind a közigazgatás terén.
II.3. A harmadik fejezet tartalmazza azokat a kezdeméynezéseket, amelyek lehetővé kívánják tenni az
állampolgárok számára azon szolgáltatások és infrastruktúrák elérését, amelyek lehetővé teszik az
egyensúlyt a munka és magánélet között; pontosabban: olyan szolgáltatások, amelyek a családi
kötelezettségek és háztartási munkák csökkentését teszik lehetővé és a a személyes szféra
fejlesztését lehetővé tevő források, alternatívák vagy terek elérését segítik a szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatban is.
II.4. Az utolsó fejezet azokat a kezdeményezéseket járja körbe, amelyek a társadalmi tudatosságot
kívánják növelni és tanítani az állampolgárokat, a munka és magánélet olyan aspektusairól, amelyek a
munkamegosztás hiányából erednek, nemcsak a családi szerkezetekben, hanem a különböző
társadalmi-gazdasági szereplők között.
III.

A harmadik rész olyan ajánlásokat és javaslatokat tartalmaz, amelyek korábbi
elemzésekből származnak és amelyeket a helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek
érdemes megfontolniuk, amikor a munka és magánélet egyensúlyát támogatandó
akciókba kezdenek a működési területükön.

Egy csatolmány is kerüölt ide összefoglaló kártyák formájában. Ebben a részben az előzőekben
elemzett legjobb gyakorlatok kerültek bemutatásra; az intézményi háttér bemutatásával és a
kezdeményezés hátterének bemutatásával: célok, célcsoportok (emberek és / vagy intézmények)
időkeretek, leírások, kulcsszereplők és akadályok.

1.2. Milyen körülmények között született ez az útmutató?
Ez az útmutató a „Munka és magánélet egyensúlya Spanyolországban és Norvégiában” nemzetközi
projekt keretében jött létre (Egyensúly projekt). A Spanyol Nők Intézete (Instituto de la Mujer) felelős
a projektért, amelyet a Spanyol Települések és Tartományok Szövetsége (FEMP) és a Norvég Helyi és
Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) fejlesztett ki. A finanszírozásról a Spanyol Nők Intézete
és az Európai Gazdasági Térség Pénzügyi Mechanizmusa gondoskodott. Az Egyensúly projekt
általános célja azoknak a stratégiáknak a terjesztése volt, amelyeket a helyi politikák támogatására

fejlesztettek ki különböző kezdeményezések alapján, hogy jobb feltételeket tudjanak megteremteni a
munka és magánélet egyensúlyának terén. Ezzel a céllal a projekt két jól elkülöníthető szakaszra
rendszerezhető:
1. Az első fázisban az volt a cél, hogy egyrészt a két földrajzi csoportot közelebb hozzák egymáshoz,
másrészt összegyűjtsék és kicseréljék egymás között mind a spanyol mind a norvég, hasonló
környezetben jól alkalmazható legjobb gyakorlatokat a helyi szférából. További cél volt, hogy
megvitassák és mérlegeljék a kezdeményezéseket és más stratégiákkal együtt publikálják azokat. Az
„Útmutató a munka és magánélet egyensúlyának támogatását elősegítő legjobb önkormányzati
gyakorlatokhoz Norvégiában és Spanyolországban” képezi ennek az első fázisnak a végtermékét.
2. A második fázis annak a 10 spanyol helyi önkormányzatnak a tervezési és kipróbálási szakaszára
összpontosít, amelyeket a munka és magánélet egyensúlyának támogatására hívtak életre és
elkötelezettek voltak tenni is valamit azért, hogy az élet három területét egyensúlyba hozzák:
személyes, családi és szakmai szféra.

1.3. Hogyan született meg ez az útmutató? Módszertan
Az Útmutató tartalma a tanulási folyamat és a tudás átadásának végterméke, valamint a
következőkben felsorolt elemzések, viták eredményeiként jött létre:






tanulmány, kiértékelés és elemzés a 2009. június és december között visszagyűjtött
kérdőívek alapján, aminek célja az volt, hogy felderítse a norvég és a spanyol helyi
önkormányzatok által támogatott/kifejlesztett kezdeményezéseket
a Spanyol Nők Intézete, a FEMP és KS valamint norvég és spanyol helyi önkormányzatok
képviselőinek részvételével megszervezett két tanulmányút – 2009. júniusban illetőleg 2009.
novemberben.
kiegészítésül a Spanyol Nők Intézete, a FEMP és KS valamint norvég és spanyol helyi
önkormányzatok képviselői részt vettek egy technikai szemináriumon a legjobb
gyakorlatokról 2009 novemberében.

A legjobb gyakorlatok beazonosítására és kiértékelésére alkalmazott módszertan két lépcsőben
került kifejlesztésre:
1. Adatgyűjtés, amelynek eredményeit további elemzéseknek és kiértékelésnek vetették alá,
annak érdekében, hogy beazonosíthassák a potenciális legjobb gyakorlatokat. Észben tartva
ezt a célt, intenzív belső tanulmányozásba kezdtek, amelynek során a munka-magánélet
egyensúlyának megteremtésére irányuló kezdeményezéseket értékelték a következő,
előzetesen felállított kritériumok alapján: innováció, hatékonyság és másutt való
alkalmazhatóság. Az információk összeállításához egy ad hoc jellegű kérdőívet alkottak és
osztották szét a FEMP és a neki megfelelő norvég szervezet, a KS együttműködésével. A
kérdőívet a norvég és a spanyol helyi önkormányzatoknak küldték meg, és felhasználtak
olyan forrásokat is, amelyekből olyan adatokat nyerhettek, amikre nem kérdezett rá ez a
kérdőív.

2. A legjobb gyakorlatok elemzése, jóváhagyása, figyelembe véve a következő kritériumokat:
innováció, hatékonyság és másutt való hasznosíthatóság.
A potenciális legjobb gyakorlatokat a fent említett feltételek szerint is értékelték a második fázisban.
A legjobb gyakorlatokat mind szakértők által mind pedig a technikai szeminárium során is
jóváhagyták.
Mindent összevetve, számtalan információforrást felhasználtak. Egyrészt, ezek azokból a
kérdőívekből származnak, amiket norvég és spanyol önkormányzatoknak küldtek, másrészt
különböző felméréseket használtak, amiket telefonon vagy e-mailen keresztül bonyolítottak.
Másrészt a norvég és spanyol tanulmányúton összegyűjtött információkat is hasznosították, 2009
júniusából és novemberéből.
A kiindulópontként említett módszertant vizsgálva fontos megállapítani, hogy ebben az útmutatóban
összegyűjtött kezdeményezések nem felelnek meg a helyi önkormányzatok által végrehajtott munkamagánélet egyensúlyát támogatandó kezdeményezések teljeskörű gyűjteményének. Megkíséreltünk
inkább egy reprezentatív áttekintést nyújtani a helyi önkormányzatokról. Mindazonáltal e kiadvány
korlátos forrásait és időkeretét figyelembe véve, amely az Egyensúly projektnek csak egy része,
számos más legjobb gyakorlat nem került kifejtésre és így nem kerül bemutatásra a következő
oldalakon. Jóllehet, ez a tény nem teszi kevésbé értékessé azt.

1.4. Mit tekinthetünk legjobb gyakorlatnak?
Az útmutató összeállítására tekintettel szükségessé vált a helyi jó gyakorlatok definíciójának
elfogadása, amely alkalmazkodik a megfelelő célokhoz. Ebből a szempontból a legjobb munkamagánélet egyensúlyára törekvő önkormányzati gyakorlatát a következőképpen határoztuk meg:
Bármely olyan innovatív kezdeményezés, intézkedés, bánásmód, módszer vagy eszköz, amely miután
végrehajtotta azt a helyi önkormányzat (városi tanács, tartományi vagy szigeti kormányzás vagy
települések társulása, szövetsége) vagy magán intézmény vagy vállalkozás a helyi környezetből, bizonyította hatékonyságát az állampolgárok számára nyújtott munka és magánélet egyensúlyának
megteremtése terén és alkalmas arra is, hogy más környezetben is alkalmazzák azt.
A legjobb gyakorlatok beazonosítására használt kritériumok a fenti definícióból vezethetők le. A
következőképpen összegezhetők:




Az innovációt széles értelemben vizsgálják, figyelembe véve a lehetőségek és aspektusok
széles választékát, amelyekben bármiféle innovációs részletet lehet felfedezni. Egyéb okok
mellett a kezdeményezés innovatívnak mondható a célcsoporttal kapcsolatosan; vagy a
konkrét problémával kapcsolatosan, amely megoldására irányul; a végrehajtási eljárás
speciális jellemzői miatt; vagy a szervezeti modell , vagy menedzsment mechanizmus miatt,
amit a különböző tevékenységek végrehajtása során alkalmaztak; vagy azért, mert az egy
úttörő jellegű megoldást kínál egy adott problémára.
Hatékonyság: a kezdeményezésnek bizonyíthatóan és dokumentáltan hatékonynak kell
lennie folyamatosan és a céloknak megfelelően, amit speciális és globális szinten kitűztek.



Másutt való alkalmazhatóság: a kezdeményezésnek arra alkalmas módon használhatónak
kell lennie más környezetben is, vagy földrajzi értelemben vagy a kedvezményezettek körére
nézve – a munka és magánélet egyensúlyával kapcsolatos hasonló problémák megoldására.

1.5.Mit támogat a munka és a magánélet egyensúlya?
A „munka és magánélet egyensúlya” fogalmat a különböző társadalomtudományok
különbözőképpen elemezték és rendeltek jelentéstartalmat hozzá. Szociológiai szempontból a munka
és magánélet egyensúlya egy olyan változási folyamatot jelent, amely eredendően egy merev
társadalmi szerkezetet jelent hagyományos értékekre és meghatározott nemi szerepekre alapozva. Ez
a változási folyamat az ellentétes változással szembeni ellenálló mechanizmus konfliktusa ellenére
egyéni emancipációhoz vezet (és különösen a női emancipációhoz) különös tekintettel a
döntéshozatali kapacitásokra az egyéni és szakmai szférában az idő és befektetett energia különböző
nézőpontjai tekintetében.
Másrészt, a közgazdaságtan birodalmában a munka és magánélet egyensúlyának folyamata a
háztartási munkába fektetett költségek kiterjesztéseként értelmezendő, annak érdekében, hogy a
különböző gazdasági szereplők (családok, piac, állam) között megfelelő felelősség-megoszlási modell
érvényesüljön. Ez összhangban van a lehetséges előnyökkel és családi ellátási szempontból a
megfelelő szereposztással. Ezért szükségszerű pontosan meghatározni a házimunka „láthatatlan”
értékét, annak érdekében, hogy méltányos módon lehessen a háztartási munkát megosztani a
családtagok között.
Egy sokkal gyakorlatiasabb nézőpontból, amely sokkal közelebb áll az egyéni felfogáshoz, a munkamagánélet egyensúlya megfelel az egyének szabadságjogának, mivel azt képviseli, hogy mindenkinek
joga van eldönteni mire használja a saját ideját a munka és a családi kötelezettsések korlátain belül.
A valóságban az ember ilyen irányú vágyát nem szabad összetéveszteni a pusztán individualista
munka-magánélet egyensúly-felfogással. Ellenkezőleg, a társadalom valamennyi szereplőjét bevonva
azok elkötelezettségével és közös felelősségvállalásával, valamint a családtagok és magán- valamint
közszektor képviselői közreműködése mind alapvető fontosságú a magán és szakmai élet különböző
szférái közötti egyensúly megteremtéséhez.
Ezen értelmezéseken túl, az Egyensúly Projekttel kapcsolatban és különösen eme útmutató
tekintetében, a munka-magánélet egyensúlya nem csupán a szakm ai és családi kötelezettségek
teljesítéséhez köthető mechanizmust jelenti, hanem sokkal inkább annak megfogalmazásaként
értendő, hogy milyen világos céloknak kellene megjelenni a népjóléti politikákban. Amennyiben
ezeket a célokat egyszer elérik, valamennyi egyén élvezni fogja annak az előnyét, hogy a
rendelkezésére álló időt kedve szerint felhasználhassa anélkül, hogy bármely szükségletének
kielégítéséről le kellene mondania – legyen az a szabadidővel, vagy egyéni vagy családi
gondoskodással vagy a szakmai kötelezettségekkel kapcsolatos.
Célunk az is, hogy elkerüljük az egysíkú jövőképet, amely a családi szférát úgy jelöli meg, mint a
kötelezettségek ellátásának gátját, és amit kényszerűen össze kell egyeztetni a szakmai élettel. Azt
szeretnénk, ha a két szféra közötti egyensúly megteremtését kiterjesztenénk és a szigorúan családi
kötelezettségeken túl mást is figyelembe vegyünk (kikapcsolódás, képzés, társadalmi
részvétel…stb.).

Ebben a tekintetben jelen témánk nem engedi meg, hogy ne említsük meg a közös felelősséget a
munka és magánélet egyensúlyának taglalásakor, minthogy ezek nagyon szoros összefüggésben
állnak egymással. A közös felelősség védelmezi mind a nők mind a férfiak részéről az otthoni és
családi felelősségek, jogok, kötelezettségek és lehetőségek méltányos elfogadását. Összegezve,
mindez maga után vonja, hogy valamennyi szociális és intézményi szereplőnek (állam, cégek,
szakszervezetek, szövetségek… stb.) el kell fogadnia ezeket a felelősségeket és életszerű személyi,
családi és szakmai megoldásait.
Az élet három területén elérendő egyensúly és harmónia érdekében (személyes, családi és szakmai)
közös felelősséget kell vállalni, annak valamennyi különböző diemnziójáva együtt, a mi filozófiánk és
életvezetési elvünk szerint1:
■ Oszthatatlan közös felelősség nők és férfiak között lebontva a hagyományos nemi szerepeket és
sztereotípiákat az időbeosztásra nézve.
■ A különböző társadalmi és intézményi szereplők közötti (állam, intézmények, cégek,
szakszervezetek, NGO-k, stb..) közös táersadalmi felelősség vállalása annak érdekében, hogy érvényre
jusson a szabadság olyan foka, hogy a nők és férfiak választhassanak a különböző utak közül,
amellyel megteremthetik a személyes, szakmai és családi életük közötti egyensúlyi állapotot.
■ A generációk közötti megegyezés a családtagok között a lehetőségekhez mérten közös felelősséget
kell, hogy megállapítson és támogassa a háztartást pénzügyileg és érzelmileg.
Az élet különböző területei közötti egyensúly…

Egyéni terület

Szakmai terület
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Casado Aparicio, E. and Gomez Esteban, C. (coord.), (2006). Los desafios de la conciliacion de la vida familiar y
profesional en el siglo XXI. Biblioteca Nueva. Madrid.

1.6. Milyen előnyökkel jár a munka és magánélet egyensúlya?
Az élet különböző területeinek harmonizálása számos különböző előnnyel jár. Általában véve és egy
átfogó nézőpontból szemlélve a munka és magánélet egyensúlya egy stratégia, amely egyensúlyt
teremt mind a munkaerőpiacon, mind a családi területen, és lehetővé teszi az egyén számára a saját
idejével való rendelkezést, ezáltal a következő előnyöket nyújtja:
a) Fejleszti az életminőséget és az egyéni jólétet/boldogságot:
■ Először is azért, mert az időmenedzsment új és eltérő filozófiáját mutatja be: megszűnik a munka
központi tengelysége, amely körül forog az egész életünk és megnyílik a tér a személyes fejlődés,
társadalmi és politikai részvétel előtt mind a férfiak, mind a nők számára.
■ Másodszor, az otthoni életben új modell kialakítását serkenti, amelyben a családi kötelezettségek
méltányosan oszlanak meg.
■ És utoljára csökkenti a stresszt és a munkával kapcsolatos betegségeket és lehetővé teszi a cégek
belüli szakmai előrelépést.
b) Olyan körülményeket teremt, amely egyenlő eséleket biztosít férfiak és nők számára, mert
hozzájárul azon korlátok lebontásához, amelyek lehetetlenné teszik a nők és a féárfiak számára, hogy
a családi és munkahelyi kötelezettségeiket összeegyeztesség és fejlesszék egyenlő módon.
c) Mind a férfiakat, mind a nőket arra ösztönzi, hogy részt vegyenek a társadalmi életben. Még
akkor is, ha a munka-magánélet egyensúlya semmi esetre sem csupán a nőket érinti vagy a párokat,
hanem sokkal inkább egy társadalmi probléma, ami mégiscsak támogatja a nőket a munkaerőpiaci
integrálódásban és a férfiak bevonását az otthoni és családi kötelezettségek ellátásába.
d.) Erősíti a demokratikus rendszert azáltal, hogy lehetővé teszi mind a nők mind a férfiak számára,
hogy teljes egészében gyakorolhassák demokratikus jogaikat.
e) Javítja a termelési rendszereket azzal, hogy lehetővé teszi az emberi erőforrások fejlesztését
minden tekintetben: a nők és férfiak integrációjának és munkahely-megőrzésének elősegítésével,
tehetséggondozással, és a munkahelyi légkör javításával. Ezenkívül javítja a cégek külső megjelenését
is, amellyel következésképpen új megrendelőket vonzhatnak.
f) Növeli a cégek hatékonyságát és termelékenységét, amik ezáltal versenyképesebbek és
rugalmasabbak lesznek. A versenyképesség és a rugalmasság kétségtelen követelmények a
fenntarthatóság érdekében a cégek számára egy olyan környezetben, amit a leginkább a folyamatos
változás, globalizáció ás internalizáció jellemez.
g) Támogatja a jóléti társadalmi-rendszer védelmét, amely aztán így számolhat mindenki, mind a
nők mind a férfiak hozzájárulására.

1.7. Miért kell az önkormányzatoknak arra törekedni, hogy elősegítsék
állampolgáraik körében a munka és magánélet egyensúlyának
megteremtését?

Valamennyi, a munka-magánélet egyensúlyával kapcsolatban az előző pontokban felsorolt előny már
önmagában is megalapozza azt, hogy miért kell a közszférának szerepet vállalnia abban, hogy
támogassa állampolgárait, amikor ezek a kihívások felmerülnek. Ebben a tekintetben azzal a
feltevéssel kell kezdenünk, hogy a méltányos időbeosztás megvalósulása, az egyensúly vagy
harmónia az élet különböző területei között közvetlenül javítja az egyéni elégedettséget. Mivel
valamennyi helyi önkormányzat, tartomány vagy önkormányzati trásrsulás képviselő-testületének
célját kell, hogy képezze az életminőség és körülméynek javítása, így aztán minden létező erőfeszítést
meg kell tenniük annak érdekében, hogy „olyan hellyé váljon, ahol jó élni”, ennek az állandósult
szókapcsolatnak minden velejárójával együtt:






A „jó” ebben az esetben a dolgok minőségére utal. Helyi szinten ez a „jóság” sok
szempontból jelenhet meg: infrastruktúra, köz- vagy magán felszerelések, szolgáltatások,
vállalkozások… de beletartozik a biztonság is, a közösségi élet is... stb.
A „hely ahol” egy meghatározott elhelyezkedésre utal. A települések önkormányzatainak
tulajdonképpen versenyezniük kell egymással abban, hogy az állampolgáraiknak a lehető
legjobb életet kínálják. Valamennyi tartomány, vagy település egyéni környezettel bír, amely
nagyon hat a mindennapjaikra, és és amely tartalmazza a saját maguk által kialakított
térszerkezetet is. Ezeket a területeket mindazonáltal a különböző időszakok különböző
szükségletei szerint alakítják.
„Élni”. Minden egyes ember számára mást jelent az „élni” szó: munkát, kikapcsolódást,
üzletet, kultúrát, képzést, higiéniát, testápolást, gyermek vagy hozzátartozó ápolását,
betegápolást, sportot, otthoni életet, közlekedést, egészségügyi ellátást…. Ezek mind olyan
tevékenységek, amelyek kitöltik a mindennapjainkat, nap mint nap a napirendünkbe
kerülnek, akkor is ha sokféleképpen fordulnak elő függően attól, mennyi idősek vagyunk. És
pontosan ennek a kombinációnak kell megfelelni mindenkinek, akár nőnek akár férfinak.

Mindazonáltal, a társadalmunk még mindig olyan attitűdök szerint és munkaformák szerint működik
a városokban – szolgáltatások, időbeosztások, munkaidők – vagy család-medellek, amik nem
támogatják a nők és férfiak munka-magánélet egyensúlyát. A meglevő korlátok lebontása érdekében
mind a társadalomnak, mind a cégeknek meg kell újítania a „munkaidő” és a „megosztott családi
felelősség” fogalmát.Továbbá, a városoknak és azok képviselő-testületeinek olyan helyzetet és
környzetet kell teremtenie, amely alkalmas a gondolkozásmód megváltoztatására, használható és
élhető, úgy hogy mindenkinek sikerülhessen kiegyensúlyozott időbeosztással élni.
A helyi önkormányzatoknak elő kell segíteniük azon feltételek kialakítását, amelyek a városaikat,
településeiket és azpok területeit olyan hellyé teszik, „ahol jó élni”. Ezek a feltételek pozitív hatással
vannak és ha elősegítik őket, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei hozzájárulnak a népesség
megtartásához és növekedéséhez, a társadalmi-gazdasági fejlődés jó szinten való megtartásához,
befektetések vonzásához és az életminőség javításához a településen. Abban a világban, ahol a
munka és magánélet egyensúlya megteremtéséhez való jog valósággá válik, közvetlen hatása van a
polgárok jólétére és életminőségére.

1.8 Hogyan támogathatják a közpolitikák a munka és a magánélert
egyensúlyát?

A munka és a magánélet egyensúya bebizonyította, hogy egy sokdimenziós jelenség, amely a
következőképpen határozható meg:





Nagyszámú közreműködő kerül bevonásra (családok, munkáltatók, munkavállalók, közszféra,
szolgáltatás-nyújtók, …stb.);
Azon területek sokszínűsége, amelyek azonos célt szolgálva egyensúlyba kell, hogy kerüljenek
(munka, kikapcsolódás, hozzátartozó ápolása, …stb. ) és végül;
A munka-magánélet egyensúlyának megteremtéséhez vezető forgatókönyv egy komplex
rendszernek tűnik, amely a közösségi kezdeméányezések széles tárházát sorkaoztatja fel a
kapcsolatos és érdekek mentén, és amelyek a területi döntéshozatal különböző szintjein
valósulnak meg.


Ebben a tekintetben a közszférának be kell avatkoznia és központi szerepet kell játszania célzott
tevélkenységekkel a munka és magánélet egyensúlyának megteremtése érdekében az
állampolgárok életében.

Midőn e kérdéssel foglalkozunk, felvetődik a kérdés, hogy mik az alapvető okai annak, ha az emberek
nem tudják megteremteni az egyensúlyt az életükben a munka és a mgánélet között? A válasz
magában hordozza a közszféra bevonásának érveit és és tengelyét képezheti a fő közreműködő
elemek rendszerezését:

Mik azok az okok, amik képtelenné teszik az embereket arra, hogy egyensúlyt teremtsenek az
életükben a munka és a magánélet között?
■ Nemlétező vagy nem megfelelő időbeosztás mind egyéni mind magasabb szinten
■ A munka és a magánélet egyensúlya megkövetel egy sor pénzügyi, humán és infrastruktúrális
forrást, amelyek gyakran korlátozottak vagy elérhetetlenek.
■ A társadalmi képesség hiánya arra, hogy megértsük a munka és magánélet egyensúlyát, mint
emberi jogot arra, hogy képesek legyünk harmóniát teremteni az életünk különböző aspektusai
között, mint amilyen a munka, kikapcsolódás, család, közösségi tevékenységek, kultúra, stb.

A munka és magánélet egyensúlya érdekében tett közpolitikai lépések (stratégiák, programok és
kezdeményezések) mind azok körül a tényezők körül forognak, amelyek megakadályozzák a három

alapvető terület közötti harmónia megteremtését. A következő táblázatokban ezt mutatjuk be;
egyrészt részletes felsorolást adva a területekről ahol a közszférának be kell avatkoznia, másrészt
felsorolva milyen lépéseket kell tenni a kívánt cél elérése érdekében, más szóval hogyan kell
beavatkoznia a közhatóságoknak.
1.- AZ IDŐGAZDÁLKODÁS HIÁNYA VAGY HATÁSTALANSÁGA
A KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁS TERÜLETEI
TERÜLETEK
1. A rugalmas munkaidő bevezetéséhez
szükséges intézkedések

2. Munka és magánélet egyensúlya a
munkahelyen

3. Szállítási és közlekedési politikák

DEFINÍCIÓ
Ezek olyan intézkedések, amelyek a munkaidőt
és a munkaórákat rugalmassá teszik annak
érdekében, hogy az alkalmazottak hatékonyabb
módon osztghassák be az idejüket a magán és
családi életük különböző aspektusai szerint.2
Olyan szolgáltatások és infrastruktúra
elérhetősége, amely lehetővé teszi a dolgozó
emberek számára, hogy felesleges utazás nélkül
tegyenek eleget személyes feladataik vagy
szükségleteik megoldásához.
Olyan kezdeményezések, amelyek rövidítik az
utazással töltött időt az infrastruktúra
fejlesztésével, hatékony közösségi közlekedési
hálózatokkal vagy utazás-tervezéssel.

A LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEK TÍPUSAI, A MELYEK A MUNKAHELYI IDŐBEOSZTÁS OPTIMALIZÁLÁSÁT
SEGÍTIK ELŐ
A BEAVATKOZÁS
KONTEXTUSA
A köztestületeken belül: a
humán erőfporrás
menedzsment

LEHETSÉGEK TEVÉKENYSÉGEK






Beavatkozás s helyi
vállalkozásoknál: a
magánkezdeményezé
sek ösztönzése






A közhatóságokon túl




Az állampolgárságra
közvetlen hatással
bíró intézkedések:
beavatkozások az
időgazdálkodásba




A kollektív szerződéskötéskor olyan intézkedések
támogatása, amelyek segítik a munka és a magánélet
egynsúlyát
A jogszabályi rendelkezések javítása a közszférára
vonatkozóan.
A munka és magánélet egyensúlya érdekében hozott
rendelkezések folyamatos monitorozása és felügyelete
azok végrehajtása során.
Felmérések vezetése arról, hogy a amunkakörülmények
hogyan befolyásolják az alkalmazottak családi életét.
Olyan szolgáltatások és infrastruktúrák elérhetővé tétele,
amelyek lehetővél teszik az balkalmazottak számára,
hogy elintézzék személyes ügyeiket és igényeiket a
munkahelyről.
Pénzügyi és/vagy technikai támogatás nyújtása a
magánszektornak tervek beazonosítására és
végrehajtására a munka és magánélet egyensúly
érdekében
Kiválósági díj megalapítása cégek részére, a munka és
magánélet egyensúlya terén
Olyan tanúsítványok kiosztása a hatóság által hitelesítve,
amlyek bizonyítják, hogy a cég a munka és magánélet
egyensúlyának elkötelezettje
Támogató hálózat létrehozásának támogatása a cégek
között, akik elősegítik a munka és a magánélet
egyensúlyát
Közösségi marketing és nyilvánosság biztosítása azon
cégek számára, akik támogatják a munka és a magánélet
egyensúlyát
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
A menedzsment előtérbe helyezése és a közösségi
közlekedési hálózatok optimalizációja, valamint a munka
és magánélet egyensúlyára irányuló közpolitikák
tervezése során utazási tervek gyártása.

2. PÉNZÜGYI, HUMÁN ÉS INFRASTRUKTÚRÁLIS FORRÁSOK SZÜKSÉGESSÉGE
a KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁS TERÜLETEI
TERÜLET
1. A szolgáltatások és
infrastruktúra
elérhetőségének
javítása

DEFINÍCIÓ
 A munka és magánélet egyensúlyát támogató
szolgáltatások nyújtása: az otthoni felelősségek és
háztartási feladatok enyhítése (óvodák, iskolai
szolgáltatások a munka és magánélet egyensúlyáért,
szabadidős szolgáltatások gyerekeknek, idősek otthona,
stb.)
 Egyéb szolgáltatások kínálása: szabadidős tevékenységek
ösztönzése (sport lehetőségek, kulturális tevékenységek)
2. A szociális védelem
Pénzügyi támogatás nyújtása az egyes embereknek vagy
rendszerének
családoknak (anyasági és szülőknek járó támogatás, a
fejlesztése
veszélyeztetett terheseknek támogatás, adókedvezmény a
születésekkor…stb.)
3. A saját
Egységes, elérhetőbb és átláthatóbb munka-magánélet
adminisztratív
egyensúlyára vonatkozó politikák fejlesztése.
feladataival és
Az időigényes adminisztratív feladatok és eljárások egyszerűsítése
eljárásaival
annak érdekében, hogy az állampolgároknak több szabadidejük
kapcsolatosan
maradjon.
4. Magánszolgáltatások A magánszolgáltatások nagyon gyakran – koncesszió vagy
megszervezése és
alvállakozási szerződés keretében - eredetileg a közigazgatás által
koordinációja
nyújtott szolgáltatásokból fakadnak. Ezért etekintetben nagyon
fontos, hogy a szerződéskötési eljárás folyamán minőségi
feltételeket támasszanak. E kritériumoknak a közigazgatás által
értékelt kiválasztási kritériumok között kell szerepelniük.

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK TIPOLÓGIÁJA A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁT SZOLGÁLÓ
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK VALAMINT INFRASTRUKTÚRA SZOLGÁLTATÁSÁHOZ
A BEVATAKOZÁS
KONTEXTUSA

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK


A közhatóságokon túl:
közösségi szolgáltatások
nyújtása








Azon intézmények fejlesztése vagy támogatsáa, amelyek
gyermekeknek, időseknek vagy munkaképteleneknek
nyújtanak szolgáltatásokat
Pénzügyi támogatás nyújtása ahhoz, hogy elérhetővé
váljanak az intézmények, vagy szociális támogatás nyújtása a
gyermekvédelemhez, vagy azoknak, akik elkötelezettek az
idősek vagy munkaképtelen rokonok ápolásában.
A családi szolgáltatások elosztásához minőségi kritériumok
meghatározása és kvalifikált személyes képzés biztosítása.
Egyéb kezdeményezések elindítása: e szolgáltatások ajánlása
a közigazgatásban dolgozókkörében; annak kiértékelése,
hogy a munka és magánélet egyensúlya terén felbukkanó
igények mennyire találkoznak a közszolgáltatásokkal.
Felmérés vezetése az egészségügyi és szociális területeken
jelentkező igényekről és munkáról.

3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉG FELÉLESZTÉSE: A KÖZÖS FELELŐSSÉG ÖSZTÖNZÉSE
A KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁS TERÜLETEI
TERÜLETEK
1. Egyenlő esélyek biztosítása nők és
férfiak részére a foglalkoztatásban

2. A közös felelősség támogatása a
háztartásban

3. Tudatosság erősítése a vállalkozásokon
belül

4. Tudatosság erősítése más területi vagy
működési terület közigazgsatási
szervezeteiben

DEFINÍCIÓ
A társadalmi tudatosság növelése arra az
igényre, hogy a nőknek és férfiaknak azonos
feltételek álljanak rendelkezésre a
foglalkoztatásban, a diszkriminációs akadályak
felszámolása, és a fizetési különbségek
csökkentése nők és férfiak között.
A háztartási feladatok és szerepek egyenlő
megosztásának támogatása a családtagok, ezen
belül is különösen férfiak és nők között. A
normalizációs eljárás részének kellene ennek
lennie; amit a többi szervezet mellett a
hatóságoknak is aktavían kéne támogatni.
A vállalkozások ösztönzése arra, hogy elfogadják
a nekik ajánlott felelősségek felvállalását a saját
munkavállalóikra nézve és a társadalmi
felelősségben, mint a közös felelősségvállalási
modell részeként. Amellett, hogy mindez pozitív
hatással van a közvetlen kedvezményezettekre,
a munka és magánélet egyensúlya hozzájárul a
fejlődés és a vállalkozás bevételeinek
fokozásához, így következésképpen egy sokkal
fenntarthatóbb gazdasági modell szerinti
fejlődést tesz lehetővé.
Annak a tudastosságnak az erősítése, hogy a
helyi testületeknek megvan a hatalma, másfelől
potenciálisan hatással van más közigazgatási
szervezetek tudatosságának erősítésére,
amelyek tevékenysége más földrajzi vagy
működési területen van: minthogy
kiváltságosan közeli helyzetben vannak az
állampolgárokhoz és korlátoltak a lehetőségeik
a meghatározott területen különleges
szükségletekkel bírókra nézve, a helyi
önkormányzatok bebizonyították, hogy ők a
legjobb forrásai a jó gyakorlatoknak más
intézméynek számára.

LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGEK TIPOLÓGIÁJA A TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉHEZ A TÁRSADALOMBAN

A BEAVATKOZÁS
KONTEXTUSA
A közigazgatási
szervezeteken túl:
információk és társadalmi
tudatosság

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK









A tudatosság növelése a munkaórák és az időbeosztás
tekintetében annak érdekében, hogy egymással
kompatibilissé váljon a munka, család és iskola.
Közvetlen közösségi kampány szervezése az egyenlő
felelősségvállalásra otthon. Ezek a kampányok célozhatják a
társadalmat általában avgy csak egy egy speciális csoportot
(szülők, alkalmazottak…stb.)
Direkt kampányok végrehajtása az intézmények és
szövetségek támogatásával, tevékenységek kezdése a
társadalmi felelősség és az oktatás terén.
Kezdeméynezések bátorítása a magánszektorban a
társadalmi felelősségvállalás terébón és a jó gyakorlatok
átadása, átvétele.
Kezdeményezések bemutatása a médiával
együttműködésben.
Kampányok végrehajtása az általános oktatással és a
foglalkozással kapcsolatos képzés terén a tudatosság
növelésére.
Annak tanulmányozása, hogy miylen társadalmi értékek
vannak és milyen konfliktusok a munka és magánélet
egyensúlyának terén.

A munka és magánélet egyensúlyának gátjai

Korlátozott
források

Időhiány

Társadalmi
tudatosság
hiánya

Különböző kezdeményezések a gátló tényezők leküzdésére



Olyan szabályozási keret
meghatározása, amely megengedi és
ösztönzi a rugalmas munkaidőt
(flexitime, részmunkaidő, fizetett
anyasági vagy apasági szabadság..stb)
 Magán kezdeményezések segítése a
munka-magánélet támogatására a
munkahelyen.
 Olyan köüzlekedési és mobilitáso
politikák
fejlesztése,
amelyek
Public
administration,
as an
economic agent,
figyelembe veszik a munka és
should
structure egyensúlyát.
work-life balances policies for its
magánélet









Közösségi rendelkezések és/vagy
infrastruktúrák, amelyek támogatják a munka és
magánélet egyensúlyát és a a szabadidőt segítő
szolgáltatásokat
Erőforrások biztosítása a magánszektornak
(pénzügyi kedvezmények, támogatások…stb.) az
említett előnyök eléréséért
A közigazgatás, mint egy gazdasági szereplő
köteles struktúrált politikát kialakítani a munka
és magánélet egynsúlya érdekében a saját
munkavállalói valamint az állampolgárai számára
az egyszerűbb eljárásokkal
A privát szolgáltatások koordinációja,
szabályozása, felügyelete

Olyan workshopok, kampányok és egyéb
eszközök szervezése, amelyeknövelik a
társadalom tudatosságát a következő
hatásokat megcélozva:
 Nemi egyenlőség a
foglalkoztatásban
 Közös felelősségvállalás a
háztartásban
 Magánszektor
 Közszféra

1.9. Norvégia és Spanyolország, két különböző valóság egyazon kihívással
szembesülve
Ahogyan korábban említettük, mind Norvégia mind Spanyolország együttműködnek az Egyensúly
Projektben azt remélve, hogy tanulnak egymástól a különböző összefügésekről, és kicserélik jó
gyakorlataikat. Természetesen igaz, hogy a két ország két különböző valóságot tükröz földrajzi,
demográfiai, társadalmi-gazdasági, és munkaügyi értelemben. Mindazonáltal, az is igaz, hogy
mindkettő ugyanazzal a kihívással szembesül: elérni a munka és a magánélet egyensúlyát az
állampolgárai számára.
Ez a rész a két ország kontextusát mutatja be röviden, így lehetővé válik megérteni a társadalmigazdasági környezetet amelyben a vizsgált jó gyakorlatok működnek, amit ebben az útmutatóban
bemutatunk.
Földrajzi és demográfiai szempontból
Norvégia2 323,802 km2 területű a tavakkal együtt és ritkán lakott (4.799.252 lakossal 2008-ban). A
népesség nagy része a 430 településen él, amelyből mindössze 5 település nagyobb lélekszámú, mint
100 ezer lakos. Spanyolország3 505.990 km2-es területén többmint 8000 település van, és népessége
majdnem 10-szer nagyobb, mint Norvégiáé (46.745.807 lakos 2009. januárjában). A népesség
túlnyomóan a nagy városi csomópontokba sűrűsödik.
A norvég lakosság kissé fiatalabb, mint a spanyol. A születési ráta kissé magasabb Morvégiában, mint
Spanyolországban (1000 lakosra jut 11 születés Spanyolországban, míg Norvégiában ez felkúszott 12,6ig). Másrészt, a 65 év felettiek többen vannak Spanyolországban; és a gondozásra szoruló 65 év
felettiek aránya a 15 és 65 év közöttiek viszonyítva 24%, amely két százalékponttal magasabb, mint a
hasonló norvég adat.4
Gazdasági szempontból5
Az egész világon Norvégia a harmadik legnagyobb olajexportőr. Az egy főre eső bevételek tekintetében
a lista élén helyezkedik el (64.700 euró fejenként), csupán Luxemburg előzi meg ebben. Ez messze
túlhaladja az európai átlagot, (EU -27=100) az egy főre eső bevételi index; a vásárlóerő ehhez 174.8
volt 2008-ban.
Az egy főre jutó szám Spanyolországban 24.000 euró per lakos, amely a bevételek tekintetében az EU27-ek körében a középmezőnybe sorolja Spanyolországot (104,3 a bruttó hazai terméknek, a
vásárlóerő paritása szerint mérve).
A közkiadások szintje a bruttó hazai termékhez viszonyítva mindkét országban hasonló (40%-a a GDPnek 2008-ban). Mindazonáltal a területi megoszlás különböző. Spanyolországban a közigazgatás
közbenső szintje (Comunidades Autonomas) regionális autonóm önkormányzat jelentős
kompetenciákkal bír, hiszen a GDP 16%-nak elköltéséért felelt 2008-ban, amely azonos
2

A Norvég Statisztikai Hivatal adatai alapján. A Norvég Külügyi Hivatal kiadott egy sorozatot, ennek 2009-ben
megejelent számából származnak az adatok. Minifacts on Norway/2009.
3
Az adatok a Spanyol Nemzeti Statisztikai Intézetből származnak. INebase.2010. Önkormányzati népszámlálás.
4
Az Eurostat 2009-es adatai alapján.
5
Az adatok az Eurostatból származnak 2009-ből,

Spanyolországban az országos szint által menedzselt összeggel. Másrészt azonban Norvégiában a helyi
közigazgatás számára biztosított források (13%-a a GDP-nek) kétszer akkorák, mint Spanyolországban
(GDP 6%-a).
Munkaügyi szempontból6
A munkaerőpiac szerkezete és jellegzetességei mind ÍNorvégiában mind Spanyolországban nagyon
különbözőek és két teljesen különböző modellnek felelnek meg.
A norvég munkaerőpiac legfontosabb ismérvei a magas gazdasági aktivitás (a 15és 65 év közöttiek 76%a a férfiak esetéebn, 70% a nők esetében) és nagyon alacsony munkanélküli ráta (3,6% a nők és 2,9%
a férfiak esetében).
A spanyol munkaerőpiacon más a helyzet: alacsonyabb az aktivitási ráta (nők esetében 51% csupán, a
férfiaknál ez 68%), magasabb a munkanélküli ráta, amely 2009 második felében egészen 17,9%-ra
ugrott fel, nagybb hatást mutatva a nőknél (18,3%), mint a férfiaknál (17,6%).
Másrészt, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma Norvégiában magasabb (29,1%) mint
Spanyolországban (12,9%). Miközben a részmunkaidős piacot mindkét országban a nők uralják
Spanyoloországban 23,5%-a a nőknek részmunkaidős szerződéssel bír, míg ez a száma Norvégiában
44,3%. A férfi részmunkaidős foglalkoztatottak aránya 4,7% Spanyolországban és 15,8 % Norvégiában.
A fizetett munkával töltött heti óraszámok tekintetében Spanyolországban 2008-ban az átlag 41,9 óra
volt hetente. Norvégiában nem haladja meg a 40 órát ez a szám, amennyiben a teljes munkaidős
foglalkoztatottakat nézzük. Mégis, mindkét országban a nők dolgoznak kevesebbet, mint a férfiak.
Ebben a tekintetben a nemek közti különbségek Norvégiában kisebbnek tűnnek.
Társadalmi szempont: a hosszútávú gondozs és az időhasználat7
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan próbálják az emberek megteremteni az egynsúlyt a munkájuk és a
magánéletük között, különböző megközelítések szerint kell vizsgálódnunk. Például, hogyan gondozzák
a gyermeiket az emberek.
2007-ben Norvégiában a gyermekek gondozását 61%-ban három éves korukig kizárólag az apa vagy az
anya látták el, ezzel szemben Spanyolországban 44% ez az arány. Ez utóbbi esetben van egy rés azon 3
év alatti gyermekek esetében, akiket intézményi formában látnak el (61%), és azok között, akiket csak
az anyjuk vagy az apjuk lát el (44%), hiszen a két csoporton kívülieket valamely közeli hozzátartozó
gondoz, vagy egy másik személy, aki a háztartáshoz tartozik. A három évesektől az iskoláskorúak között
magasabb az aránya azoknak Norvégiában, akiket otthon nevelnek (20%), mint Spanyolországban (6%).
Habár már Norvégiában is változik a helyzet, hiszen az egy és hatéves közötti gyermekeknek joguk van
a napközbeni ellátáshoz egy maximált áron 2009. január 1-től.

