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szAKMAl BEszÁMoLó

KEszTYŰcyÁn rözössÉcl nÁz

önkormányzat álta1 finanszírozott programok

Projekt neve: Rendszeres szociá[is segélyben részesülőkkel való kapcsolattartás

Szakmai háttér

^ 
37/2004. (Vll.í5.) Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet, va[amint a szociális

igazgatásról és szociátis ettátásokrót szótó többször módosított 1993. évi lll. tv. atapján a
rendszeres szociális segélyre jogosult - kivéve az egészségkárosodott szemétyt - kötetes a

rendszeres szociátis segéty megáttapításának és fotyósításának fettéteteként egyÜttműködni

a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vet. Az együttműködésre kötetezett szeméty
kcjteles a rendszeres szociális segétyt megáttapító határozat jogerőre emelkedését köVető
i 5 nupon betÜt a Közösségi Háznát megjetenni, és nyilvántartásba vetetni magát. A
beilleszkedést segítő programról írásban megáltapodik a Közösségi Házat, és teljesíti a
Programban foglaltakat.

A Közösségi Ház fel'adatai k<jzé tartozik nyitvántartásba venni a rendszeres szociális
segél'yben részesÜlőt, a jogerős határozat atapján Kötetes figyelemmet kísérni a
határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgátni

a mulasztás okát. Tájékoztatja a rendszeres szociátis segétyben részesi.jlőt a Program
etkészítésének menetéről, a Programok típusairól, és az egyÜttműködés szabátyairót. A
nyilvántartásba vételtőt számított 60 napon betijt az egyÜttműködésre kötelezett személy
bevonásávat kidotgozik egy egyénre szabott programot. A megáttapodást a megkötésétőt
számított í 5 napon betÜt megkÜtdi a Po|.gármesteri Hivatatnak. A segétyben részesÜtőVel

folyamatosan kapcsolatot tart, és figyelemmet kíséri a Programban előírt kötetezettségek
betartását tegatább három havonkénti személyes tatátkozás útján. Évente írásos értéketést
készít a Program végrehajtásárót és amennyiben szükséges - az érintett szeńéty
bevonásával _ azt módosítja. Az éves értéketés megkÜtdésévet tájékoztatja a jegyzőt a

Program végrehajtásárót. 5 munkanapon betüt jelzéssel ét a jegyző feté, amennyiben az
egyÜttműködésre kötelezett szeméty az együttműködési kötetezettségének nem tesz
eleget.
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Az önkormányzat az egyÜttműködésre kötelezett szemétyek részére szociátis helyzetÜkhöz

és mentális állapotukhoz igazod őan az atábbi programtípusokat biztosítja a Közösségi Ház
keretében:

egyéni képességeket fejlesztő foglalkozások,

csoportos, egyéni önsegítő foglalkozások,

életmódot formátó foglalkozások,

oktatások, átképzések, kÜlönös tekintettet az áltatános iskolai végzettség és

e|'ső szakképesítés megszerzésére.

Az önkormányzati rendeletnek megfeletően a józsefvárosi aktív korú rendszeres szociális
segélyezettek 2012. március 1 . óta együttműködnek a Kesztyűgyár Közcissé gi Háza|,.

A program leírása

fo14.o1.o1.-zo14.1f .31. kozötti időszakban cisszes em f41 Ügyfét jelent meg a kötelező
kapcsolattartáson. 39 fő űj Ĺjgyfétként vette fet a kapcsolatot. Mindannyian jelezték, hogy

fő cétjuk nem df, hogy segétyen étjenek, hanem d7, hogy visszakerüljenek a
munkaerőpiacra.

A segél'yezettek szinte kivétet nétkÜt egyedÜt étők, akik családi áttapotukat tekintve,-
elváltak vagy sajnos már megözvegyÜttek. Fetnőtt csatádos gyermekeĺk vannak, akik
önhibájukon kívÜt (mert esetleg ők maguk is munkanétki.itiek) nem tudják őket anyagilag

támogatni. Sőt 'vannak olyanok iS, akiket éppen a nagyon idős, nyugdíjas szüteik
támogatnak. Sajnos a 60 év köri.iti korosztály nemcsak étetkorát tekintve, de egészségi
áttapotát nézve sincs már a keresett munkavállatók táborában. Ügyfetek között sajnos

megtalálható a pszichésen beteg, a súlyos mozgásszerui betegségekket bajtódó vagy éppen

a jelenleg is kezelés atatt áttó daganatos betegségget kÜzdő.

Szerencsére nagyszámban tatáthatók otyanok is, akik nemrég veszítették el a munkájukat

és a letkesedésÜk sem veszett e[ még, azaz motiváttak. Munkához szÜkséges alapkészségeik
(időkeretek tartása, kommunikáció, áttóképesség, stb. ) sem koptak még meg.

20í4-ben 33 fő esetében kerijlt.megszüntetésre a rendszeres szociátĺs segéty fotyósítása. A
következő okok miatt: nyugdíj korhatár etérése miatt 1f fő, ittetékességváttozás miatt 5

fő, jogosultsági értékhatár túttépés miatt 3 fő, megváltozott munkaképesség miatt 5 fő,
elhalálozás miatt 3 fő, valamint a felÜtvizsgálaton 3 fő nem jetent meg. Sajnos csak 2 fő
esetében történt mindez a munkaváttatás miatt

a
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Rendszeres szociális segélyben részesi,ilők

Munkavá||a|ás miam-!ätá rozatá na k megszü ntetése (33fő)

Nem jelent meg
feIriIvizsgá|aton

9%

Ernaraiozasr'.,,ffi

MegVáltozott
munkaképesség

miatt
t5%

Jogosultsági
értékhatár tú|lépés

miatt
9%

A Kesztyűgyár Közösségi Ház fetnőtt programjainak többsége az áltáskeresőket segíti. Az
etső a|.katommal jerentkező rendszeres szociális segélyezett Ügyfetek tájékoztatást kaptak
a Ház nyújtotta tehetőségekrőt 1Áttáskereső k[ub, Áttáskereső teadétután, Áttáskereső
tréning, stb.), mindenkivet megáttapodás is késziitt arró[, hogy ezeket tátogatják is.

Minden új R5Z5 tájékoztatást kapott arról, hogy mityen szociális és egyéb támogatásokhoz
juthatnak hozzá _ pI. lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentő támogatás Vagy a
Hátózat Atapítvány áttat nyújtott támogatás. Fontos, hogy ĺgénybe tudják venni a
rendetkezésükre áttó tehetőségeket.

A másik fontos aktuátis információ, mellyel sok í.igyfét kétségeit et lehet oszlatni, a

nyugdíjba vonulásuk tervezhető időpontja, és a nyugdíj intézésének mikéntje, p|.. mityen
igazolások szükségesek majd a szotgátati idő megáttapításához, Vagy hot tehet az
igazolásokat pótolni, ha valakinek esetteg nincs meg äZ Uh; ,,régi munkakönyve''.

Eredmények

A tegtöbb új és régĺ Ügyfét az Áttáskereső ktub iránt érdektődik itletve tátogatja is
fo[yamatosan Klubot. Ebben az évben is nagyszámban vettek részt RSZS Ügyfelek az
álláskereső tréningen. Ügyfetek köŕében nagyon várt és sikeresnek ítétt esemény a
m un ká ltatók részvétetéve [ évente kétszer megrendezés re kerü tő Áttásbörze.



A Női csoport főleg azok számára vonző, akik kevés társas kapcsolattal rendetkeznek -

számukra a kellemes társaság, a megbízható mentátis támogatás a tegfőbb vonzerő.

Többen rendszeresen élnek a Közösségi Ház áttat nyújtott détutáni internetezési

lehetőséggel is.

Projekt nevę: Álláskeresési lnformációs Nap

Szakmai háttér

A Kesztyűgyár Közösségi Ház átláskereső tátogatói sokzor panaszkodnak arra, hogy nem

tudnak közvetlen kapcsolatba kerü[ni egy-egy munkáltatóval, akinek bizonyíthatnák

megfelelő tapasztalataĺkat, motiváttságukat. Az Áttáskeresési Információs Nap lehetőséget

ad a munkakeresőknek, hogy.az önéletrajz'etkÜtdés és az áttásinterjúra való behívás

tépéseit átlépve, rögtön, szemtőt szemben a munkáltatóvat tud kommunikátni.

A program leírása

20,|4-ben ł Áttáskeresési Információs Nap megrendezésére kerÜ[t sor.

Az év etső mini börzéje január 31-én került megrendezésre. A munkaÜgyi kirendettség

Foglalkoztatásĺ |nformációs Pontjában .az érdektődők kérdezhettek az áttáskeresési

ettátásokkal, regisztrációval, szotgáltatásokkal kapcsolatban. A munkáttatók áttásajántatai

mellett a Nyitok Program bemutatkozása és a Kesztyűgyár Közösségi Ház á|'táskeresést

segítő programjainak ismertetése zajtott. A rendezvényen a tátogatók száma

megkcizelítette a 100 főt. Az érdektődök a Főváros egész teri.jletéről érkeztek.

A rendezvényen 1f munkáltató jelent meg több mint 2,|9 átláslehetőséget, 26 féte
munkakörben ajánlottak a megjetentek számára. A munkáltatók tájékoztatása atapján 86

esetben tartottak fetvéteti beszélgetéseket, további tárgyatásokat 49 fővet kívántak
folytatni. A helyszínen 16 fő nyert felvétett.

A februári Áttáskeresési lnformációs Nap 2014. február 28-án kerÜtt. megrendezésre a

Kesztyűgyár Közösségi Házban. A rendezvényen a tátogatók száma meghatadta a 60 főt. Ac'

érdektődök a kerületbőt érkeztek. A tátogatók főteg kĺitfötdi állások, képzések, hirdeth'ető

áttások után érdektődtek.

A rendezvényen í2 munkáttató/cég je|'ent meg több mint 194 áttástehetőséget, í9 féte

munkakörben ajánlottak a megjelentek számára. A munkáttatók tájékoztatása atapján 3í



esetben tartottak felvételi beszétgetéseket, továbbĺ tárgyalásokat 11 fővet kívántak

folytatni.

Nyáron egy mini ál'tásbörze kerütt megrendez ésre O6.f7-én, ahol 13 cég jetent meg, több
mint 590 áttástehetőséget f7 féle munkakörben ajánlottak a megjetentek számára. A
munkáltatók tájékoztatása atapján 92 fővet fetvéteti bcszólgctést folytattak, egy főt az ÁK|

NAPON felvettek, 25 fővet további tárgyatásokat fotytattak.

Az év utolsó átláskeresési információs napja pedig november 21-én kerÜtt megrendezésre a

Kesztyűgyár Kcĺzösségi Házban. Az előző mini áttásbörzékket ettentétben, minden idők
tegtöbb munkáltatóinak résatétetével zajtott a program. A 17 munkáttató kÜtcinböző

pozíciókat kínáttak az á|'|'áskeresőknek, akik felkészÜlten, cĺnétetrajzzal érkeztek a
rendezvényre. Két hasznos etőadás megtartására is sor kerÜlt. Az etső etőadó a Topgainers

Kft. vezetője vo[t, aki az értékesítői szakma lehetőségeiről beszélt. A második etőadó
pedig az Öveges Képző szakembere volt, aki az intézmény képzési tehetőségeirőt beszétt.

Az év áttásbörzéit és áttáskeresési információs napjait hasznosnak tatátták mind a

résztvevők, mind a munkáltatók:, A munkáttatók visszajelzése atapján elégedettek vottak a

rendezvénnyel, a megjelent áttáśkeresők magas végzettségget és széteskörű ismeretekkel
rendelkeztek, így többféte munkakör betöltése sikerÜtt.

Projekt neve: Nyári napközis tábor

BÜdapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvisető.testülete 96/7012. (||l. zz.) sz.

határozatában űgy döntött, hogy a nyári napközis tábor hetyszínéüt a Kesztyűgyár

Közösségi Házat jetciti ki, a Dankó utca 18. és a Homok utca 7. szám alatti sportudvarok,

valami nt az orczy - park használatával.

Az ideĺ n11ári napközis tábor zo14.június í6.án indult, mely 10 hétig, augusztus 22.ig

tartott. Gyermekfe|'ügyetetet és sokszínű programokat biztosítottunk 8 órátót ,|6 óráig.

Intézményünk koordinálta a nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fetadatetlátást is a

Józsefvárosi Szociátis Szotgáttató és'Gyermekjótéti Központtat közös együttműködésben.

|dén nyáro n f09 gyermek fordul't meg a közösségi ház nyári napközis táborban, mely

naponta 100-1f0 gyermek részvételét jelentette. A jetentkezett gyerekeket több kisebb

csoportba helyeztÜk et ('t0 év atattiak és í0 év felettiek).A csoportokban két-két fő
áttandó felÜgyetetet biztosított a gyermekek számára, összesen öt fó gyermekfetÜgyeletet

hajtott végre, ittetve öt fő animátor, valamint további két programkoordinátor biztosította
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az adott nap programjait, és feladatait. A gyermekek étkeztetése napi három alkalommal

zaj[ott, amelyben segítségiinkre volt a Lakatos Menyhért Áttatános lskola konyhai

személyzete.

A tábor etső hetében a csoportok felfedezték a környék játszótereĺt, a détutánĺ

időszakokban pedig kézműves. és sportfogtal'kozásokon vehettek részt. Kedden détetőtt T|T

Budapesti Planetárĺumban A Nap családja című előadást tekinthették meg a gyerekek. A

,,Napocska'' Halász Judit művésznő hangján szótt a gyerekekhez és bemutatta távoti

testvéreit a csiltagokat, gyermekeit a botygókat és unokáit a holdakat. A tátványrót a

kÜlönteges vetítőműšzer; a planetárium-gép, valamint a több mint fétszáz kiegészítő

effektus-vetítő és speciális vetítő gondoskodott.

Csütörtökön a teljes csoport a Hajógyári szigetre kirándult, ahol a szigeten tatátható

hatalmas csúszdaparkot és játszóteret hasznáthatták egész nap. Az egyik játszótér maga a

csúszdapark, több hosszú egyenes és kanyargós, nyitott és fedett csúszda tatátható rajta. A
csúszdákon kívÜt tehetett hátóatagútban, és kötéthátókon mászni, mindegyik kivátó hatássat

Van a gyermekek egyensúlyrendszerére és a koordinációra. i

A második héten a MiniPoliszban jártak a gyermekek, mely egy olyan interaktív kiátlítás,

ahol a kicsik teljes mértékben az ő méreteiknek megfetetően fetépített városkában egy

időre betebújhatnak a fetnőttek bőrébe, így otyan tevékenységben is részt vehetnek,

amelyektőt tcibbnyire tiltva vannak. Néhány őrára lehetett betőti.jk árus, orvos, pénztáros,

fodrász, hírmondó, autószerelő vagy szobafestő. A hely olyan cétt szotgát, ahot a
gyermekek közetebbrőt is megismerhetik a fetncíttek vitágát.

CsÜtörtökcjn a Veresegyházi Medveotthonban fedezhették fet a medvék vitágát. A

barnamedvéken kívÜt farkasokat és mosómedvéket is táthattak a gyerekek az 5,5 hektáros

terÜleten. A terÜleten 8 darab szűk bejáratú, öblös mesterséges barlang van ethelyezve.

Két, egyenként 1ó0 négyzetméteres mesterséges tó van kialakítva. A természetes étőhety

minét tökétetesebb reprodukátása érdekében 1,5 hektáros fenyves erdő biztosítja az

elrejtőzést, és a fáramászás tehetőségét. Mindezek mettett egy játszótér, kitátó és

kisvonat is szórakoztatta a csoportokat.

Pénteken a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Atapítvány munkatársai képmontázsokat

készítettek a gyermekekket elfogadás, valamint a sokzínű társadalmunk jegyében. Közben

a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai ügyességi fetadatokbót áttó sorversenyt

szerveztek a gyermekeknek.
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Jútius hónapban is számos kirándutáson vettek részt a gyermekek. otyan helyszíneket

vátasztottunk, melyeknek nemcsak szórakoztató jeltege van, hanem ami a tudásukat

növeli. A kerütetben tatátható a Babiton Center - Étmények Háza, ahol tudományos
játékokban. és történetmi katandokban vott részÜk a tátpgatóknak. A Babiton Centerben

olyan speciátis tanutási környezettel' talátkoztak a gyermekek, ahol az inspiráció és a
közvetl'en benyomás fokozottabbá teszi az információk etsajátítását, az étményáradat segít

a hatások fe ldolgozásában, azoik rogzúlésében.

Kalandos utazás részesei voltak a táborlakó gyermekek, hiszen a Gyermekvasút nyitott

szerelvényeit is kipróbáthatták. Végső útl cét a János-hegyi Erzsébet kitátó volt, ahol a

bátrabbak a legmagasabb pontig is etjutottak.

A Közösségi Ház ebben a hónapban is megrendezte népszerű tehetségkutató műsorát,

amiben a táborozó gyermekek bemutathatták tudásukat. Jutal'muk egy.egy hűsítő jégkrém

volt.

Egyik tegnagyobb étményt a Csodák Patotája és a Tropicarium adta. A Csodák Patotájában

több száz kísérletet próbáthattak ki, és egy fiżka órán is részt vettek a gyermekek. A

Tropicariumban átfogó képet kaptak az esőerdők, az óceánok és Magyarország étővitágárót.

A megújutt otimpiai parkban tanulmányozhatták a vitág térképét, amelyen fém körök
jetötik az otimpiák és para[impiák helyszínét és évszámát, s mellettÜk pedig azok az
o|'impiai sportágakra utató szi[uettek táthatóak, amelyekben a magyarok érmet szereztek.

Többen pétdaképként említették a magyar sportolókat.

A Budakeszi Vadasparkban kÜtönböző háziáttatokkat, emtősökkel, madarakkal

találkozhattak a csoportok. A tábor ötödik hetének végén a Cakkumpakli Színház tátványos

bábelőadással szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat.

Sżámos alkalommal a kedvezőtten időjárás miatt több

kíná[atunkban, igy tátogatást tettek a gyermekek a

Közlekedési Múzeumban is.

Augusztusban is számos kiránduláson vehettek részt a gyermekek. A kerütetben tatátható

rendőrmúzeumot tátogatták meg etsőként a hónapban, ahot megismerkedhettek a

rendőrség történetével.

Egyik tegkedvettebb helyszín volt az Újnuaán tatátható Elevenpark, me[y egy hatatmas

bettéri játszőház. Ezen az óriási játszótéren rengeteg játékot kipróbáthattak a gyermekek:

trambulin, katandpátya, krokodil cstiszda, csocsó, léghoki, csúszdák, mászófat.

Ebben a hónapban is megtátogatták bennünket az Úi Nemzedék Plusz Kontaktpont lroda

munkatársai, akik kütönböző játékos és togikai fetadatokkat tették színesebbé az adott nap

programjait.

I

zárt programot emeltÜnk be a

7ászlógyűjteményben, illetve a

1..
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A Cakkumpakti

nagyokat.

Az utolsó héten

Színház ismét látványos bábetőadássat szórakoztatta a kicsiket és a

több gyermek álma vátt valóra azza|, hogy megtekinthették a Puskás

Ferenc Stadiont, kulisszatitkokat tudhattak meg, jártak a játékosok öttözőiben is.

Az utolsó héten a Fővárosi Áttat- és Növénykertben tett tátogatást a csoport, ahot

ajándékba kaptak egy-egy gombóc fagyit, illetve egy csoportképet a résztvevőkről.

A zárónapon számos játék és fetadat közÜl vátaszthattak a gyermekek. Lehetőség volt a

mini ugrátó várban önfetedten ugrálni, szórakozni. A nagyobbak a trambulint
használhatták. Ezek a játékok nemcsak szórakoztatóak, de rendkívÜl hatékoný

egyensú[yérzék fejtesztő.

