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Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Megálló Csopoľt AIapítvány Szenvedélybetegért szervezet azzaL a kéréssel foľdult
Polglírmester űĺhoz, hogy a JÔvőgyáľ program, ahol a munkn elkezdődik című projekttikkel

kapcsolatban szíveskedjen az Önkormányzat egytittműködési megállapodást kötni a pľogram

idejére. ApáIyazatkĺĺtelező elęme atźnrlogatás megkötése. (1. számú melléklęt) A programot

a Taľsadalmi Megújulás operatív Programľa kívanjrík benyújtani a Széchenyi teľv keľetében.

A szenvedélybetegeketmegcé|ző tevékenység során 18 hónapos időtaftamra 20 fő hátrĺányos

he|yzetu munkanélküli állampo|gár képzését tervezik. (Tevékenységtik rĺivid bemutatása a2.
Mellékletben olvasható.)

A helyi clnkormányzatohőI sző|ő 1990. évi LXV. tv. 8' $ (1) bekezdésében a települési

önkormányzato\<nak feladataként határozza meg a kĺizösségi tér biztositását és a
közművelődési, tudományos, mtĺvészeti tevékenység, sport támogatását. A |912009. (V. 6.)
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A képviselő-testÍ.ileti iilés időpontj a:20|2, februaľ l6. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat egyůittműkiĺdési megállapodás ktitésére a Megálló Csopoľt Alapítvány
Szenvedélvb etesekéľt szerv ezette|

A napirendet ÍIyazárt ülésen kell targyalni, a hatérozatlrendelet elfogadásahoz
e gy szerűlminő s ített szav azafrobb sé g s züksé ge s
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Váľos gazdálko d ásĺ és Pénzůi gyi Bizotts ág v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati jav aslat a bizottság szźtmtra:

A Yárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestáľgy a|ásźi.



számű rendęlet 45. $ (5) bekezdésę 2. m) és a 3. d) pontjai tartalmazzźk a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslattevő és véleményezési hatáskĺlľét a tźrsada|mi (civil) szervezeteket érintő
kérdésekben, a döntés a Képviselő-testtilet hatásköréb e tartozik'

Az A|apítvźny a kérelem mellé csatolta a taľsadalmi szervezet nyilvántartási adatait igazol'ő
kivonatot. (3. szĺámú melléklet)

A együttrrrfüĺidési nregállapodás nregktĺtése pénziigyi fedezetet nerrr igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 4. szźlmí mellékletben foglalt együttműkődési
megállapodást fogadj a el.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület ügy d<int, hogy

1. az ĺinkoľmányzat kulturális kozszolgáltatási feladatainak e||átása éľdekében
pénzngyi kötelezettségvźilaIás nélkül - egyĹittmfüĺidési megállapodást köt a Megálló
Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért szervęzettel (székhely: 1084 Budapest,
József utca. 49., nyilvántartási száma: 943I), az elóterjesztés 4. számu melléklete
szerinti taľtalommal a TAMoP -t.4.|-IIl2 pá|ytnat megvalósításĺínak idejére.

2. felhata|mazza aPo|gármesteľt az egyrjttmfüĺidési megállapodás aláírására'

Felelĺjs : polgáľmesteľ
Hataľidő: 2012. február 20.

Budapest, 2012, februaľ 6' '\ n r"+.. Iš"JŁ- .ł,\t\\-l
Sántha Péterné . \
alpolgármester

Törvényességi ellenorzes :

//ĺ

Á, ,fu, ,, L- Dr. Mészĺír Erika
a jegy zőt helyettesítő a|jegy ző



|. szźlm.ú'melléklet

TAMOP-1 .4.T-TTI2

Táľgy: Kérelem egyĹittmúködési megállapodás alźtírásźw aL kapcsolatban

Tisĺelt Dr. Kocsis Máté Úľ!

Ezűton szeretnénk közreműködését kémi abban, hogy a ,,Jcivőgyár progľam' ahol a munka

elkezdődik'' c. projektünkkel kapcsolatos, jelen leveltinkben ľöviden ismeľtetett és a csatolt

projekt összefoglaló tanulmányban részletesen bemutatott projekt terv a|apján a mellékelt
együttműkĺidési megállapodást aláimi szíveskedj en.

Az egytittműködési megállapodás a páIyázat kotelező melléklete' Az önkoľmányzattő| a

tervezęttprojekthez semmilyen anyagi támogatást nem kéľĹink, csupán a csatolt megállapodás

a|źĺirásáĺa lenne szĹikségiink, hogy bizonyitarli tudjuk a bírá|ők számtna, az önkormźlnyzat

tćmogatőaĺ á|| a páLyázatban tewezet, k<jzhasznú tevékenységiink mellé.
Az alapítványunk źita| a pźůyźzatban tewezeI| 18 hónapos foglalkoztatási pľojektben _ ami

fejlesztő/fe|készítő foglalkoztatásunk keretében valósulna meg _ 20 fo hátrányos he|yzettl

munkanélküli állampolgárképzését és ebbőlminimum If fő továbbfoglalkoztatásáttewezzuk
megvalósítani. A célcsopoľt számźra állapotfelmérést követőęn készség és

kompetenciafejlesztést terveziink mentoľi tiímogatással, pszichológusi és az addiktológusi
konzultációval. Ezt kcivetően oKJ-s takaľító, felszolgáló/pultos, iz|etvezetó és

rendezvényszęrvező képzéseket teľvezĹink számukľa annak érdekében, hogy képzettségtikkel

eladható tudásra tegyenek szert, arrivel megálljfü a helyĹiket a munkaeľő-piac világźhaĺ. Az
államitag elismert szakmák elsajátítása megkönnyíti az érintettek elhelyezkedését a nyílt
munkaerő-piacon.
Célcsopoľtunkat enfiźn fej|esztőlfe|készito fog|a|koztatásunkban a|kalmaznánk
felszolgálóként, vendéglátói eladóként (azaz pu|tosként), vendéglátó-üzletvezetőként és

takaľítóként, majd a projekt végeńéve| a megszerzett képzettségĹiknek megfelelő

munkahelyre konĺetitenénk ki őket.
Emellett a hátrényos helyzetű, szenvedélybeteg célcsopoľt bevonásával drog prevenciós

alkalmak megtartásźra is sor keľül majd kerĹileti oktatási intézményekben. A pľojekt ezźita|

addicionálisan hozzźĺjáru| az tinkormanyzati céloVfeladatok megvalósu|ásźůloz (hátranyos

helyzetűek foglalkoztatása, keľületi munkanélkĹiliség cscjkkentése, dľogpľevenció a
keľĹiletben).

Ezűton kérjfü, hogy aláírźĺsźĺva| tiĺmogassa kezdeményezéstinket. Segítő kĺjzremfüodését
előre is kĺlszonjtik!

Olaszy Csaba
Kuratóriumi elnök

sk.

Budapest, 2012. januźr 26.



2. szźlműmelléklet

Jovőgyát pľogram' ahol a munka elkezdődik''

c' projekt clsszefoglalój a

a

Táľsadalmi Megújulás operatív Program

Kĺizĺi ssé gi fel adatokhoz kapcsolódó munkaerő -pi aci

pro gramok támo gatása _ Kö zép -m agy ar orczćĺgi Ré g ió c.

pá|yázatif ę|hívásźlhoz

Kódszám:

ľa.ľ,ĺop-t ,4'1-|I12

1. A PRoJEKT RoVID osszBľ.oGLALÁSA
A szenvedélybeteget cé|ző, kimondottan az ő szükségleteikhez igazodő, a foglakoztatási
esélyeiket nĺivelő programok igen alacsony szĺímban fordulnak elő hazánkban. azok is
jellemzően projekt jelleggel, egy-két éven át múködnek (p1. EQUAL projekt keľetében
megvalósult foglalkoztatási programunk). A szenvedélybetegek sok esetben a táľsadalomban
elszigetelten, támogató szociális kozeg nélktil, nehéz kĺiriilmények között élnek. A rendezett
körülmények között élő szeľfogyasńók is gyakľan szembesülnek a társadalom elutasító
attitűdjével ' A kezeIésben lévő dľogfogyasztőkat tekintve egy fiatal korosztályról van szó,
legnagyobb arányban a 20-29 éves koľosztá|y képviselteti magź.ĺ a kezeltęk köľében' A
kábítószer-fogyasztók, mire kezelésbe keľülnek, többéves dľoghasználat á|| mögöttük,
melynek eredményeképp gyakĺan kimaradnak az iskolából, nem fejezik be tanulměnyaikat,
nem tanulnak szakmát, és tanulási képességfü is jelentősen lecsĺikken, ęlveszítik
motivációjukat, mivel sosem ''mozogtak'' a munka vi|ágábarl, nem is męľnek belépni az
ismerętlen teľiiletre, vagy ha mégis, gyakľan kudaľcok sorozata éri őket. A 2007-ben
kezelésbe került drogfogyasztők 38,4oÁ-a á||t á||andő munkaviszonyban, f6,7oÁ-llk vo|t
munkanélküli. A körĹikben méľt munkanélkiiliség haľom és félszeľese volt az országos
munkanélküliségi rátának. Ugyarĺezen kezeltek 42,7oÁ-ának a legmagasabb iskolai
végzettsége alapfokú iskolai végzettség,49,6%o-ukfejezte be középiskolai tanulmányait.

