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I. - il. Előzmények, beteľjesztés indoka

A Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdźtlkodő Kft. tájékoztatása aIapján az alábbi civil szervezetek
béľleti szeľzőđésfüben foglaltak éľtelmében megküldték beszámolójukat a 2012. évi tevékenysé-
gtikľől, valamint szahnaí tervtĺket a2013, évre. A beszámolókat és szakmai terveket az elotetjesz-
tés mellékl ete taĺtalmazza,

Név: Béľelt ingatlan címe/m2: Béľleti szerződés időtaľta

III. Tényállási adatok

A szewezetek ttlta|jelenleg ťĺzetett béľleti díj, illetve a kedvezmény nélkülí szźlmítoÍt béľleti díj
bemutatása:

n clme/m.: őeľletl szerzooes lootaľtama:
Budapest-Józsefu áro si Refoľmá-
tus EsvháZkc}zsés

VIII. ker. Práter u.30-32./
56mz

2011. augusztus 26. - 2016.
decembeľ 31.

Európai S ors-Táľsak Kozhasznu
Eeyestilet

VIII. kęľ. Dobozi u.7-9.l
I59m2

2013.jú1ius 12. _ 2018, đe-
cember 31.

Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá-
Iat Alapítvánv

VIII. ker. Mátyás tér I4./
l2Im2

2006.július 12. -202I. dęcem-
bęr 3 1.

Nap-Kĺir Mentálhigiénés Alapít-
vánv

VIII. ker. Nap u. 25./ II2m2 2007.július 11. _ hataĺozatIan

Név: Fuetett béľleti díi G.t): Számított béľleti díi Gt):
Budapest-Józsefu áro si Reformá-
fus Esvházközsés

t2.977.- + Afa 15.527.- + Afa

Európai Soľs-Táľsak Közhasznú
Esyęsület

50.000.- + Afa 132.661.- + Afa

Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá-
lat Alapítvánv

21.U1.- + Afa 89.220.- + Afa

Nap-Köľ Mentálhi giénés Alapít-
vĺĺnv

36.632.- + Áfa 164.133.- + Afa



AziĄ típusú szerződésęk esetében aszerzőđés 6. pontja azalábbíakattartaImazza,'

Bérlő köteles a támogatás fejében
- a honlapjón, sajtó megjelenésein az onkoľmónyzatot támogatóként szerepeltetni.
- a legalóbb hni heĺyiséghaszndlatot igénylő eseményelcről (fogadóóra, g1,,ííIés, ľendemény, tandcskozas,

tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót küIdeni.
- minden év március 15' napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szalĺľnai tervét, amelyből kiderül,

hogł milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illene a bérleményben milyen állandó tevé-

kenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefióľos és a józsefvdľosi lakosok érdekeit.
- minden év május 3I. napjóig az előző éves tevékenységéről szóló, az onkormányzat által meghatározott

tartalmli szalcrnai b eszámolój át'
- a helyiségben az aĺapszabályában megjelölt céloĺĺnak megfelelően a béľbeadáskor engedéIyezett tevé-

keny s é get folyamat o s an folytatni.
A szalĺĺnai terv és a szalĺĺnai beszómoló értékelésére és elfogadására az onkormónyzat hatáskorrel rendelke-
ző Bizottsága (Humánszolgáltatási Bizottsdg) jogosult. Amennyiben a hatósköľrel rendelkező bizottság a
szalĺrnai tervet és beszómolót elfogadta úg,l a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott évre is
érvényben marad'

Amennyiben a Bérlő afenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, úgł a bérleti díj az éľintett év január I. nap-
jótól az akkoľ érvényes szabáIyok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő osszegre emelkedik',,

A Budapest-Jőzsefvfuosi ReformátusEgyhazközség és a Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány hon-
|apjźn támogatóként keľült feltiĺntetésre onkormiínyzatlłĺlk. Az Ewőpai Soľs-Társak KłJlzhasznil
Egyestilet, valamint a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvany honlapja fejlesztés alatt áII, de

mindkét szervezet jelezte, hogy a honlap újraindulásakoľ eleget tesznek a szeruőđésben foglaltak-
nak.

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasolom a beszámolók és a szakmai tervek elfogadását tekintettęl a szervezetek szakmai munká-
jtua.

V. A diintés célja' pénzĺĺgyi hatása

A dĺjntés fedezetetnem igényel.

VI. Jogszabályi köľny ezet

A Képviselő-testület 24812013. (VI.19.) számuhatározatźnakz9. pontja kimondja, hogy a szakmai
terv és a szabnaí beszámoló értékeléséľe és elfogadására az onkormźnyzat hatásköľrel rendelkező
szak'ĺnaibizottságajogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és bęszámolót elfo-
gađta,űgy az onkoľmanyzatTu|ajdonosiiBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az ĺinkprmźnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti đíjataz adott évre is enge-
dé|yezí. Amennyiben a szervezet a kotelezettségeinek nem ťesz eleget, t,gy a bérleti dij az érintett

év januźlr I. napjtĺő| visszamenőlegesen az ak'tuáIis forgalmi étéket alapul véve a 7. és 8. pont sze-
rint kiszámítot|a nęm civil szervezete|<ĺe meghatarozott bérleti díjnak megfelelő összegre emelke-
dik. Amerrnyiben a szakmai terve, beszámolója a|apjtnbizonyított, hogy tevékenységét csak ľész-
benvégezte Jőzsefuáros érdekében, úgy a bérleti díj a26. pontban szabáIyozot't magasabb kategóri-
ába soľolt bérleti díjra emelkedik.

Mindezek alapján kérem a Humánszolgáltatási Bizottság döntését abeszámo|ók és szakmai tervek
elfogadásaró1.



Hatáľozatijavaslat

'.lf0l3 év. (XI. 04.) szźmű humánszolgá|tatási bizottsági határozat:

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja aza|ábbi civil szervezetekf}If . évről szóló szakmai beszámo|őjźttés a2013. évi tevékenységéről
szóló szakmaitervet:

a) Budapest-Józsefuárosi Református Egyhćakőzség (székhely: 1085 Budapest, Salétrom u. 5.)

b) Európai Sors-Társak Kozhaszni EgyesĹilet (székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.7-9.)

c) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány (székhely:1146 Budapest,Zichy Mihály u. 14.)

d) Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány (székhely: 1082 Budapest, Nap u.25.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 4.

Alakosságszéleskörétérintődontésekesetén aze|őterjesnőelőkészítójénekjavaslataaközzétételmódjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A dĺjntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Humánszolgá'|tatźsiTJgyosztá|y, Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. oktőber 29.
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ffiesaámoló a Tal;áIkoaaásl Pogrt Reformátałs
Ktĺztlsseg é|etéľől
A Ta|á|kozási Pont a Józseívárosi Retormátus EgyházkÖzség
kezdeményezésével és támogatásáva| jött ĺétre, és szervezeti|eg a mai napig
oda tartozik. ATatálkozási Pont] református kozosséggel azt foga|maztuk meg
két éve, hogy ''szeretnénk o|yan |stent dicsőĺtó misszios kozosséggé vá|ni'

ame|yik trjlmutat önmagán, vagyis áldás a köľnyezete számára.', Egyrészt
mé|y közÖsséget aján|unk feĺ a sokszor személyteĺen váľosban, egyfajia
ta|álkozási |eheiőséget lstenne| és egymássa|, másľészt szerďnénk a
kornyezetĺink javára |enni, szolgálni azt a városrészt, ahol éppen vagyunk.

Jelenleg tobb mínt kilencvenen vannak a kozosség |evelezo|istáján. Heti
rendszłességgel tańunk istentĺszteleteket vasárnäponkónt a Grundon,2

át|agosan harminc.negyven rész.tvevoveI' Havonta egyszer tartunk urvacsorás
istentisáe|etet, és szintén havonta egyszer van |ehetoség imádságot kérni az
istentiszte|et a|ati' Az istentĺsáeleten részfuevok kozĹit korÜl-bełu| négy-ot fő

Józsefváľosban |akik.

A kozosségen belu| hárorn otthonokban találkozó úgynevezett házicsoport
rnűködik, amik a bib|iatanu|mányozás mellett azta é1t' is szo|gálják, hogy
megoszthassuk a magunk é|etét a másĺkka|' méĺy, tartós kapcsotatok
épilljenek, és hogy imádkozzunk egymásért a.nehézságek ĺdején. A három
csoporthcz körÜl-beIu| harminc fo taĺtczik'

Hogy megismertessuk a hitünket másokka|, Aĺpha kuzust3 szervezunk. Ez
egy hét alkalmas vacsoráva| egybe kotott e|őadás-soĺozat, amĺt
cšópoĺbeszé|getés kovet. Úgy gondoljuk, hogy fontos ku|turá|t keretek között,

inteĺ|igensen beszélni a hitró|, és |ehetőséget adnĺ az érdeklődőknek, hogy
kérdezhessenek, kéte|kedhessenek, megbeszélhessék az elhangzottakkal, és
azAlpha kurzus mindezt biztosĺtja számunkra. Ősszel hat vendégge|, egy kĺs
csoportban zaj|ott le a kurzus, lelkileg nagyon sokat adva a résztvevőknek. A
kuĺzus lezárását kovetóen a csoport együtt maradt Bibliát tanu|mányoŻni.

Fontosnak tartjuk, hogy anyagłlag is támogassuk a rászorulókat, így a
perse|ypénzt havonta egygzér va|amiiyen szociá|ĺs cé|ra, ĺászoľu|ó családok,
szociális munkát végző szervezetek, vagy a missziós szo|gáłatok
megseg ĺtésére íord ĺtjuk.

1 Ľš-Yj.$!po!lÚu
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Á Pľáteľ utea 3Ü.32" aEattI {le|etľteĺyłség
haszná|atáľCIl
A he|yĺséget 2011 augusztusa óta béreljük az onkormányzattol.
osszel a októbeľ 1 8-i |akogyű|és jóvá hagyo határozata után kezdtük e| a
helység használható álĺapotl3vá iéte|ét. A buĺkgłást egy kivite|ező cég végezte
decemberben, a festést és egyéb rnunkákat onkénies alapon a kÖzosség
tagjai végeziék.2012január végére készĹl|t eĺ a he|y.

2012-ben a he|yisegeĺ szinte napi ľendszerességgel használjuk. Héifó
délutánonként Moĺyolda van, amĺ egyfajta városifono mintájára fiatal nók
számára ad ĺehetőséget egy kis kikapcsolodásra és kozösségépítésre. ltt
nemcsak a gyiilekezetunk tagjai, hanem a kornyéken |akó ismerőseĺk ĺs
feltűnnek,

Kedd esténként az egyĺk házicsoportunk talá|kozik az irodában. Ez a kozosség
ľěszben elkote|ezett hĺvőkbő|' részben olyanokbó| á|l' akĺk még most
ismerkednek a kereszténységge| és hitteľ.

Szerda dé|e|őttonként továbbra is ná|unk ta|älkozik a V|ll. kerij|eti
hordozokendős anyukák inteľnetes fórumának otihont adó baba-mama klub.

Szerda esténkent az Alpha kurzus zaj|ik a,,Práteľben''. Erre a kereszténység
alapjairóĺ szóió e|őadás sorozatľa a város minden ĺászérő| érkeznek
vendégek. 2D12 ószén, és 2013 tavaszán is megľendeztük ezt az a|kalmat.

Csutörtokon a|kalmanként iit ta|álkozik egy másik házicsoportunk is.

Péntekenként kéthetente bib|iodráma van ąz irodában. Ez az alka|om a
pszichodráma eszkozeit ötvözi a bibliai torténetek méiységével annak
érdekében' hogy a résztvevők jobban megisrnerjék onmagukat' Ennek az
a|kalomnak szintén sok felő| érkeznek a részfuevői.

Szintén kéthetente pénteken, amikor épp nem bib|iodráma van, egy úgy
nevezeti Béta csoportta| is ta|álkozu nk. Ez a korábbi A|pha kurzus
résztvevőibtiĺ á||, és itt közösen tanulmányozzuk a Bib|iát.

A fentiekbö| kĺtiinik' hogy a he|yĺséget majdnem mindennap haszná|juk. Ez
korábban kitűzott cé| vo|t számunkra, es öľÜĺünk, hogy mostanra ezek az
a|ka|mak megto|tĺk a he|yiségunket élette|'

Az á}|andi rendezvények meĺlett, egyéb kÜlönleges alkalmaknak is he|yet az
az iroda' Kozösségepĺto társas játékozások, taĺálkozások, kozos
beszéĺgetések helye is.

E rnellett az iĺoda helyei ad egy lelkészek kozött mtjkodő há|ózainak ĺs, ami a
mĺénkhez hasonlo rij gyÜlekezetek a|apĺtásával toglalkozó ĺelkészeket fogja
ossze. Az e|mú|i egy évben az ide járók nagyon sok bátorĺtást és inspirácioi
rnerĺtettek aszakrnai és |elk! kozösségből'



Továbbra is hisszük. hogy lsten szereti a Vĺll' kerÜłetet, és remé|juk, hogy amit
ĺtt végzűnk, azok a kis do|gok ĺsten szeretetének a vaĺóságát mutatják be
ennek a kőrnyéknek.

Amínt a beszámoíóból ĺs kĺderijĺ. jozsefvárosĺ |akosok eĺsősorban a baba-
mama klubon vannak jelen, de megje|ennek az istentiszteĺeten is.
Mindeme||ett a |egtobb prograrnunk nemcsak a sajái kozosségunk tagjai
számára van, hanem szándékosan nyitott'

Az onkormányzat cĺvĺlváros programjáva| egyetértünk, és úgy gondoĺjuk' hogy
a kerulet rehabilĺtációjához szükség van lelki, be|ső megúju|ásľa is, szÍjkség
van a megúju|ó városrészekben lelki kozosségekĺe' mert a rehabilitácio csalĺ
akkor |esz te|jes, ha az emberek maguk is gyógyulnak benn, és magány
helyett közösségre találnak, az lsten néłktili reményte|enségbő| pedig lstenľe.
Hálásak vagyunk azért, hogy a Józsefuáĺosi Onkormányzat kedvezményesen
bocsátja rendelkezésünkre a bérelt helyiséget.

2Ü13. március 29'
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Szakrnai Terv 2013
Tatátkozási Pont Református Kozösség

,A Tatátkozási Pont Református közłisség a Budapest.Józsefvárosĺ ReÍormátus
Egyházkřizség ,,prédikátóáttomása''. Az itt Végzett munka a Józsefvárosi
gyÜlekezet presbitériumának tudtávat és támogatásával történik. A gyÜtekezet a
Magyar Református Egyház részeként mĺjködik'

Levelezésj címe: 1085 Budapest, Salétrom utca 5.

Cétja: Látásunk, hogy otyan missziós köztisséggé vátjunk, amety t.úlmutat
ĺlnmagán, vagyis átdás kornyezete számára. Ennek szellemében szeretnénk az
evangéliumot megĺsmertetni olyanokkai, akik még nem ismerĺk, i|.tetve
szeretnénk ĺsten szeretetét kézzet foghatóvá tennĺ azáttal, hogy a
környezetĹlnkben étők szÜkségei re odafi gyelĺink.

A 2013.as évben szeretnénk a Tatá{kozási Pontba bekapcsolódott, ott h.itre jutott
embereket a tanítványság útján tovább vezetni, és Jézus Krisztusnak újabb
követőket megnyerni'

Ennek a cétnak az elérése érdekében tartunk istentiszteleteket, kjscsoportos
összejöveteleket, és olyan alkatmakat, amiken keresztül kíviltáttók is
betekinthetnek abba, hogy mit jetent hinni.

ÉrtékeÍnk;

A város szeretete
Mive|' |sten szereti az embereket é5 a városokban sok ember lakik, hisszÜk, hogy
ĺsten szárnára kĺjtłlnrisen is fontijśok a nagyvárosok, így Budapest is' Míg egy
városban legtĺibbször kĺinnyií találkozni az emberi összetörtség és gonoszság
pétdáivat, mi úgy hisszük, ez nem ok arrá, hogy etmenekütjiink a váľosbót.
Szeretnénk értéketni rnindazt, amit a város (és így Józsefváros) ad nekünk,. és
aktívan tenni azért, hogy ez a hely éthetőbb tegyen.

Befogadás
Mivel |sten a mi szeretetiinket mege[őzően már szeret minket, mi is
hasontóképpen igyekszÜnk befogadni a közósségÜnkbe olyanokat is, akik még
nem hisznek, vagy épphogy ĺsmerkednek a hittel.

Kegyetem
Hogyha egy mondatban kellene clsszefoglalnunk, hogy mirőł szót a ktizösségÜnk,
akkor a következőt mondanánk: ,,Bár mi bűnösebbek vagyunk, mjnt va{aha
gondolt.uk, ĺsten jobban szeret minket, mĺnt azt valaha reméltĹjk.,' ĺstennek ezzel
a nagy szeretetével tatálkoztunk, és az lsten ĺránti háta motivál minket arra,
hogy az éłetünkket lstent és másokat szotgátjuk.



0nkéntesség
Áz |sten iránti hátából fakad az is, hogy a kis közcisségtjnknek tôbb mĺnt két
harmada aktívan szotgá|' valamit a gyütekezetben' Hisszük, hogy |sten megátdja
ezt. az áLdgzatkész munkát.

Továbbadás
Az egész kĺĺzösségÜnk azért iéťezik, merĽ megt'apasztaltunk valamit |stenbő[, és
ezt nem szeretnénk magunknak megtartanÍ. Ezért keressük a módját annak, hogy
hogy tudjuk hitünket intetligensen és kulturá[tan megosztani másokkat.

Cétjaĺnk fényében és értékeink mentén a következő heti rendszerességű
alka[makat tervezzĹjk a következő évben:
Vasárnap ,t 1:00 óra, istentisztetet' a Corvin-sétány terĺjletén (a Grundon)
Hétfő 17;00 Coffee Break angol nyelvű bibliatanutmányozó csoport
Hétfő 19:00 Béta bibtiatanulmányozó csoport
Kedd 19:30 házi bibtiatanutmányozó csoport
Csütörtök 19:00 két házi bibliatanulmányozó csoport
Kéthetente pénteken Bibliodráma

Havi atkalmak:
Vezetőségi ta[átkozás
Zenekari próba

Évközi atkalmak:
Szotgátó csopol.t találkozása
Húsvéti és adventi kreatív
Kĺizt}sségépítő találkozások
Közösségépítő hétvége tavasszal
Férfi alka|'om
Alpha kurzus. tavasszal és ősszet keriil megľendezésre. 10 hétkozi atkalom és
egy hétvége
Házas/Páros kurzus - 7 alkalom házasoknak és házasságra készütőknek
Evtervező nap a vezetőkkel
A{katmi szociá[is akcĺók

Budapest, 2013. augusztus 12.

BacskaiBáIint
Református |e|kíoásztor

Kiss Sámson Endre
Refoľmátus lelkipásztor





ä?ĺĺ:.*7:ĺii fiĹ}3T's-,ľÁ.ĺŁŁš.Ŕ}ť i' r.:.;].:;:...::ĺ'. 
.il 

'i':';l;' l':..,:|.,.'.1i-...' 
..,:.'.|i

:.,ailł'i'.:::::..;ilĺ .ii.:.:.).'r:i;irií":.: 
':...':.'';'.:.:,:: 

:. .;:.1: -.1' i ;,';1.'. 132ł:ĺ'ĺ:
i'.-:|::; ]!..ili:.il::cĺ:,..'|'}.>':;:>z-:, l:.7.,í'''i'::'l-.ił' .: l '.ll':', 

.:i.:r: 1")ś i -.::ij. :'i)';: :1:. i:i:..:..?,:'.') 
.."t),':' |-Lt..'-Ęí

.'lĺ.-'i'';i: í)ĺl..ll'. ':j '.:.1. 
.1 

''j':il 1il. ' .' ;.. i ;i

BLDÁPEsT JoZs EF 
"- 

ARos r ONKÜR\,iÁ}ĺYZÁT
Józsefuáľos.i Polgaľftestcri Hívatäi
1C82. Budapest Baross u..55-{19.

Enrĺĺpai SOR$-TÁRSÁ'K'KiizhasznúE5_esii|eĺe ...' ..' ] :.'.'
,l 0Eó. Buĺlapest ľJobozĺ ĺl.7.9 ' ťsz,3 .

