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I. - il. Előzmények, beteľjesztés indoka

A Kisfalu Jőzsefvátosi Vagyongazdźikodő Kft. tájékoztattsa a|apjáĺ az aIábbi civil szeľvezetek
határidőben megküldték a 2013, évi beszámolót és 2014, évi szakmai tervet: A beszámolókat és
szakmai teľveket az előteľi esztés mellék|ete tarta|mazza.

Név Bérelt insatlan címe/m2: Bérleti szeľződés idő

III. Tényállási adatok

A Na$ycsaládosok Józsefuáľosi Egyesülete ľégi típusú szerződéssel ľenđelkezik, amiben szakmai
terv beadása nincs eloírva.

A szetvezetek által jelenleg ťlzętett. bérleti díj, a kedvezmény nélküli számított béľleti díj és az on-
kormányzat á|ta| ťlzetendo kozös költség bemutatása:

Név:
Kedvezményes béľleti Számított béľleti Kłiztis kti|tség

Azij típusú szeruődések esetében aszerzőđés 6. pontja aza|źtbbiakattarta|mazza:
Bérlő kateles a támogatás fejében
- a honlapján, sajtó megjelenésein az onkormányzatot támogatóként szeľepeltetni.

t me/m": |'erletr szeľzodes ldotartama:
Nagycsaládosok Józsefu áľosi
Egyestilete (réei típusú szerződés)

Bp.' VIII. ker. Kálvária téľ
22./ 57m'

2016. december 31.

Uj Világ Egyesület
Bp., VIII. ker. Lujza utca 5. I
f6 m2

Határozat|anideju

Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá-
lat Alapítvánv

Bp., VIII. ker. Mátyás téľ
74. / I2I mz

20fI. december 31

Európai Sors-Társak Kĺjzhasznú
Esvesület

Bp., VIII. ker. Dobozi t. 7-
9. / 159 mz

2018. decembeľ 31

díi (Ft díi (Ft Ft
Nagycsaládosok J őzsefv á-
ľosi Egyesülete (régi típusú
szerződés)

14.206.- Ft/hó + Afa 46.667.- Ft/hó + Afa 13'780.- Ft/hó

Uj Világ Egyesület
19'323.- Ft/hó + Áfa 25.333.- Ft/hó + Afa 7.866.-Ftlhő

Kapocs Ifiúsági onsegítő
Szo1sálat Alapítvánv 21.140.- Ft/hó + Afa 89.220'- Ft/hó+ Afa 17.158.- Ft/hó

Európai Soľs-Társak Köz-
hasznú EsvesĹilet

50.850.- Ft/hó + Afa |32.667.- Ft/hó+ Afa 20.2If .- Ftlhő



- a legalóbb havi helyiséghasznólątot igénylő eseményeĺrről (ogadóóra, gyĺilés, rendezvény, ta-
nócskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót küldeni.

- minden év március 15. napjáig benyújtani ąz adott évre vonatkozó szalcrnai tervét, amelyből
kiderül, hogl milyen eseményeket tervez az év sorón megrendezni, illetve a bérleményben mi-
lyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és ajózsefvárosi ląkosok
érdekeit.

- mindenévmájus 31' napjáigaz előző éves tevékenységérőĺ szóĺó, az onkormányzat által meg-
határozott tartalmli sz ąlcrnai bes zámolój át.

- a helyis.ágben az alapszabályában megielah c,źloknak meýlelően a bérbeadáskor engedélye-
zett tevékenys é get folyamato s an foĺytatni.

A szalcrnąi terv és a szalcľnai beszámoló éľtékeĺésére és elfugadásara az onkormányzat hątóskorrel
ľendelkező Bizottsága (Humánszolgáltatási Bizottsóg) jogosuĺt. Amennyiben a hatáskorrel ľendel-
kező bizottság a szaĺcľnai tervet és beszámolót elftgadta úgy a civil tevékenységhez kapcsoĺódó bér-
leti díj ąz adott évre is érvényben marad.
Amennyiben a Bérlő afenti katelezettségeinek nem tesz eleget, úgy , béľleti díj az ĺćrintett év január
1' napjátóĺ az akkor érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak meýlelő osszegre emel-
kedik."

dzvj Világ Egyesület új honlapotkészítętt,melyen az onkormányzatz}I4. május 6-Íő1támogatő-
ként szerepeI. Az Európai Sors-Társak Közhasznú Egyestilet, és a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá-
lat Alapítvány honlapj tn tttmogatóként szerepel az Önkormányzat. A Nagycsaládosok Józsefuárosi
Egyesületének nincs honlapj a.