Jelen projekttink segítségével a Megálló Csoport Atapítvĺány ,,Úton'' c, pá|yazati pľojektjét
szeretnénk folytatni (szenvedélybetegek foglalkoztatási esélyeinek n<jvelése, illetve az ę||źtő
iĺtézméĺyrendszerbe be nem kerülő szenvedélybetegek bevonása és foglalkońatási esélyeik
növelése, kompetenciáinak fejlesztése, a munkaeľőpiac múk<idésének megismertetése,
személyre szabott tanulási, képzési terv ęlkészítése, a kliensek haladásanak folyamatos
nyomonkövetése). Programunk 20 szenvedélybeteg munkanélkiili 6 hónapos foglalkoztatását
jelenti egy innovatívnak számítő projekt keretében. A toborzási szakasz után egy komplex
képzésí, szak<képzési progľam fog megvalósulni, hogy a programba bevont munkanélküli,
illetve inaktív embereket megfelelően felkészítsük a foglalkoztatásra, és oKJ-s
sza|ď<épzettséget szeľezhessenęk hosszri távri munkavá||alásu|ďloz. A projekt keľetében
négyféle innovatív tevékenységhez (takatító, felszolgá|ő, izlefuezeto, renďezvényszewező)
szerezhetĺek szaI<képzettséget a célcsoport tagtraí, és ezzel paľhuzamosan közĺisségi
feladatokat végezhetnek kozintézményekben és köĺeriilęten. A projekt végére az &inteÍtek
önfoglalkoztatővá vźtInźlnak vagy csatlakoznźnak egy, a projekt előtt vagy annak futamideje
a|att |étrehozott jogi személyiségű társasághoz. A projektben belft'ldi paľtnereinkkel, civil



szervezetekkel és ktjzintézményekke|, közigazgatási szeľvękkel tervezĹink egyĹittmfüödést.
Nęmzetközi szintű együttműködés progľamunk megvalósításához nem sziikséges.

Számolunk azza\, hogy a célcsoport tagsai között lesz olyan szeméLy, aki a pľojekt keľetein
belĺil még nem lesz képes pľobIémamentesen bekapcsolódni a foglalkoztatásba, ęzért
számukĺa az elsődleges cél, hogy munkatapasńa|atot szerezzenek, a mentorálási
tevékenységnek és a sokszínű teľápiás háttérnek koszönhetően peđig leküzdjék
szenvedélybetegségtiket, fejlesszék képességeiket és tudásukat speciális oktatási progľamunk

segítségével, hosszabb távon pedig magasabb képesítést szerezzeÍek, és a többiek miĺtájźra
később be tudjanak kapcsolódni az önfogla|koztatásba a pľojekt fenntartási időszaka a|att.

2. A PRoJEKT INDoKoLTSÁGA
2. I . A megvaló sítás helyszínének munkaeľő -piaci he|y zete

A Fővaros és agglomerácíója évtizędek otaMagyarország legfejlettebb térsége. A budapesti
GDP haľomnegyedét a szoIgáItató szektor teľmeli, az ípat pedig kb. egy ötödét. Ezen beliil
fontos a gépipar, az éIęImíszeľipaľ, az energiaipaľ és a vegyipaľ (főként a győgyszeripar). A
mezőgazdasági szektoľ súlya nem éri e| az lYo-ot sem. Budapesten jőva| az országos átlag

a|atti aZ iparban foglalkoztatottak artnya (16,8%). A szo|gźůtatási szektoľon belül a

közszolgáltatás és az oktatás foglalja e| avezeto helyeket, de fontos azIT és kommunikációs
szegmens szerepe is.

Projekttink megvalósulási helyszíne Budapest VIII. keľülete, ahol alapítványunk székhelye is
ta|á|hatő.

A kerĹiletben e|végzeľt koľábbi taľsadalomkutatások azt mlÍatják, hogy az itt élő lakosság
jcivedelmi poziciőja és a fog|a|końatottsági helyzete gyengébb a budapesti źtlagnźi'
Józsefuáros helyzetének relatív gyengĹiléséhez az alacsonyabb jövedelemmel ľendelkező

rétegek folyamatos leszakadása is hozzźtjźttu|t. (Budapest Józsefuáros Integľált

Varosfej lesztési Straté gia, 2008 alapján')

A 2001-es népszámlá|äs ađatai a|apjan 100 józsefuárosi hánartásra 208 személy és 83

fog|a|końatott jutott, ahźtnartások 3,8%,.ában fordult elő legalább 
"gy 

munkanélkii|í, ez az

aÍtľny a budapesti kerületek ktjzĺjtt Józsefvárosban volt a legmagasabb, a fovaľosi átlag csak

2,4Yo vo\t. Az ekkori adatok szerint Józsefuaros népességének 43%o-a gazdaságl|ag aktív,
melynek 8,8%o-avallotta magát munkanélkülinek és ez sajnos nem mutat javuló tendenciát. A
munkanélküIíség azelmúlt évtizedben sajnos csak nőtt keľiilettinkben is.

Jęlen pľojekttink közvętlen cétja teljes méľtékben illeszkedik a páIyźnati kiírásban
megfogalmazott célokhoz, de egyben innovatívnak is nevęzhető: egy speciális célcsoport
szálrlźra szeretnénk munkahelyet teremteni projekttink keretében. A szenvedélybetegek _

kiemelten a dľogfuggő fiatalok _ az a célcsoport, akiket igen nehéz báľmilyen noľmakcĺvető
pľogramba, tevékenységbe bevonni, legyen szó munkaról, tanulásról, közösségbe való
beilleszkedésről. Éppen ezért _ meľt tudjuk, célcsopoľtunk nehezen motiválható _ olyan
komplex szo|géútatás rendszert dolgoztunk ki, mely sokban épít a hitelességet képviselő és

követhető pozitiv mintát nyujtó ta|pta állt (gyógyult) szenvedélybetegek młnkájára, melyet

partneľként egyiittmfüödő szociális, pedagógus és addiktológus szakemberek munkája tesz

teljessé. A szenvedélybetegekbőll źL|Iő célcsopoľt foglalkoztatása nemcsak a kerĹilet alacsony

foglalkoztatási mutatói okán nevezhető problémásnak, hiszen ők fiiggőségfü okan is
hátrányos helyzetúnek tekinthetők. Munkaeľő-piaci re-integrációjuk nem képzelhető el a
gyógyulás lltjára lépés és egy elfogadó munkáltató nélkül. A projekttink céLja az említett

tertileten szerzett speciális és solľétiĺ tapasńaIataink hasmosítása, rendszerbe szervezése' A
dľogprobléma kezelésében uralkodó alapvetően egészségügyi szemléletet egy komplexebb,

több teľiiletet lefedő, a szemé|yes soľsokban és élętutakban hosszabb távon érvényesülő



''életprogrammal'' szeretnénk felváltani, melyben a célcsopoľtban rejlő énékek és készségek
mentén haladva' az egyéni erőfoľrásokľa ténnaszkodva, valós felelősséget vállalva tudja
megtalálni a projektben résztvevő saját boldogulását.

Alapvető célunk a mźn kialakult szakmai stáb segítségével a korábbi, ,,Úton'' elnevezéstí
munkaerő-piaci integrációt segítő pľogramunk továbbvitele, kibővítése egy konkĺét
foglalkoztatási pľojekt keretében, illewe annak folyamatos fenntaľtása, miĺködtetése.
Pľogramunk fennmaradásanak és fejlesztésének kulcsa a projekt során megvalósított képzési
programok sikeľessége, valamint a segítő stáb egységessége, elkötelezettsége. Ezt a csopoľtot
úgy kívánjuk megerősíteni, hogy a ľésztvevők a pľojekt |ezáru|ta után is a|ka|mazźsunkban
maĺadnának. Fejlődésünk jellemzoje a folyamatos építkezés, a kliensek képességeihęz és
teheľbíľásához igazođő munkarend kialakítása, amit egy erős, egységes stáb tud megfelelően
irányítani.

A projekt eľedményeit mind a szenvedélybetegekkel foglalkozó paľtnerszervezetek, mind a
média körében teľjeszteni fogiuk, elsősorban kĺimyezetvédelmi szempontból fenntartható,
elektronikus információhoľdozók segítségével (DM e-mailek, honlap, reklámfilm), illetve
környezetbaútpapitból késziilt szőtóanyagokon. Mind a kísérleti foglalkoztatás, mind az azt
követő hosszú távri fenntaľtási időszak alatt a fogla|końatási tevékenységeink, módszereink
megtekintését biztosítani fogjuk az érđeklődők és az adaptációban gondolkodó paľtneľ
szervezetek számáta.

Projektiink egy szociálisan hátrányos helyzetű célcsoport tagai szźrntra ad széleskönĺ
lehetőséget a munkaerő-piaci integľációra, emellett pedig a közösségi feladatok ellátása során
hozzájaru| a köztereken elhagyott veszélyes hulladékok bizonságos begytĺjtéséhez és
megsemmisítéséhez.

2.2. Apľojektbe bevonni tervęzętt célcsopoľt

A Megálló Csopoľt előzętes tapasztalataí alapjźn közvetlen célcsoportunk a ťlata| 18-35 év
közcitti szenvedélybetegek, akik alacsony foglalkoztatási eséllyel rendęlkeznek, alacsony
iskolai végzettségűek, gyakľan intézményekből keľĹilnek ki, munkatapasńa|atta| nem
rendelkeznęk.

Kĺlzvetett célcsoportba az érintetÍ,hozzźúartozók, a szenvedélybetegekkel foglalkozó, do|goző
egészségügyi-, oktatás í- és l v agy szociális ellátórends zer ek szakemberei.

A célcsopoft meghatározźsában f,rgyelembe vęttük szervezeti eľőforrásainkat, több éves a
teľĹileten szerzett tapasztalatunkat, intézményi kapcsolatrendszeriinket, valamint a projekt
megvalósításáůloz szĹikséges _ és rendelkezésre á||ő _ ''know how''-inkat. Meglévő klienseink
köľében végzett interjúkat is felhasználtunk a teľvezésben.

A progľam teľvezésébe bevontuk a célcsoportot, akiknek legfőbb igényĹik, hogy ''teljes életet''
élhessenek, perspektivákat, éľtelmesnek megélt tevékenységeket igényelnek, valamint a
törődést és a hitelességet fogalmaztźkmég meg elvaľásként' egy programmal kapcsolatban.

Ezért torekedtĹink a szenvedélybetegségek jelentette komplex pľoblémaha|maz együttes
megoldásara, a teljes körű ľe-integrácíőra.

A fejlesztés hatástertilete Budapest egésze, hiszęn a foglalkoztatni kívánt személyek érkeznek
a vĺíros külonböző pontjairól éľkeznek.