6

Az adatok 2009 második feléből származnak, amely egy stabil időszak volt a foglalkoztatás szempontjából. Az
adatok az Eurostattól származnak 2009-ből.
7
Az adatok az Eurostat 2009-es adataiból származnak, a legutolsó jüóváhagyott statisztikából.

Érdekes megviszgálni azt is, hogyan menedzselik, és mire használják az idejüket az emberek, milyen
szokásaik alakultak ki.8 Ebben a tekintetben a norvégok naponta egy órával többet pihennek, mint a
spanyolok, akik több időt szentelnek a háztartási munkákra.
Hasonlóképpen, lényeges különbség van a nők és a férfiak között Spanyolországban főleg: a spanyol
nők négy órát és 55 percet töltenek a háztartási kötelezettségekkel, szemben a spanyol férfiak egy óra
és 37 percével. Norvégiában a nők 3 óra és 47 percet, a norvég férfiak 2 órát éd 21 percet töltenek
házimunkával.
Az általános trend azt sugallja, hogy a spanyol nők inkább a szabadidejük egy részéről mondanak le
azért, hogy elláthassák a házimunkát, amíg a norvég nők inkább a munkaidejüket csökkentik a
házimunka elvégzése érdekében.

8

Eurostat (2009) és Európai Idő Felmérés (2006)

2.A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése
érdekében kidolgozott jó gyakorlatok elemzése
A következő oldalakon azoknak a kezdeményezéseknek az elemzését mutatjuk be, amelyeket a norvég
és a spanyol önkormányzatok nújtottak be és a feltétlekeket teljesítve, legjobb gyakorlatoknak
tekinthetők. A feltételeket az előző, módszertani részben már bemutattuk az „Egyensúly” projektre
vonatkozóan. Más kezdeményezeéseket is belefoglaltunk ebbe az összefoglalóba teljessé téve ezzel az
elemzést.
A következő kategóriákba dorol legjobb gyakorlatokat vizsgáltuk:
1. Integrált megközelítéssel támogatja a munka és a magnáélet egyensúlyát. Itt azokat a
kezdeményezéseket vizsgáljuk e fejezetben, amelyek integrált módszert adaptálva támogatják
a munka és magánélet egyensúlyát helyi szinten. Az inegtrált módszer azon az alapelven
nyugszik, hogy a munka és a magánélet egyensúlya az egész társadalomra hatással van: nőkre
és férfiakra, az aktív népességre és az ápolásra szorulókra, a cégekre és a magánszemélyekre,
a közigazgatási szervekre és az önkormányzati működés különböző területeire és szektoraira
(szociális szolgáltatások, foglalkoztatás, képzés, egészségügy, kultúra, stb.)
2. Egy cél: megszervezni és megtakarítani az időt. A vizsgált kezdeményezések e tárgykörben az
önkormányzatok által támogatott tevékenységek azzal a céllal, hogy jobb időgazdálkodást
biztosítsanak, akár a rugalmas idő vagy a munkahely rugalmassá tételével, akár a
magánszektorban, akár az önkormányzatoknál, vagy olyan beavatkozásokkal, amelyek
összehangolják az időt, szolgáltatásokat és helyszíneket az állampolgárok igényeivel.
3. Önkormányzatok, mint szolgáltatás-nyújtók és megszervezők: Ezen kezdeményezések között
olyanokat találunk, amelyekkel az önkormányzatok a munka és magánélet egyensúlyát
biztosítandó szolgáltatások és infrastruktúra generálói, korrdinátorai és veóédelmezői.
4. A mentalitás megváltoztatása: ötletek és tudatosság kérdése. Ez a rész az önkormányztok által
végrehajtott kezdeményezéseket öleli fel, amelyekben az ünkormányzatok mint katalizátorok
működtek a mentalitás megváltoztatása és a tudatosság növelése érdekében kommunikációs
kampányokkal, azzal a céllal, hogy módosítsák a társadalmi, gazdasági és üzleti struktúrákat a
területükön az állampolgári igényeknek és elvárásoknak megfelelően.

2.1 Integrált
támogatására

megközelítés

a

munka

és

magánélet

egynsúlyának

A munka és magánélet egyensúlya bebizonyította, hogy egy komplex és sokdimenziós jelenség, amely
nem csupán hatással van az emberek életére, de kisebb nagyobb mértékben közvetlenül bevonja
azokat a társadalmi szereplőket, akik felelősséggel bírnak kisebb nagyobb mértékben. Ez a körülmény
teszi szükségessé a hatóság bevonását, az emberekhez legköezelebb levő szinten, vagyis a helyi
önkormányzatokét.
Ebben a tekintetben a munka és magánélet komplex természete – a mód, ahogyan az emberek
különböző élettereit harmónizálják egymással biztosítva a részvételt a személyes, családi, munkahelyi
és otthoni szférában- egy globális megközelítést igényel a problémák megoldására a beavatkozási
lehetőségek különböző szemszögeiből.

2006-ban Aviles város önkormányzata végrehajtotta „Aviles megtalálja a munka és magánélet
egyensúlyát” elnevezésű önkormányzati tervét. A terv két megküólönböztetett tevékenységi területre
tagolódott:
 Belső beavatkozás területe. Ebben a rész az önkormányzat, mint munkáltató, és mint felelős
szerv jelenik meg a munkavállalói megfelelő munkakörülményeinek megteremtésére. A belső
beavatkozésok speciális tevékenységek képében jelentek meg, összegyűjtve a „Megállapodás
a köztisztviselők munkkörülményeiről Aviles Városi Önkormányzatában 2008-2011” című
dokumentumban.
 Külső beavatkozások területe. Ez a terület azokat az eszközöket és kezdeményezéseket
foglalja magában, amelyek az állampolgárok munka és magánéletének egyensúlyát támogatja.
Etekintetben az önkormányzat három alapvető kategóriába rangsorolta a munka és magánélet
egyensúlyát támogató szolgáltatási fejlesztését: képzés (a tanítás utáni ellátást nyújtó iskolák,
önkormányzati bölcsődék a 3 éven alauliaknak és tevékenységek szervezése gyerekeknek az
iskolai szünetre), szakképzés és foglalkoztatás (önkormányzati játékközpont a három éven
aluliaknak, akiknek a szülei (többségében nők) önkormányzat által támoagtott szakképzésben,
karriertanácsodáson…stb. vesznek részt) és szociális szolgáltatások (otthonápolás).

Az utóbbi években Castelldefels városi önkormányzata tapasztalhatott egy meglehetős fejlődést: 2003ban a plenáris közgyűlés elfogadott egy indítványt a következő címmel: „a munka és magánélet
egyensúlyának támogatása az állampolgárok körében a mindennapi élet és az időhasználat új
modelljének megalkotása céljából”. Attól fogva valamennyi szereplő, akit bevontak elkötelezettséget,
tudatosságot és politikai támogatást nyújt, részt vesz valamennyi e témában rendezett közösségi
eseményen, találkozón és vitán. Erőfeszítéseiket és a folyamatos kommunikációjukat a terv
kiterjesztésévelkakpcsolatsoan, megvalósításának előkészítését a program 2005-ös végrehajtása
koronázta az Egsélyegyenlőségi Terv keretében.
A városi tanács a munka és magánélet egyensúlyát alapvető állampolgári jognak tekintik, amit a
meghatározó és átfogó szociális politkákkal, a városi infrastrutúrákkal és a szolgáltatásokkal kell
támogatni az egyensúly elősegítésének céljával a polgárok életében mind az otthoni szférájukban mind
azon túl. A közösségi beavatkozások az olyan politikák irányába mutatnak, amelyeknek a célja „a
férfiként a világ részének lenni” gondolkodásmód átalakítása és a „gondozási feladatok
felértékelődése”. Ebből a perspektívából alapvető jelentőséggel bír a férfiak bevonása a családi és az
otthoni világba, biztosítva hogy elkötelezzék magukat a közös felelősség mellett.
A két célt észben tartva készítettek egy térképet az időgazdálkodással kapcsolatos
kezdeményezésekről. Azok a kezdeményezések különösen a tudatosság növelésére, az
időgazdálkodásra, információs technológiákra és kommunikációra valamint az utazásra
összpontosítanak. A kezdeményezéseket mind befelé irányulva, az önkormányzaton belül, mind kifelé,
a polgárokat megcélozva tervezték meg.

A Navarre-i Nemi Egyenlőségért Intézet (Instituto Navarro para la Igualdad, INAI) szerint a közösségi
politikáknak segíteniuk kell a férfiakat és a nőket is a munkájuk és magánéletük közötti egyensúly

kialakításában azzal, hogy jobb eszközöket és szolgáltatásokat nyújtanak a hoszzútávú gondozásban,
új formájú munkaügyi szervezeteket hoznak létre, új megközelítéseket alkalmaznak a humán
erőforrásmenedzsmentben és a munkakörülmények alakításában a helyi önkormányzatokban és
szervezeteikben.
Az Intézet végrehajtotta a Helyi Önkormányzati Programot a Munka és Magánélet Egyensúlyáért, amit
számos város támogatott a Navarre-i Autonóm Régióban. A program technikai segítséget nyújt a
megállapodás gyakorlati alkalmazásához, és számos képzési programot kínál a bevonásra kerülő
szereplők számára és anyagokat a társadalmi tudatosság növelésére. Pénzügyi segítséget is nyújt
néhány, megegyezés szerinti kezdeményezéshez. Egy általános módszertan került kialakításra a
következő tevékenységek elindításához: a városi tanácson belüli megállapodás elérése, a szükséges
bizottságok megszervezése és létrehozása, a megállapodás tartalmának kialakítása, a munkaülések
megszervezése, a bevatakozások határainak kijelölése, a monitoring és kiértékelés mechanizmusának
kijelölése és végül a megállapodás aláírása.
2006-ban Estella-Lizarra városi tanácsa elkezdte végrehajtani a helyi Megállapodást „ A munka és
magánélet közötti egyensúly terjesztése: a tudás és a tudatosság lehetővé teszi a megértést és a
bekapcsolódást”. A megállapodás olyan változást ösztönöz a mentalitásban, amely egyensúlyra
törekszik a háztartási kötelezettségek és feladatok elosztásában, és sokkal egyenlőbb időbeosztást
tesz lehetővé. Ez a beavatkozási stratégia a tudatosság erősítésére épít, az együttes szülői felelősség
támogatási kampányával az iskolák bevonásával, a média aktív bevonásával. Az oktatás szintén fontos
szerepet játszik: nem csupán a férfiakra összpontosítanak, hogy legyenek együttműködőbbek a
háztartásban és a gyereknevelésben, hanem meghatároz olyan szereplőket is, akiknek fontos szerepük
van a mentalitás megváltoztatásában Estella-Lizarraban (iskolai tanárok, szociális munkások a női
menedékházakban, kórházi személyzet, védőnők, szülésznők.)
A munka és magánélet egyensúlyával kapcsolatos szolgáltatások Estella központi működési területét
jelentik. Értelmezésük szerint ez állampolgári jog, de soha nem gondolják azt, hogy ez az egyetlen
stratégia a nők életében az egyensúly meglelésére. A Helyi Megállapodás céljai között szerepelnek
úttörő jellegű és elengedhetetlen szolgáltatások, mint a „jubiloteka” (egy hely, ahol egyszerű, ápolásra
szoruló idős emberek részt vehetnek tevékenységekben, játékokban, workshopokban,…stb.) vagy a
„ludobebeteka” (gyermekfelügyelet nyáron, húsvétkor és karácsonykor). Az a cél, hogy egy idő után
ezek a szolgálattások beépüljenek a település normális működésébe és zolgáltatásai közé, így a munka
és magánélet egyensúlya ne gátolja a szükségszerű közös felelősséget nők és férfiak között a háztartási
feladatok ellátásában, és a gyermeknevelésben, hozzátartozók ápolásában.

Eltérő kontextusban, de még mindig a munka-magánélet egyensúlyát támogató társadalmi
szerződéssel kapcsolatban, Granada Városi Tanácsa létrehozta a Munka-Magánélet Egyensúlya
Tanácsadó Testületet az EU EQUAL kezdeményezése keretében támogatott projektben. A Testület
helyi szociális szereplőkből áll (helyi testületek, szakszervezetek, üzleti és társadalmi szervezetek..stb.)
és arra törekszik, hogy hatékony választ adjon a munka és magánélet egyensúlyára vonatkozó
kérdésre.
A Testület volt a kezdete a mostani Helyi Munka és Magánélet Egyensúlyáról szóló Megállapodásnak
Granada városában, amelynek a célja a társadalmi, politikai és gazdasági szereplők bevonásával

döntéshozatali eljárások megalkotása volt a munka és magánélet egyensúlyával kapcsolatban globális
értelemben véve.

Barcelona Városi Tanácsának az Idő Új Társadalmi Használata Részlege integrált politikákat hajtott
végre arra a tézisre alapozva, hogy a munka-magánélet egynsúlyán túlmegy az idő használatának közös
felelőssége. A Részleg azzal érvelt, hogy a munka és magánélet egyensúlya gyakran a nőkkel
kapcsolódott össze és figyelmen kívül hagyta az idők és helyszínek szervezésénél, mint pl. napirendek
összeállításánál vagy egy cég berendezkedésének megszervezése. Az Idő Új Társadalmi Használata
Részleg arra törekszik, hogy azon a módon változtasson, ahoygan az egyének beosztják az idejüket,
azzal, hogy lépéseket tesznek az attitűdök megváltoztatására, ezáltal a nők és a férfiak képesek lesznek
összehangolni az időbeosztásukat, ami egy sokkal egyenlőbb társadalomhoz vezet a szociális ellátás
támogatásával, és az egyenlő esélyek rendszerével. Ezeket a célokat szem előtt tartva mainstream
eszközöket vezeteek be a jobb időmenedzsment érdekében Barcelonában, amely alapvető eleme a jó
életminőségnek. Speciálisan, az Idő Új Társadalmi Használata Program keretében végrehajtott helyi
időgazdálkodási politikák két alapvető elemet vesznek figyelembe. Az egyik a szomszédsági politika,
amit a napi problémák orvoslására vezettek be „Szomszédsági idő, megosztott oktatási idő” program
címmel. Másrészt a helyi politikák ösztönzik az információs és kommunikációs technológiák (ICT)
használatát, amellyel az egyének segítséget nyernek a jobb időbeosztásukhoz, a cégek pedig növelhetik
a versenyképességüket vele. Hasonlóképpen, számos kampányt fejlesztettek a „bcn.es time” (bcn.es
tiempo) website használatának népszerűsítésére, mint egy olyan eszköz, amely segít online elintézni a
hivatalos teendőket, vagy a „Vállalkozások Hálózata az Idő Új Társadalmi Használatáért”, amelynek
célja, hogy a cégek változtassanak az idő és hely megszervezési módszerein a vállalkozásokon belül.
A Részleg felelőssége, hogy tükröt tartson, vitát kezdeméynezzen és növelje a tudatosságot a népesség
és a többi társadalmi szereplő körében arra nézve, hogy milyen hatókörben és hogyan használják az
idejüket, azzal a céllal, hogy elterjessze a gondolatot, miszerint minden állampolgárnak joga van
eldönteni, hogyan használja a saját idejét. Ebben a felfogásban született néhány kezdeményezés
például az „IdőLaboratórium” – eszköz, amellyel átláthatóbbá válik az időgazdalkodási politika , vagy
a „Tanulmányi Terv” kifejlesztése vagy az úgynevezett „Idő Dossziék”.
Tovább a Részleg ösztönzi az online kommunikáció használatát, int a tudás és kezdeményezések
megosztásának eszközét és lehetőséget arra, hogy megvitassák a különböző időgazdálkodási
politikákat. Barcelona tagja az „Európai Városok Hálózatának” és Barcelona Tartományi Kormányával
együtt támogatja a „Városok és Települések Hálózatát az Idő Új Használatáért”.

Mivel Norvégiában a munka és magánélet egyensúlyának támogatása közeli kapcsolatban áll a nők és
férfiak esélyegyenlőségének ügyével, ezért a dél-norvégiai Vest Agder Megyei Tanács példája kerül
ide, ahol felállították a Nemi Egyenlőség Regionális Tanácsát.
Ennek a Tanácsnak az a célja, hogy segítse az emberek életminőségének javítását ezen a téren, amely
kedvezőtlenebb képet mutat az egyenlő lehetőségek szempontjából, mint Norvégia más részein. E
testületnek a céljai, amely különböző regionális társadalmi szereplőkből áll (regionális kormányzat,
vállakozások szövetségei, szakszervezetek, egyetem, a Társadalmi Jólét Nemzeti Ügynökségének

regionális delegációja, és a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége): a nemek közötti
esélyegyenlőséget mainstream elvként bemutatni mind a regionális politikákban, mind pedig a
fejlesztési stratégiákban.
Vitakezdeményezési céllal a megye kutatások elvégzését támogatja a nemek közti egyenlőség témában
és részt vesz az e tárgyban szervezett regionális és országos konferenciákon. Vest Adgerben a Nemi
Egyenlőség Regionális Tanácsa kísérleti projektet hajtott végre „Szabad Választás” címmel, amely
különösen érdekes témánk szempontjából. Ez a kezdeményezés a diákok támogatásáról szól
(különösen a 13 és 14 évesekről) annak érdekében, hogy szabadon választhassanak a képzésükről és
karrierjükről és a döntéshozási folyamatban ne befolyásolja őket senki (sem a szülők, sem a társadalmi
sztereotípiák). A végreahajtott intézkedések között meg kell említeni a férfi gondozó kinevezését az
óvodákban, hogy a gyermekek lássák például, ahogyan egy férfi elkészíti a cumisüvegbe a babaételt és
ezáltal a gyerekek képessé váljanak a hagyományos nemi szerepekkel szakítni már életük nagyon korai
szakaszában.

ÖSSZEFOGLALÁS A
MUNKA ÉS MAGÁNÉLET
KEZDEMÉNYEZÉSEK VÉGREHAJTÁSI MÓDJAIRÓL

EGYENSÚLYÁT

TÉMOGATÓ

INTEGRÁLT

Azokat az alapvető elemeket és sajátosságokat gyűjtöttük itt össze, amelyeket fiygelembe kell venni a
munka és magánélet egyensúlyát támogató integrált kezdeményezések sikere érdekében:
1. Intgeráció: a különböző intézkedések megértéséhez és végrehajtásához koordinálni kell a
széles skálán elhelyezkedő tevékenységi területekről érkező inputokat, mint a képzés, szakmai
képzés és foglalkoztatás, szociális szolgáltatások, nőknek szóló szolgáltatások, egészségügy,
közlekedés, várostervezés, …stb.
2. Mainstreaming a különböző tevékenységi területek és végrehajtandó programok között. A
különböző kezdeményezéseket két okból szokták részlegek közöttinek tekinteni: a) egy részleg
koordinálja őket (pl. Női Szolgáltatások, Társadalmi Jólét, Idő Új Használata Részlegek)
együttműködésben a többi részleggel, akiknek még közük van a munka és magánélet
egynsúlya témához vagy b) mert bevonják a részlegek közötti együttműködést és azok helyi
szolgáltatásait a működésükbe.
3. A vezetés és a politikai támogatás fölöttébb lényeges az effajta kezdeményezésekhez, amely
nem csupán a technikai személyzet részvételét és erőfeszítéseit követelik meg, hanem
valamennyi regionálsi társadalmi szereplőét.
4. Az ésszerűség kritériumának alkalmazása szintén hozzájárul a kezdeméynezséek sikeréhez.
Etekintetben fontos a meglévő erőforrások maximalizálása koordinált menezdsmenttel és a
kettősségek, valamint az egymást átfedő programok és kezdeméynezések kerülése.
5. Valamennyi vizsgált kezdeémyezsé a következő metodológiai folyamatra épül: elemzéstervezés-kiértékelés. Az első lépés a szükségletek és erőforrások felmérése. Aztán a céolat és
intézkedéseket kell beazonosítani, valamint az ehhez szükséges tevékenységeket kielemezni.
Végül a monitoring és a kiértékelés mechanizmusait határozzuk meg. Ebben a tekintetben a
kezdeményezés kifejlesztéséért felelős személyek társadalmi tudatossága és képzettsége
bizonyítottan nélkülözhetetlen a kívánt eredmények elérésében.

2.2. EGY A CÉL: AZ IDŐVEL GAZDÁLKODNI ÉS MEGTAKARÍTANI
Az idő egy szűkös, de annál sokoldalúbb erőforrás. Annak használata, prioritásai és elosztása hatással
van az életminőségünkre. Ebben a tekintetben a munka és magánélet egyensúlyára gátként hat a nem
hatékony időgazdálkodás, amely meghiúsítja a társadalom által kitűzőtt célként az egyensúly elérését
az életükben. Amennyiben képtelenek vagyunk a rendelkezésünkre álló időt maximálisan kihasználni,
a kísérletünk, hogy az életünk különböző területeit harmóniába állítsuk – személyes idő, családi idő,
munkaidő, szabadidő, közösségre fordított idő… stb. – majdnem lehetetlen vállalkozássá válik.
Fontos megjegyezni, hogy az élet különböző területei közötti egyensúlyhiány nem csak attól
következhet be, hogy bizonyos aspektusoknak túl nagy jelentőséget tulajdonítanak, hanem amiatt is
előállhat, ha nem megfelelően tervezik az időt, vagy a helyszíneket amikor megprüóbálják kielégítően
beosztani azokat. A munkanapok nem megfelelő beosztása, a munkaidő és nyitvatartási idő
rugalmatlan kezelése, az időfecsérlő ingázás vagy a közlekedési tervezés és a várostervezés
állampolgári igényeket és azok idejét figyelmen kívül hagyó módon kivitelezése mind gátjai a munka
és magánélet egyensúlyának.

2.2.1 Rugamasság a munkaórákban és a munkahelyen
Hagyományosan a munka és magánélet egyensúlya a munka és az idő párosításának szempontjából
került a fiygelem középpontjába. E mögött a az összefüggés mögött az a nemi munkaügyi megközelítés
húzódott, hogy a produktív munkát a férfiak, mint kenyérkeresők végzik, így a foglalkoztatási formák
és állampolgári jogok is ehhez igazodtak. A produktív munkát állították szembe a reproduktív
munkával, amelynek értelmezését az otthoni szférára korlátozták, társadalmilag és gazdaságilag
láthatatlanul, és a háztartási munkával, a gyermekneveléssel és a begetápolással kötötték össze.
Ebben a tekintetben hagsúlyozni kell, hogy a munkaidő értelmezése döntő tényező az iparodosodás
folyamatának valamint a termelési folyamatok megszervezésének megértésében, ugyanakkor
meghatározza az ipari társadalmak gondolkodási módját és életvitelét is. A munkaidő kifejezés
relevanciája akadémiai és intellektuális vitákon mutat túl: a munka és magánélet egyensúlya
általánosan elfogadottan jelentős komponenssé vált az európai foglalkoztatási és szociális politikákban
az 1997-ben Luxemburgban megrendezett rendkívüli Európai Tanácsi Találkozó a foglalkoztatásról óta.
Attól kezdve szerepel a munka és magánélet egyensúlya napirendként a tárasadlmi, törvénykezési, és
politikai napirendeken. 2006-ban Spanyolországban hozták létre a Foglalkoztatási és Társadalmi Jóléti
Bizottságon belül azt az albizottságot, amelynek a feladata volt egy jelentést összeállítani a munkaidő
megszervezésének, alkalmasságának és rugalmasságának a kielemzésére, valamint arra a célra, hogy
mennyire lehet a munkaidőket a munka és magánélet egynesúlyának támogatása érdekében
módosítani.
Az igazság azonban az, hogy a munka és magánélet egynsúlya tekintetében javított munkafeltételek
ellenére a fizetett munkaidő még mindig életünk és városaink fő fókuszát képezi. Nagyon gyakran a
fizetett mnukaidő határozza meg a napjainkat olyannyira, hogy más tevékenységeket és időket nem
veszünk figyelembe, háttérbe szorulnak és láthatatlanok maradnak.

Patricia Hewitt9, atradícionális nemi szerpeket tanulmányozva jutott arra a szélsőséges és erős
gondolatra, hogy „az az diő, amit egy férfi a fizetett munkájára fordít, meghatározza azt az időt,
amennyit a családjára fordít, míg a nők által a családjukba fektetett idő meghatározza azt az
időmennyiséget, amennyit a fizetett munkájukra tudnak fordítani”.
Mindazonáltal, ahogyan korábban is említettük, ernnek a modellnek a változtathatóságát vizsgáljuk
éppen: sokkal rugalmasabb idő- és hely- gazdálkodás, vagy a különböző életszakaszra módosított
karrierutak tervezése csak néhány a fő társadalmi igények közül.
Ezeket az igényeket részben a társadalom kívánja meg, ugyanakkor a magánszektor is ösztönzi azokat,
jóllehet más célokat szem előtt tartva. A következőkben jöjjön néhány társadalmi-demográfiai
tényező, amely változásokat idéz elő10:







A nők beillesztése a munkaerőpiacra
Az időbeosztással kapcsolatos konfliktusok (munka, iskola, szabadidő, szolgáltatások)
Szűkös időkeret, amely a szülők rendelkezésére áll a gyermekük oktatására
Az idősek számának növekedése és a hosszútávú ápolásban felmerülő igények
20. századi betegségek (többek között stressz, szorongás, depresszió vagy munka-függés)
Az utazási távolságok növekedése az otthon és a munkahely között csökkenti a szabadidő
mennyiségét, amivel az emberek munka után szabadon rendelkezhetnek

Ugyanakkor különböző okok miatt a magánszektor is támogatja a rugalmas munkaidőt és humán
erőforrás menedzsmentet. Elsősorban a jelenlegi gazdasági környezet erős versenyt generál és a
gazdasági szektor alapozza meg a szolgáltatási szektort, ami hozzáadott értéket képez. A
humánerőforrás erős pozícióval bír a gazdasági forgatókönyvben, mivel a tehetség és az emberi tőke
nélkülözhetetlenül fontos szerepet játszanak.
Azonban a demográfiai és szociológiai trendek, amelyekt olyan aspektusok befolyásolnak, mint az
egyensúly megváltozott észlelése (egyéni és szakmai) a populáció öregedése, a nők munkaerőpiaci
integrációja, bizonyos zsakmák eltűnése, stb. nagy gondokat okoznak a human tőke vonzásában és
megtartásában.
Észben tartva, hogy a munka és magánélet egyensúlya nélkülözhetetlen az egyéni fejlődéshez, a
munka és magánélet egynsúlyát támogató politikák a versenyelőny megszerzésének és megtartásának
eszközei lehetnek, azzal, hogy ösztönzik és megőrzik a vállalkozások legfontosabb vagyonát: az emberi
tőkét.
Ezáltal amennyire ezek a politikák biztosítják a munkaidő és helygazdálkodás optimalizációját, annyira
egy autentikus lehetőséget is biztosítanak a szervezet működésének fejlesztésére a hatékony emberi
erőforrásgazdálkodáson keresztül.

9

Prieto, C. y Ramos, R. (1999). “El tiempo de trabajo: entre la competitividad y los tiempos sociales”, in F.
Miguelez y J.Prieto (dir.).Las relaciones de empleo en España. Siglo XXI, Madrid, p. 484.
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Chinchilla, N. y Leon, C. (2005). Guia de las buenas practicas de la empresa flexible. Consejeria de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid y Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE. Madrid.

2.2.2 Helyi vállalkozások bevonása – magánkezdeményezések ösztönzése
Amikor ezt a megközelítést vizsgáljuk, felmerül a következő kérdés: milyen szerepet kell betölteniük
a helyi képviselőtestületeknek a munka és magánélet egyensúlyának eléréséhez tervezett politikák
kifejlesztésében és végrehajtásában?
Ahogyan ebben az útmutatóban leírt jó gyakorlatokból látható, a közösségi beavatkozás nem jelenti
azt, hogy különleges intézkedéseket tesznek a munka és magánélet egyensúlyának elérésére.
Mindenekelőtt ezek a lehetőségek túlmutatnak az önkormányzatok kompetenciáin, másrészt nemcsak
egyfajta út létezik, vagy inkább, a magatartást a tevékenység, pozícvió vagy a szervezet mérete
határozza meg. Ebben a tekintetben a helyi képviselőtestületek a felelőssége kiterjed: az információszolgáltatásra, a társadalmi tudatosság növelésére, és a munkaidő és munkahely megszervezésének
újragondolásával a vállalkozások motiválása és ezáltal a munka és magánélet egyensúlyának
támogatása.
Minden városban vagy településen különböző beavatkozásokkal lehet élni, azonban mindenütt van
egy közös elem a vállalkozások motiválása és a tudatosság növelése terén a munka és magánélet
megteremtése érdekében: a termelékenységi potenciálok növelése. Ez a kulcsfontosságú stratégia a
következő előnyökkel jár együtt az emberi erőforrás-menedzsment területén:
1. A munkahelyi légkör és az eredmények sokkal hatékonyabb kommunikációt eredményez a
menedzsment és a munkavállalók között, amely fellendíti ez utóbbiak motivációját a
munkájukban. És fordítva is igaz, ez a motiváció nagyobb hatékonyságot eredményez, amely
javítja a munkateljesítményt és termelékenységet, valamint a megrendelt szolgáltatások
minőségét.
2. Segíti mind a férfiak mind a nők beilleszkedését a munkaerőpiacra, hiszen ezekkel az
intézkedésekkel az emberi erőforrást maximálisan felhasználták és megőrizték.
3. A betegségek miatti hiányzások csökkentek, mivel egészségesebbek az alkalmazottak (a
kevesebb stressz miatt).
4. Megerősítették az alkalmazottak lojalitását a cég felé, mivel azok elégedettek az emberi
erőforrás menedzsmenttel. Az emberi tőkébe a befektetés ezáltal optimalizált szintet ér el.
Barcelona Városi Tanácsának az Idő Új Társadalmi Felhasználására alapított részlege létrehozta a
Vállalkozások Hálózatát az Idő Új Társadalmi Felhasználására arra az ötletre alapozva, miszerint a
cégeknek fokozott felelőssége van a központi szerepe miatt a „termelékenységi idő” fogalmának
újradefiniálásában. A hálózat célja a vállalkozások közötti tapasztalatok, tudás, kezdeméynezések és
bölcsességek megosztása és kicserélése. Ezek a vállalatok mindegyike tett valami önálló lépést a nemek
közötti egyenlőség irányába és támogatja az egyéni és munkaidő összehangolását azzal, hogy lehetővél
teszi az idők kicserélését és az információk elérhetőségét a kommunikációs technológiákkal. Ezzel a
céllal számos kezdeméynezést tesznek beleértve oktatási célú találkozók, viták és beszélgetések
szervezését. Ezzel egyidőben kiadtak egy „Kézikönyvet az idő-megtakarítás jó gyakorlataival” és
ingyenes tanácsadói szolgáltatást nyújtanak.
A Vállalkozások Hálózata az Idő Új Társadalmi Felhasználására képviseli annak nyilvános elismerését,
hogy a cégek integrálják ezt a tevékenységükbe és visszatükrözi azt, hogy a vállalkozások folyamatosan

innvoációra törekednek. Egy információs DVD is készült számos tapasztalati példával az újonnan
végrehajtott kezdeményezésekről annak érdekében, hogy széles körben terjesszék az eredményeiket.
A számos más kezdeméynezések között az alábbiakat említik:











a csapatmunka és az alsóbb munka-besorolás választásának biztosítása, annak érdekében,
hogy a munkavállalók menedzselhessék a saját idejüket, és hogy képesek is legyenek beosztani
a saját idejüket
Munkaidőn belüli szakmai képzések biztosítása
a munkaidő intenzívebbé tétele, a reggeli munkaidő koncentrálása; a délutánok, esték
szabaddá tétele; illetve nyáron a szabad péntek délután vagy a hétfő reggel bevezetése
Amennyiben lehetséges, az informatikai eszközök távoli elérésének engedéylezsée, az
eredméynek hangsúlyozása a munkahelyen való jelenlét helyett, más szóval: a célirányos
munka ösztönzése.
Az anyáknak vagy apáknak a távoli eléréssel való munkába állás támogatása azelőtt, hogy
visszatérnének a gyereknevelési szabadságról
Virtuális helyek létrehozása, amely segíti a tudás-menedzsmentet az online erőforrások
használatával így lehetővé téve az alkalmazottak számára az időmegtakarítást és a belső
kommunmikációt
Az informatikai fejlesztések kínálta lehetőségek maximális kihasználása a munkaidő és hely
minél rugalmasabbá tételére és költségek megtakarítására.

Az ehhez hasonló hálózatok hozzáadott értéket jelentenek a vállalkozások számára, akik
felhasználhatják ezeket az ötleteket vagy inspirációkat nyerhetnek új kezdeményezésekhez,
miközben mindez elősegíti a vállalkozási kultúrán belüli változásokat is.

Abban a kontextusban, amely speciális értéket tulajdonít a Vállalkozások Társadalmi
Felelősségvállalásának az elismerések adományozása és a közösségi megjelenítés lehetőséget jelent a
heélyi képviselő-testületnek a munka és magánélet egyensúlyát támogató vállalkozási tevékenységek
ösztönzésére, így a vállalkozások elkötelezettjei lesznek a környezetüknek társadalmi és környezeti
célokat vállalnak fel, túl a saját gazdasági céljaikon.
Ezen elgondolások mentén Alcorcon Városi Tanácsa megalapította a Munka és Magánélet Egyensúlya
Díj Üzleti Kategóriáját, míg Valdemoro Városi Tanácsa Díjat adományozott az Vállalkozások,
Szövetségek, Média, Szakszervezetek és más Magán és Köztestületek számára a Munka és Magánélet
Egyensúlyának Jó Gyakorlatait működési területükbe való integrálásának elismerésére.
Mindkét díj esetén kialakítottak egy mechanizmust a társadalmi tudatosság növelésére és a
vállalkozások és egyéb szervezetek informálására a munka és magánélet egyensúlyának előnyeiről.
Mindezek olyan társadalmat tükröznek, ahol a munka és magánélet egyensúlyának jó gyakorlatai
hatással vannak az életminőségre, támogatják azt, emiatt a vállalkozások számára előnyt jelent az
efféle kezdeményezések adaptálása. A munkavállalóik elkötelezettsége e gyakorlatok iránt csak
növelik a vállalt termelékenységét.
Minden évben meghirdeti mind Alcorcon mind Valdemoro a nyílt felhívást és invitálja a vállalkozásokat
a pályázati folyamatban való részvételre. Valdemoroban úgy gondolják, hogy azzal hogy a vállalkozások

mellett más szervezeteket is megszólítanak, speciálisan a médiát, azzal a saját kapacitásaik mentén
nyilvános vitákat és változásokat lehet indukálni a mentalitásban. De ugyanígy a szövetségeket is azért
szólítják meg, mert azok elősegíthetik a változásokat amennyiben a saját stratégiáikba építik ezeket a
célokat.
A díj feltételei között szerepel, hogy a résztvevőknek infomációkat kell szolgáltatniuk azokról a munka
és magánélet egyensúlyát segítő intézkedésekről, amelyeket végrehajtottak. Hasonló követelmények
mentén alakították ki a bírálati kritériumokat is. A díjakat egy nyilvános esemény keretében adják át,
amelyet széles körben népszerűsítenek, azért hogy a vállalkozások elismertségét még jobban fokozzák,
és támogassák azok közösségi imázsát.
E díjak keretében mindkét önkormányzat kiadott egy-egy kézikönyvet az Üzleti Élet Legjobb
Gyakorlatai a Munka és Magánélet Egyensúlyának támogatására címmel, amelyek támogatási és
tanácsadási eszközök a munkahelyi és a magánélet összehangolásának segítésére.
A fent említett díjakhoz Valdemoro Városi Tanácsa egy támogató mechnizmust is megalkotott, amely
a különböző testületeket, szervezeteket veszi célba, hogy azok is alakítsanak ki kezdeményezéseket a
munka és magánélet egyensúlyának elősegítésére. Ezek a mechanizmusok a következőképpen
működnek:





Valamennyi vállalkozást Valdemoroban e-mailben informálnak a meglevő szolgáltatásról.
Praktikus szóróanyagként kártyákat gyártottak, amelyekre a munka és magánélet egyensúlyát
támogató intézkedések végrehajtásához szükséges módszertan került fel.
A vállalkozásoknak egyénre szabott módon oktatást biztosítanak (házon belül, online módon
vagy telefonon) arról, hogyan alakítsák ki az erre vonatkozó terveiket.
Azokat a terveket aztán egy szakértői csoport vizsgálja meg, hogy vajon mennyire helyesen
kerültek végrehajtásra. A szakértői csoportot a városi tanács kéri fel erre a munkára a
közösségi elismerés adpományozásának elbírálására.

Hasonlóképpen Fuenlabrada Városi Tanácsa is kifejlesztett egy „Útmutató Fuenlabrada
vállalkozásainak Legjobb Gyakorlataihoz” című kiadványt azzal a céllal, hogy reklámozza a helyi
vállalkozások és más szervezetek által végrehajtott legjobb gyakorlatokat. A Fuenlabrada-i útmutató
tartalmaz egy összefoglalót is az e téren érvényes szabályozásról valamint néhány olyan stratégiát is,
amit a helyi vállalkozások dolgoztak ki a munka és magánélet egyensúlyának támogatására. Tíz vállalat
által végrehajtott kezdeményezés kielemzése is helyet kapott a kiadványban.

A vállalatok által alkalmazott munka és magánélet stratégiák közel sem kerülnek extra költségébe
a vállalatoknak, sőt, kiefejezetten csökkentik a munkából való távolmaradást, növelik a munka
stabilitását, az alkalmazottak motivációját és következésképpen a vállalat termelékenységét. Ez
volt mind Barcelona mind Valdemoro kezdeméynezéseinek a kimenete és azt bizonyították ezzel,
hogy a legurgalmasabb vállalatok alkalmazkodtak a legkönnyebben a gazdasági válság okozta
helyzethez.
Másrészről számos tanulmány, amit a munka és magánélet egyensúlya támogatásáról írtak
megállapította, hogy a különböző szervezetek, a magánszektor, társadalmi szerepelők és

munkavállalók képviselőinek kinyilvánított akarata a konstruktív párbeszédben való részvételre a
siker alapvető feltétele.
Hasonló elvre alapozva Barcelona, Vilafranca del Penedes, l´Hospitalet, de la Seu d´Urgell, Molins
de Rei and Mollerusa városi tanácsai megvalósítottak egy kezdeméynezést „A lehető legjobb modell
a munka és magánélet egyensúlyára” együttműködésben más szervezetekkel (egyetemek, üzleti
sikolák, szakszervezetek és munkaadói szervezetek).
Ez a kezdeményezés a vállalatok sajátos igényeire kialakított ützleti szervezeti modellt adaptál azzal a
céllal, hogy az időhasználat tekintetében meglevő nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek teljesen
eltűnjenek. A modellt a cégen belüli kulcsfontosságú releváns szereplőknek, az emberi erőforrás
részlegnek valamint a szakszervezetek képviselőinek kell végrehajtaniuk.
A kezdeményezés keretén belül egy kérdőívet állítanak össze, a valós helyzet és a dolgozó emberek
valós igényeinek elemzésére a megfelelő adatgyűjtés és a megfelelő mpodell végrhajtása érdekében.
Online kézési kurzusokat fejlesztettek ki és hirdettek meg a munka és magánélet egyensúlyának
társadalmi tudatosságának növeléséhez figyelembe véve a dolgozók igényeit, az üzleti környezet
hatékonyságát és termelékenységét. Olyan jó gyakrolatnak számító modellt dolgoztak ki, amelynek
célja a munkaszervezés leghatékonyabb formájának beazonosítása volt. Ezeket a formulákat úgy
kellett kifejleszteni, hogy másutt is könnyen alkalmazhatóak legyenek, és egyénre lehessen szabni
őket a különböző igényeknek és üzleti tevékenységeknek megfelelően.