20l2' éví beszáĺrrolója, äz egyesülęti cé}oIĺ megr''a}ósításáv*l kapcsolaśbalr.

ĐgyesriletiuLk 'az 'A7apszabt'.yban rogzített célok megvaiósitása éĺdekében a finanszíĺozási
ťorrásainak meg Íeľe.mtéSe' Ányagi gondokkal krizdrink, de úgy *eznsk- hogy a 10 ivęs
műko<iésének az iĺoĺĺárrat a tapasztalatok javaslatokkal bírt az va]anrenrlyi embel.ĺáĺ:łu:lk egy
Áz eĺszámolás suo\,'€ges dokuĺnectunra ĺraĺĺnas szeĺkęzet'.l: eg}-ęs az Alapszabálybaĺ rĹigzített cél.
Ketĺes: a tények, ame!1ek a célszerinti cseiekvése'k tartalnri ĺészei' Háłmas: a tapaszialatok és
azok a r'égk'civełkeztetések^ amelyek a civil szęwezętęk műkĺidése kapcsán lesaĺrhetőek a
társadalc.m széles korében bekŁlvetkezett pozitív, vag}j llesatív vá1tozásokl:ói.

Ct!t: A ,,jakás-maÍ}ia'" vďanlint más ingatlan csalások áldozatainaŁ valamínt akik hozzink
fbľdulnat panaszaikkal, ,tÉlÍi;g6655ą és a telęťonon t{''tént ĺig}..ťéIi bejeĺentkezések Ítłgadásą az
iroda célszeĺinti rnríködtetése szeÍini' Az ügyÍ'elekkel a hatáIy.os jogszabályok ismenetésą
valamint a toÍténeżi tenyállás aiapjáiq ha szükséges jogi képviselőhoz iĺányítása, illetve a
biĺ$csęiekmények megelőzéséveĺ kapcsoĺatos egy.éb tevékenység folyamatos viteĺe.
Tén.v: a szeméI-ves ĺéIíogadás" szóĺóiapunkon is meghiĺdetett, de ĺrem csak a félÍbgadási
napÖkban megjelclt időben rortéliilĺ, minden héten kedden és csĺittiitökon 9 óra 30 perctől l'5
óráig, illetve az ügyÍblekeĺ szúkség szeĺinti előre egyezteiott idilporĺokban is iogadjuk. Áz
ügyťeiek lnásik része ieleÍbn kapcsolatot iéiesít velünk- a vele tilrtént tén3'eket' jogszenítlen. vagy
jogellenesnek vélt cselekméĐ'\eket, ezze| a i<özlósi ĺnóddal tudatja. Vidéken ąz SoS pontoĺĺ is
i.ogadnak feleket azéľć, hog1,' az ĺigy{éI azonnal pĺakdkus tanácsot kaphasson És az utazás
koitségeitől meg legyen kímélve. MtESf-szel kcitotĺ megállapodás aĺapján, fel, figveiein feibívó
anyagok tělhaszĺálásď. A. segítség ĺryújtás ťázisai a tenyfeltäľástóĺ' a jogszabályok ismenetésén
át, a ki'ilonbÓzti hatóságĺ:k$oz, rendőĺségękhez vaĺó íĺányitásig megt{irĹénťek. Folyamatos az
Úgyťelek jogi képviseletének e]!áttatása, iJlerve ug.vanez a bęlvzeĹ a Jeaált peĺes ůgyek vagy ĺr

végľehajĺás tekintetében is. Äz egyesrilet inieĺneteil keľeszĺül is kapcsolaiot tart. Üg1.feleivel"
sorstáľsaival, iĺatanyagok, beacványok' átcllvasásą tanácsadás szinten is'

Tapaszťalat, kiiľeikezteĺós. a'' hogY az egyestilet á]tal,,1akás-mafťra'' tevéken1ségként
negielölt ingatlanokkal, mintjogtáĺg1akkal kapłsolatos csa]ás és ennek beťejezetté vďását segítći
egydb más járulśkos bríncsełe.knrények szabadon véghezvihetőek jelenleg is az oľszág egész
terĹiJetén, tekintet nélkrjl arĺa. hagy az ingaĹlanĺak ĺnagánszemél-v, vagy önkoĺmán;*zat a
tulajĺionosa' Tapaszĺalataink azt igazolják' hogy a ,,Iakás.ma1fra'' tevékenysege ĺrem sánt n:eg.
Bár az sem rionhaĺó kśtségbe, hogy vannak,,,nagyobb kgckźzatłĺ vállaio ĺnagän1ns'' elkĺjvetők is.
Kti!önösen a ta]-tási. életjáradéki' szeľződések; énékkiiiĺĺnbŁizeĺt'el megtévesztętt ađásvételi
szeaődések, számlatarĺozást ťe}halmozók és ol1,"an esetek tekintetébeq anĺíkor a ,,kllcson
szerződések'' vagy ,.pénzek befekteĺése'' osszefiigg magánéieri vonzainakkal, házasság! ígérettel,
r.agy éleĺársi kapcsĺllat létesĺtéséne,k ígéretével. Ezei<en kivü] esnek azok a jóI begvakoroiĺ
cselekmén,ľek. amelyek végĺehajtói Łözjegyzők, tigyvédek, lblhajtĺ1k és ktĺIcsönadok, akík.nél a
csapatmuĺ}ka ol1,an tökéleĺes, b$gy iehet brinĺetoeljáĺást índitan! és poĺgáĺi peľes úioĐ is lehet
k.ovetelrrí s ká].0k'nes'téľítésćt,

Szára!a.$;':áĺl:: i.,ľĺ:í.]lĺ:djť Đĺi.ĺ:]r iÔiii{3si)': .Đ*0tjsG17.4i35cĹ)ij3
}'d'ĺlszá,":l.l: : s .i 75i2 1. j -42
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r}t eredner'yÍ nen: lelret elół:i, mert csak igen ľiĺłą csętben lel:et' lrłĺrizollyitani a kazrcnűkcĺJii
kÓzjegyzi,1. ugyvid büĺĺissd.tet és ezen keĺesztíjl az łk: zo1ikár rnegtériľetése sził:te lehetetlerl.

'Ą ..1zĺkás-maÍ'Ea.' teviken.yseg igy szinte koc!:ázatĺĺr:enies' !:ĺe!n kell sĺ:kijvi n:l.r*kával megktiz<leni,azéĺ1, l.log:,, valakínek ĺakása ieg-ven, Vag1., ľoix. llĺlg.v összegíl _ ;egínkább tobb ĺiĺĺnilliós
nag-vságrendĺí ' hiteiheu jussoĺl csaĺáľd úton. a,nivei. aaán ].je lehä ĺepł:'', '',agy, hog;''
uzsoľaktjlcsĺjrrnei hcgy.an 

.lchet úg1. meggwz<iagodni két ićpésbäłr, aĺnilrek ägyik hašZna eg.).
lakáshoz jutás, a másik pedigaz, hogy a ňé$érÍiert uzsoĺaköicsĺln egy része adcmerrtesen marad
a ko,lcsijnaĺjó zsebéŁ'en. 'Ąz elkor'etési moĺlok duruultak, ma máĺ a talasztaiat s7śÍInĹ,e 5éj.ĺetmęi{
ĺlem csak a lakása keił. ha'nern sokszor a mr:nkaeĺeje és a nyugdíja is. KiilönÖsen 1g), van e2 ä
fogva tarťott, dolgcztatott uli. ,.csicskáztatoĺt'' séI.tettek esetébán'- 

-

Á'I*pszabáIy szerżllśi cél; jogvédeiem' egyéľri es eg.vedi ügyekbeą vaĺaminĹ ráhatással a
j ogszabál-v aĺkotásí teruIeĺre.
Tény: az sgyedi ügyeket ŕbnieb.o ismeľ|eťfrlk' Ezek soi..fÉlesćge bizo:lyíĘą hĹrgy eJ irrgatlanokkai
ÍöÍtéIiő csalások visszaszoĺĺtása éľdekében olyan érdee:i jogsžabály aliotás; p."g.u,n nem inĺlulÍ,
éř'i 'az iilgatlanok ĺilajdonával, használatár,ď ćs egyéti Inás. ezekkel kapi,oiutos jogszał:ál'vi
ten!ĺeten megszilnteĹĽe ĺ'olna a jogszabály alkotási deÍjciteĺ, vagy jogszabál-ĺł aĺomáĺiákat.

Ebben a tekjnteiben a végĺehajtássai való visszaélés, a kilakoltatás, iblyamatosan javaslaĺokka!
9}y$, a korľnány ćs a' hivaia]ok ťeld. Elvĺłĺásunk az]enne a jogszabály álkoĺás rę*letén, hog.v a
Iakás" az cltthon mindeniélejogviszon1'ban egv küĺtĺnlegeseĺ'véäeĺrjogiá'gy i,gy"n'

::9'-?:T Ĺu!!1 i, hangsúIyt fordítoľtunk. más szervezeiekkel ĺrjľténci egFittmükodésre,
EFOESZ, EFFE, hogy minel tcibb, típusťr embeľrel' problémával isme.kĚąunk ľneg, munkánk.
hatékonyabb, ĺnagasabb szíĺvonalu leg-ven.
- A pĺogľaĘainkat a sporťťal, mozgás, toľĺa, kaľaÍéval biivĺtettiik.
. A hĺŁban iakó elnbertáľsaink tanácsot. báĺmilyen segítsdget kérnek, szíveser ťogadjuk. 20i2 <ieceĺnber }5-én 5. al-lĺajon:mal meiegétel megvend'égeĺés ĺaItotťunk Dr, Hencĺe Csaba
!!{agyaroľszág Hgnrćdelmi'Minisáere engeaelyével, ĺrazzájÁruláiával' Nemzeti KözszolgáIati
Eg}-eÍenen foztek' Józseťväĺosi onkoľnanyzat segitségévei, Sántha Péteĺné alpoigármeňr
ašszony szeĺnćly.es megielenésével 2'200 szenél-vnek tererntettünt ,ha ĺovid icóre is családias
lneleg hangulĺttot'

. Á ÍigyelemÍ-ejirívei an.vaBainkat. juĺatjuk eItájékazato jelleggel enrbertäľsaiu fe!é'

Szeľetllél*. a Józseťváĺos'i oĺlkoĺmán1zatta! eg1*tfunűkodési szerzddést i(ötnj a iol'oberr.

Budapesi, 20i3. má.jus 24
Đu:ópáj soR$tÁRsÄ.í i{ŁjŁ"=i Ł]*ťttĺ
ł iĺi?ismlttł .r.]ł*ę:::ĺ.i: ir:iłć g"l*:r. Szła*

Eľzsébet
einok
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ĺizđz.sz(rľ kiĺ.deĺł, nlielłĺtĺ; cg5łsĺeľ oscltkeĺ|sz!
AZ ĺr|.|lxrll ĺ csł|łid' 

'n*"'i;;,).,,iľäł]'.ilI 
\,iss2]eĺćs ilZ Lttctiĺl|

Á t{ĺiikoztí[oĺ Ĺ{láÍli T ľíih - Szĺbrĺ ľľzsćbĆt l g9ő-l)ttl'
jÓhiszcmĺlsćg,clll'rĺldoziltil lťttenl ćs ĺz akkur liJtirlirtn rrrćg rrurn.
ilf i)!), $fulál j tll:lnn ĺncgismu1 jughćzrlg, jr4*i^.guzsí.sĺilauság
kiivctlr'c2tebul) ltiríbĺ pľribiĺlĺln czl-clisnruľĹÍrii lŇisiluaĺlĺulolĺ
iirlĺ|iľc c|vcszc||''

l)e llĺulttľ kirlul.iil|. *2áltlLrm|,it: lĺ:oĺiiuLsrtr vo|ĺ ukkoĺłbĺur cg1.etli
{f r5ťĺÜll\ c1i 1ĺZ is' . ĺf ufs0i1 (uĺlit{t)N hÖlÜslil . iildo7ohi ĺľ/]ínlÜ
uś.11'c ll(it'|. ł lcnĺĺszctľĺiĺtisi krivctii cvuk|ľn' Neltl lildĹ8m,
clĺilgndlli, hog]. u fi1l(:l"yc7"ęt.tcn lniĺk0ĺlťl llĺirÍiz, i csourrľto}i nrind
Ii.it)h qulxät tcsznok ĺ,i'nk|'c.
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A laĺĺťrslĺraĺ,ĺia á}dĺlzotainalt
til.ĺl elĺk épvíselc.ti szcł.vezęĺc.

E|ćľhetćísćgcink:

|08ł5 l3uĺlapcst, Dclbozi ťlt 7.9, Iisr..j

Áz i rĺlĺĺą mcgk ozclíĺ hetćí:
a ľ}laltir l,rrjza ter(til a 28-as -j7-es a l(eleti

Pá|yarrclvaľt ĺ a 24-es viIlanlossaI.
(leszál|ĺĺs a Solgotaljáni utnĺil)
,ľoleÍixv' 

ĹizeneÍ riigzitł\ĺ t|ax. :

06-t-210_7525
06-30-924-3 I 83

Ĺlj ĺigvŕ'elek et elíjzetes ielelin egyeztetés
alapján ĺuduľ ĺilgudni.

äf !t{x.net:$:'!Ą'l-l|].. jtlŁLt.tsľ$ajĹ.lll.t
cl *ĺn;lĺx 

: eĺrs ĺ}ľ-ł'tiłľ$i}I{ Gf snl ĺtiI" cElrľr

s ĺ>r'star'słł}< (i) ĺa'ĺl crnaÍ!. hrł.

-Az 'H8)'0sillclc1 ultltck szcllęlrt l:ell łllttpítotuu 2002' t}bnlĹtľ zf.(il1'
,Ązrilĺ is nnp' nlilt|' nilp Llclllluck' k'i ťliubtlicltĺk il](iesuh sikĹtiil
('1i'tłiu|tiltili ä tłitxldłĺ'ututrttl ho5i1,rl iĺlgi ľzirklniik |iL1visd|ii k.izĺ|l is ilĺ
lluhl|lniltl k zlťnrŕiktitblck cr.ĺ*|łlt' ĺćlkĺtl k uľnl lr.llcirrÚnck ih.cu '

sikľlusck rt csĺ rik' Á.jĺlgi rl|.vuszJŕilm 1ćvel)! ĺi]dolilhk stl1aíek ĺc.lius
u]llHr mLgu|iifii$,kjzsriknufuttolĺisa, liittvcz''r.tćx. Iblr,ik.rultcĺr. inraci.
ľt.kii]us'l.rzikáIis'Ieľđ)lrĺsigvť/'L{-vŕAtiluzilluinrk(:Ĺilť$ltuf^. ,.,
A huĺt.)Śłilłl c ilcĺD lclt'ĺlk us ncnl tuslik nleg' łlz uzi Inełitllítłi lcDćst'
nĺrlr kt{Iťlul r1ľŕ.l1'uĺ r1z. clk(iľctíik ľł:lclŕtsiugu vorlrisii. Isĺlĺililtclr
ulhlllgzik.ĺ kĹrrlćs: kiltck rrz ctrĺclĺiĺ. szolglilił tz uz łiJltrgĺll 1iL|ťlrr
0zcrl' liu.tDsul|' nlťlÍ 'rn|,c|Lck chbffi bi7'ny)b f.c|clĺis lruľĺ sĺr
saltlĹil).Ą hĺvabltĄ ilrĺľzĺnolr.lj<? A lukiisnlill]iu rihltlz:ĺok
huh.1Ítť.ilŃ łt lttcgÜlĺltisrl ĺylll vrind uutľ'tirtl?
Mi1u'ulriitťl cz rł ĺillľoĺtll" cRľ lĺill tijl-t!ĺLoľĺ|Ó is. VissfitdlqJ ťZ ä
lĺag1ĺľ igaz'.słigszol1; ll'rrLłnlĺur ł.jĺ4i kÚ1:ĺisĺĺťlkłłrt bĺzo mag1ru.
dllaurpolĺlárok. bizJllrlłivł| !
.. ])u. łrľo| sum ltil|lg{l lłtlx*: uz ingtĺluncukĺlĺ gł;tteĹĺcire
il8ľc ntf|ct0 s:Z'|V:lk B}itl dr) sĺtkcl ĺilĺckc{ hlábrak' Az rgabb Ĺ.s
ĺtiubl) á|dozAt'}' nlinllbá tunl iĺęx1łl( vulttil *zruvrĺuli' ncnl akĺuttli
rDłla. trtrl()mii5Ĺ i-/.qtari luľil, lrri t('lćilik' t.'rtu|| olrl)g'ľifustlnkliill'
ťŠil;iĺl(Í'ikdl. s ĺ5.v lltłgtrkjs łz ťl srĺstth.Üjufu)tĹuk'
,,t'.ľlĹ.,n, Wllčnk íIłn NIIht tÜĺlhďtu ínľľ" - łonilłIhltia b i'íkl ()tĺhDnol}j, lĺlrris.rľl, illgĺi r:s ingrĺlĺrrilal itrrĺtclkcziiĺ. I'cĺiÁ
hilľDrlRoľ ćs Ĺiĺłfvť\ti, tj'7jeĺł.Zoí scBi(|tcltcl ulvcszílhcii
vilBIUllutl
Kĺll.ĺntuls |ĺitkktd, iÍlĺĺĺcl, lrizclgćsľcl" .jĺil kiĺ.uruclt clu|tĺtl
sol()zälla| ĺziĺttc q9fľcv lJgliil iiltlozrlĺhi l'*szilc, ].,ľhul
iłllí)ľnlátlJzłti luląjdonbrul 1ćr'ťl lrrkĺis br!ľĺíĺiq cer lĺkáscso.c
ľuszvevťiic. |akástulajLlonosLćilĹ ulłdri vag;. vuvrĺ, 

t'.