A progľamba20 főt szeretnénk tehát bevonni a fővaros teľületéről, akik:

- szenvedélybetegek,

- munkatap asztalattal nem rendelkeznek



- intézményekből kerültek ki/sem a munkaügyi, sem a szociális ellátás nyilvantartásában nem

szerepe lnelďr e gisztľ áIt á1 l áskeľe sők.

Projektünk épít arľa a piaci előnyre, ami a hátľányos szociális helyzeníek, munkanélktili,
inaktív embereknek munkapiacra való visszavęzetéséből ered, hiszen eń a szolgálatot ahazai
és az euľópai uniós célkitűzések is támogatják. Ez az e\őny a többi piaci szereplőnek nem

sajátja,megfelelőkommunikáciőva| jő|kiak,názhatő.

Építtink arÍa a vonzerotę is, amely a potenciális munkataľsak számara az je|entí, hogy ez az

újszenĺ, kľeativitást igénylő munkahely megbecsüli és éľtékęli munkatársait.

Helyi döntéshozók szźĺnára pozitiv tizenętet kometít a projekt munkahelyteremtő-képessége,
valamint az is, hogy szúk lakóhelyĺĺnt élhetőségét nagymértékben javíthatjuk, ezen keresztiil
a helyi szociális politikara is pozitív hatással lehetiink, előtéľbe helyezve az elterelés és

visszavezetés fontosságát.

A kezdeti együttmúködők, valamint a később csatlakozó megrendelők igényeinek kielégítése
elegendő munkát ad a fenntarthatő mrĺködés biztosításához, igy a vti|a|kozás a kísérleti
időszak befejeztével olyan, biztos önfenntaľtó ä||apotbakęrtil, mely állapotmagában hoľdja a

fejlődés lehetőségét is.

2.3. Munkáltatói igények

A célcsoport szttmára oKJ-s takańtő, felszolgáló/pultos, izLetvęzeto és renđezvényszervező

oKJ-s képzéseket teľvezĹink annak éľdekében, hogy képzettségtikkel eladható tudásra

tegyenek szert, amivel megálljĺĺk a helyĹiket a munkaerő-piac világában.

A magyarországi takaľítási piac haĺom fő szegmensre osztható. Legfti|i| az ugyĺevezett
facility management cégek állnak, külÍöldi eredetű, tőkeerős vźů|alatok, tobb százmilliós,
milliardos éves bevétellel. Esetenként akźr százat meghaladó a|ka|mazotti |étszźtm nagy

teljesítményiĺ, speciális eszköz<jkkel, gépekkel dolgozik, mellyel összesen napi tobb mint

kétmillió négyzetméter A és B kategóľiás irodát, bevásaľlóközpontokat lát ęl.

Középen vannak a jeLIemzően magyar tulajdonú kozépvá|Ialkozások gya]aan I0-f0 év

tapasńa|attal, közepes gépesítettséggel, legalul pedig a kisvállalkozások, melyek 3-5 fővęl,
fóleg magĺĺnmegrendeléseket elégítenek ki, tźrsasházakat, magáĺ.lhtzakat, lakásokat,

üzlethelyisé geket takarítanak

A 2000-es évek elején ĺírverseny kezdődött' mely miatt sok vállalkozás ellehetetlenült, szürke-

majđ feketegazdaságba kényszeľült, ami elsosorban a szegmentáltságot csökkentette,

másodsorban áthe|yeńe a hangsú|y az áĺ::ő| a minőségre' Az árvęrseny az elmúlt f-3 évbęn

enyhtilt a letisztuló piacon.

A jövőbeni kilátásokľól egyértelműen elmondható, hogy a képzett munkaerőt foglalkoztató
vállalkozások előnybe kerĹilnek a versenytáľsakkal szemben. A takaľítási uz|ęt egyre inkább a

ktilĺjnböző tisztitő- és vegyszerek alapos ismeretét igényli, a belépő szegmęns

gépesítettségének alacsony arźnya miatt a szakÍudás fokozott hangsúlý kap. Vertikális
fejlodesľe is van lehetőség, a teľmelt hasmot gépek, berendezések beszeruésére foľdítva a
váI\a|kozás középtávon alkalmassá válhat azirodaház-szegmensbe való belépésľe.

A rendenényszervezők a gazdasági szo|gá|tatások jellegű foglakozások kĺirébe, azon belül a

kulturális szetvező foglakozási szakmacsopoľtba tartoznak. A rendezvényszewęzó
kiállításokat, vásáľokat, konceľteket és egyéb rendezvéĺyeket szervez, teÍvez, bonyolít le, a
ľendezvények forgatókönyvének, hálótervének és háttéľarryagainak elkészítésétvégzi. Ennek

megfelelően ľendezvényszervezó cégeknél tud elhelyezkedni, ęzek ma kisebb-nagyobb

magźnvtůIalkozások. A területen mfüödő kisebb vállalatok főként eskiivők, születésnapok,



vacsorák' egyéb kisebb rcndenlényęk szęrvezésével foglalkoznak, míg a nagyobbak, akźtt
több ezęt embęr szőrakoztatźsát illetve a kulturális célokat szo|gźůő nagyszabású
rendezvényęket szervez,me|yek akaľ nagyobb teľĹileten, több napon kereszťĹil folynak.

A szakma a gazdasági szolgá|tatások ágazatba soľolható, mely kiemelkedően magas aúnybarl
képviselteti magźŃ Budapesten a benne foglalkoztatottak sziímát tekintve. A szakma fuánti
igéný befolyásolj a a vá||a|atok és az á||arĺryolgaľok piaci heIyzete, a ťlzetőképes kereslet,
eľľe, pedig az aktuá|is gazdaságihelyzet, a pénzromlás méľtéke is hatással van. Ma mát az a
jel|emző, és egyre inkább terjedőben van, hogy közép-és nagyvá|la|atok ľendezvényszervezó
cégeket bíznak meg iz|etí partneĺtalálkozóik megszervezésével. Rendezvényszęrvezo
szakemberekre tehát a jövőben is lesz keľeslet.

A felszolgáló, izLetrezető szaknźtbarl dolgozók a kereskedelem és vendéglátó-ipaľi
foglalkoztatottak kĺjľĹilbęInl7%o-át teszik ki. A vendég|ttőíparhe|yzete szoros összefüggésben
van az életszínvonal alakulásával, illetvę ahazánkba|átogatő turisták szźlmával. Amennyiben
megnő azigény a jó minőségu szo|géitatások irĺínt, úgy a szakképzett pincérek elhelyezkedési
esélyei és keľeseti lehetőségei is emelkedni fognak.

A szakmában elhelyezkedni kívrĺnók lehetőségei szakértők szerint a jövőben váľhatóaĺl
nĺivekedni fognak. A szakmában dolgozok száma 2015-re a maíhoz képest majď20%-al fog
emelkedni. Legnagyobb számban vtrhatőan Budapesten lesz kereslet a szakma iránt. A
felszolgálói feladatok e||átásźhoz előnyös a szakképesítés megléte, a magasabb színvonalú
vendéglátóhelyeken a|apvető elvĺírás. A szakma alapvető szabáIyai, ismeľetei szakiskolában
sajátíthatóak el. A vendéglátőiparbanmáĺ ma is elvárás, de a jĺivőben még inkább azzávźůik
azidegen nyelv ismerete, de a jó kommunikációs készség, rugalmasság és nagy teherbírás is
elvárás maľad.

3. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

3.1. A projekt céljainak meghatźrozása

A Megálló Csoport A|apitvány Szenvedélybetegekért cé|ja a kezelésben lévő
szenvedélybetegek fogla|koztatási esélyeinek növelése, illetve az e||éltő intézméĺytendszerbe
be nem kerülő szenvedélybetegek bevonása és foglalkoztatási esélyeik nĺjvelése. A progľam
célkitiĺzései közcjtt szerepel a bevont személyek tanulással, munkavállalással kapcsolatos
kompetenciáinak fejlesztése, a munkaeľőpiac múködésének megismeľtetése, gyakorlati
munkavégzéstik elősegítése, hosszú távú kereteinek megteľemtése' A kliensekkel történő
munka egyrészt egyéni konzultációk, másrészt csoportfoglalkozások formájában valósul meg.
Nagyon fontosnak taľtjuk a kliensek motiváltságĺínak folyamatos fenntaľtását, növelését és
ennęk segítségével a gyakorlati munkavégzésre történő felkészítését. A pľojekt
eredményeképp az egyes kliensekkel folytatott mentorálástól, képzéstől és a 6 hónapos
foglalkoztatástő| a*, vaľjuk, hogy az elsődleges célcsoportot alkotó 20 fő:

. munkábaá||jon;

. képzéseken vegyen ńszt;

. középiskolaitanulmányaikatfejezzékbe;

. oKJ-s képzés keretében szakmát sajátítsanak el;

. kompetenciafej|esŻĺőmunkábanvegyenekrészt;

. lekiizđjék szenvedélybetegségtiket.

Mindezen eľedményeket úgy érjék el, hogy mar rendelkeznek a munkaerőpiac sajátosságainak
ismeretével, és azokkal a készségekkel, képességekkel, melyek képessé teszik őket aľra, hogy
a nyílt munkaerő-piacon megállják a helytiket, hosszli távon önfoglalkoztatőváváljanak.



A pľogrammal összhangban közösségi feladatokat is ellátnánk a VIII. kerület terĹiletén,
mellyel addicionálisanhozzźljárulnank a k<jzfeladatokszervęzéséhez és ellátásához.

3.2. A célok eléréséhez szükséges tevékenységek és szakmai taľtalmuk bemutatása

A pľojekt előkészítéseként egy komplex megvalósíthatósági tanulmány késziilt, illetve
megtettiik a toborzás e|ső lépését _ ezek képezik a projekt előkészítésének és a pá|yázat

me g írás ának a|apj tú,, hátter ét.

A tevékeny s é gek szakmai taľtalmanak me ghatár ozása..