Konklúziók arról, hogyan hajtsunk végre kezdeméynezéseket a helyi vállalkozások bevonásával
A következő végkövetkeztetések vonhatók le a képviselő-testületek által bemutatottak elemzéséből:
1. A helyi képviselőtestületek szerepe többek között a vállalkozások ösztönzésére fókuszál az
időgazdálkodás támogatására tett intézkedések magukévá tételére. Sok esetben a cégek a
munka és magánélet ügyét konfliktusként élik meg, amelyek negatív hatással vannak rájuk.
Ebből az okból kifolyólag a képviselőtestületeknek nem a munkások jogaként kell
megközelíteni a munka és magánélet egyensúlyának ügyét, hanem olyan feltételként kell rá
tekinteniük, amely növeli a produktivitást, és a globalizált és technológiai verseny
meghatározta világban előfeltételként jelenik meg.
2. Szélesebb összefüggésben megállapítható, hogy a beavatkozások sikere valamennyi fél
elkötelezettségének és bevonásának fokától függ(helyi képiselőtestület, szakszervezetek,
munkaadói szervezetek, menedzserek, munkavállalók…stb.). Ebben a tekintetben a képzés és
a társadalmi tudatosság bizonyítottan a fő elemek ahhoz, hogy megpróbáljunk elérni egy
proaktív attitűdöt. A tulajdonképpeni cél ugyanis az új szervezeti kultúra kifejlesztése,
amelyben a vállalat igényei összhangban vannak a dolgozók igényeivel, és amelyben az
egyezségek kollektív alapon és nem csak egyéni alapon születnek.

2.2.1.2.A képviselőtestületek, mint munkaadók

Az önkormányzatok, mint munkáltatók szerepétől sem lehet eltekinteni, amikor a gondokat és
problémákat vizsgáljuk, amik az alkalmazottjaikat sújtják, beleértve azt is, amikor megpróbálják
összehangolni az idejüket, amit a szakmai, személyes és családi életükre fordítanak. Az
önkormányzatoknak ki kell használni a lehetőséget, hogy hajtóerőként szolgáljanak és alapvető
változásokat idézzenek elő a társadalom többi részében is tükörként szolgálva és példaképként.
A munka és magánélet egyensúlyát támogató eszközök a közszolgáltatások megújításának és
javításának folyamatához tartoznak. Csakúgy, mint a magánszektorban a munka és magánélet
egyensúlyának hatása van az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások minőségére. Valójában a
Spanyol „Találd meg a munka és a magánélet egyensúlyát” terv (Concilia Terv) egy inetgráns terv a
közigazgatásra vonatkozóan, ami 2006-ban lépett életbe, számos eszközt mutatott be, amely az időt
sokkal rugalmasabbá teheti, több időt enged a távolmaradásra és más előnyökkel szolgál a
végrehajtása az alkalmazottak segítésére, hogy egyensúlyba hozhassák a munkájukat és a
magánéletüket.
A végrehajtható kezdeményezések közül nagy számban vannak azok, amelyek a közigazgatásban
dolgozókat abban segítik, hogy a lehető legjobban harmonizálják az idejüket. Többek között a
következőket:


Az általános szabályozást erősítő és támogató eszközök:
 A fizetett szabadsággal kapcsolatban: az anyasági, apasági és szoptatási szabadság
kiterjesztése, a szoptatási időre való koncentráció, a kórházi ellátás vagy hozzátartozó halála
esetén a fizetett szabadság meghosszabbítása, szabadság biztosítása az orvosnál való
megjelenésre, vagy szülői értekezletre, stb.
 A szabadságra nézve: a gyermekápolási vagy ápolási szabadság meghosszabbítása,
stb.
 A munkaórák csökkentésére nézve: az életkori határok kiterjesztése a munkaórák
csökkentése érdekében, átmeneti csökkentések bizonyos esetekben…stb.
 Más, nem fizetett távolmaradás a munkából: lehetőség a fizetésnélküli szabadság
igénybevételére.



A munkaidő és a helyszínek rugalmasabbá tételét szolgáló eszközök
 A munkaórák beosztása: rugalmas napirendek (munkakezdés, befejezés, szünetek), a
a heti munkaórák beosztása (tömörített munkahetek), tömörített munkanapok, a munkaidő
a közlekedés és az iskola időrendjéhez igazodik
 A munkaórák számára nézve: részmunkaidő, csökkentett munkaórák…
 A helyszínre nézve: otthoni munka, távoli munka…



Az állampolgárok számára a gyermekellátást és a családtartó gondozását elősegítő
eszközök
 Az állampolgárok informálása a hosszútávú gondozást végző központokról.
 A munkahelyhez közeli bölcsődében helyfoglalás.
 A bölcsődei ellátás fedezésére pénzügyi támogatás nyújtása, stb.

Norvégia kimagaslik ebben a tekintetben: a rugalmas munkaidő és helyszín normálisnak számít
nemcsak Kristiansand önkormányzatában, de a közigazgatásban mindenütt, ugyanúgy, mint a
magánszektor nagy részében. A munkaidő tömörített – akár 8.00-tól 15.00-ig vagy 8.00-tól 16.00-ig
attól függően, hogy nyári vagy téli időszak van-e éppen, és osztott műszak esetén a kezdő- és a munkabefejező időpont rugalmasan alakítható, 30 perces ebédidővel. Az otthonról végzett munka is
általánosan elfogadott, mindaddig, amíg a munka jellege magában hordja ezt a lehetőséget. Amióta
bevezették ezt a rendszert Norvégiában, a munkavállalók elégedettségi és motiváltsági szintje
jelentősen megemelkedett, amelynek hatása volt a termelékenységi mutatókra is. Mindazonáltal azt
sem szabad elfelejteni, hogy ez a fajta munkaszervezés a kölcsönös bizalmon alapul a munkavállalók
és az őket felügyelők között, valamint a döntéshozatal decentralizációján és olyan értékeken, mint a
saját magunk megszervezése, és önszabályozása a munkaidő és a hely tekintetében.
Mindazonáltal a Norvégiában végbement folyamat a rugalmas munkaidővel és a részmunkaidő
növekedése egy hangsúlyozott szegmentációhoz vezetett a munkaerőpiacon a szerződések típusára
nézve, amely szituációban a nők játszottak központi szerepet. Végülis a nők kényszerülnek gyakran
mellékállást vállalni, alacsonyabb bért vagy nyugdíjat is elfogadni ugyanazért a munkáért és elviselni a
rossz munkakörülményeket. Ez a helyzet elért asztán egy pontot, ahonnan nem volt visszaút, amikor a
nőktől számos esetben megtagadták a teljes munkaidő lehetőségét. Kristiansand önkormányzata
szembesült a problémával és kísérleti jellegű kezdeményezést hajtott végre „A teljes munkaidőhöz való
jog a részmunkaidős alkalmazottak számára” címmel, amelyben teljes munkaidős lehetőséget
ajánlottak fel a szociális-egészségügyi területen. A kitűzött célok elérése érdekében az önkormányzat
számos intézkedést hajtott végre, mint például átszervezték a munkaterveket ahol lehetséges volt,
vagy a teljes munkaidős állásokat olyan részmunkaidős alkalmazottakkal töltötték be, akik szerették
volna meghosszabbítani a munkaidejüket.

A spanyol közigazgatásban két kezdeméynezés mutatott lehetőséget arra, hogy megoldást leljenek a
munka és magánélet egyensúlyára – egyrészt amikor a helyzetet egy alapos kivizsgálás tárta fel –
másszor amikor az info-kommunikációs eszközök rendelkezésre állnak, hiszen ezek alapvető
eszközök a közigazgatási szervezet rugalmasabbá tételére.
A Cordobai Megyei Tanács támogatta a „Tanulmány a munka és magánélet egyensúlyáról a Cordoba
Megyei Tanács alkalmazottjai körében” megszületését, amit egy fórumnak szántak a vitára és egy
újfajta kultúra létrehozására a munka és a magánélet összehangolásában. Végtére a tanulmány a
következő célokat teljesítette:




A tanzulmány pontosan megállapította, hogyan használják az alkalmazottak a jogaikat és
előnyeiket a munka és magánélet egynesúlyának támogatására. Ezek a jogok és előnyök a
Kollektív Szerződésen és az intzéményen belüli egyenlőségi terven keresztül a belső
szabályozás részévé váltak. A tanulmány eredményei hangsúlyozták a közös felelősségvállalás
hiányát, aláhúzva, hogy a férfiak nem nagyon látnak előnyöket abban, hogy joguk van a
szakmai és a privát szférájuk egyensúlyára.
E tanulmány következtetéseit alapul véve kísérletet tettek a munkavállalók jogainak
egységessé tételére – mind a köztisztviselők, mind az egyedi szerződéses alkalmazottak
esetében – és arra, hogy használják e jogokat. Az információkhoz való hozzáférés megkönnyíti
az átlátható tárgyalásokat valamennyi fél számára.

Másrészt, Castelldefels Városi Tanácsa az infokommunikációs eszközt alkalmazta az idő minél
rugalmasabbá tételére „A teleworking tapasztalatai Castelldefels-ben” beindításával. Egy kísérleti
programot hajtottak végre ahol tesztelték a módszert (emberek egy csoportja dolgozott otthonról és
egy másik csoport elemezte) öt hónapon át. Két választott módszert és a teleworkinget tesztelték
egyidejűleg különböző pozíciókban és munkahelyeken és vizsgálták a siker elemeit. A programot egy
végső jelentés zárta, amelyben körüljártak minden eredményt, és amelyből aztán egy SWOT elemzést
készítettek (Strengths-erősségek, Weaknesses-gyengeségek, Opportunities-lehetőségek, és Threatsfenyegetések). A pozitív eredmények fényében az otthonról végzett munka bekerül a város
Egyenlőségi Tervébe.
A következő konklúziók vonhatók le azokból a kezdeményezések elemzéséből, amelyekben az
önkormányzatok munkáltatói szerepet töltenek be:
1. Az önkormányzatok nem maradhatnak közömbösek a munkavállalóik körében előforduló
egyensúlyhiány miatt a munka és a magánélet között. Meg kell próbálniuk példát mutatni és
prezentálni a változás irányába ható erőt.
2. Lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre az önkormányzati alkalmazottak munka és
magánéletének egyensúlyba hozására az általános szabályozás javításától és kiterjesztésétől
kezdve (fizetett távolmaradás a munkától, önkéntes munkához szabadság biztosítása,
munkaórák csökkentése) a új intézkedések bevezetésén át a munkaidő és hely rugalmasabbá
tételére (kompakt napi vagy heti munkaórák, részmunkaidő, otthonról végzett munka) a
gyermekellátási vagy ápolási szolgáltatások közelebb hozásáig az állampolgárokhoz.
3. A kezdeményezések eredményei a következő alapvető tényeket tárták fel:
 Az önszervezés és a kölcsönös bizalmon kell, hogy alapuljon az új munkafilozófia, amely
a munkaidőt és helyet rugalmasabbá teheti.
 A dolgozóknak meg kell, hogy legyen a szabadságuk és a joguk a különböző opciók
közül való választásra: teljes vagy részmunkaidő, az irodában vagy otthonról szeretnének-e
dolgozni, és mindezt úgy választhassák, hogy nem éri őket közben diszkrimináció vagy másfajta
bánásmód.
 Az új technológiák alapvető eszközök a rugalmasság támogatására.
 Amellett, hogy az önkormányzat intézkedéseket hajt végre a munka és a magánélet
egyensúlyának támogatására, tanácsokat is kell adnia saját munkavállalóinak a meglevő
intézkedésekről, hogy élvezhessék azoknak az előnyeit. Ez nem mindig működik így, ezért van
szükség a pontos diagnózis felállítására.
2.2.2. “Egy város a polgáraiért”: közlekedési és mobilitási politikák
A polgárok szabadideje vált az új társadalmi modell gerincévé és ebben a tekintetben alapvető
fontosságú, hogy a városok – a helyi környezet, amely a legközelebb van a polgárokhoz –
alkalmazkodjanak a polgáraik igényeihez annak érdekében, hogy elérjék a kívánt egynesúlyt a munka
és a magánélet között.
Számos esetben az a mód, ahogyan az önkormányzat megszervezi magát, nagyon bonyolulttá teszi a
polgárok számára egyensúlyba hozni a munkájukat és magánéletüket. A következőkben bemutatunk
néhány gondolatot ennek illusztrálására:


A munkaidő és a hivatalok ügyfélfogadási ideje nincsenek összehangolva.





Az a tény, hogy az ipari, kereskedelmi vagy szabadidős területek elszigetelt helyen, a
városközponttól távol kapnak helyet, problémákat okoz a közlekedésben, csökkenti a
munkahelyek közelében elérhető szolgáltatások közelségét, növeli a távolságot az ápolásra
szoruló és családtagjai között, és ugyanúgy a bejáró dolgozóknak utazniuk kell, hogy
elérjenek a munkahelyükre.
A nemek közötti különbségek figyelmen kívül hagyása a várostervezésben.

A város vagy település mind közösségi mind pedig egyéni tér ahol valamennyi élettevékenység zajlik.
Ezt a gondolatot véve kiindulópontnak, a helyi közösségi politikák szembesülnek a kihívással a
munka és magánélet egyensúlyának megteremtésében, midőn javítják a koordinációt az
állampolgároknak nyújtott szolgáltatások terén kerülendő a túl hosszú és tűl bonyolult utazást.
Ebben a tekintetben az önkormányzatoknak meg kell határizniuk az új struktúrát a helyi környezet
részére, amely figyelembe veszi az időgazdálkodást: az idő változatossá tétele, a terek és
szolgáltatások használata, mobilitás, várostervezés és kialakítás.
Mindazonáltal midőn elkezdenek dolgozni e célok érdekében, alapvető jelentőségű, hogy felismerjék
az állampolgárok speciális igényeit tekintetbe véve a helyi szolgáltatások és terek használatát és
létezését.
Lugo Városi Tanácsa összeállította a „Jelentés az időhasználatról a városban” című dokumentumot
azzal a céllal, hogy megértsék milyen az időstruktúra Lugoban és információkat gyűjtsenek az
időgazdálkodási terv előkészítéséhez.
A jelentés egyéni és csoportos interjúkból nyert mennyiségi és minőségi adatokon nyugvó
társadalmi-demográfiai leíráson alapul, amelyeket a város kulcsszereplőinek bevonásával készítettek.
Amikor az információkat megszerezték készítettek egy táblázatot, amely az időhasználatot mutatta a
az állampolgároknak nyújtott közszolgáltatások tekintetében. Végülis a táblázat lehetővé tette a
városvezetésnek, hogy meghatározzák a gyengeségeket, amiket át kell gondolni a hatékony
időgazdálkodás megvalósítása érdekében a városban.
A városi időgazdálkodási tervek jelentik az egyik eszközt az önkormányzatok kezében munka és
magánélet egyensúlyának megteremtésében, mivel ők koordinálják az időt a városban (a
közhivatalok, boltok, köz-és magánszolgáltatások nyitvatartási ideje, beleértve a kulturális
tevékenységeket, könyvtárakat, kikapcsolódási lehetőségeket vagy a közlekedést) figyelembe véve a
polgárok családi, személyes és szakmai igényeit. Az önkormányzatok rákényszerülnek, hogy
folyamatosan megújítsák és javítsák ezeket a terveket.
Ennek megfelelően Vilagarcia de Arousa városi tanácsa Időgazdálkodási Tervet hajtott végre. Először
egy információ kampányt indítottak el a helyi közösségi és magánszervezetek között kettős céllal:
hogy részvételre ösztönözzék és infomálják az embereket egy ilyen típusú kezdeményezés
végrehajtásának előnyeiről. Másodszor, helyzetképet állítottak össze a Vilagarcia de Arousa-ban a
létező idő valóságáról. És végül megalapították az ún. „Kerekasztal Bizottság”, amelynek feladata a
javaslatok elemzése és a megfelelő intézkedések és felelősségek adaptálása.

Az időszerkezeten túl az önkormányzatoknak ütemezniük kell a városi és mobilitási terveiket az idő
összeegyeztetése és megszervezése érdekében. Ezek az igények a következő szempontok szerint
határozhatók meg11:
1. Vegyük figyelembe a városi környezet hatását az emberek mindennapi életére, különösen a
nőkére, ugyanúgy, mint a területek, városok, és kerületek kialakítását és megszervezését.
2. Gondoljuk újra a közterületek megszervezését, hogy azok biztosítsák, támogassák és
elősegítsék a biztonságos, civilizált és közösségi életet.
3. Hangsúlyozzuk azokat a területeket, amelyekl általános szolgáltatásokat nyújtanak (piacok,
olyan szolgáltatások, amely a széles nyilvánosságnak szól, iskolák, kulturális vagy
sprotközpontok, stb.) és tudatosítsuk központi helyekként ezeket.
4. A város megszervezése, tervezése és a stzolgáltatások elhelyezése kapcsán vegyük
figyelembe a nők tudását, mint városhasználókét a munkával és a mindennapi élettel
kapcsolatos kötelezettségek miatt.
5. Definiáljuk újra a meglevő mobilitási elképzeléseinket, a közösségi és magánközlekedés
szerepét azzal kapcsolatban, ahogyan a különböző társadalmi csoportok a városi teret
használják.
6. Tartsuk észben, hogy a közösségi közlekedésnek valamennyi társadalmi csoport igényeinek
meg kell felelnie (gyerekek, tinédzserek, idős emberek, nők és férfiak, fogyatékkal élők) és
valamennyi célnak is (munka és /vagy magánközelekedés, egyéni vagy mindennapi
közelekedés).
Santa Coloma de Gramenet városi tanácsa a városi mobilitás jelentőségének hangsúlyozására
bemutatta tervét „Az elérhetőség javítása és a családi és személyes élet egyensúlyának lehetővé
tétele” címmel, azzal a céllal, hogy biztosítsák az emberek számára a mobilitást és következésképpen
támogassák a munka és magánélet egyensúlyát és az időhasználatot.
A kezdeményezés mechanikai elemek üzembe helyezését tartalmazza, mint mozgólépcsők, mozgó
járószalag és lift, bizonyos városi területeken ahol az emelkedés 10%-nál nagyobb annak érdekében,
hogy elkerüljék a különböző utcák közötti szintkülönbségetés elősegítsék a környezet urbanizációját.
Ez a kezdeményezés megkönnyíti a napi utazást és kevésbé őrli fel az időt, javítja a meglevő utakat és
újakat képez.

Ebben a tekintetben fontos hogy felhívjuk a figyelmet a „biztonságos iskolai utak” tervének
végrehajtására. Ezek olyan preferált útvonalak, amit a diákok választanak ki amikor iskolába mennek
és aztán felszerelik mindenféle biztonsági eszközzel ezeket az útvonalakat (táblák, felügyelet). Ez a
fajta kezdeményezés jó példa arra, amikor a város kialakít a polgárai számára egy igényeknek
megfelelő helyet. Az utak nagyobb önállóságot tesznek lehetővé a diákok számára, lehetővé teszik
hogy napi kapcsolatba kerüljenek a környezetükkel, kerületükkel, szomszédaikkal, új teret engednek
a tanulásnak, támogatják az egészséges szokások kialakulását (biciklivel vagy gyalog közlekedni),
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amelyeknek pozitív hatásai vannak mind az egészségre mind a környezetre, segítik a szocializációt és
a közösségbe való beilleszkedést.
A helyi közigazgatás is előnyökhöz jut ebből a kezdeményezésből, hiszen mérséklődnek az iskolák
körüli forgalmi dugók, csökken a légszennyezés és nagyobb lesz a biztonság az iskolák körül.
Habár az iskolai utakkal kapcsolatos kezdeményezést számos önkormányzat megvalósította, egy
kezdeméynezést mindenképpen meg kell említeni, amit Barcelona városa hajtott végre a Mobilitási
Egyezmény (2000-2004) keretében.
A kezdeményezést három részre osztották. Az első lépésben elindítottak egy tudatosság-növelő
kampányt és oktatási programot, kialakították az utakat és előkészítették a szükséges anyagokat
(pólók, transzparensek, mellények). A második fázisban a biztonságot tesztelték az utak körül úgy,
hogy elkezdték működtetni az utakat: a gyerekek használni kezdték persze felügyelettel. A záró
fázisban bemutatták a konklúziókat és a javaslatokata javításokra.

ÖSSZEFOGLALÓ AZ IDŐGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KEZDEMÉYNEZÉSEK VÉGREHAJTÁSI
MÓDJAIRÓL A VÁROSOKBAN
Az ebben a kontextusban végrehajtott kezdeményezések eredményxei a következőképpen
foglalhatók össze:
1. Az önkormányzatok azzal a kihívással szembesülnek, hogyan lehetne állampolgár-baráttá
tenni a településeket úgy, hogy az emberek megtalálhassák az egyensúlyt életük különböző
területei között.
2. Ezt a célt észben tartva a testületeknek a következő intézkedéseket kell figyelembe venniük,
midőn megalkotják a közpolitikákat:



Az idő koordinációja az általános és a támogató szolgáltatások között
Az utazás, közlekedés koordinációja, a várostervezés és mobilitás javítása a jobb
időbeosztás érdekében.

3. A következő kezdeményezéseket hajtották végre ezen a területen: kutatások az idő
használatáról a városokban, időgazdálkodási terv a helyi területekre vagy iskolai utakra.
4. Információs és tudatosság-növelési kampány és a politikai elkötelezettség a siker kulcsai
ezekben a kezdeményezésekben.

2.3 Az önkormányzatok, mint szolgáltatók és szervezők
Számos esetben a munka és magánélet egyensúlyára fordítandó időhiány nem a munkaórák nem
megfelelő beosztásából, vagy a munkahelyi rugalmatlanságból, vagy az időrabló utazásból ered,
hanem sokkal inkább bizonyos erőforrások és szülkséges infrastruktúrák korlátosságát tükrözik.
Az otthoni és családi kötelezettségek túltengése együtt a szakmai kötelességekkel arra kényszeríti a
polgárokat, hogy köz- vagy magánszolgáltatásokat vegyenek igénybe, amely az ő személyes
jelenlétünket helyettesíti e feladatok ellátásában. Az otthoni, képzési vagy személyes ápolási

szolgáltatások bizonyosan növekedtek, még akkoris, ha a vonatkozó személynek rugalmas
időbeosztása van, amelynek lehetővé kellene, hogy tegye a munka és magánélet egyensúlyának
elérését. Másik oldalról, az egyensúly elérésének lehetősége nem elérhető továbbra sem a szabadidős
és kikapcsolódást szolgáló szolgáltatások hiánya miatt a vidéki avyg elszigetelt területeken.
Ily módon minden önkormányzatnak mérlegelnie kell, hogy mely igényeket tud kielégíteni közvetlen
szolgáltatások nyújtásával, vagy meglevő szolgáltatások koordinációjával, vagy mely esetben érdemes
a magánszektort támogatni bármely módon annak érdekében, hogy megszülessenek a megfelelő
ellátást nyújtó szolgáltatások a végső cél, a munka és magánélet egyensúlyának eléréséért.
Az önkormányzatoknak ezért be kell avatkozniuk nagyobb vagy kisebb mértékben annak érdekében,
hogy az idő felhasználását harmóniába hozzák. Először is, a polgároknak biztosítani kell a szolgáltatások
és infrastruktúra elérhetőségét, amelyek szükségesek a kitűzött célok eléréséhez. Ezek a szolgáltatások
különösen:
a.) Azok a szolgáltatások, amelyek úgy segítik a munka és magánélet egyensúlyát, hogy csökkentik
a családi és a háztartási kötelezettségeket:
 a gyerekneveléssel kapcsolatosan
 az ápolásra szoruló szeméylek ellátására vonatkozóan
b.) Más szolgáltatások, alternatívák vagy helyek, amelyek kizárólag az egyéni szférát és a
szabadidő aktív eltöltését szolgáljájk (sportközpontok, kulturális tevékenységek,…stb.)
c.) Egyéb szolgáltatások (időbankok).
Ezeket a szolgáltatásokat két különböző forma szerint struktúrálhatjuk:




Közvetlenül: a közszolgáltatásokon keresztül magán vagy közösségi termékként. Ez azt jelenti,
hogy ezeket a szolgáltatásokat a magán vagy a közszektor állítja elő, azonban közösségi
támogatással vagy finanszírozással, akár támogatás, együttműködési megállapodás vagy
bármely más pénzügyi mechanizmus fomájában.
Közvetetten: erőforrások átadása révén vagy anyagi eszközök átadásával a családoknak
bizonyos munka és magánéletet támogató szolgáltatások igénybevételéhez (mint pl. pénzügyi
támogatás nyújtása óvodáknak, hosszútávú ápolásra rászoruló emberek részére,stb.)
függetlenül azok természetétől.

Az önkormányzatoknak a köz- és magánszolgáltatások szervezésében és koordinációjában betöltött
szerepéről sem szabad megfeledkeznünk a saját területükön. Ebben a tekintetben az
önkormányzatoknak a következő tevékenységeket kell elvégezniük:




A szolgáltatások támogatása és felügyelete megfelelő minőségi előírásokkal, és ahol ez
releváns, a szükséges kontroll és társadalmi felügyeleti mechanizmus gyakorlása.
A szolgáltatások kielemzése, hogy azok mennyire céltudatosak, kielégítik-e a régi és új
igényeket, amelyek a népesség valamennyi szegmense köréből felmerülhetnek.
Részletes információk szolgáltatásának ösztönzése az állampolgároknak nyújtott
legetőségekről, hogy azok tudjanak valamennyi létezéséről és a felhasználásuk feltételeiről.

2.3.1 Ki vigyáz a gyermekemre, amikor én éppen nem tudok?

A társadalmi változások, különösen a nők integrálódása a munkaerőpiacra ösztönzőleg hatott a
gyermek-felügyeletre való igényre, hiszen a korábban a gyermeknevelésre és háztartásra fordított
időt most a fizetett munkára fordítják. Számos tanulmány az európai hatóságokkal együtt utal arra,
hogy a nők munkaerőpiaci integrálódásának az egyik legnagyobb gátja a gyermekfelügyeletet ellátó
szolgáltatások hiánya.
A valóságban az látszik, hogy a hagyományos sztereotípiákon alapulva a nők rákényszerülnek az idejük
kiterjesztésére az otthoni kötelezettségek ellátására, hogy a korábban is létező feladataikat ellássák és
ennek a tetejére még a nem túl rugalmas munkaidejüket is ki kell tölteniük a munkahelyükön.
Ráadásul, amikor anyai teendpőiknek tesznek eleget a nők, nem helyettesíthetők mással. Így annak
ellenére, hogy egyre több nő jelenik meg a munkarőpiacon, a magánszférában bizonyos feladatok
megoszlása még mindig nem egyenlő módon történik.
A különböző kötelezettségek összehangolása gyakran elérhetetlen cél marad, mivel az idő kevés és
korlátos erőforrás. Miközben a szakmai, egyéni vagy családi szférában teljesíti valaki a
kötelezettségeit, egyidőben nem tudja még a gyermekfelügyeletet is ellátni.
A megoldás erre a problémára a nők körében nagyin elterjedt munka és magánélet politikák
használata, amely a gyermekgondozási szolgáltatásokat támogatja és ösztönzi azok használatát.
Mindamellett nem ez az egyetlen módja a munka és magánélet egyensúlyát támogató politikák
végrehajtásának, minthogy ez pontosan az, amit ez az útmutató helytelenít, hiszen a nők és a férfiak
közötti közös felelősségvállalást és a feladatmegosztást támogatja.
A cél emiatt az, hogy rövidtávú megoldást találjunk erre a problémára, amellyel gyakran
szembesülnek a nők és ezzel egyidőben dolgozni kell a társadalmi szerkezet megváltoztatásán és a
teljeskörű közös felelősség elérésén. Mindez sok időbefektetést és stratégiák kidolgozását igényli,
mint azt lejjebb még részletezzük.
Miután a gyermekgondozással kapcsolatos társadalmi igényeket először észlelték, a települések és
önkormányzatok munka és magánélet egyensúlyát támogató szolgáltatásokat kezdtek nyújtani. A
legjobb gyakorlatoknak tartott szolgáltatások kétfajta problémára nyújtanak megoldást: egyrészt az
iskolai és a munkaidő inkompatibilitására, másrészt arra, hogy bizonyos időpontokban képtelenség a
gyermekfelügyeletet ellátni szakmai vagy személyes kötelezettségek miatt.
A munkaidő és az iskolai idő közötti egyezéshiány oda vezetett, hogy igénybe kellett venni
gyermekfelügyeleti szolgáltatást azokban az időszakokban, amikor az iskolai és a munkaidő nem
illeszkedik egymáshoz.
Various önkormányzata ugyanúgy, mint Castellon önkormányzata (Reggeli és Délutáni Iskola) vagy
Vilagarcia de Arousa önkormányzata (Korai Madár), úgy döntött, hogy a 3 és 12 év közötti gyermekek
számára gyermekfelügyeleti szolgáltatást nyújt valamennyi vagy néhány iskolában. Tanítási napokon
Castellonban 7.30 és 9.00 között, Vilagarcia de Arousa-ban 8.00 és 9.15 között már nyitva van az iskola.
A szolgáltatás délután is üzemel, akkor 17.00 és 18.30 között Castellonban, Vilagarcia de Arousa-ban
az Egyensúlyi Délutáni Szolgáltatás keretében 15.30-tól 21.00 óráig vigyáznak a gyerekekre.

Gijon városi önkormányzata egy különleges szolgáltatást nyújt a 11x11 projekt keretében, amely
három iskola nyitvatartásáról szól napi 11 órában, 11 hónapon át évente. A szolgáltatás sokfajta
tevékenység közül enged választani a gyerekeknek iskola után: zenei workshop, gyermek olvasóklub,
beszélgetés az egészségről és a jó értékekről, szociális-képzési tevékenység, közös tanulás…stb.

Ezen szolgáltatások költségei önkormányzatonként változnak. Van, ahol ingyenesek a szolgáltatások,
mint pl. Quart de Poblet városi önkormányzata által kínált „Iskolánkívüli Fogadtatás Gyermekek
részére”, addig másutt fizetni kell érte, ám a támogatások nyújtotta kiegészítés eredméyneképpen a
végül családok által fizetett költség nagyon alacsony. Ezeknek a szolgáltatásoknak a népszerűsége a
helyiek körében pontosan akkora, amennyire megfizethető a szolgáltatás.

Továbbá, a használat rugalmassága a másik faktor, amely e szolgáltatások népszerűségét befolyásoljapl. csak bizonyos napokon elérhető a szolgáltatás, vagy különböző időpontokban – így a legnagyobb
sikertényező, hogy mennyire felelnek meg e szolgáltatások a családok speciális vagy konkrét
igényeinek.
A népszerűsítés és a reklám minden kétséget kizáróan a másik kulcselemei a sikernek e
kezdeményezéseknél. Mindazonáltal, ahogyan a legjobb gyakorlatok elemzésénél láttuk, az
önkormányzatok két általános problémával szembesültek a gyakorlati megvalósítás folyamán: először
is, az iskolák elutasítása amiatt, hogy a nyitvatartási idejükön túl, külső személyzet tartózkodik a
helyiségeikben; és másodszor, az önkormányzat részéről szükséges nagy pénzügyi erőfeszítés, amely a
kezdeméynezés megvalósításához szükséges. Az első akadályon tárgyalásokkal, tudatosítási
kampánnyal felül lehet emelkedni, valamint hogy az iskola megfeleljen a nyitvatartási igényeknek.
Az iskolai szünetek sok szülőnek jelentenek még gondot, azok ugynais nem illeszkednek a szülők
szabadságához a munkahelyen.
Aranda de Duero városi önkormányzata Támogató Nyári Tábort szervez, amely a munka és magánélet
egyensúlyának támogatásán kívül azt is megcélozza, hogy a szabadidőben közelebb hozza a
gyerekekhez a társadalmi értékeket, megismertesse őket más kultúrákkal és hagyományokkal és
megóvja őketaz antiszociális viselkedésmódtól. A nyári táborokra hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között
kerül sor az állami iskolákban július hónapban. 2009-ig mindez ingyenesen járt a családoknak, de
mostanában a családoknak minden ygermek után 10 € összeget kell fizetniük két hétre. (A pénzügyi
nehézségekkel küzdő csalokat mentesítik ennek megfizetése alól.) Egyéb bonyodalmak mellett, ez a
szolgáltatás azzal a nehézséggel küzd, hogy túlzottan nagy az igény rá, hiszen a pályázatoknak sokkal
nagyobb a száma, mint a szabad helyeké, így a pályázókat nyilvános sorsoláson bírálják el.

Vannak olyan esetek is, amikor a szülő egyéb kötelezettségei miatt képtelen a gyermekére felügyelni.
Ez a körülmény negatív hatással van az ember jó egészségére, és életminőségére. E konfliktusra
figyelemmel néhány önkormányzat küönböző szolgáltatásokat indított be e konfliktus feloldására. E
szolgáltatások legfőbb ismréve a rugalmasság, mivel leginkább speciális semmint folyamatos
szükségletet elégítenek ki. Emiatt korlátos a napok és órák száma, amikor a családok e szolgáltatást

igénybe vehetik. A kezdeméynezések ingyenesek vagy csak részben kell fizetni értük, minthogy
támogatásból finanszírozzák őket az önkormányzaton keresztül. E szolgáltatások hatalmas sikere a
profi gyermekfelügyelők munkáján alapul, akik a különböző életjkorú gyerekekkel foglalkoznak, de
fontos a megfelelő helyiség és felszerelés is.
Hasonló lépésként, Badalona városi önkormányzata létrehozta a Szülők Központját, amely
gyermekellátási szolgáltatásokat nyújt 0-tól 12 éves korig. A szolgáltatás ingyenes és hosszított
nyitvatartással bír (8.30-tól 12-ig reggel és 16.30-tól 20.30-ig esténként), de nem használható három
napnál többször egy héten vagy maximum három óra időtartamig. A gyermekellátási szolgáltatás
használatához nem kell mást tenni, mint felhívni előzetesen a központot, hogy van-e szabad hely.
Amellett, hogy játékos tevékenységeket biztosítanak, segítik a gyerekeket a tanulásban is (tanulási
szokások, vagy önállóság kailakítása, iskolai napló vezetése stb.…). A központ pszicológiai-pedagógiai
támogatást is nyújt a családoknak, mivel elősegíti a találkozási pont meglelését, és helyet nyújt az
anyáknak és apáknak az együttműködésre. Mindez különösen a gyermekét egyedül nevelőknek szól,
vagy olyanoknak, akiknek nincs nagy családja, bevándorlóknak vagy olyan nagyszülőknek, akik túl
vannak terhelve a gyermeknevelés felelősségével. Számos önkéntes dolgozik együtt a Közösségi
Központokban, mint „támogató babysitter-ek”, akik fontos támogatásukkal segítik sikerre a
kezdeményezést.

Esplugues de Llobregat város önkormányzata ad hoc helyet kínál a „Néhány Perc” elnevezésű
programjával, amelyben a 16 hónap és három év közötti gyermekekre vigyáznak, amíg az anya vagy
apa a város sportlehetőségeit használja ki, vagy elintéz valamiylen személyes ügyet. A szolgáltatás
annak a startégiának a része, amelyben a privát és személyes szférát építik fel, amely elengedhetetlen
a jó minőségű élethez. Az apák és/vagy anyák a Néhány Perc szolgáltatást maximum három óra
időtartamban használhatják és egy héten belül maximum két napon, vagy reggel (11.30-14.00) vagy
délután (15.00-18.00) hétfőtől szombatig.

Lalin város önkormányzata az ún. Szabad Tér a Gyermekeknek szolgáltatást tartja fenn, ahol a
gyermekek (3 és 12 éves kor között) tartózkodhatnak, amíg a családjuk a szakmai vagy személyes
feladataikat intézik. A szolgáltatás az iskolai évben 14 és 21 óra között, iskolai szünetekben két
műszakban már reggel 7.30-tól nyitva van. Mindazonáltal, a maximális ott tölthető idő egy huzamban
7 óra naponta, de annyiszor veszik igénybe a családok, ahányszor csak szükségük van rá. Azoknak a
családoknak, akik mobilitási problémákkal küzdenek, a kezdeményezés lehetővé teszi hogy egy másik
önkormányzati szolgáltatást is igénybe vegyenek, amely vállalja a gyermekek elhozatalát a Szabad
Térbe és vissza is viszik őket: az otthoni segélyszolgálat és az időbank alkalmazottja. Ez a lehetőség
segített legyőzni az egyik legnagyobb akadályt, ami a kezdeményezés sikerének gátja lehetett volna. A
másik kihívást jelentő probléma a finanszírozás volt, annak ellenére, hogy az első évben ez egy
ingyenes szolgáltatás volt, a családok most már fizetnek érte. Az árak relative alacsoynak, mivel a
szolgáltatás részben még támogatást élvez.

A Személyre Szabott Gondozási Program Aldaida városában azt a célt tűzte ki, hogy a családok speciális
igényeire válaszul a gyermekek és nem súlyos beteg gondozott hozzátartozók felügyeletét vállalják
át, hogy ne kelljen otthoni ápolót felvenniük vagy megbízni egy rugalmatlan szolgáltatást vagy
struktúrát. A szolgáltatás hétfőtől szombatig érhető el, hosszabbított nyitvatartással reggel 7-től este
8-ig. A családok naponta maximum négy óra időtartamig vehetik igénybe. A szolgáltatás egyszerűen
elérhető: csak értesíteni kell az önkormányzatot (telefonon vagy személyesen) a dátumot, időpontot
és időtartamot megadva, amikor a szolgáltatásra szükség van. A kezdeméynezés sikere a
reklámkampányon alapult, amely biztosította, hogy a polgárok tudjanak arról, hogy ez a szolgáltatás
létezik és értük működik.

Puente Genil városának önkormányzata által megvalósított Otthoni Dada program az előző
kezdeményezésekhez képest nagyon eltérő alternatívát kínál. Az önkormányzat célja a munka és
magánélet egyensúlyának elősegítése volt azoknak a szülőknek, akiknek van állásuk, de éppen képzési
programban vesznek részt vagy éppen arra várnak, hogy beintegrálják őket a munkaerőpiacra és hat
évnél fiatalabb gyermekük van, számukra nyújt gyermekellátási szolgáltatást. A program sajátossága,
amitől egyedi volt, hogy a gyermekekre a saját otthonukban vigyáztak. Az önkormányzat felügyelte
mind a szakmai és személyes profiljukat a hölgyeknek, akiket az Otthoni Dada program foglalkoztatott,
mind a háztartásokat, akik igénybe vehették minimum követelményeknek kellett megfelelniük. A
szolgáltatást havonta kellett igényelni. Rugalmas időtartamban reggel 7-től este 9-ig lehetett igénybe
venni és az emberek igényeinek megfelelően lehetett alakítani a havi programot. Az Otthoni Dada
programért csekkel kellett fizetni. Az ár 1 € volt óránként, amelynek a felét a támogatásból fizették. A
személyes figyelem, otthoni légkör és a gondozók professzionalizmusa mind kulcselemei voltak a
sikernek. A társadalmi tudatosság növelésére irányuló kampányra is szükség volt mivel a potenciális
felhasználói a szolgáltatásnak a családi hálózatra számítottak, és lelkifurdalásuk volt a gyermekükkel
szemben. Mindazonáltal a szolgáltatást meg kellett szakítani finanszírozási problémák miatt, mivel az
alacsony díj nem fedezte a kiadásokatily módon az önkormányzatnak jelentős pénzügyi erőfeszítéseket
kellett vállalnia.