A Képviselő-testület 24812013. (vI.19.) számuhattrozatának2í.,28. pontja alapján az önkormány-
zati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezet részére tĺjrténő bérbeadás-
nźi a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata a|apján
kedvezményes béľleti dijathatározhatmeg, az a|ábbí kategóriák szerint, amennyiben a szerzodésé-
ben vállalt kotelezettségeknek eleget tesz:
a) a bérleti díj éves mértékę a helyiség Ápa. nelnili bekölttjzhető foľgalmi értékének a 4 %o-a,

amennyiben a szeÍvezet havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
b) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli bekoltözhető forgalmi értékének a2 Yo-a,

amerľryiben a szetvezet havonta legalább 4 alkalommal folyat a bérelt helyiségben tevékenységet,
c) a béľleti díj méľtéke a mindenkoľi kĺjzös koltséggel vagy üzemeltetési költséggel megegyezó
összeg, amennyiben a szeryezet havonta legalább 8 alkalommal folýat a bérelt helyiségben tevé-
kenységet.

Iv. A dłintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Javasolom a Nagycsaládosok Józsefuárosi Egyesület esetében tekintettel a szewezet szakmai mun-
kajára a beszámoló elfogadástú és a szakmai terv tudomásul vételét, valamint a kedvezményes bér-
leti díj fenntartását. Továbbá javasolom azv1vilagEgyestilet, a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá-
lat Alapítvány, va|amint az Európai Soľs-Társak Közhasznú Egyesület esetében a beszámoló és
szakmai teľv elfogadását és a bérleti díj közös költségre történő cs<jkkentését, mivel nevezett civil
szętvezetek havi 8 alkalomnál többször folytatnak tevékenységet a bérelt helyiségekben.

V. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés pénzngyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi ktirnyezet

Tisztelt Bizottsághatáskore egyrészről a civil szervęzetekés az onkormányzatkozottfennálló szer-
zodéseĺ, másľészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testület és Szeľvei Szeľvezeti és Múködési Szabályzatárő| szőIő f5l20|3. (v.27.) önkormányzati
rendeletének 4. számu melléklet 2'2.3. pontján alapul.



A Képviselő-testület 24812013. (vI.19.) számuhatźrozatának29. pontja kimondja, hogy a szakmai
terv és a szakľnai beszámoló értékeléséľe és elfogadására az onkormányzat hatáskörrel rendelkező
szakmai bízottságajogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfo-
gađta, iĺgy az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormtnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjataz adott évre is enge-
đéIyezĺ. Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, i,gy a béľleti díj az érintett
év januáľ 1. napjától visszamenőlegesen az aktuá|is forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont sze-
rint kiszámított a nem civil szervezetekľe meghatározott béľleti díjnak megfelelő összegre emelke-
dik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolója a|apjtln bizonyított, hogy tevékenységét csak rész-
ben végezte lőzsefváros érdekében, úgy a bérleti đij a26. pontban szabá|yozott magasabb kategóri-
ába sorolt béľleti díjra emelkedik.

Mindezek a|apjźtĺ kérem a Humánszolgáltatási Bizottság döntését a beszámolók és szaksnai tervek
elfogadásáró1.

Határozati javaslat

.l20I4 év. (VI. 10.) számú humánszolgáItatási bizottsági határozat:

A Humánszo|gáůtatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Nagycsaládosok Józsefuaľosi Egyesülete (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa
utca 18.) civil szervezet 2013. évrő| sző|ő szakmai beszámolóját és tudomásul veszi a2014.
évi tęvékenységéről szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartását a Budapest' VIII. kerülętKtll,ľária
tér 22. (hĺsz.: 35459l0lN3) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014.június 1 0.

2. elfogadja azlsi Világ Egyesület (székhely: 1039 Budapest' Hollós Korvin Lajos utca 4.

vIII.l7z.) civil szervezet2013. évről szóló szakmai beszámolóját és a 2014. évi tevékeny-
ségéről szóló szakmai teľvet, valamint javasolja aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizott-
ságnak akedvezményes bérleti díj fenntartását a közös költség szintjén a Budapest VIII. ke-
rület Lujza u. 5. (hrsz.: 35357l0/N4) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2}I4.június 1 0.

3. elfogadja azKapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gá|at Alapítvány (székhely:1146 Budapest,
Zichy Mihály utca 14.) civil szeľvezet2013. évľől szóló szakmai beszámolójźú és af0I4.
évi tevékenységéről szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj fenntartásźú a közös költség szintjén a Buda-
pest VIII. kerĹilet Mátyás tér 14. (hĺsz.: 35I48l0lN62) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2UI4.június 1 0.

4. elfogadja azEurőpai Sors-Taĺsak Kĺjzhasznú Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Dobozi
utca 7 -9.) civil szervezet 2013. évľől szóló szakmai beszámolój źtt, és a 2014. évi tevékeny-
ségéről szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizott-
ságnak a keđvezményes bérleti díj fenntartását a közös költség szintjén a Budapest VIII. ke-
rület Doboziu.7-9. (hĺsz.: 3538Il0lN3) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 20I 4.június 1 0.