Bevonás:

Toborzás: a projektbe bevonandó 20 főt e|őre|áthatőan az a|acsonyküsz<ibu szoLgáLtatásokban

ľészľvevők, a szociá|is és egészségügyi rendszerben nem lévő szerhaszná|ők, bentlakásos
rehabilitációs kezelésből kikerülők, meglévő klienseink és az o ismerősi k<jrĹik a|apján
választjuk ki.

Állapotfelmérés (minimum 2 fualje|entkező): A diagnőzis elkészítését a mentoľok (segítők)
végzlk. A diagnőzis aLapozza meg a progľamba bevonandók alkalmasságát, ezéľt minden
projektre jelentkezővel elkészítjtik a diagnózist. Az egyéni esetkezelésbe bevonandók
kiválasztáséra az elkészített diagnózisok alapjan a teljes team tesz javaslatot, melyet átad a
szakmai vezetőnek és a mentoľoknak.

Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése: A szolgźitatás vezetők és segítők, miután
célcsoport tagjainak kiválasztása megtöľtént, elkészítík az egyénľe szabott fejlesztési és

szo|gźůtatási terveket. A tervben rögzítjtik a hosszti és röviđ távú célokat, a fejlesńések
ütemezését, a felęlősöket, a vaľható kockĺŁatokat és hatásokat.

A célcsopoľt és a projektet megvalósítő szervezet köztitti szerzodéses kapcsolat biĺosítása: A
célcsoport tagsai és Alapítvrĺnyunk kĺizött megkötjiik az együttműködési szerződést.

Képzés és képzéshez sziikséges szolgáltatások:

A tanulási- és munkamotiváció kiatakítása, fenntaľtása: A képzés és a munkába állás előtt
fontos a sikeľes feladatmegoldás szempontjából jelentős és írányadő információk
összefoglaltĺsa, az egyén erősségeinek kiemelése, illetve a várhatő nehézségek és az azok
kiküszöbtilésére alkalmas technikák elsajátítása.

Tanulástechnikai tréning: A tľéninggel a célcsoport tagsai elsajátíthatják a helyes
tanulástechnikai szokásokat, ami projekttink szempontjából különösen fontos szempont.

Államilag elismeľt (oKJ-s, vagy más jogszabáIyban rcgzített) szakképesítést nýjtó képzés:

célcsopoľtunkat felszolgálóként, vendéglátói eladóként (azaz pultosként), vendéglátó-
iz|etvezetőként és takarítóként a|ka|maznźk a továbbiakban. Az á||ari|ag elismert szakłnźk
elsajátítása megkönnyiti az éintettek elhelyezkedését anyí|t munkaerő-piacon.

Elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgźitatások és fogla|koztatás

Munkajogi felkészítés, a célcsoport támogatása érdekeik éľvényesítésében a

munkaszerződések megkötésekor: A munkajogi felkészítéssel szeľetnénk elérni, hogy a

célcsoport tagaí a projektből kilépve a lehető legjobb feltételekkel léphessenek be új

munkahelyĹikĺe.

Álláskeręsési technikák oktatása: A szolgáltatásnak köszĺjnhetően az érintettek
begyakorolhatják a különboző álláskeľeséséi technikfüat, oné|etrajz-típusokat, a motivációs
levél íľásanak technikáját stb.

Pszicho-szociális szolsáltatások:



Mentorálás: A mentori koĺ.nl|tációs beszélgetések (minimum heti 1 őralfő) a munkába
állással, képzéssel kapcsolatos infoľmációk eléréséhez adnak tanácsot; illetve a más
szo|gźt|tatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutźst segítik. A mentorá|źs ezenfeIu| az
éľintettek problémáit kiküszöb<ilő segítségeket biztosítj a.

Pszichológiai tanácsadás: Á[apotj avítő, személyisé gzavarokat konigáló tanácsadást
szervęzĹink a célcsoport tagjainak előreláthatóan heti 4 őrában. Adott esetbęn addiktológus
szakorvosi konzultációt is szerveztink.

Csapatépítés: szituációs játékokat tervezĹink, összesen két alkalommal. A csapatépítéssel
nemcsak a célcsoport l.agai közötti kapcsolatot erősídĹik, de a kulcskompetenciáikat is
fejlesztjfü.

Kiegészítő szolgáltatások:

Családi napok szervezése: A szenvedéIybetegek nagy része családban él, napi kapcsolatban
áll sztileive|, hozzźúartozőiva|. Ezért a szĹĺlőkkel való munkfua ĺyitottságot biztosítunk. A
családi napok soľán az érintettek megoszthatjiák egymással a pľojekttel kapcsolatos
tapasztalataikat, akĺizĺjs tevékenységek pedig ĺjsszekovácsolhatják őket.

3.3. A megvalósulás helyszínei

A pľojekt megvalósulásanak helyszíne Budapest VIII. kerülete.

Budapest regionális és országos gazđaséryi szeľepének egy erős indiktńora a budapesti
bejegyzésu vźtl|a|kozások aránya. A budapesti GDP haľomnegyedét a szo|gáItatő szektor
teľmeli (ez a teljes szektor GDP-jének 4l%o-a), az ipar pedig kb. egyötödét. Budapęst VIII.
kerületében élők jövedelme ľelatíve alacsony a fővaľosi át|aghoz képest.

A foglalkońatottsttgi helyzetet tekintve jelentős ktilönbségek tapasńalhatók Józsefuaľoson
be|n\ az egyes tertileti egységek kĺjztltt. Az alacsony iskolázottságga| is összefüggésben a
Magdolna és azOrczy negyedben volt a legmagasabb a munkanélktiliség: 12,6%0 és I0,9%o.

Eľős a különbség a keriilet egyes negyedei kĺizött' A pľoblémák jellemzően két tęľületi
egységben (orczy negyed, Magdolna negyed) siĺrűsödnek cissze. A rendszeres támogatásokĺa
vonatkozó adatok is megerősítik' hogy az alacsony státuszú lakosság koncentľációja
elsősorban a Magdolna negyedet és az Orczy negyedet éľinti.

A két kĺízisterület lęszakadásának megá||itásźt cé|ozta a 2004-ben indult Magdolna Negyed
Program' A Megálló Csoport Alapítvany egy korábbi projektje az említett programon belül
valósult meg, a VIII. keľületi szociális rehabilitáció keretében a humánszolgáltatások
fejlesztésének részeként. Projektünkkel a szenvedélybetegek kĺlzösségi alapeL|átásźnak és a
drop in (megpihenő klub/kontaktklub) ellátás fejlesztését céloztuk meg. Utcai megkereső
szo|gáItatást, a csellengő fiatalok szárnźra pedig időszakosan műkĺidtetett éjszakai
pingpongszolgáltatást biztosítottunk.

3.4. A projekt hatásainak elemzése

A pźiyázatta| 20 fo szęnvedélybeteg, munkanélküli/inaktív ember számźra biztosítanánk
szalď<épzést és állást 6 hónapon keľeszttil' A 20 főből lega|ább 12 fő sikeresen el fogja
végezlĺ a képzést, és munkába állásuk is biztosítva |esz. A pľojekt keretében 4 féIe
munkakörben szeľezhetnek szakképzettséget a foglalkoztatottak (takaľító, felszolgáló,
uzletvezető, rendenĺényszetvező), és ezze| párhuzamosan kozhasznu tevékenységet
végezhetnek a VIII. kertileti kozintézményekben és k<jzterületen.

A projekt fenntartása iránt hosszútávon elkötelezettęk vagyunk, s nyertes pá|yazat ęsętén a
páIyézat fenntaľtási ídőszakánakvégén újabb Megvalósíthatósági Tanulmáný és Üzleti teľvet
készítiink, hogy az cjsszes kockázatot és előnyt megvizsgálva dönthesstink a további
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fenntaľtás módjáľól. A projekt támogatási iđoszakét kĺjvetően a folyatáshoz a műkcidtetési
módtót fiiggően későbbi uniós támogatási forľások és noľmatív támogatások igénybevételére
is alkalmas lesz, mely a fenntaľthatóságot tovább erősítheti, hogy a foglalkoztatásban lévőkľe
is kiterjeszthető lesz a normatív tiĺmogatás, mely tovább nciveli a projekt bevételeit, hiszen a
foglalkoztatottak béľe így finanszítozásta keľiil, s a fennmarađő tész netüő jcivedelemként
jelenik meg illetve további beruházások a|apjźń képezheti.

- A pľojekt teľĹileti hatásai, teriileti kohézió:

ez Úupľ stratégiája, ź-ĺťogő céIja a foglalkoztatás bővítése és a taľtós ncjvekedés elősegítése,
mellyel projektiink jellegét éshatásáttekintve is összhangban van.

A kiegyensúlyozott fejlesztést a pľojektĹink az a|ábbi pontokkal összhangban segíti:

- az innovációs gazđaságfejlesztési prioritást is szolgźiő fejlesztési pólusok kiemelt
fejlesztése,

- az emberi erőforrások fejlesztése (összhangban a 3. szttmu, a tźlrsadalmi megújulást célul
tűző progľammal);

Tekintettel ata, hogy Kcizép-Magyarorczźtg külön fejezet a fejlesztési irányok k<izt, amely
nem a fe|zárkőnatás, hanem a ''ľegionális versenyképesség és foglalkoztatás,, céIját követheti,
s kiemelkedően fontosnak számít a lisszaboni célok megvalósítása szempontjából, maľ csak
azért is, mert ez a térség ađja az ország innovációs teljesítményének kétharmadát és itt él

Magyarctszág lakosságának egyharmada, kiemelten fontos projektĹink mind
innovatívikíséľleti jellege mind foglalkoztatźsi vonatkozásai miatt is. Emellett a pľojekt

Megvalósíthatósági tanulmány egyéb fejezeteiben leíľt taľsadalmi, gazdasági elemzésekből is
Iáthatő, hogy itt koncentrálódik a legtöbb szenvedélybetegségben élő, akik projekťIink

kö zvetlen c é lc s opoľtj éůlo z tartoznak.

- A projekt területi hatásai

A fejlesztésiink teľĹileti hatása az a|ábbi szinteken mutatkozik meg:

- gazdasági hatás: munkahelyteremtés a helyi lakosság szźlmfua.