A2 ns}e$iĺlct cílilr: Az cln|rcľlrcz ľrćltĺi ćlľÍ'
Az igllłssg.szolgrłltaíás lioľľn1rľiĺĺ s poliŕi|łĺlnotlír's Ic'15lelr'

ĺ\z ľnrlrcľi nlćltrísiig luľgíar1iisłl, rr laklra|łis lljztosĺtásrl a
ĺulíUíJonltuf vrt|ĺ) jog Az uÍt]l(trlt|l\ät I l.tllf'Élo io{sćÍtÓ illui||ilt
lllcBloszlo[l íĺlíkl7il|oĺĺ. sťrtctĺck ľdckr:irrck' ćľr,lckćľvulr,csiĺľsc'
Á ntcgulrircs. tłijt..LozlatrLs' illÍitlrnłiciĺ).|rrssrĺr c| nliuiicl*ihcz" ł
rťg| ćs iV ilkt||ŕilis visszać|ćscLr'c az, usuĹclcu vłki' l.clhiĺrjs.
S nutn ľLlrlsii soil>łllt.l.ol}an]ilĺh.iil) ł híĺ&ligĺĺ, rl* lilliixlcrrkoľi
konlrłĺr). ĺiptulelu |.ťlhiv;isil-

I{iilcsiinlil'Ivcvíi: usĺk vcszíL ĺ lĺxz riis]íal]lilĺ0| iizcl'rijlłllrĺl
tg!ľgćj' vÜ8'll kilt ultaĺłĺs.(mru ahcly Íi:ggri lInpotj
Kiiltľiinaĺlri/ uzsoľliĺ: ltĺ:lll vuszĺlcn.uh n.rr,, łdĺtliłutĺs nćlktil.
Sĺcľĺ (l s: ili|ĺi!rv(,:luli: ki)lu5i't)llDuiris' ĺllłqrillItitcl iulz;ĺltlrłi ĺlu

br.jc1;1.zdsscl, krilcsoĺs).lrzŕjdćs l:ih.cLL *z:''.iĹlr ĺiilĺiťni o.i.i.:.] "
vt)t't:ll lĺ'jset,il. |'sD|ii kijlcsíilt$7t!7.itĺis-uorj.1s' iĺiĺ |''cioĺrzć.s
Mtglĺnjclzĺi|rąiĺlg: ulĺltoľ kclctkľzJrct. lrti ĺlsn tiliľlliijtiiilrn

nug;illszcnrć\t(il vcvik l.c| łl kii](;siint ćs hĺvłljálrr|nirk rrlĺiirrisrrkkill
ĺt LLtltljĺlĺllli lur'll t('ltulíi bĹjcB)7gsdlr:7. (tl]iiśl(.tł)|)n ucnl is íldruil()
LYtllrtrl ln ľit baltk rtunr rul ĺlitrĺl'
Fľ grtĺulĺis: il :lriiit(ullli!l(!tťl lłIkłis. illĺĺĺl rn' vaľĺ' łdrls|ljts nliĺrcĺ

kotktizĺlálj ťhiĺ. lla ll!Ťn ulćggć kil,itl|jkill:ti' ĺ',cfitibllwilľ, c| is''
vszjltk.u. l.cląjłí|kil| Úl1rkc|'. jJ]ĺliltlnnL vŕgrr:lugLĺs riljrĺu'
Bnnki hltcl: csrĺulľĺt ĺz lulrislárs is r:plticntlľ11csurr ĺ'ľlcl ĺ t.c|vctt

luttĺćľL r\ hitc.| l.clvcvtj ncľt tizu|,;l lŁ.irrjlilr!ĺĺ i.crlczututĺ, iilvrruzlš'
líllł)Ku||})tilsľu kcľill sur. lnilt|cgľ' hog1. ki vcĺtc li' u hiIclt'
B(jťszť:Í: lĺaglirt.Irtllki hiIrl tiĺvć|e| rl*ľtrrlt(illll illllilŁlunľil i5

l)ĽjĹ!\zgslt kgľĺll a tlu1ryziis' Vćltrehili|tĺs uĺ: titl nl'irĺluiĺ vjsznuk:'
Hi1oľcĺí!s: In{8d|| kijlcsiitĺu vłtIo ľĺĺl.cszri]ćs. k(ifl:](xl hit(xlclÚs d

lŘlnki hjtcl ilg1.inluzćsscl' rlc r:z nrtil' nr:lrr kĺlr:L;ćlcs
...Nr:ĺ:r n:intlclt bnrtlt ír.jĺr łrlri rv ctikui kritruĺcr'
C)lll(urmĺinyzäĺi tulĺlj(tonl'än |ĺ'r'ŕi tĺkrisolilĺal v;llrt yissznrllćs:
l''łltllĺiľ, krizt'lzcĺtti dljtłn.tofris mi&tt' kľľcsi ti:I rv, iĺľrltlĺn
ki'7.votíl'ĺ1t. irki t}? (i}koľnrĹil1'źl|. |'il(ĺh llLl-l}íll - cltldiíĺ'' vÚtcl''
cscrc] rdutěst u(l liĺ
Mi ał r!ľĺ|ľklíiĺ|ĺj ĺoľudiĺir.I Ajánljulĺ, ti,.(ĺszĹir is llc lĺĺlll

nlcnnie au .)ĺrko|1nállr'z-aĺ'hłrz.
A (:sillí)k tI ĺa|1ozissłli'uutlctkcz lldrl(iľc |l,lluniisl llluk'oľĺl|tlift

ltogl.}il.izctih ĺr ĺIrľloziisL pćllzt i!łÚľllck vrur!' ĺ:*cľuliit s|. llztlill
ilf lgqtl.uk ĺun) ĺclicsiutlck'- 

FĺcYEl.lłM !
Af u| btri iĺÍiĺl:uľ llĺivelłe iilDTiililrfr,k. s(iľĺcltek o^7áĺ1ł'
- Inlcľnctcn koľťszttil lsmĺrhĺlĺlćs: suwteanr'ť|itłs.l.cjĺĺĺiĺllłisł
ctzr:lnli hilr:gutćs kí'tinlÚs l'izĺiiLu:l. 

.kiilakíuĺsi.irlr' 
l1

|łkrisvtísiĺlrĺ". nlir ir'tĺ{l\lt(}ttllm lllĺĺki)(lih. 'l 
'lvlilltl hitcľciik..ii'o. íjrriljcg5kćnŕ |lcjc11t.zctt nlć11 n(:ll) trij,riilullri*vrl'

lrľ1;gondlrlĺtrrlti rlĺlásvť.ĹľIi szcľf,ődüst kĺllli,ti5lľg łllt it 1|'ulłirluliĺ,ĺ1lĺxl Llcjc1;;.zctl. hu1ofĺls ili bcvuĺ iľľrcjvc' .i''|;i.i;;i
.loť'(hullsilĺlllil llcnl kł;xtuk iv cnlllulrĺi l.ulvillĺgilsítlist'
- Ąlindrlhozrisĺ sz,tľiliir|cslĺiiĹris. nlitsziiz tl:lriirt.
suilsćpł'ťÚtłĺ$ť1.l' lu)ujrlun sr.olzĺx' Á jrindj.ltoz;is isľrłr.ct|rrl
elrlbcľ sziĺtnĺĺĺa. Aiĺirrdrlkozđsi ćs ]illllísi sa:ĺzíiĺ|ćskí)[ćs.Itcz. ĺincs
siłliksĺjB {l nrlisik ĺr iritlollos lclliil clťivrislilŤisi.1uguĺ lićľrli 

',Itlrllćszcĺ-cs,|ľrgy 
itt is cg1.os ĺig;.vir|kii7jug.|zíi k{ Jtmrikiidí.sŕvo|

v!:uclll{ |L.hc u sfc'7Ő{lus illĺiiili áldo7ät()k'í' r\ szgzĺjdÚs itĺiiirrĺsu
nĺĺn Üg].vÚtli ilrrlĺiĺ:.lĺ' tÖľtulik.

^z 
tilĹlultr|Ítikul rt jogi kúpvisclíik ťkilĺalJík t'1)ullilkltĺslIŁit|' nunl

l)Iu.ĺl]-trl łZ o kÚ|eN.hugr- uláitlĺsrilr vtigzrĺus lĺivc|kľztllÚnnl,ut jril'pĺrit
kust5tlb -srrjnos l bí i ítĺilctck is grukľłn szcliusĺhrl-'Ł n lrvu11*rigiľl
cpiilt ít{lulĹ.kťt ahdlĺĺi,Iĺ cllitg1rĺl|; ld iu á|tlrlz;l'okliaĺ'
(i.rĺiszĺs clLhd s sĺrrtisztĺii, vtlgyLlĺlk nlcl1bcn J tćht)vu"uĺ(l|. il bíilĺ}ll
ĺigtlrl szr:lu]>c vult liiltk kiĺľzĹvĺ ' Ivlrĺluliĺ ćĺ t ĺxil, uz ĺlriírĺ sĺrĺzĺjićs?
Az c'Jctĺlllk n:,unktliĺ cB}' pcll ulutt ehu*l'

\'rĺjult iľdekl dcsiikt]f' n)cgkctesdsiil(ct'
tiuro1ĺłi S()RS -.I,ĄllsÁl( Kiizllavĺu }-I,qr.cstilctc

.I.íJl.iĺ|i . Szil|lo I'il'7^\Ĺibcl' elĺI(ik
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}.clhÍĺju|ĺ a lłIĺosság ĺig1'cli[ćt łul.í.t. lrog1. nto:ĺ ĺ
ĺctiĺĺkÍr'ĺil rrłJldz gĺtzdl.ts.ĺigi hol}'Zcĺb.Yl iI ..l']kiis-

ttial)irt^.icllcgĺi cselckttlriĄ,eĺt elk0vcľ i isureil. cľľic
ak vtrlrbĺrk. A hilelÍn ĺĺ ozÍsilk' ľiszlelĺ'i zctiseĺi.

sĺiĺlltlaĺ:.tt1ozlisuk cstisz;is:inllkl',:Illtłlľ;tĺl;isliltltk csclullrcrl
sĺtlĺr^zoľ.jeletlĺ,kezilcli lllaľlililiŕifu sollťik ll)'ŕtiÍíisliva I a7. e
l( ľbe ta|1ozÓ s?.clDo|\ck, ,Ąnlcĺn1itlclt i.ĺ kís/-olBlĺltliĺ'ol,l

ltr:l1,zctllen ĺćvcĺk ezt vii|ĺrsz.tjálĺ. sziutc leĺtol'cĺlcri
lĺillrcltekĺilni' cbb ĺ a ĺ.i|dĺret:s csapdiĺbtiĺ.

A ĺ er ĺ:detj ltl ľ|'oz'iĺsok solĺszoroslil kĺĺ,vcrel ilĺ visszir.
llĺillijziĺi luĺ-ldszelcklĺcJ lllcgÍ'oi:ztjáIi lłlkiistlkĺo[, es az
ernberi urŕ|tĺisligllkľ. | ä ki'ĺcs&IÍblvłvĺĺkcľ.'Ä rid.|lrinĺ

cfľes u|ť|oz;is pitlarrłllok a|ĺlí szĺizczĺcs ćs lrlĺllir)s
ĺźtltozĺissii il(ilicĺ, cé[jn ĺz'- hogr, johu ne tudíol) l(ikcfiilni

itz. adĺjs ;l taľtoztisbĺ!|. ĺllintlelt vag}.on.tiĺtgJ.;il'ol
nlcgl.ĺrsz-fi lĺlĺ ćs ttjn|rľeĺcsz,ik,
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A lT)Żli ĺŁĺťsżrdĺrlonr|rirn uláľ rrcnr iigr'cJiłnk iurtr.ĺ'irii
ęg)]lľjsľir,llenl biztos, |iog5. ćs;łĺcveszik ĺr sz.onrszćĺlolt.
rukolloL- a błjt' czćľt azo|initk l:el| iclon|ke7nitik. ilIiik

i|ye.ll beli.z,etbc l.:cľiĺlĺ'elĺ.
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#eseéĺľĺ*ťó tr K#psŕs Ísitsági #*s*gíŕő srcfgáJaŕ
Esťä évŕ ťeľ6&eĺłysśgľeĺ?#á

A beszámoló a'Kapms i$risági ÖnsegÍto SzaĺgáIat 
'Ąłapiłĺány u. łłapílŮ Okiĺatában fogĺaĺtak, iovábbá

a Vĺĺł. kerłjĺeij onkoľmányzattal megkoiÖĺt egyÜthrUkidesĺ megáiiałoĺiás jegyében készüĺt, ametyeknek
megteĺeĺően a Kapocs Aapĺtr,any 2812.ben is magas szocializációs kockázatÚ iĘúsági kdzegben,
túlnyomoreszt nyoĺcadik keĺ.ület cigány *atai*k köĺÉben vágezte ĺisszete€ segĺto, mege|őző.
aĺteľnałjvát kĺnáĺó tevákenységát. az éľĺnteitek aktĺv részvételével.

,Ąz eimúlt esztendőben szeľvezeiijnk ľnĺjköďéséi alapvstien meghatáĺozta:

1. 20t2-ben - ahogy az azź mege|őzó esztendtĺben is * igazán #ĺneneiínek szánt ĺnegoldáskénĹ
eroiorrásajnk újĺagordo|äsa kőveikeziében, ŕontosabb segltÔ szeispeink ĺrngőrzese mellett,
visszafogott ĺnűkodéssel, a napkozbenĺ e|laiás kariátozásáve} tevékenykedtÜnk A: e|ľnúĺt eszténdőbeĺ}
ugyanis a mĹikiidési íe]tételeink egyszeĺűen krítjkussá váita|ĺ, és mśg a |egíołtasabb ievékenysegeĺnk
megĺizése is, ídŐszakonként komoiy erŐíeszilést jelłnEtt szárnunka' A kiaiakĺtott takarekos mukdděs
és az ideĺgĺenesnek indĺtoä koriáiozott mĹikĺiĺÍesi rend napjainkra - ą ieĺté.teĺeięk eroteijes |eĺomĺása
következteben . gyakoriđt|ag áĺ|andosułĹ Minthogy a beláthato icin be|ĺĺ ennek a h'elyze1nek a
megvářiozásáĺa mérsékelź eséíy |áiszik, továbbĺ Łodátozásokra. i|ĺetłiłeg a Íańalmi e|váľäsaink
l3jraéĺtekeĺéséĺe is s7Ükség !ehet'

2' Jelenĺegi łátogatiink túl*yoľĺl ĺésze komoly alkaĺnnazkodási pĺoblémäkkal kĹizdó, nagyreszt
nyolcađik kenĺ|etí tĺzeněves cigäny fiataĺ' akik ĺegĺĺ,lkább az utcáł, a kdĺnyék kĺj|öníáĺe terein, nagyobb
beĺásár'lg kozpontokban, nagy riŁtán egymiís othonaĺban tiĺiik szabadíĺiejtik javá! akik utcaléÍe
ĺĺ]tenziu és kcnkĺét {kĺĺminá|is) veszóiy*ket hordoz. l,{agyĺeszuk helyzętĐ labi|ís egzisztencíávaĺ. gyakori
eiutasĺiassal, słinÍe naponta mege|t kirekesztettseggei, makacs. megoĺdaťannak megélt probłemakka|
jellemezheto. Jelenĺéttjk a szeĺvezet éĺetében szituatĺv es szemályftiggő, részvételiĺk a szeľvezet segĺiő
tevékenységében a|ka|mi: Jovckópiik ĺľĺacionális. és ĺovid távi, a felnđtt viiág számukra kiíejezetten
baĺátságtaĺan, erosen hatnak rájuk a krirninalis vonzások. Egymás közötti viszonyuk ĺendezeťen,
el|enünondásos, gyakĺan ĺrltjulatoký'aĺ ierĺ]eŁ Áitalában k.eves új rapsso}aiot ĺeĺemtenek, tobben
kcnnyen és végzetesen elszigste|ĺĺdhetnek' Jl nehányan kozottĹik igeł sěĺü|ékenyek és kĺinnyeĺt
fe}adha{ák. A i(apocs látogatiinak egy ľesze a szeĺvezeÍhez kapcsoĺodás ideje atđ vält iskoĺáĹ és
vannak köaĺittiik, akix éppen arľa keszĹitnek. hogy elhagyják az otthonukat. Éjk|ánasnak ĺnondhatc'
hogy a Kapocs łätogatoinak a csaĺáĺija prob|ematĺkus, ĺegtobbjiik számá.a íokazoüari ĺehéz a feladat a
levátás. A łegiobb fiaiaĺ a szeĺ.vezetba eĺkezéss idejéĺl ťaiátkozik e}oszor a munka vi|ägávai, probálga$a,
vagy adja íeĺ elképze|éseią ceĺjaíi, szerencsés esetben, keľes újabb ,tegoĺdast. fuJínĺla ľnindezek
meilett ugyanakŁ.oĺ tcbben sodrcdhahak n,regoldhaiatlannak ĺ.negéĺt k-onfliKusck iĺozoÍÍ, magányosan'

3. íiatat ĺáiogatoíĺkkai, tagyis céikĺizönságiink számotie'ĺo ĺészéveĺ a mcstoha makĺ}desi vĺszcnyok
nelieť js sikeĺült ĺnegőrizni a jó visza*yi, Minĺĺez a gyakcĺIaiban azť jelentĺ' í,ngy egyrászi a fia1a|äbÔ
iätogatoĺnk számára nápszerĺl k$zÖseégi sz!fiteręĹ e|fogłattsági iefiedséget siŁsrijĺt mrik$oleiniiĺk.



ĺisłáZség€ikíô, csa,láĺjĺ pi.c,ciéĺ*áiĺĺa is, és Ź*1!-ben is gyak*ĺĺaĺĺ vcĺtek a klj!öniéje egeszsegügyl
ikcnŁĺei bäiegség8k íeĺ'.Őzęs i,'gszćĺY. szexuáĺjs :aĺélkczá€ck proŁiémä sib.) iář$yĺj' továbbá" a
iĺaľiiósľerckkel ltapcsoiaos kankret segltségeŹ igáĺl,"lő ł.łegl..*resĺsek is.
łł'z ęjm.;it. esľenłjoben js vcitak olyaĺck, akik a Kapocsban teĺeíonłĺ.i kei.esÍek segitségei kutšníéie
ĺĺoblemáikĺa megoidäst, A ulszonylag álĺandi ĺ'sĺgaimat jelenio ĺłí'ľások iáuag hełt.ĺcja sz*3/ezet
kapariiásái tuia:doĺ:képpen kel|len iekoicť.ek. Az áltaĺánosan jeliemzĺi pĺcbiénák melĺeÍt alkaimaĺ':kéł:i
ołyan käĺdesei<.Łei ĺs hlvĺak bennünk*! aměipŁ vaľoban kenyesek, arneíyekei talán szeme|yesen neĺi
szivesen ÍoEalmazĺänai<' reg: pš. báĺrtalrnazäsok, melegek he|yĺ.ete, üikoini rla|ó betegsegek sĺj:. Jellemzc,
teleíonos pa*ľrerünk l'oit ĺn*g a szerelmi' szexuäis vagy kapĺso|aií pi.ob|émávai nJhezeł bĺĺkozo fiaĺal
vägy a segĺseget keĺęsÖ, ragĺldďa;.ĺ koilffíktussaĺ viaskodi {einöttszÜlć. Be nem ksvés eseĺben -csułán'
íefu ilágosiÉst. iníormaciót kérisk iőĺiink taiefcĺmn.

összetett támogató feíadatok

Az eltetiic'oszakŠcrán ł szenęzet napĺteuékenységeinek ĺászekśnĹ ügyintézésľefalkÉszito progľaĺĺlot
íorľ*ä|vą sponłiin. a|ka|n.li íoglalkczásokat kezdei^ne$yeztÜnk fiďiäl látcgetóink bavcnásávai ezokiłak az
ismereteknek a bĺĺvĺĺése éĺdekeben. ameiyek napi konfliktľsaik kezelése, küloníéle iigyeik intezese
ipáliáuĺ szeméiyi iĺatok beszeľzesÔ} erdekśĺren sziiksśgesek. ň.,ĺĺndez jóĺ sgésziteÍte ki' sot eŕ.heicbbé
tett'e az ęv kĺizben jeĺeĺłť<ező, ügyłntézessei egyĺit jäľo küłoníéle segito ta|á|kozásokat.

Sajáta* menĺáihigiśnes progĺamként idoszakankánt fĘlalkozásokat kezdemént,eztünk azcknak a sajái
magukkal kepcsclatos informáciaknak a kiěgészitěséĺr. vaEy kaľrigáliäsáĺa, amelyek f,ata| ĺätogaioĺnk
egészségéve|' akilÉlis ällapotäval íÜggnek össze. i|ĺełoleg kijĺönféte éĺettanĺ veszé|yek elhlĺiÉse
éĺdekében számukĺa szu-ksegesek.

A KapcÜs újabb, ĺiatai iatogatói koztjĺ tgbbeij jeiiemzoen ĺskalei alka|mazkodási nshézségekk.el
kiizdlľrelťkiizdenek. és iskoiaĺ Íe|jesí$nényÜk ĺs megtehetősen szeľény. a küiöníéle iantáęyak
slsajátĺtásában peciig komoiy nehezségekkel ktjzdĺźtteĺďküzderek' Az alĺĺa|ĺnj ka.ĺspetaiás. a i<uloňieie
ÍanuJásĺ nehezségek mérsék|ése tęrtiletén az e|mú|t esztendóben is jó eľedményekeĺ eľ.iünk el (heti 34
alka|ommal) - a hozzánk ĺorculo f;ataÍokĺlak, a segi8égünkkel az essiek dontő többsegeben, sikerült
javítaniuk'

20,í2.beĺl a Kapocs konkľét, rendszeľss, adásokat ís jelentó, rádiis ievśkenysege gyakoĺ|atilag máĺ
csĺpán a Civil Rádĺcban zajloÍt' A heÍęntę ha|ĺĺrató Kapocs |Ęúságsegĺto ľvĺagazĺn az éńntett 

'iaüakkal,a fata|ok ťeinotĺe válasáĺak ssgĺtesében ľészben vagy egeszben szerepeĺ väĺĺaii szsrvezetekkel.
szakeĺnbeĺekkei ĺiészített kü|ĺiníéle aktuá|is kerdésekei íeldoĺgozi mrjsoĺokat' 2Ü12, dęcember végeĺe
e|jutotĺ az 523. adäshoz' $.ła !s sajná|atcs' hogy a látügätóink koĺében oly népszerÜ. a Rádió C-ben
ĺ*egvaĺisĺt|o sajátcs rádĺós tevśkenységeinkst e szerkesztőség ľnegszüntetesét kĆvetÖen be kel|ett
íejeznĹlnk,

Í{'o*centĺált progľ*moĺĺ

A rlregieuo mostcha íelieÍeĺek meĺĺeit a szeľ;ezeĺ íoĺyama'ios l.l.liikodese, kÜiönféĺe szintri segiÍo és
támogato tevekenysege során. äz eĺmúíi esztencő végére *,iég nyiltabb, átesebb ĺormĄában
taíálkouhätunk mindazokkai a - szĺnte napri| napra ismé+JóĺĺŐ kcnfliktusokkal és nehézsegekkei teli.
ug)'anakkci él.demi. vaioságos perspekiivák nélkÜii - rnikro-vĺszonyokká, amelyekkel Łtogatiink
gyakoľĺaäłag egytjfi áinek, és ameiyek erőieĺjesen beíclyásoliák, ľĺtegterhe|ĺk a Íelnĺiiie váĺásukat.