Mindezek metlett a fiatalok és csatádjaik részére rendelkezésre átl'tak a ping-pong és a
csocsó asztalok, melyek segítségével összemérhették tudásukat. A csocsó asztal a kisebb és

a nagyobb korosztály számára is. Egy kisebb foci bajnokság is megrendezésre kerÜlt,.

vatamint több versenyen is részt vettek a tátogatók. A fogtalkozás vigén jégkrémet, atmát
és ivótevet kaptak a résztvevők.

A tábor többi napjait a Kesztyíigyár Közösségi Ház programkoordinátorai és animátorai
színesítették ötteteikkel: kreatív fogtatkozások, togikai játékok, sportjátékok, vetélkedők.
.A Kesztýűgyár Közösségi Ház idén harmadik alkatommal valósította měg sikeresen nyári
napközis táborát. lgyekeztÜnk tartaImas, szórakoztató és emlékezetes programokat

szervézni a gyermekek részére. A szÜtők és a pedagógusok visszajelzései is pozitívak,

örömmel fogadták a heti kétszeri kirándulásokat. Megköszönték a Közösségi Háznak ezt a
lehetőséget, hiszen nem volt saját forrásuk erre.

Projekt neve: Zárt csoport

Szakmai háttér

Azártcsoport elnevezésű program etőzményének tekinthető, hogy 20í1-ben a Kesztyűgyár
Közösségi Ház hívta életre az akkor Egészséges étetmód és Környezetvédelem témakörben

elindított foglalkozásokat. A programra meghívtuk a környező áttatános iskolákat, a Molnár
Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyetvű Áttatános lskolát, a Deák Diák Áttatános |skolát,

illetve a Németh Lásztó Áttatános lskota tanutóit. A program a 2014-es tanév
szeptemberétől hasonló keretek között, de új tematikávat indutt et. A program során

áltatános isko|'ás korú gyermekek számára készítettÜnk egy órában, előadásos formában,
környezetvédelem és környezet megóvás témakĺjrben egy interaktív csoportfogtalkozást. A
foglalkozás célja, hogy érzékenyítsÜk a gyerekeket abban a korban (7-ĺ3 év), amikor még

formálhatóak, és megfeletően nyitottak ahhoz, hogy megismerjék ezt a problémakört, és

fetismerjék, hogy változásra van sz[jkség, amelyben minden 
.ember 

aktív résztvevő. Az
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iskolaĺ órákon nincs lehetőség arra, hogy minden szempontbót meg tudják beszétni, milyen

hatásai vannak, mityen elcízményei, mit jetentenek bizonyos fogalmak, vagy csak tisztába
kerÜljenek azzal, hogy egy-egy anyag tebomtási ideje, mennyivel tútnyútik egy ember

étetén. Az iskoták számára kedvező utóhatása lehet az, ha a gyermekek odafigyetnek

környezetÜkre, és tudatosan gyűjtik a szemetet a megfetető hetyre. A tegtöbb

egyÜttműködő iskota ,,Zöld isko[a'', ami azt jelenti, hogy a tantermekben, és az udvarokon,

folyosókon is szelektíven gyűjtik a szemetet. Ehhez a szemlélethez, már fiatatkorban ki

kett atakítani a tudatos szemétgyűjtést, és ebben szerettünk volna szerepet váttatni. Az
iskolai életen tútnyútó, akár a késcíbbi társadatmi szerepvállatásukban is szerepet játszhat

az, hogy tisztába kerülnek fogalmakkat.

A program leírása

A 20í4-es évben a Németh Lásztó Áttatános |skolávat, és a Molnár Ferenc Angol- Magyar Két

Tanítási Nyetvű Áttatános |skolávat működtÜnk egyÜtt. A fent említett iskotákbót,. minden

alsó tagozatos osztály, kivéve az elsős osztályokat, részt vettek a fogtalkozáson. A
foglalkozás etején negyed órás power point bemutatót tartottunk, ahot képek, ábrák,

videók segítségével szemtéttettünk olyan fogatmakat, mint: gtobátis feImelegedés,

vízhiány, otajszennyezés, szemét útja a szemetestőt újra a bottok potcáig. A következő

részben egy játékos feladat következett, ahol az volt a feladat, hogy a gyerekek

megtippetjék, mennyi idő szÜkséges egy adott anyag tetjes tebomtásához. A pétdák között

volt a teljesen hétköznapi tejes doboz, műanyag szatyor, papírlap, étethordó doboz, de,

olyan anyagokat is választottunk, mint harancshéj, Vagy pamut zokni. A játék során

általánosságban a gyerekek nagyon atábecsütték a bomtás idejét, í-,|0 év közé tették a
lebomlási időt, ám amikor szembesÜltek ve[e, hogy bizonyos anyagok ezer, vagy akár mittió

évig is megmaradnak, nagyon meg|'epődtek. A fogtatkozás célja az volt, hogy olyan

megdöbbentő, vagy érdekes anyagokat tárjunk a gyerekek e[é, amit könnyen meg tehet
jegyezni, és ami egyértetąnűvé teszi, hogy mennyire káros egyes anyagok jetentéte. A
gyerekek a tippeléses részt követően, rövid bemutatót tekintettek meg, olyan tárgyakbó|.,

amelyek szemétből készÜltek, és mégis hasznos, és szép tárgyak szütettek betőtÜk. A
programra heti egy alkalommat 2 órában kerütt sor. A foglatkozásokon a Kesztyűgyár két

munkatársa vett részt.

Eredmények

A visszacsatotás az egyÜttműködő intézmények részérőt megtörtént, és számunkra

örömteli, hogy az összes együttműködő iskota je|.ezte részvéteti szándékát. A részvételi

szándék me[[ett, pozitív visszajetzéseket kaptunk a pedagógusoktól, ittetve a következő

l: '::
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fétévben meghívást kaptunk a tavaszi időszakra tervezett egy hónapos környezetvédelem,
és környezet megóvás hónapra a Deák Diák Áttatános |skotába, amit nagy

megtiszteltetésnek tartunk. A gyerekek részéről minden fogla|'kozás végén rcividen, pár
mondatban vártunk visszajelzéseket, és itt azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon

érzékenyek az áltatok, és ncĺvények védelme terÜletén. Minden gyerek kiemelte, hogy
számára milyen fontos, hogy részt vegyenek a megelőzésben. A szetektív szemetes
fontosságának felismerését és napi használatát tekintjÜk a teginkább kézzelfogható
eredménynek, erre vagyunk a tegbÜszkébbek.

Projekt neve: Hip.hop tánc

zo14 - es év a tánccsoport számára ismételten aktív és eredményekket teti vott. A
fettépések a következőek vottak:

. FMK 2o14.o2.ĺó.(Vendégszereplés Dance Factory gátán)

. Kesztyűgyár 2014.02..21. ( Farsang)

. Sport Liget 2014.03.?9.

.. V. Kerületi fettépés 2014.03.30. ( ovjuk a"belvárost)

o Michael Jackson Ftashmob 2014.05.06.

. Hajógy ári 7árő Paryt (Pink Ctub) 2014.o5. 1o.

.sleepWalkersországosHĺpHopVersenyfo14.o5.11.

. Felkérés Gods not Dead ?014.05.z8. ( Video forgatás)

. LLJunior / Ütött azőra ĺ 7.o.14.o7.f5. (Video Ktip)

. Eva Funky országos Hip Hop Verseny 2014.11.o8.

. Dance Force /Liar /2014.11.28. (Video forgatás)

. Dance Force /Mikutásgyár /fO14.12.1g. (Video forgatás)

2013-ban 15 fővet indult a csoport, jetenteg 40 aktív tagunk van, metyből áttagosan 30 fő
átl'andóan jelen van a próbákon. 2}14-es évben a Dance Force csapata megpróbátta minét
jobban megismertetni magát a kerÜlettel, számos fetÜleten hirdették magukat.Ebben az
évben, a sikerekben bízva, megméretették magukat egy országos hip-hop Versenyen, ahol a

gyerek csoport (7-14 éves korig) országos 3. hetyet ért el, a nagy csoport (14 éves kortól
fetett) pedig országos í. helyet. A nagy csoport tagjai több fetkérést is kaptak pt.

videoklipek,(LL.Junior), éjszakai szőrakozóhetyeken vató szereplésre, ahol bÜszkén

vállalták, hogy Dance Force tagjai.

A tánccsoport célja, hogy minét szétesebb körben etterjedjen,
ezért egy videó megosztó csatornára töttenek fet olyan videókat, metyben megpróbátják

bemutatni a csapat szerepléseit.
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Projekt neve: óvodás mozgásfejlesztő torna

A Szebben Szeretnék Járni EgyesÜlet heti egy alkalommal tartott egy órás foglalkozást a

Wesley óvodábót érkező 3-7 éves korú gyermekeknek. Átlagosan 1o-1f fő érkezett a

fogtatkozásra. A Wesley ivoda nem rendetkezik tornateremmet.A gyermekek többségére

jellemző, hogy kicsi lakásokĘan laknak, ahol a takók tétszáma nagy. Mindegyik gyermek

többszörösen hátrányos helyzetű. Az, étettérbőt fakadó helyszűke következtében a

csecsemőkori mozgások áttatában kimaradtak (kúszás, mászás) vagy megkéstek. Ezeknek a

mozgásoknak a kimaradása nagy gondot jelenthet iskolába kerljlés esetén, hiszen a mozgás

és a tanulás szoros cisszefĺ.iggésben vannak egymással.

A gyermekek mozgásai összerendezetlenek, mlzgáskoordinációjukon [átszik, hogy

éretlenek, az életkoruknak megfel.ető mozgás kivitetezését csak néhányan sajátították et.

A fejtesztő foglalkozásokat változatos formában átlították össze. Gyógytorna elemek is

kerĹ]tnek a gyakorlatokba, megelőzve. a tartási problémákat, túdtatp., gerinc

deformitásokat. Etőtérbe kerÜlt a nagymozgást, egyensúlyérzéket, fĺgyelmet, haltást,

ritmust gyakortó fejlesztő feladatok is.

Az óvodás csoportra jetlemző, hogy nagyon szívesen jöttek a fogtal'kozásokra. Min.den

esetben olyan nagymozgásos feladatsorok ĺs kerüttek a fogtatkozás elemei közé, mety

esetekben a gyermekeknek tehetőségÜk nyítt futkározni, így áttóképességÜk növelhető,

mozgási gényi.ik kietégíthető vott.

Frojekt neve: Mikulás

Szakmai háttér

A Mikutás egyik kiemel.kedő szereptője a gyermekkori téteknek. Már gyermekkorban segít

abban, hogy ne csak a látszat legyen a fontos. Megtanítja azt is, hogy nagyon jó kapnĺ,

bármit, figyelmességet, csak azért, mert vagyunk. Szeretetet, odafigyelést,

figyel'meztetést. Programunk megvatósítása során ezeket a szempontokat tartottuk

etsődlegesnek.

A program leĺrása

[o14.december 5.én détetőtt Mikurás napot szervezt[jnk a Magdotna negyed óvodásainak.

Két óvodáből (szűz utcai, koszorú utcai) közet 80 gyermek jelent meg a réndezvényen. A

program első részében egy zenés interaktív előadást hallhattak a gyerekek A Krampuszok

fcitdjén címmel. Az etőadó - a Színházikó Társulat - nagyon sok dattat és interaktív
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tevékenységgel egészítette ki a műsort, ezáltal Vonva be a gyerekeket. Az etőadás végén

megérkezett a Mikutás, aki csomagokat osżtott a gyermekeknek. Az óvodások dalokkal,
rajzokkal köszönték meg a kapott játékokat. A program végén tehetőségÜk volt a

gyermeknek gipszfigurákat festeni, melyet elvihettek magukkat.

Eredmények

Programunkkal sikerÜlt azt elérnÜnk, amit szerettÜnk volna: a gyermekek szórakozás

közben fejlesztették az énekhangjukat és a mozgásukat.

z. Magdolna Negyed Program lll. általfinanszírozott programok

2.1. T2 - A Kesztyíigyár Közösségi Ház programjai

Projekt neve: Nyitott ház

Szakmai háttér

A ,,Nyitott ház,, programunk a fo14.évben is nyitott kapukkat várta a betérő tátogatókat. A
program nĺaga a Közösségi ház egy alap szolgáttatása. A kezdetektőt színesíti a ház

programjának patettáját, a változatos játékok, és szabadidős tevékenységek szervezésével.

Az alkalmakat, mint egy szocializációs eszközt használjuk a fiatatok körében. A csoport

alatt, a fiatalok és a betérő tátogatóknak egy szabályrendszert kell tudni be tartaniuk,

amelyek az egyÜttélés nehézségeiben segíthetnek a mindennapi étetben. Társałlatmi

normák betartásával tudjuk segíteni a vendégeinket és motiválni, hogy a ,,Ház-on,, kívÜti

magánétetbe is célravezető tehet a normakövető magatartás. A program szabadidős

eszközöket sorakoztat fel a betérő tátogatók számára, amelyeket aktívan hasznáthatnak.

Csoportos játékaink a csocsó, ping-pong, foci és egyéb csapat sportok mettett a stratégiai
játékok is szerepet kapnak az atkatmak során. Társas és csoportos játékainkkat

osztonözzúk a fiatalokat, hogy, meg tanutjanak egymássat megfeletően kommunikátni,

illetve a társas kompetenciákat sajátítsanak e[ a Kesztyűgyár közcisségi ház szabátyainak

betartásáva[.

A program leírása

Nyitott Ház programunk heti két alkalommat kedden és csÜtcirtcikön kerÜl megrendezésre a

Kesztyűgyár terÜtetén alkalmanként három órán keresztÜl. A játékok során olyan

kompetenciákat sajátítanak e[ a részvevők, amelyeket az étet egyéb terÜletein is
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hasznosíthatnak, ilyenek pétdáut a megfele|.ő társas kommunikáció, elfogadás, alázat,
tÜrelem, elfogadás stb. A Nyitott Ház alkatmait, a tátogatók igényeihez mérten szervezzuk,
metyek az ĺdetátogatók ötteteibőt átt fenn. Ezen igények visszajetzéseit a munkatársak

rögzítik, és ez áttat szabják személ.yesebbé a programot. A téti időszakokban főként a
zsibongóban és a piros teremben szotgálunk szabadidős játékokkal, a tavaszi és nyári
alkalmakat kint tartottuk az udvaron. Az év második fetében tehetőségÜnk adódott egybe
nyitni a Homok utcai sportpátyá t a házza|', igy nagyobb terÜnk tett az alkatmak

tebonyotítására. A programon a következő tehetőségek közÜt vá|'aszthattak a tátogatók:

. Csocsó, ping-pong, foci, kosártabda, tollaslabda, egyéb tabdajátékok,
társasjátékok, sakk, kártyajátékok, egyéb készségfejtesztő játékok, sor játékok,

sor Versenyek, iigyességi játékok. A játékok közĺ.it a legsikeresebbek a következők
voltak: csocsó, ping-pong, foci, tolIaslabda, kártyajátékok, sakk, malom. Ezen
játékok tudták tegjobban tekötni a tátogatók figyetmét.

Eredmények

A programon átlagosan, mintegy 30-40 fiatat vett részt a Magdotna negyedből, illetve a

környező iskotákbót. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a tátogatók nagyon szívesen
térnek be hozánk, mert nagyon szeretetteljes és etfogadó közeg fogadja itt Őket. A
számok azt mutatj ák: az iskolai időszak alatt magasabb vott a részvétel, mint a nyári
időszakban.

Részvéte|i adatok
700
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1. negyedév 2. negyedév 3' negyedév 4. negyedév
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Megfigyethető volt, hogy az iskola után a környékrőt nagyon sokan betértek hozzánk.

EgyÜttműködéseket kötöttÜnk az iskotákkal, és személyesen jártunk ki népszerűsíteni a
programokat. A foglalkozásokon a gyermekek kipróbáthatták magukat olyan jáťékokban

melyek az élethelyzetük, vagy a lehetőségeik miatt nem adódtak meg nekik (pt.: csatádi

helyzet, Vagy az iskolán kívÜt máshol képességfejtesztő fogtatkozások híján nem

biztosított). Ezen játékok alatt fetfedezhettek magukban olyan űj képességeket,

érdektődési köröket, amelyekre még nem is gondoltak. Több, hozzánk tátogató gyermek

dicsekedett el, hogy kerületi versenyeken nagyon jó eredményeket ért e[, és nekÜnk is

köszönheti, hogy nálunk gyakorolhat hétrőt hétre.

Projekt nev€: Kézmííves Toglalkozá

Szakmai háttér

A kézműves program évek óta atapprogramja a háznak, mindenki számára könnyen

etérhető és igénybe vehető, így a programokra érkezo gyermekek és felnőttek tétszáma és

egyben összetétele gyakran változott. A programon résztvevők etsősorban a Magdotna

negyedben é[ő emberekbőt átt. A program során nagy hangsútyt fektetünk arra, hogy a KKH

házirendjének megfelelően visetkedjenek a résztvevők. A program cétja, hogy a résztvevők

ne csak hasznosan töltsék et szabadideji'iket, hanem apró dísztárgyakat, használati

tárgyakat készítsenek e|'. Az etkészített tárgyakat, rajzokat, festményeket haza vihessék

ittetve az elkészített atkotásokkat díszítsijk fet a programhetységet. Cétunk továbbá olyan

szociatizációs szintér kiépítése aho|' a hozzánk betérő tátogatók megtanulhatják,

etsajátíthatják az elfogadott társadalmi normákat.

A program leírása

A program heti két alkalommal vatósutt meg, hétfcíi és szerdai napokon, alkalmanként

kettő, iltetve három órán keresztÜl a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

A fogtatkozás elsődleges célcsoportja a gýermekek, de ettőt függettenÜt egyre több

alkatomňat szÜtők, nagyszülők vagy fetnőtt testvérek és egyéb hozzátartozók is jelen

voltak, iltetve aktívan részt vettek a fogtatkozásokon. Minden détutáni tevékenységÜnket

Úgy áttítottunk össze, hogy |'egyen egy könnyebb és egy nehezebb feladat a résztvevők

számára. A kézműves foglatkozásokat minden alkalommat az adott hónap ünnepei,

hagyományai köré építjÜk fet. A kézműves csoport egyik hozadéka, hogy a betérő vendégek

az aktív szabadidőtcjttés mettett beszéłgethetnek, étményeiket, illetve mindennapjaikat

el.meséthetik egymásnak. A programon elsősorban olyan képességeket fejlesztÜnk, amelyek

elengedhetetlen a gyermekek korosztátyos fejtődésében. Ezen képességek: kéz és szem

koordináció, tér es forma érzéketés va[amint színkombinációk mesismertetése.

ir
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Eredmények

Eredmények tekintetében azt mondhatjuk el, hogy igen sikeres évet zárhattunk.

Elmondható, hogy átlagosan a kézműves programunkon 17 fő fgrdult meg. A csoportot több

fórumon is meghirdettÜk: web otdalunk, iskoták, helyi újság, i|'|'etve a Magdo|'na negyed

lakói számára szórólapon, plakátokon népszerűsítettÜk. E módszerek segítségével nagyon

hatékonyan működött a program. Az alkalmakon a résztvevők között nagyon sok fiatat

azzal tudott eldicsekedni, hogý az iskolában megdicsérték a tanárok, hogy nagyon sokat

változott a kézÜgyessége, ezáltal jobb jegyeket vihettek haza. Járnak be hozzánk olyan

komp|'ett családok, akik a tegkisebbtől az apukáig itt töttik el az időt. Az o visszajetzésük is

azt erősíti meg, hogy hasznos, érdekes, kreatív csoportokat tudtunk nyújtanĺ Vegyes

torosztá[ynak egyaránt.