A pľojekt hozzájáru| a terĹileti kohéziő érvényesüléséhez, hiszen vannak pozitiv teľiileti
hatásai, s képes hozzájaru|ru snĺkebb értelemben Budapest, de mintaértékű,
modellpľojektként az egész ľégió, s hosszabbtávon akár az egész ország fejlődéséhez'

- A projekt hatása a helyi/téľségi foglalkoztatásra,'

A projekt baľ nem eredményez nagyméftékben és nagyszźtmban taľtós foglalkoaatást, de a
célcsopoľtľa való multiplikátoľ hatása nagy.

Méľési lehetőség:

. helyi foglalkoztatottak szĺíma és jellege

. hozzźtjźrulás Budapest és a térség foglalkoztatásźůloz (új munkahelyek létesítése)

- Hatása a térség gazđasźryi eredményeire:

Bár csekély mértékben, de nő az egy fore eső GDP s csekély méľtékben, de nő az egy főre
jutó j övedelem ill. sZJ A vá|tozása,

- Kapcsolati hatások:

A Megálló Csoport partneľi kapcsolatainak száma nő.
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- A pľojekt és Budapest VIII. kerületének Integrált Varosfejlesztési StratégiĄáĺak
illeszkedése:

,,A kertilet társadalmi he|yzetéĺek fejlesztéséhez sztikséges, hogy a Magdolna negyedben a
mĺĺr elkezdett progľam folýatódjon, és a program eređményeire támaszkodva, a kęľület többi
tészénis, aholreleváns elinduljon, javí*a a lakhatási feltételeket, a lakásállomány minőségét,
valamint a társadalom szeľepének eľősítésén keľesztiil, az itt élők munkához jutási
lehetőségét, a munkaerő-piaci veľsenyképességet.'' Programunk a korábban megkezdett úton
haladvahozzájźĺru|akerületf og|a|koztatottságihe|yzetének javítźsához.

- A projekt teľĹileti színergíź$a

A projekt illeszkedése a helyi gazdaságí, társadalmi kömyezetbe teljesnek mondható.
Programunk céIja szerint a szenvedélybetegek, s abból kigyógyultak trĺľsadaIomba való
visszavezetését tanuláson, munkán keľeszttil éľjük el. Gazdasági és taľsadalmi szemszögből is
kizárőIag előnyökkel jźlr, híszen a részt vevők korábbi inaktivitását aktív keľeső életmódra
változtatjuk'

A probléma e módon va|ó keze|ése teljes méľtékben találkozik a helyi lakosság, helyi vezetés

igényeivel és elvaľásaival, hiszen a súlyos szenvedélybetegek életmódja elsősorban sziĺkebb
koľnyezettiket terheli. Minden olyan kezdeményezés, amely a szenvedélybetegek
visszavezetését cé|ozza, maľadéktalan tiĺÍnogatźsra lel a helyi lakosság köľében csakúgy, mint
aszahnaí és civil szervezeteknél.

4. A PROJEKT MEcv,q.rosÍľÁs,+ła.r 1ZERVEZETI KERETEI

4.I' A pľojektgazda bemutatása

A Megálló Csoport a sző legszebb éľtelmében vett, fuggetlen civil kezdeményezés, mely
abból az egyszeru felismerésből üáplálkozik, hogy az egyík szenvedélybeteg tud segíteni a
másiknak a feléptilésben. Az |997-ben volt dľogfuggők áItaI a|apitott ,,Megá||ő,,,
működésének 15 évében markánsan jelen volt és van a keľesletcsökkentő szolgáltatások
között. Mtikc'désünk, szakmai programjaink hazai és nemzetkozi szinten is ęlismertek. A
Megállót leginkább az ,,étintettségéből'' adódó elkötelezettség, a problémamegoldó- és

e gyüttmtĺkö dé si ké szs é g, a ny íLt és át|źúhatő műkĺi dé s j el lemzi.

A Megálló Csoport feladatĺának a szenvedélybeteg, és szenvedélybetegségben veszélyeztetett
fiatalok, fiatal felnőttek és hozzćúartozőik számźra szociális, terápiźs, egészségfej|esztő,
speciális oktatási, kulturális, és közösségi szo|gá|tatások szervezését és mfüödtetését tekinti.
Célja olyan komplex, az <insegítés elvein és gyakorlatan alapuló szolgáltatásrendszer
kialakítása, műk<jdtetése és minőségének folyamatos fejlesztése, mely a pľevenciós munka
mellett a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésen-képzésen át a munkába á||źsig és

utógondozásig tartó folyamat fęIadatait egységesítve) a személy egyedi szĹikségleteihez
alkalmazkodva hosszti távű, el|átási módszerekben és információkban gazdag támogatási
foľmát valósít ffiog, sorstaľs segítőként foglalkoztatott talpľa á|It szenvedélybetegek
közľemfüödésével.

Alapvető küldetése a közösség támogatő erejének fe|hasznáIása ez egyén báľmilyen pozitiv
v á|tozźsra irrányuló tĺjrekvésének erősítésében.

Alapítvanyunk tevékenységei, szol gáltatásai :

. ,,Dľop in'' szolgá|tatás - Nyitott ajtó program

A Megállóba mindig be lehet,,esÍli'', előzetes bejelentkezés, személyes okmányok nélktil is. A
beesőket ügyeletes segítők fogadjak, akik információkkal, beszélgetéssel, f,lgyelemmel és
törődéssel nffi tanak segítséget.
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. Integrált foľmában működő szociális intézmény:

Szenvedélybetegek Nappali El|átása, Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása' Kliens létszźtm:
50+40 fő' Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása szolgá|tatásunlĺľa 2005 májusában kaptunk
működési engedélý, a Szenvedélybetegek Nappali E|Iátásara 2007 jilniusában. 2008. április
hónapban két feladat ellátási szerzodést kötöttiink a Jőzsefvárosi onkormźnyzatta|. (Nappali
Ellátás és Közosségi I. Ellátás)

2008. decerrrbeľ l-től mfüĺjdik 15 fővcl a fcjlcsztő-fclkćszítő foglalkoztatÓst nyujtó
programunk.

Mege|őző-felvilágosítő szolgtt|tatás (elterelés) Kliens |étszźlm:25-50 fő

. Ezęn kívül együttmúk<jdve a Fővaľosi Igazságugyi Hivatal Partfogó Feltigyelői
Szolgá|atával, a Megálló, mint munkáltató fogadja a közérdekű munka btintetésre ítéltęket.
(2009-ben 4 fő).

. Speciális oktatási Pľogľam: egyĹittmúködve a Belvárosi Tanoda Alapítvanyi
Gimnáziummal, olyan fiatalok tanulhatnak és érettségiżretnek, akiket valamilyen drog-
probléma kapcsán bocsátottak el vagy maradtak ki elozo iskolájukbó|. Az oktatás és a
józanodás fo|yamatát egységként kezelve igyekszĹink elérni, hogy e fiatalok - miközben
terápiás progľamjukban eléľik a teljes absztinenciáĺ lehetőleg kortársaikkal egy iđőben
érettségizhessęnęk le. Ez az oktatási program ismereteink szerint egész Európában
egyedülálló. Kliens (diák) |étszám: max: 35 fő

. Félutas Lakás program: 2007 februáľjától bérelt lakásban valósítjuk meg a

rcszocia|izációs pľogramunkat, egy időben 4-6 fó lakhat a I20 négyzetméteres lakásban.

. Önsegítő Csoportok: a Megálló legjellemzőbb tevékenysége az onsegítő csoportok
működtetése, az ĺinse gítés, mint'' mozgalom'', módszeľ a|ka|mazása,

S aj át szerv ezésu csopoľtj aink :

Me gálló Teľápiás C sopoľt hęti 3 * 2 őtában, láto gatottság a 6 - I 5 főlcsopoľt

Félutas Csoport heti 1*2 őtźlbarl,látogatottsága.. 4-5 fől csoport (,,zárt,, csopoľt, csak a Félutas
Hazbanlakók, vagy az odajelentkezők vehetnek rajta ńszt)

S zínház Terápi ás C soport : heti 2* 2 őr źtb an, láto gatottság: 4 - I 0 fő /c s op oľt

Zene T erápiás Csoport hęti 2* 2 őrában, látogatottság : 4- 1 0 fő /csoport

Foglalkoztatási Csoport heti I* f &ában, Iáto gatottsága 1 5 főicsoport

Kompetencia Csopoľt heti l *2 őrában,látogatottsága 4-I0 főlcsoport

. ,,Külsős'' Csoportok a Megállóban:

Anonim Alkoholisták, ACA (Adult Children of Alcoholics), NA Q.üaľcotics Anonims),
Mozaik (Keresztény Homoszexuálisok onsegítő Csoportja), ror 1reľ<i onsegítő Ktir)

Speciális terápiák:

. Szik|amászás: a sziklaĺnászás kięmelt hatékonysággal alka|mazhatő a

szenvedélybetegek terápiájában. megerősíti az é|ethez va|ő ragaszkodást, a reális célok
kitűzésének képességét, a siker és kudarcélmények újľaéľtékelését, valamint a biza|om,
felelősség megélésének teľepe, amásző kliensek egymást biaosítjak a sziklán.

. Sport és szabadidős tevékenységek: heti egyszer rendszeresen futballozrJnk, ezen kívĹil
bajnokságokľa jrírunk, amit Drogrehabilitációs otthonok, Anonim Alkoholistiík, Névtelen

t3



Anyagosok szerveznek' de voltunk már az Esély Szki. drognapjźn is focizni, illetve a BRFK
Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya áItaI szervezett bajnokságon is ľészt vetttink.

. Ezen túl folyamatosan asztaliteniszeznek ahozzállk betérők, valamint egy kondi gép
és egy bouldęr fal (alacsonyan épített múfal aszik|anétszás gyakorläsźhoz) vźlrjaabeesőket.