Ae utcáĺa iteveĺedc imásként csavaĺgc) fiatalokkal kapcsciatcs íelaiatainkban - ahogy e kcrábbi
irjoszakokban is . eisösorban a |ĺapcsolatok ľneg.ęitáSä.a' ahc! csak |ehetséges, a szeľĺłéĺyes
kłpcsclatłk eĺôsitéseĺe. iovábbá az utcá* iöiiatt társas tevakenysegeik meglsmerśsére. a kłionŕála
ĺisszefüggések iés vszelyeki feitáĺására és ltegéĺtéséĺe helyezĺÜk a ila*gsĺ:lvt. Szémos aikaiommai
vo|i sziikseg mĺndeĺ:nek a jegyáten íÓvĺdeb*-hcsszabb ügyĺntézśsre. iĺĺetóleg aĺkaĺmankénĺ ki]lön:eie



ĺlehéz heiyzetü ťiaŁłi esatáben, azoĺlĺ:a| . ciykcĺ }<Ü;öĺíeíe szakn''ai äartĺErgink berĺcrasáyai - és
ĺĺćzvetien#ĺ kelĺet segiiel,.Ünk'

szeĺvezeťebb Íorĺiiában az eiľnúli évbe:'" kótszeĺ żaÉoitunk ĺuilagytijtes! ameĺy meilett Eyaí<ĺan kapiłniĺ
kisei:h-ĺagyohh csĺrnagban hasznáĺi ľilirá!.läŁ amłĺysí.eí eĺjuiĺaiiLrnk' ae erinĹefiek'nek, Ebben a

keĺdeskorben, a rorábbi években kialaku|i gyakorlat szeĺĺnt, aĺra tcĺskedttjnk, hogy a liozzáłk fcĺcuio
*gtaloknak {á:t}agban heé $-8 sesĺiő eÍkałom) ĺegĺnkább a ni*głeuo ełĺáta ĺendsza$en levô szakniä
kapcsoĺaiaink igét.lybevéteiévei. iĺonkret iehetőségek ĺeĺtáĺásávalsegĺtsünk.

2012-le* is a Kapo*siloz íordť|o fiataĺłk és Íárcas k$rľ.yezetüŁi seámáľa. ltĺyamatos m nÔvekvŐ kiacäsaik
íedezeseľe, infoĺmáłjis ós segitő, iárr:ogata íe|adáaink ľévé*, rouid távú rnilnkalehetóségeket segĺtsttünk
xeĺesni Ćs taĺáĺĺ,:i.

A Kaoocs łátogatÓinak egy ĺeszénél a ľnunkavégzěs {ĺlĺeĺĺe azok eĺmaľadäsal nem csupán a|kaĺmĺ
jÖvedeiemszezesi szeĺnpcĺ,tÚoĺ, hanem iĺiná||o} éiet}ezdésük {esetenkenÍ csáádaiapĺtás szenpon$áiÉli
íontos elenrexént is meghatáĺozoak voltek, A munkahe|ykereses, -väaszĺás, a ľnunkaheíy ĺnegłartésa
céljaboĺ, továbbá a munkaväl{a|oĺĺetkülönfe|e nehézségei elkerüies* eĺdekében - szükség eseĺén . alkaĺmi
feĺvitágasitásoi<aĺ is taľtottunk, ĺ|le6leg igyek.eztiik bekapc$oh}i a megfe|elő válasmk biztosĺtásaľa hivatot
szakľnaí szeĺ.'foezeteket. A Kapocs f,aia} lá'ĺogatóĺhoz tarĺozó roi<cnak, söt a környéken éĺĺi futnóüek is
gyaka* forduĺtak hozzánk, hügy seEitsük okei munkáhsą rnunkaĺehetcseghez, arneýnek tőbilĺetÍeiadatai
szintén bennł.inket ierheĺĺ
Ügy tapaszt.aÜuĺĺ hogy tényĺeges m,unkavěgzĚs $é|kűl, ä nlęgszotgät munkĘövedelmek elmaíadása
esetän fiatal céiközĺinsegünkben a kiminá$s koc'Łázat dĺasztÍkusan ntivekerjhet,

A 'Xapacsban megíorduli fiaÍa|ok és koĺnyezehik, sajźłtos éłefuĺszonyaik kĺizepette 2s12-ben drámai
rendsze.rességgel tałá|kozhafrak mindazokkal ez eĺmľjlł iĺjĺjszakban eľisĺido r,.ęszélyek'kel, ameiyeket az
á'łłol-ľ0,1 i|ĺetóleg a kábÍtószłĺ.fagyaszŕás jele*t' Mĺĺlderľe az e|mÚit évban is, megleva lshetoségeĺnk
szerĺnÍ összeiett és ke|lőęn ditrerenciált - esetenként áttéieĺes _ segitséggel és íeladatokkaĺ
torekgdtiink váaszotni' lt'lĺndebbe együ{tesen bele kelĺett éľtenĺ a súlyos, éieíveszélybe* ćli íiata|okka|

kapcso|atos azonnali, śies" feiadabkat a kockázatĺ szinieľeken élok elśréséĺe tett tóľekvéseinkeĹ a
kábłÍószer.probiémd<ént i.negjelens konfliktuskeze|ěsi, é|etvezetesi jełlegű íe|adatokaŁ a kÜíöníé|e
színteľeke* vegzett ĺeĺviiägosito feladaÍokat, soÍ a pĺobléma alteĺnatíĘiá{ szo|gáĺo, ĺinkĺfejez*t eľ.ősíto

szociokuĺturáiis jeĺĺegů féladłtokat is'
A. 'Kapocs mindezzel a pĺob|éľnával ôsszefüggesben az eĺmú|t esztendoben a leĺ.ietiségei szrrint
akĺvan vett részt a keĺij|etbeĺl újjáalaku|t Kábĺtoszer{jgyi Egyeztető Forum munkájában.

ossĺegeő

Az adabink 2Ü,i2-ben, a segĺÍŐ tevékenységek számszerijsit.ieto eĺedményei . hasonloan az eiózö éľek
eĺedrněnyeiiiez . a Kapocsban' összhangban voltak a szé|łezeí aktl.lá}is äilapotáľal, iĺleiő|eg a segitő
eszkdzĺendszenjnk Íoiyamaios epi}lesévei és igénybevéiełével'
A Kapoĺs iľ0dáját az elmuft évbeĺl łlaponlä áťagban 2ř3Đ fő ĺatogatE. Hozzávetoiegeseĺ 8ü.1ü0 aktĺrĺ

ĺátogaŕ.onk, ĺileiőĺeg cĺłkentesünk vo|t, a szeľvezet kĺizosségi teĺé,n egész év toiyaĺ.:lá* - doĺttó tobbsěgeben
a Józsetr,áĺosboř - váĺto:Ô gyakoĺĺságga| becsÜlten 9Üs100ô fiatai loĺduli meg'
Az eĺőző esztęndÖhöz hasonlóan, 2a12:tęn is 350Ü.4ł00 segiio taĺálkozässaĺ számo]funk. ame|'yek kĺizoii
becsrjlten $0Ü.100c alka|om jełenhelet súĺľosabb' kcmatyabb kóteftezméayekkel íenyegetö pĺoblemät

{amelysk alakł}ásái ha időben értesÜĺheÍiĺjnk' 'az intézményes'ás szakszeĺű mego|dások fe|é orientätuk -
eĺőteijesebb segítő szeĺep kĺépĺbse csak íokozsi$sa*' jobb múxodśsi feiteieĺek. kczÖ]tt, a ieheÍséges
paŕnerek hevonása rĺleĺiefr képze|heió ei). Á. Kapocs Ôssze'.eti ievskenységľeniszerď 20,ĺ2-ben is az

iÜiś-^rileztě. ilogy a segiiö blékenységek nagy ĺésze a Kapacs irodäáĺ kiĺíjl, az érinteitfiaiďck más mÔdcn
msgkozetĺtheteťen színteisĺn zajlcti {pl. a kúĺöníéle taĺéł|Ł'ozóheĺyeken' ierei'cn, kocsmákban, bu|iko* stb.i

Az eii.núli esztencőben is a *ataiok ĺeinőité .;áiása ľł+*tén makacsu! 3eĺenlevć {visszatéĺő, oiykoĺ
íeĺerosödo) pĺcbĺér*ákĺa kü!t.n6ĺe fe|adatssopoltokban, a ĺenĺJďkszesĺlinĺvę ál|Ć nincen eszkozzei



q]asi.3szi ä ríaÜ:ýłbb^k szánáĺa iéécjolĺ ęÜy p]..3b!ema es feĺacjaiv.ezěi.eil geE;to ĺäĺáíŁoŹásĺ rencszeĺ.
ł.ĺ.iĺłĺdłzeĹĺ ĺevén újaíb ilzeĺel'esek Ís ĺłiegjeĺenier. iilinťěIe o-áĺakozásekkat' ał}| a1a enütł
kcvetkeetetĺ}i' n^.cst*ha mu,ą.łdéei íeĺtéieieĺnk el]er:éĺ*, teiai cálkÔzołsegüi.rłĺ kcĺeben lĺłegcĺixuťés
kisse *:eg ĺs erćsiF"łiÜľ' aiapvető segĺiő. támłgaió szeĺepeink.*ĺ'

4. Az eimuii eszisn.jó'\sn a iegÍołtasaĺ:b iartaĺ:,"rł terĺiÍeteken imuľkaheiy-keresés. ta:łuĺási zavarck.
kĺlmináiis, kábítcszeľ.ĺogyasziási prcb{érnák kezeläse, iáĺsas ós csaiáci łon,{ikĺus+k ĺelcolgczása} a
segĺt.3 kapcsoła.tckaÍ ieĺemtettÜnk' aĺninek a kor'ę&ezi.ében sokaknaiĺ ssgítheit{.lłk, iiĺeioĺeg száĺr':os
Ílatal ĺ#.ogatonk éiehezeiési nełézségeĺnek nársék!ásében. fi.'egeiozásébeir, iłieíóieg íejĺeśztesáben
v*íetiünk részt,

EiÉĺési ĚevéÍĺanység

Aiapĺsiőgł kéifáĺe latogaiÔi kĺiĺ jeĺeĺĺ&ezeti az e|n:ł]łt ídoszakban náĺunk: egyrészt' a nem rifi<án
induiatokkaĺ telített. eseteniĺéni elhanyagcR a|ĺ<ałmazkĺdási pĺobĺÉrtiák kÔzött-ětĺiäité vá{c nyolc.
ęźzefiněgy ěvesek |aza kotÔđés{i tálses világé r*ásrészt a nagyobbak {tizennesy ávesnél iőőseb'bek)
nehezebben eĺéĺhető, a kijĺÖnféle szeclsiĺzäcils ĺeszé|yeĺtkeł' kľimjnális i<ocĺĺazatokĺĺaĺ szembeá
gyenge rnentá|is vádeiennn-pĺ reľdelkező fiai*lok sajałos tärsas alakzaiai' A Kapocs iĺacĄábaĺł za;io és
aĺon kĺvĺiĺi {tdbbĺeĺĺeszt}ĺtségeket Łĺordozo) taĺá{kozásaík a Kapocs m|inkatáIsai s:ämáľa a
megnötekedett segitÖ, tánrogaío igenyek mei|etÍ a}ka|mankéłt * a megnavekeĺÍeti konflik.fusveszély
mege|őz*sér+ - fokozottabb iigyelmet is igénye|tek A köľnyekeĺ eló fiatałók łlgyanls łgen záĺĹ nehezeń
befo$äsć vílágot kápozľek, akik az érkezökeí barátságtaĺanul togadva ieiłiĺ<eĺ éľcekeiket
ienyegeiettnek érgékeĺvs, idonřént tdbbletíeszü|tseget genei.áłtak, ameiiye| kapcsolatban aĺkaimankéni
tdbbĺetfeiadataĺnk keĺeť{eztČk.
A ĺeladatc'sopoithoz tar{ozik. hogy 2$12-ben is meghatáľozó íeĺadatuś.Nknak tartattĺJk, hogy a Kapocs
összeiett mĺlködesét eĺosegíiö, sokÍunkcils térben, a i{apocs řrodában fiatal latogaiiĺnk,-ĺeginká'bb a
kömyéken éĺó iizenévesek helyet ťaiáljanak' Miĺdezzel aá kivanjuk gyakcrlaü|ag |eheiĺĺue ten-ni, ľrogy -
aiapceljaiĺlknak megís|ełóen . a hozzáĺtk íordulĺí, eisősoĺban tizenévis fiaĺaĺck, azeddig ĺgénybe řbĺ
{utcei) {el€k és heĺyszinek koclĺázataĺnak ,miníma|izáĺásáľal, a Kapocsban r ápĺilaisał a
kapcso|aÍaikaĹ vagyis nálunk ĺs taĺálkozhassanak egymássai' łĺyen ľniĺion számunkra is
t.ĺ:sgjeĺeniÍhessék aktuäĺis heĺyzetüket. az Öke{ beío|yásciÔ kijĺöłÍéie viszonyaikat megnlutathassák.
hogy ieginkább mi íłglaĺkođa$a okeŁ ll|etóleg iátiiatovä tegyék azokat az akadályokat, ńehézségeket,
és pĺoblemákat, ameĺyel.*'el naponk talá|kaznak, amelyek aktuáiis e|etheĺyzeiütĺđn aradá|yozáťoket'
SzÜkség esetén aztán kérhessenek és kaphassanek segĺtségeĺ, ilĺetóieg nyí}jo:l saámuŁ.ĺa aľa is
iehetiĺség' hogy segĺto szei-epet váĺĺaljanak. eseüag sajáttáĺsas kcrĺlyezetukben'

szo}gáĺtatásjellegű t*vékenységeĺĺ

ÄŁcgy a koľábbi éveĺĺben napi gyakcĺlatupkban i.iia|akilĺi' az elniú|t esztendőben is szolgáĺtaiásjeilegü
tevekenysegeinkei alapveiĺÍen a nyolcadĺk keĺĹi|etbeĺl éic. íeinötté ltżlo fiataĺoknak ás szeméĺyes
kôrnyezetĺiknek a probĺémáihoz, tobbletnehezségeihez igazłtot*k. iĺlÍoľľxácios teladatainkban
fok.ozaĺosan, f,atal láÍogaioink helyzetéĺe, tiľekveseře ĺisszpontosíVa azokat a konkľĺĺt és akfuáĺis
seEitó iníormáciokat, kÜľťjnÍele lsmereteket, konkret ĺnegoĺdáti lehetöségekei igyek€ZÍÚk gyĺjjteni és az
éĺintettek szämáľa hozzďeĺhetové tennĺ, aĺaelyekre, a táioEatiink jelzés$ sžóÍinĹ nagýonĹ sziikség
vołi. A segiiessei ĺisszefiĘgő jelzéseiket. megkeĺeséseiket megkĺ'ilönboztstett módoń fogadtuk, ä
kłjiołf.aje segĺĺŐ taláĺkozásck - szłśĺtség eseté* - a łehetsśges partnerek bei,onásávaĺ zajĺoiiak ie, śs
tcĺekr:éseink szeľint gyekoĺlatĺasak és megoidäsközpoĺltuak vo|tak' ł(itaĺtc es kĺiveť(ezeies mľnkávai,
az e]mľít ev végére, ĺátogatóiĺ:k körében eĺlteĺjesebbe tudfulĺ tenni a szsľ,/ełei segitd jeĺiegÔt; számos
sĺecl.ĺé*yes segĺiő ĺ*egĺ.lyi|váľuĺás hatásiíľa fiatä| látosatÜĺfik koľnyezetebőĺ iď eg.vĺe gyaŁľabban
íoľ*uiíak hozzá"tk konkĺét pĺob!émákkaĺ.
jó néhány iátogatónk, többszÖr is vísszatéľĺe, Łetĺ ĺeno.szeressegge| |eĺeseť jĺyen módan náiunk
nĺunkaĺ. alberletet' szęcialĺs iáĺnogatási. ĺje számosan keĺeslel( gyoĺs ľllegoĺdäsĺ tenriĺási



ioá|yłłzeiok revén lsj ĺészüliünĺ' śs íci'ĺa'Ťaiłssir szaĺgáltatás1eĺlegű teveŁenysegei l.égeztłnĺ.
řzekben a źať|łśa?1,jeĺsĺi !el'Ö pł*bĺěmäki:an a segités igěnye a szeľgezet{e! sz€mbec ma élĺę?. ćł.z

sŽinte Ôi'Jźľáskśnt jelenik ŕ$eg, és sa;ätcs iárogatr szeľepet ĺ.ÚicscĺtzoB, és kÖjcsriröz rr'a is a
Kapccsnak.

Segĺźo ievekenysěgeinkben 201Ż-Łen is a |eggyakrabban a *yolcadik kerÜłeĺ ĺelnĺitie váio tiatal lekoinak
és tái.sas koĺnyezetensk tcbbíetnehśzségeivel ia|áikozhaiiułk' řzek ł nern ĺi:kán kcmdyabb, súĺyosabb
k<iveťĺezmányekeÍ megeiolegezc nehśzssgek és prłbĺémáh az eitelt idoszakban ís igen nehezen voltai.i

hczzáfárheĺck; avgto*sá-o' erőteljss haľitó, vec.ekezĺi diszpozĺciÔ tivezie azokat' ľ..4iłdezek kü}onös
mcdon megnĺiveitek iés ĺeítehetóęn megnovełĺk e jtvőben ĺs} a Kapocs segĺtő szerepévei kapcsołetcŚ
szakmai käveÍelményekeĹ a bizaíoĺl'.i kĺiĺültskĺnii kiepítésáve| es ápolásävai. az onsegĺiés. az
tjnkenixsé uálás eĺősegitésévs| összefúggö kÜĺÖĺíéle Íeladatok, toväbbä a ťejiesťtés és íeĺĺĺészites
kevésbé ciĺekt m'sdszeľsĺnek aika|mazásänak szĺjksegességéĹ

20,ĺ3. janłáĺ 3Ü'
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5äÁťťŕMä&ď řFtr!/ - äs3"B

fu A|agító okirat a Kapocs ł.ĺj*sági oasegĺtő Szo}gálat szárnára a kovetkező cé|okat jeĺoli meg: a
feĺnőtté váĺó fiataĺck problémáinak rnege|őzése, a koĺcsztályi ônsegítés képességének
fejĺesztése, iĘúságsegítő' egyénĺ és kőzo-ąségi kezdeményezések támogaiása'
A Kapocs segítő tevékenysége során elsődlegesen arťa törekszĺk, csokkenjen Budanesten, fő}eg
a Kapocs kornyezetében bajba keveredő tizenéves fiatałok éĺetét, egészségét veszélyeztető
alkalmak és színterek.

Ä Kapocs !fiusúgi ansegĺttí Szałgđiot óltalúnos céĺ!łĺ:
- A Kapccs ĺátogatói érintettségének bézĺsán o{yan segíiő sŽerveuět mĺikodtetése' ame|ynek a
|egÍcniosabb kérdése, ĺnĺként |ehet a bajok kozeĺében élő fiata|okat eiéľni, miként |ehei a
szefuezeihef segířségéri forduĺókat vagy ônkéntesnek jelentkezőket áżfordĺĹan! pozltíu
pĺobiérnaerĺentáłt cselskvőkénes polgárrá, ĺlletőleg aktív segítővé.
- oĺyan segítő, szo|gá|tatásjeĺ|egű tevékenységek klaĺekŕtása és ĺrrűkôdtetése, ameíyek az
clnkéntesek és társas kôrnyezetük áltaĺ érzékelt és a felnőtté vá|ásukaĺ akadályozó prob|émák
eihá rĺtásé ĺa, megeĺőzéséľe irálryulnak.
- olyan ęiküĺĺinli|L osszetett fetadatcsoportok, tevékenységek kezdeményezése, aĺneĺyek a
ítĺnőité váäés soĺán jelentkező korosztáĺyi veszélyek mege|őzését. reális aiternatívák
megteremtését szo|gá|ják'
. Sajátos tárnogató, szociokuIturáłis feladatcsopoít kiéĺakítása. ameĺy ĺévén a Kapocsot
fe ĺkereső iiata|ok ťeínőtté r,,álását erősítő tái:sas viszonyok jönnek łétre.