Az általános igényeken túl, amelyet a családok támasztanak a gyermekgondozással kapcsolatban,
amikor a munka és magánélet egyensúlyával kapcsolatban, fontos megemlíteni azokat az alapvető
követelményeket, amiket a speciális társadalmi csoportok támasztanak. Azokról a csoportokról van
szó, akiket a kirekesztődés veszélye fenyeget és ezért a normál szolgáltatások nem tudják kielégíteni
igényeiket. Ilyen esetek a családon belüli erőszak áldozatai, az egyedülálló szülők vagy az alacsony
bevételű családok. Azokra az esetekre az önkormányzatok bizonyos szolgáltatásokat alakítottak ki,
hpgy csökkentsék vagy minimalizálják a speciális igényeket figyelembe véve a különleges helyzetet.
Ezek a szolgáltatások rugalmasak és ingyenesek, és pszichológiai támogatást is nyújtanak mind a
gyermekek mind az anya számára, és ez utóbbiaknak megpróbálnak egyéb tevékenységek keretében
segíteni a munkaerőpiaci beintegrálódásban.
A fenti gondolat jegyében hajtotta végre Molina de Segura város önkormányzata a Munka-Magánélet
Egyensúlya Szolgáltatást az Erőszakos Cselekedetek Női Áldozata részére, amely mind a nőkön mind
gyermekeiken segíteni próbál. E magas színvonalú szolgáltatás keretében vigyáznak az anyák
gyermeikre, amíg azok nem képesek rá. A szolgáltatás figyelembe veszi a gyermekek társadalmi-

képzési szempontú jó-létét, és arra ösztönzi őket, hogy fejlesszék azokat az értékeket önmagukban,
mint egyenlőség, másoknak és mások véleményének tiszteletben tartása, és az önbecsülésük növelése.
A nőket képzéssel, oktatási programmal támogatják, azzal a céllal, hogy lezárják az erőszakos
helyzeteket és lehetővé tegyék számukra az autonómiájuk helyreállítását az életük minden területén.
A magasan képzett csapat és a folyamatos kiértékelés tette lehetővé a hibák elkerülését és javítások
bevezetését, amelyek alapvető fontosságú elemei voltak a projektnek.

Campo de Criptana város önkormányzata a „Kanguras” Szolgáltatást (Bébiszitter) nyújtotta a Nők
Intézetével együtt Castilla-La Mancha régióban, és a szolgáltatás lényege az volt, hogy profi
bébiszittereket biztosítottak otthonra. A „kanguras” elhozta az iskolából a gyereket, megetette,
segített az ápolásra szoruló családtagnak, stb…. A szolgáltatás ingyenes és maximum 3 órán át
használhatü naponta. A szolgáltatás eleinte rendkívül magas igényekkel szembesült, amit nem tudtak
kielégíteni a források hiánya miatt. A problémát más szolgáltatásokkal oldották meg, amit korábban
már bevezetett az önkormányzat (játszóközpontok vagy iskola utáni tevékenységek), és amelyeket
most kiegészített a „kanguras” szolgáltatása. A Nők Intézete elkészítette a saját listáját a foglalkoztatott
ápolókról/bébiszitterekről, így azok, akiknek szükségük volt rá, magánúton szerződhettek velük.

Az Időosztás Projektek területén Cordoba városi önkormányzata elkötelezettje a kulturális és
szabadidős szolgáltatások rendszerszerű nyújtásának a célközönség elvárásainak megfelelve, ezért
vigyáznak azoknak a gyermekeire, akik az önkormányzat által támogatott szférában regisztrált
résztvevői a képzési, szakmai tréningeknek vagy társadalmi részvételi projekteknek. Ez a szolgáltatás
lehetővé teszi az anyáknak, hogy a programok résztvevői maradjanak, elősegíti a támogató hálózat
létrehozását, növeli a társadalmi tudatosságot, társadalmi részvételt és személyes autnomómiát a
szolgáltatások kedvezményezettjeinek körében.

Alcala de Henares városi önkormányzatának Játszóháza nem csupán az otthoni erőszak női
áldozatainak került kialakításra, hanem figyelembe veszi azok speciális igényeit. Miután ezeknek a
hölgyeknek nincs meg a közösségi hálózata, ezért nekik hosszabbított nyitvatartási időre van szükségük
a Játszóházban. Így a Játszóház manapság 8-tól 15 óráig és délután 16-tól 20 óráig van nyitva rugalmas
módon. A gyermekeiket elsőbbségi pszichológiai figyelemben részesítik az ő speciális személyes
igényeikhez igazodva.

Végül e fejezet összefoglalásaként, amely a munka és magánélet egyensúlyát önkormányzatok által a
polgároknak nyújtott, támogatott szolgáltatásait sorolja fel a gyermekfelügyelet, nevelés területén;
fontos megemlíteni az iskolai képzést, iskolai előkészítést (0-tól 3 éves korig) vagy népszerű nevén az
óvodákat, mivel ezek képviselik a legnagyobb igényeket támasztó szolgáltatásokat. Ebben a
tekintetben Norvégia jó példát szolgáltat. A Norvég Óvodai Törvény (1975) egymást követő
módosításaival garantálja a teljes népeség számára a jgot hogy gyermekeiknek helye legyen az
óvodában, és a helyi önkormányzatokat teszi felelőssé a meglevő források felhasználásával – ezek a
meglevő óvodák – hogy minden gyermek számára óvodai férőhelyet biztosítson. Ez azt jelenti, hogy

2010 januárja óta bármely család élhet a jogával és beperelheti az önkormányzatot, ha az nem biztosít
férőhelyet a gyermek számára.
Ebben a tekintetben Baerum városa vezetett be egy kezdeményezést, amely abból indult ki, hogy az
általa igazgatott terület valamennyi óvodáját koordinálja függetlenül attól, ki a fenntartója az
óvodának (akár állami vagy magániskola, akár egyház által vagy önkéntes alapítvány által fenntartott
intézmény…stb.) A városi önkormányzat egy rendszerbe egyesítette az óvodák elérhetőségét, és saját
maga kezeli a felvételi folyamatokat, és felvételi listákat is a gyerekekről. Meghatározták a szolgáltatás
maximális árát, a minimális nyitvatartási időket és a helyiségek és berendezések minimum minőségi
feltételeit. A menedzsment e formája lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy hasonló minimum
feltételeket biztosítson valamennyi norvég állampolgár számára. Persze a magánközpontok kezdeti
ellenállásával meg kellett küzdeni, mielőtt bevezették volna ezt a kezdeményezést.
Mind a kormány, mind a parlament részéről érzékelhető erős politikai elkötelezettség, amely arra
kényszerítette az önkormányzatokat, hogy garantálják az óvodai férőhelyet mindenki számára
Norvégiában-kétségkívül a kezdeményezés sikertényezője volt.

Összefoglaló arról, hogyan nyújtsunk szolgáltatásokat, támogatást a munka és magánélet
egyensúlyának támogatására a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatásokkal
A polgárokhoz legközelebb levő közigazgatási szintként a helyi önkormányzatok ismerik leginkább az
igényeket és elvárásokat és ezért bizonyára sokkal inkább köröültekintőek a választáskor a területükön.
Következésképpen az önkormányzatoknak kell koordinálni a közösségi politikákat a gyermekekkel
kapcsolatos ellátások és szolgáltatások terén, és nekik kell támogatni, elősegíteni és ösztönözni a
használatukat.
A kezdeményezések elemzése megmutatta, hogy az önkormányzatok számos irányban tettek
lépéseket a társadalmi elvárásra való válaszként:






Gyermekfelügyelet ellátása azokban az időszakokban, amikor a munka és az iskolai időszakok
nem kompatibilisek egymással. Ennek érdekében az önkormányzatok társadalmi-képzési
tevékenységeket választottak néhány iskolában és nyitva tartották azokat az iskolai idő előtt
vagy után. A siker kulcstényezői e kezdeményezések esetében a rugalmas és elérhető
támogató szolgáltatások nyújtása.
Gyermekfelügyelet biztosítása, amíg a szülők más személyes vagy szakmai ügyet intéznek.
Ebben az esetben az önkormányzatok nagyon rugalmas szolgáltatást nyújtanak hosszabb
nyitvatartási idővel. Ugyanakkor a szolgáltatásokat csak korlátok között lehet igénybe venni a
visszaélés elkerülése érdekében.
Az önkormányzatok olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, amelyek a társadalmi kirekesztődés
veszélyének kitett csoportokra fókuszálnak és amelyek igéynei a normál szolgáltatásokkal
nem elégíthetőek ki. Ilyen eset például a családon belül erőszakot elszenvedett nő gyermeke
vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye. Az összes ilyen szolgáltatás ingyenes és
pszichológiai-pedagógiai segítséget is nyújt a gyermekeknek.

A gyermekekkel kapcsolatos ellátások mellett a helyi önkormányzatok támogatják az erőforrásmenedzsment fejlesztését is ezen a területen annak érdekében, hogy y legnagyobb lefedettséggel és
legjobb minőségben nyújtsák a hatékony szolgáltatásokat.

2.3.2. Munka és magánélet egyensúlyát elősegítő szolgáltatások ápolásra szoruló embereknek:
idős és munkaképtelen emberek ápolása
A születések csökkenése és a várható élettartam növekedése - amely a jóléti társadalmak egészségügyi,
társadalmi, gazdasági fejlődésének tudható be- nagymértékben elöregedő társadalmat
eredményezett, amely egyre jobban függ valaki mástól, aki segít a napi teendőket ellátni. Ebben a
tekintetben az áploásra szoruló emberek védelme egyre növekvő probléma, amellyel a fejlett
társadalmaknak kell szembesülniük és amely különösen nehéz egy olyan országban, mint
Spanyolország, kisebb mértékben, de Norvégiát is érinti, ahol szemtanúi lehetünk a népesség egyre
nagyobb mértékű elöregedésének.
Spanyolországban a 39/2006 Törvény a Személyes Autonómiáról és Hosszútávú Gondozásról
(39/2006 törvény elfogadva december 14-én; BOE n. 299) jogi értelemben elfogadja azon emberek
segítésének a kihívását, akik valamilyen speciális hátrányos helyzetben vannak, akiknek segítségre van
szükségük a mindennapok alapfeladatainak ellátáshoz is, hogy több szeméyles autonómiához jussanak,
és képesek legyenenk teljes mértékben élni az állampolgári jogaikkal.
Az Ápolásraszorulók Nemzeti tervében – amit 2014-től fokozatosan hajtanak végre – több, mint 800
ezer olyan embernek nyújtanak segítséget alapvető szolgáltatásokkal, akiknek speciális figyelemre
vagy ellátásra és személyes fejlődésre van szükségük. Manapság a hosszútávú ápolás az egyik leginkább
erőforrás- és időigényes terület a családi életben és Spanyolországban a munka és magánélettel
kapcsolatos viták egyik központi témája.
Norvégiában nincsen egy átfogó jogi keret integratív jelleggel, amely az ápolásra-szorultakról
rendelkezik, mint Spanyolországban, mivel az idősek és munkaképtelenek hosszútávú ellátása a jóléti
és egészségügyi szolgáltatásokba tartozik, és nincsen olyan speciális szabályozás, amely bizonyos
jogokra vagy szolgáltatásokra vontakozna.
Ebben a tényállásban vajon mi a helyi önkormányzatok szerepe? A települési önkormányzatoknak
semmilyen körülmények között nem szabad kívülállónak maradnia ebben a helyzetben, különösen, ha
figyelembe vesszük közelségüket az állampolgárokhoz, amely nagyon reelváns szerepet ró rájuk.
A spanyol hatásköri megoszlás komplexitása ellenére a különböző közigazgatási szintek között, a helyi
önkormányzati testületekre hárul a beavatkozási terület és a hatáskör a gondozásra szoruló személyek
körüli segítő szolgáltatások nyújtása vonatkozásában és így a munka és magánélet egyensúlyának
támogatása ezen a területen. Sőt, az Ápolásra szorulásról szóló törvény felfedi az együttműködés
szükségességét a különböző közigazgatási szervek között és különösen a helyi önkormányzatokat
jogosítja fel a Nemzeti tervben való részvételre. 12
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Az Ápolásra Szorulásról szóló törvény 12. paragrafusa szerint „1. a helyi önkormányzatok részt
vesznek a hosszútávú szolgáltatások igazgatásában, összhangban a vontakozó autonóm régió

Norvégiában az önkormányzatoknak széleskörű a hatásköre és a pénzügyi forrásai, mivel ők felelősek
a szociális szolgáltatások biztosításáért és az idősek és munkaképtelenek hosszútávú gondozásáért,
mind otthon mind intézményben is.
A munka és magánélet egyensúlyát szolgáló kezdeményezések elemzése felfedte az eszközöket és
lépéseket, túlmutatva a vonatkozó jogi kereteken. A különböző, e tanulmányban vizsgált
önkormányzatok által megvalósított kezdeményezések egyik fő prioritása az volt, mind az idősek mind
a munkaképtelenek ellátása terén, hogy ameddig csak lehet a saját otthonuk, családjuk körében kell
ellátni ezeket az embereket. Ez egy lehetőség a munka és magánélet egyensúlyának támogatására,
különösen a nők vonatkozásában, akik felelősek az idősek és munkaképtelek ellátásáért, mivel ezek a
kezdeméynezséek erőforrásként működnek amely elsőegíti a személyes autonómiát vagy helyettesíti
az ápolót ezáltal némi időt hagyva saját magukra.
Ezeket a célokat szem előtt tartva Vilagarcia de Arousa városi önkormányzata (Otthoni étkezés) és
Arande de Duero városa (Önkormányzati étkezési szolgáltatás Időseknek és Gondozásra Szorulóknak)
otthoni étkezési szolgáltatást nyújt.
Vilagarcia de Arousa esetében a 60 év feletti emberek a kezdezményezettek, akiknek korlátos már az
önállóságuk és nincs családi támogató hálózatuk igényeik kielégítésére illetve az ápolásra szorulókat
segítik elkészíteni az ételüket. A szolgáltatás heti rendszerességű és hét teljes étkezést biztosít napi
6,93 € áron. Ebből a 6,93 € -nyi összegből a kedvezményezett csupán 1,85 € összeget finanszíroz. Az
ételt kiszállító megmutatja, hogyan kell előkészíteni az ételt fogyasztásra és kidobja a romlott vagy
lejárt szavatosságú élelmiszert. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő
elektromos készülékkel az étel előkészítésére, akkor lehetőség van kölcsönözni ilyet. A
kezdeményezéssel kapcsolatban két hátrány merült fel: először az árképzés: hiába nagyon alacsony,
amit fizetni kell a kezdeményezetteknek, ez még mindig akadálya lehet az igénybevételnek és emellett
az alacsony ár mellett az önkormányzat jelentős anyagi hozzájárulását igényli a szolgáltatás. A másik
pedig, hogy alapvető jelentőségű, hogy a személynek megfelelő tárolóhelyre van szüksége az egy hétre
szóló ételekhez.
Arande de Duero az életkori határt 65 évben állapította meg. Emiatt a kedvezményezettek 65 év feletti
idősek, akiknek nincsen olyan rokonuk, akikre támaszkodhatnának és problémáik vannak a
mobilitásukkal és tájékozódással a városban közlekedve. A kedvezményezettek munkaképtelen
emberek is lehetnek, akik leglább 75%-ban munkaképtelenek. Az 55 év feletti nyugdíjazott vagy korai
nyugdíjba vonult emberek, akik legalább 65%/-ban munkaképtelenek a nappali gondozási központ
ebédlőjében kaphatják meg étkezésüket a szomszádjaik társaságában. Az árat ilywenkor egy biztottság
állapítja meg, de mindig alacsony szinten marad az ár, hiszen ez az egyik kulcstényezője a sikernek.

szabályozása szerint és aszerint, amit a jog egyébként is a hatáskörükbe utal. 2. (…) részt vesznek a
Területi Tanács az Ápolásra Szoruló Emberek Autonómiájáért és Megsegítéséért olyan formában és
feltételekkel, amit a tanács rájuk ró”.

Azt a filozófiát követve, hogy javítsák a speciális fizikai segítséget igénylőknek az életminőségét,
Baerum önkormányzata a rehabilitációs szolgáltatások menedzsmentjére és koordinációjára
összpontosít, így nyújt segítséget ezeknek az embereknek és segíti őket az önállóságuk növelésében és
megengedi számukra, hogy a családi környezetük közelében maradjanak és késleltessék vagy
elkerüljék, hogy gondozási intézménybe kényszerüljenek.
E keretek között a speciális igényű embereket is támogatják a rehabilitációs eljárásban abban az
időszakban, amikor kezelést és fizikoterápiát kapnak és a pácienseknek szülségük vana szolgáltatásra
(munkahelyen, otthon…stb.). Támogató eszközöket és technikai segítséget is nyújtanak meghatározott
időszakra, valamint a technikai eszközöket be uis üzemelik a páciens otthonában. A szolgáltatások
ingyenessége valamint a különböző szolgáltatások kitűnő koordinációja garantálja a sikert.
Mindazonáltal a Baerumi szolgáltatások két problémával küzdenek: először is, a hosszú várólistával,
amin azok szerepelnek, akik otthoni terapeutára várnak, másodszor pedig a hosszú várkozási idővel,
amíg a páciensek a technikai eszközre várnak. Az utóbbira vonatkozóan éppen egyszerűsítik az eljárást,
hogy rövidítsenek a várakozási időn.

Más megközelítésből, de még mindig a munkaképtelen és idős emberek hosszútávú gondozásával
kapcsolatban fonots észben tartani, hogy azon családtagok - többnyire nők- munka és magánéletének
egyensúlyára miylen hatással van a casládtag gondozása. Ez minden kétséget kizáróan megfontolásra
érdemes probléma, amit a spanyol Ápolásra Szorultakról szóló törvény de facto elismer, és néhány
önkormányzat is felismerte már és kezdeméynezéseket is tettek e témában, Ezek a kezdeméynezséek
más célokkal együtt arra irányultak, hogyan lehetne enyhíteni a családtagot gondozóra háruló
terheket, hogy lélegzetvételhez jusson és fizikai és pszichikai értelemben is támogatást kapjon.
2005 óta Aranda de Duero város önkormányzata pénzügyi támogatást ad azoknak, akik önmaguk
ellátására képtelen hozzátartozójukat ápolják, azzal a céllal, hogy kijelöljenek egy olyan embert ebből
a támogatásból (nem családtagot) aki segíti a munkáját a háztartásban, személyes higiéniában és
mobilitásában mind otthon mind azon kívül. A megfelelő személy kiválasztását egy erre a célra
szakosodott szervezeten keresztül vagy akár közvetlenül is meg lehet tenni, és minimum 20 órára, de
maximum 30-40 órára lehet szerződni vele hetente. Eleinte bonyodalmasnak bizonyult megfelelő
személyeket találni, akik elvállalták volna a munkát, de végül találtak olyan megoldást, amellyel
megvalósíthatóvá vált a kezdeményezés: a kedvezményezetteket azokkal a képzett jelöltekkel hozták
kapcsolatba, akik regisztráltak az önkormányzat Szociális Osztályának Útmutatás és Tanácsadás
programjába. Ehhez a kezdeméynezéshez azt is meg kell említeni ugyanakkor, hogy Spanyolországban
az Ápolásra Szorultakról szóló törvény számos támogató szolgáltatást nyújt, amely sok oldalról
támogatja Aranda város önkormányzatának kezdeményezését. Egy példa erre a „pénzügyi támogatás
azon nem szakmabeli családtagoknak, akik ápoló szolgáltatást nyújtanak” (18. §). Ebből az okból
kifolyólag a pénzügyi támogatás fokozatosan eltűnik majd Arandában mivel a polgárok a törvény
keretei között kapnak támogatást.

Aldaida város önkormányzata is elindított egy Személyre Szabott Ápolási Programot, amely rugalmas
szolgáltatást nyújt az erősen ápolásra szoruló embereknek speciális körülmények között. A
szolgáltatást már elemeztük az előző fejezetben a gyermekellátással kapcsolatos szolgáltatásoknál.

Végezetül, Majadahonda város önkormányzata bevezette a Nappali Ellátás nevű szolgáltatását (SEDA),
amely a munka és magánélet egyensúlyát támogatja olyan embereknél, akik időseket gondoznak és az
erőforrások nem illeszkednek a kedvezményezett igényeihez. Az ingyenes szolgáltatás enyhén vagy
mérsékelten ápolásra szoruló időseknek szól, és megelőző és jólléti figyelmet nyújt. A szolgáltatás
kognitív stimulációból és kikapcsolódásra alkalmas vagy kulturális tevékenységeket tartalmaz 10.30 és
13.30 között az önkormányzat időseknek fenntartott nappali központjában. A probléma
kiküszöbölésére, hogy a rokonok nem tudják szállítani az időseket a programra, pl. az időpont miatt, az
önkomrányzatszállítási szolgáltatást nyújt és elhozza a kedvezményezetteket a központba. A
kezdeméynezés másik kuélcstényezője a képzett alkalmazottak elkötelezettsége és a politikai akarat a
program megvalósítására. A kezdeményezés nem igényel nagy beruházást mivel az önkormányzat
használhatja a nappali központ struktúráit és erőforrásait.

Azontúl, hogy az önkormányzatok hosszútávú ápolási ellátást nyújtanak az időseknek és ápolásra
szorulóknak, speciális figyelmet kell fordítaniuk az erőforrás-menedzsmentre a magas minőségű
szolgáltatások nyújtása érdekében és a kedvezményezettek igényeinek kielégítésére.
Ebben a tekintetben Norvégia, de különösen Mandal önkormányzata megalapította az Otthonápolási
Szolgáltatási Központot Időseknek és/vagy Munkaképteleneknek, amely centralizálja és koordinálja
az önkormányzat területén működő valamennyi szolgáltatást (nappali központok, otthonápolás,
otthoni egészségügyi ellátás, speciális szállítás az ápolásra szorulóknak, telefonos
segítségnyújtás…stb.) függetlenül attól, hogy közösségi vagy magánszektorbeli-e a szolgáltatás
fenntartója. Attól, hogy a szolgáltatások eredményeire összpontosítanak, a szolgáltatások sokkal
rugalmasabbá váltak, mivel a felhasználók igéynei és a látogatások száma szerint módosítják őket.
Másrészt pedig amennyiben szükséges, a változó igéynekhez és elvárásokhoz igazodva, ha egy más
típusú szolgáltatásra van igénye az adott személynek, akkor azonnal gondoskodnak a szállításáról.

KÖVETKEZTETÉSEK ARRÓL, HOGYAN NYÚJTSUNK MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁT TÁMOGATÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ IDŐSEK ÉS MUNKAKÉPTELENEK SZÁMÁRA
A következő konklúziókat vonhatjuk le a fentebb részletezett elemzésből:







A helyi önkormányzatok kötzponti szerepet játszanak az időseknek és munkaképteleneknek
kialakított szolgáltatások nyújtásában, mivel a figyelem, amelyre igényt tartanak ezek a
rászorultak, valamely családtagtól von el időt a személyes vagy szakmai életéből.
A jelenlegi társadalmi-demográfiai összefüggések – az öregedő társadalmunk tükrében –
kihívásokat támasztanak a közigazgatás, de különösen a helyi önkormányzatok számára.
Spanyolországban a komplex hatásköri megoszlások ellenére az önkormányzatok
nagymértékben rendelkeznek felelősséggel és beavatkozási lehetőséggel a hosszútávú ápolás
területén, ahogyan azt a Törvény a Szeméyles Autonómiáról és Hosszútávú Ápolásról rögzíti.
A jó gyakorlatokról szóló tanulmány számos tevékenységi lehetőségre világít rá ezen a téren:
1. Hosszútávú szolgáltatások nyújtása (akár idős akár munkaképtelen emberek számára)
annak érdekében, hogy minél tovább élhessenek otthon családi környezetben

(ételkihordás, rehabilitációs szolgáltatások, technikai segítség). Megfizethető vagy
ingyenes szolgáltatás-nyújtás a fő kulcselemei a sikernek.
2. Olyan szolgáltatások felállítása, amely szabadságot enged a hosszútávú ápolásban
részesülőknek időt és lélegzetet hagyva nekik anélkül, hogy kényszerítené őket a
személyes ápolási szolgáltatéások igénybevételére (személyre szabott ellátás, kíséret
biztosítása). Etekintetben a rugalmasság a legfontosabb szempont.
3. Erőforrásmenedzsment és minőségi szolgáltatások nyújtásának javítása, amely az ápolásra
szorulók és azok családjainak igényeire vannak szabva.
2.3.3 A kikapcsolódás és szabadidő biztosításának ösztönzése
A munka és magánélet fogalmának különböző megközelítései többnyire a probléma kétoldalú
megközelítéséhez köthetők, a családi (amit gyakran családi kötelezettségekre egyszerűsítenek) és a
szakmai élet közötti konfliktushoz és nem említenek meg egyéb megközelítéseket, mint a
kikapcsolódás, képzés vagy társadalmi részvétel. Ebben az útmutatóban azonban a munka és
magánélet egyensúlyának fogalma azon a kiindulóponton nyugszik, miszerint az egyensúlynak a
különböző életterek között kell létrejönnie (munka, családi élet, gyermek és rászorulók ápolása,
személyes szféra) és innen nézve a pihenőidő egy nélkülözhetetlen elem az egyensúlyhoz, amit a
különböző életterünk között meg kell teremtenünk.
A szabadidő emiatt az emebrek életében kulcsfontosságú terület, hiszen azzal töltik ezeket az óraáikat
az emberek, amit igazán szeretnek, amit élveznek, és amit meg akarnak osztani másokkal is. Manapság
egyre szélesebb a fejlődési menete a kikapcsolódás és szabadidő demokratizálódásának, amelyben a
szabadidőhöz való jogot egyetemleges jogként értelmezzük, amihez mindenkinek joga van rendelkezni
vele.
Ebben a tekintetben az önkormányzatok azzal a kihívással szembesülnek, hogy megfelelő eszközöket
tervezzenek és nyújtsanak a polgáraiknak a szabadidőhöz és kikapcsolódáshoz, mint az emberi
megtapasztalás részeként, ami segíti a személyes fejlődést és javítja az életminőséget.
Ebben az útmutatóban azokat a kezdeményezéseket is vizsgáljuk, amiknek az a célja, hogy segítsék az
állampolgárok szabadidős tevékenységeit. Két különböző csopprtba sorolhatók ezek:
a. Egyrészt azok a kezdeményezések, amelyek célja olyan tevékenységek szervezése és
támogatása, amelyek elérhetővé teszik a szabadidőt azoknak is, akiknek problémái, merülnek
fel ezzel kapcsolatban.
Ilyen eset a fogyatékkal élő emberek, akiknek nagyon speciálisak az igényeik és nem tudnak normális
erőforrásokat választani. Emiatt aztán szükség van arra, hogy helyet és időt biztosítsanak számukra,
amely nem közvetlenül terápiával és rehabilitációval telik. Ezek mindenekelőtt olyan hozzáadott
szolgáltatások, amelyek elérhetővé teszik a családok számára az egyensúlyt munka és magánélet
között azzal, hogy enyhítik az ápolás felelősségét, amíg a fogyatékkal élő családtag élvezi a
szabadidejét. Aldaida város önkormányzata létrehozta a Kognitív és Pszichológiai Sérültek Szabadidős
Központját, ami szabadidős programokat nyújt hetente háromszor a 18 év alatti mentális fogyatékkal
élők számára. A program rekreációs, képzési és személyes ápolási tevékenységeket is tartalmaz.

Molina de Segura önkormánytzata a maga részéről létrehozta az Alkalmazott Sportok Iskoláját, ahol az
5 és 25 év közö9tti gyermekeket és fiatalokat várják, akik mentális, fizikai és érzékelési fogyatékkal és
korlátozott autonómiával élnek. Ebben az esetben a szolgáltatás július hónapban meghosszabbított
nyitvatartási idővel érhető el (8.30-14.30) ami lehetővé teszi a polgároknak a családi és szakmai
kötelezettségek összehangolását. Az iskola fizikai és sportevékenységeket is kínál, és számos workshop
lehetőségét a felhasználók fejlettségi szintjének megfelelően. A kezdeményezés legjobb elemei között
meg kell említeni a magasan képzett ápolói csapatot és a szülők bevonását a munkafolyamatokba. A
megvalósítás központi sikertényezője volt még a folyamatos nyomonkövetés és kiértékelés rendszere,
amely lehetővé tette a hatóságok számára a hibák gyors elhárítását és a javítások bevezetését.

A Bátor Nők Szabadidős Programja fő célja annak az ötletnek a támogatása, miszerint a nőknek kreatív
módon kell rendelkezniük a szabadidejükkel és úgy kikapcsolódni, hogy az a személyes fejlődésüket
szolgálja, segíti a kapcsolataik jobbítását és segít kialakítrani a közösségi hálózatukat. A Santa Cruz de
La Palma önkormányzata által indított program kulturális és sporttevékenységeket szervezett
maximum 25 fős női csoportoknak. A program számos tevékenységet felölelt a delfinnézés hajóval
prgoramtól kezdve a paintball-on át az éjszakai városnézésig. Az ár 12 € és 18 € között mozgott
személyenként. A megfizethető ár és a nők körében egyébként kevésbé elérhető programok voltak a
kezdeményezés sikerének a motorjai. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a program kikapcsolódáson kívül
a nők tudatosságának növeléséhez és önértékelésének javításához is hozzájárult.

b. Másrészről vannak olyan kezdeményezések, amelyek a szülők és ygermekek közös
kikapcsolódását szolgálják
A kezdeményezések eme típusára jó példa az önkormányzati játszóház „Almudena Carretero” névvel
Aranda de Dueroban. A 2 és 8 év közötti gyermekek számára hétfőtől péntekig 17 órától 20.15-ig
szombaton reggel áll nyitva a lehetsőség, hogy részt vegyenek különböző, két nevelő által szervezett
rekreációs tevékenységben (mesélés, workshopok,…stb.). Az anyáknak és az apáknak is lehetőségük
van arra, hogy megosszák ezt a tevékenységet gyermekükkel, de eltölthetik egyéb szabadidős
tevékenységgel is az időt (olvasás, internetezés…stb.). Az elért célokat az garantálta, hogy sokáig nyitva
volt a játszóház, valamint hogy könnyű volt elérni és ingyenes volt. Mindazonáltal az önkormányzat
számára számos probléma felmerült akkor, amikor először próbálta bevezetni a szolgáltatást. Az egyik
a megfelelő helyszín megtalálása volt a játszóház számára – végül egy öreg iskola, mint meglevő
infrastruktúra szolgált megoldásul a játszóház helyszínwként. A másik probléma a megfelelően képzett
személyzet biztosítása volt. Ez utóbbi akadály végül a Szülök Szövetségével (AMPA) kötött
megállapodással hárult el, akik vállalták a feladatot, míg a helyszín biztosítása és fenntartása az
önkormányzat feladata lett.

Barcelona város önkormányzata “Temps de barri, temps educatiu compatit” („Szomszédsági Idő,
Megosztott Oktatási Idő”) című kezdeményezése kikapcsolódási és szabadidős tevékenységeket kínál
a tanítási időn kívül is nyitvatartó iskolák udavarain hétvégén is, és azok a gyerekek is részt vehetnek a
programjain, akik nem az adott iskolába járnak egyébként. A kezdeményezést egy társasági szolgáltatás

is kíséri, amely garantálja a gyermekek elérését. A kezdeményezés egy átfogó startégia része az Idő Új
Társadalmi Használata elnevezésű programban (lásd 2.1 fejezet) és abból az alaptézisből indul ki, hogy
a szomszédság a legalkalmasabb helyszín a munka és magánélet egyensúlyát támogató
kezdeményezések végrehajtására. A „Szomszédsági Idő” sikeres kezdeményezés egyik jellemzője a
részvételi hálózat módszere, a mely valamennyi bevont társadalmi szereplő részvételével megtartott
viták és elemzések folymata alapján határozza meg az akciótervét. Ez a módszer pozitív hatással van a
társadalmi kohézióra. A program minőségi szolgáltatásokat nyújt a környező területeken (a
szomszédságban) így a polgároknak nem kell túl sok időt tölteniük az utazással és ahelyett azt az időt
másra is fordíthatják.

Következtetések a kikapcsolódást és szabadidőt segítő szolgáltatások nyújtásának módjáról
A helyi önkormányzatok által végrehajtott kezdeményezések elemzéséből a kikapcsolódás és
szabadidő eltöltésének támogatásához az alábbi konklúziók vonhatók le:






A kikapcsolódás a munka és magánélet egyensúlya elérésének alapvető eleme és
megkérdőjelezhetetlen joga az állampolgároknak.
A képviselőtestületeknek vállalniuk kell a kihívást, hogy a polgáraiknak erőforrásokat
szolgáltassanak a kikapcsolódás és szabadidő élvezetéhez.
A legjobb gyakorlatok elemzése felfedte, hogy az önkormányzatok számos tevékenységen
keresztül érhetik el céljaikat:
1. Olyan kikapcsolódást szolgáló szolgáltatások és tevékenységek szervezése azok számára,
akik a legkevésbé képesek egyébként elérni a szolgáltatásokat (pl. munkaképtelen férfiak
és nők). Számos esetben kettős funkciót töltenek be: egyrészt arra ösztönzik az embereket,
hogy élvezzék a szabadidejüket másrészt ezek új eszközként szolgálnak a munka és
magánélet egyensúlyának eléréséhez.
2. Olyan szolgáltatások elindítása, amely lehetővé teszi a szülők számára, hogy együtt töltsék
el a szabadidejüket a gyermekeikkel.
Az effajta kezdeményezések sikerét biztosító nézőpontok között az alábbiakat kell
hangsúlyozni:
a. Minőségi szolgáltatások, amelyekben minőségi és képzett személyzet működik közre.
b. A családoknak megfizethető ár.
c. A közelség és menedzsment feltételeinek megfelelő könnyű elérhetőség.
d. A polgárok részvétwelének ösztönzése a végrehajtott kezdeményezésekben.
2.3.4. Egyéb legjobb gyakorlatok

erbben a fejezetben azokat a munka és magánélet egyensúlyát támogató kezdeményezéseket
összegezzük, amit helyi önkormáőnyzatok támogattak, akár szolgáltatóként, akár a szolgáltatás
megszervezőjeként. A természetüknél fogva ezeket a kezdeményezéseket nem soroltuk egyik
kategóriába sem (nevezetesen, gyermekekkel kapcsolatos ellátások, idősek ás rászorulók hosszútávú
ápolása, vagy a szabadidő támogatása).
A következő speciális kezdeményezéseket tárgyaljuk:






Időbankok megszervezése.
Erőforrás-útmutató összeállítása a munka és magánélet egyensúlyának ösztönzésére.
Magánkezdeméynezések támogatása a munka és magánélet egyensúlyát
szolgáltatásokra
Önkéntes munka támogatása.

célzó

2.3.4.1 Időbankok
Az időbankot emberek egy csoportja hozza létre azzal a közös céllal, hogy megosszák az idejüket
egymással. Ez az idő vonatkozhat különböző feladatok ellátására: akár a gyereknevelésben (elhozni az
iskolából őket, gyermekeknek party szervezése, szabadidős tevékenységek,…stb.) akár a hosszútávú
ápolási feladatoknál, (bevásárlás elintézése, nagy tárgyak áthelyezése, rászorulók ápolásában
küzreműködés azzal, hogy meghallgatják őket, vagy felolvasnak nekik) vagy a háztartásban
(főzőtanfolyam, segédkezés a főzésnél, segédkezés gyermekek iskola utáni ellátásában).
E kezdeményezés célja egymás jobb megismerése és az egymásba vetett hit növelése a mindennapok
problémáinak megoldására és így a munka és magánélet egynsúlyának kialakítása.
A fizetőeszköz az idő, függetlenül attól, hogy adják vagy kapják-e azt. Ebben a bankban az idő a fő tőke
és emiatt az idő a pénzegység is. Minden képességnek ugyanannyi az értéke, mivel mindennek hasonló
az értéke, ha időt kell rá fordítani.
Az Időbank végrehajtásával az önkormányzatok nem csupán a különböző életterek közötti egyensúlyt
támogatják, hanem a nők és a férfiak, egyének és családok, különböző életkorú embercsoportok
közötti együttműködést segítik a közösségen belül szervezett és elérhető módon.
Alcala de Henares városi önkormányzata által támogatott Időbank 2007-ben kezdte meg működését.
A projekt végrehajtása nem mindig volt könnyű. Vilagarcia de Arousa városa mostanában kezdte meg
működtetni a saját Időbankját. Mindkét esetben a siker fő tényezője az intenzív koordináció, különösen
a résztvevők vonzása, informálása a szolgáltatásról és a részvétel ösztönzése volt. Mindazonáltal, az
intenzív kampány ellenére azzal a nehézséggel szembesült az Időbank Alcala de Henares-ben, hogy a
fiatalok kevésbé vesznek részt a kezdeményezésben.
Hasonlóan, a kezdeteknél mindkét Időbanknál ugyanaz a probléma vetődött fel: a legtöbb ember
felajánlotta a szolgáltatásait, de senki nem igényelt segítséget. A cserék eme hiányát azzal hidalták át,
hogy havonta találkozókat szerveztek, ahol a résztvevőknek alkalmuk nyílt jobban megismerni
egymást és ennek eredméyneképpen az idejük kicseréléséhez szükséges bizalom is erősödni kezdett
közöttük.