A lakosság széles köľét érintő dĺlntések esetén az előteľjesztő elokészítőjénekjavaslata aközzététe|
mőĄára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A dĺintés végľehajtását végzó szęrvezeti egység: Humánszo|gá|tatási Ügyosztály, Kisfalu Jőzsefvtr
rosi Vagyongazdálkodó Kft.

Budapest, 2014.június 2. 
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1. sz. melléklet

A Nagycsaládosok Józsefiĺárosi Egyesĺiletének 2014. évĺ terve

KÔZossÉGÉpÍrÉs

a./ A Kcsayĺigyárben tartott bolhapiac sz.ervezésében és lebonyolításában részt ve-
szĹinŁ a bolhapiac ideje alatt igény esetén kézműves foglalkoaást tartun}ĺ a
gyerekeknek, hogy a szĺilĺĺk nyugodtan válogathassanak'

b.i Mozgósítunk a Keszfyügyár programjaíra, igény esętén kézmüves foglalkozást
tartunk.

c.,/ Egyĺittműkĺi<lĺĺnk a Palotanegyed egyesiiletével ( Gyenneknap" Kanicsonyi
tinnepség a nagycsaládos gyerekek részére)' pľogramjaika mozgósítjuk tagságunkat'

d./EgyrÍttrniikiĺĺ]ĺlnlĺ a Jézus ]"ársasága Magyaroľszági Rendtaľtolnánya álta] szervezett
csďádí déĺutánon kézmüves foglalkozassal. A mozgósitast szórólapozással segídtik'

e./ Decembeľ elején Mikulasiiĺrnepséget tartunk gyermekeink és unokáink számźra.

f.i közosségrinket erösíti a KáIvária tér 22..bén lévo helyiségrink, ahol az
adomány.okkal fbglalkozís kozben megbeszéljük problémáinkat, Ôromeinket.
Eletvezetési tan'ácsokat adunk, és ktizÖsęn keľessük a problémákľa a megoldásokat.

ADoMÁNYoZÁs

a./Kěĺlĺvtríateri helyiségĺinkbęn használt ruhát. játékot, konyvet, hááartási eszkĺizĺikęt
lbgadunk. Ezeket átválogatjuk (meľt sokszor ma nagytnama rongyos zsákja is hozzźg'lk
kerül). Tagj aink helyben válclgathatnak az adomán-r'okból'

b./ Más kęriileti lakosoknak igénybejclentés esetén csomagot készítülrk a pontos
mérętek ismeretében. Ezeket a csomagokat kivisszťrk a rászorulóknak, ha nem tudnak
érte jonni

c./ Egytittmííkĺidünk a KesztyusyärlktizÓsségi Häzza\: a havonta tartott Rolhapiacra
nagy mennyiségŕl ruhát, játékot, kciryvet, tlázlartási esz,kł}rl viszĺ'ink, és részt vállalun]ĺ
a lebonyolításban is,

d.i Együtľmĺikodünk a Tisztv.iselötelepi Mag1arok Nagyasszonya Plébánia Caritas
sz.ervezetével. A minden hónap második szombatján tiąrtott szeretetbörzérę (ahol a
rászorulók ingyen juthatnak a ruhákhoz" játékokhoz'.) szallítunk adományt és részt
vállalunk a lebonyolításban is.

e.l'A Jó PászJor lelkészség ľászoruiói is hozánk fordulnak segítségért. A
lelkészséggel gytimdlcsözó a kapcsolatunk.

f.i Felvetttik a kapcsolatot a Bęke KiráIynŕije plćbániár'al. ok gyennekĺuhát kémęk
tőlünk. Az év során 3 alkal<lmm'al juttatunk 3-4 zsák gyermekuhát . Fęlvesszük a



kapcsolatot a Kis salétrom utcai református gyülekezeľtel. hogy ott is segítbessiik a
rászorulókat.

g./ Bővítjük a kenileten kívrili ter,ékenységlnket is. Ezzę| is nĺive]ve kerülęti'ink
elismeľtségét.

h./ a kęnilęt bármelýk civil sz-ervezetének programj áhozfe|aján|juk segítségünket
(moz4ósítás' kézmtives foglalkoás )

Budapest, 2014-04-24
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Tevékr:nységlink kéĺ fłi ága a t.ĺiziisségripíÍris és az adomáňyozĺí 
. -

KÔZossÉGÉPÍTÉs

a.i A Magdolna Napokon kézmiĺręs foglalkozást tartottunk.

b./ December ó..án Míkulłístinnepséget tartotĹunk gyermekeink és unokáink s;łÁnára.

c'i Kézmiĺves foglaĺkozást tartofiunk a Jézus Szĺve temploln sztiletésnapi Ďnnepségén.