A Kapccs lfiúsógiÚnsegítő Szaĺgólat l,.onkrét céljci 2a13.błn:

ĺ1 koĺrkrét célok teljes megva|ósítása kżzźlró|ag opiimá|ís feĺtétełek megléte mei|ett lehetséges'
Amennyiben a műkodési ŁćrÜlményeink radĺkáłisan ŕomĺanak, konkrét céłjaink alapvetően a
rniĺkôdés.lehetőségének rnegőrzésére, minimélĺs segítő tevékenységekre kor|átozódhatnak.

A követkęző fontosabb Ťeładaicscpcĺtck:
- é sz€rvezetet rendszeresen iáżogató tlaialok kćľében a személyeĺ éľi::tettség bázisÉn És a
segĺtő készségek feĺszínre hazáse, a iársas táĺnogatés ösztonzése, az önkéntessé válás
íalyaĺnatának erősítése, feĺkészřiés a kĺiiönféĺe segítő szeľepek megvalósítására,
sze mé ĺy.íségfejłesziés.
. a Íiataiok kockázaiĺ csoportjaiban a Kapocs onkénieseinek elérési tevékenysége révéa
Łoncentráĺt é|et- és egészségr'édő koĺtáľssegítő íeĺadatok'
. a szolgáltaiás je|teg.í tevékeny-seggk újraépítése" iĺ|etőleg ač ér|ntettek sĺĺikségĺetei szerintí
kiépitése. megerősĺtése, kl.iliinféłe altematíĺ,ét kĺnálĄ pre"ĺenclćs ĺeiadatok, ievékenységek.

irĺn {



- a Íiata|ok felnőtté vá!źsa sarán az cnálić egziszten.;a ínegleÍeŕfitéséĺe irtnvuió ĺ;onkrét

törekvések támogatása, a je}eltkezč pĺobĺérnákkai iĺapcsolatcs megeĺčző' önérték-ézetet'

eligazodést elősegítő osszetett fe jadaiok,

. a. onkif*.íezé.' a kiilonié!e kezdeĺnényezések ténrogetása, szcciÔkultł.rl.á!ĺs tąvÉkeľlységek

- ä szerťezet műkodésĺ szĺnierének a megerősÍřése, a ľ.regĺevő feitéteĺek. javĺtésa, a kůĺonféle

tartaĺr'.,rú szakínai tevéken}ĺségek kĺ!rĹiiményeiaek opti*:alizá!ása.

Ełérési tevékenység

ł'.z e|éré'sź tevékenységeket szoígáló ťeĺadat,ok a szervezet meghatározó irányát jel€ntik,

ame|1ĺ1ę( legto*tosabb céĺcsoportja egyr.észĹ e fÔkozÔttabb Veszéĺvek kozöti éiő onkéĺ:tesek

köĺe, ĺnásrészt rajt$k keresztiil e|éĺhető Ěĺzen-húszon éves {iata|ck, Az ełéĺés során a

iegiontcsabb az érintettekkei a kapcscĺat * segít6 kapcso}a"" . ńegteÍefitése és

m-egerősítése' ĺViindennek a jegyében ax e|érés felałiataĺ szeľnéĺyes, i.la úgy tetszĺk, egyéni

íela-cĺatok, arneĺ\,ek erősen fiiggnek a taĺáĺkozásban ĺészi uevők személyes diszpozícĺójától. Az

elérési íeladatok kit€íjedtsége, gyakorisága, taĺialma és színvoĺa|a sz.ámos kÔzvetett

íeiadatot, továbbá a szÉrvezét onkénteseĺ és munkatársai szźmára megkĹiicnbözteteťŁ

f igve!rnet igényeinek.
Ai e|éĺés gyakoľ}ati|ag azt je|enti, a veszéIyt, a problémát a Kapocs önkéntesei ésĺleĺik és

,.Llzembe Ĺelyezik,, magukai, azaz azonna| segiienek. .Az önkéntesek a iegítés során a

kovetkezőket tehetik: 1.. aľne*nyĺben észleiik aĺ éĺetveszéĺyt, azonna| intézkednek {pé|dáui

mentőt hĺvnak), 2. nem nagyják magukra a ba.iba keriiĺteket, 3. meghalĺgaiják a térseikat, és

segítenek a pľo.biémák kczött renĺlet tenni {péłdáu| a szukséges váItozás érdekćben az e|ső

iépésekben megeĺősiieni, a r,regfeielő szakemberhez kísérnĺ stb.}.

SzałEđtlatús jełt e gű ĺłfarľĺĺđcĺós irodąi tąvé ke ny ség

A kulonfé|e tartalmú| szolgättatásjeiiegű terĺékenYségeknek gyakoriati|ag ĺe keii fedniĹjk a

segítségéĺt a szervezethez vagy ônkéntese!hez fordlĺók kérdéseit, azckra szakszeĺű

váiaszckat, illetőłęg továbblépési ieheiőséget keĺi szolgáiniu'ľ.' Ezek egyĺészt a szervefeŁ

łnunkaiársałnak és önkénĺeseinek segítő taiáikozásaít hivatottak táŕ'1ogaŹĺ.'!, másĺészt a

gzeíŁ,ezetei felkeresők számáľa kozvetlenii| is łgénybe vehetők. Á ľ.apocs |ł.oda segítő

srolgáĺtaiásainak {eisőfokrj váĺaszok} fo|y-amatos biztasĺtása, az egyéni segítő tevékenysé6ek

kĺszoigálásával, ä szervezet szakmai kapcsolatrendszeÉnek ápolásával, kiegyensĺilyozott 5egítő-

tanéxadó szolgáitatás tenntaĺtásávaĺ, ĺlle*e a megíe|e}ő infornrációs és íelvĺlágosĺtó

tevékenységek ťeItételeĺnek łregteĺemtéséveĺ hétköenan nvltvatartási időben tä:.ténik'

1,1. Egészsée' egésZ5égvédelem

A ti't.l"k .cé'*éJĺ<utt!Jŕejánu|. fejiesztése, egészsěgükkeĺ, egésesé5ĺjk megőrzéséveI

kescsolatos feĺviiágosító .feĺadatok. Konkrét. segítő heĺyzetekhez kapcso|ódo információs

tevékenység íeivilá gosĺtés és pĺevencio'

1.2. Eszisztenc1ális tevé kenvséFcsoportok
. ľ,é*ĺ*"*ĺ-płati tevékenységek - nap! munkakeĺesők klszłłgólósa

A Kapocsba érkező munkakeľesők számáľ: ôsszegy'jjtjůk azakaż az intoĺmációkat. melyekk'ei

kolrnyebben eĺigazÜdhätnôk a munkaerő.piaci viszonyok kozĺitt. Á naponta megjelenő

á!ĺáshiro.etések i.errdszerezéséveĺ es áĺtaJános ĺrĺunkajogi isrnertető biztosĺtásá\'aí segĺĘĺik

őkei'



. ľĺĺ u nkae rő-pia cĺ te,łé kenységek. Paiyaarienićłció és pá ĺyaism e{ťetés
Lehetđséget kívácunk 'ioĺemte$í a l(apł*sba ĺálogaĺó fi;ta}ok
megisrnerked-ienek azokkaĺ a fe{żéieĺekkei és eĺvárásokkaĺ' r:łełveket
szakmaĺ képességeiken túi táĺrraszthat veiůk szemben.
- Lskhatósi ł.igyek

ĺ-.lozzáíérhetővé iesszijk meghirdetett, nregpál5tézható bér|akások listáit, a kĺilônbcző albéĺlet
hircíetések rendszerezésévei, és a hivatalos szeĺvekĺĺei ve{ó kommuniké|ás {ĺevelezés)
elősegĺiésével szeĺetnénk megakadályozni a fĺaialok utcára keľi!|ésćt.
- Iskola és palyaválasztćsi tąnúcsédds
Pályaisrneĺtetők és a pályaorientéciós tesziek igénybevételéve| feĺ kívánjuk ismeít€tnĺ a
Íiata|ok szánłára saját képességeiket és érdek|ődésĺ koĺüket. sęgíiségünkre vannak az évente
megjelenő kiadványo( konyvek, tájékoztatók, iovábbá äz lnteÍnet segítségével naprakész
iníormációk.

i'3. ÁltaĺánÚs ĺiŔvĺntézés
Ł.ĺinden fiataĺ életében eĺőforduihat, hogy nem tudja, ;.nilyen ĺratokra van szr.ikség, rragy 3
hivataios papírjait ełvesziř, eĺlopják. Az áltałános feiviłá8osĺtás melĺett ksnkrét ügyintérésben
adun k ta nácsot, segítrj nk ta ĺá | ni |e hetséges partn€ reket'

1..4' iskoĺai. tanuiási nehézséeek
isiĺoíai, tanuĺási nehézségek számtalan formában je|entkezhetnek, amelyek gyakran
eĺőte|jesen befolyásolhatják a fiatalck Éeľnőtté váłását, A tanulás során je|entkező, sakszcr
n38}on konkrét formában jelentł<ező akadétyok neĺn minden esetben csupán a tänanyaggaI
kapcsolaios pĺobłémákat je|enťik- a tanu|áshoz szĺikséges alapfeltételek rom|ásávaĺ ís
magyarázhatók.
A segítés egyaráni irányu| a mcżiváció a képességek megerősítésére; ĺ|ietőĺeg a tanu|áshoz
kapcsc|ódó ŕettételek javíiására fcĺyamatos łehetőségeket igyekszünk teremteni.

1.5' Szocĺéĺis ieĺ|egű fe|adatok
Á Kapocsboz és łĺnkénteseihez segĺtségért foľdl.lłó tiata|ok szocĺá|ĺs probĺémáiĺa sürgőssćgi
esetekben, kołkrét röt'id távú segitésż keresve, íĺletőleg hosszabb távon tán'}ogatást igé*yĺő
f3ataIoknak kĺlĺon feĺadatcsÜss'.tot mííŁodtetünk.
- lnformácÍós feladatok - infoĺmációk szervezetekĺől, igénybe vehető łehetőségekĺől,
iigyĺntézésrő|
. Konkrét eseĺekke} kapcsolatos kozvetlen. egyénĺ
közrem űködésével végzett segĺtő feladatok
- Ruhagyŕĺjtés, aIka!manként

segítés, továbbá az önkéntesek

1.6. DroggaI kap$o}atos segítő' me'Eelőző tevékenvsések
A ká|ĺtószer-fogyasziás veszél1ĺęiyg1 összefüggő alacsony kuszöbű, dsszetett, ełéĺési, segĺtő,
megelőző feĺadatok.
- lnformácĺós feladaiok {szeľýezetekrő|, segítő szakemberekről, í|letve tájékoaatás a
drog:.ogyasztás korülményeirői} - a Kapccshoĺ tbrdu!ók száľnára foĺyamatosan
_ Prevencĺós fe|adatok - egyénĺ és csoportos iintézménye[ ĺskoĺák megkeĺesésére}
teiadatok. A|ka|mi prevenciós tevékenYség egyénĺ segĺtő tevékenység során. Esetenkéni
iskoĺák megkeľesésére prevenciós fogIalkozások
. Konkrét, egyedi esetekkei: probléman,iegoldést, elteInaiĺvitást' fejłesztést szo|gáló
ŕeladatok.

śŻáŕná|a' hcgy
egy munkaadó a
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1 Feiiesztés. felkészĺtás, képzés
A íej|esztő, teĺkészítő és képző, p!'ogram több szir:iű, osszetet|ť€ladatok rendszere, amely a

Kapocsba éri(ező fiatalok belépésekor kezdődiłĺ, és amely . a ł{apocs céljaira íig1..elve - dir€kt

és íĺöz'ĺetett eszkôzeivel szĺgorúan a fiataĺck aktuäiis helyzeiéhez, szeméiYes torekr.,ĺiseihez

ĺgazodik.
- Alaptesztek és hapcsolódá beszélgetések,
- Önisnrereti ie|tegłi, íejĺesztő cscporżmĺ:nka - onisĺneretí, €süpolt, sajátéímény csopoít,
kornĺ:unikácĺós l<épességeket íejłesztő togĺalkozásck
- Aĺapképeés - eĺsősegét'1 {évente vizsga}, továbbá az olkéniessé válás szempontjábó| fontos

íełkészítő fogĺalkozások iesetłnegbeszélések, kcnfliktuskeĺe|és, l(apocs onkéntes képzés,

dĺogfogyasztás rnegełőzése stb.)

- Egyéni életutakaŹ kísérő, segĺtő, fei|esztő fe|adatok
. Egyéni esetkezelés - az egyéni segítés soľán jeĺentkező konkrét pĺob|émák és segítésůk

fe1doĺgozásávaĺ, érteIrnezésével
- Képesség és beáĺĺĺtottsáe.próbálí tesztekke!, onál|ô feladatokkal

2. Szociokultuĺá|is animáció
osszetett tevékenYségrendsĺer, arnely a szervezetet fe|kereső fiata|ok kuĺturáĺĺs szokásaiĺa
és önk!íejezésĺ gyakorlatára, ilłetőleg kezdeiĺrényezéseire táĺnaszkodik (és elsősorban azokat
pĺóbálja klterjtszteni, és arnennyire |ehet tanuĺási tereppé szélesíteni},
- Rádiós CsoporĚ hetente, egy órás adás a Civi| Rád]óban, ľádiós feĺkészítés,
- Ki}lönféle kézműves fogĺałkozás alkaIma nĺ(é;.rt,

- Kapocs újság {Firka} alkalmanként - ígény szerint,
- vizuáiis kezdeményezések tárnogatás a, p|' fotózás, képek, képsoľozatok szerkesztése,
internetezés
- intézménylátogatások, kulturális programok. kĺál|ĺtás, sportversenY,
. egyéb kezdeményezések támogatása.

!(oncenťrđJŕ p rog ra 'lł.ek szi n ti e

Kierne|t ťeladatunk a vá|ságheĺyzetbe sodľódó fiatalok sürgősségi segĺtése, illetőĺeg a kĺitikt.ls

korĺi|mények kozé keĺÜlt fiataĺok támogatása. Cé|ja eisőd|egesen az éĺet lĺédelme, a veszéiyek

e|bárítása, bĹÍnmegelőzés. A feladatcsopoń ä sleru€zet ijnkénteseí, és az ő környezetükben élő
fiata|ok azonnaĺi segítéséĺe össfpontosÍt, együttműködő paĺtneĺekke|, és a Kapocs által

feĺkutatott kiadvá nyok révén'

M ó đ 5z e ľt g n i t evékeľĺysé gĺ

A Kapocs működési szisztémájávaI kapĺsoiatos módszeriani těvékenység
- képzés, akkreditáĺás
- résztevékenységek adaptá |ása
,- a szervezet €étkozönségének vizsgá|ata - kĺi|on tárnogatás esetén
- ismertetők, kĺadványok
- sZakmai gyakcrióteľep
. kĺjtönĺé|e kanfeĺenciákon vaió részvétei

Budapest, 2013. ĺnárcius i0.
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I. .Ą Nap-Kŕir l{cn1áIhigićnés Alapĺtv:in.v bemutatásá

Ą }iap Ki.iľ Jl{eniáiĺrigićľ'cs.'^iI;llíirán) ltözj:asznü szcľ\.ezei. a }:cl.ál.t'.si ĺJĺl.oság ll I)K. (lC

Ż.i2'!)-0łŻ/Ż hatáľu.ztiiá.',al i'eite l:r,ili'iil-:iaľiĺisŁra. a sct-sfáina: 85-<3. ez ildl.)szánlĺ1: j8]07'jC.'š'l.
42.

Áz Ąiapiĺr'álr;; a SOTE-Sii Pszíchiátľiai ćs Pszichotełípiá-< dJinixa (i 985 és ]c07 iiözłi.lt
mtíkoccit. ćs a K]inika 1.:az.dľsági nelrćzsćgel Iniatt nle.Ęszťlniete1t) Náp uĺcei Psz'ichotelápíás
Alnbulanr::áiiina!ĺ sztlki,::zti ilĺ(l<la ćs lor,ábbíeileszĺqe. -;elel,:lľg is a Scnrlrrełi,l.eis ĺ..g1''etel::
g1'ali.rl.lati psz-ichoteľripii.'s i;i1-r;1{ji1g1'*.,Ąz,.\ial.-.i1i.i111.,' a ii:niiĺai l\i:ib'.liaĺlc!a cledeĺi itei';.ćn. a
1{.}82 Nap u, ]-ĺ sz-ánr ĺĺlati! i!łlĺoinriur'ĺzĺli; i..e]}.iségbťi1 ixĺiköcik. l:lel;'lrtĺĺ biľ!eti
3ĺ,'gr'i'szonr.ái 2Đ08-i:a: \'.ette .i.. a Seľlli:elrłe iĺ: Egi.etci:itőI'

'Ą z a ĺ tĺIl ĺt ĺ,łín); eélj a i :

a.i .\í,ełĺćĺ!ĺ,ligiénósei,ł ćs s:łlcitili:itĺii hiiĺĺ.ail.l't';': hłi.i,'zĺ:iű 'ĺzcnlćĺ'l,ek' csa!úLťok. kĺi:ö'ts,úg,lk
sfái]:.ĺ1:ä :,::leg.'fuielő nłnłú!higiéili.: sľ{l/,ĺtíl] (tallácsudäs' eg-vé::i. csoĐc].i.' csal:iclĺel.łipia.
ö:lsegĺio liözössćgek sib.). r,alanrĺlli nlag,liĺ)=(í.ja!IłgĹ!'ĺLgltl!'kozú.toł (képr-dsek. szel:lél;'isér-
és lĺészsegl'ejJe-"zti5 l#ilirrgek) bízĺ:osítása'.

A'z. Aiapítván-v ttlialr:san <ł}v:,ll.l ĺiéze,g1lóiĺĺ) Íĺłĺ.tłpiťĺs. łnegeĺ'őz(i ć:. re htĺbi!ítĺ?útjs .szolgt?-!ltliu'toiĺ
szeĺvezését és mĺiköcltetćsćt vállalja' ane.l.ve]< a;eĺenlegi eućszségĹi.g.vi e liáiási ľeud-czeľlrel:
nenl biz1osĺiottait. il]eive. unieiye[< egv ľĺĺsze (bizonr.osagvérlj és csopÔľ!.tšľirplák) ug;.arl
nlagán:.eu<ieldselĺell hozzájĺiľiletłiek. Łim ä s7ť}ciá}isä]] háirĺu-yĺls hei''r..zeĺi] szel.:lśl-ve.ł. l'éteeek
szánrĺiľa t:lćĺileiet1erle li.

'lĺjnđezehen i:; tłi|ľneiiő cćl .,rlii e8}:O!}.łłn kł'łn,lplex neniĺiĺ'iligićnés segí,tiÍi' ľł'łltÍszaĺ
léiľehozzisa. ahr:i ĺĺ:hĺ: inĺ'łł.ĺĺis:tipiiłlúri's n,ĺunkuc'soľ.lĺ;l'ĺ ĺ'iĺ:ligozilĺ, tobbt'ile nroc1sze ľt ćs
eiméleti nlegkcizelíĺtlst al]<airllazr'a. els ezel<7'lľĺ,/ľ'l'.r::ioncili'y tevéjien.vsćgĺri ;.,ĺ;ĺli.łľĺ;ie.ľs:ioľtĺílí.t
.ttłgí!.;ligĺz3'lijĺúsi./ilľl'iłĺŻk' iś-ĺ Ón5ť8i!(í kÖ:ĺ)sĺcigtlł és i;nł'énĺu.s se g.nĺik ĺevćken-l.sćgł egészíti lĺi.
'/r' ĺ:elldszcľ önfeijesztc ri-i öi:cllenotzo. ĺbir,ellatosan -hećoíri a r'isszáiclz,ésłliet.is ĺr r'ájtĺ:zĺ!
iakossági ĺgćnyckct' ,\'ĺinden scgít(ii :llull!ĺa1).ÔpoĘban ľendszeľts beiscĺ lĺepzćs. továbbképzé-"
és szu;:eir.ízii zajIik, a. nri:tlkacsopclnok egymłissal szofos egYi'ittÍl.}likodésben doigoznak.