A munka és magánélet egyensúlyának megtalálására fókuszáló
cselekvési stratégia célja, hogy egyidejűleg és koordinált módon
avatkozzon be a következő három fő területen: időgazdálkodás,
gazdaság, szolgáltatásnyújtás és figyelemfelhívás.
3.2. Ajánlások
Az alábbi ajánlások következnek a jelen Útmutató elemzéséből: Az ajánlások célja, hogy olyan helyi
kezdeményezéseket preferáljanak, amelyek lehetővé teszik a szakmai és családi kötelezettségek
harmonizálását a személyes élettérrel. A javasolt kezdeményezések az alábbiakban kerülnek
ismertetésre.
Transzverzális és integrált beavatkozási kezdeményezések
A munka és magánélet egyensúlya érzékeny jelenség, amelynek számos területe és közreműködője
van. Ennek megfelelően a lakosok által tapasztalt napi problémák legmegfelelőbb megoldása az
integrált beavatkozási módszertan, valamint a mainstreaming (fordítói megjegyzés A "gender
mainstreaming"-nek még nincs bejáratott magyar megfelelője; a kifejezés olyan, a nők és férfiak
társadalmi egyenlőségének megvalósítását szolgáló átfogó politika, mely arra irányul, hogy a nemek
közti egyenjogúság kérdése bekerüljön az általános politikába, a programtervezésbe, valamint az
ágazati politikákba és tevékenységekbe.) Az alábbi elemek szükségesek a hatékony beavatkozáshoz:
-

az összes terület (oktatás, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások stb.) integrációja és
koordinációja, az összes beavatkozási terület és érintett program mainstreaming-je,
vezetői és politikai támogatás mivel rengeteg energia és erőfeszítés szükséges az ilyen
kezdeményezések népszerűsítéséhez
racionalitás a forrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz
Módszertan rendszerszerű alkalmazása: elemzés, tervezés és felmérés.
Gazdasági társaságokat érintő beavatkozási kezdeményezések

A magánszektorban és olyan kezdeményezések esetében, amelyek nagy jelentőségűk, fontos, hogy a
helyi szervek:




Felhívják a közvélemény figyelmét a kezdeményezések jelentőségére azzal a céllal, hogy
megváltoztassák a kötelező jelenlét munkahelyi filozófiáját, valamint azt az elképzelést
miszerint a munka és magánélet egyensúlyának biztosítása komoly pénzügyi terhet jelent a
vállalkozások számára. Szükséges olyan filozófia megalkotása, amely egyenes kapcsolatot
teremt a munka és a magánélet egyensúlya, a termelékenység, a tehetséggondozás és
megtartás között, mivel mindhárom elengedhetetlen egy olyan környezetben, amelyet
elsősorban a globalizációra és technológiai fejlesztésekre alapuló verseny határoz meg.
Nagyon fontos, hogy a munka minőségére helyeződjön hangsúly, ne pedig a munka
mennyiségére. A tájékoztató kampány mellett e cél érdekében célzott tanácsadást is érdemes
nyújtani.
rábírják a cégeket különböző ösztönzőkön keresztül (támogatás, pénzügyi hozzájárulás, díjak,
minőségi bizonyítványok, elsőbbségi rendszer a közbeszerzés során stb.), hogy a foglalkoztatás

során új idő- és helygazdálkodási módszereket alkalmazzanak (rugalmas munkaidő, heti, napi
beosztás stb.) avagy az egyensúly elérése érdekében új technológiákat is használjanak (otthoni
munka, video konferencia stb.).
Beavatkozási kezdeményezések: Az önkormányzat, mint munkaadó
Az önkormányzatok, mint munkaadók esetében, javasolt, hogy ezen szervek







Példaként szolgáljanak a társadalom számára a változások elfogadása tekintetében
változatos, új kezdeményezések képviselőjeként lépjenek fel. Ebben a tekintetben a helyi
szervek felelősséget vállalnak a munkavállalókért, fejlesztik és kiterjesztik az általános
szabályozásokat és, amint azt a spanyol példa mutatja az Országos Munka és Magánélet
egyensúlyára vonatkozó Tervet helyi szinten tovább fejlesztik
Ez a megközelítés azt feltételezi, hogy az egyes intézményekben is fejleszteni kell az általános
„hozzáállást”, az új munkafilozófiának az önálló munkára, bizalomra kell épülnie. Az új
intézkedések alkalmazása önmagában nem elég, tájékoztatni kell az alkalmazottakat ezekről
az intézkedésekről és bátorítani kell a használatukat, emellett kerülni kell minden típusú nemi
alapú diszkriminációt, meg kell akadályozni azokat a feszültségeket az alkalmazottak között,
amelyek hozzájárulhatnak a munkakörnyezet romlásához
használják az új technológiákat, mivel ezek képezik az alapjait a munka-magánélet megfelelő
egyensúlyának
Beavatkozási kezdeményezések a városban

A városi hely- és időgazdálkodás tekintetében a helyi szervezeteknek:


A részvételi és mainstreaming jellegű városi kezdeményezéseket kell ösztönöznie, amint azt az
urbanizációs tervek és programok tükrözik és különösen azon aspektusokra érdemes figyelmet
fordítani, amelyek kapcsolódnak az időgazdálkodáshoz, várostervezéshez, szolgáltatások
nyújtásához és ezen belül a nyitvatartási időkhöz, valamint azon munkahelyekhez és
intézményekhez, amelyek szociális szolgáltatásokat látnak el. Ebben a tekintetben a politikai
elkötelezettség és támogatás, valamint a szociális érzékenység és részvétel kulcs szerepet
töltenek be a beavatkozás sikerének tekintetében.
Kezdeményezések a szolgáltatásnyújtás és infrastruktúra kapcsán

Szolgáltató-nyújtói és infrastruktúra-biztosítói szerepükben, a munka és magánélet egyensúlyát
preferálva, a helyi önkormányzatoknak:




Fejleszteniük kell az idősellátást és a gyermekellátást, hogy az ezen a területeken jelentkező
munka-magánélet egyensúlyát veszélyeztető akadályokat megszüntessék. Amellett, hogy a
nyitvatartási időket növelni kell és rugalmasabbá kell tenni a lakosság igényeinek jobb
kielégítése érdekében, a szolgáltatás elérhetőségének, a helyek számának növelése is
elengedhetetlen.
A gyermek ellátási szolgáltatásokat oly módon kell megváltozatni, hogy az iskola és a munkaidő
közötti inkompatibilitások megszűnjenek, valamint az iskolai szünidő által okozott igények





megválaszolásra kerüljenek. Emellett ezen szolgáltatások lehetővé tegyék, hogy a szülőknek
szabadidő is rendelkezésre álljon, kulturális, szabadidős, sport tevékenységekben is részt
vehessenek.
Továbbá fontos, hogy ezek a szolgáltatások és tevékenységek minden lakos számára
elérhetőek legyenek pénzügyi szempontból is, a díjszabást a családok pénzügyi helyzetéhez
kell igazítani.
E tekintetben is elengedhetetlen a szolgáltatás-gazdálkodás fejlesztése és a meglévő
struktúrák, mint a kulturális és oktatási központok teljes kihasználása, hogy a helyzet ne
váljon pénzügyi szempontból fenntarthatatlanná. Gyakran, nem több forrásra, hanem több
képzelőerőre van szükség.
A társadalmi beidegződések és a mentalitás megváltoztatására irányuló kezdeményezések
ösztönzése

A helyi önkormányzatok kulcs szerepet töltenek be a szociális érzékenyítés és oktatás területén:








A szociális érzékenyítés és az oktatási kampányok elengedhetetlen eszközöknek számítanak
a közvélemény befolyásolásában és a sztereotípiák elleni küzdelemben. Az oktatás területén
megvalósuló azon kezdeményezések esetében, amelyek arra irányulnak, hogy a társadalom
szereplőinek felhívják a figyelmét a változtatás fontosságára, tudatában kell lennünk annak,
hogy melyek azok a tényezők, amelyek adott viselkedési formákat, sztereotípiákat életben
tartanak, hozzájárulnak a hagyományos nemi különbségek alkotta kép fennmaradásához. A
kezdeményezéseknek hangsúlyoznia kell a közös felelősségvállalás fontosságát, valamint a nők
munkapiaci jelenlétének jelentőségét, ráerősítve gazdasági jelentőségükre, szembe állítva azt
a tradicionális „házimunka, család” szerepkörrel.
A közös felelősségvállalásról, oktatásról és idő-gazdálkodásról szóló nevelésnek korai
életszakaszban kell elkezdődnie, hiszen a ma kisfiúiból és kislányaiból lesznek a holnap
felnőttjei. Az együttműködés és az iskolák bevonása e tekintetben elengedhetetlen.
Nagyon fontos, hogy az alkalmazásra kerülő munka- és magánélet egyensúlyát megteremtő
politikák és intézkedések a férfiakat is megcélozzák, hogy a közös felelősségvállalás ösztönzése
megtörténhessen és, hogy demonstrálásra kerüljön az a tény, miszerint a munka és magánélet
egyensúlyának kérdése nemcsak a nőket érinti.
A szociális érzékenyítéssel kapcsolatos politikák meghatározása során, nagyon fontos szem
előtt tartani a releváns célcsoportokat (gyermekek, tinédzserek, egyetemi diákok,
üzletemberek, a lakosság általánosságban stb.), hogy azok megfelelő módon adjanak választ

Ezen javaslatok mellett, minden esetben figyelembe kell vennünk, hogy ahhoz, hogy az élet minden területe
között megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, a helyi önkormányzatoknak, szervezeteknek munka-magánélet
egyensúlyára vonatkozó politikákat kell alkalmaznia és emellett ösztönöznünk kell egy igazán felelős
család és szociális kultúra kialakítását, mivel ez a társadalom átalakításához és a mindenki számára
elérhető jobb minőségű élet biztosításához vezető egyetlen út.
az emberek gondjaira, figyelembe kell venni a diverzitással összefüggő kérdéseket.

A spanyol és norvég helyi önkormányzatok munka-magánélet
egyensúlyát ösztönző jó gyakorlatainak útmutatója

4. Melléklet

LEGJOBB GYAKORLATOK LEÍRÁS
Ebben a részben összefoglalót olvashatnak az elemzésben megjelölt projektekről. Amennyiben
részletesebb információkra lenne szüksége ezekről a kezdeményezésekről, azokat itt találja meg:
http://www.balanceequilibrio.net

4.1. INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK
ÖSZTÖNZÉSE ÉRDEKÉBEN
e
„AVILES RÁTALÁL A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET MEGFELELŐ EGYENSÚLYÁRA”
PROGRAM

Vezető testület: AVILES VÁROS Testülete
Tartomány: Asturias

Önálló közösség: Asturias

Célcsoportok és / vagy szervezetek
Aviles település lakossága; különös tekintettel a kiskorúakra, idősekre, fogyatékkal élőkre és az
önkormányzati dolgozókra

Leírás

„AVILE MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA” kezdeményezés egyedülálló a tekintetben, hogy az összes
családi és szakmai élet összehangolását célzó tevékenységet, forrást, programot és projektet
kombinálja Aviles önkormányzaton belül. Ez az egyes tevékenységek esetében közös kritériumrendszer
mentén kerül megvalósításra: globális megközelítés, elemzés – tervezés - értékelés, erőforrásokkal
való racionális gazdálkodás; az összes érintett részvétele, összekapcsolása, koordinálása: a szervezeten
belül a testület politikai és végrehajtói pozícióban lévő alkalmazottjai és a szervezeten kívül a régió
szociális szereplői, gazdasági társaságai.
E megközelítés eredményeképpen a lakossági részvétel, - amelynek célja a munka-magánélet
egyensúlyának ösztönzése -, integrált és koordinált formában valósul meg és ez lehetővé teszi a
tevékenységek átfogó és szervezett áttekintését.
Az Aviles Munka - Magánélet Egyensúlya Programnak két célcsoportja van: adott csoportjai az
önkormányzatnak, valamint a testületi munkatársak. Az alábbiakban egy összefoglalót olvashatunk a
projektről:
1.

Főbb, a lakosságot célzó tevékenységek
a. Az oktatás területén:
 „Az iskolák megnyitása a nagyközönség előtt” program, kulturális és sportesemények
biztosítása iskolai órákon túl, kantin megnyitása ebédhez és reggelihez



„Korai Ellátás” program, önkormányzati fenntartású iskolákban 3 éveseknek és
fiatalabbnak fenntartott program, amely magába foglalja a reggeli, ebéd és uzsonna
biztosítását is.
 „Szünet” program, amely magába foglalja szervezett tevékenységek biztosítását
gyermekek számára a nyári, karácsonyi és húsvéti szünetekben
 „Infokommunikációs technológia használatának fejlesztését szolgáló központ”
hátrányos helyzetű egyének és csoportok számára technológiai tréning nyújtása
b. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó tréningek esetén:
 „Önkormányzat Játszócsoport” program, gyermekfelügyelet biztosítása három évesek
és fiatalabb gyermekek részére foglalkoztatással kapcsolatos tréningek, képzések,
eligazítási interjúk alatt stb.
c. A szociális szolgáltatások területén:
 „Otthoni gondozás” Program, nehézségekkel küzdő, családi segítséggel nem
rendelkező emberek számára napi ellátás.

2. Aviles önkormányzat alkalmazottjait célzó kezdeményezések
Aviles Önkormányzati Dolgozóit Érintő Általános Munkakörülményeket Szabályozó
Megállapodásba foglalt munka és magánélet egyensúlyát biztosító intézkedés-sorozat

Két bizottság került létrehozásra a kezdeményezés sikerességének biztosítása érdekében:





Értékelő Bizottság: évente két alkalommal ülésezik a Szociális Jólléti Regionális
Tanácsnok elnöksége alatt. Tagjai: városi és / vagy megyei önkormányzat politikusai,
adminisztrátorai, más önkormányzatok képviselői, civil szervezetek képviselői, más
szociális testületek és a régió egyéb szövetségeinek tagjai
Állandó Bizottság: Az Értékelő Bizottság által kerül megválasztásra, kevesebb taggal,
az egyes szervezetek arányosan képviseltetik benne magukat. A Bizottság szintén
évente két alkalommal ülésezik az alábbi célokkal:
 Értékeli a prioritást élvező iránymutatásokat és döntést hoz az éves intézkedésekről
 Felméri a megfelelő értékeléshez kapcsolódó indikátorokat és iránymutató tervet
készít
 Elemzi az egyes osztályok által javasolt akciókat a célkitűzések elérésének
biztosítása érdekében

Az igények felmérése és akciókra tett javaslatok
Kapcsolat

Szervezet: Área de Bienestar Social, Servicios Municipales de Mujer del Ayuntamiento de Avilés
(Szociális Jólléti Osztály, Önkormányzati Női Szolgáltatások, Aviles Város Önkormányzata)
T: +34 98 552 75 46/29 e-mail: Mujer@ayto-aviles.es website: http://www.ayto-aviles.es

AZ IDŐPROGRAM ÚJ SZOCIÁLIS HASZNÁLATI MÓDJAI (NUST)

Vezető testület: Barcelona lakosai és üzleti vállalkozásai
Tartomány: Barcelona

Autonóm Közösség: Katalónia

Célcsoportok és szervezetek:

Barcelona lakosai és üzleti vállalkozásai
Leírás
Barcelona Város önkormányzata saját osztályt hozott létre, valamint külön pozíciót alakított ki „Az idő
új szociális felhasználási módjai” elnevezéssel, hogy népszerűsítse és menedzselje az
időfelhasználáshoz kapcsolódó politikákat a városi önkormányzat berkein belül a NUST program
keretében. A cél, egy olyan időgazdálkodási módszertanra alapuló új szociális modell létrehozása,
amelynek fókuszában az alkalmazottak munka-magánélet egyensúlyának tiszteletbetartása áll.
Ez számos kulcsterületet magába foglal, valamint kihívásokat jelent, amelyek megválaszolása a
Munkáltatói Szervezetek és Szakszervezetek bevonásával történik. Ez egy multi-diszciplináris
megközelítést igényel, amely számos aspektust kell, hogy érintsen (munkaórákban bekövetkezett
változások, gördülékeny szolgáltatás-nyújtás, mobilitás, tervezés és közterületek meghatározása).
Az alábbi területeken valósulnak meg tevékenységek:
1. Jelenlegi helyzet felmérése
Tudás-menedzsment, információ-gyűjtés, kutatás és felmérések a rosszul működő területek
feltárása érdekében. E célok elérése érdekében, az alábbi kezdeményezésekre került sor:
a. „Idő – Laboratórium” egy olyan eszköz, amely a fennálló helyzet diagnosztizálását
szolgálja, valamint a különféle helyeken alkalmazott munkaidő politikákat láthatóvá,
ismertté teszi. A témával kapcsolatos kiadványok, tanulmányok, jogszabályi háttér
minden érdeklődő számára elérhető.
b. „Tanulmány Terv” az idő-gazdálkodási politikákra vonatkozólag az elemzés és stratégiai
döntés-hozatal megkönnyítése érdekében. A témával kapcsolatos jelentősebb
tanulmányok az alábbiakban kerültek felsorolásra:
 Idő-gazdálkodással és közterület-használattal kapcsolatos tanulmány
 A barcelonai üzleti vállalkozások innovatív tapasztalatai
 Szociális időfelhasználás Barcelona régióban
 Az idő szociális felhasználása Barcelonában. Jövőbe látó vízió.
 Szociális időfelhasználás Barcelonában. 2006. évi frissített verzió.
 Munkaidő: Az EU kezdeményezések eredménye
c. „Idő fájlok” – dokumentum-gyűjtemény az idő szociális felhasználásának különféle
témáiról. Céljuk a téma közvéleménnyel való megosztása, valamint társadalmi vita

kezdeményezése a civil szférában és a városon belül az idő-felhasználás különféle
paradigmáiról.
A fájlok címeire az alábbiak szolgálnak példaként:
 Idő politikák: nyitott viták
 Új idő-beosztások, új felhasználási módok és új technológiák
 Az időfelhasználás és a mobilitás
 Az időfelhasználás és a család
 Idő-fájl: Munkaidő szervezés, versenyképesség és életminőség
 A férfiak és az időbeosztás: hegemónia, tárgyalás és ellenállás
d. Az időmegosztás rendszerei, közvélemény érdeklődésének felkeltése és a tapasztalatmegosztás: magába foglalja a honlapot, a NUST kiadványt és egy online szórólapot,
amelyek a különféle politikák és kapcsolódó akciók jelentős aspektusait mutatják be.
2.

Szociális beavatkozás.
 A NUST program számos tevékenységet foglal magába, beleértve számos minta projektet,
hogy a várost abbéli tevékenységében támogassa, hogy a lakosság időfelhasználásához
alkalmazkodjon.
 A napi szintű tevékenységek célpontjai, olyan helyi közegek, mint az egyes egységet mutató
városrészek, a munkahelyek, iskolák. A tevékenységekre a releváns helyi szereplők és
közösségek bevonásával kerül sor
 Ennek megfelelőn számos az alábbi elemeket tartalmazó program indult el:
-

„Szomszédsági idő, megosztott oktatási idő” (további információkat a kezdeményezésről
szóló bekezdés tartalmaz).
- NUST Üzleti Vállalkozások Hálózata (további információkat a kezdeményezésről szóló
bekezdés tartalmaz).
- Időbank
- Kampányok
 „Mit csinálunk ma” kiadvány elkészítése és terjesztése, amelyben a Barcelona város által
négy területen (oktatás, szabadidő, kultúra és szünidő) szervezett tevékenységek kerülnek
bemutatásra, ezek a gyermekek időbeosztását érintik az iskola után, a hétvégéken, valamint
a szünidők során.
 Barcelona időgazdálkodása: Személyre szabott tréning és információs terv, amelynek
végrehajtására a három Információs Irodában kerül sor.
3.

Részvétel és megegyezés




Az időpolitikák természetét tekintve, amelyek számos aspektust érintenek, a lehető legtöbb
társadalmi szereplő bevonására, részvételére van szükség, az önkormányzati képviselőket,
lakosságot, szövetségeket, üzleti vállalkozásokat, munkaügyi szervezeteket és a lakossági
hálózatokat beleértve.
A NUST Osztály részt vesz az Európai Városok Hálózatában, Barcelona regionális
kormányzatával együtt népszerűsíti a „Városok és Falvak Hálózatának Új szociális Időfelhasználási gyakorlatát”, amely 25 településből és egy helyi testületből áll és célja a helyi
politika ezen területen végzett munkájába való bekapcsolódás, a témáról való közös
gondolkodás
A kezdeményezés időtartama: 2004-től napjainkig (2010).

Kapcsolat:
Concejalía de Nuevos Usos Sociales del Tiempo, Ayuntamineto de Barcelona (a Szociális
időfelhasználáshoz kapcsolódó testület, Barcelona város önkormányzata)
T. +34 93 402 32 13, E-mail: laboratideltemps@bcn.cat
Honlap: http://www.bcn.es

A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁHOZ VALÓ UNIVERZÁLIS JOG MÓDSZERTANI
ALKALMAZÁSA

Vezető testület: CASTELLDEFELDS Város testülete
Tartomány: Barcelona
Autonóm közösség: Catalonia
Célcsoportok és / vagy testületek:

Castelldefelds önkormányzat lakossága
Leírás
A munka és magánélet egyensúlyát alapjognak tekintő önkormányzati Esélyegyenlőségi Terv
megvalósításának érdekében a következő mérföldkövek kerültek meghatározásra:









Politikai megegyezések folyamatának megtervezése a lakosok szakmai és magánéletének
egyensúlyát támogató javaslatok elfogadására vonatkozólag, új időszervezési modell
megtervezése céljából (2003).
Audit a nemek közötti esélyegyenlőség nézőpontjából Barcelona Megyei Képviselő
Testületének támogatásával. A cél a települési jellemzők elemzése, diagnózisa, az
eredmények politikai és adminisztratív testületek részére történő bemutatásának lehetővé
tétele (2003-2004)
Az időfelhasználás új módozataihoz kapcsolódóan a castellfieldsi szolgáltatások, projektek,
kezdeményezések előkészítéséhez városi bizottság létrehozása a városi önkormányzat
különféle osztályainak részvételével
Két lépcsős tanulmány elkészítése: 1. Szervezeti tanulmány a munka és magánélet
egyensúlyának vonatkozásában 2. Városi fejlesztési terv: Castellfields, a munka és magánélet
egyensúlyának kialakításán munkálkodó város
Határozatjavaslat a munka és magánélet egyensúlyának kialakítására vonatkozólag a 2005
februári testületi ülésen.
Esélyegyenlőségi terv kialakítása (2005), a terv egyhangú jóváhagyása (2006. február), a terv
bemutatása különféle csoportoknak (politikai vezetőség, adminisztrációs munkatársak stb.) –
2006
Csatlakozás a Barcelona városi önkormányzat Esélyegyenlőségi és Állampolgári osztálya által
üzemeltetett Hálózat az Időfelhasználás új módozatai elnevezésű szerveződéséhez (2005).

A városi Esélyegyenlőségi Terv jóváhagyását követően, számos munka-magánélethez kapcsolódó
kezdeményezésre került sor, ezek a következőkben kerülnek összefoglalásra:
1. Belső tevekénységek
a. Minta projekt

b. Személyzeti trénig különféle területeken – munka és magánélet egyensúlya, közös
felelősségvállalás és az időfelhasználás új módozatai
c. Önkormányzati intranet a Helyi Esélyegyenlőségi terv alakulásáról, kiemelt hangsúlyt
helyezve az időfelhasználás új szociális módozataira
d. E-mail és intranet információnyújtása a képviselő testület tagjai számára a munka és
magánélet egyensúlya és az időgazdálkodás témájában
2. A nagyközönség számára:
a. figyelemfelhívás
 Figyelemfelhívó napok szervezése az időgazdálkodás új formáiról és a közös
felelősségvállalásról
 Képzések üzleti vállalkozások számára a munka és magánélet egyensúlyára való
figyelemfelhívás céljából
 Oktatási projekt egy állami középiskolában
b. szolgáltatások







Bölcsőde létrehozása (0-3 éves korig), egyezmény aláírása két további iskola
építéséről
Ügyfélszolgálati iroda kialakítása
Nyitvatartási idő meghosszabbítása: ügyfélszolgálat, sportközpont, könyvtár,
iskola stb.
Gyermekellátási szolgáltatások és gyermek játszócsoportok családok részérére,
akik az önkormányzat által szervezett programokban részt kívánnak venni
Gyermekszolgáltatások, házi gondozáshoz kapcsolódó szolgáltatások növelése,
jeltolmács szolgáltatások biztosítása az Esélyegyenlőségi Osztály által szervezett
programokhoz
Nemek közötti esélyegyenlőséghez és a munka és magánélet egyensúlyához
kapcsolódó témák megjelenítése a terület-rendezés, - tervezés során, a
közterület használat kialakítása során

c. információs technológia
 „Nyitott önkormányzat” digitális technológia közügyek intézéséhez
 Virtuális iroda ügyfélszolgálati célokra
 Wi-Fi, ingyenes internet hozzáférési zónák, képzések
 Castellfieldsi civilszervezetek részére honlap
 Otthoni telefonos segítségnyújtás
 Önkormányzati honlapon naptár funkció létrehozása
 Nők a Web programban
d. mobilitás
 gépjármű-megosztás
 éjszakai buszjárat

Kezdeményezés időtartama: 2005-2010.
Kapcsolat:

Concejalía de Políticas de Igualdad, Ayuntamiento de Castelldefels (Esélyegyenlőségi Osztály,
Castelldefels önkormányzat),
T: +34936651150, honlap: http://castelldefels.org

HELYI MEGÁLLAPODÁS A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁRÓL: „AZ
INFORMÁCIÓ-NYÚJTÁS HOZZÁJÁRULNAK A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET
EGYENSÚLYA ALAPELMÉLETÉNEK NÉPSZERŰSÍTÉSÉHEZ, A TUDÁS ÉS A
TUDATOSSÁG LEHETŐVÉ TESZIK A MEGÉRTÉST ÉS A BEVONÓDÁST
Vezető Testület: Estella-Lizarra városi önkormányat
Tartomány: Navarre Autonóm közösség: Navarre
Célcsoportok és/ vagy szervezetek:
Estella-Lizarra település lakossága
Leírás:
18 különféle szervezet (üzleti kamarák, szakszervezetek, iskolák, Szülői közösségek, stb.) Estella /
Lizarra önkormányzat vezetésével helyi megállapodást írt alá 2006-ban az alábbi célokkal:
1. A munka és magánélet egyensúlya helyi megállapodásban
A tevékenységek fókuszában olyan technikai képzések álltak, amelyek a munka és magánélet
egyensúlyának etikai vonatkozásait járták körül. Számos konzultációra került sor a Navarre-i
Esélyegyenlőségi Intézet bevonásával, ezek a konzultációs alkalmak a „Helyi megállapodások a
munka és magánélet egyensúlya vonatkozásában” Program keretében zajlottak. A tréningnek
köszönhetően nőtt a résztvevő szervezetek körében a tudatosság a munka és magánélet
egyensúlyának gondolatával kapcsolatban. Emellett az érintett szervezetek elkezdtek
együttműködni a közös felelősségvállalás lehetőségének megteremtési módozatain.
2. Az Estella-Lizarra-ra jellemző helyi sajátosságok feltérképezése a munka és magánélet
egyensúlya és a közös felelősségvállalás tekintetében
A lakosság véleményének feltérképezése céljából összehasonlító tanulmány készült 2007-ben.
Különféle korcsoporthoz, szociális és gazdasági háttérrel rendelkező nőkkel és férfiakkal
készültek interjúk. 208 személyes interjú készült el és két munkacsoport alakult meg, egy női
és egy férfi résztvevőkből álló. Az esélyegyenlőségi munka alapvető irányvonalait e felmérés
eredményei alapozták meg.
3. A Megegyezés kiterjesztése
Megtörtént azon csoportok tájékoztatása, amelyek nem írták előzőleg alá a szerződést. Ennek
eredményeképpen öt új szervezet írta alá a Megegyezést 2005-ben, beértve az egészségügyi
központot, egy önkéntes szervezetet és a Vendéglátó- és Kereskedelmi Kamarát. A
megegyezés kiterjesztésének eredménye, amely tisztázásra került az egyezmény 2009. évi
megújításában is, egy szélesebb körű, változatosabb rálátás a munka és magánélet
egyensúlyának problematikájára, egységes felelősség vállalás és kialakult etikai kódex.
Továbbá, a megegyezés lehetővé teszi az erőforrások hatékonyabb felhasználását a munka és
magánélet egyensúlyának elérése érdekében.
4. A program népszerűsítése és különféle helyi színtereken, önkormányzatok és tevékenységek
formájában történő alkalmazása a következő eszközök segítségével:

a. A férfiak, édesapák közös felelősségvállalásáról és további témákról folytatott kampányok
együttműködésben az iskolákkal (Tovább információkhoz a konkrét kezdeményezés
megtekintése során juthatnak).
b. Szerződés - Megegyezés „A jobb életért”. Célcsoport: hivatalosan házasságot kötők számára.
A házasulandó felek aláírhatják a szerződést.
c. Képzés: Férfiak érzékenyítése a téma iránt szervezett képzések formájában, közös
felelősségvállalásra ösztönzése a házimunka, gyermeknevelés és egyéb családi, gondozási
feladatok tekintetében.
d. A munka és magánélet egyensúlyának elősegítéséhez szükséges erőforrások előteremtése,
támogatása: Alapvető állampolgári jog az egyensúly megteremtésének lehetősége, ezen
egyensúly megtalálását nem szabad csakis a nőkhöz kötni. A Megállapodás célja, hogy
tudatformáló hatást gyakoroljon a település lakosaira a szükséges szolgáltatások, újszerű
megoldások elfogadása tekintetében, hogy ezen intézkedések általános érvényűvé
válhassanak és számos szervezeti egység, intézményi osztály, szerv adaptálja őket. Jó például
szolgálnak erre az alábbiak:



Új babacsoportok kialakítása a karácsonyi, húsvéti és nyári időszakra
Idősek Klubjának megalakítása, 2008. decemberében jött létre ez a csoport. Ez a
szolgáltatás kisebb segítségre szoruló idősek részére került kialakítására. Heti két
délután különféle szabadidős tevékenységekben, társasjátékokban, munkacsoportüléseken, kirándulásokon vehetnek részt képességeik és készségeik fejlesztése
érdekében. Ez a kezdeményezés az időseket ellátó családokat tehermentesíti, segíti
őket, hogy jobb egyensúlyt érjenek el mindennapjaik tervezése során. A csoportba
való bekapcsolódás lehetővé teszi a szociális kapcsolatok kialakítását,
megakadályozza a fizikai és lelki elszigetelődést, lassítja a szolgáltatást igénybevevők
szellemi és lelki leépülését.
e. Iskolákkal való együttműködés: a témával kapcsolatos képzés a Tanárok Központjával
együttműködésben, hálózat létrehozása a „Szóvivő a közös felelősségvállalásért” címmel
f. Mintaprojekt megvalósítása az önkormányzat munkaügyi tanácsával együttműködésben
g. A média bevonása: A média képviselőinek meghívása a Megállapodásról szóló
munkaülésekre és a tréningekre, hogy megismerkedjenek a közös felelősségvállalás
fogalmával és filozófiájával. Hetente és kéthetente jelentkező rádióprogramban való
részvétel. Havi egy-egy órás egyeztetés szervezése számos médiaszereplővel.
h. További tevékenységek:
 Időbank létrehozása
 Egy a munka és magánélet egyensúlyára vonatkozó kézikönyv kialakítása és
terjesztése Estella-Lizarra-ban.
 Szórólap terjesztése havi szinten piacnapon
 Speciális tevékenységek Női központ és az Önkormányzati Ifjúsági tagozat
bevonásával
Kapcsolat:
Szervezet: Área de la Mujer e Igualdad, Ayuntamineto de Estella-Lizarra (Esélyegyenlőségi és Nőügyi
osztály, Estella-Lizarra város önkormányzata)
T: +34948548237
E-mail: areadelamujer@estella-lizarra.com Honlap: http://www.estella-lizarra.com

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET KONZULTÁCIÓS TANÁCS. HELYI MEGÁLLAPODÁS A
MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK BIZTOSÍTÁSA KAPCSÁN
Vezető testület: Granada városi tanács
Tartomány: Granada Autonóm közösség: Andalusia
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
Granada lakossága különös tekintettel azokra a nőkre, akik hozzátartozókat látnak el
Leírás
A „munka és magánélet” tanács az Equal EU kezdeményezés „Idő Zsonglőrök” projektjének keretében
került létrehozásra.
Ez periodikus találkozókat jelentett a releváns helyi szereplőkkel (4-5 havonta) melyek fő fókusza volt,
hogy miként lehet megfelelő módon reagálni azokra a témákra, amelyek a családi, személyes és
szakmai élet egyensúlyának eléréséhez kapcsolódnak.
E találkozók keretében tapasztalat- és információcserére került sor a munka és magánélet témájában
(jogi szabályozások, rendelkezésre álló szolgáltatások, e szolgáltatások gyakorisága, újabb igények
stb.), munkacsoport ülések kerültek megrendezésre, munkaeszközök kerültek szétosztásra,
megállapodások és egyeztetések megkötésére nyílt lehetőség.
A megvitatott témák függvényében, nem tag szervezetek is meghívást kaptak az ülésekre.
A Tanács által vitatott területek a következőek voltak:






A munka és magánélet egyensúlya tekintetében jelenleg jellemző állapot ismertetése és az
ezzel kapcsolatos munka értékelése: nők és férfiak figyelemfelhívása
A nők munkavállalásának és előléptetésük útjába álló akadályok
Stratégiákkal és tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalat-csere
Idő, tér és szolgáltatások: az idő szociális felhasználásának újra szervezése
A nők szerepe vidéken

A Tanácsok megerősítése érdekében, Helyi Megállapodás született a Munka-magánélet egyensúlyának
vonatkozásában Granadában. A megállapodás kialakításának tekintetében az összes releváns szociális,
politikai és gazdasági szereplő bevonásra került, ily módon lehetőség nyílt a munka, magánélet és
családi élet egyensúlya vonatkozásában integrált és átfogó megközelítésére.
A kezdeményezés időtartama: A Tanácsok 2005. októberétől 2007 decemberéig működtek. 2008.
áprilisában aláírásra került a Helyi Megállapodás a Magán-, Szakmai és Családi Élet egyensúlyáról és
továbbra is érvényben van.
Kapcsolat:
Szervezet: Institutio Municipal de Formación y Empleo, Ayuntamineto de Granada (Önkormányzati
Foglalkoztató és Képzési Központ, Granada város önkormányzata).
T: +34 958 21 55 41 Honlap: www.imfegranada.es

AGDER REGIONÁLIS NEMEK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉG MINŐSÉGÉRT FELELŐS
TANÁCSA

VEZETŐ testület: Agder regionális esélyegyenlőségi tanács
Megye: Nyugat Agder és Kelet Agder
Cél csoport:
Agder régió lakossága
Leírás
A Regionális Agder Esélyegyenlőségi Tanács 2005-ben alakult meg, mivel Nyugat - Agder erős
lemaradást mutatott esélyegyenlőség tekintetében a több norvég régióhoz képest. A területen az
átlagnál magasabb munkanélküliségi arány figyelhető meg, valamint a munkaerőpiacra erős
szegregáció jellemző a nemek megoszlása tekintetében.
A Tanács számos Munkaadó szervezet és helyi szakszervezet képviselőiből áll: Agderi régió két
megyéje, regionális önkormányzat, számos üzleti vállalkozás és szakszervezet, az egyetem, a nemzeti
Jólléti Ügynökség regionális ága, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége. Főbb
tevékenységei a következők:




Esélyegyenlőségi projektekben, konferenciákon való részvétel
Esélyegyenlőségi kutatási projektek és fejlesztési munka ösztönzése
Az Agderi egyetem Esélyegyenlőségi Központjával való együttműködés, a központ 2008-ban
nyílt meg

Az egyik, az önkormányzat által támogatott projekt a „Szabadválasztás az egyenlőségért” elnevezésű
projekt. A 2006-ban indított projekt céljai között szerepel az esélyegyenlőség fogalmának
meghonosítása fiatalkorban, a fiatalokat az irányban ösztönzi, hogy olyan szakmát, képzést
válasszanak, amilyet szeretnének függetlenül a hagyományos nemi sztereotípiáktól. Ebbéli
törekvésükkel szeretnék csökkenteni a helyi munkaerőpiac jelenleg jellemző nemi alapú
megosztottságát, amelyet tovább súlyosbít az a tény, hogy a nők többsége részmunkaidőben dolgozik.
A projekt intézkedései a következőek:
 Iskolai kampányok, amelyek célcsoportjai a diákok, tanárok és szülők
 A gyermekek részére nem hagyományos minták, hírességek bemutatása
 Férfiak alkalmazása a bölcsődékben, óvodákban
A kezdeményezés időtartama: 2005-tól napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Instituto Navarro para la Igualdad (Agder Esélyegyenlőségi Tanács)
Telefon: +34948206604 Honlap: http://www.navarra.es

4.2. Célkitűzés: Idő-gazdálkodás és spórolás
4.2.1. Munkaórák rugalmassága és a munkavégzés helye

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA ÉS EGYENLŐ LEHETŐSÉGEK PROGRAM A
„MUNKA- ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA ÜZLETI KATEGÓRIA VERSENY” DÍJAZOTT
ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN
Vezető testület: Alcoron Város Önkormányzata
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid közösség
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Alcoroni üzleti vállalkozások és alkalmazottjai
Leírás
A Munka és Magánélet Díjat olyan Alcorconi vállalkozások kapják, amelyek az alábbi intézkedések közül
jó néhányat alkalmaznak munkavállalóik körében a munka és magánélet jobb egyensúlyának elérése
érdekében:











Anyaság, apasági, örökbefogadási, nevelőszülői szabadság meghosszabbítása
Szoptatási szabadság meghosszabbítása
A gondozásra szoruló rokonok ellátása miatt bekövetkezett szabadságok biztosításához,
munkaórák ezen esetben történő csökkentéséhez jogi szabályozások javítása
Rugalmas munkaórák
Képzések munkaidő alatt
Munkakör megosztás
Családi felelősségvállalás tekintetében elsőbbség biztosítása a szabadságok időpontjának
meghatározásakor
A családtagok közelségében való elhelyezés megkönnyítése
Felügyelet biztosítása: bölcsődék, napközik létrehozása
Pénzügyi segítség azok számára, akik hosszú távú gondozást látnak el

A kezdeményezés időtartama: Ez az állandó kezdeményezés 2007-ben indult.
Kapcsolat:

Concejalía de Mujer, Ayuntamineto de Alcorcón (Alcorcon város önkormányzata, Nőügyi Osztály)
T: +34916648313, honlap: http://www.ayto-alcorcon.es

ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK HÁLÓZATA AZ IDŐ ÚJ SZOCIÁLIS FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI
A PROJEKTBEN
Vezető testület: Barcela Város Önkormányzata
Tartomány: Barcelona Autonóm közösség: Catalonia
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
A hálózathoz tartozó üzleti vállalkozások és munkatársaik Barcelona településen
Leírás
Az Idő Új Szociális Felhasználási Módjai (NUST) hálózathoz csatlakozott üzleti vállalkozások közös
filozófiaként támogatják az alkalmazottak körében az idő új szociális felhasználási módjait. Céljaik
között szerepel egy olyan munkakultúra kialakítása, amelyben a hatékonyság, a célokért való
tevékenykedés, a technológia emberek javára történő felhasználása és az üzleti versenyképesség
kulcsértékek.
A hálózat a következőkre fókuszál:
 Információ, tudás és kezdeményezések megosztása
 Más országok és üzleti vállalkozások tapasztalatainak megismerése
 Az eredmények és innovatív munka elismerése az új idő felhasználási módozatok tekintetében
A hálózat által megvalósított olyan konkrét tevékenységek, amelyeket az önkormányzat is támogat:







A NUST hálózat üzleti vállalkozásainak tudás megosztását ösztönző képzési napok
Konferenciák és egyeztetések szervezése azon szakszervezetek és munkáltatói szervezetek
együttműködésének ösztönzése érdekében, amelyek az emberek időgazdálkodási szokásaik
javítása érdekében munkálkodnak
Ingyenes monitoring szolgáltatás azon üzleti vállalkozások számára, amelyek a hálózat tagjai
A jobb időfelhasználás témájában Jó Minták Kézikönyv jelent meg „Üzleti vállalkozások és
Emberek” címmel. Az útmutató célja az volt, hogy felhívja a hálózatban munkálkodó, innovatív
időgazdálkodási modelleket használó vállalkozások tevékenységeire a figyelmet.
A hasonló kezdeményezéseket kifejlesztő spanyol és európai cégek tapasztalat-csere fóruma.
DVD kiadása annak érdekében, hogy nyilvánosságot kapjanak a hálózat azon vállalkozásai,
amelyek innovatív technikákat alkalmaznak.