A közös játékok nagyon fontosak a csoportban, hiszen az elismerések, pozitív

visszajetzések segítik az egyén fejtődését. A társas viselkedésijkben pozitív változás

mutatkozott, fogékonyak lettek egymásra és érzékenyebbek a problémákra. Megnyíltak,

egymással őszintén elkezdtek kommunikálni., bizalommal fordultak egymás fe[é, bátrabban

vették fel a szemkontaktust. Segítséget mertek egymástót kérni, ha egy feladatnál

elakadtak.' Több intézményből' érkeztek hozzánk önkéntesek kÜtfötdrcít, betfötdrőt

qgyaránt. Ők a mi munkánkat segítve tették színesebbé az alkalmakat. A gyerekek

megismerhettek kÜtfötdrőt érkező embereket, az itt lévő résztvevők megpróbáthattak a

maguk módján kommunikál'ni a Ýendégekkel, mert kíváncsiak voltak, hogy honnan és miért

jöttek pont hozzánk.

Projekt neve: Családi délután

Szakmai háttér 
:

A program cél.csoportja a Kesztyűgyár Közösségi Ház fiatatkorú tátogatóiból átl etsősorban.

A fogtatkozás célja, hogy olyan teret adjon, minden olyan témának, amely a fiatalok

számára érdekes lehet. Alapvetően a családok bevonzását is cétut tűzte ki a program, de a

környéken takó csatádok, halmozottan'hátrányos helyzetben vannak. Nem ritka a drogos,

vagy börtönbüntetését töttő szülő, így nyitvánvalóan nem a megszokott csatádtípusokat

tatátjuk meg a programon sem. A gyermekek számára ebben a környezetben kevés inger

Van, ami a megfelelő helyre igazítaná őket, ezért a foglalkozás során elsősorban a

beszélgetésen Van a hangsúly, illetve a játékon. A játék azért fontos, mert szabályok

mentén halad, ami mindenki számára kötetezettségeket, és tehetőségeket tartogat. A
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beszélgetés pedig azért fontos, mert a játékok során,megtapasztatt feszÜltségeket, vagy

érzéseket a tegritkább esetben szokták megbeszélni egymással a csoport tagjai. |tt minden
játék után kcitetező levezetésként, mindent átbeszélÜnk, kibeszétÜnk.

A fogtatkozás során kapcsotatba kerüttÜnk o|'yan gyerekekket, akik a kesztyűgyár egyéb
programjairót érkeztek, de voltak, akikket csoportos formában, előre leszervezett iskotai

egyÜttműködés kapcsán vott szerencsénk együtt dotgozni. A csoport tagjai tehát volt, hogy

ismerték egymást, de volt, hogy tetjesen idegenek voltak egymás számára. A teginkább

akkor tudtunk métyebb témák felé etvinni a csoportot, amikor a tagok megbíztak

egymásban, és ismerték a gyengeségeket, erősségeket. A szÜtők, rokonok, barátok
jetentéte bizonyos témákban könnyebbséget okozott, azonban vo[t, amikor az ismeretlen

csoporttagok nyíttak meg egymásnak. A témákat tekintve a csoport tagjai adták a tegtcibb

ötletet, illetve ők atakították egy-egy beszélgetés hosszát is. Azokra a témákra, amiről
többet beszéltek volt, hogy két, három alkalommal ĺs visszatértĹink, de sok esetben a
játékokat is átemettĹlk a fogtatkozások között. A játékokat a tegtöbbször megpróbáttuk

hozzáigazítani a témához, iltetve a csoport összetételéhez, a fogtatkozás adott cétjához.

Amennyiben a csoport tagjai nem ismerték egymást, hangulatotdó úgynevezett jégtörő
játékok keri'jttek etőtérbe, de ha egy osztáttya|' kettett egyÜtt dolgoznunk, a kooperációt,
és a csapatszel[emet erősítcí, játékokat emettÜk be.

Eredmények

A csoportban igen nagy rotáció atakult ki, hiszen a fiatatkorú gyermekek nem fettéttenÜt
jártak rendszeresen a foglalkozásra, a rendszertelen, időnként visszatérő tagok voltak a
je|'temzőek. Ennek okán vontuk be a munkába, az iskotákat, és osztályokat, il.tetve emiatt
szerveztÜnk le nagyobb tétszámú csoportokat ĺs. Az iskoták jetezték, hogy a következő

évben iS, szeretnének együttműködni, 'és szívesen csatlakoztatnak új csoportokat a

programba

Projekt neve: Kesztyűgyári Családi nap

Szakmai háttér

A Kesztyűgyári Csatádi nap a Magdo|.na Negyed Program |l|. keretében megvatósuló

program. Cétja az együtttét örömének kifejezésre juttatása, a szabadidő egyÜtt-töttésével
erősítendő közösségi egyĺivé tartozás megszitárdítása. Továbbá fontosnak tarjuk azt, hogy
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a családoknak olyan színvonalas, interaktív, tanulságos programokat bĺztosítsunk,

amelyekket közösségi tevékenységÜnk alapelveit is köaĺetíteni tudjuk.

Az etmútt évek visszajetzései atapján a családokban nem fordítanak etég minőségi időt a

kommunikációra, ezért a családi nap programját áttatában úgy próbáttuk fetépíteni, hogy

ráirányítsuk a figyetmet ennek fontosságára. Hiszen ez az egyĺk atapkcivetetménye a

kiegyensúlyozott és harmonikus családnak.

A program leírása

A csatádi rendezvényeken kreatív és pihentető programok sokasága vehető igénybe a
fetnőttek és gyerekek részére egyaránt. otyan játékokat, programokat vátogattunk cissze,

ahol gyermek és fetncítt egyiitt alkothat, játszhat és fedezhet fet újdonságokat. Kreatív

kézműves fog|'atkozásainkrót saját készítésű ajándékot, vidám versenyeinkrőt új közös

élményeket vihet haza minden résztvevő

Minden hónapban megrendezésre kerÜtt egy családi nap, metynek témáját áttatában az

adott hónaphoz kapcsotódó Ünnepek, évszakok, események határozták meg. Januárban a

szórakozásé volt a főszerep: ugráló vár, arcfestés és játékos feladatok közĺit vátogathattak

a résztvevők. Februárban a farsangi időszakot elevenítettÜk fet. Ahot jetmezeket és

álarcokat készíthettek a gyermekek csatádjuk és munkatársaink segítségével. A fetnőttek a

farsangi csa|'ádi nap részeként megvatósított táncházon vehettek részt.

Márciusban tavaszváró családi napot szerveztÜnk, melynek fő eseménye a családi ötpróba

Verseny volt (Kézműves foglalkozás - tavaszi virág elkészítése; Katica pöttyötő - a katica

,,pöttyeibe'' kellett beletatátni Üdítős flakon kupakjaivat; Józsefvárosi-KesztyíJgyári Kvíz
kitöttése; Ügyességi sportjátékok; Vitamin bomba recept összeáttítása).

Ápritisban a programra érkezők egy húsvéti játszőház részesei lehettek, melyen többek

között a tojásfestés rejte|'meit fedezhették fet. A tojásfestés után a toj-ásokhoz

papírkosarat készíthettek, műfűvel díszítve. A program során egy nyuszi is eltátogatott a

Közösségi Házba, kosarábót nagyon sok hímes tojás keriitt ető, megajándékozva ezzel a

gyerekeket.

Májusban a Nemzetközi Gyermeknaphoz kapcsotódóan szeryezte a Közösségi Ház a

programokat: ,|. Arcfestés: egyik tegkedveltebb programeleme a Kcizösségi Házba tátogató

gyermekek számára. 2' Mini ugrátó vár: E|'őnye, hogy hosszabb időre teköti a kisebbek
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figyelmét, játékos, vidám és fejtesztő formában. 3. A kézműves fogtatkozások keretében
saját játékokat készíthettek (pt. matom). 4. A program része vott egy bábetőadás,

Lambínusz a kis hernyó címmel, mety minden korosztá|.y számára nagy étményt nyújtott,
hiszen a bábfelszerelés és a bábok, a díszletek, kettékek művészi tátványt és magas

színvonalat képvisettek, mely tehetővé tette, hogy az etőadás színházi étményt nyújtson.

Júniusban ügyességi és játékos fetadatban próbáthatták ki magukat a Kcizösségi Házba

tátogatók (pt. cétba dobás, logistory, stb. ). Júl'iusban Vizi-diti vetélkedőben
Ügyeskedhettek kisebbek és nagyobbak..A páros gyakoriatokban egy vizel teti tufit ke|.lett

egymásnak dobni, minden dobásnát egy tépést hátrálva, úgy hogy nem durran et a tufi. A
csoportos gyakorlatok között szerepelt, a ,,tollasozunk, kicsit másképp!'', mety azt
jelentette, hogy egy vízze|, teli poharat kettett a csapattagoknak eljuttatni A pontbót B

pontba, úgy hogy pontosan annyi víz maradjon a pohárban, mint amennyivet etinduttak.

Lehetőség volt még egy a falra felrajzott céttábtát ettatálni vizes szivaccsal, metlyet
pontokat szerezhettek a csapatok.

Augusztusban is számos játék és feladat közĹjl vá|.aszthattak a gyermekek. Lehetőség volt a
mini ugrátó várban önfetedten ugrálni, szórakozni. A nagyobbak a trambulint
használhatták. Mindezek mellett a fiatalok és családjaik részére rendelkezésre átttak a

ping-pong és a csocsó asztalok, metyek segítségéve[ összemérhették tudásukat.

Szeptemberben foci- és csocsóversenyt hirdettünk, vatamint egy 20 méteres akadátypátyát

is fetáttítottunk a versenyzők részére. októberben a programot egy öt áttomásra épÜtő
játékos vetélkedőre építettĹik fel. (Tatátd ki! - 1o fűszerncivény közüt ötöt ke|'tett

felismerni, szaglás, ittetve íztetés útján. irĺáskĺrakó _ Egy nagyméretű őszi tájképet több
darabra vágtunk, s aki sikeresen kirakta, megkapta az atáírást. Cétba dobáló _ Egy három

emeletes torony ablakain keltett betatátni a megfele|.ő számú tabdávat. Kézműves

foglalkozás keretében egy kínai támpást készíthettek. Akadátypátya - kÜtönböző

akadályokat teljesítve juthattak e[ a start mezőtőt a cétig.)

A hidegebb ősz megjelenésével egy egészségnapos programot szerveztÜnk, mely több

alternatívákat kínátt fel az érdektődők számára (BM| számítás, vérnyomásmérés, teszt
kitöltés, gyümötcs- és zötdségtálak, koordinációs torna, Ügyességi játékok, Satsa oktatása).

A decemberi csatádi nap etső fetében karácsonyi díszeket és ajándékokat készíthettek a
gyermekek csatádjuk és munkatársaink segítségévet. Lehetőség volt mézeskatács díszítésre
is. A program második fetében Szabad-e bejönni cíąmet a karácsonyi hangulatot idéző
bábetcíadást tekinthették meg az érdektődők.

Eredmények
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A 20,|4-es éwet egy tartalmas évet zártunk. Számos közösségi programot kínáltunk fel a

Közösségi Házba tátogatók számára. Tapasztalataink atap ján az etmútt évekhez képest

több szÜtő képviseltette magát a rendezvényen, mely annak is köszönhető, hogy bővítettijk

azoknak a fetadatoknak a számát, mel'yek a fetnőttek számára is élvezhető elfogl.altságot

jelentettek (táncházak, spórolási tippek, lakásdekorációs ötletek, egészséges étetmód

tanácsadás, stb.).

A résztvevők száma az atábbiakban alakult:

Kesztyíigyári CsaIádi nap 2oL4.
Résztvevők száma (fő}
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A résztvevők száma az elmúlt évben egyenletes számot mutat. Nagyobb kiugrások nem

észtethetők

A program elérte a cé[ját, nemcsak a szabadidő hasznos ettöttését biztosította, hanem

lehetőséget teremtett arra, hogy azok a családok, akiknek nincs lehetőségük gyermekeik és

saját maguk számára érdekes vagy akár hagyományápotó programokat biztosítani, azok a

Kesztyűgyár Közösségi Ház programkínátatában megtatáthatták a számukra tetsző

programot.

Projekt neve: Bolhapiac

Szakmai háttér

A Kesztyűgyár Közösségi Ház célcsoportja elsősorban a Magdolna negyed takóibót átt.

Többségében olyan halmozottan hátrányos helyzetű család tátogatja a Bolhapiac

programot, amely családoknál a ruhák, játékok, használati tárgyak megvétele sokszor

gondot okoz. A'program erre próbál mego|'dást tatálni, úgy hogy a pénz, ne kerÜlhessen
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bele a tárgyak körforgásába, csupán a kínálat, és a kereslet határozza meg azt, hogy

valamire Van e szÜkség vagy nincs.

A program leírása

A Bolhapiac házirendje jót követhető szabályok atapján műkcjdik. A Bothapiac kínátatábót

csak az választhat, aki behozott tegatább egy terméket. A behozott termékeket a

kesztyűgyári dolgozók fetírják egy ,,kesztyűgyári adatlapra''. Amennyi terméket behoztak,

annyi egységet tÜntetünk fel az adatlapon. A behozott termékekért cserébe, ugyanannyi

darabszámban vihet e[ a programról termékeket. A tárgyak csupán csak darabszámban

mérhetőek össze, vagyis egy darabért, egy darabot vihetnek. A méret, a minőség, a szín

nem számít, de fehérneműt, és használhatatlan állapotban tévő tárgyakat nem veszÜnk át.

Egy teadott áruért egy egységet kap a tátogató, ami tetszés szerint beválthat a többiek

áttat leadott árubót áttó készletbőt. A program célja az, hogy cserekereskedetemhez

hasonlóan a pénzt mint fizetőeszközt kizárjuk, és ténytegesen az domináljon hogy vataki

számára hasznos e valami, ne az' hogy módjában átt.e azt kifizetni. A program egyik fontos

része még, az utolsó fét óra, amikor bármi, ami még a Bothapiac terĺ.jtetén tatál'ható

ingyenesen elvihető. Ez az úgynevezett ,,szabad a vásár',.

Eredmények

A Bolhapiac program az évben minden hónap utolsó péntekjén kerÜlt megrendezésre a

Kesztyűgyár Közösségi Házban. 60-70 fő jetent meg átlagosan, egy-egy alkalom során. A

program kivitetezésében mĺnden álkatommal a Nagycsatádosok EgyesÜtete segített, akik

ruháikkat, használat tárgyaikkat járuttak hozá a bol'hapiac hatalmas kínálatához.

Korósztályt tekintve a legkisebbektől, az idős emberekig minden étetkorú, és nemű ember

képviseltette magát. Gyakran a péntek détutáni időpont miatt párhuzamosan egyéb

kesztyűgyári rendezvény is vo[t, teggyakrabban gyermekprogramok, így azok, akik

gyerekeikkel érkeztek is megtatáthatták a megfelető időtöttést gyerekeiknek, míg ők

keresgéltek.

Projekt neve: Hangotj Rá!

Szakmai háttér

A Kesztyűgyár Közösségi Ház étetében egyik változatlan közkedvett programja a ,,Hango[j

Rá'' tehetségkutató Verseny vo[t. A program immár négy éve hónaprót hónapra várj színes

etőadásokkal a Magdolna negyed takóit. A házba betérő tátogatóknak biztosított a jó

hangulat az alkalmakon. Fontosnak tartjuk' hogy a készségfejlesztő foglalkozások me[[ett,

22



megfelelő szórakoztató programokon is lehetőséget biztosítsunk a mindennapi feszüttségek

levezetésére. Ezen alkalmakon kcizösséget atkotva jót tudják érezni magukat, fetotdódnak

és nem utolsó sorban színvonalas szórakoztató programban vehetnek részt a hozzánk
betérő tátogatók. A zene, a tánc egy olyan eszkoz, amely segít a mindennapi étet
feszültségeinek levezetésében. lttetve teret ad, hogy a környék takói (idegenek, ismerősök)

összejöjjenek és egy közĺisséget alkotva, ismerkedjenek, jó|' érezzékmagukat. A közösség,

az egymással szemben fetáttított etőítéteteket ityenkor te tudja vetni, és egy kcizösségként

tudnak egyÜtt szőrakozni, félre téve az utca feszi'iltségeit.

A program leírása

Hangotj rá programunk minden hónap etső pénteki napján keri'jtt tebonyolításra a
Kesztyűgyár Közösségi Ház épĹitetén betüt. A nyári időszakban a gyakran tartottuk a Ház

belső udvarán, de volt alkatom, amikor kihasználva a Homok utcai sportpátya adottságait ki
vitti]k hátra a programot. Téti időszakban a házon betĹ]t az internet teremben bonyolítottuk
[e a tehetségkutató Versenyt. A programon résztvevők kipróbáthatták magukat a közönség

előtt zenei, ének, tánc, karaoke számokban. A fettépők olyan kompetenciákat tanu|'hatnak

meg, amelyek segítik az egyént a saját fejtődésÜkben. Le kell vetkőzniÜk fétetmeiket és fet

kett váttatniuk egymás előtt a produkciójukat. Ezen fettépések segítik a fiatatokat, hogy

mások előtt meg szólaljanak, felváltatják érzéseiket, gondolataikat, amit később az étet
számtalan terÜletén tudnak majd hasznosítani. A tehetségkutató atatť fetfedezik saját
magunkban azon értékeket, tulajdonságaikat, beátlítottságaikat, metyek vonalán érdemes

lesz elindu[niuk az étetbe

Eredmények

A program' sikeressége megkérdőjetezhetet[en a ház étetében. Átlagosan 40-60 fővet
számolhatunk ezen alkalmakon. A Magdolna negyed takói nagyon szívesen látogatták a

tehetségkutató versenyt. Nagyon kiegyensúlyozott volt a tátogatottság, ami a program

sikerességét igazo[ja vissza.
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Számos tehetség ki tudott bontakozni a programon, melynek eredménye az lett számukra,

hogy más tehetségkutató műsorokban szerepelni tudtak. Az egyik fiatat tehetség pétdáut az

,,Ének iskolája'' műsorban szerepelt, és az óta is ének tanárhoz jár, és képzi magát.

Emetlett számtalan fiatal táncos képződik nátunk a Kesztyűgyárban gyakortó

tánccsapatában, amire egy nagyon jó tehetőség a ,,Hangolj rá,, program' hogy

fetfi gyetjenek a tehetségekre.

Projekt neve: Felnőtt lnternet

Szakmai háttér

Elsősorban a keríjtet lakosai számára biztosított internet hozzáférést, akik számára a

tehetőség nem adott, hogy az áttag áttampo|.gárhoz hasonlóan részesĹjlhessenek a

Vitághátón keresztül a társadalmat érintő információkbót. A XXl. században az

informatikának köszönhetően az információáramlás sokkal hangsútyosabb, mint korábban

valaha is vo[t. Számos olyan áttampotgár Van' aki számára nem adatott meg, hogy

feLzárkózon, lépést tartson a technológiai fejtődéssel, hogy tépést tartson a vitággal,. Ezen

személyek számára biztosított a program hozáférést a vitághálóhoz, melynek segítségévet

a munkaerő-piacon való megjetenés (is) hatékonyabb vott számukra.

A program leírása
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A cét a kerÜlet felnőtt lakosai számára internet hozzáférést biztosítani. Ennek a célnak

maradéktalanul eleget tett a program. Egy tehetőség volt csupán, mely ĺngyenes volt

mindenki számára, ezel is elősegítve bizonyos társadalmi rétegek felzárkőztatását. A

felzárkőztatás mellett általános ismeret átadás is megvalósult, mely érintette a helyes

eszközhasználatot és az internetes társadalomban a visetkedési formákat. AE

eszközhasználat elsősorban a rendettetésszerű használatra vonatkozott, ĺlletve az ehhez

társuló viselkedési formákra. Az internet használat során megtanulhatták miképpen kell

helyesen alkalmazni és hasznátni a kÜtönböző online fetÜleteket, a postafiókok beáttításait,

s .a legfontosabb alkalmazások közüt a böngészők jetentőségét és tétjogosultságát az

internet használatakor.

Eredmények

A tátogatók száma alkalmankéntf0-f5 fő vo[t. Rendszeres tátogatók sok esetben már saját

eszközeikkel vették igénybe a szolgáltatást, s az okos tetefonok megjelenésével már szinte

mindenki számára ez a lehetőség adott vo[t. Természetesen a programon megjelenő

személyek minden egyes alaklommal, egy picivet közetebb jutottak a helyes internet

haszná[athoz.