A koĺlplex iłelr [á|'hi giéi'ićs scgĺtiii ľeĺdszcr el<in'ĺei:

. ltlinciell k|ietrsĹilrk szá,nlá.lit 'ĺze;lići;,ĺ.e 'ý:{'!-\|,.JÍ| '\e gĺĺ.\éptll \jÍt.t\ e)ĺúl. ..scgĺio: Cso|]leíJot..
trĺťul:k bĹz..iosiĺani- a lloľipl.r.'lcs-szj<;rlzili.s segirsćgll;..ĺi.!:á-ri ĺ.ornrájĺaĺ i.s br.vtl:l<) :'ei1ds7.e;.

;r:eg]raiaci.ja r: ti-iz-tárl prcfěsszici'iiil'is ľen<iszeľe lĺ }ratćkol:"vsĺigĺi: ćs
kĺĺi :sćgllatśkol,lvsii gai:

- . a ii-ĺbbsft!ľĺ'is psz-ichllszĺ>cíáiis pl.t>lrlćnáv:li lĺtizĺjó szen:ćl;.-ck ćs iiczz.álaľtĺlzí:ĺk ľ51l,

/izi.1;c;.1 1o*';''o'.,.ak s:egítségei pioi]le:lliiili'ľa:



- . a sťliyL]s?ř}. ĺllć]-r.ĺ:;: l.łigzilli ľľl'li..!cr:ilĺĺ. iĺ),ł/' il.:itl1 l.l htiľ..uĺkĺ;:tis.s,ĺÍ łłĺllĺikałii.łlł,.!;łirł

ĺĺczeii:e'ici... ĺ't sf-()k\ ĺii}) (!Ś r:l'l''.i:.zl::].li lllcgIii'z':lirĆsnill.

L>'i'i i l tĺzĺĺ i jn e n ! li i ĺ t i ! i ú ]1 í: s k l ĺ i i ĺi i. łl 
. ! ü.j ! ĺ:,r 

=ĺ 
t| s c.

. Kepzćsclĺ. cliiacláslliĺ. i<Ĺ:ĺsij il:e i:.iri!iljg.idľlés p;.ogľai:li'li vĺl]aLlzisa' -*złLl<a;::,.agci<

lĺészĺtćsc- .ę1'i>..

. Sz-eltićlet'iĺlrk'. rzrpa'szttlai'ailriĺ iĺ:lváblr aĺiástl. ;\z- Aiapírván1' i"łinĺ łĺi:kł.łdiĺĺi!ĺ ps.'ił:ilł;ĺel.ĺi1.;il:ĺ.s

:łlĹrkoi.!ĹI!i kĄ;zőheis. ľtísf'i r,csz a ieer,id(l pszichoieľapeuĺák gĺ'.akĺ:ľiali képzcse!:en. elliellel1

iyiĺoĺI nliłit|erł e rtle kiőtiĺł źs ĺtĺłlulni',,ąg,<) Fsr'ichoteľápiás és rlrentálbigiéilés képzettségti

vag1. ;l1,.cn ké1rzds alaĺt állťt -segĺÍő szakeinber és ijlri(éntes segílö l:rrinká1 i.ĺićłl.,]o (és cľle

alkälmas) szeini-ĺl1'' szŕt::iáľa. Rćszĺ r,eircĺusk irc}sci !<é1rz-óseĺnjĺen ćs nri:nkzui:egbeszé1ćseil:kell

nicgjleieiii ĺ.ejkészités utáll. ]:a akaľ:rak ijlrkć:r..cs mur:kál i.iil]eiilatlralĺ'

trÍutkacsopotÍok

l ' ::szic]:oteľárpiz!s u:ui:k'acs<l1-.<x.ĺ: Kĺiiönböző pszici.l+te ľápiás lnĺidszeľekbtll kĺkćirz-eÍt vag1

k'épzćs alaĺt állĺl ori.os. psz'icJro}ógr'ls és.'ľĺlelltáii:igiélrés szalienlbe!..'aiapl(éj]zeĺtsćgi]

sf-ake)Ibelťkbő'u'''.'"'.'.uiuc-<t-rpo;:t.

2-' Tanu|á-"nri.llrľly lr.lulrkecstrpoľl;a: S1:euĺáiis kśpzetisĺśggel ĺ1I)de!](c7-ő ireĺ1ĺrg<igtlso|i!ról.

lr:r.ntálnigiérrŕls szake lrrbcľehhoi. pszic|rolťlgtlsi]ói. kult'.L'l.áli.s ar:iľcpológlrsbÚi ál1ó

nr:lnkacsopoľt'

-l.T.c|ietségmĹihe!;', Intltlkitlsclsoĺia: Speciá!i.s liepzeitségekkel :enłleikezo peĺlagógil*rolĺucil'

psziclroiógirsból áliÖ lil'.uritac.sopoíi.

b.lonkćntes segít(! csopoľt

2002 ira niiködo, f.ol-vamatosan meĺ|íłu!Ó rl)unkacsopori' tag:ai dö}rtoťn psz.icŁoiógus és

psZichofel.apeuta hailgattik. ĺle n.rás segítö log1alkczásri sZakelłbeIe (szociá]is niukás.

oeĺlagógus) is ..'anltal< a cscrirĺ::tlran' A iagok Íeltidate éietr,ezetési pľÖi)léltlákkal.

stľesśzlreli.zettel itÜzĺiő vagr,.l:r.ízisl:el1..z-tiLłe j<*ľiilt. sz-ociálisar ilátľáni,ĺłs |reIyz*tii

szeľi:éj.,,ekke1 r'aii ka,i](:s()!a1tařĹás. \'elĺik ľetldszercs n}ol-.ićinäkśz-el(;. kľĺz"iskezeiö. illcti,c

tánlogeió'jeileg.Ĺi segítô beszćlgetćsc:k |clyratása szoros šZllpei.vĺzió n:elletr.

A^z. AI a pítuół,l,ĺ,i pľogľtł nlo kban do lgo zó w un|iaÍđľsa k

Az alupíiĺ.átly.i 'iiigialkozásokut ĐsŽ-ĺclioteIápiás' Ýĺ'g.v nentáJhigiśllés k*pz-ettséggei

re:rclelkezÔ. ilietve speciális készségíe.ilesz-ĺo. és scgíto nlódszeĺeliľe 'k'ilićp.zett täiasz{elt

szakenrbeľek és olrl<éirles segit(ik végzili] köziiltii{ .3-al: lrikćpzö pszichoieľłpetĺták egv vag)'

tobb psziclroteľápiás eg1.esclernćI.

Az ĄIapíivatl' sza'l'lrlai vezĺ':ióie ćs fblcltise. vaianrint a Pszichote ľd.piŕ.s \4tll:kacsopol.t Ús az

Ör,lkéntcs nłunkacsĺ:;loiL r.ez.ci(ijc ĺiľ. Ratiĺĺjczi ]]va pszĺciiiátci' neuľologiis. klkepzłi

l,.s7-ichoteľaFerrra. nre;:tálhit.ićnćs szaiĺenlbeľ. a SIi Psz-ĺchiát|a; ćs Ps7-i.i.loĺeŕęiĺ1s i{ii::ik*

lrr'ł ś:a i urazolt acli iĺ:rkt'": sa.



,'\ Di:.zlc-ria iiöz1;onr es a,j'el:ci'ĺćgll*ircl1.r.cz-ľlť1iĺ: ĺ:lr. {'i1.cu.ę13i5i. i::i.:: i:szjchoĺĺigrts. l,':lĺi

\,ĺ-ĺ..,\ Pszicho ;ĺ!giai In iéz.eł ľll lilr]tĺliálsił.

ĺ|;, .Ą ! ałł í tĺri n,; l egfili l ĺ o sł b ĺ; Íĺĺ ľ's i ł lł ĺlzn én-1,e i :

:!z Alepiivál.,ry sz,oľos nrriillĺĺk:ipcsĺllĺriol iaľt Í.ťiiĺl a1.,ÍiJ. k,:ľiii'eĺi nl.lilĺúilri1lił:ilć's

ii,lĺć:ininl,ck'!łł! ćs' tĺ i:!!ĺ. kaľu!iĺ'ł..eil i1i1:!kiiđ(j ĺ:il,iĺ's,:eł.,''e:e!ełł.c/' iiie::ieiie n r ko'',clkezôiikci;

S E Fszichi átlia j é.-s Psz:cj:nteľapi ás I{l iní ka

SE l,ĺagata;.iá.<t'Lidorl-iár-r;.i ]nťézei"

S E P sz-ichológia i i n ĺéz-ci.

V]'i I. kel. Psziclłi/trľiai (ionc}ĺlzo.

VIII. keľ' ll'iilrkaiigvĺ Koz1ront.

ir'ĺol'ai.csi k AI ai:í:ĺáll-v.
\i iseikr.ĺtćs- ćs Koĺti ili''
Eb;.edćsei< Ala;:íĺváľ:1,'.

ĺ\r:tisli gll a tl g.vssl'i1et.

\{egáliÓ AJapítváil1..

.I 
eľápiás ľi gy.esii leĺ.

Psz.ichiáiľiäé*.Szigony. ĺ\ lapít..,án 1.. a KÓzösság:
KeszÍvťrg't:á;. }.i ĺil,eiöciési i{áz

II. Ąz :!lapíĺv,źłły 2*12 cl.ben r.égzetl ter,ékenysćge

1' K ap cs o Ił tfe łĺ' ét e !. }l ľ o b ! ć nl llfe ĺ łcé l, ě s, F ł,tt k f- i ő g ĺi l ut

Az: ĺ\lapítĺ;án.vllá} .jcler:tlĺez,ĺi, ii,ieĺrie az A)zrpitván-vhrlz ]iiildijti szenićl1.ekeĺ nrinclig

behÍlj;"ik eg;. i:l.oblenaĺ.elnréľo besz-iślgctésľe. aito! ľÖ.iicl psz!c)':ĺl!ógiai. pszici.:iáľiai

viz.sgŁiatłrir,.ćgziil:Iĺ. F*ĺrtit *lapjár' a liĺie ľlssei cg)'e7tętett sfelt]Jjř:]tok ]111n1éj.l

válaiztjuk ki szelllilr.:.e szabott ruódotl a s7-żu1áťa Iegnlegi.eiclćibh segítst!gnyťtjtásĺ

lloľmáĺ vagv ibrn:aila-i. Sz-üksóg eseién. il'letve bizĺ:ln,vĺls pľotilćnák esetśn rutills7-erúťu

to.;zrbbi lĺć'ľcliiír'es ..,ag'v eg}.ć.b tesit\iizsgáiatokat, diagnoszĺikal szakvizsgálatokat

vĆgzr1ink. nleiyrreiĺ eľeĺimén-ľć1 meg'oesz-étiik a iĺl,ieĺlssel, i<érćsľe -rz-akl'éielnélľt aclLnk

k!.

Az AiapÍti,álr}.hilz ĺie ľĹilí'i ĺi.liell-ąck ĺĹĺ|lL;sćgćt ĺl ĺ..ĺ]! kłľii|ľĺi ,,,,,,,1l,"1'tk

1 Í,,, i 
j:szĺl ĺl' e ze l ĺl k iľ ti n:; í ĺ j,ik A Iapĺtválr;.tilrklroz:

I.egrag1.'cbb e.l.á:r,vł-.an a SF, Pszlcjrĺátľiai ćs Pszíchoteľápĺás Klir:ika. ťzi i(öVetóeľI a SF

ľsžcnologlaĺ il.i1éf-€i' l Sť \,ĺagatalĺásrud".:nányi llrtézet. a :\.,1oľar,csik ł\lapíttált'r. a

Szigon'v. és a.z Ébreciťsek Aiapíir,ány kĹilciôtt hozzánk klieliseket.

.2C12-beil közc| 20ł lli k!,ieł'lnć! l'łgczĺt]jłlk ];ľthiúnlłłĺbltlcrő ĺ:!.sĺí hasil!głlltiĺť. ez.ck

kb. Íiiét a ViI j. ieľĺile ti ilitĆz'rriérl1.ek kiildték, zl klier:sek ľi:ásik jěi*' :r:áĺ b'.ld*pes'.i

lľ:iézll:ón1''ck i]leĺve szakelnbeľck iľái:yíiásável. !i,r1einc.ťes rneg;e}crlćstil:i< és

tudo.ĺl:án'-vĺ:s 1llbli:ĺacióink ĺr{apián. vag'ĺ:.isinere:tsćgi ĺ:ton (pi. ľégi klic:.lscin;i.

liiiz-r,etiĺćsir.cIl licit:sĹ]tt ĺo! bellnijlrkt.!. Kb. ĺ,.j-''"ji Llrilnl<:.llćl'Iĺt'ili" j 00 a,á.ilk szĺii:iłiiisan



i,ititľĺrll;ĺos. r:ľhćz i-:eir,z-t::.Ĺi s,.ĺenriIj.. a'kijĺ ĺi ľ.;a'ĺijl:rľei:tiglési .ii!ilkat l-.:cli: itiĺil;liIi

kĺj]zetlli.

Ąz e,iábi'.lakba;: iejsoľoii 1ilgla]iiĺ,lzásołtoil a 2Ol,].i:ei. i..c.!elc'lĺkcz_e-iĺ Ĺl.; k)ien.seiic:: ł.iviii ĺ.L;,'

eiózo ii,ilen ilieĺr'e ćvekbei:'loekeľliit és nlég ľcnclsz,eitĺnlibelr młrraĺjc kĺit.rrsck is ľćsz: vĺ:tleli'

ľ)g'.l. kliľ;rs a,Jĺlil tsľl'bilĺr lŐĺ'n ii.le icglaiiĺcziisĺ:ri is ľjsz.. vett. K.i' fcje ĺl.iiľr1 i:tiĺl. szi,trtś;r ir

ĺ.e.ri.ic|bel lrregzic1ĺlĺĺ \:ill. licl.,.;lĺ:li i],}ľś:{ll}tin\ťk il.iilli,itoĺtĺii ]lc;:zálili- ijiĺcL. a rlil:'ĺ-.ĺel szli:ićll a

ĺe:l.i .iel;iet t csilioľtiii l.;tli-i illł,*litĺiiĺ ztz- i1iapíiv:ill"''.l:oz- '

2. ťgyé łl i ps ĺi c h a te r tÍ pi ti.s ćs nle n ĺl,i l h igić lt tis -fa g l a I k ĺl ĺ.ĺis o k :

IelnŐrĺ ćs selc|Ĺi]ő egrćlri i:sziclrcte;:ápia. tanácsacjás' konzrllĺáciĺi. ..állcgeiŐ

!:eszélgeĺĺĺs. krizi..lĺez-cl,js; sz.liksćg esetén kicgészít<ĺ g;'.ĺigyszeľes iĺezelćs;
j.l o z, záĺar to zoi ta :rár:-*ail ás ó s ]ĺ<> l:zu ltŕic i ó.

20,1 2-ĺ;eu lĺb. 45Úc ;<ciltiiiĺi ol.a eg;.éni sze;iléJ\,es foglďĺtozíist r.'ége ztiilrk ( ĺ kb, 500

oľa acimĺlliszíľáció. ]<i:. 200 óĺa szerr,ez-és ós |elkész'.ilr|s)

.,\ ibg.laikozásokat tcbb1ele ilródszeĺľei és ellnć]eti ľregköz'elítéssel đolgcu-<i' g1'altoľlott

psziciltlteľápíá.q- és lrrelrĺ'ál|rjSidnés szakern]:etek. s7-upeľ\.j7.ićl ľl're]ietĺ <lĺllgozó 
.

pszichoteľapeuta jelĺiliek. '..3qv 5peciálisĺ''n lĺi|ĺćpzett ö:lkéi]iesek \,ég'e7.tĆk. Ą ibgiaikĺlzásolic::

iesztr,evĹik kĹiiönbŕĺz-.i eg.r,e :li iellĺl problćrłával. vĺiJsággal. konÍlikrussal. stľ*sszhel).ŻcnĆJ-

é1etr,ezetetsi 
'1qhg751rggi:} 

lĺĹiziiť.í szelrii.!'ve.ii. vuial]rilr: ĺlepľľssz!os" szoi0n-qá-\os. kćn.r:szcre s

za\,al.o'l(käl. fiiggősegek.iĺel' szelrréi1'isćgzaÝaľľa'l vag'". egyéb pszichiá'ĺĺiľ. be.iegsćggeĺ

i szk'izo ti.ćn'! a' biptláĺ.is zzrvaľ) éi o szenrél'-vel< .'. ol tak.

3.Speťlólis lłésłségkjĺesłÍĺi eg.ĺ'*éni és ĺ:sopoľtos ntenĺľillligićnés.fogĺatkozt,isĺlk

- KépességÍeilr:'ćľés.l !ĺövs:oen ćłclr.ez-clćs ia::áosłrdás, specĺális k'ćszsĺigib:!esz-tĺrs

ĺ]isziexiá-s' '*gveielirzeraĺos v'a.gy eg;,,ćb okból tairrliási nsilézsćgge'i lĺüzĺjii sert1{lak ćs

fe]nóttek' szálłáľa:

2tĺ0 kontakt olz ĺ I40 óľa ednilĺrisztľáciő.6ł óra fe]liészĹiiłls és szeľr'ezes.

- (Speci'ális iehctsćgíĘleszi,tĺ és neu:é'lhigiéllćs csoiroĺtos ćs eg1ćl,:i ii-.gialkclzáso{<

teiletsćges. ese ĺlege.ĺtLr treillesz'ke"lési n'silézséggel i<.üz-ti(! g;.erĺrtekeiĺ. se:ĺlĺilcĺ a

sz'ő';1lara: l2Ct] Óla cs{)porios fĺlglalkozás :. kb . 3'ł0 oľa aĺlnrilrĺsztrácló. ]00 ó:.a

szer\?,ezés. Ezek a Íogizrilĺozásolĺ l)en'} a Nap u. 25.ben, i:auelrr más. színién VI.il.

keľĹi]eti i;eiyszílleli z-ĺi!lcttaii. ez.éit ieszer: záĺó.jelbe')

3, P ĺÍ r- és cs a l ĺid ĺeľ ti p i a, i t l et v e cs a'l títl hĺl llz l t I t ťt c i o :

Płĺľkapcsolaĺ: ľBq1l gł6riá6]i kapcsoiati Đľĺ:.iliel:rár.ai küzĺjŐl<. !l]ctve le lki 1:ľĺiblćlllávai
\.ag}'. Fsziciriáu.iai bcregsé.ĺgel ltilzĺic családĺaggal eg.vĹitt éiÖ. \'a.q}. ilyen csĹi!áctago]r

segi ĺe ni ]<í r'ár: il cso i áclo k, ht>'ł:zátaľ to zók szátnł..ľa :

ĺł8í) ilľa ĺĺ>glal!<ĺ:z-á-" ; lth. l20 óľil,aĺlniníszł:ĺiciil^ óÜ oľa ĺelkúsztĺles ć'.ĺ szeľľezćs'

4,l>szi cI nl erúp iiís ĺ!s kćs zs ĺ,.gJ'ej l eszt(i cs o7l oľttl k



,ł.i !.)itłlekĺik'ils.ti.,:tik,!t!ćsitĺ'ti;liĺis.;:zocićĺ!is kú':-';łg;łjie.s:ĺ4'i a,,t1;i;ĺ;r!. i:.rrijc:.ĺiĺ.lc

s73I.::ćl\:iseu7al.:tli;ĺrł 5zcn.-.ectiik^ćl.zellniIeg jal-.iiis. h]l.tejen Í'e iir<iLllásľa. .:sľĺicg

ijll'iiáľ.llsĺtć'-<:.a" orlĺIc:sĺľLliĺtí r.i*rľlkeĺjĺsľe )-':éiialrlcs si.c]nŁ!;\icl( -ś7.ŕu::láľ3. -.\ csopĺlľi,oi:

tĺ;^bi:ek lr'iĺrLscilĺt l-'incL-ti;u bi7-irl1yiti"'lia;.r i.lirlć)ĺoLi1.si]cciá!is oii.iglli:ĺi'.i isĺ:.liic<iisicľii1>itis

ľn{id$Z9ľćĺ al jia 
i llli'l zztriĺ.