đ./ kĺizosségĺinket erősítí aKálváriatér 22,-ben lévő helyiségunk, ahol az
adományokkal foglalkozás kiĺzňen megbeszéljĺik problélnáinkat, Örĺĺmeinket.
Elctvezetési Íanácsokat adunk, és közösen kercssük a problémákra a megolďásokat.

e.i Á. Civilek a Palotanegyedért Eg1esület Karácsonyi rinnepsegének szęrvezésében és
lebonyolĺtĺŁsában részt vettiink,

ADoMANYoZÁs

Kálr'ária téri helyiségĹinl'bcn használt ruhát' játékot' kon1rvet, hźvtartźsi eszközĺĺket
fogadunk. Ezękęt áwaiogatjuk (mert sokszor anagymama rongyos zsákja is hozzánk
kerül). Tagjaink helyben váIogathatnďĺ az adományokbóI.

Más keruleti lakosoknak ígenybejelentés ese1én csolnagot készítiink a grntos mćretck
ismeĺetében. Ezeket a csomagokat kivíssztĺk a rászoru]óknak. 20l3-ben 52 család
fordult hozzánk ilyen kéréssel. Nagy sajnálatunĺĺra nem a Családsegítő illętve a
Gyermekjóléti Szolgálat juttatja el holzánk őket hanem 'ľaIakitől hallottak rólunk''.

Egyĺittmfüodünk a Kesztyůgyári kozosség1Házza|: a havonta tartott Bolhapiacra nagy
mennýségű ĺuhát, játékot, kÖnyvet' hźlztaÍItlsí ęszkĺizt viszunk, és részt vá|lalunk a
Icbonyolítĺisban is.

EgyĺittmůkÖđiiĺrk a Tisztviselotclepi Magy'arok Nagyasszonya Plébánia Caritas
szen'ezetével. A mĺnden hónap második szombatján Íartott Szeretetbörzére (ahol a
rászoľulók ingyenjuthatnak a ĺuhlĺkhoz,játékokhoz..) szállítunk ađornányt és részt
vállal unk a lebonyol ításban i s. (egvik alkalom sz& ó,! apj a csatolva)'

Á' Jó PaszÍor lelkésaség rászorulói is hozzánk forduinak segĺtségért- A lelkészséggel
gytiĺmölcsözti a kapcso|atunk.
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ez Uj vlag Egyestileą }ózsefiráľos roma lakossága érdekében folytatott Ľevékenysége
igen meghatározó vo\t a tavalyi évben és reményeink szerÍnt 2014.ben is folytatnĺ
tudjuk ezt a fajta segítséget. A roma és a szociáIisan hátrányos helyzetben élő emberek
és gyermekek támogatása kiterjed az isko|án kíviili foglalkozásra és a nevezetes
ünnepeken élelmiszer és aj ándékcsomagok osztására.

E$lestiletÍink roma és nem-roma fiatalokból ál|ó közhasznú szervezetként, azzn| a céllal
kezdte meg és azóta is fo|ytatja tevékenységét, hogy olyan programokat hozzunk létre és
mííködtetünt mely elősegíti a romák és más hátrányos helyzeľíí csoportok társadalmi
ťe|zárkćnását integrácÍóját és csökkentsük ezen emberek kirekesztését a tobbségi
társadalomból.

Eddĺgi tapasztalataink mind azt igazo|ják, hogy ebben akkoľ érheľĺink el komolyabb
ereĺlményeket,ha azok a kíilonböző szakmai területeken, más-más szelrtorban dolgozó
embeľet akik tenni akarnak az ugĺ éľdekében, együtt gondolkodhatnat kicserélhetÍk
tapasztalataikat ötleteiket és ebből új kezdeményezések születhetnek |elen pillanatban
Budapesten nagyon kevés az eľre a|kalmas fórum, kozösségi tér annak e|lenéľe, hogy
kom,oly igény fogalmazódik meg azokban a fiatalokban, akik származásut szakmai és
társada|mÍ elkötelezeťtségiik révén igényelnék e.tt'a szalgnai-barátÍ közösséget.

Á fŕí problémákra fókuszálva szeretnénk idén ís alakítani e5lesületünk tevékenységét és
a hozzánk fordulók részére programokat szervezni.

Lakhatás, oktatás, egészséges életmód, ku]túra.

