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A napiľendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szerú szav azattobb s é g szfü s é ge s.

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

Budapest Józsefuaľosi onkorm źnyzat Képviselő-testülete 53l20O9. (II. 25.) számilhatároza-
tában döntcjtt anól, hogy közművelődési megállapodást köt a Leonaľdo 41 Alapítvĺínnyal, az
onkoľmanyzatkozmuvęlődési feladatainak végrehajtása éľdekében. A szerződés 2009. máľ-
cius 11-én keľült a|áírásra,hatźtrozatlarl időre, melynek keretében a Felęk egyĹĺttműködnek a

Józsefuĺáľos szellemi vonzerejének, lakosságmegtaľtó képességének növelése, a civil táĺsada-
lom kulturális önszervezőđó tevékenységének eľősítése, a kerületi lakosok életesélyeinek,
életminőségének javítása érdekében.

il. A beteľjesztés Índoka

A megállapodás 11. pontja előfuja,hogy az Alapitvźny évente két alkalommal, minden év
július 30-ig és januĺíľ 31-ig írásos bęszámolót juttat el az onkormźnyzattészére az e|oző féI-
évi tevékenységéľől.

ilI. Tényállási adatok

A megállapodás keľetében az Alapitvźlny véllalta
- ahátrányos helyzetllľétegek kultuľális elesettségének méľséklését,
- hogy részt vá||al a kerület kulturális éľtékeinek, hagyományainak fe|tárásábaĺ, ffi98-

ismertetetésében, ápolásában, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenysé-
gében,

- a gyeÍmekek és fiatalok művelődési, muvészeti és közösségi életének felpezsdítését,
- a kęrĹilet környezeti' szellemi, múvészeti éĺtékeinek gazđagításźi, a helyi művelődési

szokások sonđozźLsát.
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- az egyetemes' a nemzeti, a nemzotiségi és más kisebbségi kultuľák megismertetését,
gyarupításźń, a különbcjzőkultfuákközötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.

Az AlapíBĺany megküldte a f0I2.II. félévi és a2013. I. félévi beszĺámolóját, melyeket az e|ó-
terj esztéshez csatoltunk.
A gyerekek balesetmentes közlekedését segítő programjukat továbbra is folyatjak. Sikeres-
nek mondják a Grund közösségi kertesek zo|đítő ptogtamjtt, valamint a Pálutcai fifü témájú
köznevelési programot.
20l3-baĺ a közösségi kutyások keľt megalkotásán dolgoznak, egy kutyaparadicsom létľeho.
zésaa céljuk. Zajlanak a Pannon Egyetemmel kcjzös drámapedagőgiai képzések.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

Az Alapítvány aĺyagi támogatásban nem ľészesül, ezért az alapszabáIyzatában és a megálla-
podásban rcgzített tevékenységeket anyagi lehetőségei szerint valósítja meg.

V. A dtĺntés célja' pénzůigyi hatása

A döntés célja, hogy az onkoľmányzat elfogadja az a|apítváĺy szeruődés alapján végzett
munkáj át. Az éves beszámoló elfogadása pénnjgyi fedezetet nem igényel'

vI. JogszabáIyi kiĺľnyezet

A Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuaľos onkormźnyzat Képviselő-testület és Szeľvei
Szewezetí és Mrĺködési SzabźiyzatarőI szőLő 25l20l3. N .27 .) ĺinkormanyzati rendelet 4. męl-
lékletének 2. 1.7. pontja szerint a Humánszolgáltatási Bizottság dont az onkoľmányzatkoz-
nevelés, közművelődési, kulturálís, spoľt, egészségtigyi, szociális, gyeľmekvédelmi feladatok
e|Iátása tárgykörbe 1artoző szerzóďése paľtneľ tevékenységérő| szőIő beszĺĺmolójának elfoga-
dásáľól.

Mindezek alapj án kérem a hattľ o zati j avas l at el fo gadását

Határozati javaslat

.l20I3. év (XI. 04.) sztrrńhumánszolgá|tatási bizottsági határozat

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy:

elfogadja a Leonardo 4I A|apítvány 20|2.II felévi és 20|3.I felévi tevékenységéľől szóló
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidó: 20|3 . november 4.



A döntés végľehajtásátvégző szewezętiegység: HumánszolgźitatásiÜgyosńáIy

A lakosság széles kcjrét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
ko zzététeI mő dj ar a: honl ap on.

Budapest, 2013. október 25.
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'".. Tiszte|i HumÔnszoĺgóltctósiÜgyosziciyI

A l.eonordo 41 AIcpítvony és o Jóaefvćĺosi tnkormćnyzct kozo.ĺt |éirejöfi

kozmťjveiődési megĆllopodós érteImében, C7 AIopĺÍvóny ć|ioi vóiIoIt

köŤe|gzgitsĺágok közÜi oZ clóbbiok megva|.ásítósŕĺrń| Ťr'lclrlnk heszĺimĺ:lni.