Projekt neve: Csámpai Rozi festőmĹĺhety

Szakmai leírás

2008-ban a Közösségi Ház nyitásának évében már jelen volt egy festő szakkcjr, amely z013.

ban festőműhettyé atakítottunk át. A fogtatkozás célcsoportja elsősorban a Magdo|.na

negyedben lakó, tanuló, dolgozó vagy valamityen kötödésset bíró fiata|' és fetnőtt egyaránt.

A hozzánk tátogatók áttal'ában valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek, , ezért

alacsony küszöbű a fogtatkozás. Sok gyereknek mi tanítjuk meg a megfetető ceruza' ecset,

festék használatát.

Elsődleges célunk a festőműhellyel, hogy teret adjunk gyerekek és fiatalok számára, akik

rajztehetségÜket szeretnék kibontakoztatni, valamint, ha igény merül fe[, a vizuális

kultúra művészetének elsajátításában is segítÜnk

A program leírása

Minden hónapot heti tematikus részekre osztottunk fe[. A tematikák kidotgozása során

figyelembe vettÜk az .aktuális ünnepeket, folyamatosan figyelemmel kísértÜk a
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rajzpályázatokat, illetve kÜtönböző rajzolási, festészeti technikákat próbáthattak,

tanulhattak meg ahozzánk betérők.

Számos esetben szÜkséges elmagyarázni pontosan, hogy az adott téma miről is szó[, milyen

színeket érdemes használni, mik azok, amik jellemzőek az adott témában. A gyerekek a

kevésbé ismert Ünnepekket áttatában nincsenek tisztában, ezért ezen Ünnepek eredetét

etmesétjÜk segítség képen.

Január hónapban elsőd|'eges feladatuk a gyerekeknek a V|||. kerÜteti Tűzottóság áttat kiirt

rajzpályázatra képek készítése vo[t. Februárban új technĺkák bevezetésére kerijlt sor: a

gyerekek kipróbáthatták az alĺvarett festészetet, amelynél a tushoz hasonlóan a kijtönbcjző

színű festőanyagot vízzeĺ hígítva használták. Márciusban a Józsefvárosi Szociátis Szotgáttató

és Gyermekjótéti Központ a Fötd napja atkalmábót rajzpályázatot hirdetett ,,Én vagyok a

Botygó Kapitánya'' címmel, mely a kcirnyezettudatosságra épütt. A gyermekek elsősorban a

pályázatra készítettek rajzokat.

Ápritisban a programon résztvevők kijtönböző anyagfajtákkal, a forma- és színritmus

tervezésével ismerkedhettek meg. Természetesen ebben a hónapban a Húsvét és a hozzá

kötódő hagyományok megjetentek a rajzlapokon, valamint Anyák Napjára is készÜttek

kedves rajzok. Májusban a ,,Magyar Tűzottók Napja'', ,,a Család Nemzetközĺ Napja'', a

,,Magyar Honvédelem Napja'' és a Gyermeknaphoz kapcsolódó képek készÜttek kÜtönbcjző

rajz és festészeti eszközökke

Júniusban a paszteltkrétát tudták kipróbátni a fiatatok. A rajzok többségén már nyári

szünetre való készütődés és maga a szÜnet kerÜtt etőtérbe, valamint az Angyali varázs

elnevezésű kiáltításra történtek etőkészÜletek. Hetedik hónapban ceruzával, zsírkrétával,

vízfestékkel, temperával elevenítették meg a nyár eddigi étményeit, és több kép is készÜtt

a Labdarugó vitágbajnokságrót. Nyári szÜnet utolsó hónapjában a roma népszokások,

népviseletek elevenedtek meg a lapokon, valamint tégi járműveket rajzo[tak a fiatalok a

RepÜtők Vitágnapja atkatmábót és mini rajzversenyt is hirdettÜnk Barátaink az áttatok

címmel.

Szeptemberben az iskolakezdésnek köszönhetően

festőműhelyhez, mely nagy öröm volt szárnunkra.

témája a tanévkezdéŚ volt, és serényen készültek

Józsefvárosban elnevezésű rajzpátyázatra, amit a

pl.atformot is használva.

új gyermekek is csatlakoztak a

Természetesen ennek a hónapnak fő

remek alkotások az Autómentes nap

Közösségi Ház hirdetett meg több
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október beköszöntéVel az őszről, az 195ó-os forradalomrót és a Hatloweenes jelmezekket

kapcsotatos színesebbnél színesebb képek készüttek. November fő témái a Márton napi

tibák rajzotásávat és természetesen a Mikul'ásnak szánt művek etkészítésével tett.

Az év végi rajzok számot tevő többsége természetesen már a Mikutásrót és a Karácsonyrót

készütt. Fetkérést és egyben meghívást kaptunk a Gallery 8-tól ,,Az ideatítás megteremtői''

című kiáttításra. Több gyermek munkái is táthatóak voltak, valamint a megnyitón is több

család részt vett. Az. időjárástót fÜggően rengeteg alkalommal vott tehetőség aszfalt

rajzolni is, ami rendkívÜli nagy siker vo[t. Továbbá még a színezőket és a másolásos

feladatokat is nagyon kedvették.

Eredmények

KÜtönböző rajz és festési stílusokat, eszközöket ismertek majd kés<íbb atkal'maztak a

foglalkozáson résztvevők.

Több, a gyermekek áttat ismeretlen hazai hagyományok, ünnepek fogalmával bővÜtt az

alapvető mtĺveltségük.

Számos kép, ami a festőműhe|'yben készÜtt ki tett áttítva kiáttításokon, és pátyázatokon is

helyezéseket értek et. Ez a gyermekek számára nagyon fontos visszajelzés, mivel

megtapasztalhatták, hogy a kĺtartó, alapos munkának megvan a gyÜmölcse.

Havi áttag látogatottság
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Projekt neve: Mentor program

Szakmai háttér

A mentor program olyan oktatási modett megvatósítására törekszik, ahol a programban

résztvevő tanutók nem kényszer alatt, kötelezettségtetjesítésnek veszik az iskotai

foglalkozásokat, hanem személyes érdekeltségük, hogy képezék magukat, magukra

tatátjanak.

A mentorátási program fő cétja volt az esetleges bukások e[kerÜlése, míg hosszabb távon az

egyéni cétok elérésére és lehetőségekre va[ó összpontosítás segítése.

Az oktatási kereteket túttépve olyan partnerségi kapcsolatot al.akítunk ki a mentorátt

tanulókkal, aminek segítségével felismerik a tanutás étetükre gyakorolt jetentőségét.

Ennek a kapcsolatnak a kiépítésére rendszeres konzuttációkat folytatunk a szütőkkel és a
tanárokkat, iskotákkal.

A programban részt vevcí tanulók, főként egyénĺ oktatást kapnak, cétjaik és képességbeti

tudásuk felmérése után. Bizonyos tantárgyak, mint pl. az angol esetében kiscsoportos

foglalkozásokat is tartunk, ahol a közösségi viselkedés normáit épp úgy gyakorolhatják,

mint magát a tantárgyat

A mentor program egyik cétja, hogy a programban tanuló gyerekeket tartósan és minét

több, a Házban, folyó programon való részvételre buzdítsa.

a

A program leírása

Csak úgy, mint a zo13/2o14-s évben az oktatás két főcsoportra osztható. A dételőtti

időszakban az iskolai magántanutóknak, biztosítunk tantárgyi fetkészítést a fétévi és év

végi osztályozó vizsgákra, míg détután a nappati tagozatos iskotai képzésben résztvevő

tanulók fetzárkóztatását, korrepetátását végezzÜk.

A program további jetlegzetes időszaka a nyári szünetben történő pótvizsgára vató

fetkészítés, ami egyrészt integrátódik a KKH nyári programstruktúráját nagyban

meghatároző programhoz, a nyári táborhoz, másrészt önáttó szotgáttatásként nyitott

minden érdektődő számára.
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2013/,|4 tanév második fétévében új működési irányelvek, szabályok lettek bevezetve,

szemben az első fétéwel., amikor a tanutók maguk aI.kottak meg egy nyolc pontbót áttó

szabályrendszert, amit működési alapetvként tekintettek a tanárok és diákok egyaránt.

f013 januárjában az előző fétév működési anomáliáit kiszűrve igyekeztÜnk o[yan

szabályokat bevezetni, aminek betartása ellenőrizhető, logikus és a tanutást segíti ető.

ltyenek vottak pt. a sziitőkket vató rendszeres kapcsotattartás, havi két alkatommal tclrténő

személyes konzultáció, iskolai felszereléseik intézményÜnkben való tárolása, amihez

mĺndenkinek saját iratgyűjtőt. adtunk. A tanfelszerelések, így mindig kéznét vannak,

esetleges hiányuk nem hátráltatják a tanulást, amihez kapcsotódóan, gyakor[ó feladatokat,

kapnak az otthoni munkához. Az előző évben bevezetett gyakorlat szerint a détetőtti

képzés formai szabátyai évközben is többször módosuttak, a tanulók és a tanárok számátót

fÜggően. A tantárgyi oktatás minden nap kil.enc órakor kezdődik és atapját az iskolai

követelményrendszer, tágabb értelemben a NAV határozza meg, de célunk az egyéni

képességek fe|'mérése után otyan differenciált i'ltemtervet kidol.gozni a tanulók számára,

ahol a pozitív visszaigazolásbót motivációt nyerhetnek. Az egyéni Ütemben vató

munkavégzés közben szem előtt tartjuk az iskolai kijvetelményszintnek való megfelelés is,

de nem tekintjük a munkamenet megtervezésében kötelezettségnek az iskolai tanmenetet.

A differenciált oktatási modell egyik fontos szempontja, hogy. a tanulót nem egy

tudásszinttőt vató pozitív vagy negatív ettérés inĺnősítĺ. Ezért a számonkérés és az

értéketés nem tartozik az oktatásĺ program feladatai kiczé, ezt minden esetben az iskolai

szaktanárokra - bizuk. A mentor tanárok fetadata azonban kiterjed egyfajta

mentálhigiéniás szol'gáttatásra egyaránt, amiben ismernijnk kett a tanuló csatádi

körÜlményeit, tanulását hátráttató otthoni tényezőket, a szülök egyĹlttműködési

hajtandóságát, amik nagyban belejátszanak az oktatás minőségébe.

2014 novemberétől Nagy András vette át a mentálhigiéniás rész szakmai részének

vezetését Farkas Zsotttót.

A mentálhigiéniás segítségnyújtás a tantárgyi fetkészítés mellett nagyon fontos pittére a

tanuiók fejlesztésének. Mivel a tegtöbb esetben gyakortatilag az iskotaérettség visetkedési

normáinak a betartása is probtémát jelent a tanulóknál, ezért kÜtöncjs gondot kett

fordítanunk ez irányú fejtesztésÜknek. otyan nem formátis tanutási módszereket

alkalmazunk, amiben nem sérijl a tanuló akarata, fejtődik figyelemmegtartó képessége és

huzamosabb ĺdeig tud kbncentrátni.

Ezen nem formátis oktatási tehetőség mellett pszichotó{iai foglalkozásokkat segítjÜk a

gyerekeket, az egészséges felnőtté vátás útján.
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2013/2014 Tanév mentorált tanulói

Az Új tanévet nem kellett hirdetni a kerÜlet iskoláiban, ittetve a szociális ettátórendszer
partnerintézményeiben, hiszen a programnak van már akkora ismertsége, hogy, mind az
iskolák, mind a szÜtők kérik a tanutó státuszba vétetét. Azelőz(5 tanévbőt í1 tanuló kezdte
meg nálunk tanulmányait, míg tanév közben folyamatos volt a felvétel, így jetentegi 36

beiratkozott magántanulónk van. '

f-
L-t.'
t:
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A mentor programba jelentkezők számának alakulása 2014-ben:

Januar 7Fo

Február 5Fő

Március zFő
Apntls 1Fó

Május

Junius

JÚl.ius

Augusztus 8Fő

Szeptember f0 Fő

október 4Fő

November 3Fo

December 1Fő

A következőkben néhány tanuló órarendjét táthatjuk (a teijesség igénye nétküt), amik az

önkéntes tanárok napi munkarendje szerint tett kiatakítva aszerint, hogy mindenki minden

tantárgybót kapjon képzést. Az órarendek kiatakításában fontos szerepet játszik az adott

tanutó figyetemmegtartó képessége, csoporthoz való alkalmazkodása és tanul'ónként

súlyozzuk az adott órák gyakoriságát.

H. Sz. 8. osztály

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

9:00-9:45 AngoI Matematika Angol Magyar Angot

í0:00-ĺ0:45 Angot Fizika Matek Magyar Angot

11:OO-11245 Kemia Történe[em Fötdrajz Matek Biotogia

12:OO-1f:45 Egyéni Egyéni Matek Egyéni Dráma

H. N. 7. osztály

Hétfő Kedd Szerda Csi.itörtök Péntek

9:00-9:45 Kémia Német Matematika Német Matematika

ĺ0:00-ĺ0:45 Fizika. Német Ftitdrajz Német Matematika

11:OO-11245 Magyar Biotogia Fizika Kémia Egyéni

lfzOO-1f:45 Magyar Testneve[és Egyéni Testneve[és Drama.
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L. L. 7. osztály

M. E. 8. osztály

L. R. 6. osztály

Hétfő Kedd Szerda CsÜtörtfjk Péntek

9:00-9:45 Angot Fizika TÔrténe[em Matematika Angot

í0:00-í0:45 AngoI Matematika Magyar Kemia Angot

11:OO.11:45 Torténe[em Egyéni Magyar Pályaorientácio Biotogia

1f200-1f245 Egyéni Matek Fcitdrajz Egyéni Dráma

A program látogatottságát sikerÜtt átlandó számon tartani, de továbbra is nagy problémát

jelent a tanulók hektikus iskolába járása. A fétév és év végéhez közeledve, már nem

integrálunk új tanutókat, csak a következő félévre, ám ez atól a szociális ellátórendszer

áttát hozzánk irányított, indokolt esetekben kivételt tesz[jnk.

KépzésÜnk másik fontos formája a détutáni korrepetátás, 
' 
ahol a détetőtti tanutókkat

szemb.en gyakorlatitag problémamentes az egylittműködés. Ezek a gyerekek keresik az

egyÜttműködést, az egyéni oktatásban biztosított miliő számukra lehetőséget kínát a

fejlődésre, amivel, mind a kisiskolások, mind a középiskolások örömmel é[nek.

A napközi jellegíĺ korrepetátásban jelentkezők számának atakulása 2014.ben

Január 5Fő

Február 6Fő

Hétfő Kedd Szerda Csijtörtök Péntek

9:00-9:45 IskolaÍ fejtesztés Angol lskotai fejlesztés |skolai fejtesztés Iskotai fejlesztés

10:00-í0:45 Fizika Angol Fötdrajz Iskolai fejlesztés Angot

11zOO-11245 Egyéni Biotógia lortenetem Matematika Angot

1f:00-1f:45 TörténeIem Magyar Egyéni Magyar Dráma

Hétfő Kedd Szerda Csiitörtök Péntek

9:OO-9:45 Angot Fizika Angot Matematika Angot

ĺ0:00-ĺ0:45 Angol Matematika Magyar Kémia Angot

11zOO-11:45 Történetem Egyéni Magyar Pályaorientácio Biotogia

1f200-1f:45 Egyéni Matek. Fötdrajz Egyéni Dráma
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Március ?Fő
Apritis 1Fo

Május

Június

Juttus

Augusztus 8Fő

Szeptember 13 Fo

október 7Fő

November 12Fő

December

20í4 nvarának mentorált tanulói

A nyári korrepetálás időszaka sok mindenben eltér a tanítási időben megszokott

tematikátó[, hiszen az oktatás célorientáltabb, a tanulásra felhasznátható idő rövidebb, és

a tanulók hozááttása is sokkal produktívabb. Ezt az időszakot inkább a pótvizsgára való

fetkészütés jellemzi, mintsem a mentáthigiéniás fogtatkozás me|'[ett történő korrepetátás.

A jetentke zőkszámagyakortatitag folyamatos volt a nyári szünet időszakában.

A nyári korrepetálásra jelentkezők számának alakulása:

A.nyári korrepetálás eredményességi mutatói:

Május 19 Fő

Jútius f8 Fő

Augusztus 11 Fó

lsKola tĺpus Osszesen: Sikeresek: 5iKertelen: lsmeretlen:

Altalános 34 Fő f1 ŕő 4Fő 9Fő
Kf5zépiskola 16 Fő 11 Fő 1Fő 4Fő
Nyelvi felkészítés 8Fő 3 Fő 82 nyelwizsga
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A munkakörcjk tekĺntetében Horváth Éva szerepe teginkább az óraadásban döntő, míg Bacsó

Gábor, az oktatásszeivezést, .az iskotákkat vató kapcsolattartást, az adminisztratív

feladatokat és ezek mellett az angol nyelvoktatást tátja el. A programszervező kottégák

közÜt többen is részt vesznek a Mentor Program étetében, akár sportprogramokkal,

fej lesztő tevékenységgel, érzékenyítő foglatkozásokkat stb.

A Mentor Program felelőseinek munkáját elscísorban önkéntes tanárok egészítették ki, de

egyre több középiskotás tanuló végzi nátunk közösségi szotgátatáét, és

egyetemistahattgatók is szép számban megtatáthatóak oktatóink közt. His5zÜk, hogy az
oktatás nem az iskola falai közt kezdődik és ér véget, ezért a mentorált tanulók szÜleinek

megszótítása továbbra is fontos szempont.

Számszerűsítő adatok

Tantárqvak meqoszlása óraszám szerint
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M entoľIásáb an t észĺĺĺ evők száma

12. évfolyam

11. évfýam

10. évfolyam

9. évĹoIyaĺĺ

8. évfolyam

7. évfolyam

5. évfolyam

4. évfo|yam

3. évfolyam

2. évfo|yam

1. évfolyam

r Mentorlásában részwevők száĺĺ:a

Hónap Tanulói létszám onkéntes tanárok oraszám

Januar 51 19 5UU,5

február 45 13 455

marc|us 58 18 590

ápritis 65 z5 858

ma]us 51 f4 806

JUnrus 39 't8 539

jutrus 5ö I 933

augusztus 47 ?-1 580

szeptember 44 't8 548

oktober 37 31 779

november 56 39 808

december 48 z9 574

osszesen 599 262' 7 970,5
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Projekt neve: Női torna

Szakmai háttér

Nőknek szőló, atakformátó és a közérzet javítását szotgátó testmozgás. A rendszeres

testmozgás az egészség atapfettétele: az egész testre és szervezetre kedvező hatássat van.

Ha kitartóan, heti rendszerességget végeznek a tátogatók testmozgást, szeruezetÜk

fokozatosa n hozzászokik - erősebbé vátik a test ettenáttási képessége, javul. a kondíciójuk

és egész k<jzérzetük is jobb lesz. A Női torna program a felnőtt korosztáty számára nyújt

sportol.ási tehetőséget. A rendszeres torna igényének kiatakítása mettett a hetyi integrációt

és a résztvevők étetminőségének javítását szolgátja, így a torna utolsó fét órájában közcis

beszélgetés, életmód tanácsadás is zajtik.

A program leírása

Atornafogtatkozás 1ó.3o-18.00-ig, í,5 órán át zajl.ik, amely során 15-17 szám el'táncotására

kerÜl sor. A torna bemel.egítéssel' kezdődik, amely segít ráhangotódni az edzésre tetkiteg és

fĺzikaitag egyaránt, iltetve fetkészíti a szeryezetet az edzésre, csökkenti azizom és ízüteti

sérülések esélyeit. Minden zeneszámhoz ugyanazon koreográfia tartozik, így 2-3 alkalom

után már mindenki magabiztosan végezheti e[ a hozzá tartozó gyakorlatokat. Azeneszámok

stílusa és gyorsasága eltérő: tassabb és gyorsabb Ütemekkel váltakoznak. Az. űj impulzusok,

étmények érdekében hetente 1-7 ()j szám kerĹJt bemutatásra a tornán. A végén mindig

nyújtássat,zárul a torna, amely az izomláz megel.őzésére, az izmok regenerátódásához és

lazítására szolgál. A másfét órás fogtatkozás utolsó fét órája étetmód tanácsadás. ltt

egészséges étete( receptjeit, konyhai praktikákat osztottak meg egymással a résztvevők.