Időtartam: 2006-tól napjainkig (2010)
Kapcsolattartó:
Szervezet: Dirección de Nuevos Usos del Tiempo, Ayuntamiento de Barcelona (Új időfelhasználási
igazgatóság, Barcelona város önkormányzata)
T: +34932564598
Honlap: http://www.bcn.es

FUENLABRADA ÜZLETI VÁLLALKOZÁSAINAK JÓ GYAKORLATI ÚTMUTATÓJA,
2008
Vezetőtestület: FUENLABRADA Önkormányzata
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid közösség
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Üzleti vállalkozások Fuenlabradában, Szakszervezetek és Munkáltatói szervezetek
Ez az útmutató három részből áll:
1. A szakmai, családi és magánélet egyensúlyát befolyásoló szabályozások. Ez a rész a munka és
magánélet egyensúlyával kapcsolatos legfőbb kihívásokat mutatja be a jelenlegi szabályozások
tekintetében.
2. A szakmai, családi és magánélet egyensúlyát ösztönző intézkedések és stratégiák. Ez a rész a
vállalkozások által kifejlesztett főbb intézkedéseket és stratégiákat mutatja be. Ezek a
következőképpen csoportosíthatóak: a. Azok az intézkedések, amelyek kiterjesztik és javítják
a szabályozásokat, b. Rugalmassági Intézkedések, c. A szolgáltatások elérhetőségét javító
intézkedések, d. További a munka és magánélet egyensúlyához kapcsolódó intézkedések és e.
kiegészítő intézkedések
3. A fuenlabradai székhelyű üzleti vállalkozok jó gyakorlatainak áttekintése. Ez a rész tíz
fuenlabradai üzleti vállalkozás olyan intézkedéssorozatát összegzi, amelyek a szakmai, családi
és magánélet egyensúlyát hivatottak elősegíteni.
Az intézkedés időtartama: 2005-2008.
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Esélyegyenlőség és
foglalkoztatási osztály, Fuenlabrada város önkormányzata).
T: +34916067412, Honlap: http://www.ayto-fuenlabrada.es

A LEHETSÉGES LEGJOBB MODEL A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK
VONATKOZÁSÁBAN AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK TEKINTETÉBEN

Vezető testület: Hospitalet de llobregat városi önkormányzat, Vilafranca del Penedes városi
önkormányzat, Barcelona városi önkormányzat és Molins de rei városi önkormányzat (Barcelona),
Mollerrusa városi önkormányzat és La SEU D’Urgell városi önkormányzat (LERIDA), MONTSIÁ
(TARRAGONA) Kereskedelmi tanács, OSONA megyei önkormányzat (Barcelona, Gerona)
Tartományok: Barcelona / Lerida / Tarragona / Gerona

Autonóm közösség: Catalonia

Célcsoportok és / vagy testületek:




Az üzleti területen: HR igazgatók és menedzserek
A szakszervezetekben: szakszervezeti delegációk, esélyegyenlőségi felelősök és technikai
tréningért felelős alkalmazottak
A politikai életben: A munka és foglalkoztatás területéért, valamint az esélyegyenlőségi
politikákért felelős munkatársak

Leírás:
A projekt az Equal EU kezdeményezés első szakaszának része: „Az idő: minden idő egy időben”
(2001-2004).
A munka és magánélet egyensúlyának elérését elősegítő legjobb modell kidolgozása érdekében a
projekt:
1. Feltérképezte és elemezte a létező körülményeket: a HR személyzet és az alkalmazottak
körében egyéni felmérések alapján több, mint 100 üzleti vállalkozás esetében.
2. Során két távoktatási tréning kidolgozása és megvalósítása köztisztviselők és szakszervezeti
képviselők részére (60 órás programok). A tréningek olyan üzleti stratégiák kialakítását
népszerűsítették, amelyek figyelembe veszik az egyéni igényeket, családi körülményeket és
ezeket megjelenítik HR politikáikba és általában az üzleti tárgyalások során.
3. Keretében a folyamatban résztvevő összes szereplő bevonásával jó gyakorlatokon alapuló
modell kialakítása. Ennek célja az volt, hogy a munkahelyen kialakításra kerülhessenek az új
munka- és magánélet barát szervezeti rendszerek.
A kezdeményezés időtartama: 2001-2004.
Kapcsolat:
Szervezetek: Barcelona, Llobregat Kórház, Molins de Rei, Mollerussa, de la Seu d’Urgell y Vilafranca del
Penedes város önkormányzata, Montsiá és Osona megyei önkormányzat

OLYAN ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK, SZÖVETSÉGEK, A MÉDIA, SZAKSZERVEZETEK ÉS
EGYÉB, A MAGÁN- ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK ELISMERÉSE,
AMELYEK A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁT ELŐSEGÍTŐ JÓ GYAKORLATOKAT
BEÉPÍTIK SZERVEZETI MUNKÁJUKBA
Vezető szervezet: Valdemoro városi önkormányzat
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Üzleti vállalkozások, szövetségek és a média képviselői Valdemoroban.
Leírás:
A projekt lényege, hogy olyan magánvállalkozók és közszolgáltatók részesülnek díjazásban, amelyek
sikeresen alkalmaznak szervezetünkön belül munka- és magánélet egyensúlyát ösztönző
intézkedéseket, vagy tervet a termelékenység és a profit növelése érdekében. A díjat az
önkormányzaton belül működő, jó gyakorlatokat alkalmazó szövetségek, szervezetek is elnyerhetik,
illetve a helyi médiumok is, amennyiben a munka- és magánélet egyensúlyát ösztönző történetekről
jelentettek meg cikkeket.
A díj mellett, a megfelelő munkaeszközök biztosítása és információnyújtás a technikai és operatív
támogatáson keresztül történik. E támogatás fő célja a munka- és magánéleti intézkedések kialakítása
Valdemoroi szervezetekben kollektív szerződések útján. Az alábbi lépések történtek ennek biztosítása
érdekében:
a. Elsőként, az önkormányzat Szociális, Nőpolitikai és Családügyi Osztályának Női Szekciója
elektronikus levélben fordult az önkormányzati közszolgáltató cégekhez, felajánlva a
szolgáltatásait.
b. Második lépésként gyakorlatias, könnyen használható oktatási anyagok készültek, amelyek
tizenkét lapon részletezték a munka- és magánéleti intézkedések bevezetésének
módszertanát.
c. Harmadik lépésként, az üzleti vállalkozásoknak személyes coaching szolgáltatásokra nyílt
lehetőségük. E személyre szabott tréning lehetővé teszi a munka- és magánélet egyensúlyára
vonatkozó egyéni tervek kialakítását.
d. Végezetül, az egyéni tervek értékelését követően egy bíráló bizottság javaslatot tesz a sikeres
terveket kialakító vállalkozások díjazására.
A kezdeményezés időtartama: 2008-tól határozatlan időre (Évente kerül aláírásra új megállapodás
Madrid önkormányzatával).
Kapcsolat
Szervezet: Área de Mujer, Concejalía de Acción Social, Mujer y Familia, Ayuntamient de Valdemoro
(Valdemoro város önkormányzatának Szociális, Nőpolitikai és Családügyi osztálya, Női Szekció)
T: +34918099666 E-mail: mujer@ayto-valdemoro.org Honlap: http://www.valdemoro.es

4.2.1.2. A helyi önkormányzat, mint munkáltató

A TÁVMUNKA TAPASZTALATAI A CASTELLDEFELSI VÁROSI
ÖNKORMÁNYZATBAN
Vezető-testület: Castellfields
Tartomány: Barcelona Autonóm közösség: Catalonia
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Castelldefelsi önkormányzat alkalmazottjai
Leírás
A Castelldefels önkormányzata távmunka mintaprojektet kezdeményezett a Belügyi és Általános
Szolgáltatások Osztály égisze alatt. A mintaprojekt a következőket foglalta magában:
1. Mintaprojekt kialakítása egy szélesebb körű terv részeként, amelynek célja munka-és
magánélet egyensúlyához való jog, mint általános érvényű jog támogatása
2. Távmunkában dolgozók és kontrolcsoportok alkalmazása a mintaprojekt tesztelése során
3. Korlátozott időtartam
4. További projektek megismerése, pl. EU Iroda a Belső Piac Harmonizálásáért (OHIM)
5. Eredmények kimutatása a Közigazgatási Minisztérium köztisztviselői körében
megvalósított távmunka mintaprojekt kapcsán.
6. Tapasztalatok megosztása, további lehetőségek átgondolása egy távmunka konferencia
keretében
A kezdeményezést követő SWOT analízis érdekes eredményeket hozott:





A távmunka természetétől fogva önkéntes alapú, személyre szabott munkamódszer
Szakszervezetek és a Munkáltatói Szervezetek bevonása a projekt megvalósítási és értékelési
folyamatában.
Elengedhetetlen, hogy a távmunkában dolgozók egyenlő bánásmódban részesüljenek a
hagyományos keretekben dolgozókkal. Ez vonatkozik a javadalmazás, előléptetés és a
szakszervezés kérdéseire.
A hagyományos irodai munkához való visszatérést lehetővé kell tenni. A minimális átállási
időszakot meg kell határozni.

A kezdeményezés időszaka: A mintaprojekt 2006. februártól júniusig tartott. A távmunka a (belső)
Önkormányzati Esélyegyenlőségi Terv része és végleges jóváhagyására várhatóan a 2010 év első
felében kerül sor.
Kapcsolat
Szervezet: Dirección de Servicios Generales y Régimen Iterior Ayuntamiento de Castelldefels (Belügyi
és Általános Szolgáltatások Osztálya, Castelldefels város önkormányzat)
T: +34936651150/936352500
E-mail: oac@castelldefels.org Honlap: http://www.castelldefels.org/es

CORDOBA TARTOMÁNYI BIZOTTSÁG ALKALMAZOTTI KÖRÉBEN A MUNKA ÉS
MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK KIALAKULÁSÁT ÖSZTÖNZŐ TANULMÁNY
Vezető testület: Cordoba tartományi bizottság
Tartomány: Cordoba Autonóm közösség: Andalúzia
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
A Cordoba Tartományi Bizottság alkalmazottjai
Leírás
A tanulmány célkitűzései a következők voltak:








A Cordoba Tartományi Bizottság munka és magánélet egyensúlyát elősegítő sikeres
intézkedéseinek népszerűsítése. Annak meghatározása, hogy a jelenlegi alkalmazottak milyen
mértékben hasznosítják a jogaikat (a jelenlegi helyzet körüljárása).
A HR osztály munka- és magánélet egyensúlya iránti elkötelezettségének népszerűsítése. A HR
osztály aktív szerepkörrel való felruházása az egyenlő lehetőségek üzleti szférában való
meghonosításának folyamatában.
A Szakszervezetek és Munkáltatói Szervezetek bevonása a Cordoba Tartományi Bizottság
munka- és magánélet egyensúlyának kialakítását célzó program népszerűsítésébe.
A Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Terv és a Közalkalmazotti Alap Rendelet jóváhagyását
követően a munka és magánélet egyensúlyának kialakításából származó előnyök bemutatása
a Cordoba Tartományi Bizottság alkalmazottjai számára, az érdeklődés felkeltése az új kollektív
szerződést és szociális szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást előkészítő egyeztetések
előtt.
Annak előkészítése, hogy a közalkalmazottak számára egyenlő jogok álljanak rendelkezésre a
munka és magánélet egyensúlyának vonatkozásában, a kollektív és szociális szolgáltatások
szerződés későbbi rendelkezéseinek tükrében.
Annak biztosítása, hogy a Cordoba Tartományi Bizottsága alkalmazottjai tisztába legyenek a
munka- és magánélet egyensúlyával kapcsolatos jogaikkal, amelyek a Nemek Közötti
Esélyegyenlőségi Terv és a Közalkalmazotti Alap Rendelet, valamint a kapcsolódó, ezeket
kiegészítő szabályozások változásainak következményei.

A döntések és a javasolt intézkedések a munka- és magánélet egyensúlyának ösztönzését szolgálják a
Tartományi Bizottság alkalmazottjai körében és, mint olyanok kiinduló pontjai a szervezet
Esélyegyenlőségi Tervével kapcsolatos fejlesztéseknek, tárgyalásoknak.
A kezdeményezés időtartama: 2007. január 1-december 31.
Kapcsolat:
Szervezet: Departemento de Igualdad, Diputación Provincial de Córdoba (Esélyegyenlőségi Osztály,
Cordoba Tartományi Bizottság).
T: +34957211436 Honlap: http://www.dipucordoba.es

RUGALMASSÁG A MUNKAÓRÁK ÉS MUNKAHELYEK
TEKINTETÉBEN
Vezető testület: Kristiansand Önkormányzat
Megye: Nyugat Agder
Célcsoportok és / vagy testületek:
Kristiansand Önkormányzat dolgozói, bár mindegyik norvég közigazgatási szinten alkalmazható, helyi,
országos és magánszektorban egyaránt.
Leírás:
Ez a munkahelyi rendszer rugalmas időbeosztáson és munkaállamosokon alapul és mind a köz- mind
pedig a magánszektorban alkalmazható. Az 1980 –as években jelent meg a munkavállalók igényeihez
igazodva, különös tekintettel azokra, akik gyermekeket gondoznak / vagy speciális családi
körülményekkel rendelkeznek.
Ez a rendszer jelenleg nemcsak Kristiansand Önkormányzat esetében kerül alkalmazásra, hanem a
norvég közigazgatás egészére jellemző, mind helyi, mind pedig állami szinten. A privát szféra nagy
részében is megjelenik különösen az adminisztratív és / vagy tapasztaltabb, szenior munkatársak
körében, kicsit kevésbé a termelésért, szolgáltatásnyújtásért, ügyfélkapcsolati szolgáltatásokért felelős
alkalmazottak esetében.
Egyrészről, a közszférában átlagnak számító munkaórák száma 37,5 óra / hét és 40 óra a
magánszektorban. Minden esetben, ahol ez lehetséges, a munkaidő folyamatos 8:00-15:00 óráig tart
(nyáron) és 8:00-16:00 óráig télen. Amennyiben a munkaidő magába foglalja az ebédszünetet, úgy az
30 perc és a kezdési és befejezési időpont rugalmas.
Másrészről, az alkalmazottak választhatják azt, hogy rugalmas munkaidőben dolgoznak, amelynek
feltétele, hogy adott munkaórát dolgoznak egy hónapon belül és a számukra előírt feladatokat
elvégzik, a munkájukhoz kapcsolódó felelősségkörnek megfelelnek. E rugalmasság tárgyi feltétele az
elektronikus időnyilvántartás, amelynek segítségével lekövethető a naponta elvégzett munkaórák
száma. Az alkalmazottak maguk vezetik ezeket a nyilvántartásokat. A nyilvántartásban a munkaórák
különféle csoportokban kerülnek rögzítésre (projektek, betegségi szabadság, szabadság, stb.), ily
módon egy adott időszak munkaórái kerülnek rögzítésre. Amennyiben a munkavállaló túlórázott, joga
van a túlóra arányában szabadságot kivennie, amikor erre szükséget érez. A feladatok karakterének
függvényében lehetséges irodán kívül is dolgozni, informatikai eszközök segítségével.
Ez a munkaszervezési módszer a munkáltató és a munkavállaló bizalmára és decentralizált döntési
folyamatokra épül.
A kezdeményezés időtartama: 1990-ben indult és határozatlan ideig folytatódik.
Kapcsolat:
Szervezet: Szociális Fejlesztési Osztály, Kristiansand Önkormányzat
Honlap: http://www.kristiansand.kommune.no

RÉSZMUNKAIDŐBEN DOLGOZÓK JOGA A TELJES MUNKAIDŐBEN VALÓ
FOGLALKOZTATOTTSÁGHOZ

Vezető testület: Kristiansand Önkormányzata
Megye: Vest Agder
Célcsoportok és / vagy testületek

Kristiansand Önkormányzat alkalmazottjai, különösen az idősellátásért, betegellátásért és ápolásra
szorulók gondozásáért felelős, szociális szektorban dolgozó nők
Leírás
A „teljes munkaidőben foglalkoztatottsághoz való jog” Kristiansand önkormányzat alkalmazottjait,
csakúgy, mint más norvég önkormányzatok dolgozóit érinti. A szakszervezetek által nagyban
támogatott kezdeményezés alapját az adja, hogy a részmunkaidős alkalmazottak munkaórái
megnövelésre kerülnek. Ezek a nők nagy részben a közszféra szociális, szolgáltatói szektorában
dolgoznak (olyan területeken, mint az idősellátás, a betegápolás és a mozgáskorlátozott ellátása).
A magánszektorban a részmunkaidős pozíciók nagy részben rotációs alapon működnek és férfiak töltik
be őket, míg a közszférában műszakokra alapulnak és nagy részben nők töltik be őket. Nemcsak
elnevezésükben különböznek, hanem a törvény által garantált feltételek az előző esetében jóval
jobbak, mint az utóbbiban.
A „teljes munkaidőben foglalkoztatottsághoz való jog” kezdeményezés azt tűzte ki célul,hogy ezen
munkavállalók munkakörülményeit javítja. Ugyanis sok esetben, ezek a munkavállalók kevesebb
fizetést, alacsonyabb nyugdíjat kapnak, gyakran kénytelenek még egy munkát vállalni és szegényesebb
munkakörülmények között dolgoznak, mint a többi munkavállaló. Azon szolgáltatásigénybe vevőkön is
segíteni kíván, akik nehézségekbe ütköznek a motiválatlan, sokszor túl gyakran betegszabadságra
menő ügyfélszolgálati munkatársak által ügyeik intézése során.
Kristiansand önkormányzatában mintaprojekt indul az egészségügyi és szociális szektor dolgozói
részére. A projekt célja a betegszabadságok csökkentése, az ügyfélszolgálati szektorban dolgozó csapat
folytonosságának biztosítása. A teljes foglalkoztatottság mindenki számára elérhető, aki ebben a
munkaidőformában kíván dolgozni. Az eredmények azt mutatják, hogy a részmunkaidős pozíciók
száma csökkent a teljes munkaidős állásokkal szemben. A részmunkaidőben dolgozók a munkamagánélet egyensúlyának tekintetében javulást tapasztaltak, a munkakörülményeik, a
javadalmazásuk, jogaik, is javultak. Ugyanakkor, fejlődés figyelhető meg az egészségügyi és szociális
szolgáltatások tekintetében is. Az egyetlen cél, amit nem sikerült egyelőre megvalósítani, az
betegszabadságok csökkentése az alkalmazottak körében.
A kezdeményezés időtartama: 2006-2011
Kapcsolat:
Szervezet: Szociális Fejlesztési Osztály, Kristiansand Önkormányzata
Honlap: http://www.kristiansand.kommune.no

A VÁROS A LAKOSOKÉRT: LAKOSSÁG BARÁT TEREK ÉS IDŐBEOSZTÁS
Az iskolába vezető útvonalak
Vezetőtestület: Barcelona Városi Önkormányzat
Tartomány: Barcelona Autonóm közösség: Catalonia
Célcsoportok és szervezetek
Iskolás gyerekek, 7 éves kortól és felette, Barcelona speciális részein
Leírás:
Az iskolába vezető útvonalak flexibilisek és egyszerű ösvények, ezen útvonalak közül kerülnek
kiválasztásra, amelyeket a gyerekek leggyakrabban használnak az otthonuktól az iskolába menet és
hazafelé.
A projektnek három része volt, amint azt az alábbi terv is bemutatja:
1. A projekt kezdete
 Az iskola közösségének informálása arra vonatkozólag, hogy változtatniuk érdemes az
iskolához való eljutásban használt közlekedési formáikon. Információnyújtás az új
iskolai útvonalakról,
 Kerékpár órák,
 A diákok otthonának megvizsgálása annak érdekében, hogy a gyaloglás és biciklizés
szempontjából biztonságos utak kerüljenek kialakításra,
 Az utak használatához elengedhetetlen eszközök előkészítése (ingek, zászlók, táblák,
láthatósági mellények,
 A Projekt bemutatása az érintett városrészekben, az érintett szereplők számára.
2. A projekt megvalósítása
 A gyerekek elkezdték használni a kialakított útvonalakat, családtagok, felvigyázók
kíséretében.
 A biztonsági feltételek elemzése az útvonalak fejlesztése érdekében,
 A projekt során majdnem mindenki bevonásra került a városrészből: az üzletek
tulajdonosai, a köz- és magánszervezetek, a családok, az önkormányzati közigazgatási
szervek, a helyi rendőrség, a civil szervezetek, szövetségek, iskolák, tanárok,
szomszédok.
3. Eredmények és fejlesztési javaslatok: A projekt eredmények és az útvonalak javítására
javaslatot tevő dokumentumok bemutatásra kerültek a releváns szervezetek számára.
A kezdeményezés időtartama: A projektfejlesztés 2002-ben indult és mai napig tart (2010).
Kapcsolat:
Szervezet: Sector de Movilidad y Seguridad, Ayuntamineto de Barcelona (Barcelona
önkormányzatának Mobilitásért és Biztonságért felelős szekciója).
T: +34934023999 Honlap: http://www.bcn.es

IDŐFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS JELENTÉS LUGO VÁROSÁBAN
Vezető szervezet: LUGO városi önkormányzat
Tartomány: LUGO Autonóm közösség: Galicia
Célcsoportok és /vagy szervezetek:
Lugo önkormányzat lakossága
Leírás:
A tanulmány céljainak elérése céljából, a kutatási módszertan a következőkre épült:
1. Az önkormányzat demográfiai leírása másodlagos források számszerű elemzésén keresztül,
2. Minőségi kutatás, Lugo város különféle területeinek kulcsszereplőivel egyéni és csoport
interjúk. A kutatás a következőkből állt össze:
a. A szakszervezetek és munkáltatói szervezetek berkeiből nyolc képviselő kiválasztása a
Lugo városi Idő-tervezés Konzultációs Tanácsba.
b. Mély interjúk a kiválasztott képviselőkkel, információ-gyűjtés és tudás-megosztás az
időtervezésről Lugo városában.
c. Egy nőkből és férfiakból álló fókuszcsoport kialakítása, egyenként öt taggal.
d. A polgármester és a lakosság részvételével az önkormányzat honlapján zajló havi lakossági
fórumok közvetlen megfigyelése
Az interjúkból, megfigyelésből, másodlagos forrásokból összegyűjtött adatok felhasználásával lehetővé
vált a városi közszolgáltatások feltérképezése és a megfelelő időbeosztás kialakítása.
A tanulmány feltárta a gyenge pontokat és az alábbi tevékenységekre tett javaslatot az városi
időgazdálkodás javítása érdekében:



Családi időtervezés megkönnyítése a gyermekek számára iskolai órákon túl nyútott
közszolgáltatásokon keresztül
Új technológiák használatának népszerűsítése az idő-gazdálkodás javítása érdekében

A kezdeményezés időtartama: A tanulmány elkészítése 2008-ban indult és az eredmények
bemutatására 2009 novemberében került sor.
Kapcsolat:
Szervezet: Concerjalia de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamineto de Lugo (Szociális Jólléti és
Esélyegyenlőségi Osztály, Lugo város önkormányzata)
T: (+34) 982 29 72 48 honlap: http://www.lugo.es

MEGNÖVELT HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉG A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK
ELÉRÉSÉHEZ
Vezető testület: Santa Coloma de Gramenet város önkormányzatí
Leírás
A kezdeményezés célja olyan mechanikus berendezések létesítése, mint a lépcsők, rámpák, liftek, az
önkormányzat azon részein, ahol a lejtő meredekebb, mint 10 %. Ezek a megoldások az utcai szint
különbségeinek áthidalását szolgálják és hozzájárulnak egy jobb város tervezési gyakorlat
kialakulásához. A cél, az, hogy a napi közlekedés könnyebbé, kevésbé időigényessé váljon a meglévő
utak fejlesztésén és új utak létrehozásán keresztül.
A következő lépésekre került sor:
1. A mobilitási nehézségekkel küzdő lakossági csoportok és közlekedési problémákat okozó
városrészek beazonosítása a lakosság által az önkormányzat számára megküldött panaszok és
petíciók alapján.
2. Technikai csapat létrehozása, amely a „Mobilitás javítása és a hozzáférés biztosítása a
gyalogosok számára” elnevezésű terv felvázolásáért volt felelős. A Terv jóváhagyására az
önkormányzat közgyűlésén került sor.
3. Önkormányzati pénzügyi támogatás megszerzése a kezdeményezés megvalósításához
4. Pályázati kiírás a projekthez, beleértve az egyes munkafázisokat, a szükséges gépek
beszerelését, karbantartását
5. Technikai csapat kialakítása, számos osztály tagjaiból a projekt koordinációja és felügyelete
céljából, onnantól, hogy nyertes cég kiválasztásra került
6. Azon üzleti vállalkozások önkormányzati koordinációja, amelyekkel az önkormányzat
leszerződött a megfelelő munka elvégzésére, a szükséges gépek beszerelésére, fenntartására
és a megfelelő várostervezésre.
7. Ellenőrző központ létrehozása az önkormányzat által az összes települési gépészeti
berendezés tekintetében. Ez központi információs pontként és gyors megoldási központként
is működik a beszerelt berendezések bekövetkezett meghibásodása esetén. Ez az eszköz
lehetővé teszi a berendezéseket igénybevevő személyek számának megbecsülését értékelési
célokkal.
A kezdeményezés időtartama: 2006-ban indult és határozatlan ideig tart.
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de la Mujer, Salud y Consumo, Ayuntamineto de Santa Coloma de Gramenet
(Nőpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztói Osztály, Santa Coloma de Gramenet Önkormányzata)
T: +34934624000 Honlap: http://www.gramenet.cat

IDŐGAZDÁLKODÁSI TERV
Vezető testület: Vilagarcia de Arousa Városi Önkormányzat
Tartomány: Pontevedra Autonóm közösség: Galicia
Célcsoportok és/ vagy testületek
Leírás
A Városi Időgazdálkodási Terv a munka- és magánélet egyensúlyának helyi intézkedéseként jelent
meg, a Második Önkormányzati Esélyegyenlőségi Terv részeként Vilagarcia de Arousában, amelynek
elfogadására 2008-ban került sor. A terv két kulcstényezője a következő:



Az idő mennyisége korlátozott, mindenkinek joga van a saját idejét beosztani. A lakosoknak
eszközt kell adni a kezükbe, hogy ezt megvalósíthassák.
A város jelenlegi munkaórái a hagyományos családi modellhez lettek igazítva. Ez a gyakorlat
megakadályozza a nők munkaerőpiacra lépését.

A Terv célja, hogy a lakosság által látogatott önkormányzati intézmények, boltok, helyi vállalkozások,
nyitvatartási idejét, kulturális események időpontját, rekreációs lehetőségeket és közlekedési
módokat a lakosok családi, szakmai és magánéleti igényeihez igazítsa. A cél, hogy a meglévő
időbeosztások hatékonyabbá tétele, anélkül, hogy extra szolgáltatásokat kellene bevezetni, hiszen a
meghosszabbított nyitvatartási idő például az alkalmazottak esetében meghosszabbított
munkaórákkal jár.
A projekt 2009-ben indult és a következő eredmények születtek:
1. A települési köz- és magánszervezetek tájékoztatása a tervről, ezek között voltak a
következők: üzleti társaságok, kamarák, halászati társaságok, tengerészeti vállalatok,
közlekedési cégek, szomszédsági társaságok, női szervezetek, politikai pártok és a helyi,
regionális es állami szint képviselői
2. Elemző tanulmány az üzleti vállalkozások, közigazgatási szervek és a városi társaságok
számára készített kérdőívekre alapozva, a létező nyitvatartási idők meghatározása és az
emberek igényeinek megismerése céljából
3. Konzultációs Tanács létrehozása a kérdőívekben szereplő javaslatok elemzése céljából. A
Tanács feladata a megfelelő tevékenység kiválasztása és megállapodások elérése a
hatékonyabb városi időbeosztás kialakítása céljából. A Tanács tagjai a város napi életében
aktív szerepet vállalókból kerültek ki és az első ülés összehívásra került.
Kezdeményezés időtartama: 2009-ben indult.
Kapcsolat:
Szervezet: Centro de Informácion á la Mujer, Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Női Információs
Központ, Vilagarcia de Arousa önkormányzata).
T: (+34)986099200 E-mail: muller@vilagarcia.es honlap: http://www.ivilagarcia.com

4.3. Az Önkormányzatok, mint szolgáltatás-nyújtók és szervezők
4.3.1. Ki vigyázz a gyermekemre, amikor én nem tudok?
ALCALCA DE HANARES GYERMEK JÁTSZÓCSOPORT
Vezető testület: ALCALA DE HENARES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid közössége
Célcsoport és / vagy szervezet
A lakosság azon része, amely ellátásra szoruló gyermekekkel rendelkezik és az önkormányzat által
szervezett kereskedelmi tréningen, foglalkoztatási munka-csoporton vesz részt. Azok az emberek
számítanak jogosultnak, akik a képzéseken részt vesznek vagy munkát keresnek, pénzügyi
szempontból rászorulónak számítanak, vagy a nők elleni erőszak áldozatai.
Leírás:
Az óvodai ellátás 0-12 éves gyermekekre lett kialakítva. Nyitvatartási idő: 8:00-15:00, 16:00-20:00. A
szolgáltatás ingyenes a felhasználók számára.
A központ szolgáltatásainak igénybevételéhez a Nőjogi Osztállyal kell kapcsolatba lépni, amely
felméri a jelentkezők igényeit és a rendelkezésre álló helyeket. A szolgáltatást igénybe vevők profilja
változatos, ugyanakkor a nők elleni erőszak áldozatai elsőbbséget élveznek.
A központot egy oktatási csoport és képzett pszichológusok vezetik. Az ő gyermekközpontban
betöltött szerepük a következő:
a. Arra tanítják a gyermekeket, hogy tiszteletbe tartsák és értékként tekintsenek mások
tulajdonságaira, képességeire a nemi szerepektől, vagy egyéb diszkriminációtól mentes
megközelítésben.
b. Békés konfliktus rendezés. Segítik megértetni a gyerekekkel azt, hogy megtarthatják a saját
terüket, anélkül, hogy másokat megfosztanának személyes közegüktől.
c. A nők elleni erőszak áldozatainak gyermekei személyre szabott figyelmet kapnak,
elsőbbséget élveznek.
A kezdeményezés időtartama: 2005-napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Nők Tanácsadói Központja,
Alcala de Henares város önkormányzata)
T: +3491871720
E-mail: cmujeralcala@ayto-alcaladehenares.es Honlap: http://www.ayto-alcaladehenares.es

SZEMÉLYRE SZABOTT GONDOZÁSI PROGRAM
Vezető testület: ALDALIA Város Önkormányzata
Tartomány: Valencia Autonóm közösség: Valencia közössége
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Leírás
A személyre szabott gondozási program hétfőtől szombatig 7:00-20:00-ig áll rendelkezésre. Ezen
időszakon belül az egyes családok igényeinek megfelelően a gondozási szolgáltatást gyerekek és
hosszú-távú ápolásra szoruló felnőttek vehetik igénybe. A szolgáltatás igénybevétele a
következőképpen történik:
a. A család telefonon, vagy személyesen elmondja, hogy milyen időszakban van szükségük a
szolgáltatásra gyermekük, vagy gondozásra szoruló családtagjuk ellátásához. A szolgáltatás
minimum egy óra, maximum 4 óra időtartamra vehető igénybe.
b. A felhasználó regisztrálásra kerül. A csapat folyamatosan frissíti a gondozást igénybe vevők és
a távozó személyek listáját, annak érdekében, hogy tudjon új igénybevevőket fogadni és
ellátni. A regisztrációs lap, amelyen feltüntetésre kerül az érkezés és távozás időpontja, a szülő
aláírásával ellátva, amennyiben gyerekről van szó, ezt a célt szolgálja. Szükséges továbbá egy
űrlapot kitölteni, amely az ellátottal kapcsolatos összes információt és a kapcsolattartók
telefonszámait tartalmazza. A család kap egy nyomtatványt, amely tartalmazza a távozás előre
egyeztetett időpontját.
c. A gondozási szolgáltatás részeként, a gondozatok szabadidős foglalkozásokban, képzéseken
vehetnek részt. Személyre szabott ellátásban részesülnek beleértve az étkezéseket, személyes
higiéniai teendőket (speciálisan felszerelt fürdőszobákban), oktatási és rehabilitációs
programokat.
d. Az idősellátásban résztvevő gondozottak számára az oda- és hazajutás megkönnyítése
érdekében közlekedési szolgáltatás került megszervezésre. E szolgáltatás alapját egy, a
Vöröskereszttel megkötött szerződés biztosítja.
Az esetleges incidensek esetlapokon rögzítésre kerülnek, ezek az esetlapok a projekt monitoringját és
továbbfejlesztését szolgálják. A szolgáltatást igénybevevők és családjaik a program során időnként és
annak lezárásaként minden esetben értékelő lapokat kapnak.
A kezdeményezés időtartama: 2009-napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Área de Participación y Desarrollo del Ayuntamiento de Aldaia (Részvételi és Fejlesztési
Osztály, Aldaia város önkormányzata)
T: (+34) 96 198 88 11 Honlap: http://www.aldaia-ajuntament.es/es

VÁROSI NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSA
Vezető testület: Aranda de duero város önkormányzata
Tartomány: Burgos Autonóm Közösség: Castille és Leon
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Az Aranda de Duero-ban élők közül azok az emberek, akik 1997-2003-ig született gyermekeket
gondoznak. A társadalmi kirekesztés veszélyének, egyenlőtlen bánásmódnak kitett családok prioritást
élveznek.
Leírás
A nyári gyerektábor lehetővé teszi, hogy a szülők július hónapban is a megszokott módon
dolgozhassanak, tevékenykedhessenek.
A nyári tábor egy hónapos programjai a település két állami iskolájában zajlanak. Nyitvatartási idő
hétfőtől péntekig: 09:00-15:00. 2009-ig a szolgáltatás ingyenes volt, a jövőben minimális térítési díjjal
kell számolni (10 EUR / kéthetente).
A gyermekek számára szervezett munkacsoport-ülések ösztönzik a szolidaritást, részvételt, fejlesztik
a szociális készségeket, népszerűsítik a kulturális diverzitást, környezet- és természettudatosságra
nevelnek. A tevékenységek többek között csoportjátékokból, sporteseményekből, kézműves és
dráma foglalkozásokból, együttélését elősegítő szituációs gyakorlatokból állnak össze.
A program zökkenőmentes megvalósulása érdekében, folyamatos értékelések készülnek a
tevékenységekről (napi, két heti szinten és a nyári tábor zárásakor). Az értékelők folyamatos
kapcsolatban vannak a különféle szociális szolgáltatást nyújtó önkormányzati programok operatív
munkatársaival abban az esetben, ha társadalmi kirekesztés veszélyének és egyenlőtlen
bánásmódnak kitett gyermekek vesznek részt a nyári táborban.
A kezdeményezés időtartama: 1996-napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Acción Social, Ayuntamineto de Aranda de Duero (Szociális Ügyek Osztálya,
Aranda de Duero város önkormányzata).
T: (+34)947510619 Honlap: http://www.arandadeduero.es

CASAL DE MARES/PARES/ (SZÜLŐ KÖZPONT)
Vezető testület: Badalona város önkormányzata
Tartomány: Barcelona Autonóm Közösség: Catalonia
Célcsoportok / és vagy szervezetek
Gyerekekért felelős lakosok, különösen egyszülős háztartások, bevándorlók és olyan emberek,
akiknek nehézségeik vannak mindennapjaik megszervezése során.
Leírás
A „Casal de Mares i Pares” 0-12 éves gyerekek számára nyújt felügyeletet, lehetővé téve a szülőknek,
hogy a napi szakmai és magánéleti tevékenységeiket ellássák. A szolgáltatásnyújtás folyamata a
következő:


Nyitvatartási idők
 08:30-13:00 0-3 éves gyermekek számára
 16:30-20:30 3-12 éves gyermekek számára



Badalona Önkormányzata két gondozót biztosít minden korcsoport számára. A gyerekek /
személyzet aránya 15/6, a korcsoport függvényében.
A szolgáltatást maximum heti három alkalommal lehet igénybe venni és összesen naponta
három órára, e korlátozás alól a Szociális Osztály által megnevezett családok képeznek
kivételt.
Előfordulhat, hogy az igények időnként túllépik a szolgáltatás adta lehetőségeket. Annak
elkerülése érdekében, hogy úgy érkezzen valaki a központba, hogy nincs rendelkezésre álló
hely, a családok előző délután, vagy reggel telefonálhatnak, hogy terveikről tájékoztassák a
központot. Foglalásra csak 30 perccel a szolgáltatás igénybevétele előtt van lehetőség (kb.
ennyi időbe telik, amíg az ember eljut otthonról a központba). Teljes napos foglalások nem
engedélyezettek, kivétel azokban az esetekben, ahol a speciális igények miatt ez indokolt.
A szolgáltatás ingyenes, a különféle közigazgatási intézmények támogatják.
A központ által nyújtott tevékenységek:
 Gyermekeknek: rekreációs tevékenységek és iskolai előremenetelt elősegítő
foglalkozások
 Családoknak: nevelési, pszichológiai szolgáltatások és találkozóhely
gyermekellátási, támogatási és együttműködési hálózatok számára







A kezdeményezés időtartama. 2008-napjainkig (2010)
Kapcsolat
Szervezet: Servicio de Politicas de Igualdad del Ayuntamineto de Badalona (Esélegyenlőségi politikák
osztálya, Badalona város önkormányzata)
T: +3493 483 29 32 honlap: http://www.badalona.cat

KANGURAS SZOLGÁLTATÁS (BÉBISZITTEREK)
Vezető testület: CAMPO DE CRIPTANA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tartomány: Ciudad Real Autonóm közösség: Castile-La Mancha
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Alacsony jövedelmű, aktív foglalkoztatási viszonyban, vagy tréningen résztvevő nők. Prioritást
élveznek az egyedülálló anyák és a nők elleni erőszak áldozatai.
Leírás:
A gondozási szolgáltatást „kanguras” elnevezésű szakemberek nyújtják a szolgáltatást igénybevevők
saját otthonában. Magába foglalhatja a gyerekek iskolába és hazakísérését, a gyermekek számára
étkezés biztosítását, amíg a szülők nincsenek otthon, a gondozásra szorulók ápolását stb.
A 3 és 10 év közötti gyerekek számára is működik gondozási szolgáltatás, az iskolai órák után és a
szünetekben. Ez esetben a szolgáltatásnyújtás nem az igénybe vevő otthonában, hanem
önkormányzati központban történik.
A szolgáltatás finanszírozása a Castile-La Mancha Női Intézettel összefogásban történik. Ingyenes és
maximum három órára vehető igénybe naponta, hogy a bölcsődék szolgáltatásaival és egyéb
szolgáltatokkal ne legyenek átfedések.
A kezdeményezés vezetői és az alkalmazottak heti rendszerességgel tartanak megbeszéléseket és
havonta van lehetőség a felhasználókkal való egyeztetésre. E találkozók biztosítják a tevékenységek
folyamatos monitoringját, valamint lehetőséget nyújtanak a lehetséges problémák kiküszöbölésére.
A kezdeményezés időtartama: 2005-2009.
Kapcsolat:
Szervezet: Centro de la Mujer, Ayuntamiento de Campo de Criptana (Női központ, Campo de
Criptana Városi önkormányzat)
T: 34 926 56 31 25 /926 58 93 90
E-mail: centromujer@campodecriptina.es
Honlap: http://www.campodecriptina.info/ayuntamiento

ESCOLA DE MARTI DE VESPRADA (REGGELI ÉS DÉLUTÁNI ISKOLA)
Vezető-testület: Castellon városi önkormányzat
Tartomány: Castellon Autonóm közösség: Valencia közössége
Célcsoportok és / vagy szervezetek
A településen bölcsődei ellátásban, általános iskolai oktatásban résztvevő gyerekekkel rendelkező
személyek
Leírás:
A kezdeményezés a településen bölcsődei ellátásban részesülő, általános iskolai oktatásban résztvevő
gyerekek számára nyújt ellátást azon intézményekben, ahová járnak. A szolgáltatásnyújtás időpontja
szeptembertől júniusig 07:30-09:00-ig (Reggeli iskola) és 17:00-18:30 (Délutáni iskola). A szolgáltatás
célja, hogy az intézményekben töltött órák időbeosztását közelítse a szülők munkaidejének
időbeosztásához.
Az iskolai órákon túl intézményben maradó gyermekek saját korcsoportjukhoz igazított szociális és
oktatási tevékenységeken vehetnek részt. Ezeket koedukált nevelésben jártas oktatók tartják, hogy a
nemek között esélyegyenlőség témája is része lehessen a tervezett tevékenységeknek. Minden
központban legalább két oktató dolgozik, egyenként kb. 20-20 gyerek jut egy tanárra.
A szolgáltatás kialakítása érdekében az önkormányzat először az iskolák igazgatóival, Szülői
Munkaközösséggel lépett kapcsolatba, tájékoztatta őket a projektről és felvázolta a szükséges
berendezéseket és eszközöket. A program jóváhagyását követően, az önkormányzat közbeszerzést írt
ki a program vezetésére, megvalósítására.
Annak érdekében, hogy a program zökkenőmentesen működjön, a következő koordinációs és
értékelési eszközök kerültek bevezetésre:
a. Oktatási és menedzsment koordinátor: Az önkormányzat Nemek között esélyegyenlőségi
osztálya nevezi ki őket. Feladatok a szerződött oktatók, iskolai vezetés és Szülői
Munkaközösség kapcsolatának koordinációja
b. Értékelő kérdőív kiosztása minden iskolai év végén mind a reggeli, mind pedig a délutáni
iskolában résztvevők szülei számára. A kérdőív eredményeiről a szolgáltatást nyújtó cég,
valamint az intézmények tájékoztatást kapnak, hogy a javítandó területeket fejleszthessék.
Kezdeményezés időtartama: 2005- napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Szervezet: Servicio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ayuntamiento de
Castellón (Nemek között Esélyegyenlőségért felelős Osztály, Castellon város önkormányzat
T: +34 964 25 19 79 E-mail: igualdad@castello.es Honlap: http://www.castello.es

IDŐMEGOSZTÁSI PROGRAM
Vezető testület: Cordoba város Önkormányzata
Tartomány: Cordoba Autonóm közösség: Andalúzia
Célcsoport és / vagy testület
Cordoba önkormányzat lakossága, különös tekintettel az egyedülálló szülőkből álló családokra, a nők
elleni erőszak áldozataira és azokra a nőkre, akik olyan területeken élnek, amelyeken társadalmi
változásokra van szükség
Leírás
A „Compartiempo” kezdeményezés olyan projektek eredményeképpen jött létre, ahol a nők
előléptetése, munkaerőpiacra való integrációja nehézségekbe ütközött a férfiak és nők családi
felelősségvállalására jellemző egyenlőtlenségek miatt.
E programot megelőzően, léteztek már munka- és magánélet egyensúlyát elősegítő intézkedések, de
ezek jobbára egy-egy beavatkozási programhoz kapcsolódtak. A folyamatok túl bürokratikusak és
lassúak voltak és ez eleve aláásta a hatékonyságukat. E problémák felvetették egy nyitott és rugalmas
program szükségességét, amelyben a sokszínűség elve érvényesül, adott női csoportok prioritást
élveznek (erőszak áldozatai), míg más női csoportok sem kerülnek kizárásra, a szolgáltatás egyénre
szabott és szakszerű.
A program szabadidős és kulturális szolgáltatás nyújt, hogy átmeneti támogatást nyújtson azon
személyek számára, akik gyermeket nevelnek és az Önkormányzat tréning, foglalkoztatási és/vagy
részvételi projektjeiben vesznek részt.
A gyermekfelügyelet az alábbiakhoz járul hozzá:







A nők részt tudnak venni a képzési és szakmai programokon.
Támogatói hálózatok alakulhatnak.
Társadalmi tudatosság: az egyéni problémák társadalmi problémákká válnak
Felhatalmazás: A hagyományos szerepek megdöntése, élet projektek ösztönzése
Gyermekek szabadidős tevékenységeinek ösztönzése. Lehetőséget kapnak arra, hogy egy
számukra új közegben oktatási támogatáshoz jussanak
Jobb kommunikáció a családokkal a közös tevékenységeknek köszönhetően

Kezdeményezés időtartama: 2007-napjainkig (2010)
Kapcsolattartás:
Szervezet: Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba (Nemek
közötti Esélyegyenlőség, Ifjúsági és Együttműködési Osztály, Cordoba város önkormányzata)
T: +34957499900 Honlap: http://www.ayuncordoba.es

MINUTS MENUTS
Vezető testület: Esplugues de llobregat városi önkormányzat
Tartomány: Barcelona Autonóm közösség: Catalonia
Célcsoportok: és / vagy testületek
A településen élők közül azok a személyek, akik 16 hetes – 3 éves korig nevelnek gyermeket.
Leírás
A „Minutes Menuts” (Kis percek – Little Minutes) szolgáltató központ az Önkormányzati Sport
Komplexum részeként üzemel. A központ 4 hónapostól- 3 éves korig biztosítja a gyerekek
felügyeletét, ameddig a szüleik sportolnak, vagy egyéb tevékenységekben vesznek részt. A központ
megfelelő bútorokkal, berendezésekkel, oktatói eszközökkel ellátott és kb. 80 m2. Két képzett óvodai
munkatárs nyújt rekreációs és oktatási tevékenységeket.
A szolgáltatással kapcsolatos információk:
 Egész évben minden munkanapon nyitva van, kivétel augusztus hónapban.
Nyitvatartási idő: Hétfőtől – Péntekig: 11:30-14:00 és 15:00-18:, Szombat: 11:3014:00
 A gyerekek három egymást követő órát maradhatnak és maximum heti 2 napot. A
szolgáltatás díja 2007 óta óránként 1 EUR.
 Egyszerre maximum 10 rendelkezésre álló hely van, hogy szolgáltatás minőségét
biztosítani lehessen.
 Foglalásokra nincsen szükség, mivel a szolgáltató az előre nem látható gyermekfelügyeleti igényeknek is meg szeretne felelni, illetve segíteni kíván azoknak a
szülőknek, akik háztartási feladataikat gyerek nélkül szeretnék megoldani.
 A szolgáltatás folyamatát szabályozások határozzák meg. A szolgáltatást igénybevevő
szülőknek információs űrlapot kell kitölteniük gyermekükről, hogy a felügyelet
zökkenőmentes legyen.
 A szolgáltatás-nyújtásáért a Pere Tarres Alapítvány felelős, amely egy, a
gyermekellátásban hosszú évek tapasztalataival büszkélkedő szervezet.
A projekt időtartama: 2007-napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Szervezet: Área de Servicios a las Personas, Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Szolgáltatási
Osztály, Esplugues de Llobregat város önkormányzata)
T: +34 93 371 33 50 Honlap: http://www.esplugues.cat

11X11 PROJEKT
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Gijon város iskoláskorú gyermeket nevelő lakói
Leírás
A projekt lényege, hogy az iskolák naponta 11 órát nyitva tartanak éves szinten 11 hónapon át.
Számos oktatási és szabadidős tevékenységet biztosítanak iskoláskorú gyerekek részére. E
kezdeményezés célja, hogy a szülők napi munkaóra beosztását összehangolja a gyerekek iskolai
órarendjével.
A szolgáltatás jellemzői:






A központok nyitvatartási ideje: 07:30-18:30-ig hétköznapokon szeptembertől júliusig
A rugalmas rendszer azt jelenti, hogy a gyermekek szokatlan időpontokban és napokon is
igénybe vehetik a szolgáltatást.
Az önkormányzat anyagilag is támogatja a szolgáltatást, így a költségtérítési díj alacsony.
Kezdetekben ingyenes volt a szolgáltatás. Az alacsony bevétellel rendelkező családok
továbbra is támogatást igényelhetnek.
Jelentkezni az önkormányzati honlap nyilvános információs hálózatán keresztül lehet.
Tevékenységek és munkacsoport-ülések, különféle korcsoportok igényeihez igazítva,
tapasztalt szakemberek vezetésével. A tevékenységek a különböző értékek
tiszteletbetartásának filozófiáját követik, emellett a nemek közötti esélyegyenlőség alapelvei
is megjelennek a programokban.