- :.észt vćlloiunk o keru|tet ku|turi|is értékeĺnek. hogyci.ninyoinok
Íejtirosóbon, ebben segítségÜnkĺe von oz AlopÍtvóny épÜ|eiébe
hornoroscn beköltoző stroiégioi poŕnerÜnk^ SegíiségÜkre|

megvoiósí:hotó o Grund he|ytor|énetének koncepciójo. me|ynek nem

o mÚzeumszerŰ megje|enés o céljo. hcnem o vélet|enszerű é|mény. omi

5.10 percre le tudjo köini oz olvosót. A |Ćtvónykoncepció c modern
kcmmunikició elemei.ľ tÜkrözi mojd visszo: elkészítjÜk Középső-

Józsefvóros idóvonolii, oho| o környék iörténe|mét' hogyomónyoit és

szocioligiójót szeretnénk bemutotni. Ennek érdekében kutolisokol
végeztÜnk, osszegyŰjtotiÜk o Grund környékén |évő utcikbon mŰködŐ

kereskede|mi egységek lĺstojóÍ, volomint cdotokot gyŰ,itoÍtÜnk o
|annnnvnhh iĺizsefvirosi kereskecie|mĺ vóllolqiról. Tovóbbó célunk még,,vv. ,ev ) vvv lv!

c kopcsoloÍÍe|véte| és kopcsoIotÍortis o kerÜlet he|ytörfénészeivel

eziliol bevonvo őkei fo|yomotbc és munkibo.

- o gyerekek/fiato|ok mŰve|ődési éĺetének Íelpezsdí.ľésé1 is folytotjuk. A
Pil utcoi fiúk közoktoÍcsi progrom egyre nagyobb népszsrŰségnek és

liĺogotoÍtségnok orvend, o ieguióbbĺszezonbon köze| 800 gyerek vet.ľ

részt az egyes foglolkozósokon. Mir nem csok o Íovoszi-nyiri

ĺdőszckbon érkeznek hozónk csoporĺok, honem oz őszi iskolokezdés

ldején is. FŐ|eg budopesti iskolikbó|' ce oz orszig hóirónyoscbb
megyéibő| ipi.: Szobo|cs-Szotmór-Bereg megye} ĺs Íogodiunk mór

csoportoi.
Az ok-ľotisi progrom melleit o JiÍszótér ĺs c progrom meghotórozó
eleme, hiszen vonnok olyon csoporlok, okik kifejezetten emioii
|iiogo.ľnck eI q Grundlo.

. o közosségi és rnŰvészeii élet tćmogotósóro is törekszÜnk. Heti

rendszerességgeI he|yszíni bizlosítunk oz aIóbbĺ csoportoknok:
o néptónccsoport
o egy eĺőacómŰvész iiicl szervezeŤt szemé|yiség és e|őodismid

fejlesziésére szc|góló kuzus (Adj hongot mogcdnok!: ,,Mi oz o
beszéci,ľucjotossóg? A meggyőzőerő egyik |ényeges része. Nenr

mis' mint hogy képes Vogy hctćsoson, éľthetően és mégĺs
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teľmésze1esen kozÔlni c mondonivo|ód. mer1 jorÍossigot szereziéĺ
c beszédtechnikibon. és készségként hoszniĺcd c
pretokommunikócĺó eszközeit. A kuaus sorin kibonthctod o sojćt
egyéniségecĺben rej|ő szuggeszÍivitist, és rnegtonuIhotoci o
lriteles nregnyiĺotkozis isrnereteĺt''')
filmk|Ubot szervező bor.óti tórsosig, o|ro| g helyszín rnelleÍf
iec h ni koi eszkozöket is biztosítu nk nekĺk {Ioĺóikozdso k-Kvon i u mkör:
,.A kvontumkor o|opvetően egy fi|rnkiub. de mégis több onnó|'
Tudominyos-ismeretterjesztő fiImekef hosznćlunk ugródeszko
gyonint, hogy orro sorko||juk c résztvevőket, nézzenek o minkeĺ
korÜ|vevő vi|ig színfo|o| mogé, és kezdjenek ei kérdéseket Íe|tenni
sojii mogukkoĺ és oz óltoluk ézékel.ľ viiiggol kopcso|otbcn,'';
egy orszógos szĺnten mŰkodő kvíz, okiknek o he|yszín melĺe.tt
szintén bizfosítjuk o iechnikoi hitÍeret ĺs. (Quizníghŕ: ,,A kvíz jiték
ka 2a kérdéses fordulóbó| ó||' a kéÍ forduJó közoit Vi||ómkérdés
körre|. A kvíz végén o két tordulóbon łeg.ľÖbb ponto.ĺ szezett
csopoŤot, illetve o Vil|Ćmkérdések nyertes csopotót jutolmozzuk!''}
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Áz Éro KULTÚRÁÉRT, EGY Éto KULTÚRHÁZÉRT

zav. il. Íélévi beszómo|i

20l2 nrisodik fe|ében oz ałóbbi fontos események torĺ'éntek.