Eredmények

2014-ben heti két alkalommat, kedden és csütörtökön keri.jtt megrendezésre a ncíi torna.

Alkatmanként 10-25 fő jetent meg a tornán. A foglalkozás köré lelkes, törzslátogatókbót

ál.tó csapat atakul't ki, akik a szabadság miatt póttásra került, esetenként heti 3 alkalomma[

megtartott órák minden alkalmain is részt vettek. A tátogatók kcizött szoros barátságok is

köttetettek. A jó időben közösen futni járnak, illetve egymás gyerekeire is vigyáznak. A

résztvevők áttóképességét bizonyítja az, hogy a számok között nincs szl.inet, így az egy órán

át tartó intenzív kardio mozgást egyre jobban bírták. Tcibben jobb közérzetrő|,, fogyásról,

formátódásrot számoltak be a programtartónak. A torna sok tátogató számára remek

családi etfogtattság: anya.[ánya, és nagymama-unoka párosok járnak mozogni.

Jövőre az életmód tanácsadás és a kardio mozgás mellett egy intenzív, negyedórás erősítő

btokk kiatakítása a terv.
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Projekt neve: lrodalmi Ktir

Szakmai háttér

Az irodalmi kör olyan szabadidős programot kínát a nyolcadik kerÜletben étő fetnőtt

lakosságnak, aminek keretében havonta egy alkalommal, tehetőség nyítĺk az

irodalomtörténet áttekintésére és kinek-kinek saját írói tehetségének bemutatására.
\

'..'...''.
A program leírása

A program f013 őszén indu|'t és, ha nem is mozgat tömegeket közet áttandó résztvevői

számmál, azon betÜl ĺs rendszeres programtátogatókkal immár több mint egy éve kínátunk

kulturá[is elfoglaltságot.

Az irodatom egyrészt elméleti, másrészt gyakortati megkcizetítése lehetőséget ad a

tátogatóknak, arra, hogy az irodalomtörténet áttanulmányozása mettett a vitágtörténelem,

eseńényeinek tÜkrében stílusokat elemezzenek, hasonlítsanak össze. A stitisztikai játékok

ugyanakkor remek segítséget nyújtanak arra is, hogy otyan témájú versek szülessenek

olyan stí[usokban, amik történeti korszakaik eltérése miatt nem létezhetnének. Ez a

stílusgyakorlat remekül pétdázta a formai kötöttségek tartalmi hatásait, miszerint

ugyanazt a gondolatiságot határozottabban fejeż ki egy adott versforma, mint egy másik.

Saját verseinket néztÜk meg más.más stítusokban, több átirat is készÜtt aszerint, hogy

éppen milyen történeti kor problémafelvetéseit vesszük alapul.

Vizsgáttuk a kÜtönbcjző míjvészeti irányzatok összművészeti hatásait, de teginkább az

irodalom és a zene egymásra hatását vettÜk górcső alá, hiszen a két mrÍvészeti ág korábban

nem is létezett egymás nétküt. A zene és az énekelt versek a tíra műfajának önáttósodását
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eredményezte, de még sok idő kettett ahhoz, hogy a vers mai, önál'l'ó, zenétől megfosztott,

legitim módja legyen az alkotó betső vitágának kifejezésére.

Nem csak ĺdői perspektívát ĺgyekeztÜnk adni az irodalom vitágán ak az átta|., hogy

részletesen vizsgáttuk a stílusokat és a ktjtönböző korokat, de fontosnak tartottuk a

kutturátis sokzínűségbőt adódóan fötdraji horizontot is felmutatni. A kÜtcinböző országok

saját kulturális szokásai, mind stílusban mind témavátásztásban egyaránt meghatározzák a

versek tartalmát. Az etnikai sajátosságok mentén, megnéztük az Ünnepekhez - mint

megszentett időhöz - való viszonyulást, aminek fontos aspektusát adják a ,,néplé[eknek''
mint otyannak.

A vatlások és a kütönbciző országok valtási hagyományainak bemutatásával olyan

perspektívát nyitottunk az irodalomtörténet megértésében, ami az emberi tét kérdéseire

keres választ visszanyúlva egészen a teremtés mítoszáig, és a bibtĺáig, mint az egyik

legalapvetőbb irodalmi örökségünkhöz.

Ezek főként elméleti útmutatói vottak a progra|T éves tematĺkájának, de a program

alapvető célja, hogy a kcittői/irodatmi vénávat rendelkező érdektődők, saját és mások

vereseinek fe[olvasásával megismerésével lehetőséget kapjanak az önkifejezésre és a
minőségi szórakozásra egyaránt.

Az irányú t<irekvésünk, hogy más irodatmi körökket egyÜtt szélesebb közönséget szótítsunk

meg a Magdolna negyedben továbbra is fennáll. Ebben az évben vendégÜt láttuk a

Józsefvárosi Irodatmi Kcir tagjait, akik lapszámbemutató tartottak intézményi..inkben és ki-

ki felolvasta versét. A későbbiekben' is szeretnénk megismerni más irodatmi körök

programjait, és alkotóĺt, hogy továbĎi tehetőségek nyítjanak a program színesítésére, még

több tátogató megszólítására.

Szerzőinknek lehetőséget biztosítunk, a Józsefvárosi Irodalmi kör Nekünk Nyotc című

irodalmi tapjában történő megjelenésre is.

A program látogatottságának alakutása
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Hónap Részvevők száma

Január 9Fő

Február 10 Fő

Március 8Fó

Apritis 7Fő

Május 6Fő

Június 8Fó

Hónap Részvevők száma

Jútius 6Fő

Augusztus 8Fő

Szeptember Ü |-o

Oktober 8Fő

November óFo

December 9Fő

Eredmények

Egyértetmű eredményként könyvethetjÜk el, hogy sikerÜtt egy olyan 7-8 főbőt áttó

művészetpártotó és irodalombarát közösséget kialakítani, akik havi rendszerességget egyÜtt

töttik a szabadidejiiket a ku[túrának áldozva. Fontos szempont még, hogy olyan

tudásanyagot sikerÜl megosztani egymás közt, ami a csoport működése szempontjábót is

hasznos, de az egyénre gyakorolt jótékony hatása az elsődteges. Az önkifejezés minden

szempontbót cizettáttabbá vátt, miközben a másik ember elfogadása, megértése, kölcsöncis

tisztelete is erősödött, hiszen nern az egymásnak megfelelés a cél, hanem egymás

elfogadása, és bátorítása arra, hogy merjÜnk önmagunk lenni és váttatjuk gondolatainkat,

érzéseinket.

Projekt neve: Sporttárs

Szakmai háttér

Napjainkban a férfiak egészségi áltapota leromlott, áttag étetkoruk 9 éwel kevesebb, mint

a hölgyeké, és ezért a genetika csak részben fetetős. A kutatók vizsgálatai atapján

elmondható, hogy a romló tendencia okaként a tetki tényezők a felelősek, melyek

nagymértékben hozájárulnak a rossz egészségügyi áttapothoz. A férfĺak sokkal

fogékonyabbak a stresszre és a depresszióra, hiszen egy férfi nehezebben fordul

segítségért, nehezebben beszél problémáirót. A program cétja az volt, hogy a résztvevő
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személyek egy olyan életteret alakítsanak ki saját maguk számára, mely nem csupán

megkönnyítette hétköznapjaikat, de egyben közösségÜk, a család számára is pozitív

hatássaI volt.

A program leírása

A ktub lehetőséget biztosított arra, hogy a férfiak társaikkat közösen tölthessenek et egy

délutánt, ahol kedvÜkre űzhették kedve[t etfogtattságaikat (zene, kártya), i|'tetve

sporttevékenységeiket (sakk, pingpong, csocsó), miközben az őket fogtalkoztató probtémák

is terítékre kerÜltek - a mindennapi étet nehézségei (munkakör, személyes és

munkakapcsolatok), az életminőséget javító élethelyzetek és szituációk (kommunikáció). A

témakörcjk adott tematika szerint épÜttek egymásra; melyeket a klubvezető segítségévet

beszélhettek és dolgozhattak fel a résztvevő személyek. A program héti egy atkalommal, 3

óra időtartamban a Kesztyűgyár Közösségi Házban valósult meg, illetve a Kesztyűgyár saját

sportpátyáján adott programnak megfelelően.

Eredmények

A programra egyre több szemétyĺ jetentkezett, de egy személyes beszélgetés! kcivetően

kiderĹ]lt, hogy elsősorban a résztvevő személyek sportolni szerettek volna. Alkalmanként

egy-egy személy magánétete kerí.ilt a középpontba, ahol a részt vevők saját véteményeiket

oszthatták meg a többiekket. Egyfajta szerepjáték keretein betÜt éthették át a másik

ember élethetyzetét és tatáthattak megol'dást adott, konkrét helyzetekre vonatkozóan. A
programnak természetesen vottak áttandó elemei, hiszen egy édesapa hétköznapjainak

része a család, mely egy alkalommal sem volt kihagyható. |l.yen volt az eltett ĺdőszak

tapasztalatainak megosztása résztvevőnként (munkahely, család), melyet az aktuális téma

követett. Természetesen minden egyes alkalommat ettérő volt, s mety témákat minden

alkalommal a programban résztvevő szemétyek választottak ki. A tetjesség igénye nétkÜt a

következő témák kerültek terítékre:

. Ki azúr a házban?

. Ki hordja a nadrágot?

. Férfiak szerepe a családban

. Viselkedési formák (szÜtők, minta)

. Édesapa fetelőssége

r Nevelés
. Szórakozás, kikapcsotódás vagy munka?
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Az eltelt időszakban kiatakult egy áttandó mag, me[y rendszeresen részt vett minden egyes

alkalmon. Az etső időszakban nehezen nyíttak meg a résztvevők, szégyelltek beszétni

olyan, általános problémákról, melyről azt gondolták, hogy csak ők maguk számára

probléma. Lassanként megismerték egymást, s egyre bátrabban osztották meg az éppen

aktuális nehézségeiket. Ez nagy segítséget jetentett az éppen újonnan érkezőknek számára

is.

A program jettegére való tekintettel nem volt konkrét cé[, melynek meg kettett valósulnia,

ezért,minden - úgynevezett - eredmény jó vott, mindenki számára nyereség. Mindenki

profitáthatott és mindemellett jót érezték magukat. Minden a[kalommal volt valami, amit a

résztvevők megoszthattak párjaikkal, feleségükket, élettársaikka[, s természetesen ennek

megfelelően egy picit másképp is kommunikáthattak a családdat. Közös megbeszélések, a

másik ember véteményének tisztelete, egyÜtt gondotkodás. Természetesen a programok

végén az időnként etmétyÜtt beszélgetéseket sporttal otdották fel a résztvevők.

Projekt neve: Kesztyűgyári Napok 20í4
A Kesztyűgyári Napok rendezvény előkészületei már ez év márciusában etkezdődtek. A

sztárfellépők fettépéseinek az egyeztetésére már ekkor szÜkség vott. Ápritis végére a tetjes

programteľv összeáttt. A színpadi programok mettett a hagyományokhoz megfetetően a civit

szf érát is fetkértük, hogy emelje a rendezvény színvonatát. Vatamint további szórakoztató
játékokat szeryezett a Kesztyűgyár Közösségi Ház csapata a minél szélesebb

programkíná[at végett.

Az etőkészÜltekhez tartozott a szÜkéges engedélyek beszerzése: terijletfogtatási engedély,

behajtási engedélyek, ÁNTSZ engedély, mobit wc biztosítása , szerzői jogvédetmi

bejel'entések megtétele, rendőrség, katasztrófavédetem és BKK tájékoztatása. A

színpadtechnikát és a biztonsági őrzést kÜtső partner segítségéve|' bonyolítottuk le. A
szÜkséges humán ercíforrásokat biztosítottuk: műsorvezető, rendezvény fotós, szervezők _

akik a Kesztyűgyár Közösségi Ház programkoordinátorai közül kerÜttek ki.

A hatodik alkalommal megrendezett fesztivá|. 7014. augusztus 29. és 30. között került

megvalósításra, mely mindkét nap este f7 őráig tartott. A pénteki napon a színpadi

programok mellett a közösségi ház biztosította a foglalkozásokat: ,,táko[ó'' fog|'atkozás

keretében vízen lebegő halakat és hozzájuk tartozó ,,horgászbotokat'' készíthettek, melyet

helyben ki is próbálhattak, valamint lufikat liszttel töttöttek meg, melybőt kütönböző

4f



f-'
t,

í. .;

L

érdekes figurákat atakíthattak ki. Emel'tett kerÜtt megrendezésre a havonta esedékes

Kesztyűgyári Bolhapiac is.

A színpadon először a Józsefvárosi Roma Zenekar húzta e[ repertoárját, majd a Romani

Design ruha kollekciója mutatkozott be a közönség etőtt. Az utóbbi eseményen hetyi fiatat
tányok átttak színpadra ezekben a ruhákban. Ezt követően Nova Brigitta magyar és

cigánynóta énekes bemutatkozó műsora következett háttérben a Józsefvárosi Roma

Zenekar kisebb csoportjával. Utána Luigi és barátai, avagy milyen a rap a nyolcban

bemutatkozó műsora kcivetkezett. oket követte a 2005-ben atakutt EtnoRom egyÜttes,

akiknek cétjuk a roma fotktór széles patettájának bemutatása vo[t. A főfettépő Nótár Mary

szórakoztatta ismét a közönséget, hatalmas sikerrel.

Szombati programunkat détetőtt í0 órakor kezdtÜk, ahot több civil szervezet képviseltette

magát. A Kapocs Atapítvány, a KoraszÜtöttekért Közhasznú EgyesÜlet, a Nagycsatádosok

országos EgyesÜlete, a Mozgásséri.iltek Budapesti EgyesÜl'ete mellett a H13 Diák-és

Váttatkozásfejtesztési Központ is megjelent. A szolgáttatásaik bemutatása mellett
kÜtönböző játékokkat, kézműves fogtatkozással is készÜttek a rendezvény résztvevői

számára. A Kesztyűgyár Közösségi Ház további közös projekteket tervez a megjelent
civilekkel.

A KKH saját programjai kcizött szerepelt aszfaltrajzverseny értékes nyereményekért és

óriás(társas)játékok sorozata: óriás társasjáték óriás dobókockával, óriáscétba dobó és

óriásbuborék-fújás. Détután csocsó Versenyt rendeztÜnk, valamint egyik tegkedvettebb

eleme a rendezvénynek az arcfestés is a programok között szerepelt. Amíg a gyermekek

arcára kütönböző díszítések kerültek, .addig a fetnőttek kütönbözcí ruhaneműk közÜt

áttíthatták össze saját kottekciójukat, hogy ők mit vennének fet egy áttásinterjúra.

A civil intézmények, egyesÜletek meltett a rendezvény idején megrendezésre kerÜlt a

Fi.jggetten Nemzeti Fitmatkotók Közössége áttat szeruezett ||. Betvárosi Filmfesztivá[,

amelynek keretén betÜt több fitm tevetĺtésére is sor került. A ''Tábta Királynője - ío.ooo
játszmával a csúcsig'. című, Sinka Brigitta sakkmester rekordkísértetérőt és étetérőt szótó
életrajzi dokumentumfilm is szerepelt repertoárjukban. A fitm főszereptőjévet, Vitéz Sinka

Brigittávat személyesen is talátkozhatott nagyközönség. A hötgy szimultán sakk
játszmáival, 20 sakktábtán vató játékávat járutt hozzá a programok színesebbé tétetéhez.

A színpadon ,|5 órakor kezdődtek a programok, először a Lashe Sahve Budapest Gipsy Band

zenélt magyarországi otáh cigány fotktórt. Ezután Kovács Gémes Julianna és a kelet varázsa

keleti pop.folk, sláger és musical énekes műsora következett. Repertoárjában Shakira.tót

Umm.Kelfúm-on át ofra Haza dalai is szerepeltek. Da|'ait arabul, töröküt, héberÜt, angolul

és magyarul énekelte. A hastánc és zene is szerepet kapott a műsorban, melyek régi és

modern datokbót álltak össze. Ez követte egy Kung-Fu bemutató, mety'tátványos elemekkel

43



ĺ'

nyűgözte [e a közönséget. A hety,i rapversenynek is teret adott a színpad, ahol a helyi

fiatalok megmutathatták tehetségÜket.

|dén is megrendezésre kerÜlt a ,,||. Magdolna szépe'' szépségverseny, ahol kilenc szépség

mutatkozott be. Ezután a Dance Force hip-hop bemutatója következett. Őket követte

Jenser Balázs és zenekara élőzenés műsorukkal, majd főfettépőként színpadra tépett Kiráty

Viktor is.

A pénteki napon 900-950 fő vett részt a rendezvényen, a szombati napon pedig 800

érdektődő képvisettette magát.

2.2. GI - Képzési programok

Projekt neve: í0 osztályos felkészítő program

A fetnőtt oktatás olyan oktatási program megvatósítására törekzik, mely az oktatásban

résztvevő felnőttek egyénre szabott fetkészítését nyújtja. Nem csak tárgyi tudás

etsajátítására törekzik a program. Segítséget nyújt egyéb, mindennapin életben szÜkséges

modellek etsajátításához. A program fő célja, hogy a jelentkező felnőttek elvégeżzék az

atapfokú iskol'áikat, s tehetcíséget kínátjunk számukra szakmai program elvégzésére, Vagy

fol.ytatást kínátunk a í0 osztáty elvégzésére.

Célunk, hogy emberileg segítsiik őket, csökkentsÜk társadalmi lemaradásukat. A tanmenet
. megtervezésében törekedni kell az egyén adottságaira. Egyénre szabott oktatás fotyik.

program leírása
, Az előző évhez hasonlóan détetőtt és détután is fogtalkozunk a jetentkező felnőttekket és

esti tagozatos középiskolásokkal.

A détetőtti képzés áttatában az atapfokú iskotát szerezni kívánó fetnőttek számára

biztosított. Mivel egy iskolai évfolyamot fét év alatt végezhetnek el, feszített tempóban

nätaa a tanítás. Minden nap 9-í3 óráigvan számukra |.ehetőség, hogy tátogaśsák az órákat.

Természetesen a fentiekben leírt esetek (détetőtti munka) tehetővé teszik számukra a

.. détutáni tanul.ást is.

Naponta 2.3 cinkéntes tanár vesz részt a programban, más.más szakos tanár részvétetével'.

Hétfő: matematika, nyelvtan, kémia

Kedd: fizika, biotógia

Szerda: nyelvtan, matematika, földrajz
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Csütörtök: irodalom, történelem

Péntek: matematika, romológĺa

Fetnőttjeink romotógiát is tanulnak, melyből szintén osztályozó vizsgát tesznek.

Fétévenkénti vizsgák időpontja a januári és a júnĺusĺ hónapok. írásbeti vizsgával' kezdik

fetnőtt tanulóink, azt szaktanáraink kĺjavítják, és érdemjeggyet tátják et a kdotgozott

megoldó kulcs atapján. A szóbeti vizsgára ezt követően kerÜl. sor, ahol három vizsgáztató

tanár vesz részt, s sikeres vizsga esetén kiáttítják a bizonyítványt.

Fetnőtteknét etcífordul, hogy nem tudnak bizonyítványt fetmutatni etőző tanulmányaikrót.

Ezekben az esetekben fetkeressük az áttatuk említett legutolsó tanulmányi intézményłt és

megkérjÜk az igazolást az elvégzett évfolyamokról..