A kezdeményezés hasonló formát ölt, mint az önkormányzat egyéb területeken bevezetett
intézkedései:
 Foglalkoztatási terület: Az önkormányzat megállapodásokat ír alá a szerződő
szolgáltatókkal, hogy a szolgáltatás keretében munkát kínáljanak különösen a
munkanélküliek, lehetőség szerint nők számára.
 Nemek közti esélyegyenlőség: A Központban dolgozó, a gyermekek számára
foglalkozásokat vezető alkalmazottak tájékoztatást kapnak az önkormányzati
esélyegyenlőségi kezdeményezésekre, programokra vonatkozólag, így lehetővé válik,
hogy azokra jelentkezzenek a munkahelyükön. Az „Oktatás az egyenlőségért” projekt
például az oktatási intézmények, diákok, családok és tanárok bevonását célozta meg.
A kezdeményezés időszaka: 2008-2011
Kapcsolat:
Szervezet: Área de Igualdad y Juventad, Ayuntamiento de Gijón (A nemek közötti esélyegyenlőség és
ifjúsági osztály, Gijon város önkormányzata).
T: 34 98 518 16 28, Honlap: http://www.gijon.es

NYITOTT TÉR PROGRAM GYERMEKEKNEK
Vezetőtestület: LALIN város önkormányzata
Tartomány: Pontevedra Autonóm Közösség: Galicia
Célcsoportok és / vagy szervezetek
A település foglalkoztatási programjaiban résztvevő, vagy foglalkoztatásban lévő, gyermeket nevelő
lakosai
Leírás
A Nyitott Tér Program Gyerekeknek egy olyan tér, ahol a gyermek felügyelet biztosított, amíg a szülők
dolgoznak, vagy egyéb napi feladataikat látják el.
A központban 3-12 éves korú gyermekeknek nyílik lehetősége a személyes fejlődésre és
szocializálódásra rekreációs és oktatási tevékenységeken keresztül az iskolai órák után és a
szünetekben.
A szolgáltatás jellemzői:










Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig, 14:00-21:00-ig, szeptembertől júniusig, beleértve azokat
a munkanapokat is amikor az iskolák zárva vannak. Iskolai szünetek alatt két műszakos nyitva
tartás jellemző: 07:30-14:30-ig és 14:30-21:30-ig.
A gyerekek naponta maximum 7 órát tölthetnek a központban. Ennek módszertani oka, hogy
a központ ne váljon egy „gyermek parkoló” hellyé.
Minden család a saját speciális igényeihez igazíthatja a szolgáltatás igénybevételéhez
kapcsolódó időbeosztást.
Egyéb önkormányzati források állnak azon családok rendelkezésére, akiknek nehézségeik
vannak a gyermekek iskolából a központba történő eljuttatásában. Ilyen például az Otthoni
segítségnyújtásért felelős szolgáltatás, vagy az Időbank, amelyek a szállítás megszervezésért
felelősek.
Az első évben a szolgáltatás ingyenes volt. Jelenleg az önkormányzat által támogatott
szolgáltatás díjat kell megfizetni a szolgáltatást igénybevevőknek.
A helyek száma 20 főre korlátozódik.
A szolgáltatást igénybevevőknek adott kritériumoknak kell megfelelniük és ki kell tölteniük
egy jelentkezési lapot. A pályázat társadalmi-gazdasági körülmények, a családi és munkahelyi
helyzet függvényébe kerül elbírálásra.
A központ által kínált tevékenységek többek között: újrahasznosított anyagokból játékok
készítése, olvasásra, pihenésre alkalmas terek, szabad vagy irányított játék, mesélés,
drámajátékok, segítségnyújtás az iskolai munkával stb.

A kezdeményezés időtartama: 2007- napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Lalin (Esélyegyenlőségi Hivatal, Lalin város
önkormányzata).
T: +34 986 782352 E-mail: igualdade@lalin.org, honlap: http://www.lalin.org

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁT ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS NŐK ELLENI
ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK
Vezető testület: Molina de Segura Város Önkormányzata
Célcsoport és / vagy testületek
Gyermeket nevelő, erőszakot elszenvedett nők
Leírás
Beavatkozási szolgáltatás olyan családok tekintetében, ahol az édesanyák, korlátozott gazdasági
és anyagi forrásokkal, erőszakkal néznek szembe. Ez a kezdeményezés olyan egyszülős családokra
fókuszál, amelyek esetében a munkaidő, tréning időpontok nem kompatibilisek a gyerekellátással
kapcsolatos igényekkel és, ahol egyéb külső, családi támogatás sem áll a szülő rendelkezésére.
A családok a programba az Önkormányzati Prevenciós, Segítségnyújtási és Védelmi
Szolgáltatáson keresztül kerülnek be, amely a Nők elleni erőszak Áldozatai Központok Regionális
Hálózatának része. A programban résztvevők átfogó figyelmet kapnak egy multi-diszciplináris
csapattól.
A szolgáltatás célcsoportját a nők mellett a gyerekek adják. A tevékenységek a következőek:




Gyerekeknek: Változatos és dinamikus munkacsoportok a gyermekek figyelmének
fenntartása érdekében, amelyek részvételi megközelítésre építenek, hogy a gyerekek
fontosnak érezhessék magukat és ily módon erősödjön az önmegbecsülésük. Különféle
technikák alkalmazására kerül sor, szerepjátékok, elméleti előadások képekkel, pozitív
megerősítés, csapatmunka, animációs módszerek, relaxáció, csoport-kohézió – kötődés
stb. Számos, különféle társasjátékra, versenyre is sor kerül: bemutatkozás, tudás,
megerősítés, önbizalom, kommunikáció és együttműködés
A nőknek: Számos tréning szolgáltatás áll rendelkezésükre, amely azt szolgálja, hogy
kitörhessenek az erőszakos közegből és visszanyerhessék a személyes, gazdasági,
szociális és szakmai önállóságukat. E tevékenységekre példa:
o
Havi rendszerességgel szemináriumok a nők elleni erőszakról az következő témák
érintésével: önbecsülés, relaxáció, emlékezet, szociális képességek, függetlenség, nevetés
terápia, érzelmi kontrol és asszertivitás
o
A munkahelyi integrációt elősegítő szemináriumok
o
Speciális képzési programok számos témában
o
Önsegítő csoportok

A kezdeményezés időtartama: 2008-napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Ayuntamiento de Molina de
Segura (Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Osztály, Molina de Segura város önkormányzata)
T: +34968 38 86 94 /3
E-mail: mujer@molinadesegura.es Honlap: http://www.molinadesegura.es

NANNY HOMES („DAJKA” OTTHONOK –CSALÁDI NAPKÖZIK )
Vezető testület: Puente genil város önkormányzata
Tartomány: Cordoba Autonóm közösség: Andalúzia

Célcsoport / és szervek
Gyermeket nevelő önkormányzati tréningen résztvevő, vagy dolgozó lakosok
Leírás:
Ez a kezdeményezés az lgual@Vid@ (Equal Life) Projekt részeként került megvalósításra, a 2005-2007
Equal Eu kezdeményezés keretében. A „dajka” otthonokban, családi napközikben képzett
szakemberek biztosítanak felügyelet hat éven aluli gyerekek számára, amíg a szüleik dolgoznak, vagy
a munkaügyi központ tréningjein vesznek részt.
A szolgáltatás jellemzői:





A gyermek felügyeletre a szolgáltatásnyújtó otthonában kerül sor. Az lakásokat megfelelő
módon kell berendezni, felszerelni, hogy azok lehetővé tegyék a maximum négy gyermek
személyre szabott ellátását családias környezetben.
Az órák igénybevétele rugalmas (07:00-21:00), igény szerint havonta egyszer változtatható. A
szolgáltatás igénybevételéhez a jogosult jelentkező aktív dolgozó, vagy tréningen vesz részt,
esetleg saját vállalkozás kiépítésén dolgozik és mindezek mellett időbeosztása megegyezik a
párjáéval.
A „dajka házak” költségtérítése szolgáltatásóra alapú, 1 EUR / óra. Az önkormányzat a
szolgáltatást igénybevevő személyének függvényében 50-100 %-ig járul hozzá a költségekhez.

A projekt kialakítás során a következő folyamatra került sor:
1. Megállapodás a házakkal kapcsolatos előírásokról: berendezés, elhelyezkedés, eszközök,
egészségügyi és biztonsági intézkedések. Bútor beszerzés finanszírozása.
2. A gyermek felügyelők kiválasztása és képzése. A kiválasztott házak ellenőrzése, hogy valóban
megfelelnek-e az előírt követelményeknek.
3. A gyermekfelügyelők vállalkozói engedélyének feldolgozása, ehhez az önkormányzat
technikai csapatának vizsgálatára volt szükség.
4. A szolgáltatás népszerűsítése, reklámja. Néhány esetben, pénzügyi segítséget kaptak a
szolgáltatás igénybevevők a költségek megtérítéséhez.
A kezdeményezés időtartama: 2006-2008.
Kapcsolat:
Szervezet: Servicios Sociales Comunitarios, Ayuntamiento de Puento Genil (Közösségi Szociális
Szolgáltatások, Pente Genil város önkormányzata)
T: +34 957 60 9272, Honlap: http://www.puentegenil.es

ISKOLÁN KÍVÜLI ÓRÁK, REGGELI SZOLGÁLTATÁS DIÁKOKNAK: „MATINAL XIQUETS ”
Vezető testület: Quart de Poblet város önkormányzata
Tartomány: Valencia Autonóm közösség: Valencia közössége
Célcsoportok és / vagy szervezetek
3-12 éves korú gyerekeket nevelő felnőttek
Leírás:
A „Matinal Xiquets” szolgáltatás a település összes iskolájában elérhető, a szolgáltatásnak
köszönhetően a tanítási év során minden iskolai napon az iskola 07:00-09:00 óráig nyitva van. A
gyermekfelügyeleti szolgáltatás 3 – 12 éves gyerekeknek lett kialakítva, reggelit is tartalmaz és
jelenlegi formájában lehetővé teszi a családok számára, hogy időbeosztásukat összeegyeztethessék a
munkájukkal és egyéb olyan tevékenységgel, mint a kórházlátogatás, bírósági elfoglaltságok, vizsgák,
utazások stb.
A szolgáltatás minden felhasználó számára ingyenes, teljesen rugalmas időbeosztást tesz lehetővé,
nemcsak a napi igénybevételt illetően, de lehetséges akár előre nem meghatározott napokon,
hetekben, hónapokban igénybe venni. Minden iskola rendelkezik a szolgáltatás megszervezéséhez
szükséges berendezésekkel és terekkel, pl. asztalokkal a csapatjátékokhoz és kézműves
foglalkozásokhoz, konyhával a reggeli elkészítéséhez, pihenő-matracokkal a fiatalabb gyerekek
számára stb.
A gyerekek tevékenységét központonként két felügyelő kíséri figyelemmel, tanári és társadalmikulturális tréninggel egybekötve. A tevékenységek magukba foglalják a jó szokások kialakítását,
személyes függetlenséget, kapcsolat-építést, olyan értékek és attitűdök megosztását, mint az
esélyegyenlőség, béke jelentőségére való tanítás, egészségügyi oktatás stb.
Az önkormányzat vállalja a személyzeti költségeket, valamint a szolgáltatáshoz szükséges erőforrások
finanszírozását (reggeli, anyagok, társasjátékok stb.). Az iskolák a helyet adják.
Az iskolai év lezárása előtt, a szolgáltatást nyújtó felügyelők jelentést készítenek az Önkormányzat
Oktatási Osztálya számára, valamint az iskola vezetősége részére. A jelentés bemutatja, hogy a
célkitűzések milyen mértékben kerültek megvalósításra. A kezdeményezés értékelésére vonatkozó
információk begyűjtésére a felhasználók elégedettségét mérő kérdőívek segítségével kerül sor.
Kezdeményezés időtartama: 1997-napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Área de Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Quart de Poblet (Esélyegyenlőségi
Osztály, Quart de Poblet városi önkormányzat).
T: +34961521231, E-mail: dona@quartdepoblet.org, honlap: http://www.quartdepoblet.es

PROGRAM „KORÁN KELŐKNEK”
Vezető testület: Vilagarcia de Arousa város önkormányzata
Tartomány: Pontevedra Autonóm közösség: Galicia
Célcsoport és / vagy testület
Csecsemőgondozásban, vagy iskolai oktatásban résztvevő gyermekekkel rendelkező lakosok
Leírás:
A Program „Korán kelőknek” Vilagarcia de Arosa önkormányzat iskoláiban működik és a nyitvatartási
idő így korábbra helyeződik 08:00-09:15-ig. Ez lehetővé teszi, hogy a szülők az iskolai órákat
megelőzően vigyék a gyerekeket az intézményekbe és jobb egyensúlyt érjenek el a napi
időbeosztásuk tekintetében.
A szolgáltatás igénybevétele nagyon rugalmas, naponta is, de alkalmi alapon is lehetséges. Díját a
Szülői Munkaközösség határozza meg. Ez a szervezet felelős a jelentkezések kezeléséért és a
költségtérítési díj meghatározásáért a szolgáltatás használatának gyakorisága függvényében.
A szolgáltatás az iskolai év során áll rendelkezésre szeptembertől júniusig. A gyerekekre egy
speciálisan képzett felügyelő vigyáz, aki a korcsoportnak megfelelő társadalmi és oktatási
tevékenységeket szervez a gyerekek számára.
A program zökkenőmentes működése érdekében, a felügyelők folyamatos kapcsolatban vannak az
iskolai Szülői Munkaközösséggel és az Oktatási Osztállyal.
A kezdeményezés időtartama: 2007 januártól napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Centro de Información a la Mujer, Ayuntamineto de Vilagarcía de Arousa (Női Információs
Központ, Vilagarcia de Arousa Város Önkormányzata)
T: +34986 09 92 00 E-mail: muller@vilagarcia.es
Honlap: http://www.ivilagarcia.com

KIEGYENSÚLYOZOTT DÉLUTÁNOK
Vezető testület: Vilagarcia de Arousa Város Önkormányzata
Tartomány: Ponteverda Autonóm közösség: Galicia

Célcsoport és / vagy testület
Háromtól kilenc éves korú gyermekekkel rendelkező lakosok
Leírás:
A Kiegyensúlyozott délutánok projekt keretében a településen működő iskolák hétfőtől péntekig ,
15:30-21:00 óráig nyitva vannak az egész tanítási év alatt. Ez a gyakorlat lehetővé teszi a szülők
számára, hogy gyermekeik iskolai és oktatási tevékenységekben vegyenek részt, amíg ők dolgoznak. A
szolgáltatás díja maximum 50 EUR / havonta, az adott háztartás bevételének függvényében.
A tevékenységeket a testület két képzett szakembere szervezi. A cél a gyermekek tanulásának,
fejlesztésének ösztönzése. A csoportmunka részvételi megközelítésre alapul, az egyenlőség és
szolidaritás értékeit helyezi fókuszba, a nemek közötti esélyegyenlőségre pedig külön hangsúly kerül.
A foglalkozások a következőket foglalják magukba:






A jó táplálkozással, higiéniával, egészséges ropogtatnivalókkal kapcsolatos tudást ösztönző
tevékenységek
Együttműködést, konfliktusmegoldást, bizalmat és kommunikációt erősítő játékok
Újrahasznosítással kapcsolatos tevékenységek, környezetvédelmi ismeretek
Könyvtárral kapcsolatos ismeretek, olvasás, történetírás
Iskolai támogatás

A kezdeményezés időtartama: 2008-2011
Kapcsolat
Szervezet: Centro de Información a la Mujer, Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Női Információs
Központ, Vilagarcia de Arousa város önkormányzata)
T: +34986 09 92 00 E-mail: muller@vilagarcia.es
Honlap: http://www.ivilagarcia.com

A BÖLCSŐDÉK ÖNKORMÁNYZATI KOORDINÁCIÓJA ÉS VEZETÉSE MEGHATÁROZOTT
ÁRON
Vezető-testület: Bærum önkormányzata
Megye: Akershus
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Egyévestől hatéves korú gyermekért felelős lakosok
Leírás
A Norvég Gyermekvédelmi Törvény (1975) bevezetésére az ország gyermekellátásra vonatkozó
egységes rendelkezések hiányában és a meglévő rendelkezésekből adódó egyenlőtlenségek
következményeként került sor. A Törvény és módosításai az egész célcsoport számára garantálják a
bölcsődei helyre való jogosultságot. Ez pedig rákényszeríti az önkormányzatokat arra, hogy a meglévő
gyermekellátási forrásaikat oly módon koordinálják és szervezzék meg, hogy a kívánt hozzáférést
biztosítsák. 2010 januárjától a bölcsődei helyhez nem jutó családok pert indíthatnak az önkormányzat
ellen.
Bærum önkormányzat kezdeményezésének célja, - amely az összes norvég önkormányzat estében
hatályos-, hogy a településen működő összes bölcsőde tulajdonostól függetlenül (mindegy, hogy ki
működteti az önkormányzat, magáncég, egyház, önkéntes szervezet stb.) egységes önkormányzati
koordináció alá kerüljön. A jelentkezési rendszer központosított és magába foglalja egy online vagy
papiros alapú formanyomtatvány benyújtását. A jelentkezéseket kezelő csoport különféle
kritériumok alapján bírálja el azokat pl. elhelyezkedés, korcsoport és a család speciális igényei. A
bölcsődék felvételi folyamata, a várólisták követhetőek az Interneten.
A Parlament meghatározta a maximum szolgáltatási díjat és az önkormányzatok felelősek a minőség
biztosításáért. A jelenlegi maximális díj 300 EUR / hónap gyerekenként. Vannak kedvezmények
családonkénti két gyerekért, stb. A minimum nyitvatartási idő 8:00-17:00, bár számos központ
kiterjeszti ezeket az órákat, hogy jobban alkalmazkodhasson a szülők igényeihez.
Ezen bölcsődék prioritásai közé tartozik, hogy a fiúk és lányok egyenlő bánásmódban részeljenek,
valamint a nemek közötti esélyegyenlőség népszerűsítését ezen intézmények kulcsfontosságúnak
tartják. 2004-ben indult a Nemzeti Akció Terv a Férfiak Gyermekellátási Pozíciókba való Toborzásáért.
Ennek céljai közt szerepelt a központokban alkalmazott férfiak arányának 10%-ról 20%-ra való
növelése. A nemek közötti esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységek célkitűzése az általános nemi
sztereotípiáktól való megszabadulás, a házimunka terén a nők és férfiak közötti kiegyensúlyozott
munkamegosztás elérése.
A kezdeményezés időtartama: 1975-ben indult és jelenleg is tart, az évek során számos ponton
fejlesztésre, frissítésre került.
Kapcsolat:
Szervezet: Bærum Kommune (Bærum önkormányzat)
Honlap: http://www.bærum.kommune.no

4.3.2.Idősellátás és fogyatékkal élők ellátása

HOSSZÚ TÁVÚ GONDOZÁSRA SZORULÓ, KOMOLY ELLÁTÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLYEK
GONDOZÓINAK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA
Vezető testület: Aranda de Duero város önkormányzata
Tartomány: Burgos
Autonóm közösség: Castile és Leon
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
Aranda de Duero komoly ellátást igénylő rokonokat gondozó lakosai
Leírás:
Ebben a kezdeményezésben, a súlyosan gondozásra szoruló családtagokat ellátó családok pénzügyi
támogatást kapnak azzal a céllal, hogy további segítséget vehessenek igénybe a háztartási
feladataikhoz. A külön segítséget a család maga személyesen is alkalmazhatja (A 1424/1985,
augusztus 1.-ei Királyi törvény által meghatározott feltételekkel, amely a házi szolgálatban dolgozók
alkalmazásnak követelményeit szabályozza), vagy egy ügynökségen keresztül.
A jogosultság megállapítása az alábbi kritériumok alapján történik:
a. Jelentkezési lap, gondozottanként egy
b. Az alkalmazott segítő semmi esetre sem lehet azonos a családon belüli állandó gondozóval és
nem lehet annak rokona sem.
c. A szerződés minimum heti 20 órás elfoglaltságot, maximum 30-40 órás elfoglaltságot
jelenthet.
d. A pénzügyi támogatást igénylő személynek be kell nyújtani az alkalmazottal megkötött
szerződést, valamint az igazolást arra vonatkozólag, hogy a segítőt, mint annak munkáltatója
a társadalombiztosítási rendszerbe rögzítette. Ahol ez releváns a szolgáltatást nyújtó
ügynökség írja alá a szerződést.
e. Amennyiben a gondozott átmenetileg kórházba, vagy rehabilitációs központba kerül, annak
érdekébe, hogy a család tehermentesítve legyen, a támogatás erre az időre felfüggesztésre
kerül.
f. Amennyiben a gondozott önkormányzati házi segítségnyújtást vesz igénybe, ez a szolgáltatás
a pénzügyi támogatás idején szünetel, kivételt képeznek a különleges,egyedi esetek.
A kezdeményezés időtartama: 2005- napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Acción Social, Ayuntamiento de Aranda de Duero (Szociális Ügyek Osztálya,
Aranda de Duero város önkormányzata)
T: + 34 947510602 honlap: http://www.arandadeduero.es

ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS IDŐSEKNEK ÉS ÁPOLÁSRA
SZORULÓKNAK
Vezető-testület: Aranda de Duero Város Önkormányzata
Tartomány: Burgos
Autonóm közösség: Castile és Leon
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
Idősek és / vagy ápolásra szorulók, Aranda de Duero város lakosai
Leírás
Az étkezési szolgáltatás a településen élő idősek és /vagy ápolásra szorulók részére került
bevezetésre. Az önkormányzat Szociális Osztálya vezeti a programot egy magáncéggel
együttműködésben. Két típusú szolgáltatás vehető igénybe:
a. Ételszállítás a szolgáltatást igénybe vevő otthonába: E szolgáltatás azon lakosok által vehető
igénybe, akik az alábbi kritériumok valamelyikének megfelelnek: 65 év felett vannak, 75 %ban vagy annál magasabb mértékben számítanak mozgáskorlátozottnak, a jelentkezőkkel
másodíziglen rokonságban lévők, akik szintén 64 év felett vannak és / vagy 65%-ban
mozgáskorlátozottak
b. Étkezés biztosítása egy nappali otthonban vagy két szomszédságban található idősklub
székhelyén. Ez a szolgáltatás 55 év feletti nyugdíjasok által vehető igénybe, akik
korengedménnyel mentek nyugdíjba, munkanélküli segélyre jogosultak, illetve házastársaik
számára áll rendelkezésre, valamint olyan mozgáskorlátozottak számára, akik 65 %-ban, vagy
magasabb mértékben számítanak mozgáskorlátozottnak. A szolgáltatás igénybevevőnek nem
lehet fertőző betegsége.
A kezdeményezés a következő lépésekben valósult meg:
1. Szociális munkások és az önkormányzat foglalkoztatási útmutatójáért és tanácsadói
programjáért felelős személyek kialakították a költségtérítés struktúráját és a szolgáltatási
szabályozásokat.
2. Bizottság létrehozása a szolgáltatás igénybevételére beérkező jelentkezések elbírálása és
jóváhagyása céljából. Az eredmények jelentésben való rögzítése, amely tartalmazza az összes
releváns információt a jelentkező mobilitására, gazdasági, társadalmi és családi helyzetére
vonatkozólag és azzal kapcsolatosan, hogy mennyire tud egyedül ételeket elkészíteni,
bevásárolni, elmosogatni, stb.
3. Az Ételszállítással kapcsolatos jogosultság megállapítása pontrendszer alapján történik, az
ehhez kapcsolódó kritériumrendszert a szolgáltatási szabályozás rögzíti.
A kezdeményezés időtartama: 2007- napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Acción Social, Ayuntamiento de Aranda de Duero (Szociális Ügyek Osztálya,
Aranda de Duero Városi Önkormányzat)
T: + 34 947510602 honlap: http://www.arandadeduero.es

NAPKÖZI SZOLGÁLTATÁS (S.E.D.A.)
Vezető testület: Majadahonda Város Önkormányzata
Tartomány: Majadahonda Város Önkormányzata Autonóm közösség: Madrid
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
Idős emberek és családjaik, a rászorultság ellenőrzése érdekében
Leírás:
A S.E.D.A. szolgáltatás keretében a segítségre szoruló idősek preventív szolgáltatást és további
támogatást kapnak. A szolgáltatás az életminőségük javítását szolgálja, valamint támogatást nyújt az
igénybevevők családjainak, hogy szabadidős és munkatevékenységeiket nyugodtan intézhessék.
A program jellemzői:
a. A szolgáltatás olyan idős emberek számára lett kialakítva, akinek nem áll rendelkezésére
egyéb támogatási lehetőség, mint nappali ellátó intézményben hely (ahol a szolgáltatást
igénybevevők maguk mennek be a központba), vagy teljes ellátásra szorulók számára
fenntartott bentlakásos intézmények
b. Szállítás megszervezése: A szállítási szolgáltatás a központhoz való eljutásban és onnan való
hazamenetelhez minden igénylő rendelkezésére áll A szolgáltatást igénybevevők az
otthonuktól indulhatnak ennek megfelelően adaptált járművekben 9:30-tól, hogy a program
idejéig 10:30-ig odaérjenek. A tevékenységek befejezését követően 13:30-kor biztosított a
hazajutásuk, de a családjuk is értük jöhet. A tevékenységekre 10:30-13:30-ig kerül sor.
c. A tevékenységek kognitív szimulációt, szabadidős tevékenységeket, rekreációs és kulturális,
társadalmi integrációhoz kötődő és egyéb a családi összetartást fejlesztő tevékenységeket
foglalnak magukba.
d. A S.E.D.A. családoknak életvezetési tanácsokkal szolgál és beavatkozik családi konfliktusok
esetén.
e. A szolgáltatást az érintett személy, a családja és az intézmény igényelheti meg.
f. A szolgáltatáshoz való hozzáféréshez a családtagok egyikével egy szociális munkás interjút
készít, hogy felmérje az igénybevevő társadalmi-családi helyzetét. A technikai csapat felméri,
hogy a rendelkezésre álló forrás megfelelő –e és az egyéni gondozási program a
legmegfelelőbb-e jelentkező számára. Amennyiben az igénybevevő körülményeiben változás
áll be, a családot az új helyzetnek megfelelő szolgáltatási központba irányítja (bentlakásos
otthonok, nappali ellátó központok, önkéntes szervezetek stb.).
A kezdeményezés időtartama: 2000-napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Área de Mayores, Ayuntamiento de Majadohanda (Idősellátási osztály. Majadahonda város
önkormányzata)
T: +34916349167/29 honlap: http://www.majadahonda.org

XANTAR NA CASA (ÉTKEZZ OTTHON)
Vezetőtestület: Vlagarcia de arousa város önkormányzata
Tartomány: Ponteverda Autonóm közösség: Galícia
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
Társadalmi kirekesztettek csoportja 18 és 60 év között.
Leírás:
Az „Étkezz otthon” olyan rászorulók és 60 év felettiek számára lett kialakítva, akiknek
nehézsége van az étel elkészítésével a függetlenség hiánya, vagy a családi támogatás híján. A
szolgáltatás keretében heti hét alkalommal a hét minden napján egy háromfogásos menü kerül
kiszállításra. A szerződött szolgáltatók speciálisan kialakított, megfelelő hőmérsékleti
viszonyokat és hűtést lehetővé tévő járművekben szállítják az ételeket.
A szolgáltatás igénybevételének kezdetekor, a felhasználók útmutatást kapnak az ételekkel
kapcsolatos higiéniás, elkészítési és kezelési teendőkre vonatkozóan. A cég alkalmazottjai
ellenőrzik, hogy a felhasználóknak rendelkezésre állnak –e a megfelelő eszközök az ételek
elkészítéséhez és elfogyasztásához. Amennyiben, nem ez a helyzet, a szolgáltatás magában
foglalja ezen eszközök kölcsönzését letét ellenében.
A projekt első éve során (2009) a napi menü ára 6.93 EUR volt. Ebből a szolgáltatást
igénybevevők 1,85 EUR-val járultak hozzá a költségekhez és a további költségeket Arousa város
önkormányzata és a Galíciai Önkormányzat Jólléti és Esélyegyenlőségi Konzorciuma fedezte.
A szolgáltatásra való jelentkezés az önkormányzaton keresztül történik. Az önkormányzat
Szociális Osztálya felméri a jelentkezéseket a program előírásainak figyelembevételével, az
önkormányzat jelentést készít és javaslatot tesz a felhasználók körére a Jólléti és
Esélyegyenlőségi Konzorcium részére.
A szolgáltatás igénybevétele: 2009-től folyamatosan.
Kapcsolat:
Szervezet: Centro de Informácion a la Mujer, Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Női
információs központ, Vilagarcia de Arousa város önkormányzata)
Telefon: +34986099200 E-mail: muller@vilagarcia.es
Honlap: http://www.ivilagarcia.com

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK KOORDINÁLÁSA ÉS MENEDZSMENTJE
SPECIÁLIS IGÉNYEKKEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

Vezető-testület: Bærum Önkormányzat
Megye: Akershus
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
18 év feletti időszakos vagy állandó gondozásra szorulók.
Leírás:
Önkormányzati szolgáltatás keretében a fizioterápiás ellátás és ingyenes orvosi berendezés
kölcsönzési lehetősége hosszú és rövid távú ellátásban részesülők számára. A berendezést
maximum két évre lehet kikölcsönözni. A szolgáltatás célkitűzése kétoldalú, lehetővé teszi, hogy
a rászorulók továbbra is saját otthonukban élhessenek és ne kelljen speciális otthonokba
költözniük és az őket gondozók is jobban beoszthassák a munka és magánéleti
kötelezettségeiket.
A speciális szükségletekkel rendelkező személyek támogatást kapnak a rehabilitáció idejére. Két
típusú segítségnyújtás lehetséges.




Fizioterápia, ahol a paciensnek legnagyobb szüksége van rá pl. iskolában, munkahelyen,
otthon. A kezelés egyéni alapon történik, de előfordulnak csoportos tevékenységek is,
illetve a Parkinsonnal küzdő betegek esetében erőlétet és egyensúlyt fejlesztő
foglalkozások, kognitív problémamegoldás, uszodai foglalkozások stb. Szoros a
kapcsolat a szolgáltatásokat nyújtó terapeuták és a különféle kerületekben
tevékenykedő ápolók között.
Gyakorlati eszközök és technikai segítségnyújtás életmód tanácsadók által. Mankók,
tolószékek, átalakítható ágyak ingyenes kölcsönzése. A berendezések kölcsönzése
korlátozott időtartamra lehetséges, a szolgáltatás tartalmazza a beszerelést is. Az
önkormányzat felelős a berendezések kölcsönadásáért két évig. Ezt követően pályázat
benyújtása után a központi kormányzat veszi át ezt a feladatot.

A támogató szolgáltatások és berendezések ingyenesek a felhasználók számára. Egyedül az
akadálymentesített gépjármű igénybevételének vannak költségei, ennek költségvonzata a pályázó
gazdasági helyzetének függvényében kerül megállapításra.
Időtartam: 1970- napjainkig
Kapcsolat:
Szervezet: Rehabilitációs szolgáltatások, Bærum Önkormányzat
Honlap: http://www.bærum.kommune.no

OTTHONI ELLÁTÁS IDŐSEK ÉS / VAGY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA
Vezető testület: Mandal Önkormányzat
Megye: Nyugat Agder
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Idősek és / vagy gondozásra szorulók és a családjaik
Leírás:
Az önkormányzati otthoni ellátási szolgálat az idősek és rászorultak számára rendelkezésre álló
szolgáltatások egész skáláját koordinálja és központosítja, függetlenül attól, hogy köz- vagy magán
szervezetektől, egyházi intézményektől, társadalmi szervezetektől stb. származik a szolgáltatás.
Az Otthoni Szolgáltatások Központján keresztül nyújtott szolgáltatások:








Nappali ellátó központok, szervezett reggeli és délutáni tevékenységekkel
Otthoni segítségnyújtás a háztartási feladatokban, mint a takarítás, bevásárlás stb.
Otthoni egészségügyi szolgáltatás, ápolás, gyógyszerezés
Ételszállítás
Mozgáskorlátozottak számára speciális szállítás, akadálymentesített autó taxiként való
rendelkezésre állása a tömegközlekedésnek megfelelő áron.
24 órás Riasztórendszer. Nyakba akasztható riasztógomb. Riasztás esetén a kapcsolatban lévő
személyzet azonnal a helyszínre megy.
Független, akadálymentesített lakások a Központon belül további térítési díjért.

Ezek a szolgáltatások mind ugyanabban az irodában érhetők el, nagyobb hatékonyságot és
rugalmasságot lehetővé téve. Az igénybevevő állapotának romlásával az otthoni látogatások
száma / időtartama növelhető, vagy döntés kérelmezhető arra vonatkozólag, hogy a gondozott
helyet kapjon egy speciális bentlakásos otthonban.
A szolgáltatások egy része, mint az egészségügyi ellátás is, ingyenes a szolgáltatást igénybevevők
számára. A további szolgáltatások ára, mint az otthoni házimunkában való segítségnyújtás vagy az
étkezések biztosítása az adott szolgáltatást igénybevevő jövedelmének függvényében kerül
megállapításra.
A kezdeményezés időtartama: 1982-től.
Kapcsolat
Szervezet: Mandal önkormányzata

4.3.3 Szabadidős tevékenységek támogatása

SZABADIDŐS KÖZPONT MENTÁLIS ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁKKAL
KÜZDŐK SZÁMÁRA
Vezető testület: AlDAIA város önkormányzata
Tartomány: Valencia Autonóm közösség: Valencia
Célcsoport:
Pszichológiai és mentális problémákkal küzdő 18 év alattiak
Leírás
A kezdeményezés jellemzői:
1. Multifunkcionális központ létrehozása (’Mirall de la Participacio-Matilde Salvador’) a
településen. Az alsó szint megfelelő fogadótérré való átalakítása.
2. Heti három délután rekreációs délutánokra kerül sor olyan gyerekek és tizennyolc év alattiak
számára, akik súlyos mentális és pszichológiai problémákkal rendelkeznek. Ez a
következőképpen működik:
a. A szolgáltatás igénybevétele: a fiatalokat egy, a résztvevők ellátásért felelős szakértőcsapat
fogadja be a programba. A szolgáltatást igénybevevőket lista rögzíti, külön dokumentumon
kerülnek nyilvántartásba az érkezés és távozás időpontjai is, itt amennyiben szükséges a szülők
aláírás is szerepel. Mindenegyes programrésztvevő esetében kitöltésre kerül egy adatlap,
amely a telefonos elérhetőséget is tartalmazza. A szülők egy további dokumentumban rögzítik
azokat az időpontokat, amikor a gyerekért jönnek.
b. A szolgáltatásban résztvevőket fogadják, bevezetik a programba, csatlakozhatnak a rekreációs
és oktatási tevékenységekhez. Személyes felügyelet, beleértve az étkezéseket és a higiéniás
szolgáltatásokat biztosított, amennyiben szükséges.
A projekt nyomon követése és fejlesztése esetlapok segítségével történik. Az adott szolgáltatás
befejezését követően értékelőlap kitöltésére is sor kerül.
A kezdeményezés időtartama: 2004-napjainkag (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Área de Participación y Desarrollo del Ayuntamiento de Aldaia (Állampolgári részvétel
és fejlesztési osztály, Aldiaia város önkormányzata)
T: +34961988811, honlap: http:/www.aldaia-ajuntament.es

ÖNKORMÁNYZATI JÁTÉKKÖZPONT „ALMUDENA CARRETERO”
Vezetőtestület: Aranda de Duero város önkormányzata
Tartomány: Burgos, Autonóm közösség: Castile és Leon
Célcsoportok és /vagy szervezetek
Aranda de Duero 2-8 éves gyerekkel rendelkező lakossága. Különleges esetek: olyan speciális
nevelést igénylő gyermekek családjai, akik nem férnek bele ebbe a csoportba.
Leírás:
Ingyenes játszóház 2- 8 éves gyermekek számára rekreációs és szabadidős tevékenységekkel.
Nyitvatartási idő: Hétfőtől péntekig 17:00-20:15-ig, két egymás utáni műszakban megszervezve és
szombatonként. A szolgáltatás iránti nagy igény miatt a szolgáltatást igénybevevők a két
foglalkozás egyikét vehetik csak igénybe.
Két foglalkozásvezető olyan tevékenységeket szervez, mint a mesemondás, munkacsoport-ülések,
társasjátékok stb., a csoportok maximális létszáma 25-30 gyerek. A szülők a központban
maradhatnak és részt vehetnek a gyerekekkel együtt a foglalkozásokon, vagy felhasználhatják a
felszabaduló időt egyéb szabadidős tevékenységekre, mint az olvasás, internetezés stb.
A játszócsoportokra egy régi iskola épületében kerül sor, az iskola Szülői munkaközössége
együttműködik az önkormányzattal, hogy vezesse és finanszírozza a szolgáltatást. A két szervezet
között aláírt szerződésnek megfelelően az önkormányzat szolgáltatja és fenntartja a fizikai teret,
míg a Szülői Munkaközösség felelőssége a tevékenységekhez kapcsolódó szükséges anyagok
biztosítása és a megfelelő alkalmazottakkal, személyzettel való szerződéskötés.
A kezdeményezés időtartama: 2008-napjanikig (2010)
Kapcsolat
Szervezet: Concejalía de Clutura y Educaciün, Ayuntamineto de Aranda de Duero (Kulturális és
Oktatási Osztály, Aranda de Duero város önkormányzata).
T. +34947511275
E-mail: educacion@arandadeduero.es
Honlap: http://www.arandadeduero.es

TEMPS DE BARRIA, TEMPS EDUCATIU COMPARTIT (SZOMSZÉDSÁGI IDŐBEOSZTÁS,
KÖZÖS OKTATÁSI IDŐ)
Vezetőtestület: Barcelona város önkormányzata
Tartomány: Barcelona Autonóm közösség: Katalónia
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Barcelonában élő, bölcsődei, általános és középiskolai oktatásban résztvevő gyerekek és családjaik
Leírás:
Barcelona Oktatási Intézmény, a város kerületei és a Jaume Bofill Alapítvány technikai és operatív
személyzetéből kialakított csoport megalakítása annak érdekében, hogy a programot vezesse.
Szolgáltatások és források:





Minőségi tanítási órán kívüli foglalkozások a környéken, szülői munkaközösségek,
szervezetek, iskolák közös szervezésében.
Az iskolai udvarok megnyitása hétvégén közhasználatra. Az iskolai foglalkozásvezetők
felügyeletet biztosítanak. Minden gyerek számára elérhető szolgáltatás, függetlenül attól,
hogy melyik iskolába jár.
Családi hétvégi tevékenységek az iskolák és a szülői munkaközösségek szervezésében.
Gyerekek elkísérése a környékbeli foglalkozásokra, a mobilitás és a rendelkezésre állás
biztosításáért.