Újĺo Út.!óra induit c Uni.ľed Woy M'agyororsziggol o gyerekek boiesetrnentes
kornyezetének Ügyében folytoiott egyÜttműkociés, bizonyos éĺielemben
szorosobbro fŰzve o szólokot. hlszen oz egyik vezető pedogógusunk leÍt o
United Woy Íőmunkoidős módszerionĺreíerense. A muĺtiplikótor holis
reményeink szerint egyre szé|esebb korben érvényesÜ| mojd, és houł cz
eredményeket' Az év végĺ gó|ón vóĺiozotlonui megem|íÍésre kerÜl o
józsefvirosio|opítvinyunk, és c Grund, mini o progrom egyik bclcsője.

Sojnos eibĺzonytolonodós Íoposzto|hotó o Ponnon egyetemmel ÍoIytoŤot.i

por'ľnerségben, rendkĺvÜi nehéz jogszobó|yi koĺÜ|mények gitoljok cz
Ěgyetemełet obbon, hogy kihelyezeti képzésekke| ,'nenjenek o diikjoik e|é. A
következő félévre virunk biziosoÝ ez Ügyben'

A Grunci kozösségi keľtesek szómo szépen szoporodik, egyre többen
jeientkeznének o zo|dítő progrornunk keretében ełéľheiővé vi|t
foldclorobokro.

A Pil utcoi fiÚk közoktot<isi progrom kereÍében immir folyomcÍoson iudjuk
fogodnĺ oz ĺskolikot. Ehhez órĺisi lépés lenet egy mosŤ körvonolozódó
egyÜtimŰködés' meiynek segítségéve| korszerŰbb és színvonoiosobb
oktotóhe|yiségekben fogodhotjuk o diókokoi.

2013. mircius 28.
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20l3. I' léiévi beszómo|ó

2013 első Íe|ében oz o|ćbbi fontos események tor.iénĺek'

A kifutofi c gyermekbizÍonsogi progĺam |ehetővé Íeszi, hogy ÚjieĺÜietre, Új

terÜleiekre fokuszil;unk. így o kozösségi kertesek sikerén felbuzduivo egy
kozosségĺ kutyós ker.ľ mego|ko-ľósin tćĺodoztunk jó néhiny hónopct' TeitÜk

ezi azér|, hogy o környék kutyósoinok szoruit he|yzetét. j|letve o
kĺhosznólotlońuI iiió ie|keket osszehćzosÍÍsuk, cie sojnos Íobb oiyon okodóly is

fe|merÜ|t, on.lĺi e|hirítoni nern .iudiunk, így el kellett nopołnunk cz ot|e.i

rnegvciósítisit. Eze|egyÜtt nogyon o szĺvÜnkhcz nŐtÍ o kutyopoĺodicsom
öi|eJe, ezért ielen beszimoiónkhoz ezÚton is csoto|juk' hóiho később bóĺki

te|koro|nó o tiszte|t o|vosók közÜĺ.

A Pcnnon Egyeiern isrnét keresziÜ|viiie, hogy nólunk Iehessenek o

Drin.lopedogógiciképzések, ezért még két félévĺg biztoscn fo|yioiódik oz

egyÜtÍmŰköđés. siztosot o jovőrő| .ľovóbbro sem tudunk, scjnólotfoI iIlopíijuk
még, hogy egyre szűkebb o kere1, orníből gozdó|kodho.ľunk.

A Grund közosségi kert rövidesen köliözik. immór sojit. onó||ó é|etre kelve , ĺgy

ez o projektÜnr iiriĺutott' Rerné|jÜk, hogy o kovetkező egy évben komolyot
.iudunk lendíteni c heiy.ľörténeti mondondók e|őisósivo|.

iriisioromunkĺe szo|gil, hogY o Gruncj terÜ|e.ľére kö|töző techno|ógioicég
mlnden szindékunkbon me|Iénk il|t, így egy kibővÜlt csopo1ÍoI készítjÜk elő c
koveÍkező félév rendkívÜ| jelenŤős eseményeĺÍ.

2013. szeptember23.