A Megálló Csopoľt Alapítvány Szenvedélybetegekért a|apítő taga a Magyar Drogpľevenciós
és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szovetségének, valamint pĺĺľtoló tagsa a Magyar
Addiktológiai Taľsaságnak. Ezen kíviil az EFSC (The European Foundation for Street
Children) tagszervezete vagyunk, valamint az EURO TC-vel (European Treatment Centers
foľ Drug Addiction) ápolunk Szoros kapcsolatokat.

Az nemzetkĺizi és országos hźůőzatokban való részvételiink mellett a helyi közösségi
kezdeményezésekben is nagyon aktív szeľepet töltiink be. Tagsai vagyunk a kerületi
KábítószerĹigyíEgyeńető Fórumnak (KEF) és a Szociálpolitikai Kerekasztalnak.

Részt vetfiink az EGYÜTT Józsefuáros takóiért pľogramban, 2008-ban feladat.ellátási
szeruőđéstkötöttünkaJőzsefvźrosionkormźnyzatta|.

Együttmfüödő kapcsolatot alakítottunk ki a Rév 8 Zrt-ve|, civil paľtnerként részt vesaink az
általuk koordinált Magdolna II. Szociális Vĺĺros-rehabilitációs Projektben.

4.2, A megvalósításban résztvevő paľtneľek bęmutatása

A megvalósításban a székhelyiink szerinti, VIII. kęrületi onkormányzatĘa| fogunk
együttműktjdni. Kozösségi feladatként a helyi iskolríkban szerętnénk egészségmegőrzés,
betegségmegelőzéssel kapcsolatos tevékenysóget folyatni. A célcsoport tagai áItaI tartotĹ
előadások során saját élményeikből tźlplźikoznak, s a Szenvedélybetegségtikĺől mesélnek a
difüoknak, akik már tizenévesen koze| kęľiilnek a különböző fuggősége|<hez (p|. számítógép,
alkohol, cigaretta, dľog). Az ismeretteľjesztő foglalkozások taľtása źůta| ađđícionálisan
jĺíľulunkhozzáazĺ jnkoľmányzatf e|adataihoz.

A projekt során a már múkĺidő széleskĺinĺ szakmai együttmúködési hálózatba integráljuk a
programunkat' A keriileti önkormźnyzatta| a KEF-e1 (Kábítószeľtigyi Egyeztető Fórummal),
valamint t<jbb civil szewezettel (negyedévente) közös megbeszéléseket taľtunk, valamint a
VIII. és IX. keľĹiletben műkĺidő Kĺizösségi Munkacsopoľtra a pľojektet képviselő
munkatársunkat is delegáljuk, ezáIta| Iétrehozzllk és folyamatosan működtetjük szakmai
műhelyĹinket.

4 .3 . A pr oj ektgazda proj ekthez kap c so 1ó dő tap asztal atainak bemutatás a.

A Megálló Ház, mint rehabilitációs és közösségi program' fenntaľtásához több pá|yázatot is
megnyertiink. (,,Ebben a körben vana helyed!'')

1998-tól folyamatosan műkcjdtetjfü önsegítő csoportjainkat (színhźz-, zeneterźlpiáls csoportok,
önsegítő csoportok).

2000-ben induIt oktatási programunk, melyet azőta is töretlenül múkĺjdtetiink, mely iďő a|att
közęl 80 ftata|t segítetttink talpra állni és leérettségizni.

2002-ben ľészt vettiink egy PHARE programban, ,,Mit tudunk nyújtani szerek helyett''
címmel.

2003-ban film készült a Megálló Csopoľtľól, Pálos György rendezésében.

2004-2005 közott kidolgoztuk az ,,Idejében'' címti, Spanyoloľszágban már kipľóbált
pľevenciós programot.
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Részt vettünk egy többszereplős, nemzetkozi PHARE programban ,,Vissza az éIetbel,,
címmel. Ennek keľetében a szik|anászás terápiás lehetőségeit tanultuk meg lengyel
paľtneľĹinktől'

2005.2007 közĺitt részesei voltunk egy újabb ĺemzetkozi, többszereplős pľogramnak, me|y az
esélyegyenlőség megteľemtését tutĺeki céljául. EQUAL A077 ,,...akiket kezd elveszíteni az
élet...''

Az EQUAL projekt rövid leírása:

Projekttink a szenvedélybetegek gondozási ľendszeľének ktilĺjnbcjzó szolgáItatási szintjein
tevékenykedő szewezetek tjsszefogásán alapuló há|őzati-modell tevékenység kialakítását
valósította meg, az ellátás hatékonyságanak és komplexitásának, a dľogos kaľrier bármely
lépcsőfokĺĺn tartó célcsopoľt elérhetőségének és motiválásrínak fokozása, a hosszú távú
jőzansag és teljes körű reintegráció elérése érdekében. Mintaprogramként szo|gźit az
intézményi és módszeľtani összefogás révén, mely a szenvedélybetegség teljes folyamatábarl,
színterein, valamint a hozzá szeľvesen kapcsolódó egyéb pľoblémák _ veszélyeńetetÍség'
megelőzés, szociális-, életvezetési-' lelki-, mentálhigiénés gondok, képzetlenség,
munkanélküliség, kirekesztettség _ tekintetében komplex, hosszú távú és személyközpontu
szociális támogatási formát, gondozást valósít meg. E gyakoľlati tevékenység révén új

eljarások, módszerek cisszegzését végzi el, s kezdeményezí azok akkĺeditá|ását a szakmáért
felelős állami fórumokon.

2008-ban megkaptuk az ,,Év civil szervezete,, đíjat.

4.4. A proj ektben részt vevők szakmai kompetenc iéńnak bemutatása

Programunkban az iĺlnovatív kísérleti foglalkoztatás mellett az <ĺngondoskodási képességet és

kulcskompetenciákat erősítő programokat, tľéningeket biĺosítunk a projekt teljes futamideje
a|att, Célcsoportunk szükségleteit felmérve a progľamot úgy alakítottuk ki, hogy a
szenvedélybetegségükből gyógyuló vagy máľ gyógyult, alacsony végzettségű, hátľányos
helyzetú emberęk rugalmasan fudjanak beilleszkedni a kíséľleti fog|a|koztatásba és a
csopoľtvezető segítők, mentorok, valamint a fog|a|koztatási segítők segítségével sikeľesen
ktizdj ék le szenvedélybetegségtiket és ta|á|janak helyet a munkaerőpiacon.

A pľojekt stáb a következő szakemberekből épül fel: 1 projekt menedzser,I pénzĺjgyivezető,
1 szakmai vezeto, I szakmai asszisztens, 4 szo|gá|tatásvęzęto, 4 foglalkońatási segítő, 6
csopoľtvezető, 2 mentor (segítő), 4 fej|esztó (tanĺíľok), 3 pszichológus, 1 addiktológus
szakorvos, l kommunikációs szakember, 1 grafikus, 1 honlapszerkesztő.

A szo\gá|tatásvęzetók és csopoľtvezetó mentoľok (segítők) feladatai: atésztvevők felkutatása,
tobotzása; kiválasztása. Diagnőziskészítés, problémafeItáÍ'ás, állapotfelmérés, a sztikséges
szakteľĹiletek szakęmbereinek bevonása a mentoľálásba. ok készítik e| az együľe szabott
mentorálási és foglalkoztatási terveket, felügyelik az abban megfogalmazott lépések
végľehajtását.

A szo|gtitatásvezetők kialakítjfü a projektben tervezett 4 féIe szo|gáitatási program keręteit.
A 4 féIe szo|gá|tatási progľam koordinálásźi a 4 szolgá|tatźs vezető és 4 foglalkoztatźsi segítő
|átja e| a l2hőnapos kíséľleti foglalkoztatás a|att.

A csoportvezetok egyéni, csoportos és közĺjsségi szociális munkaformák alkalmazásáva|
megszervezik az egészségügyi ellátásokhoz való hozztĄutást' szĺlró vizsgá|atokat (HIV-,
Hepatitis-, szźi;zug-, tüdősztírés), szükség esetén a pa|yaalkalmassági vizsgáIatot és más
szo1'gá|tatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutást, A csoportvezető segítők
biĺosítják ahozzáfétést a projekt tevékenységeihez a célcsoport szémára; munkába állással,
képzéssel kapcsolatos információkat nyújtanak. ok vonjfü be és koordináljak az önkéntesek
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tevékenységét, segítik a képzésbe, szakképzésbe való bekapcsolódást, végzík a 6 hónapos
nyomon kovetést.

A segítők nagy része tapaszta|ati szakembeľ (talpra á|It szenvedélybeteg), akik a
szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programokat, önsegítő csoportokat
szerveznek. Ezeken a csoportokon, beszéd, a kreatív gondolkodás, a döntéshozata|, a
problémamegoldás, az e|őre|źtźts, az éwe|és, a felelősség, az önéľtékelés és az együttmiĺködés
készségei fejlődnek.

A projektbe bevont fejlesztők jelentős része pedagógus, ők tartják napi rendszerességgel
azokat afog|alkozásokat, és tanulástęchnikai tľéningeket melyeknek cé|ja a hatékony tanulás,
az infotmációk kezelésének képessége, a kulcskompetenciák fejlesztése, írás, olvasás,
számtaĺi műveletek végzése, tanulási motiváció eľősítése funkcionális analfabetizmus
felszámolá sa, szźlmitőgép-, intemet használat stb.

A projekt során az oľvosi és pszicholőgiai szak<tanácsadást külső szakértok végzik, a sza|ĺĺľrai
stáb munkájanak sikerességét és magas minőségi színvonaltĺt snlpervizor közľeműködése
segíti. A projekt kommunikációs feladatainak e|Iétása folyamatos, amit a kommunikációs
vezető koordinál két kiilső vállalkozó (graÍikus, honlapszerkesztő) bevonásával.

Progľamunk egymásra épiĺlő, összehangolt szolgáltatási hálót alakit ki, melyben egyénre

szaboĹĺ pľoblémakezelési módszerek a|kalmazásáva|, mentorálásí szoIgáltatások
biztosításával, a projektbe bevont személyek teľmészetes támaszaira és erőfonásafua építve
kívĺínjuk elérni, hogy a szenvedélybetegek ta|pra á||ása, jőzan életvitele mellett taľsadalmi
integrációjuk eľősödjön, a hagyományos képzési/foglaIkońatási progľamokba sikerręl
kapcsolódhassanak be és munkátvá|Ialjanak, később pedig önfoglalkoztatővává|janak.