A programmal kapcsolatos információk egy tevékenységi útmutatóban, információs füzetben kerülnek
népszerűsítésre. A programfüzet minden iskolás gyerekkel rendelkező családhoz, a környékbeli
intézményekhez, szolgáltató központokhoz eljut. Az aktuális, elérhető tevékenységek szórólapokon,
posztereken kerülnek népszerűsítésre.
A tanítási órákon túli tevékenységekre a következő linken lehet
www.bcn.cat/tempsdebarri. Itt szerezhető további információ a családi hétvégékről is.

regisztrálni:

A kezdeményezés időtartama: 2006-2011.
Kapcsolat:
Szervezet: Dirección de Nuevos Usos del Tiempo, Ayuntamiento de Barcelona (Új idő felhasználási
osztály, Barcelona város önkormányzata)
T: +34932564598, honlap: http://www.bcn.es

ALKALMAZOTT SPORTOK ISKOLÁJA
Vezető-testület: Molina de Segura Város Önkormányzata
Tartomány: Murcia Autonóm közösség: Murcia
Célcsoportok és /vagy szervezetek
5-25 éves, kisebb kognitív, pszichiátriai vagy pszichológiai problémákkal küzdő gyerekekkel
rendelkező családok
Leírás:
Az Alkalmazott Sportok iskolája olyan fiatalokat céloz meg, akik 5-25 év között vannak és kisebb
fizikai, kognitív, pszichiátriai és pszichológiai problémákkal küzdenek, de rendelkeznek egy bizonyos
fokú függetlenséggel. A szolgáltatásnyújtásra hétfőtől péntekig kerül sor 08:30-14:30-ig július hónap
során.
A központ sport-, fizikai tevékenységeket (hidroterápia, pszicho-motoros képességek, karbantartó
fitnesz stb. ) nyújt és számos workshopra kerül sor berkeiben. A foglalkozások az uszodában, vagy a
termekben zajlanak és igazodnak az egyéni fejlődési szintekhez kora gyermekkortól felnőttkorig.
A szolgáltatás a fizikai aktivitásra épül, mint olyan hozzájárul a szolgáltatást igénybevevők
fejlődéséhez, fizikai képességeik javításához. Részvételen alapuló, gyermek-centrikus megközelítés
jellemzi a központ szolgáltatásait és, mint ilyen fejleszti az önbecsülést, a szociális készségeket,
figyelembe veszi az egyéni véleményeket, ötleteket és megerősíti az egyén törekvéseit.
A program ellenőrzése folyamatos, mely során megfigyelik, hogy a program tevékenységei milyen
mértékben igazodnak a felhasználók egyéni igényeihez, a személyes helyzetekhez, a célcsaládok
elképzeléseihez. Számszerű indikátorok kerülnek kifejlesztésre, összegyűjtésre, mint a résztvevő
családok és fiatalok száma, valamint olyan minőségi indikátorok is meghatározásra kerülnek, mint a
célok beteljesülésének mértéke, a szolgáltatást igénybevevők elégedettsége és a szolgáltatások
hatása a társadalomra.
A kezdeményezés időtartama: 2008-tól napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Concejalía de Igualdad Effectiva de Mujeres y Hombres, Ayuntamiento de Molina de Segura
(Esélyegyenlőségi osztály, Molina de Segura város önkormányzata).

T: 0034968388694 /3, E-mail: mujer@molinadessegura.es
Honlap: http://www.molinadessegura.es

„BÁTOR NŐK” SZABADIDŐS PROGRAM
Vezető testület: Santa Cruz de la Palma város önkormányzata
Tartomány: Santa Cruz de Tenerife Autonóm Közösség: Kanári Szigetek
Célcsoportok és / vagy szervezetek:
Santa Cruz de la Palma női lakosai
Leírás
Kulturális és szabadidős programsorozat kizárólag nők részére személyes fejlődésük elősegítése
érdekében. A program „Eljött a bátor nők ideje” elnevezéssel 2008-ban indult. Jelentős sikernek
örvendett, magas részvételi aránnyal. 2009-ban „A bátor nők visszatérnek” címmel újraindult.
Összesen négy tevékenységre került sor október és december között. A tevékenységek ára
személyenként 12-18 EUR között alakult. A több, mint két tevékenységben résztvevő nők
kedvezményt kaptak. Maximum 25 nő vett részt tevékenységenként. A regisztráció az önkormányzat
szociális szolgáltatói irodáin keresztül történt.
Tevékenységek:






„Bátor nők a fedélzeten”: hajóút a part mentén, delfinnézés a tengerben.
„Bátor nők adrenalin-dús kalandon”: Paintball csata (versenyszerű stimulációs játék, amely
festéklabdák dobálásán alapul) és biciklitúra a környéken
„Bátor nők a város körül”: Éjszakai túra Santa Cruz de la Palmán, a város legfontosabb
helyeinek megtekintése. A túrán élő zenére és a nők elleni erőszakra vonatkozó tiltakozásra
is sor került.
„Bátor nők La Palma túrája”: kirándulás a sziget északi részeire, a helyi ételek és kultúra
felfedezése

A kezdeményezés időtartama: 2008-ban kezdődött és eddig minden évben megismétlődött (2010).
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalia de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma (Szociális
Szolgáltatások Osztálya, Santa Cruz de la Palma város önkormányzata)-

T: + 34 922 41 81 60/61
E-mail: asuntosociales@santacruzdelapalma.es, honlap: http://santacruzdelapalma.es

ALCARA DE HENARES IDŐBANK
Vezetőtestület: Alcala de Henares Város Önkormányzata
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid közössége

Célcsoportok és / vagy szervezetek:
Alcala de Henares felnőtt lakosai
Leírás
Az Időbank egy nőkből és férfiakból álló szociális hálózat, amelynek célja, hogy nagyobb szolidaritás
alakuljon ki a társadalom berkein belül. A résztvevő személyek órákat ajánlanak fel a szabadidejükből,
az általuk elvégezhető szolgáltatást egy számukra hasznos szolgáltatásra cserélik, ily módon érnek el
jobb egyensúlyt a családi, személyes és szakmai életükben. A hálózat a következőképpen működik:

1. A projektért felelős csapat találkozik azzal a személlyel, aki részt kíván venni a
kezdeményezésben. Ezen a találkozón sor kerül a program ismertetésére, a jelenlegi
felajánlások, a tagok elérhetőségeinek és tevékenységeinek bemutatására, valamint a
csatlakozni kívánó személy által nyújtandó szolgáltatások felmérésére. Megtörténik a
regisztrációs űrlap kitöltése és az új tag egy órákat rögzítő csekkfüzetet kap.
2. A csatlakozást követően az új tag részt vehet a szolgáltatások cseréjében. A szolgáltatásokra
az alábbiakban találhatunk példát:
a. Idősek különféle programokra való elkísérése, pl. színházba. Különféle tevékenységekbe
való támogatása, pl. főzésben. Gyermekfelügyelet, iskolába és haza szállítás. Alzheimer
kórral küzdők felügyelete.
b. Időseknek segítségnyújtás vásárlásban, nagyobb tárgyak mozgatásában.
c. Beszélgetés, olvasás ezen a területen nehézségekkel küzdő emberek számára.
d. Házi praktikákat, kisebb szereléseket oktató workshopok.
e. Segítségnyújtás a házi feladattal, korrepetálás.
f. Gyerekbulik szervezése, mesélés, szabadidős programok gyerekeknek stb.
A kezdeményezés időtartama: 2007-napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Mujer, Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Nőpolitikai osztály, Alcala de
Henares város önkormányzata).
T: +34 91 877 17 20 E-mail: cmujeralcala@ayto-alcaladehenares.es
Honlap: http://www.ayto-alcaladehenares.es

ÚTMUTATÓ A CSALÁDI ÉS SZAKMAI ÉLET EGYENSÚLYÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ
SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
Vezető testület: Granada város önkormányzata
Tartomány: Granada

Autonóm közösség: Andalúzia

Célcsoport / vagy testület
Családok Granada városban és a Keleti hegység régió városaiban, valamint olyan intézmények, üzleti
társaságok, szervezetek, ahol változásra van szükség a munka és magánélet jobb egyensúlyának
elérése érdekében.
Leírás:
„Az útmutató a családi és szakmai élet egyensúlyához hozzájáruló szolgáltatásokról” az Equal EU
Kezdeményezés (2005-2007) „Időzsonglőrök” keretében került kidolgozásra, Granada Önkormányzat
Képzési és foglalkoztatási intézménye vezetése alatt.
Az Útmutató felsorolja és leírja az összes olyan erőforrást, szolgáltatást és programot Granada
városában és a Keleti Hegység régióiban, amely hasznos lehet a szakmai, családi és magánélet
egyensúlyának eléréséhez, konkrét információkat tartalmaz számos témában, mint a szociális ellátás,
oktatás, egészségügy, közigazgatás stb.
Az erőforrások, szolgáltatások és programok besorolására típus szerint került sor 1. Munka és
magánélet egyensúlyához kötődő szolgáltatások, 2. Közösségi szociális szolgáltatások. 3. Andalúziai
Foglalkoztatási Szolgálat 4. Társadalombiztosítás 5. Szakszervezetek 6. Önkormányzatok 7.
Egészségügyi központok 8. Tömegközlekedés és 9. Egyéb szolgáltatások
Az útmutató egy külön részt tartalmaz a szakmai, családi és magánélet egyensúlyát befolyásoló
szabályozásokról.
A kezdeményezés időtartama: Az Útmutató 2006-ban jelent meg.
Kapcsolat:
Szervezet: Instituto Municipal de Formación y Empleo, Ayuntamiento de Granada (Önkormányzati
Képzési és Foglalkoztatási Intézet, Granada város önkormányzata)
T: (+34) 958 21 61 20
Honlap: http://www.imfegranada.es

KÖZELI SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉHEZ ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER
KIALAKÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
Vezetőtestület: Madrid város önkormányzata
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Környékbeli képzésben résztvevő nők, női vállalkozók és jövőbeni vállalkozók. A környékbeli
szolgáltatásokat igénybevevő családok, üzleti vállalkozások a környéken
Leírás
Ez a kezdeményezés az Equal EU Kezdeményezés Projekt keretében jött létre (első kiírás). Három
beavatkozási területen valósult meg, integrált választ biztosítva a szolgáltatási igényekre; kezdeti
diagnózis, helyzetfelmérés, ad hoc képzés az üzleti elképzelések megerősítése érdekében és minőség
biztosítás.
1. „Vállalkozói útvonal” megtervezése olyan női vállalkozók számára, akik a szolgáltatói szektorban
szeretnének magánvállalkozóként érvényesülni és a munka-, magánélet és családi élet jobb
egyensúlyára törekednek vállalkozásaikban. A folyamat a nők és férfiak esélyegyenlőségére fókuszált,
kiemelt célja volt, hogy azt a sztereotípiát, miszerint kizárólag a nők felelősek a gondoskodásra szorulók
ellátásáért megcáfolja.
2. A továbbfejlesztett minőségbiztosítás új rendszerei. Azon vállalkozások minőségbiztosítási
mechanizmusainak fejlesztéséhez járultak hozzá, amelyek a munka és magánélet jobb egyensúlyának
kialakításán dolgoznak. A minőségbiztosítási rendszer főbb pillérei kidolgozásra kerültek, minden
esetben az adott szektor, vagy szolgáltatás függvényében és figyelembe véve a vállalkozók
körülményeit. A vállalkozók többsége az alacsonyjövedelmű nők köréből került ki. E rendszer
keretében a programban résztvevő cégek a „Minőségbiztosítási pecsét” birtokába juthat.
3. Piackutatás a munka és magánélet egyensúlyát biztosító szolgáltatásokra vonatkozólag annak
felderítésére, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az e területen létrehozandó vállalkozások
számára. Ez magába foglalta egy, a potenciális felhasználók körében végzett minőségi felmérés
eredményeire alapuló, üzleti vállalkozások számára készült innovatív ötlettárat.
Kezdeményezés időtartama: A projekt időszakában 2001-2004-ig.
Kapcsolat:
Szervezet: Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadania, Dirección General de Igualdad de
Oportunidades, Ayuntamiento de Madrid (Foglalkoztatási és Közszolgáltatási Állami Osztály,
Esélyegyenlőségi Hivatal, Madrid város önkormányzata) T: +34914801131 /914801132
E-mail: dgigualdadoport@munmadrid.es,Honlap: http://www.munimadrid.es

VILAGARCIA DE AROUSA IDŐBANK

Vezetőtestület: Vilagarcia de Arousa város önkormányzata
Tartomány: Ponteverda Autonóm közösség: Galicia
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Vilagarcia de Arousa lakossága
Leírás:
Az Időbank egy olyan hálózat, amely a szolgáltatások, képességek és tudás cseréjét szolgálja, olyan
emberekből áll, akik önkéntes alapon szolgáltatást nyújtanak, időt áldoznak a saját szabad óráikból,
cserében igénybe veszik a mások által önkéntes alapon nyújtott szolgáltatásokat, ily módon javítva
saját családi, személyes és szakmai életük egyensúlyát.
A hálózathoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó felek jelezzék, hogy milyen
szolgáltatásokra van szükségük és cserében milyen szolgáltatást tudnak nyújtani. Ezt követően
aláírásra kerül az időbankban való tagságot jóváhagyó levél, amelyben a csatlakozók elfogadják a
szolgáltatáshoz kötődő szabályokat, kötelezettségeket.
A tagok által cserélt tevékenységek a következők lehetnek: házi feladat megoldásában nyújtott
segítség, házimunka, otthoni javítások, ügyintézés, szabadidős programokhoz kíséret biztosítása, új
technológiákhoz kötődő segítségnyújtás, kórházba való elkísérés, bevásárlás stb. A fizetési rendszer
„óra” alapú, minden egyes szolgáltatási díj bekerül az időbankba. A kapott szolgáltatási órák száma
minden esetben arányos a nyújtott szolgáltatási órák számával.
A Nőpolitikai osztály vezeti és koordinálja a szolgáltatást a Női Információs Központ koordinátorának
segítségével. Az osztály felelős a női csoportok aktív bevonásáért, valamint a projekt
népszerűsítéséért. Az utóbbi érdekében együttműködési megállapodás került aláírásra a Mestura Női
Szövetséggel, amely egy alkalmazottat is biztosít az Időbank vezetéséhez.
A kezdeményezés ellenőrzése havi rendszerességű értékelésen, valamint a Mestura Női Szövetség és
a Nőpolitikai osztály havi találkozóin keresztül történik. Továbbá, a cserék számának, az új és kilépő
tagok rögzítése havi jelentésekben történik.
A kezdeményezés időtartama: 2009-napjainkig
Kapcsolat
Szervezet: Centro de Információn a la Mujer, Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Női Információs
Központ, Vilagarcia de Arousa város önkormányzata)
T: +34986099200 E-mial: muller@vilagarcia.es honlap: http://www.ivilagarcia.com

ÖNKÉNTES SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Vezető testület: Mandal önkormányzata
Megye: Vest Agder

Cél csoportok és / vagy szervezetek
Mandal lakossága
Leírás
Az Önkéntes Szolgáltató Központ összeköti a szabadidővel rendelkező embereket azokkal a
lakosokkal, akik segítséget igényelnek mindennapjaik megszervezéséhez, pl. olyan családokkal, akik
gyermekeket nevelnek, idősekkel, gondozást igénylőkkel, bevándorlókkal, menekültekkel. A norvég
települések 75 % rendelkezik ilyen önkéntes központtal, mivel a Kormány „Önkéntes központ
programja” támogatta az önkormányzatokat abban, hogy ilyen önkéntes központokat hozzanak létre.
A központ önkéntesei együttműködnek a helyi gyermekellátó központokkal, családsegítőkkel és a
következő feladatokat látják el: segítségnyújtás a vásárlásban, szállítás megszervezése orvossal
történő, kórházi konzultációkhoz, vizsgálatokhoz, házi feladat megoldásában segítségnyújtás
gyerekeknek (egyre inkább igényelt szolgáltatás, amelyben nagy részben nyugdíjas tanárok vesznek
részt), kisebb otthoni vízvezeték-, villanyszereléshez kapcsolódó munkák, telefonos ügyintézés,
gyermek felvigyázás.
A Központ csoportos szabadidős és társas tevékenységeket is szervez, mint egy napos kirándulások,
kulturális tevékenységek, idősotthonokba való látogatások, rekreációs tevékenységek stb. Olyan
általános szolgáltatásokat is nyújt, mint informatikai és internet kurzusok, betegségek és függőségek
esetén támogató csoportok létrehozása, segítségnyújtás nehéz családi helyzet esetén, só és
homokosztás utcák felsózásához jeges idő esetén stb.
A központ finanszírozása magán- és közintézmények forrásaiból történik és az összes alkalmazott
(jelenleg 160 személy) önkéntes alapon dolgozik. Egy fizetett alkalmazott dolgozik központ
koordinátoraként. Ez a koordinátor gyűjti össze a központba beérkező igényeket, valamint osztja el a
munkát az önkéntesek között, azok aktuális rendelkezésre állása és képességei szerint.
A Központot egy, a finanszírozó köz- és magánintézmények által választott vezetőség vezeti. A
vezetőség rendszeresen találkozik, évente egyszer tart nyitott ülést, ahol minden önkéntes és
szolgáltatás-felhasználó jelen lehet.
Kezdeményezés időtartama: 2003-napjainkig (2010)
Kapcsolat:
Szervezet: Mandal Önkéntes Szolgáltató Központ

4.3.A gondolkodásmód megváltoztatása: a tudatosság és az ötletek
függvénye
FELNŐTT ISKOLA A SZEMÉLYES SZABADSÁGÉRT. KÉPESSÉG MEGOSZTÓ
MUNKACSOPORT-ÜLÉSEK
Vezető-testület: Alcala de Henares város önkormányzata
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid

Célcsoportok és / vagy szervezetek
Alcala Henares felnőtt lakossága, különös tekintettel a mentális problémákkal rendelkezők
Leírás
A kezdeményezés középpontjában „Tudás megosztásra” és „Független életre” alapuló workshopok
állnak. Minden kurzus 20-30 órás és két és fél – három órás szekciókra van beosztva. Minden szekció
két részből áll.
a. Első rész: a résztvevők megosztják a tudásukat a többiekkel a mindennapi élet feladatairól,
mint az otthoni karbantartás (javítások stb.), tisztaság, higiénia, ruházkodás, otthoni díszítés,
kertészkedés, főzés, egészség és szórakozás, otthoni pénzügyek stb. Minden résztvevőnek meg
kell tanítania egy tevékenységet a csoportnak, ezt a tudást pedig a csoport közösen átülteti a
gyakorlatba.
b. Második rész: a csoportdinamikában, csoportvezetésben jártas tanárok felügyelete mellett a
csoport körüljárta a következő témákat: nemi sztereotípiák, a nemek alapján történő
szerepmegosztások, a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek, a nemek közötti
esélyegyenlőséget elősegítő politikák, mit jelent férfinek és nőnek lenni stb.
Ezt követően megoldásokat kerestek konkrét egyenlőtlenségből származó helyzetekre, az
együttélés olyan problémáira, amelyek a felelősség-megosztás egyenlőtlenségéből fakadnak,
végezetül pedig a szakmai, személyes és családi élet egyensúlyának hiányából eredő
nehézségekre.
A kurzusok során, a résztvevők tanáraikkal részvettek a Nőpolitikai Osztály által a Nemzetközi Nőnap
és a Nők elleni erőszak megelőzésének Nemzetközi Világnapja alkalmából szervezett eseményeken. Az
eseményeken felmerülő témák az őket követő kurzusokon megvitatásra kerültek.
A kezdeményezés időtartama: 2007 október- 2008. december
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de la Mujer, Ayunjtamiento de Alcalá de Henares (Nőpolitikai osztály, Alcala de
Henares város önkormányzata)
T. +34 91 877 17 20, E-mial: cmujeralcala@ayto-alcaladehenares.es

Honlap: http://www.ayto-alcaladehenares.es

ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUNKACSOPORT-ÜLÉS FÉRFIAK ÉS NŐK SZÁMÁRA
Vezető-testület: ARANDA DE DUERTO VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tartomány: Burgos Autonóm közösség: Castile és Leon

Célcsoportok és egyének
Aranda de Duero lakossága
Leírás
Gyakorlati munkacsoport-ülések azzal a céllal, hogy a férfiak elsajátítsák a hagyományosan női
házimunkákat és vice versa. A férfiak számára szervezett házimunka kurzusok olyan tevékenységek
elsajátítását foglalják magukba, mint a főzés, vasalás, takarítás. A nők számára szervezett kurzusok
elnevezése „Csináld magad” és olyan tevékenységek megtanulását célozzák meg, mint a kisebb
vízvezeték- és villanyszerelési munkák, különféle szerszámok használata stb.
A kurzusok kb. 15 órásak, munka után az esti órákban kerül rájuk sor, hogy még egyszerűbb legyen a
„diákoknak” részt venniük rajtuk.
A munkacsoport-ülések kezdetén és végén a tanárok és a diákok megbeszélik a tapasztalataikat.
A Nőjogi Osztály felelős a projekt menedzselésért, a tanárok megtalálásért, a kurzusok reklámjáért, a
kurzusok beosztásáért a résztvevők számának ismeretében stb.
A kezdeményezés időszaka: 2006-napjainkig (2010)
Kapcsolat
Szervezet: Concejalía de Mujer e Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Aranda de Duero
(Egyenlő esélyek és nőpolitikai osztály, Aranda de Duero Város önkormányzata)
T: +34947510072
Honlap: http://www.arandadeduero.es

FIGYELEMFELKELTŐ KAMPÁNYOK AZ ISKOLÁKBAN A KÖZÖS
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL
Vezetőtestület: Campo de Criptana város önkormányzata
Tartomány: Ciudad Real Autonóm közösség: Castille La Mancha
Célcsoportok / vagy szervezetek
Helyi diákok 6-8. osztályig
Leírás
A projekt arra a filozófiára épül, hogy annak érdekében, hogy jobb egyensúly alakulhasson ki a férfiak
és nők családi és otthoni szerep- és feladatmegosztása között fiatal kortól érdemes a közös
felelősségvállalásra nevelni a gyerekeket. A kezdeményezés megnyitja az utat az új nemi
sztereotípiáktól mentes időbeosztási lehetőségek előtt.
Campo de Criptana önkormányzat Női Központja azonosította annak szükségességét, hogy a tanárok
mellett az általános és középiskolás gyermekek a központtól is nevelésben és tájékoztatásban
részesüljenek annak érdekében, hogy a kora gyermekkorban berögzült rossz szokások korrigálásra
kerüljenek.
A főbb fókuszterületek:



Az anyák által otthon végzett munka és a dupla műszak egészségre gyakorolt negatív hatásai
A házimunka-megosztás egész családra gyakorolt pozitív hatásai

Az összes iskolában 6.-8. osztályban két óra került megszervezésre. Az első a nemek közötti
esélyegyenlőségre fókuszált, szerepjátékokon keresztül a diákok a nők elleni diszkriminációról
tanultak, valamint megértették annak nehézségeit, hogy a nőknek mind a munkahelyen, mind pedig
otthon helyt kell állniuk, valamint a közös felelősségvállalás jelentőségéről hallottak. A második órán
relaxációs technikákat tanultak az erőszak, feszültségek csökkentése érdekében.
Kérdőív került kiosztásra a diákok között annak felmérése érdekében, hogy megértették-e,
elsajátították –e a munkacsoportok keretében elhangzottakat.
A kezdeményezés időtartama: 2005-2009.
Kapcsolat:
Szervezet: Centro de la Mujer, Ayuntamineto de Campo de Criptana (Női központ, Campo de
Criptana város önkormányzata).
T: +34 926 58 93 90
E-mail: centromujer@campodecriptana.es
Honlap: http://www.campodecriptana.info/ayuntamiento

FIGYELEMFELKELTŐ KAMPÁNY ESTELLA-LIZARRABAN A KÖZÖS
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL
Vezető-testület: Estella-Lizarra város önkormányzata
Tartomány: Navarre Autonóm közösség: Navarre
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Estella Lizarra általános lakossága, különös tekintettel a férfiakra
Leírás:
Számos kampány indult a közös felelősségvállalásról és egyéb kapcsolódó témákról az Estella-Lizarra
önkormányzata által indított kezdeményezés keretében, a munka és magánélet egyensúlyának
javítása érdekében. A projekt egy helyi megállapodásra és arra az elképzelésre alapult, hogy ezen
elképzelések népszerűsítése ösztönzi a munka és magánélet jobb egyensúlyának kialakulását. A
projekt az alábbi kezdeményezéseket foglalja magába:









Az első kampányban mosogatókesztyűk kerültek kiosztásra azzal a szlogennel „Ha férfi vagy
merd viselni ezeket!”, „Vedd fel a kesztyűt”. Poszterek kerültek kinyomtatásra, ahol egy férfi
mosogatókesztyűt visel és egy kisbabát tart a kezében.
A következő kampányban cumisüvegek kerültek kiosztásra ezzel a szlogennel: „Ez is lehet
férfimunka. Törekedj a felelősségteljes apaságra”.
2007-ben egy ellentmondásos, nagyhatású kampány indult el egy poszterrel, amelyen egy
férfi szerepelt, amint tojást süt, a szlogen pedig a következő volt „A felelősségteljes apaság
felé vezető út. Ne érintsd meg őket, hanem süsd meg!” (Humoros kettős értelmezés).
Emellett pelenkaosztásra került sor, a következő szlogennel „Rakd fel őket! Ez is férfifeladat”.
2008-ban plüss mackók kerültek kiosztásra ezzel a szlogennel „A gondoskodás a férfiak ügye
is” és a gyerekek kis kártyát kaptak, amelyet a szüleiknek kellett odaadniuk „Apa, a
gondoskodás a férfiak ügye is” felirattal. Karácsonykor órák kerültek kiosztásra „Az élet jobb,
ha megosztjuk a munkát és az időt” szlogennel.
2009-ben poszter készült ezzel a felirattal „Az élet szebb, ha megosztjuk”, amelyeken a régió
négy férfi közszereplője éppen házimunkát végez. Hűtőmágnesek kerültek kiosztásra „Apa
vidd magaddal ezt az üzenetet, ez férfifeladat is” felirattal.

Ezeket a kampányokat újságcikkek, televíziós és rádiós megjelenések is támogatják. Egészéves
kezdeményezésről van szó, amely adott időszakokban felerősödik, ilyen például a Karácsony.
Csecsemőgondozási, babamasszás, házimunka gyorstalpaló tanfolyamok indulnak férfiak számára
újabb figyelemfelhívásként a közös felelősségvállalás jelentőségére a gyermekgondozás és házimunka
területén.
Kezdeményezés időtartama:
2002- napjainkig
Kapcsolat:

Szervezet: Área de la Mujer et Igualdad, Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Női és Nemek közötti
Esélyegyenlőség osztálya, Estella-Lizarra Város Önkormányzata).
T: +34948548237 E-mail: areadelamujer@estella-lizarra.com honlap: http://www.estella-lizarra.com

A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYZETÉNEK
FELMÉRÉSE A BÖLCSŐDÉKBEN ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN GETAFE
ÖNKORMÁNYZATNÁL
Vezető-testület: Getafe város önkormányzata,
Tartomány: Madrid, Autonóm közösség: Madrid
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Az általános iskolákhoz, bölcsődékhez kapcsolódó személyek, szerveződések: diákok, tanárok,
adminisztratív munkatársak, szülői munkaközösségek és kiterjesztve a település lakosságának egésze.
Leírás:
A fennálló helyzet kutatása a munka és magánélet egyensúlya és a nemek közötti esélyegyenlőség
tekintetében a település bölcsődéiben és általános iskoláiban és a kutatási eredmények, valamint
legjobb gyakorlatok publikálása kiadványban.
A jelentés eljutott az oktatási közösség egészéhez könyvbemutatón keresztül és CD-n is megjelent. Az
esemény lehetőséget biztosított, arra, hogy a résztvevő iskolák nyilvános elismerésben részesüljenek
és párbeszéd, véleménycsere induljon el az iskolák és az Önkormányzat Női és Esélyegyenlőségi
Osztálya között, hogy a jövőben közös programokra tehessenek javaslatot.
A tanulmány elkészítésének folyamata:
a. A kezdeményezés bemutatása az iskoláknak,
b. Elméleti javaslatok és kérdőív kialakítása a munka és magánélet egyensúlyát és a nemek
közötti esélyegyenlőséget ösztönző folyamatban lévő iskolai kezdeményezések és
erőforrások felméréséhez,
c. A tanulmány célcsoportjainak meghatározása: 32 állami és alapítványi iskola a településen,
d. Terepmunka: kérdőívek kitöltetése személyesen, minden iskolában,
e. Összegyűjtött információ elemzése,
f. Összegző jelentés elkészítése,
g. Eredmények bemutatása nyilvános rendezvényen. Eredmények nyilvánosságra hozatala.
h. Legjobb gyakorlatok megosztása, közös projektek és kezdeményezések megtervezése
i. A tanulmányban meghatározott szükségletek végiggondolása és stratégiaalkotás az
önkormányzati esélyegyenlőségi és a munka és magánélet egyensúlyához kötődő politikáinak
javítása érdekében.
A kezdeményezés időtartama: 2008-2009.
Kapcsolat:
Szervezet: Delegación de Mujer e Igualdad, Ayuntamiento de Getafe (Női és Esélgyenlőségi iroda,
Getafe város önkormányzata).
T: +34912080459 Honlap: http://www.getafe.es

KÉPZÉS A KOEDUKÁCIÓ ÉS A KÖZÖS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÉMAKÖRÉBEN
Vezetőtestület: Leon város önkormányzata
Tartomány: Leon Autonóm Közösség: Castile és Leon

Célcsoportok és / vagy szervezetek
Az oktatásért felelős, gyerekekkel dolgozó munkatársak
Leírás:
Ez a projekt azon a filozófián alapul, hogy a közös felelősségvállalásra való nevelés kora gyermekkortól
jó kiindulópontja annak, hogy nagyobb egyensúly alakulhasson ki a nők és férfiak közötti házimunka és
gondozási feladatok megosztásában. A kezdeményezés megnyitja az utat az új nemi sztereotípiáktól
mentes időbeosztási lehetőségek előtt.
Leon önkormányzat Női irodája felismerte annak szükségességét, hogy a gyermekekkel, kiskorúakkal
foglalkozó munkatársakat képezni kell azzal a céllal, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésköre
munkájuk részévé váljon, valamint képesek legyenek sztereotípiamentes modellekkel dolgozni.
Az iroda munkatársai huszonnégy óra időtartamú tréningkurzust szerveztek a különféle iskolákban
gyermekekkel foglalkozó önkormányzati dolgozók számára. A kurzus magába foglalta a nemi alapú
egyenlőtlenségek felismerését, az oktatási anyagok esélyegyenlőség perspektívájából való
áttekintését, átdolgozását, a koedukáció és a közös felelősségvállalás területén már kidolgozott
kezdeményezések és oktatási anyagok áttekintését, koedukációs tanmenetek és módszertan
kidolgozását.
A kurzusra munkaidőben került sor. A Jóléti és Női Osztály két tagja által került kidolgozásra és
megtartásra, egyikük szakmai hátterét tekintve pszichológus és esélyegyenlőségi szakértő volt, míg a
másik munkatárs esélyegyenlőségi referensként szerzett tapasztalatot.
A kurzust jellegét tekintve gyakorlati megközelítés jellemezte: csapatmunkára és workshopokra épült.
A kurzus záró szakaszában, minden résztvevő a saját pozícióval kapcsolatos beavatkozási tervet
készített el és mutatott be.
A kurzust követően informális munkahálózat alakult a gyermekekkel és kiskorúakkal dolgozó
önkormányzati munkatárs és a kurzust tartó esélyegyenlőségi munkatárs részvételével. A
munkahálózat célja, hogy a koedukációval kapcsolatos kérdésekre választ nyújtson, valamint kurzus
néhány aspektusát tovább tanulmányozza.
A kezdeményezés időtartama: 2009 június-április
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Bienestar Social y Mujer, Ayuntamiento de Léon (Női és szociális jóléti osztály,
Leon város önkormányzata)

T: +34987895729 /54 37 honlap: http://www.aytoleon.es

MADRID VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FIGYELEMFELKELTŐ KAMPÁNYAI
Vezetőtestület: Madrid város önkormányzata
Tartomány: Madrid Autonóm közösség: Madrid

Célcsoportok és / vagy testületek
A lakosság, köztisztviselők (foglalkoztatási, oktatási/képzési, esélyegyenlőségi osztályról stb.) és más
szervezetek szakemberei (társadalmi szervezetek, szakszervezetek, üzleti vállalkozások, üzleti
társaságok, média stb.)
Leírás
„ A madridi üzleti vállalkozások és a munka-magánélet egyensúlya” figyelemfelkeltő kampányok az
önkormányzat által az Equal EU kezdeményezés keretében kerültek kidolgozásra.
Három kampányra került sor.
1. A munka és magánélet egyensúlyához kapcsolódó szabályok. „Ha a munkád megváltoztathatja
az életed, az életed miért nem változtathatja meg a munkád?” A szórólap tíz különféle
elképzelést sorol fel arra vonatkozólag, hogy miként érhetünk el nagyobb egyensúlyt a
szakmai, családi és magánéletünkben. Felsorol konkrét és hosszú távú intézkedéseket is. A
szélesebb körű megosztás érdekében a szórólap megküldésre került számos népszerű
pénzügyi magazinnak és újságnak is.
2. Rádióműsorok a munka- és magánélet egyensúlyáról: „Ha a munkád megváltoztathatja az
életed, az életed miért nem változtathatja meg a munkád?” figyelemfelkeltő kampány, amely
két rádióreklámot is tartalmazott „Konferencia beszélgetés” (telefonbeszélgetés két vezető
között) és „Munkainterjú” (olyan helyzeteket mutatott be, ahol a munka és magánélet
egyensúlya prioritásként szerepelt) címmel. A reklámok azt mutatták be, hogy egyre több
vállalkozás biztosít a munkatársaiknak rugalmas munkabeosztási típusokat, hogy a munkájuk
összeegyeztethető legyen az életük további részével.
3. „Van egy álmunk… tegyünk érte, hogy megvalósulhasson. Kulcsok a munka és magánélet
egyensúlyához.” A társadalmi helyzet áttekintése szükséges ahhoz, hogy a megfelelő
átalakulások megtörténhessenek a társadalom szerkezetében és az élet minden területén.
A kampányok célcsoportjai az egyetemisták, nem, mint jövőbeli vállalkozók, hanem, mint fiú és
lánygyermekek, jövőbeni anyukák és apukák, nevelők. A célkitűzések között szerepel a célcsoport
ösztönzése az irányban, hogy olyan munka-magánélet egyensúlyához kötődő intézkedéseket
valósítsanak meg, amelyek hozzájárulnak a jobb életminőség kialakulásához.
Kapcsolat:
Szervezet: Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Dirección General de Igualdad
de Oportunidaedes, Ayuntamiento de Madrid (Foglalkoztatási és közszolgáltatási kormányzati
osztály).

T: (+34) 914801131 /914801132
Honlap: http://www.munimadrid.es

FELADAT MEGOSZTÓ WORKSHOP
Vezető-testület: Pamploma város önkormányzat
Tartomány: Navarre Autonóm Közösség: Navarre
Célcsoportok és /vagy szervezetek:
Pamploma lakossága
Leírás:
Ezeken a gyakorlatias, feladatmegosztásról szóló kurzusokon a férfiak a hagyományosan nők által
elvégzett házimunkákat, a nők pedig a férfiaknak tulajdonított készségeket sajátítják el.
Minden kurzus 40 órás. A munkacsoportüléseken a férfiak egyebek között főzni, takarítani, varrni
és vasalni, míg a nők kisebb szerelési munkákat, pl. vízvezeték szerelést, villanyszerelést tanulnak.
A kurzushelyek lefoglalása az önkormányzat információs vonalán keresztül történik (010) , a helyek
kiosztása számítógép-vezérlésű.
A kurzus értékelése folyamatos, a kurzus végén a diákok elégedettségi kérdőívet töltenek ki,
amelyben jelezhetik a kurzussal kapcsolatos változtatási javaslataikat is.
Kezdeményezés időtartama: 2005-napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Szervezet: Concejalía de Igualdad, Ayuntamineto de Pamplona (Esélyegyenlőségi osztály,
Pamplona város önkormányzata).
T: +34948420549
Honlap: http://www.pamplona.net

TUDOD MIT JELENT A MUNKA- MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA? HOGY MEG TUDD,
PRÓBÁLD KI A MUNKA-MAGÁNÉLET SZEMPONTJÁBÓL KIEGYENSÚLYOZOTT ÉS
RUGALMAS VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJÁT.

Vezetőtestület: Santa Marta de Tormes város önkormányzata
Tartomány: Salamanca Autonóm közösség: Castile de Leon
Célcsoportok és / vagy szervezetek
Kis és középvállalkozások Santa Marta de Tormes-ben.
Leírás
A kezdeményezés a következő lépéseket tartalmazza
1. Figyelemfelhívó és információs kampány a munka és magánélet egyensúlyáról helyi
társaságok számára az alábbi témák érintésével
a. A munka és magánélet egyensúlyának fejlesztő, ösztönző hatása az üzleti vállalkozások
versenyképességére az alkalmazott életminőségének javítása érdekében.
b. Azok a vállalkozások, amelyek rendelkezéseikkel hozzájárulnak a munka-magánélet
egyensúlyának kialakításához pénzügyi támogatásba, díjazásba, adókedvezménybe
részesülhetnek
c. A szervezetek által az Esélyegyenlőségi Törvényben meghatározott intézkedések
alkalmazása
2. „Erőforrás Útmutató rugalmas és munka-magánélet szempontjából kiegyensúlyozott
vállalkozások számára”. Az útmutató célja a figyelemfelhívás és emellett magába foglalja a
létező szabályozásokat, pénzügyi támogatásokat, segítséget, hogy ily módon is ösztönözze a
munka és családi élet közötti kiegyensúlyozott időmegosztás kialakítását. Az útmutató az
alábbi módon készült el:
a. Képzés biztosítása egy önkormányzati képviselő számára, hogy felvállalhassa a „Munkamagánélet egyensúlyáért és annak üzleti vállalkozásra gyakorolt hatásaiért felelős
szerepet”.
b. A munka-magánélet egyensúlyával kapcsolatos erőforrásokat feltáró tanulmány az
önkormányzaton belül.
c. Részletes elemzés a munka-magánélet egyensúlyának az alkalmazottak és a személyzet
számára nyújtott előnyeiről és azokról a hátrányokról, amelyek abból származnak, hogy a
munka és magánélet egyensúlya nem következik be.
d. Az Útmutató tartalmának és formájának kialakítása. A sajtón keresztül történő publikálás
és terjesztés.
3. Az Útmutató személyes kézbesítése (a biztos által) a kiválasztott vállalkozások részére.
Monitoring látogatások és tanácsadás a munka-magánélet egyensúlyához kötődő
intézkedések kapcsán.

A kezdeményezés időtartama: 2007-napjainkig (2010).
Kapcsolat:
Servicio de Concilliación de la Vida Laboral y Familiar, Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes (Munka-magánélet egyensúlya Szolgálat, Női Osztály, Santa Marta de
Tormes város önkormányzata)
T. +34923131020
E-mail: info@santamartadetormes.es
Honlap: http://www.santamartadetormes.es