2i.)+ ĺ;lľĺ ľsopc.ril'oc.izl1iĺoz-a; . ki:'- .5() ć;e aldl::i::ísztľác)ó. kb. Sí) ĺiľa e.u....lill
.ĺc]eii:i:ĺ;s koilz:irjtáciti. .]{'] óľa szeľl,ez-és. t:kŕj]tćszítłji łliuka ćs iilkćszĺilćs.

h.i ,S:cnlú!;,c.s i,ĺ,łiĺ1koii},'yt,ig'it.:l!łs':'ĺő /ĺĺ.ss=łl.ĺí:,) ĺł.ći'li;ig L.:\(,j)lri.- a táIsźrs kaptsrilati

haĺékonysĺigiriĺa: itjlcs^z'reni iĺívćĺrĺ:. gáĺizis<>s. r.i-cszatlúztidí r,ł9}' ĺá:llziciil. inge rtili

lionil-::l'::ri káció:'a hĺrj Lal.lros sz'cn.:ćI1.e!ĺ szá.i:-iál-:.'

]4 ĺ.lra c'sĺii'lĺ:l.tíbgilrliĺozás. lib.6 iiľa acll.:lirisztľáciŐ. kll.l j ira szcľr'ezds.

elő]cészi ićs. ĺěliiészĹilés

c.! (}l,ťĺ'łz!ł.ĺtłĺ'lĺtr\ĺl:ĺisí eĺií';,cg!ĺ,Íj ťsoi)tt|!: ilözeli hozzzitar-lozĺit e]i'esztctt sz-cnlćlyek

száinŕu.a

i4 ill'a csiłpĺ.lľiíł:gialkozás. kb. í-. (.iľa aĺjnlitrisztrácí<i' i2 óľa eltĺiész-íĺćs.

szeľvezćs. jt1lĺésziilés

ł..! Áĺ]ti.ĺkcľł5,! t',\'(lDÔľ!: rnlri::lianěIktĺiiek sz-dl.lráľa: ĺbl1.a;l.:atosan l::Ĺtkči!Ĺi csopol.1

1Q"| i.;ľa cs(]lX)liĺbg:ŕi{koz:ĺis' 20 iľa acll:riĺlisz-tľzicitj. ]0 i!ľa e lĹiiĺćsz-itćs. s

zČľ\.ezćs.

5' onsegítií kt)zösségek

?Ül2.be:-: lc11alĺlaic:sar:' ĺz Alapíĺváll-v iĺilllogaĺásĺlr'al vagi. .\fťľvťféséL:e:r. az

Alapityány székhely'ť:n iiliilĺöd{i (ilrsegitii csclpoľto]ĺ:

e. Kľeułíl, (:.t0J}ot.r.' beszĺĺkĺtlt öiömkd'pessćgu és éiervitc!ü szenlĺl;'.ck słáI:jár$:

l0.i óľľ, cstipiil.tÍbgla1i<ozá-s' kb' 25 óĺa szci.''ezés és těli<esztités

b.ĺ.Dcpress,:ić.t łĺl:egĺtií {'sop)|.ĺ.. ĺleplessziĺival kiizcic szelnéi1,.ek lreti

ľendszeľesség[e! talá]iiozi iresz.ćl geto csopoľtiĺi:

-iť:1 a ijSo!X)fiĹ)s bcszć|geićs'

c,.i ACĺ\ csopoľi: telrcl'e l]crlesei: mĹilĺödo családokball i.ei:rott szel:rćl;,eiĺ csĺlporÍjel a

Néi'ĺe]en ÄIkolrolistuik csL\pol*l.iôihoz ]laso:'i!,óen ir1iikodő 1?- lépéses ls0l]Üľ1. iletelikóiltj
.iilćselikei:

l Ü4 tiľr crjĹ)p()l.tg]Ýű lćs

ri.,, Szotĺ>ngássai litizĺjłĺk csopoľĺja szĺ:ľorlgásos zar,aľĺlkbłrľ. Ĺpa;liki;etegsćg. ióbiäii.

íśnvsfeltiĺnctck. aĺ;p:c.lĺialitĺi-skclĺĺás. keve ľt sŹ-oľongásQs. <ieplessZitis zar.aľ s1i:')

sz.::l:r'ecJii sze:ĺl{ i.r ck -<zán lłi::a



j (lj ĺiľil Csí)noitirťSZťl g.--itis

ĺí..ĺÍp łé s e k' s ĺ,u p e ľl'. í7i ĺ,í

irĹ:lr,i!].l:aros ireisó lĺćpzćsciilli śs iTll'l!]j{aťsÔi)o].t l],]egbťs,/'élćsr:ii:

i,()ľlĺ:tl]ĺ !!s scgÍ ĺ (ik kćlszł'sľ i.s'ĺ3l.1 ;7í! 1.1,i11 ói..'.

Sł óľa kikcpzt! ii<ili'iľtg é-c sziipc]vjf:c'

2,^!.ĺĺnlĺ!ťłs'niíihĺł!i,łizlĺĺliłł'ĺt'rłl}1oł.t (ćĺis!:le.';!,ivai. c's''i,ig.l;e!'łłinztn'ĺĺi.ľa! {s egćił ĺĺł:llĺiti.:i

ĺz,lłlć:sigekk.lĺ kú:ĺ.ĺĺik łĺćs:'ĺigiilj!tls:lis'ćtei |i>;\iiikozô s::ĺ*cnlbłrĺ'k'ł illui,ĺkłlnit.qht.;:t|!i.st łs

.s -! L! ľ] e ľ v ; r i (i Ĺ.r.'

80 ôľa .

-1.,1.eheisć g.rniib*i-v sľ''upe r-; ĺzĺ ĺ\i a

80 ilľa

4' ij'tzitllł'>ĺe rĺi1liĺis lln.lnkĺlĺ''sł>poĺ.i e.se 1łitpl.bcszćIij- ćs .rzr'łiie i..''í=!ĺ}'s' c,xł4łllľiĺ<; (A Se:rltrleir'l'eis

Łlgyeteme C\'ĺŁi kĆpzési rcllilszeľében ĺriĺhľsclitĺilt képzés.) :

8(] iiľa.

2Cl2-i:en i;:<iítctt Lĺikepzo cs()pÜ:.: ]<ĹiisÓ szakcln.lleľei( szliinźij:ä

Kĺ;łłp;tí ijrlislilł:l.tĺ!i Ĺ..\Ü'Đtil.| 'ĺĺ:g'ilł:Í .io1lĺtł!kĺt:ü5ii 'ÝĹĺkĹ!lIhe;.e!: :;:ĺllĺziil.łl

100 óla

Ił.en ĺłt:ivényekefi ťa ! ó ré,słvĺiiet :

l. .I'ł'bb 
s,Ĺat{mai fĺirunrołr. konferenciárr, lićpz'éscll lreszánłcl!tlrrrl az .Ąia}ríi\.ánY

ter.ćken:.ségći.oi. ig; e Viselk'eclés. é*ą K.ogniiiv 
,l 

erápiás Eg;,*estiiet lĺoctbľe;rc:iílit!ĺl ĺi

TanL:lásl:ríihe1y n,:ułltájđ:.ól śs az éľz.elmijeg laŁlilis. öng;,-ĺiltclssirgĺa ćs iľliuisĺr'ezéľelĺ

viselkedésre hajlalllos 
.oo:cieľiine 

szenrél,r'iségzavaľak oľságos ..'iszo::'v]atLrati ľg;iedtii

álió csopĺlrios teľźq-.iá:árłiI. a Szeĺnćl-vkozlcrrtú Psz-icj:otĺtľápíás Eg-vestiieĺ

konÍ.eľeiciá.ĺáll a szelrié]-vkiiz-''rout'ťr nreglt<!zeiítés és lrróciszel aliaiil;iar-ásál..ii,

.2. Rćszt vcÍtiink .r VI ĺl. I<eľtileti Keszt-...űg"r'áľ Köz'össégi Iĺáz. a::gLlsztlls r,ćgi

ľc:r.dezi.'ć:lvén. allcll i'"osz.ieľctl n]i:lit.iitlk'ĺle ter,śkc;.:,vség.'i'lllkcr. ćs ;s:,:':cľcttlljt*szlii

..i()iói(..ćs;lľo1rićr::aĺłiľé:.o kéľ<jílí..'clĺ lĺiiĹjiié:-.i lciietcsć1lćve! velliik icI a kapcsolatc-t

łz' éľĺjeiliirlłii(kei.

ltl' osszcfoglalĺĺs:

ĺ\z Älzpíri.ful''' -] :nĺt;.i].iszcjłiil:áľ!s i.:lulikĺĺcs<lpoľ: i.iűiĺo<lÍcrĺisé'''ľI (ceeiĺ' k.ifi:l kťuő

lniĺlłi:ĺiik a \i[ĺi' Nł:1-.' Lr' 2.j łiiiliti bć::ie:lićil;vbel). crr,;r.']ieĺt |iii<dpze.Li (inkćnics scgiĺ(ik



ćs onseg.iĺć.l iiĹizij:sćglii bľr,i:niislľ"ui ]ćtl.cil<:zotl lĺl'ľl1:i*x :r..cj1tźiii:ig:ć:lćs scgiii)i

ľeliĺlsze;.bell iiitjĺl ci e ieilĺi pľoblćltiik. esziciliźiĺri:ri zar.t:l.ĺlli rlriĺtti ili:zzii ibrĺitr1ci

szenrći1'.ckľt- pál.ol<al. cĺalád.:kat'

]Ül]-l-.ľt45łiosz-ĺilrríLrĺ:n.r,ĺii1or..segiisćgei.tiki'ki<Ôz'Ĺĺl j5ť:rijĺ..l:naii.i.It':l,il(c7.o

szc'rnciv r.ł:,lt. 'Jrz- c]lárĺlit:;z.c:lrćlr.q:]i ĺ.cići \illl. I<ei'tijťti illtćzĺ:ldn1,cli iľii:lr íiĺ:ilák atz-

.Ąll'ipíĺ.".;lll1'i,iĺlz. u ii)bbj lrriis [r*capesti i:rlcz-ľn.ii:-".ekbiii. inteľ:]etľ(ii. :sl.l;ciil-si!|<i!;i.

g;'.Óg1.r:L|.',ag1. !łez-elćs aletĺ :il]ó kIie useiuken keľeszttil .'jagy szai(t}la; pLrilikáłiólĺball

szeľepiő jnÍi-;r.i;iácii]ĺ ĺrliłłjá:l jLitoit irozzĺirrk' Ą legtobb klierrsr a S! Pszici:iáiriai é.s

PszichoteľiipÍás ](Iirrikzi kĹilđte l-.ozzánlĺ' ĺle jó eg-v-i1rĺr1űk'ödési r'iszon).l.ali vÚig}'ul:k i:

kľiiiict többi n)ťlli1lĺll:giťi]és iritłz::'léti'i.ći.c]. kici:lclrcll il -q7-igolr]. és az Ĺbrttićsek

A ląriĺ'..á.nil1.al.

,i.er.ćiien;tsógĹlnk;.ol 
r'iibll sz-alinlti ;Liľt':;ĺoll. kćpz-Úse:: t--cszťrrl.lc}to;i]ĺ'. l.r:.sz| r.ĺ:tiĹinł :t

Kcszt;.l-ig.vál. I(czossśgi [''[ztz- a:-rgttsziusĺ szt..badtéľĺ :.enciez'r'ćlr:.ćt-:'

Itr;',ľovábbi teľveinIĺ:

- kt t! í g i ł e ĺ ł lt a ł l.,l,s é Q c i i,i k ĺ ĺl b' ĺ tl ĺ ĺi't tl

. ĺlcitli gi ĺ e l'! k en.,- s ú q üľl k b til, í,ł ć s l.,

Az- orszägban eťdig mćg lrem ałkaln-iazott, seľcĺülő és ĺein(iĺt ćľtęini sćľül1

szeIĺlćlvc]< szái:lłua. r'alanrini sei.ciĺilÓ é-< ťelnort Ąspcľger szi;rdl'ĺiľĺlás (e l:yire bkťl

ar|tifyn]':s'} szť!nć1}'ek számáĺa kidolgoz-ĺ:tt -speciáiis viseliĺedśstelápiás pľogľat:loka:

szeľe-tlrénk e}lndítani. az e]Óbt.it leľreioleg VIIi. kerĹi]cii inićzrnćir.vck gollctlzctti:lillJti

C's'll}-loľĺtrs r'i'tci]<eiésÍeľápiiis 1:lľĺlgľall:oi szeľcĺtl'ćni< Ł''er'ezetľi riiszłexiá-".

hipeľalttír, és ĺig1'.eielrlzavaľos ílatalok sz-ámára az eg1'ćni íoglaikozások
kie.sćszírćsekélr1'

Ü.j cnsegíĺo c^soporlot ietľe hĺrz-ni zr'ieľłipiús proi'Ira]l].iainkba|l ľés7-t\'evo. \jag-Y

lIláľ azok.oi] Lĺi<eľĺ'rĺt ćľzellrlileg [a,oiĺis sz-eĺrél;,'isćgzĺli.zirllan szei:r'eii(! kiiensel<

szánrám'

Tcr'ábbi Vill. iĺeľijlcti in1ćznrĺjl.r-ve|<ke! telĺlezzrii< iblvcllrrÍ a iiĺlpcsciaĺoi. ílv a
Cigálrv Önkol.ĺill'1'.zariai. eg"\' l.i)n.ra prob;énakťze]ő csoport elin<iítása éľ<]ekében.

Szeľeinćuh tot.ábbí ĺ.lsatoľnál<at iĺićpiicni a \,'ĺlI. kcľĹijeiĺ lakĺ:ssiłg Í.eić.

kiiz'Iemśn1,i nlegie lcnĺetrĺ \ićig} il:te ľjLit aĺ.ilri a .l{izsel\áľosi ľ!ĺľlapilan.

V' Elćrhető további infornráciĺik łz Álapínány tevékcn.ľségéľĺil:

rr.rł'ił.. ltap. !<oľ. h lt. r,r'..viĺ,. cli szk. lr ;.i

20l].{1Ó.j0

c'L'. Raikclcz! illvtl

:r N zp.i(ô: \1 cll ĺłĺ | h i gić:lćs .Ąl a1líli,ál..;. kćill.; sc i łi i e



..1^ \ j\P- KÖ í{'. 
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Ii li,ł'Á I'l l | {; l É\ u$ Á.I 
" 
l\ PÍ'I. l'..ÁX \,

ćr.os szaltłnai ĺeľ\.ť1"rt1 201.3

I' ,Ąz .ĄIapítvány eĺldĺĺli tevćkenységćnek Íb|vŕatása

I. Ii gjl [ ĺ1 i p 5 :.ic h ĺsÍ e ľ ń p i l! s ć s n le n Íd t h ig i ĺi n łs Ja g l u I k o ĺils o k :

Fe]niitt is seľĺĺĺi]i! eĺ1.i.tilri i:szíchłicľťlplĺa- lallúcsaĺlá-q. jicrnzultácić' tátnĺ:q.aitl
beszé|1:etels. !ĺľĺzis;<ezelcs: -czĹiłsóg ese téil iiicgćszí:ŕ! e]ĺiutszeľes kcze lćs;
hozz:áial'to'ł..łjl tłl:ácsaĺlŕs és kolrftliłźició: ci:agnoszii|<lis cćI'Jl sz-il,lĺl,izsgzi]ai' lĺćrćsr,:
sz-ekr'éi enréli1,' kćszÍĺés.

,A rłlglĺ:liĺ.lzlisoi< c1łĺl-r: ć'',łltn.Íłl!'t,t,ĺlłttĺĺĺ.ĺ.ln. de.8.ĺ.i0 es .Jil.2Ú.00 óra közöĺt za.ileulak.
ťg)iĹll)iIeg eg.jefi{']isĺ.l iciĺilonĺckball- az óv nlildelr hétl<ŕ)z-nan.;ár- bizĺ-.rltos csetekbelr
Iler t',d1;i ria1lt.kĺ::i is'

:\ 2Üi2.beu ĺťijťs:iťťi <lľa.szťĺl-' cnrelésći teľr.ez:-ĺik' tobbeli ]<özölĺ a V]li. ke:.Íjlełi
klien.sek ]Útszánráriajĺ g}'aľa;:ĺtá5irr'al. 'Ą teljesíillrélry Í.olĺoztisát a psf:chÔĺeľapeuia es
tlłkél.rtes secítÓ nl uĺlkai iĺľsak szĺłrrának nĺjr'elése teszi l ehctor,é'

'2.Specitilis t;épességvizsgĺÍĺĺĺt, tłlltĺĺcsłĺĺłtis ćs kĺlsł,sěgfejlesziĺí ltlenÍ,dIhigiełĺé's'fog!aĺkozrisok

tlĺtlulú's,i 7aĺ'6l'ral liiiłtĺő seľdiilők és JiaÍłtok sztinlĺÍľa

- Kt:;lcsĺeg/ilĺnłt|ĺ.ćs' [!1,1ya2ę,1és !tlłl"|ĺt,'s,ttĺ,!ó.t,,ti;et,,itiĺĺ,t kĺ!'ĺzsćgici!t.ĺ:łć.r
tiisriĺlxiti"s, 'fi,gĺ.tĺi,in:lĺl,,(!i.tis. l,tĺg;ł eg1,ćh łłI'hćĺ ĺłĺľrulú.yi :lĺ:hł':.sćggĺłĺ il!:ĺk| 'ĺłľĺliiĺőlt ús

./i 
j 

i l,!i ĺ ĺ tł k .: : ĺ'iĺl l i'i r u'-

.ł. ibglaikozások e gc'ĺ: tĄ..ile n.ĺĺ:ll},ĺli"ĺltlĺłisĺĺł'ł. ite.8.0ĺi.1s cLl.!0.{l0 óľa kťjzöti za!lanak. a
i!éĺ.2 1'agy. 3 nap.iáł. ľg-r.ĺ:rniieg eg].ezteiůft időpontbali.

]0l2-|len re;jťsjieti ĺilĺtsziĺll'l lli!l..eićstii ĺi:!.\]ezftii(^ a \il!t. kcl.Ĺileti itlĺeľr-cek lćĺsz.lin:anĺrk
el...lelćse l':':eljcii. ;}' ir:ijcsí1ĺ.:rÚľlv llii\icIĹ(s((i u'T.irnlilĺisirilibclr, li'ltlnkacsĺlilclľil'i;rlt
isn:eľisćgel:eŁ lli;',.c|ict]ćss ćs a i'cľ\ ťZcll ri j 1r:.ĺ'gľi:n':tlk . il;ilózĺ:tćpíiés. c-\opoił05
iiészsegie.jiesztĺis. sziiii)-csopt-]ľL ir]ditása - ilL!.: le.iIelrb) ĺeszj ]ehetőr,e.



i;:.:,-cł i: ĺrl3lłikĺ.lz-:i\ĺlk;..ci:: łl ̂
\ĺrtrl::' 

].5.'ocn. halrel':-l e.q.',;rliisik. nelri r-ĺlrkoĺii:iitlvzatí
Yi]ĺ, iĺrl;-Ĺi]ctj llcil'rzitl<':ll z-łljil,:llltl':. ťZćL'i iť57ť]ll ztiľĺiiľiĺ:t.)

-i . l,łiľ- łs ĺ'słĺ l ĺi łĺieľĺí piu' it leĺpe t:słl lĺi dl,łłn itł |ĺĺit.iĺi :

,,\ j,ł:i:ii:]lttlzaisciĺ tl.qrl..:: <li.!..tĺi '/o|\,l.łĺilĺlĺ':'\4;1' ź1csaiáclok|ĺĺlĺ. łłi:.ĺ;l<kal ČqvCfte tcli
lrapoĺ.orr ćs lclŐtrlontilar:. ctc'ĺł.0Ü ćs cl."l.2C.łi) ól.a ioziiii zĺl:lanak.

4. l,siic h oÍcrrí p iti.r tis kćs :sig/tj ĺ eyłÍłs t:so!łłrĺok

tl.l ĺ);łl!ľiĺi!,.lł,l'l.ite!!ĺ,-,ĺ!,.:'rĺł,ĺ.ti;;!ĺĺ:.l:ĺlt'.iĺĺ!i; kti.s:.sĺ:g/iiiĺl,:ĺ.łt,í ĺ:st;!;ĺ;ľi. boľĺleľĺ:l.:e
szeľtlći;'iseĺza.',aľbalt szcl:r'eĺĺo. iiieĺi'e ćrz:ell-iliieq jtli:ilis szclnél-r.ek sz-.imáIa -
\{aľsc]:a I..;ncliau bi';ĺĺl:,:,víiottall llaĺclĺc'nr' si]ecĺájis ko-el:itír-viselkedesterĘiás
l.:róciszeľéliek ai kal il:azásávai.