Lakhatás
Irodánkba ebben az évben is 1-1. és 16 óľa között váĘuk azonbajbajutott emberek
kérését akĺk létbiztonságuk árán adóssággal összefüggő problémáknat kilakoltatásnak
vannak kitéve. Fiatalok családalapítással kapcsolatos, lakáspályázatok megírásával is
fordulhatna k hozzánk bizaI ommaI.

oktatás
Irodánkban tanulószoba működÍk, ahol hátrányos he|yzetű általános és középiskolás
grermeknek nyújtunk rendszeresen tanulási segítséget és ískola utáni felü$leleteť.

Az esélyegyenlőség növe|ése készségfejlesztésen keresztü|:

A grermekek célcsopoľtján belü| ez azt jeleni, hory a sza'badidős programot
beszélgetések révén olyan készség- és képességkészletet sajátítanak ĺlletve mélyítenek
el a ľésztvevők (pl. eg5rĺittműködés a csoportban, konfliktusmegoldás, kommunikációs
képességet onkifejező-képesség ritmuséľzét mozdulatok tisszehangolásą erőnlét,
állóképesség, koncentrációképesség stb'), amelyek eglrészt rövidtávon segítik iskolai
előmenetelüket javÍtják az oktatási rendszeren belüli esélyeĺket másľészt, amelyek
segítík őket a mai vá|tozó táľsadalom elváľásinak megfeleljenet tehát segítenek
élethosszig ta.rtó tanu]ásban. Mindezeken kívúl abban, hory a fó|yton vá|tozó helyzetben,
akár a létbízonytalanság helyzeteiben, meg fudják keresni és meg tudják látni a
továbblépés, továbbtanulás, továbbképzés lehetőségeĺt, módjait, ne adják fel, tudianak
ktizdeni és képesek legyenek adaptálódni avá|toző követelményekhez' Ez sokkal többet



ĺz ui vilag EgyesĹĺle! Józsefuáros roma lakossága éľdekében folytatott tevékenysége
ĺgen meghauározó volt a tavalyi évben és reményeink szerint 20L4-ben ĺs folytatni
tudjuk ezt a fajta segítséget. A roma és a szociáIisan hátrányos helyzetben élő embeľek
és gyermekek támogatása kÍterjed az isko|án kívtili foglalkozásra és a nevezetes
ťtnnepeken élelm i szeľ és a j ándékcs omagok osztására,

E5lestiletünk roma és nem-roma fiatalokból áIló közhasznú szervezetként"azzala céllal
kezdte meg és azótais fo|ytatia tevékenységét, hogy olyan programokat hozzunk létre és
műkĺjdtetünk, mely elősegítĺ a romák és más hátrányos helyzetĺí csoportok társaĺlalmi
fe|zárkőzását integrációját és csokkentsük ezen emberek kĺľekesztését a többségi
társadaIombóI.

Eddigi tapasztalataĺnk mind azt igazo|ják, hogy ebben akkor érhetĺink el komolyabb
eľedményekeť',|laazok a küIonböző szakmai teľüIeteken, más-más szelrtoľban dolgozó
emberet akik tenni akarnak az:lilgĺ érdekében, együtt gondolkodhatnak, kicserélhetik
tapasztalataikat, ötleteikeą és ebből új kezdeményezések születhetnek |elen pillanatban
Budapesten nagyon kevés az erre a|kalmas fórum, kozösségi tér annak ellenére, hogy
komoly ĺgény fogalmazódik meg azokban a fiatalokban, akik származásuk szakmai és
társadalmi elkĺitelezeťtségĺik ľévén igényelnék ezt a szakmai-baráti közösségeĺ

A fő problémákra fókuszálva szeretnénk idén is a|akítani egyesülettink tevékenységét és
a hozzánk f ordu| ók részére programokat szervezni.

Lakhatás oktatás, egészséges éIetmód, kultúra.

Lakhatás
Irodánkba ebben az évben is 11 és 16 óra között várjuk azon bajba jutott emberek
kéľését, akik létbiztonságuk árán adóssággal összefiiggő problémákrrah kilakoltatásnak
vannak kitéve. Fiatalok családalapítással kapcsolatos, Iakáspályázatok megírásával is
fordulhatnak hozzánk b izalommal'

oktatás
Irodánkban tanulószoba működilĺ ahol háffinyos helyzetű általános és kozépiskolás
gyermeknek nyújtunk rendszeresen tanulási segítséget és Ísko|a utáni felügyeletet.