A projektben közvetlenül a projektmenedzset, a pénnigyi vezető és a szakmai vezető vesz
tészt,

5. PRoJEKT TEVÉKENYSÉGEK RÉszrBľES TARTALMA
. Rész\ĺęvokfelkutatása,toborzása;

A pľogramba bevontak elérése a Kommunikációs terv című đokumentumban részletezetĺek
szeľint fog tcirténni.

o Ąmentorálásba,képzésbeésfoglalkoztatásbabevonandókkiválasztása

diagnóziskészités, problémafe|tárás' állapotfelméľés (minimum f őra}je|entkezo);

A męntorá|ěsban, képzésben és foglalkońatásban való részvételt előkészítő diagnózis
(továbbiakbarĺ: díagnőzis) elkészítése az eľo szo|gáló külön terv szerint.

A diagnózis elkészítését a mentorok (segítők) végzik. A diagnózis a|apozza meg a programba
bevonandók alkalmasságát, ezéľt minden projektre jelentkezővel elkészítjtik a diagnőzist. Az
egyéni ęsetkezelésbe bevonandók kiválasztásfua az ę|készíteÍt điagnőzisok alapjrán a teljes
tearrltesz javaslatot, melyet átad a Szakmai vezetőnek valamint a mentoľoknak.

. Mentoľálási, képzésí és foglalkoztatási terv készítése, felkészítés a foglalkoztatásta;

A mentorálásba és foglalkoztatásba bevonandók kiválasztására az elkészített diagnózisok
aIapján a teljes team tesz javaslatot, melyet źúaď a Szakmai vezetőnek, a szo|gá|tatás

vezetőknek valamint a segítőknek. A szolgá|tatás vezetok és segítők, miután a męntoľálásba
és foglalkoztatásba bevonandók kiválasztása megtöľtént, elkészítik az egyénľe szabott

mentoľálási és foglalkońatási teľveket, melyhez felhasználjfü a jelen fejezetben foglalt tervet,

az ebben Lekt szo|gáItatásokat/munkaformiíkat, mint modulokat építik az egyéni mentoľálási
teľvbe, szĹikség esetén a program keľetein kívüli szo|gźt|tatásokat rc}gzítenek. A kísérleti
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foglalkoztatásba való bevonás és a sza|d<épzés lépései is ebben a tervben kerĹilnek
meghatároztsra'

o Ą megvalósíthatósági tanulmányban megfogalmazoĹt 4 féle szolgá|tatási forma
kialakítása;

Az intézményvezeto irányításáva| a szoIgáItatás vezetők kialakítjfü a pľojektben tewezętt 4
fele szolgáltatási program keľeteit. A 4 féle szo|gttLtatási programot koordiná|ását a 4
szolgóltatós vezctó (ós 4 foglalkoztatósi scgítő lótja cl a 6 hónapos kísérleti foglalkoztotrís
a|att' A fog|a|koztatásba a projekt 2. fé|évéĺęk elején lehet bekerülni a diagnóziskészítést és
kivál asztást kĺivető en a képzési kötelezetts é g e gyi dej ű v á||alésáv aI.

. Szuperviziő a team szémfua (Havi 1 alkalom 2 őra) A projekt megvalósító team
számár a szerv ezett külső sn,lperv íziő.
. Mentoľi konzultáció (minimum heti I őrďfő)

A mentoľi konzultációs beszélgetések a munkába állással, képzéssel kapcsolatos
információk, tanácsadások, eIéréséhez segítségnyújtást; más szo|gáItatásokhoz, illetve
támogatásokhoz való hozzájutást segítik. A személy elhelyezkedését géú|ő alapvető
pľoblémáját kiküszöbölő segítségek bizosítása
o Pszichológus _ konzultáció, (heti 4 őra)

állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló pľogramok; pályaalkalmassági vízsgźůat

" Addiktológus szakorvosi konzultáció, (heti 4 őra)

ál lap otj avít ő, szemé|y isé gzav ar okat koni gál ó pro gramok ;

egészségtigyi ellátásokh oz jutás segítése,

ingyenes mobil szűľések megszervezése,

rehabilitációs programok elérhetővé tétele,

. Résztvevőkmentorálása (heti 4 &a)

A mentoľálási és foglakoztatási pľogramban diagnózis felvételre és kiválasztásra keľülő
kliensek folyamatos segítése, tttmogatás a készségfejlesztés, képzés, szakképzés és
fog|a|koztatás során.

" Csopoľtosszociálismunkafoľméka|ka|mazása

Szinházter ápiás C soport (Heti 2x2 őr a)

Kulcs kompetenciák fejlesztése, beszéđ, kommunikáció, fejlesztés. A Szinházteľápiás csopoľt
célja, hogy időt és teret teremtsen az önmagukat kereső Íiataloknak és a színház és
tiáľsművészetek eszkozét arra haszná|ja, hogy az itt összegyűlt emberek mélyebb és
tartalmasabb kapcsolatot alakíthassanak egymással és önmagukkal, miközbęn szoľosabb
kapcsolatba kęľülnek érzéseikkel. A sziĺlházi próbak kcizcisen végzett gyakorlatokľa, és sok
beszélgetésľe épülnek. A gyakorlatokat a csopoľtvezetó ta|á|ja ki, aki el.lhez felhasznál
mindent, ani a csoport aktuális érdekeit szo|gáIja, így kerĹilnek a színhazba đrfulaterápiás
elemek, mozgás- és tĺánc-gyakorlatok, beszédtechnikai és zenei elemek, játékok, stb' A
Szinház foglalkozások hetente kétszer két óľában zaj|anak, A próbĺíkat átöltözéssel, majd
beszélgetéssel kezdjtik. Ezt bemelegítés követi, majd igen vá|toző - és változatos _
gyakoľlatokat végnjnk. A pľóbĺák második felében előadáson dolgozunk; a foglakozást
beszélgetéssel zárjuk. Darabjaink nem hagyományos értelemben vett színdarabok; a szeľeplők
(akik nem színészek!) gondolat- és érzésvilágát fejezik ki, amihez felhasználunk minden
nektink megfelelő szciveget. Verseket, prőzai miĺveket, saját szĺivegeket, szakácskönyvet
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Zeneterápiás Csopoľt (hetí2 alkalom 2 őra)

Kulcs kompetenciák fejlesztése, kĺeatív gondolkodás, együttmúködés. A Zeneterápiás
Csoport igyekszik mélyebbľe hatolni a kottáknál, dalszövegeknél. A zenés foglalkozások
célja, hogy a dallamokba ágyazott szövegek kozélmogé lessiink, és megtaláljuk benne
önmagunkat. Teret adunk magunknak és egymásnak az ĺinmagunkľól szóló, általunk megélt
gondolatok, érzések felszínĺe hozásźra az írođa|mi szciveg elemzésekoľ. A miĺhely első
felében kizrírunk mindent és mindenkit, csak MI leszĹĺnk, és az érzéseink. Gátlás oldó/n<ivelő,
komolyan játékos, játékosan komoly, zenés szituációs gyakoľlatokkal éIő kottát alkotunk,
majd egy frissítő sziinet után ,,kóruspróbák'', egyéni dalok kĺivetkeznek. SzĹiletni fog valami
itt: ahol aszavak véget émek, kezdődik azenę ęgyütt, magunkľól, magunknak alkotunk, és

alkalomadtćnbźúran megmutatjuk mindezt azoknak, akik kívancsiak a Zeneterápiás csoport
csapatmunkźĄfua.

,,Megálló Csoport'' (Heti 1 alkalom 2 őra)

Csoportvezetőink legfőbb jellemzője, hogy mindannyian probléma-kĺizeli éIettapasztalatokkal
ľendelkemek. Mivel életvitelfü noľmális medeľben taľtásában nagyon sok segítséget kaptak
az a|u|tő| szerveződó önsegítő és alkotó-önsegítő csopoľtoktóI, az i|yenjellegű munkáktól,
tevékenységektől, ezéľt hitelesen' nagy hittel és felelősséggeltudják megosztani a fiatalokkal
tudásukat, hitüket, szeretetüket. Minden segítő-csoportvezeto munkatiĺľsunk azá|talavezętęÍĹ
csoportfoľmátő|kapta a legtöbb segítséget, je||emző rájuk a saját élmény iftjźľ.való tanulás, és

tĺibb éves önsegítő csoportvezetői gyakor|at' Az úton csopoľt céljai:

. szociális, állampolgári, munkavállalói és t'nállő éIetvezetési készségek eľősítése;

. tanulási- és munkamotiváciő erősítése;

. kulcskompetenciakfejlesztésebeszéd,döntéshozatal,problémamegoldás,

. előľe|átás,éľvelés,felelősség,ĺinértékelés,egyĹittműködés,

. aZ információk kezelésének képessége;

o Tanulástechnikai tréning, tanulási motiváció eľősítése, kulcs kompetencifü fejlesztése

Magyat nyelv és irodalom,írás, olvasás, szövegéľtés fejlesztése, Funkcionális analfabetizmus
felszĺímolása; (Heti 20 őra)

A diagnőzis és az egyéni fejlesztési terv alapján váIaszthatő szolgáItatás. A fejlesńés 3
különféle csopoľtban (a|apoző, tematikus _ vagy kozéphalađó, haladó) zajlik. A haladó
csoportban megszerzett ismeretek az a|apszintli éľettségi vizsga letételéhez sziikséges
ismeľetanyagnak felelnek meg.

Matematika _ számtani műveletek végzése, hétkĺimapi matematika, alapvető gazđá|kođási
ismeľetek (heti 20 óra)

A diagnőzis és az egyéni fejlesztési terv alapján vá|aszthatő szo|gźitatás. A fejlesztés 3
ktilönféle csoportban (alapoző, tematikus - Vagy kozépha|ađó, haladó) zajlik. A haladó
csopoľtban megszetzett ismeretek az a|apszintu érettségi vizsga |etételéhez szfüséges
ismeľetanyagqak felelnek meg.