A fl14-es év júniusában hét fetnőtt tanu|'ó végzett, s kapott tanulmányi után

bizonyítványt.

A 2014-es tanévben aze\őzó évekhez hasonlóan fogadtuk nyáron azokat a fel.nőtteket, akik

pótvizsgára készÜttek. A jelentkezők 80%-ának sikerÜtt a pótvizsgája.

Ad évfolyamán a következcíképpen atakutt a tétszám:

Jelentkezők tényleges

létszám

Fel,nottek ataptol(u l(epzes : 1ö to 8fő
Fe[nőtt esti iskolások: 13 fő 13 fct

Nyári korrepetátás: 15 fő 15 fő

A letanított órák száma 2014-ben: 3070.óra volt.

Eredmények

A fetnőtt tanutók metlett ismét felvettÜk azokat a tanutókat is, akik esti iskotában végzik

ĺ..'. tanulmányaikat. Ebben a tanévben is jetentkeztek 16,17,18 éves fiatal felnőttek, akik
ľ:-', 

kiestek az iskolai'rendszerből, s a HíD program hel'yett a nátunk fotyó képzést választották.

célunk, hogy motivátjuk őket a további tanulásra, közösen a tanárokkal keresik azt a
.. kcizépfokú intézményt, amelyik befogadja oket. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra ĺs,

hogy fotytassák a tanul'ást a í0. osztályig.
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Felnőttek esetében ebben a tanévben is sok volt a [emorzsolódás. Tizenöt fő jetentkezett a

képzésre, s az elkövetkező vizsgát csak 8 tanuló teheti le, hasonlóan az etmútt évekhez.

Célunk, hogy a programban részt vevők képesek legyenek etvégezni tanulmányaikat,

behozzák lemaradásukat.

Projekt neve: Számítástechnikai képzések

Szakmai háttér

Az informatikä korában az atapfokú számítástechnikai ismeretek megléte ma már szinte

etengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerő-piacon, de az étet bármety terÜtetén

érvényesÜlni tudjunk. Program célcsoportja elsősorban a felzárkőzni kívánt személyek

voltak. A Kesztyűgyár Közösségi Házban működő programok nem pusztán szolgáltatást

nyújtanak, hanem etsődteges szempont, hogy a programokon megjetenő takosság a

megszerzett ismereteket felhasználva saját érdekeiket képvisetni, ittetve érvényesíteni

tudják. Cét vott mindazon ismeretek átadása e képzésen, mely tehetőséget biztosított

minden szeméty számára a munkaerő-piacon való hetytáttáshoz (Microsoft office

PowerPoint, Publisher, Word.& Excel alkalmazása, állományok kezelése, önéletrajz, illetve

képek szerkesztése). A tematika a korábbi évekhez hasonlóan egyénre, ittetve csoportra

szabottan lett kialakítva. A számítógép-kezetői tanfolyamon a hangsúly elsősorban a

felhasználók áttat etsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásában volt.

A program leĺrása

A Webre, Nagyi! csoport elsősorban az idősebb korosztály számára biztosított alapfokú

száńítástechnikai képzést. A képzés cétja olyan alapfokú ismeretek átadása vo[t, melynek

segítségével az idősebb korosztály minden gond és probl.éma nétkÜt etsajátíthatta az olyan

kommunikációs lehetőségeket, mint a közösségi oldalak (H|5, Facebook) használata, mailek

kezelése, stb. A tanultakat felhasználva az idősebb korosztálynak is lehetősége nyílt arra,

hogy szeretteikkel és ismerőseikkel tartsák a kapcsolatot, illetve nem utolsósorban

hivatalos Ügyekben etjárjanak, s kihasznátják a XX|. században az internet nyújtotta

tehetőségeket. A képzés időtartama alapvetően 7o-8o óra, hetente három alkalommal,

kedden, szerdán és pénteken, alkalmanként összesen 90 perc időtartamban zajlott. A

hattgatók számára a képzések végén tehetőség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a

szabályoknak megfelelően vizsgabizottság etőtt lehetett megkezdeni, s eredményes vizsga

esetén oklevelet szerezni.
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Az Aktív Csoport elsősorban a munkaerő-piacon megjetenő szemé|'yek számára biztosított

sajátos tematika szerint atapfokú számítástechnikaĺ képzést. A. tanagyag tematikáját

il.tetően az átlagosnát'nagyobb hangsútyt kaptak az olyan alkalmazások, mint a Microsoft

office Pubtisher kiadványszerkesztő, a Microsoft office Powerpoint bemutató készítő, a

Microsoft office Word szövegszerkesztő és a Microsoft office Excel tábtázatkezető.

Mindamellett'a képzés al'att minden egyes rész bővebben taglalt, átfogóbb ismereteket

adott át a hattgatók számára (mailek esetében a szeruerek ismertetése, beátlítása, az

operációs rendszerek tekintetében nem csak azok csoportosítása, hanem a korábbi DOS

(Disk operating System) rendszerek áttekintése, parancsszavak használata DoS-ban, i|'tetve

a Fethők jetentősége, használata, szinkronizátása). A képzés időtartama 70-75 óra volt,

hetente három alkalommal, kedden, szerdán és pénteken, alkalmanként összesen 90 perc

időtartamban. A részt vevő személyek száma összesen 70-80 fő, csoportonként 15-fz tő

vott.

Eredmények

Webre Nagyi! csoport résztvevői teljes mértékben elégedettek voltak a képzést Íttetően. A

csoportra általánosan jellemző volt, hogy az egyes csoportok képzésĺ időtartama jóvat vagy

sokkal hosszabbak voltak, szemben a másik csoporttal. Ennek oka elsősorban maga a

célcsoport vo[t. Tekintettel arra, hogy az idősebb korosztály számára már nem a

munkaerő-piac volt az irányadó, így egy sokkal kényelmesebb, játékosabb, az egyes

szemétyek számára is kötetlenebb képzésen sajátíthatták et az alapokat. Továbbá

miképpen épüt fet egy számítógép, mi is az az operációs rendszer, milyen atkatmazások

szinte elengedhetetlenek egy áttaĺtános szintű felhasználás során, s nem uto[sósorban

miképpen írhatnak levelet ismerőseiknek, unokáiknak, szeretteinek, s miképpen

hasznáthat ják az olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook. A képzésen mintegy 20.25

átlandó fő vett részt ebben az esztendőben, de emellett számos olyan hattgató is

megjelent a képzésen, akik a tanfolyamot nem végeztek e[ ugyan, de a számukra fontos és

hasznos ismeretanyagot elsajátították. A képzés végén a hattgatók számára lehetőség volt

vizsgát tenni, de ebben az esztendőben, e csoportban egy alkalommat sem kívántak élni a

tehetőségget.

Az Aktív csoport hattgatói szintén egy atapfokú képzésen vehettek részt azzal a

kĺ.itönbségget, hogy a tematika szerinti tananyagot sokkal részletesebben tagtatta. Az

operációs rendsżerek esetében nem pusztán etméleti síkon mutatta be az egyes operációs

rendszerek típusait, hanem a hattgatók a gyakorlatban is ún. Dos parancssorral

alkalmazhatták a tanultakat. A Microsoft office programcsomagban lévő szinte cjsszes

atka|'mazást is megismerhették, mint többek között a Publisher kiadványszerkesztő, a

l
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PowerPoint bemutató készítő, a Word szcivegszerkesztő, ĺlletve nem utolsósorban az Excet

tábtázatkezelő. Továbbá a levetezést itletően megismerhették a kiszotgáló szervereket,

azok fontosságát, működési e[vét, valamint saját postafiókjuk beáttításait (l'evelező

ktiensek). A XX|. század egyik jetentős ĺnformatikai vívmánya a fethő atapú szotgáltatás. E

szolgáltatást kütcinböző atkalmazásokkal és közvetlenül is igénybe lehet venni, így ezek

megismerése, adatąink biztonságos tárolása is helyt kapott a képzésben. |tt elsősorban a

Google Drive szolgáltatással, illetve a Dropbox szolgáltatásával ismerkedhettek meg a

hattgatók. A képzés végén ez esetben is l.ehetőség vol.t vizsgára jelentkezni. A hattgatók

közüt ez évben négy szeméty étt a tehetőséggel, metybőt három személy tett sikeres

vizsgát. Ezt körĺetően lehetőség vott pótvizsgára. A pótvizsgára jetentkezcí személy

sikertelen vÍzsgát tett.

f5

5

számítástechnikai képzés

E.ío
N
t^

.o

Projekt neve: oKJ.képzések

Szakmai háttér

Az áttáskeresők nagy része nem rendetkezik olyan piacképes szakmával, amivel könnyen

elhelyezkedhet a munkaerő piacon. A Kesztyűgyár Közciss éigi Ház a sok, áttáskeresést segítő

szotgáttatás mellett ingyenes képzéssel is szeretné segíteni a Magdotna-negyed takóit.

Ebben az évben 3, a munkaerő piacon keresett szakmát is megszerezhettek a képzésre
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jelentkezők. Villanyszerelő, festő, díszítő, mázoló és tapétázó, illetve élelmiszer, vegyi áru

és gyógynövény etadó képzésre jelentkeztek az érdeklődők.

A program leírása

A programon vatQ részvétel etőfettétete a 8 áltatános iskola elvégzése, il'tetve V|l|. kerü|'eti,

azon belÜl is Magdolna.negyedben rendelkezen lakcím kártyávat igazolható lakcímmel.

A Festő, mázotó és tapétázó és a villanyszerető képzés még 2013 augusztusában indult, és

f014 májusában ért véget. Mindkét képzésben ,|0 fő vett részt, azonban sikeres vizsgát a

villanyszerelők közi]t 5 fő tett. A festő, diszitő, mázoló és tapétázó képzés 10 résztvevői

kozu|7 fő vizsgázott.

Élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény etadó képzés a Kesztyűgyár Közösségi HázbanfO14

szeptemberében indutt. Ez a szakma az egyik legkeresettebb szakma napjainkban.

A képzést egy ki.itső képző intézménnyet kötött egyÜttműködés keretén betüt vatósítja meg

a Ház. Az oveges Képző Kft. vállalta, fO14 szeptemberében indul.ó képzésen 15 fő

oktatását. A képzés szeptemberben indult . 2015 ápritisában lesz a zÁrővizsga. A résztvevők

az elméleti órák mellett gyakorlati órákon is részt vesznek.

A képzés során nem csupán az Ügyfelek kiszolgátását tanutják meg. Mind a raktározási,

mind az árubeszezési feladatok részeit is etsajátítják.

Eredmények

A jetenteg9áttandó fő jár aképzésre, akikazelméletirészmegtanulásautánegyintenzív

gyakorlaton fognak részt venni, ahol a szakma atapjait sajátíthatják et.

A gyakortati hetyet szabadon vátasztották. Vott olyan képzésen résztvev<í, aho|' a gyakorlati

hely vezetője váttatta, hogy a gyakorlati idő tetette után felveszi őt dol'gozni. Azárővizsga

2015. ápritis közepére tervezett.

2.3. G2 - Átláskeresést segítő foglalkozősok

Projekt neve: Áltáskereső Klub

Szakmai háttér

KsH adatok atapján a munkanétkütiek száma Magyarországon mintegy 20 ezer fővel

csökkent, 370 ezerre az e|őzo évhez képest, metybőt a Budapestiek száma 5% alatti. A
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tegtöbb munkanélkülinek arra sincsen lehetősége, hogy megteremtse azokat a fettéteteket

vagy forrásokat, metyek l.ehetővé teszik az átláskeresést. Ezt a lehetőséget kívánta

áthĺoatnĺ a Kesztyűgyár Kcizösségi Ház az ún. Áttástereső Klub infrastruktúrájával és

humán-erőforrásávat.

A program leírása

ĺz Áttáskereső Ktub program hetente két alkalommal, hétfőn és csÜtörtökön, három-három

,óra időtartamban biztosított tehetőséget a munkakeresők részére abban, hogy ingyenes

számítógép és internet használat mellett átlást tatátjanak a vĺtághátó segítségévet. A
munkakeresők számára a Kesztyűgyár Közösségi Ház részérőt három munkatárs volt
segítségÜkre többek között önétetrajzírással, fényképkészítéssel, ittetve tetjes önéletrajz
szerkesztésében. Sok tátogató számára csak részben ketlett segítséget nyújtani

önéletrajzát tekintve, mint szerkesztés, térköz és pozíció, az elkészĹitt fotó ethelyezése a
már általuk elkészített önétetrajzon, illetve a motivációs tevét elkészítésében. Továbbá a.
programon tehetőség volt ingyenes telefon használatra is.

Eredmények

Áttagosan egy.egy alkalommal mintegy 15-3o fő vette igénybe a szolgáttatást. A

munkakeresők tútnyomó többségének nem vottak atapszintű számítástechnikai ismereteik,

így segítségre volt szÜkségÜk egy-egy munkakör megpátyázásánát. A tegnagyobb probtémát

elsősorban a kütönböző portálok áttekintése okozta (regisztráció, a regisztráció

visszaigazolása, a portátok ettérő kezelése, menÜsora), továbbá a postafiókok kezetését

ittetően az önéletrajz csatotása mettékletként.

|tt kifejezetten az áttományokkat kapcsolatos hiányosságok okoztak problémát, amikor a

saját postafiókjukra etkÜtdött etkészĺ]tt önéletrajzokat nem továbbítással ke|'tett a

címzetteknek etkÜtdeni, hanem etső tépésben le kettett töl'teni azt a számítógépre, majd

onnan felcsatolva címzettenként postázni. Számos probtémát okozott az átlományok

nagysága iS, mely esetenként meghiúsította a mettéktetek etkÜtdését. A kÜtönböző

üztettáncok áttat meghirdetett munkaköröket saját portátukon keresztÜl lehetett
megpátyázni, de minden jelentkezést megetőzött egy regisztráció. Ebben kértek több

esetben segítséget. Ez a regisztráció a megszokott áttatános felütettőt nagymértékben

eltért, ezért egy.egy ityen regisztráció akár ó0 percet is ĺgénybe vett. |lyen portátokkat

rendelkeznek többek között: Tesco és Lidľ is. Sok esetben előfordult, ami az idén nem volt
jellemző, de év végére már egyre többen atkalmazták a közösségi portátokon való

áttáshirdetést. Természetesen a munkakör betöttésére való jetentkezést is ezen a portálon
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kellett elvégezni. A legnagyobb és tegismertebb ilyen portátok egyike a Facebook közösségi

otdal.. Áthidatva e probl.émákat év közben minden aikalo''at a program egy 15 perces

általános, internet és számítógép használattat kapcsolatos ismereteket átadó kis képzéssel

kezdődött. Sajnálatos módon azonban a munkakeresők nem igényették a szolgáltatásnak e

részét, ezért megszűntetésre kerljlt.

A kezdeti adódó probtémák ellenére, a felhasználók tassanként megtanuthatták miképpen

ke|'t a 21. századi normáknak megfelel.ően megpátyázni azáttaluk kiválasztott munkakört.

Projekt neve: Álláskeresési tréning

Szakmai háttér '':''..'-:',

Napjainkban égyre gyakrabban találkozunk olyan álláskeresőkkel, akik több hónapon, akár

több éven át próbátnak el'hel'yezkedni a munkaerő piacon, naponta kijtdik jel'entkezéseiket

a ki.jtönbciző cégek áttáshirdetéseire, de tegtöbb esetben még csak visszajetzést sem

kapnak. A Kesztyűgyár Közösségi Ház tegújabb programja abban nyújt segítséget, a

tréningen résztvevők hogy olyan információk és tanácsok birtokába jussanak, melyek

hatékonyan etősegítik az áttáskeresési fotyamat egyes szintjein való sikeres részvétel't.

A program leírása

Zárt csoportban 4 atkatommal, 2x90 percben zajtik a foglal.kozás. Az egész tréning fő cétja

megtanítani a résztvevőket arra, hogy hogyan tudnak kitűnni a többi pályáző közÜt. Ezt

megtehetik clnéletrajzírás, motivációs tevétkészítés során, de a rejtett munkaerőpiac

megbombázása is a stratégia része. Az áttásinterjún való megjelenés meltett a résztvevők

azt is megtanulták, hogy hogyan adhatnak olyan emlékezetes és egyedi vátaszi a

munkáttatónak, amire az emlékezni fog. Szerdánként, 13 órátót 16 őráig tartottak a

foglalkozások.

Eredmények

'Ebben az évben, minden hónapban egy álláskeresési tréning megtartása történt. A

programon vató részvétet tehetőségérőt a Kesztyűgyár Közösségi Hźz egyéb, áttáskeresést

segítő programjain hal'thattak az érdektődők. Még szél.esebb körben sikerült elérni őket a

V|||. kerüteti munkaÜgyi kirendettségen. A frissen áttáskeresőkké vátt Ügyfeteket csoportos
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tájékoztatón, szerdánként informátódtak a Ház programjairót. tsszesen 1f csoport

megtartására kerÜ|'t sor' atkalmanként 6-10 fő kapott tanácsot az álláskereséssel

kapcsolatban. A tréning kezdő tépései a közös szabályatkotás és elvárások tisztázása volt. A

csoporttagok közti bizalom kiépítéséhez sok együttműködést serkentő játékot játszottak a

résztvevők. A z. alkalommal, a geritta-önétetrajz technikáival ismerkedtek meg a

résztvevők. A 3. alkalommal az áttásinterjún vató megjelenést, és az áttásinterjús

kérdésekre adható válaszokat gyakoro|.ták a résztvevők. A 4. alkatommat egy komplett

áttásinterjús szituációt játszottak et a munkakeresők. Itt párban játszottak, ahol

tehetőségÜk nyítt a munkáltatói otdat szerepébe is betebújni.

Idén kevesebb á|'táskereső vett részt a tréningen, kisebb létszámmat működtek a

csoportok. Ennek magyarázata a közfoglalkoztatási program, amely több áttáskeresőnek

adott munkát. Több alkalommal a közfoglalkoztatási programban résztvevők is

csatlakoztak tréninghez. KözĹ]lÜk többen számoltak be arró[, hogy státuszuk

meghosszabbításra kerÜlt. Sok résztvevő a csoport után más áttáskeresési szolgáttatást is

igénybe , vett. Nyel.vi és számítástechnikai képzéseken fejlesztették készségeiket.

E|'hetyezkedésÜkrőt több atkatommal, személyesen, illetve telefonon számoltak be.

f5

f0

15

10

5

0
|. negyedév ll. negyedév |||. negyedév lV. negyedév

Projekt neve: Üdv a ktubban! - Angot társalgási klub

Szakmai háttér

Az angol nyelvű társalgási ktub öttetét a ház tátogatói adták. Sokan a munkaerőpiacon vató

ethel.yezkedés okaként a használható nyetvtudás hiányát emették ki. Többen tanultak már

angotul, azonban egy idegen nyelven történő áttásinterjún nem tudnának hetyt áttni. A
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társalgási ktub tematikája ettér egy hagyományos nyelvi órátót. Az angol nyetv szóbeli

kommunikációjának gyakorlása a cél, illetve az, hogy a munkaerő piacon is értékes és

hasznátható nye lvtud ás szi ntj ére fej tessze a résztvevők tudásszi ntj ét.

A program leírása

A csoport nyitott, íey bárki csatlakozhat a foglalkozáshoz. A foglalkozás heti egy

alkalommat, 2 órás btokkban zajlott. A Kesztyűgyár Közösségi Házbót 1 fő vett részt a

programkoordinál.ásban. A páros vezetés másik tagja egy angot nyelvtanár volt. Az évben

októbertől az eLóző nyetvtanár hetyett egy új szakember kezdte meg a program vezetését.

Szemétyét hamar elfogadta a csoport.