Áz eséIyegyenIőség nłive|ése készségfejlesztésen keresztül:

A gyermekek célcsoportján belül ez azt jeleni, hogy a szabadidős pľogľamot
beszélgetések ľévén olyan készség- és képességkészletet sajátítanak illewe mélyítenek
el a résztvevők (pl. eryüttműködés a csoportban, konflikrusmegoldás, kommunikációs
képességet önkifejező-képesség ľitmusérzélĺ mozdulatok összehangolása, erőnlét
állóképesség koncentrációképesség stb.J, amelyek egrľészt rövidtávon segítik iskolai
előmenetelüket javÍ$ák az oktatási rendszeren belüli esélyeĺket másrészt, ameýek
segítik őket a maĺ változó társadalom elvárásinak megfeleljenet tehát segÍtenek
élethosszig tartó tanu]ásban. Mindezeken kívüI abban, hogy a folyton váItozó helyzetben,
akáľ a létbizonytalanság helyzeteiben, meg tudják keresni és meg tudják látni a
továbblépés, továbbtanulás, továbbkópzés lehetőségeit, móđjaĺt ne adják fel, tudjanak
küzdeni és képesek legyenek adaptá|ódni avá|tozó követelményekhez' Ez sokkal ttlbbet
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adhat adott esetben, mĺnt az iskolában kínált lexikálís tudás, azzalkiegészrilve pedig
kĺilönosen hasznos a felnövekvő gyermet fiatal számára.

Egészséges éIetmód
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok eséIyeryenlőségének megteremtését
egyestiletünk a mozgás, a játék a sporto|áson keresznil valósítja meg. Amĺľe ,.'á;otttinl. és
megoldást kerestünk, hogy nincs meg az igazi kapcsolat és kommuníkáció a romák és a
tobbségi társadalom között. Á sport és ezen belül a foci szeretete népszeľĺí' Mi azt
va|ljuk, hog5r sportra és sportszerűségre alapozni dupla haszon, meľt egészséget és
feg5re|met tanít, összekovácsolja az embeľeket. Idén szeretnénk bevezetni irodánkban az
egészséges táplálkozással, éIetmódváltozással foglalkozó pľogľamunkaĹ

Kultúra

Ebben az évben tervezett programok:
Dĺsputa ktir - csellengő csevegők
Helyszín: Lujza u. 5.
A projekt célja, hory a részWevő fiatalok vitaku|túrája, ľendszerszemléIetű
gondolkodása valamĺnt empátĺája fejlődjön. A váIasztott témák ktĺré szervezett ĺrányított
disputázás emellett az egĺéni és társadalmi érzékenységet ĺs fejleszti, a résztvevők
tájékozottabbat informáltabbak és önmaguk és mások problémái iránt is
érzékenyebbekké válnak. A Disputa Vitakör keretében emellett ä hát.ányo, helyzetű
fiatalok hasznos és szőrakoztató kijzösségí progľamba kapcso|óđnak be, a nyári
sztinĺdőben nem passzív befogadói, hanem aktív részesei a szabađideĺük alakításának.



Az egyesüIet 2003-ban azértjön |étre 10 önkéntesse|, hogy segítse a nehéz körtilmények
kozött élő gyermekeket és családjaikat. Indulásunk óta további öt tagga| bővriltünk és
további 10' tiszteletbeli tagunk van.

Elsődleges célkitíízésünk a beteg gyeľmekek és hátrányos helyzetben lévő családok
segítése volĹ Az egyesület többek között |ámogat olyan családokaĹ ahol májátiiLltetésen
átesett ryeľmeket vary autista gyermeket nevelnet de'van olyan család ią ahol nýtott
hátgeľinccel sztiletett kislánnyal foglalkozik egész nap az édesanya.

2006.ban sikerii|t a VIII. kerületi onkormányzattól bérelnĺ egy 25 mZ-es
iľodahelyiséget,, Az iľoda a Lujza utcában, a nyolcadik keľťrlet leghátrányosabb
negyedénet a Magdolna-negyednek a szívében talá|ható, ami azért jó, mert a
csopoľtunkbatartoz(lkziłme ebből a kerületből jönhozzánk ĺgy.szĺnte napi kapcsolat
van koztünt és még hatékonyabban tudunk segíteni a mindennapi problémáikon' Ez
naryon megkönnyítette a munkánkat, több gyermekprogramot is tudunk így szervezni
és családsegítéssel is foglaIkozunk
dzuivilagEryesület jelenleg 50 olyan csďádot részesít ľendszeres támogatásban, ahol
beteg 5rermeket nevelnek. A családok a ryermek betegségén kívül anyagi gondokkal is
küzdenek

Tízenegy éves műk<jdésünk soľán, mÍnden nap megtapasztaljuk a háľányos helyzetben
|évő emberek problémáir Sajnos eddig még nem tudtuk nagyobb pľojektben
megvalósítani azt a fajta segítségnyujĺísĺ amire ezeknek az emberelmek szükségiik van'
Látjuk a problémát, sőt a megoldást is sok esetben, de csak apró lépésekbeŕtudunk
előre haladni azugy megoldása érdekében.