Tcĺľténelem-, társadalomismeret, a vi|ág melyben éliink (heti 20 óra)

A diagnőzis és az egyéni fejlesztési terv a|apjźn vá|aszthatő szo|gá|tatás. A fejlesztés 3
külĺjnféle csopoľtban (a|apoző, tematikus _ vagy középhaladó, haladó) zajlik. A haladó
csoportban megszerzett ismeretek az a|apszíntu történelem és tĺíľsadalom ismeret éľettségi
vizsga|etételéhezszĹikségesismeretanyagnakfelelnekmeg'
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Sziĺmítástechnika, internet, angol nyelv (heti 20 óra)

A diagnózis és az egyéni fejlesztési terv a|apjánvźiaszthatő szo|gá|tatás. A fejlesztés egyéni
igények alapjźn zaj|1k, felhaszrrálói szintú szźtmítźstechnikai ismereteket, saját pľoťll
elkészítését (e-mail cím, web2-es oldalak), valamint főként az ęIlhez szĹikséges angol nyelv
ismeľetet sajátíthatjak el a foglalkozásra je|entkezok.

. TMK pľogram (Tiszta Multikulturális Központ)

Készségfejlesztés _ (heti 2 őrćlban_ páľos vezetésben)

Fókusz a ľelapszus megelőzésén _ kompreheluiv prevenciós megközelítés. olyan készségek
fejlesztése, melyek egyrészt segítik a résŃevőket ellenál|ni a kockázatos helyzetekben (pl.
visszautasítási technikĺák, a pľotektív és kockazati faktorok feldolgozása, az elkęriilés
mődozata|), eľősítik személyes elkötelezettségiiket a,,tisńaság,, megőrzése mellett és növelik
szociális kompetenciájukat (pl. kommunikációjukat, koľtaľs/sortaľs kapcsolataikat, én-
hatékonyságukat, asszertivitásukat. Az é|ętvezetési készségek, az általános és specifikus
személyes és társas készségek fejlesztése emocionális-kognitív és gyakoľlati tréningelemekkel
(dramatikus elemek, he|y zet- és szeľep gyakorlatok) történik.

A tréning soľán az általános készségek fejlesztése az egészség-promóció szemléletét
a|ka|mazsĺa töľténik, fejlesztve a pľoblémamegoldó képességet, az önismeretet. A nęm kívĺĺnt
módozatokkal szemben az adekvát maga..artás' életstílus kialakítása éľdekében a
vi se lkedé sv áIto ńatásr a h e lyező dik a hang súly.

Munkacsopoľt (heti 2 őrźban_ paĺos vezetésben)

Munkaerő-piaci ismeretek, pályaorientáció A ľésztvevők felkészítése a munkahely
keresésre, a sziĺkséges ismeretek átadása, képességek fejlesztése'

Mivel a ,,Munkacsoport'' célja elsődlegesen az ismeretátadás, a csopoľtok működése
különbözik aZ elozőektó|, Fontos, hogy a leállt szenvedélybetegek e|igazodjanak a
munkakeľeséshęz tartoző ismeľetek v1|źęźlban, igy az itt a|ka|mazott módszeľ sem
nélkülöáeti azinterakciókat. Az egyes ismeretek _ pl. hogyan keľessiink á||ást, hogyan íťunk
onéIetrajzot - átadása ľészben frontális előadás, részben kis csopoľtos feladatok keretében
zď1|Lk.

" Kozösségiszociálismunkafoľmákalka|mazása

onsegítő csopoľtok \étręhozása; szenvedélybetegségek megelőzését és a győgyulást segítő
pľogram (heti2 alkalom, 1,5 órďalkalom)

A pľogľamban részvevő szenvedélybeteg fiatalok terápiás ĺlnsegítő csopoľtja. Itt nyílik
lehetőség az egyéní terápiás pľogľamok közös áttekintésére, személyes leltaľkészitéstę: mit
tettem eddig, milyen feladatokat kell még végrehajtanom jőzanságom e|étéséhez,
megtaľtásĺíhoz; honnan jĺittem és hová tartok; mit gondolok én a tiírsaimľól, és mit gondolnak
ők rólam. A csoport feladatokat, elvaľásokat foga|maz meg és kéľi szrímon azokat.

Hozztttartozőkka| végzet csopoľtos és egyéni munka, (Havi 1 csopoľt, egyéni munka: igény
szeľint)

Segítőink a programba bevont fiatalok szülei és hozzátartozőí sztnrlaľa is rendelkezésre
állnak, amennyiben eÍTe van igény. A szülők és hozzźttartozők a havonta rendezett
szülőcsopoľtokon egymással is találkozhatnak. A szenvedélybetegek nagy része családban é1,

napi kapcsolatban áll sziileive|,hozztúartozőiva|' Ezért a szĹilőkkel való munkaĺa nyitottságot
biztosítunk. A havi csopoľt foglalkozásokon túl egyéni megbeszélésekľe konzultációkľa van
lehetőség telefonon és személyesen egyartnt' E megbeszélések a napi praktikus
ügyintézésektől a tanácsadáson át szélęs témakörben zajlanak'
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Felkészítés az önálló családi életľe, valamint a munkavállalói szerepre és ezek
összehangoIástna, az e|lhez szfüséges taľsas, család kompetenciak kialakítása ahánarńsban
élő családtagok bevonásával;

6. A VÉGREHAJTÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉĺE
2012

20r3

20r4
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4. széLműmelléklet

E GYÜ T TľvĺÚxo oľ s I ME GÁLLAP oDÁs

amely létrejött egyrésnőI a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67,
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmester,

másrészről
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekéľt
székhely: 1084 Budapest, József utca 49'
képviseli: O|aszy Csaba elntjk
adőigazgatási azono sít ő száma: 1 8 l 8 5 8 6 5 - 1 -42
bankszámla szźml: CIB B ank Zr:t. l 07 003 8 5 - 4224 6 I 09- 5 1 1 0000 5

bírósági nyilvántaľtásba vételi szźnna: Pk. 6 1 186 12004

nyilvrĺntart ási száma: 9 43 1

- együttesen Felek - között azalábbi feltételekkel'

Felek rögzítik, hogy jelen együttműkĺidési megállopodásban a Megálló Csopoľt Alapítvany
Szenvedélybetegekéľt (székhely: 1084 Budapest, József u. 49.) a Fópá|yázó, a Budapest
Fővĺíros VIII. kerület Józsefuarosi onkormänyzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u' 63-
67.) az Egyiittműködő partneľ a TAMoP-1.4,l-||l2 pźiyázatí projekt megvalósítása
éľdekében.

1. A Felek rcgzĺtik, hogy jelen együttműkÓdési megállapodás a|źlírásáva| megállapodnak
abban, hogy a TAMoP-l .4,1-IIl2 pá|yazat nyertese, aFopáIyáző, szźnnáĺa az Együttmrĺködő
partner tájékoztatást nyújt az źl|ta\a megvalósítandó VIII. kerületi foglalkoztatási progľam
ľészleteiľől, illetve az Egytittmtiködő paľtneľ bevonhatóságanak köľülményeiről és

ľészleteiről.

2, Az Egyiittműködő paľtneľ vźtl|a|ja, hogy amennyiben a FőpáIyźnő á|ta| nffitott
lehetőségekkel élni kívtn, iĺgy azt aFópá|yazóval szoľos egyĹittmúkcjdésben valósítja meg.

3. Felek kijelentik, hogy az 1. pont szeľinti program megvalósítása során rendszeľesen
infoľmációt cserélnek egymással az esetleges tapaszta|atokľól, továbbá kijelentik, hogy a
pľoj ektben a legj obb tudásuknak me gfelelően közreműködnek.

4. Felek a megvalósítandó cél érdekében a következó feladatokat vállaljfü:

A F őpźiyázó proj ektben vállalt konkĺét feladatai:
- a nem kötelező önkoľmányzati kĺjľbe taĺtoző dľogpľevenciós feladatokat|át el keľületi
oktatási intézmény ekb en'
- hozzájarul a keľületi szociális foglalkoztatási program fejlesztéséhez: a pľojekt
keretében minimum 6 hónapos fejlesztő-fe|készítő foglalkoztatást valósít meg, mely soľán a
k<ĺztisségi feladatok ellátáséwa|' felkészíti a célcsoporttagokat a ĺyilt munkaerő-piacon való
elhelyezkedésľe' A 6 hónapos foglalkoztatás a|att a FőpáIyaző a célcsoporttagok
munkáltatoja.



- megszęÍvezí és végľehajtja a projektbe bevont célcsoport képzését és foglalkoztatźsát
(többek kĺizött oKJ-s felszolgáló, vendéglátói eladó és tůz|etv ezeto).

Az E gyiittműkö dő partner á|tal v á||a|t kon]aét fę ladatok :

- együttműködik a FőpáIyázőval a projekt során, tekintęttel arra, hogy a pźlyázatban
tęrvezett tevékenységek addicionálisan hozzźtjáĺuLnak a közfeladatok szervezéséhez és

ęIlźftásőhoz.

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szénďékát is, hogy a projekt Lezérásttt kĺjvetően a
jövőben is egyĹittműködnek és az addíg elért eređmények további folyamatos fenntaľtását
saját eszközeikkel is biztosítj ak.

6' Felek rogzitik, hogy jelen egyiittműködési megállapodás pénnigyi ęszközökről és

forľásokľól nem rendelkezik.

A Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenbęn megegyezot e|o|vasás után
a|áírtźk.

Kelt: Budapęst,20|2.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefvaľosi onkorm źny zat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Megálló Csopoľt Alapítvány
Szenvedélybetegekéľt

képviseletében
Olaszy Csaba

elnrik

jogi ellenjegyző
Dr. Mészar Erika
a je gy zőt helyttesítő alj egy zo

Fedezęt:

pénzĹigyileg ellenj egyzem
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