A tematika összeáttításánát mindig étménypedagógiai elemeket használ'tak a vezetők. Páros

interjúk, szituációk etjátszásával gyakorották a szóbeli kommunikációt. A beszélgetéseket

gyakran rejtvények, angol nyetvű videók és zeneszámok fordítása törte meg. Nyetvtanĺ

magyarázat ritkán fordutt e[ő az órákon, mert inkább é gáttások oldása a cétja a
csoportnak. A szóbeti kommunikáció fejlesztése a cél..

Eredmények

Az évben átlagosan, atkalmanként ó-12 fő vett részt a programon. A résztvevők közÜt sokan

tettek nyelwizsgát, de sokan a kÜtfötdi útjaik sikerességéről számoltak be, ahot bátran

használták a nyetvtudásukat. Tcjbb résztvevő bátran, mert olyan áttásokat is megpályázni,

ahol az angol nyel.vtudás a munka betöttéséhez szĹikséges pozíció etvárásánál szerepelt.

ĺ.
l-'

L: ]
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Projekt neve: Üdv a ktubban - Álláskereső teadélután

Szakmai háttér

Az.áttáskereső teadétután szolgáltatás, amelynek cél'ja, az, hogy _ egy bcigre forró tea

társaságában, irányított beszétgetés formájában segítše az álláskeresőket. Az álláskeresők

tapasztalataikat, kérdéseiket, aggátyaikat oszthatják meg egymással, és a Kesztyűgyár

szakembereivel. A csoport egy nyitott formában működő foglalkozás, amit bárki igénybe

vehet. Nincs kötött tematikája, mint az átláskeresési tréningnek, így akár egy kérdés

erejéig is csatlakozhat bárki a csoporthoz.

A program leírása

A 20í4-es évben jettemző vo[t, hogy nagy ettérést mutatott az áttáskeresők száma a nyári

időszakban. A nyári idénymunkák tehetőséget adtak arra, hogy a tartós munkanétküliek

visszakerüljenek a munka világába, ezzel a tegtöbb átláskereső étni is szokott. így a nyári

időszakban a legkeresettebb a mezogazdasági, vendégtátó ipari szakmacsoporthoz tartoző

munkakörök. A teggyakrabban önél.etrajz írásárót kérdeztek, illetve az alkalmi munkák

hivatalos fettéteteirőt. Ezt követően visszatértek ezek a csoporttagok, és megosztották

egymással' tapasztalataikat, itletve a teázás alatt eszmecserét folytattak arró[, kinek

mityen munkatapasztalatokat sikerÜtt megszereznie, és ezeket hot, és hogyan lehetne

hasznosítani. A csoportvezető mellett, a csoport tagjainak egymásra gyakorolt hatása volt

a legszámottevőbb, hiszen ezek az emberek jót ismerik azt az élethelyzetet, amiről egy új

éppen megérkező tag mesé[. A csoport tagjai emiatt megerősítették egymást, és
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éreztették, hogy nem szabad fetadni a |'ehetőségét annak, hogy megfetelő helyet tatátjon

az álláskereső. A csoport erőssége mé9, hogy a tagok kibeszélhetik magukból azokat a

sikertetenségeket, ametyekkel a munkakeresés közben tatátkoznak, és erre nem elutasító

vátaszt kapnak, hanem megerősítik egymást.

Eredmények

A csoport döntő többsége olyan tartós munkanétkÜtiekbőt átlt, 
, 
akik már évek óta nem

tudnak sikeresen megjelenni a munkaerőpiacon, ezért a folyamat, amely segíti őket ebben

a visszavezető úton, is hosszú időt vett igénybe. A tegtöbben olyan kÜtső, meg nem

változtatható tényezőkre hivatkoznak sikertelenségijk okaként, amelyen meg kell tanulni

túttépni, és más attitűddet keresni megfetelő áttásokat. Ez a folyamat sokak számára

eredményes volt, ők tegtöbbször visszatértek, hogy megosztották pozitív tapasztalataikat,

a csoporttal, de vannak otyanok is, akikről' csak utólag derĺjl ki, azért ňem jár a csoportba,

mert sikerÜlt megfelelő áttáshoz jutnia. A csoporttagok számára gyakran már az is
etőretépés, hogy kel'l'ő motivációt kaptak az áttáskeresési tréninghez való csatlakozáshoz.

Alkalmanként 6-10 fő vett részt a teadélutánon, ahol egy-egy áttáskeresési kérdésben

kaptak vátaszt a résztvevők.

Projekt neve: Állásbörze és Karrierpiac

Szakmai háttér

A munkanétkÜtiség az egész gazdaság és társadatom szempontjábót olyan sútyos probléma,

ami ellen mind piaci, mĺnd áttami eszközökket kĺ.jzdeni kett. A munkanélkÜtiséget mérő

számok jót táttatják, hogy a V|||. kerÜtet és azon betÜt is a Magdotna Negyed kütöncjsen

veszélyeztetett terÜlet ebbőt a szempontból is. A KesztyĹĺgyár Közösségi Ház több

programja is célozza ennek az átlapotnak a jobbá tétetét, ezért jött létre az Áttáskereső

Ktub, közvetett módon ebben is segít a Női Csoport, és 201í januárjátót az Áltásbörze.

A program leírása

2008 óta minden éven két alkalommal megrendezésre kerÜl ősszel és tavasszal. A program

a Budapest Főváros Kormányhivatala MunkaÜgyi Központja Baross utcai Kirendeltséggel

közös szervezésben valósul meg.

Eredmények
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20í4-ben f nagy áttásbörze került megrendezésre. A Tavaszi Áttásbörze és Karrierpiac

2014. május 29-én kerÜ|'t megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Házban. 66 munkáttató

és civit szervezet jelent meg. A munkáltatók 1651 áttáslehetőséget kínáttak az

érdektődőknek.

Az oszi Áttásbörze és Karrierpiac f014. szeptember 30-án került megrendezésre a

Kesztyűgyár Közösségi Házban. 46 munká|'tató és civil szervezet jetent meg. A munkáttatók

közel' í 000-1500 áttástehetőséget kínáttak az érdektődőknek.

Az áttásbözén ki.jtön karrier terem áttt a tátogatók rendelkezésére, ahol grafológiai

tanácsadás segítette az át|'áskeresőket. A tanácsadáson kívÜl önéletrajzot is készítethettek

azok a résztvevők, akik személyesen szerették volna leadni az áttásbönén megjelent

munkáttatók részére.

Oszi
áttásbörze

munkáltatók
száma

46
Tavaszi

áttásbörze
munkáttatók

száma

66

20í 4.es állásbörzék
álláasaj án latainak száma

oszi áttásbörz € z-ř'ŕ,äľľ-!&,iffii"
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Projekt neve: Női csoport

Szakmai háttér

A Kesztyűgyár tevékenységének meghatároző része a munkanétkütiek áttáshoz juttatása, a

munkára való atkatmasság et,ősegítése. A női csoportok ennek a programnak támogatói,

azoknak a hötgyeknek akarnak etsősorban segíteni, akik munkakeresési nehézségekket

kÜzdenek. Ennek oka lehet önbizatomhiány, alacsony iskolázottság, depresszió, csatádi

probtémák, esetleg valamilyen szerhasználat.

A program leírása

A női csoportok összetétele Vegyes. Társadatmi hovatartozás, iskotázottság, etfoglattság,

csatádi áttapot és etnĺkai összetétel, egészséges és szenvedélybeteg, prostitúcióban étő,

konszolidátt körÜtmények kcizött vagy hajtéktatan száttón lakó, még munkát kereső vagy

már nyugdíjas hötgyek járnak a csoportba. A cétcsopořt tagjainak csatádjában szinte

kivétet nétkĺit el'őfordu|.t valamilyen fÜggőségi probléma, Vagy maguk is

szenvedélybetegségget kÜzdcittek. Ez nemcsak a fiJggő személyt rombolja, hanem az őt

körÜtvevcí családtagokat, környezetet is. Áttatában erről nehezen beszélnek, sokzor

titkotják, vagy szinte természetes életformaként kezelik. Ú1 jetenség a.rákos betegség

etőfordutása az asszonyok között. Sok a pszichés beteg is.

A beszédtémák vál.asztása mĺndig a h.<itgyek érdektődéséhez igazodik. Ebben az évben az

anyaság és a női szerep fontossága kerÜlt előtérbe. KÜtönböző élethelyzetben lévő hötgyek

tĺirténetével ismerkedtek meg a résztvevők. A 20 portrébót minden nő ráismerhetett saját

probtémájára.

Ezěn kívÜt számos ,,saját'' probtémávat is küzdenek. Gyakori probléma a fÜggőségek,

munkanélküliség, hajtéktatanság. Ezeknek a probl.émáknak az oryoslására szakembereket

kerestÜnk, akik rendszeres kapcsolatban vannak a kezetőhelyekkel, rehabil'itációs

intézményekket. Ez a munka nemcsak az egyéni konzuttációra terjed ki, hanem

rendszeresen foglatkozik csoport formájában a csatádda[, hozátartozókkat. Több

hajtéktatan száltóvat áll a KesztyŰgyár Közösségi Ház kapcsolatban, ahol. szintén segítséget

kaptak probtémájuk kezetéséhez. Az előkészítésben a tegfontosabb a programot

etőkészítése, a tematĺka megtervezése. Programok megvalósításában az asszonyok segítővé

vátása is fontos cét. A Ház cétja, hogy a tatátkozások a bejáró asszonyok étetminőségén

változtasson. otthonra, békére, társaságra tatátjanak. Fetfedezzék saját értékeiket, hogy

számítanak, várnak rájuk. A fogtatkozások menete egy meghatározott tematika atapján

történik, de a csoport sajátosságait mindig figyetembe veszik. Az évek során egyre tcibb a
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segítő a csoporttagok között. Egyre inkább részt vesznek a progru'oŕbun, munkákban. A

csoport népszerűségét az is mutatja, hogy a résztvevők a csoport atatt többféte

tevékenységbőt vátaszthatnak. A détetőtt nagyrészt konyhai teendőkkel tetik, és az ebben

való részt vétet is kinek-kinek a kedve szerint történik. A kozösség alapja az is, hogy egyÜtt

tervezik meg, hogy mit főzzenek, ki vásárotjon és azt is, hogy a többi tevékenységet ki

végezze e[. Fontos az együtt étkezés, az öröm, ami az étet etkészítéséve|' és közös

etfogyasztásávat jár, hiszen többen egyedÜt élnek, száttón laknak, Vagy nem tetik főtt
ételre. Kiéthetik háziasszonyi vágyaikat, ami nőisségÜknek fontos momentuma.

Kínálhatnak, törődhetnek a másikkat. Fĺnomat esznek, főznek, mindez feszÜltségoldással,

örömadással és kapássat jár.

Eredmények

A kézműves foglalkozások már anyagi sikereket is hoztak néhány Ügyesebb, szorgalmasabb

hötgynek. Kézimunkáĺkat ismerőseik, barátaik között értékesíteni tudták. Repertoárjuk

egyre ncí, egyre ijgyesebbek. A beszélgetések, a kommunikációs technikák megismerése

nagy sikert aratott. Áttata javutt a beszédkészségük, megtanulták kifejezni, képviselni

magukat. Rendszeresen tatátkozhattak pszichotógussal, alkohot és drog ügyben tudtak

segíteni. KÜtső hetyszínen is szerveztek programot a női csoport résztvevői. Józsa Judit

Magyar Nagyasszonyok szobrait nézték meg. Kicsit büszkébbek lettek magukra, mint nőkre

ennyi nagyszerĹĺ nő megismerése áttat. Közösségi kertet ĺs kapott a csoport, amit nagy

izgalommal műveltek, sok asszony számtalan ismerettel lett gazdagabb. Az asszonyok

,,sokszínűsége'' ellenére működik a csoport, közösségé atakutt. Egymásért fetetősséget

érző, egymást segítő nők tatátkozó hetye tett. A csendért, a békéért, a beszétgetésekért, a

tanutásért jönnek. Egymást segítik az elhelyezkedésben, ha megtudják, hogy valahol van

felvétel, értesítik egymást, sokszor et is kísérik a munkát keresőt az első tatátkozásra a

munkahellyet. Tudnak egymás betegségeiről, anyagi hel.yzetérőt, megl'átogatják egymást,

érdeklődnek egymás iránt.

Karácsony etőtt 3 napos tetki gyakorlaton vettek részt a TerézAnya Nővéreinét. A fizikaĺ

segítség mellett tetki fettcittődésre is szükségÜk van az asszonyoknak, megtapasztatták a

szerzetesnők tÜretmét és szeretetét. Többen rendszeres segítséget is tatáttak a

nővéreknél.

Projekt neve: Pályám feté

Szakmai háttér
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A Kesztyűgyár Közösségi Ház számára nagyon fontos terütet az á|'táskeresésben való

segítségnyújtás. Több program ĺs elindu[t már, amely a fel'nőttek álláskeresését segíti etcí.

Ezeken a felnőtt programokon gyakran érkezik visszacsatotás, hogy mennyire fontos a

megfelelő pátyaĺrányvonat kiválasztása. Ha fiatal'on megfelető önismerettel rendelkezünk,

és képességeinknek, érdektődésünknek, munkaértékeinknek megfelelően választunk,

tisztába kerĺjtÜnk a kÜtönböző szakmák nehézségeivel, és előnyeivel, úgy hosszú távon

sokat nyerhetĹink. A pátya irányvonalát megtalálni nem kisebb kihívást jelent, mint

megtalálni azt a terÜletet, amely számunkra örömet okoz. A nehézség viszont, hogy mai

világunkban rengeteg olyan dotog van, ami befotyásothatja a fiatatok döntését. A család

anyagĺ helyzete, szijtők döntése, szütők iskotai végzettsége is meghatározza a

pályavá[asztást, Az imént emtített kÜtső hatások nagyon fontos tényezői tehetnek egy

ember étetének, így ha fiatalon nem hozunk ketl'ően megalapozott döntést, később

rengeteg hátrányunk származhat betőte. A 4 atkatom alatt olyan alapvető fogatmak

tisztázására kerüt sor, mint a képességek, érdektődés, munkamód, munkaérték, tanutási

technikák, szakmafilmek, iskolarendszer miÍködése, pályairányvona[, pátyaethagyás;

piacképesség, kütfötdi-betfötdi munkaváttalás, munkaadó, stb. A 4. atkatom végén mindig

tesztet töttenek ki a résztvevők. A Super áltat tétrehozott, munka-érték kérdőíV a
munkához kapcsotódó értékeket méri fe[, amelyhez szakmát csatolnak. A teszt kitöttése'

és az előzetesen megszerzett információk együttesen megfelető kezdőtcikést biztosít arra,

hogy a gyerek tegjobb tudása szerint válassza ki a neki megfetelő iskotát és tássa azt, hogy

mitýen pátyairányvonalat fog vátasztani, melyik terÜletet szeretné fetfedezni.

A program leírása

A 2014-es tanévben egyÜttműködtÜnk a Molnár Ferenc Magyar-Angot Két Tanítási Nyetvű

Áttatános lskola, Németh Lász[ó Áltatános |sko[a, Losonci Téri Áttatános |sko[a, Deák Diák

Áttatános |skota több osztályával, és a Kesztyíigyár Kcizösségi Házban tebonyolított Nyári

tábor résztvevőivel is, illetve a szintén a Kesztyűgyárban működő Mentor program tanutói is

bevonásra kerültek a programba. A fogtatkozás leggyakrabban osztátyfőnöki órák keretében

került megtartásra. Minden csoport, osztály más és más időpontban tudott időt szakítani

erre a foglalkozásra, így a csoportok igényeihez igazodott a megvatósítás. A program

megvatósításánát fontos volt az, hogy a négy atkatom időben ne tegyen messze egymástót.

A 4 alkalom fetépítése során 4 fő témakör megbeszél.ésére kerĹjl sor. 
^ 

4 fő témakcjr a

gyermek él.deklődése, mi d7, amit szeret szabadidejé,ben csinálni, milyen dotgok

foglalkoztatják, mivel tötti a napjait stb. A második témakör a képességek, vagyis az, hogy

milyen alapképességei vannak, mi az, ami fejlesztésre szorul, mi az, amiben kivátó, hogyan

i.

l :'.

t"
t..
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lehetne ezt kamatoztatni, hogyan lehetne fejleszteni. A harmadik nagy témakör a

munkamód. |tt fontos, hogy összhangban legyen az egyén munkastílusa, és a választott

szakma munkamódja, hiszen nagyobb ettérés esetén, a pátyán maradás, Vagy a fogtalkozás

elvégzésének sikere foroghat kockán. A negyedik alkalom során a munkaértékek kerÜlnek

előtérbe. A munkaértékek alatt olyan a munkához kapcsolódó értékek kerülnek

megbeszélésre, mint pétdáut a sok utazással járó munka, csapatban való munka, önáttó

munka, szép munkahelyi környezet, stb. A foglalkozás minden egyes alkalmával nagyon

fontos szerepet kap a fogalomtisztázás. Ennél is hangsútyosabb az, hogy az adott fogalmak

előnyei mellett a hátrányaira is fet kett hívni a figyelmet. Nagyon fontos az, hogy

tisztázódjon az, hogy minden egyes embernek, más és más dotgok fel.e|'nek meg, és nincs

jó, vagy rossz megoldás, csupán őszinte válaszokat.

Eredmények

Az együttm|.jködő iskotákkat már fO11 óta tart a Kesztyűgyár Közössé gi Házza|,, így a közös

munka során kapott visszajetzések atapján már többször vott lehetőségÜnk a program

tapasztalataira építeni. A csoportfoglalkozás végén, az azonnal megjelenő jetzések

dominátnak leginkább, így a kcivetkező alkalmat a felmerülő igényekhez ĺgazítjuk. A

pedagógusok visszajelzései pozitívak, illetve a folyamatos együttműködés is azt mutatja,

hogy a fogtatkozás sok ismeretet és információt nyújt a tanulók és a pedagógusoknak

egyaránt.
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Projekt neve: Alacsony i sko lai végzettségűek fogta lkoztatási stratégiái

Szakmai háttér
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A Magdolna negyedben és a kerÜlet más krízisterÜletein.élő alacsony iskolai végzettségű

emberek, kÜlönösen a fiatalok munkavállalását, tegátis jövedelemszerző tevékenységét

etősegítő helyzetelemzés, közép-, és hosszú távú, önkormányzati foglalkoztatási stratégia.

Az ehhez szükséges oktatási stratégia és cselekvési terv kidotgozását tűzte ki célul a
program.

A program leírása

Az ,,Alacsony végzettségűek foglatkoztatási stratégiái'' projekt cétcsoportja az atacsony

iskotai végzettségű és roma emberek. Mindkét célcsoportban ki]tönösen a fiatalok (14-z9

évesek) azok, akik helyzetének megváltoztatásáért érdemes egy jót mĹĺködłí, hatékony

stratégiát létrehozni.

A stratégia megalkotásában a HÉTFA Kutatóintézet és Etemző Kózpont is k<jzreműködik. A

fogtalkoztatás elősegítésének érdekében a nÉlrł Kutatóintézet és Etemző Központ a

kidolgozandó stratégiához szÜkéges adatok és információk összegyűjtésével, azok

e[emzésével fogtalatoskodi k.

A kutatás mettett megrendezésre kerüt havi egy alkalommat egy munkacsoport

megbeszélés, ametynek tagjai a foglalkoztatás és az oktatás területén dotgozó

szakemberek. A megbeszélés a stratégia megatkotását segíti.