lz Űi vl|ág Egyesület 201.0 elején egy felkérést kapott a Fővárosi onkoľmányzattól,
miszeľint veryen részt a munkájával, 8 éves tapasztalatával az URBACT egy európai
tanulmányi és tapasztalatcserén alapuló, a fenntartható városi fejlődés elősegítését célzó
programban. Sťratégiai partnerei leffiink a Fővárosnak Az URBACT tI. megköveteli
minden projekt parťnertől egy Helyi Támogató Csoporť (HTCSJ felállítását és Helyi
Akcióterv kidolgozását, melybe be kell vonnia a he|yi közosségeket és kulcsfontosságú
helyi szervezeteket. Ezek e$like az Ú i v ilagEgyes ül et lett'
Tehát kidolgoztunk egy akciótervet a 8. keľületi roma származású lakosok érdekében,
amelyben ].0 más szelvezet is munkálkodotĹ Lezáľtuk ezt az 5 éves pľojektet, elkészült
a tanulmány, de támogatót még nem sikerült talá|nunk a megvalósítás érdekében'

A Társadalmi Megújulás opeľatív Programban való részvételĺin}<, szĺntén nagy segítséget
nyújtott Egyesülehink működésében. Az e]múlt években, azon kívüL hogy több
pľogľamot fudtunk szervezni a bővtiló munkaerő kapacĺtással, azt is elmondhatjut hory
tobb |ózsefuáľosban élő, hátrányos helyzetben lévő embernek biztosítottunk munkát'

Irodánkban tanulószoba műkĺjdik, ahol hátrányos helyzetíĺ általános és kozépiskolás
ryermeknek nyújtunk rendszeresen tanulási segítséget és iskola utáni felügleleťet
Bevezetttik a számítógép és ĺdegen nyelvoktatást is, amely igen nagy segítséget nyújt az
iskolai felzárkózásukban.
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Egyestilettink két a|apfeladatot vá|la] fe|. Családsegítés és grermekjóléti szolgáltatás'
Ennek megfelelően információs ĺrodát is üz,emeltetiint ahova bárkĺ, bármilyen kéréssel
hozzánk Íbrdulhaĺ [ĺisztöndíjak fe]kutatása, kérelmek megírása, lakáspályázatot
tartozás csĺi'kkentő ĺnformációt tanácsadás, családgondozás, stb.J
Á szolgáItatást igénybe vevők kĺ!ľe munkanélkülÍekből, hátrányos helyzetíĺ családokból,
foryatékkal élők családjaiból, veszélyeztetett głermekekből és csa|ádjaikbóI, rorna
kisebbséghez tartozćlkból va]amint adósságterhekkel krizdő csa|ádokból á|1' Azon
dolgozunk, hogy a családok életébe bekövetkező nehézségeken segítsünk rirrá lenni.

nz ui vĺlag EgyesüIet számos szabadĺdőpľogram lebonyolításán keľesztĹil segíti elő a
hatékony integrálásL
Ez.ek a programok egyrészt éIményt, örömöt nyújtanak a 5lermeke|ĺnek, iavítják
életminőségiiket pszichés á|lapotukaŁ Másrészt tágítják látóköriiket tanító funkciót is
el|átnak' Ami egy jólszituált $rermek éIetének természetes velejárója (és az iskolában is
természetesnet alapnak veszik, hogy ezek az éImények megleryenek!), az ery hátriínyos
helyzetű gyermeknél teljesen hiányozhat Nem egy gyerme}nink é|etében akkoľ volt
előszöľ cĺrkuszban vagr moziban, amikor mi elvittük őket. Továbbá ezeknél a
gyermekeknél jellemző, hogy a kerületet sem igen hagyják eI, nem ismeľik a várost nem
tudnak közlekednĺ' Tehát ery csomó új inger éri őket a progTam során, tanulják a várost,
a közlekedést, jobban kitárul számukra a vĺIág.

Ezekkel a projektte|, integrációt, kulturálódást' łinbecsülés növe]ést értünk eI.
Lehetőséget kaptak a pľogramban részt vevő 8. kerületi gyermekek megszólalni a
tobbségi kultúrát képviselő közösségekben. Ebben a programsorozatban volt szÍnházi
előadás, mtizeumlátogatás és még sok egyéb olyan pľogram, amely hasznos lehet a 1.0.
1.9 éves koľosztaly számára. Á szabadidő hasznos eltĺiltćse is cél volt, amelyet sikeľesen
el is értünh hÍszen szÍvesen jáľtak a fiatalok az Egyesület programjaira'

2013. február
Mind'en évben 5 alkalommal szervezünk családsegítő, adományozói ľendezvényt,
jótékonysági estet. Az év e|ső Ílyen családsegítő programja februárban volt. Kézműves
foglalkozás és farsangi jelmezkészítés me|lett es/ tartós élelmiszerosztást ĺs szerveztiink
a rászoru|ók részére. Ez kizárő|ag B. kerriletben é|ő nehéz sorsú családoknak lett
megrendezve.