Ä pľtrĺiľilnl l ir<jlla;:trs :łĺ jl:.i sz'ĺli-rstet jcs?.áll:ítl.zl ,lg<i,t: évłn dĺ '!łli.l;tĺl,łlcuĺs'ttĺn'2'
l:éiľiil-izartrĺls cso]]oľ(ĺ]źi:l zlł.iiijt. . ilĺtiliii iiapoiĺoll. d':. l7'()0 ]9.30 :g' í.aľłó hetenkśĘt'i
Í.ouialkĺ'rz-ťtsl'i< i.cl.iľlá.júbilr,: ..\ csciloľtolĺ to\;ł]bbi 1bl*ĺaľłittĺ'is rlliikiĺĺlteĺéséĺ',eľvťZZi:!i. Źl

taĺ.al)'ĺhc-z lĺći:lest l:śl:iillr. ĺi.ivel li:e.g|}ől.cli leĺszálĺllila]'.

b'i Szci,llłiĺ;:c:' lĺaĺi:iĺtl;l.1,'stigĺ.cil?'s:!ő ł,ils:i:ťľrí\.) !ĺ.ćl''łĺĺlg cJ^Opcŕl; a t:iľsas
liapcsoiaĺí hziie(iio:^;lstigr:kłĺ ĺt.iieszĺeni liír.ii:ió. gátlź:.scls. r.issza].:ťlz(:iÍćl Vag}' tánradi.
ilrgeľtii1 kolnirliiuĺkiiciĺ:ľĺl ha.ilalrĺls suĹ'|Iśl}''ek s/'ŕrnl.iu.a.

Ą csĺl;roľíĺrlĺ 3 ĺ.łóiltł1:lĺł-s ĺyľnIłs'Llltlltlil. eq}'efiel.e{t hćsiĺclćlu1áni icloponilran. irere:rkÚniĺ.
aikalnialrlĺénĹ 2 ťlľús tbglallĺclzĺiso]< fill.nliá.iában za;lalrak. Az év iili1,.al::än legalább 2
il,veti tl.tľnust szeľeti::énii lei-onr.ĺliítani

c.! C.l'ĺis::iłi<ioĺ,ęt;zt|ĺ.tĺ t,iő'rľ'ęĺ!ti c'.sĺl1toľĺ: lł(izeii ilozzátal.tozĺiÍ ľl.,'eszlett
szenré! 1l3|i sZá;],lál.it

A csoi:c;:tciĺ 3 ilöľlĺ,ł/los /uľ;ltlĺoklltĺĺl' eqyťzteĺeT't szotl:bat <]ćielottĹ \jagy héťköznaĐ
kesódéilltlill; iĺici;:ol.ltbĺlll. heĺenkóľ'ĺi. aik:rlntaril<ćilt ? olá-" t'osllalkclzáscllł ŕbľmajábaľL
zaiJailüli. .Ąz- év Íi.li),alľ;á:i 2-4 iIr,-e;r ĺ(ll.l)Lĺsi sfci.eíllć:.'lĺ !ebon3,ĺllítar.ii. a jeIelli:kez-ok
Jcitszáłlĺátó i ľiiggoell'

c|.i .4iĺti:kcl'esij Ľs;pÔi'i".l11tinkŻ}1ćlkĹil:ek sziinrá.a: Íi-riyanzllosall lllíĺködo
csoport.

.Ą pľcgľaĺ:l ? lłĺilli:p.;-s łrr.áľĺ ĺziilleĺci ĺesz-álrlílr,ir L',ąĺ:..,j (i|,,łt1 ĺiĺ'ĺisi.\',ĺłlllĺ'lĺĺl'.,łł;i zajlik.
eljk;rl'::izu:lĺćl:i ] c)l.ás. ĺlciellktilltĺ .łirgiiliiĺĺlzísili< ĺt:ľľl.:ĺljábail. eg'1lzÍc[ťti. ilćiközl:ap
ĺjćie ltití idcipoĺlillĺrll' Á ťsop()It tĺ>.'.ĺiL-.hi {:oi\.íinl$tOs ľlĺikĺ)ĺiteleset icľl.ezzĹik. u
ier'al.r'iIloz i;ľ1lľ-r:::c'iriiiil' ĺ'ŕirei ;..:c*r(l'i.cil Ićrsziillliral.

5. Ö n s ąíł łi lłłĺziis s łĺ 3 e k

a, Ki'ĺłł'iií',. (.'\í)))!)].ĺ. ilcsz-Ĺikiiłi ili(!nri.ćt'lc:ssł1tti ľs ttiľt.;i.ĺclii sz'enić,li'gK szii!']liiľa:



!] ĺrĺ!lia;: ĺ-l-r'ilr; s,zi;nľ1i:1 ics;ĺl]l;r:ĺl'':l ť,q{'\: (;!.ĺ.li iiĺ.ĺľ:ĺ).i:r,ul!,l:^tl;-: I:iĹiltijĺ.lili. ilcli
ľľllĺ'isz.eľcssśgĺlť]. CsĹ:i(j't('il. dL:, i.i'ĺji)- i'::.Dĺi-i1l tĺli.1ó ícĺii1:oni[-.an.

i:l'ĺ ' 
j)tł:ĺ'tl.s.s:ĺti.s ôĺi.tĺ,.ĺ1!ili ĺ'.,tłi1;ĺ;;.ĺ: i'lc::ĺe sŚziąi\,a: ki'!Zdí szeĺrlć]-r'eli' i:e{i

t.ťi.lrlsz.ĺ::ľ1sstíql'1ei iĺiĺń j lĺĺ>zĺ\ hľs,lćĺ rrĺ:: (! üs.)i'1.)ľtiei

\..';ĺ;.i szi.!ĺcl llćĺlĺĺii. ĺ,.gĺ;'t-; łľĺ ii lii lĺ;!.l.łĺĺlllltll.ĺĺl;: lilr,l]<(iĺiiiĺ. ileri ;.ellĺjszcľcsséE::ti
jĺeicl ijil. l 7.ÜÜ- 1 ý'iił. i:r iĺllĺil jciii;xli:lil::;l.

c.i ., iłeł':tlal|łna-łľn nli|iĺ:i)ĺ{ő ĺ:'ttĺiĺiĺ!łL.ił!aíĺĺ gýrnnťkłi '. (ÁC,4 j c:.l:łpoľl

N;vziľi szi,il.ct i:ćlktiI. łlg2'i': t,rĺłll ĺii !łi!.;,;!lll.irĺlĺl,rii;ĺ ĺl,lljl<ĺ:ciík. |ret! ľe;rc|szel.ť'sségge]
\:asŹi]llet) du. I s.Üű. i 9. (]ĺ]- j q t:litĺi l ciŕipol:Lililli.

łi.:',5.:ĺlĺ.i,l,l'.]ci.ĺ.r ą i k ił=cĺĺ.ĺ k {:'\ 0j )r )i. t ĺ t !.

N.r*'/rľí sz-tĺlrc1 nélkiii. ĺ:ŚJs.: ełełl uĺ ĺ?li):anlĺllŕj.Íí1,? mĺik(:idĺk' heti ľenĺJszeľességgel.
s7Ł)ľ.1Ź: d'!!. i s. ĺ}{)- 20. 0c. ; g 1aľl<i ii.iő;lo:l1ba ll.

6.'Ii épĺ.ł:s e ĺt, s:a p ar,,'ízi ĺj

.|'o].yllirraios irclsíj kĺlpz-ćse iriíĺ tĺs ĺn:lltiiacsopoľt lileĹ2l,-eŠf-dlćsek;

1 . 
(. ) l l /,: ěł i e'ł r e p ĺ ĺ (i k k ú l;z ć.; e t) s't: l i p t: i -; ! : i r) i ĺ l'

tĺlľábbi S0 ilľa ki|ĺé]-'z'ij iľér.:inľ ćs sz-.Liłc;.r.íziĺi

N1.iiľi sz.iiilľici iľsziil:rĺ1vit ł,.3ti'l: '.':t'liĺ ti! .!ilil:ĺĺllĺtłĺłssĺli.1 Za:|lk', heieuiieĺrti
gyźii(Ĺ)ii }ä!lga i ]ł ecld ellkclľlt i 7. Ü0- ! 8. 3 0- i g

1..!anlĺtismlÍĺle!}, łnu,noc,o,zorĺ ĺdis.:]ełitil,tti. é.t.ii,q.ł|ę71f.ili.tfl.r4l ć.l e'géb Ítř|12r!ćtsi
ĺ'iehć::segeki,'el,!:łizĺ'ĺĺÍ!łkljs::s.t'Íz!ż:i!tł's:ití'rr.il.lĺ.ĺilg!uikĺ::tl'\:!,i|:ei?hť!,L!k)łitl'lľłkłlregi'lc.-tz

.s : lĺ ľ'l ĺ: r,,'. i z i ó i ĺ l',

ĺor,ábbi 8(i (ll.a

Iigés:z úven aĺ '/łs|ytĺmł'łiĺls,l:lfi zei|lk.lretj 2 óIálral:. heĺeckćnti g1'akoľisiĺggal,
szelťei' naD(!I(olr. nleqcgveZćS sfeľil]ti iĺlolrontban.

2. (Tchetsegnrl.ilrcl1. sztrpeľvĺ::iĺ|tIil

tot'ĺibbj 8ĺ ĺ':ľa- llel:.r a Nao iltt:ai heIviségbei: zĺtjlik)

1. Ps:ithĺ;łeróuitis niĺ,łnkał':łs1lor! c'\ci!nr,!he'y:,:iii- ę,'t .s.:u1len,ízic.s t:ło1xlrlju íA Serlr::eirľeis
]lĺ:r:llelrl- C\'ĺľ kćpzĺisi :.e:]ĺjszsľii-.c;.l a'k]ĺľclĺj jĺáĺt kćpzćs. l :

ĺlr.zil:]:i 8i) lil.ĺĺ,

N.váľi szĹilic1e t ic.*zán':ĺir.ii a3ĺi,t-. łii'cĺl ú1 'ii)i}'unĹrĺQ'\lLĺi z-ii.j!!k. ictr::.lkćilt:
gYaii()ľisáĺłĺ].:ii. csi,itĺ)ľlĺj'iiijniĺilli l 5.ÜÜ- l :i.0{j'ig



ĺl.,{ ^,1|apítĺ,ĺll}Y {cl,illicn1.ségćncli ŕoĺ'ábbŕe.i|cszĺósc :

l . iŁ l) : łic h o Í ę ľ ti 1l i ĺi s hÍ u n k łĺ c s ĺlp u ľĺ l ćĺ s :,ĺi ĺ ll ti ł l ĺł k b őv í t ć s e :

- '\:L.r}!łĺ1?ĺj(,|.l(ii -] iiir'cl ilz ÖIli..'lr'!.ls Sc!:ir(.i \.'{t'illkacs<;1;t-lĺľ sikeres
pszit.iloteľĺipíás ztlľĺlr.izsr:z'.t teíi izrgiiri iĺt>zĹil. i]zc;l lĺír'Ĺil L:ráius óĺa 2 ĺrj nag-r,
iapasztłlial'inl rerlt.le ĺ|ĺez.ii irsz-ici.,iliĺt:;. ilJetr.e psz!ci'lciliuus psziclio1eľapťtlra koiiegzi
ii'apcsoiócloti az- ;1.la1:íĺ.áll1-'l]OZ. tfr:l.! l:c-]tj] eil|rez a lrtlnkacsi-.pĺlľtlroz.

2' ,,.|z önkéntes SeŚĺlíŕ C:solor| !éÍsztÍnrĺinak ls(ívíĺćse

- a,ĺ-:il1':ĺĺ:lillleĺ lrĺi )<iićpii .sz-erl'.ći1.t:lĺ pĺi1.liĺsłr <is lor'ái:lbi Ĺ]Ő\,ittis (](b' .ś-{ltií
l.:.iLilrlĺalzil.s ĺ.t-'lr.'et*icj: t:łsosrlľlralł a ĺ:luc1a1:esli ::szichoterĺq:iás is nlei:ŕihigĺénés
kśpzćselĺ. i|ĺĺ:(l.i: a psz:ll;rllógus alz:pke pzćs iiaiIgattii kozĹ!l r:f1npii'ielentĹez.okeĺ. :\
liapcstllót1ĺisi ieĺrĺ:i:ćĺ'qć'geĺ l,:reghiľc1,:t.iĹik ezekel-l ai \éj:zćselĺen.

}' 'Ą 7,łnuldsnzíihĺ:l'Í. ĺĺllłll'łtucsopoľÍ levĺĺken,ĺ:segének biívítĺlse

- kcľĺiicĺi ć: oľtzĺl3ĺ;s hĺ.iiĺj:ĺĺĺ ć!iĺrLi'\'d:

nlli"iu.ylóĺ a Vlunkacsopĺ.iľÍ tít{łiai eii<cz.Ĺ{téiĺ u kapcsolatćpíĺest :réllún1'. spoután
ćiLlekio<jÓ r.iĺjĺiki iskcijál,ai. ilieľi,e isko]al pecĺagogLlsszri. 'I.öbb Ĺiteltlben ĺövicl
ltĆpzésel<eĺ' ĺelllczL.lei< a szol.trsabb kąpcsolatL]: igcinlllo. és a tantllásĺ zavalĺri< ier,íta-sa
iľant elkł:lclľzett pĺ:daEotL:soii szállniľzl. az cgy.sz-eľĺĺlrlr sztiľésj ćs pľoblénlakezelo
t:lóriszei:el< LreÍnl-:íiĺlsil e l.i.jekćĺren. Cćli'.r|i ĺ lĺi|łtii:z-e:t pc<lagigusckból iĹi.nb közpollt
iéiľelicz.irsa ćs ezelĺtlťil tlľ-qzźlgĺls hiiIczat kićpítć-ce. Hhiiez aZ uĺszti,,4o.s hć,ilôzathc:
!łapcsoiĺiclľ:a eg.ł keriilł:lĺ i;ĺiióz'ĺlt. al:lc}vllck lĺíćpí:ćsćhez- a ke:.i'ileti iskolák;tai teľvezik
fcl'"'cĺnj a lĺapcsoiatot. ĺs ł sl.ogľanl ĺľatlt e ij(otelezőĺio leĺia-ĺrĺigrrso'h szálnáľa hason]ó
kepzést bizĺosĺtani.

tĺl|!.ilr.,i:Iłĺ.|.::Cpĺ(:il!}i.j'bł,}1 irol.i.l'clítií|< l*' ĺiz cIs(! l<élzóst. a tol,áblrla]ĺbłur
nei.vcdi'vur:kĐlri icľr,tlzittL h:lsoľiiĺ) kćpz.ćsc"i<eĺ' ĺr kśpzisi;cll :.ćsztvevo pedagógusok
ćľzé]ĺcnvebbć l'z.,jliĺk a kii|ĺjlłl:íiz-o eľedcĺĺ.: s1:cciálĺs 1artr]ási l,.ĺi.tll.olĺ íěiísnlciéséľe és
ÍeInlćl.Ćsćic. 2i2 g91;q7L.1.liir;- í.ciicsz'tii tecl,irliiĺilt aJkalillazásaĺ.ir' az ctr.iĺ:lettck llieelš,ĺelő
tánlogatásiiiłr és ĺcvĺibhi segítsésli'}e7.i t].tiŁltäs?l'ą.

- kłlnpĺe:' kész'te g/Ł! le szĺ<Í-oĺlíslliĺli'tĺ ib'iĺe.ĺ:ĺćj, ij,llt:ľłćkeiĺź:;l 
'iĺĺl;íłłi

Ĺ''\1\)o|.!.p|.(!łj.Ĺrĺil !tĺiľillťłsi :tllviľrłlĺ ĺłĺĺ:tit.i saľthiiijk ćs 'tiuĺĺ.ĺ! iblnőlĺe !: s:ilnúrtt

s:'łli:ĺe n;hĺłľÍĺí! kĹ)'.i|jiĺ|i i'i ĺ]].i)!iillji szeľt.cz-ćsĺli': ĺlz egvćlli iićszsćgÍr.jlesztćst
ígśl:1.Iŕ! k!ieľir-cilllĺ Ś2ńlllĺli'a. ;i7 Ĺ]g!úllĺ l.Ćs::slr.gf ujieszićs nlcqiezdćse. eloĺl tr1g!Lrk
jiĺĺa.su.ĺni a cs(}Lroik-11) vĺiiil ľÉszl'tite li

\o,,:ĺ:;l;bĺlr.dcr,,łi'li!>ĺ!ľllĺł;'i;.en:i'}helćĺlľ.] r'i ĺt'ĺlijriii jłt|írali ĺtz cisć csĺ'lpcľ:ĺri. l':izina
ilce1.cłli:vel;kśĺi iĺlc]ítaná.nk tĺll,ábŁ,i c:sĺii;lľio]ĺni.



'::r 6:.il1ll':L:iiĺi.! hĺĺii.Lĺ.l :ĺiltlsll illlcĺlzir.ťS(]lr():-i ii)il)':l,liiilr:ln ĺľ:.i.:,,';,'ijlĺ lĺl;,:i,ĺ:lítirlii. Ilĺ'ĺ
rćĺ]i ilir1:i:iĺ;ĺ:n.:t]]ił;i::'litĺ:iićlil ll;iiri r,( ĺiĺĺis - iĺśszsľĺ:ii:ilcsztÓ' llitit.i:t$fť;'ie;i!ľliás ćs
iili s:rl eľc ii c l c l ll ck i:ŕj l iil io csĺl;lo l.i lil ľia. I kLlziis ĺ.tl n:,.1tiáb,*l;.

- !ĺ,łiłil!li'l'i:lĺl'ĺĺĺĺ;ĺĺiłĺl| ĺ;ii::tĺĺi 1rcrĺntkciłł'ĺ l''łĺ:l,aii!.s.:iĺ|iíĺłĺ.: 'tt::ĺ!ij ll:.Osi.(jti1.'

Si:ciizliis pl-olrLćnlaLczcli).t;inro!att') csoĺ)|)ľt. ni.l\.e t t-!]\ ĺa;lulá:j zar ł;.szalićflt)
ili tti:i..'ztllt:.-c ć:.. c!.} i:lsz-!c i;c'iu:l'zllriiis CSoi-:ĺlii'.*'"'.o,-ieĺ} .;álai()s ;i:l.tl,: |ił: iiĺ;.s r czct.

S:e nĺł,nlbĺłl'iĺ.ił hiľ':lct.iiik lllĹ'g a csoi)Ô'-iot. ćs .5.6 ielerłljiefíjné] ĺe].!'ez7-l.i( e lin<litanĺ. a
tĺ:i.łibl,:i'ĺJi.iral.. ii:il.ll:r:aiĺlsałi s7e!.et}.:ćl']k nlĺi|iĺidtr'tni.

-}, {ij łłl u n katsĺl1lo ľĺok ! ĺĺ! ľeh ozĺís ł :

ł' !] ľ ĺ ĺl r, i't,j l' i ; j 1 a. i, ll ľ i i j c,ĺ :i <l'ĺ ć s ĺ' l s l g ! ! ł i i ll l l n']ł ĺ l ĺ,''s t l p o r ĺ

I:.: til'.iĺ:lĺlliĺiľ!tii.szel....czoc|ő nlltniecsclpoI.Ĺ. Gľóg-l,peclĺgógLls' pszicholoŚ]us és
&1eLr!ź!lhjgĺcnćs sZe.kťl'l1bcf aIapkćpzetĺségĺi p.szich<:ieľa;;eu1a i:rttil|<łĺá:.salĺb<,l1 ált.
1.'ĹllÍiilĺĺi szĺLi<ĺ.ĺ:,ĺjzt|<lil.: ianrriľnálr1,'nzźtsźl iil:)i)"'á}l gYti:totrśk Ôssz-e zrzokĺit a tŕjbb
országbi!ll elet|:llćnvcscľ il}kzilnltlzott 1ĺogn:łir. vise Ilĺt<ids k:esz:sdgłe jlcszió
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