201.3. áorilis
A kaľácsonyhoz hasonló, nagy csa|ádi ünnepségünk a Húsvét. 50 család ľészére
bizto.sítotĽunk éIelmiszert és az áItalunk támogatott kb. 70 gyermeknek
ajándékcsomagoĹ

2oL3.nyár
Szintén a gyeľrnekek szabadidő elfoglaltsága volt a fő szemponL Ez egĺ szülők számára
igen kritikus időszak, mikoľ több hónapos iskola sztinettel kell számolniuk. Abban
segítjük őket, hory szinte napi pľogramot szeryezijnk a $lermekek saímára. Itt
foglalkoztunk az egészséges éIetmódra nevelésse|, ĺIlewe számos sportprogramma|
vármk a fiatalokaĹ Együttműködésí szerződésiink van a Mozgással az egészséges jövőért
Eryesülettel, akik szĺntén Józsefuárosban tevékenykednek. olr biztosĺtották
egyesületünk szämáľaa napi edzések és foci helyszínét és túrázások lebonyolítását'
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2Ü73. szepiembeł
Mint miłden ér'ben, iavaly is nagy hangsúI1't fekt€ttünk a csa]ádok é]etében ebbea az
időszakban bek<j,vetkező, na&ľ kiadást jelentő iskolakezdésre. EryesüIetrink
fi.izetcsomagok, iskolaszeľeh ruházat és éle]miszeľ adományokkal segítette a rászoruló
g;ermekeket, hory ők se szenvedjenek ľriányt hátrányos hel1zetük miátt'
Á 281.3-as évben, már 60 gyermeknek trrcltunk segrteni az Ískola elkezdéséhez a
támogatói körünk bővülése ĺĺriaťt.

2013. október
Ebben a hónapban két családÍ, szabadidő progTamot bonyolítottunk le, amely az
egészség és szórakozás jeryében zajloLt. Az egylk 1.1.én került megrendezésie a
Fővárosi Nag;cĺrkusz }egujabb előadását lái}iaľtak a gyerekek Egész napos
programunkon 50 gyermek' részvéte!ével eg5r nagĺ őszi séta ĺ'olt majd 15 órátó|
láthatták a részívevők a legrijabb e]őadást'
Á másik progľamot a Fővárosi ÁIlat és Növénykertben tartottuk mely szintén egész
napos séta és szórakozás volt a' gvermekek számára' Itť szintén 50 íő volt a ľészľĺevők
szánla.

2013. november
November 1-én gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóIó progranunk Halioween'
A rósztvevők kézniűves foglalkozáson tanulhatták meg a tok kiíaragását, smink és
jelmezversen}t szeľvezťünk ajáncékokkai, tornbo]ával és nyerernényekkel'

?Í|1? rłoram}.ar

Decem'oer 5-én csüťortok este a Mikulás }átogatta nreg az általunk támogatott
$lermekeket. Tagságunkból 3 íő öltiizott be krampusznak és miku]ásnak 50 családot
látogatťunk meg efen az estén és osztottunk mikulás csomagokat'
Decembeľ 20-án pénteken az év uto|só nary rendezvényén szintén 50 családnak
osztottunk éleimíszer csomagot [kávé: Segafredo ZaneťŁi Hungária Kft, ryümöics. hús,
zöldségek: Bahamas Kft, szaloncukor, liszt, cukoľ, burgonya), hogy az év legszebb
ünnepén ne éľezzenek semmiben híán1t' A glermekeknek a szüIőkkel egĺe}tetve
ajándékcsomagokat ]<eszítethin}<, i|Iewe kézmťĺves foglalkozás keretében a ryermekek
készĺthették el egyedi ajándékukat szĺileiknek, testvéľeiknet csaláđtagjaĺknak.

Fent megfogalmazott tevékenységeket minden óvben, és mindig uryanabbarr az ĺdőben
ŕolyamaiosan' ío|ytatjuk' A20L4. évben teháĹ szeretnénk továbbľa is az oktatás, készség
és képességfejlesztő, családsegítő, íI|eLve integľác!ós prog..amokkal a Józsefuáľosban é]ő,
tanuló fi ataloknak, ryeľmekeknek, csa!ádoknak segíteni.

A beszámoló és szakmaÍ terr'készi'ilt: 2014. márcÍus 1.1..én'
Készíte tte : P apĺn{|'l,$kó az e g1ies ti let el n o,}e

ĺ (...i- ' j

c.,ľ 1'ľľ ;,; -.^* * ];.-* .-*
'ÍÜsr ; ctu g.*jsŁ}š*ff š'

pgłn 'ä ^]!ťć 
u. s. $.vlu.}ľľl eE5sffi
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