Eredmények

Ebben az évben a nÉľł Kutatóintézet és Etemző Központ a kérdőív összeáttításávat

foglatatoskodott. A kérdőív etkészítése a Vlll. kerijleti önkormányzat szakembereinek

segítségével történt. A kérdőíveŻés a Magdolna-negyedben étők körében decemberben

zaj|'ott. A stratégĺa megalkotásában a havonta cjsszehívott munkacsoport megbeszétés is

segíti a munkát. 2}14-ben 7 alkatommal megtartására kerÜtt sor a munkacsoport

megbeszé|'ésre, novemberben és decemberben. A novemberi munkacsoport Ütésen 19 fó, a

decemberin 10 fő vett részt. A munkacsoport tagjai a kerütet azon intézményeinek

szakemberei, akik a már jót működő programjaikkat a fogtatkoztatás témakörében

jártasok. Az Ütéseken a nÉlrĺ Kutatóintézet szakemberei beszámottak a kutatás jetentegi

áttásárót, majd irányító kérdések segítségével a munkacsoport tagjai saját eredményeikről,

meglátásai krót beszétgettek.
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3. Egyéb pátyázati forrásból megvalósított események

Projekt neve: ,,Mesterségem címere...'' - Pályaorientációs érzékenyítő tréning

szakembereknek

Szakmai háttór

A Kesztyűgyár Közösségi Ház egyik legsikeresebb tematikus programja a Pátyám feté

foglalkozás. A projekt az |FJ.GY.,|4.C-149z7 számú program keretében valósul meg.

Az. iskolákban, illetve a közösségi házba érkező tanulóknak, osztályoknak tartott

foglalkozásokon osztátyfőnökeik is részt vettek megfigyetőként. Sok esetben a

programtartók feté érkezett kérés kapcsán vetődött fet egy otyan, szakemberek,

pedagógusok, szociális szférában dolgozóknak megtartott képzés ötlete, amely

segítségével tanácsadói, segítői eszköztáruk kibővĹjthet a pedagógusoknak.

A program leírása

A program 3X45 percben, délelőtti és détutáni btokkokban t<irtént. A program cétja inkább

a modern, az űj módszerek iránti érzékenyítés. A tréningelemek megismerése, annak

gyakorlatban való kipróbátása, i[letve későbbiekben annak alkalmazása a cét. A
pályaorientációs tanácsadás során a kliens saját érdektődésének és képességeinek

megfelelően kiválasztja azt a pátyairányvonalat, amelyet étetútja során szívesen végezne.

A képzés során a résztvevők megismerik a pátyaorientácĺó etméteti és gyakorlati atapjait, a

pályaorientációs tanácsadáshoz szĹikséges eszközöket, jć, gyakorlatokat, játékokat. A

tréning atapvető formáinak, módszereinek és technikáinak gyakortati atkatmazásának

megismerésévet találkoznak a szakemberek.

Eredmények

Ebben az évben két V|||. kerÜleti iskola pedagógusai vettek részt a képzésben. októberben

a Motnár Ferenc Magyar-Angot Két Tanítási Nyetvű Áttatános |skol'a pedagógusaikozul7 fő,

novemberben pedig a Deák Diák Áttatános |skola 9 fóvet. A pedagógusok megismerték a

páyaorientáció önismereti tényezőit: az érdektődést, a képességet, a munkához tartoző

értéket és a munkamódot. A képzés során a szakemberek azt is megtanutták, hogy az egyes

pátyavátasztási elemeket mil.yen étménypedagógiai módszerekkel dotgozzák fet

osztátyfőnöki óráikon.
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A képzésben résztvevők száma

Molnár Ferenc
Két Tanítási

Nyetvű
Áltálános

lskola
lÍo

Deák Diák
Áttatános

lskota
9fő

Projekt neve: ,,Mozdulj Máýás tér!

Budapest Főváros V|||. kerütet Józsefvárosi onkormány zathoz ,,Budapest-Józsefváros,

Magdolna Negyed Program |||.,, című projekt keretében meghirdetett ,,Sport, szabadidő,

egyéb takossági programok'' témájú és MNP-ll|-PA/ 03/02 kódszámú program

megvalósítására ,;Mozdulj Mátyás tér!'' címmet pátyázatot nyújtott be, mely esetében 299

817 Ft támogatásra érdemesnek ítétte.

A mini-projektünk célja az volt, hogy egy vidám hangulatú, sportos, játékos versengést

rendezzÜnk a résztvevők számára, ahol megismerhetik egymást, kipróbálhatnak számukra

eddig ismeretlen sportágakat, játékokat, rnegtapasztathatják az egyÜttjátszás örömét,

valamint a keri]leti rendőrséget is bevonva olyan bűnmegetőzési cétú kezdeményezéseket

szervezzünk, amelynek cétja, hogy a fiatatok etkerÜtjék a bűncselekmények áldozatává

vátását, bűncselekmények e[követését, a droghasználatot.,

A,,Mozdutj Mátyás tér!'' elnevezésű rendezvényunk2014. ápritis 25-én (pénteken) valósult

volna meg, de a kedvezőtten időjárási viszonyok miatt (metyet jeteztÜnk írásban a pátyázat

kiírója f elé) f014. május 9-én 10 és 16 óra között kerÜtt megrendezásre.

A détetőtt folyamán, két hetyszínen zajlottak az események. Egyik helyszín a Homok utcai

sportpátya volt, ahot egy tabdarugó torna keretében mutathatták be a csapatok

tehetségÜket. A focibajnokság többek közcitt meghirdetésre keri.]lt a Vll|. kerÜteti

áttatános iskbtákban is. Négy csapat nevezett a Versenyre: Németh Lásztó Áttatános lskota

csapata, a Lakatos Menyhért Áttalános lskota és Gimnázium két csapata, és a Kesztyűgyár

Közösségi Ház mentor programjában szereptő fĺatatok csoportja nevezett be. A mérkőzések
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2X8 perc játékidővel zajlottak [e, a többiek addig fetkészÜthettek a mérkőzésekre,

melyhez a Ház biztosította a labdákat. A legeredményesebb csapat vihette el' a ház

togójávat ettátott focikupát. Díjazásra került az összes csapat oktevét formájában, illetve a

tegjobb játékos, tegjobb kapus, és a legsportszerűbb csapat' akik foci tabdát kaptak

ajándékba

A Közösségi Ház fontosnak tartja a csapat és közösségi játékok szervezését és

tebonyotítását. Megtátásaink szerint több pedagógiai cétzata van a sporteseményeknek. A

közösségi és csapatjátékok megtanítják a fiatalokat egyÜtt sportolni. Nagyon sok tÜrelem,

alázat, és elfogadást kett tanúsítaniuk egymás feté. Megtanítja az egészséges rivalizálást

egymás közt. Emel'lett sportszerűségre neveti őket.

A program másik helyszíne a Mátyás tér vott, ahot több tehetőség közÜl választhattak az

érdektődők. A Közösségi Ház munkatársai sorversenyekke|' készÜttek, mely1 számos

ügyességi feladatot fogtatt magában.

Részletezve:

: U$ľátó kötetezés a bóják kikerÜtésével szlalomban;

- tufi fetfújása pukkanásig;

- cétba dobás;

- rákjárás, illetve pókjárás;

. szembekötős Ĺigyességi játék;

- huttahopp karikákon melyik csapat tud a leghamarabb átbújni;

- tabdavezetés pattogtatással a bóják között;

- méta tabdajáték kipróbátása;

- tottas Ütőn vató ping-pong labda egyensúlyozása menet kcizben.

A V|||. kerÜleti Rendőr-kapitányság két munkatársa érkezett az eseményre, akik szóban és

szórólapokkat tájékoztatták a gyerekeket és a felnőttek a bűnmegetőzési programjaikról,

valamint az utolsó áttomás keretében kerékpáros akadályversenyt koordináttak te. A kisebb

gyermekek nagy örömére beülhettek egy rendőrautóba és kipróbáthatták a szirénát,

fényjetzést.

Détután a bőrdíszműves foglalkozáson a jeten |'evők készíthettek bőrbőr pénztárcát,

kulcstartót és karkötőt is. A forma mindenkinél egységes vo[t, de a bőr anyagát, színét már

saját maguk választhatták ki és a mintázat is a fantáziájukra volt binla. KÜlönböző varrási,

ragasztási, csatolási technikákat is megtanuthattak.
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Az ugrátó vár és a trambulin egész nap el'érhető volt a tátogatók részére. A tégvárat inkább

a kĺsebbek kedvették, a trambulin pedig a nagyobbaknak nyújtott szórakozási tehetőséget.

Mivet a környéken étő fiatatok szociális érzékenysége, kompromisszum készsége, csapatban

vató egyÜtt működésre való hajlama igen alacsony, ezért kĺemelkedő fontosságúnak

tartjuk, hogy olyan továbbra is olyan programokat szeruezÜnk, amik ezeket a

képességeket erősítik. A Kcizösségi Ház fontosnak tartja, hogy gyermekek jó pétdát

lássanak maguk előtt, hogyan tehet a szabadidőt aktívan és szütők áltat is etfogadható

módon eltölteni.

Projekt neve: Autómentes nap a Kesztyűgyárban

Budapest Főváros Vlll. kerütet Józsefvárosi Önkormányzathoz,,Budapest-Józsefváros,

Magdolna Negyed Program |||.'' című projekt keretében meghirdetett ,,Sport, szabadidő,

egyéb lakossági programok'' témájú és MNP.l||-PA /03l03 kódszámú program

megvalósítására ,,Autómentes nap a Kesztyűgyá;ban'' címmel pátyázatot nyújtott be, mely
esetében 295 440 Ft támogatásra érdemesnek ítétte.

A mini-projektünk célja az vo[t, hogy egy olyan projektet vatósítsunk meg a résztvevők

számára, amely a megújuló környezet fenntarthatóságát teszi lehetővé. A programhoz

kapcsolódó személyek figyetmét szerettÜk volna felhívni arra, hogy mennyire fontos a

megfelelő köztekedési mód kivá[asztása, a megnövekedett autóforga[om okozta
környezetvédetmi probtémák megelőzése.

Az ,,Autómentes nap a Kesztyűgyárban,, e[nevezésű rendezvényÜnk 20í4. szeptembe r 26-án

13 és í 8 óra között kerÜlt megrendezésre.

A rendezvény etőtt felkerestÜk a Magdotna-negyedhez szorosan kapcsotódó áttatános

iskotákat (Lakatos Menyhért Áttatános |skota és Gimnázium, Deák Diák Áttatános |sko[a,

Németh Lásztó Áttatános lskola, Motnár Ferenc Áttatános |skola, Losonczi téri Áttatános

lsko[a), ahol meghirdettlik programjainkat. Három héten keresztĺ.il a helyi, hetente
megjelenő lapban, a Józsefvárosi újságban megjelent a räjzpátyazati fethívásunk is.

A programok két btokkban kerÜttek megvatósításra:

|. btokk 13 és 16 óra között:

1. Akadáty- és KRESZ pátya a biztonságos köztekedésért!
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A Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai a Mátyás téren egy akadáty- és KRESZ-pátyát

áttítottak fet. A pálya nemcsak KRESZ-tábtákat tartalmazott, hanem kÜtönböző akadályokat

kellett kiker[j[nĺ, felemelni, áttépni a szabadon választott közlekedési eszközökkel

(kerékpár, roller, gördeszka). A résztvevők egy programkoordinátoř segítségével mentek

végig a pá[yán, aki elmagyarázta a jelzések és a tábták jelentéseit. Több gyermek nem

ismerte a kĺjzlekedési tábtákat, így hasznosnak bizonyult ez a program, hiszen szárnos

információhoz jutottak. A gyermekek elmondása szerint a gördeszkával volt a legnehezebb

végigmenni a pátyán, hiszen ezt a köztekedési eszkcjzt nehéz önátlóan, segítség nétkÜt

irányítani. A programelem elérte a cétját: játékos, oktató formában kerüttek

népszerűsítésre a két-, illetve négykerekű köztekedési eszkĺjzök hasznátata.

2. Bringafoci ftoorballat

Ebben a játékban egyszerre két csapat tudott Versenyezni. Egy csapat három főbőt áttt. A

játékot a foci szabályainak megfelelően, floorbatt Ütővet és tabdával, valamint kerékpáron

tekerve/Ülve játszották. AE. etső három helyezést elérő csapat nyereményben részesÜtt

(csengő, kulacs, takat). A résztvevők bukósisakot, térd-, könyök- és csuklóvédőket kaptak a

biztonságos játék érdekében. A fiatalok nagyon él'vezték ezt az újfajta minĺ

focibajnokságot, s kérték, hogy a jövőben is szervezzünk ilyen játékot. Ez a mozgásforma

nemcsak megmozgatta a társaságot, hanem ösztcinözte a gyermekeket arra, hogy az

alternatív köztekedési eszközöket, jelen esetben a kerékpárt, vegyék igénybe.

3. Önkitöttős Kerékpáros KRESZ teszt

Egy 15 kérdésbőt álló tesztet kettett kitötteni az érdeklődőknek, s aki hibáttanut töttötte ki

a tesztet, egy ajándék smiley fényvisszaverő matricát kapott ajándékba. A teszt a

kerékpáros közlekedéshez kapcsotódó kérdéseket tartalmazta. Aki valametyik kérdésnét

elakadt, Vagy rosszut töttötte ki, abban az esetben a programot koordinátok tájékoztatást

adtak számukra a hetyes irányokrót.

4. Rajzpátyázateredményhirdetése,díjazása..

A korábban meghirdetett rajzpátyazat - ,,Autómentes nap Józsefvárosban''

eredményhirdetésére í5 órakor kerütt sor. A pátyázat nyertesei nem tudtak megjetenni

ezen az eseményen, ezért nyereményeiket (í. helyezett: Kalandpark belépő, 2. hetyezett:

Tollas Ütő szett, 3. helyezett: Darts tábta) személyesen vittÜk ki az iskolákba a következő

munkanapon.

Ezen időszak atatt a Közösségi Ház két csocsó asztatt is fetáltított az érdektodők részére,

hogy tovább ncive|.je a szorakozási, kikapcsotódási tehetőségek számát.

f.
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ll. btokk íó és 18 óra közcitt

1. Aszfattrajz verseny

Egyik tegnépszerűbb szabadtéri fogtatkozás a kisebbek körében. A témát a program
cétjaihoz mérten atakítottuk ki, de bárki rajzothatott a Versenyen kívÜt is. Az etső helyezet
nyereménye egy doboz 3D-s aszfattkréta vott. A rajzokat a járóketők is megnézhették,
ezáltal is kívántuk fethívni a figyetmÜket a környezetÜnkket kapcsolatos probtémákra.

2. Környezetbarát kézműves fogtalkozás

A foglalkozás cétja az vo[t, hogy ol'yan anyagokat használjunk fel az atkotás során, melyet
másodlagos termékként, újra fetdotgozva tudunk hasznosítan i. így PET palackokat
festhettek temperáva|. az érdektődők, mety kütönböző arcok bemutatására próbátkoztunk
(vidám, szomorú, boldog, izgatott, stb.), valamint wc papír gurigákbót modern autókat
készítettÜnk, melyek szintén azt mutatták, ho$ĺ mennyivel környezetbarátabb az
elektromos/ hibrid autó.

tsszességében é rendezvény elérte a célját, a fiatatok és a tátogatók számára sikerült
bemutatnunk, hogy a közösségi köztekedés használata, kisebb útvonalakon a kerékp ározás
és a gyalogtás alkalmas arra' hogy hetyettesítse az autós köztekedést. A rende anény
sikeressége az együttműködő iskoták számával igazolható, ittetve a programban részt vett
gyermekek, tátogatók személyes jelentétével, és aktivitásávat.

Projekt neve: ,,Én kis kertet kerteltem...''

Budapest Főváros Vlll. kerütet Józsefvárosi Önkormány zathoz ,,Budapest-Józsefváros,
Magdo[na Negyed Program |||.'' című pĄekt keretében meghirdetett ,,Közösségi Akciók''
témájú és MNP-|||-P/./o1l03 kódszámú prograrn megvalósítására ,,Én kis kertet kerteltem...,,
címmel pátyázatot nyújtott be, mety esetében 25z 81g Ft támogatásra érdemesnek ítétte.

A projekt konkrét cétjai (közösségépítés, a Dankó utcai sportpálya funkciójának bővítése,
egészséges élelmiszerek termelése, métyszegénységben é[ő emberek eltátása értékes
zötdségfétékkel, környezettudatos magatartás kiatakítása - a kertet a tehető legkisebb
környezeti terhelésset atakítjuk ki és rnűködtetjí.ik) tetjes mértékben megvalósuttak.

A közösségi kert kiatakítása a Női csoport sokotdalúságának egy újabb momentum a. Az'
asszonyok csoportja, akik immár egy jót működő közösséget hoztak tétre a Kesztyűgyár

i
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Közösségi Házban, újabb tevékenységként egy közösségi kertet alakítottak ki a Dankó u.18

atatt tatálható sportudvarban.

Az etőkészítés során sikerÜlt a Kesztyűgyár Közösségi Ház Női csoportját otyan tetkessé

tenni, hogy már a megvalósítás etőtt szívesen jártak a helyszínre, a Dankó utcába -

tervezgettek, betekezdtek a tataj etőkészítésébe, gyomtáttak, stb. Mire valóban

elkezdődhetett a megvatósítás, már készen átttak a munkára.

A etső tépésekben a Kesztyűgyár Közöss égi Háznyáń,táborának résztvevői is részt vettek.
Nagy étmény vott, ahogy a gyerekek, akiket amúgy nem könnyű lekötni, boldogan

gyomtáttak az idősebb hötgyek irányítása meltett.

A kert szakmai tervezése a Női csoport részvételével, egy kertész szakember irányítása

mellett már augusztusban megtörtént. Egy tetjes kertfetépítési sémát mutatott be a

szakember a sajátos igényekhez ilteszkedő növényfajtákrót. Az ő javaslata volt, hogy

málna, esetleg egyéb bokrok, gyÜmötqsfák keriiljenek etÜttetésre. A csoport igényeihez

alkalmazkodik a fűszernövények termesztése: ők a közös főzések atkatmávat tudják
hasznátni majd a fűszereket

A következő tépés a talaj etőkészítése volt, ebben vettek közösen részt a gyerekek és a
hötgyek. Ezután kcivetkezett a komposzt szétterítése. Miután megérkeztek a kis

fűszernövény patánták (hagyma, rozmaring, kakukkfű, oregánó, stb.), etÜ|.tetésre kerÜltek.

A pátyázati köttségvetésben igényett kerti szerszámok, eszközök mindegyike megvásártásra

ker[jlt. Néhány kerti eszköz a jövőben fog további segítséget nyújtani a gondozásban és a

betakarításban (fótia, hordó, rekeszek, magvető, tömlő, stb;). A Női csoport nagyörömmet

Ültette a frissen érkezett kĺncseket a vadonatúj ásók, kapák segítségévet és jó szolgálatot

tettek a locsolókannák is.

El.Üttetésre kerÜttek virághagymák is - tavasszal lehet majd élvezni a munka eredményét, a
házat és az asszon.yok takását is díszíteni tehet majd, de maga a kert környezete is sokat

szépÜt a virágokkat. A gyerekek is visszatérő vendégei lehetnek a sportpátyának és a
kertnek. A zötdség magvak tavasszal kerĹitnek kiÜltetésre.

Az asszonyok minden alkalommal kimennek megnézni, hogyan fejtődnek a már etÜttetett
gyógynövényeik, szÜkég esetén meg is tocsotják őket.

Sok új ĺsmeretet szereztek az elmúlt időszak alatt. Volt, akinek fogatma sem volt, hogyan

kerÜl egy növény a földbe, nem tudták milyen öröm a szabadban tartózkodni, mityen jót

esĺk az étet néhány óra kerti munka után. Másokban régi emtékek ébredtek fel, milyen

;..
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érzés is volt az, amikor még saját kertjük vol't. Nagy étvezettel fogyasztják a saját maguk

áttat Üttetett gyógynövényekbőt f őzott teákat.

A sportudvar és a kert tavasztót őszig a détutáni időszakban a l'akosság rendelkezésére ált,

ők is részesei lehetnek a kertművelési folyamatoknak.

r A közösséget erősíti, az asszonyokat közetebb hozza egymáshoz a sok megosztott emlék,

vagy újonnan szeŻett étmény. A szabadban eltöltött idő, a jó levegő, a napon vató

tartózkodás hozájárut az asszonyok egészségének és mentátis áttapotának javutásához.
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lt. nĺr ońr. És vÁuĺlrozÁsFEJlEszTÉsl rÓzpoNT

zo14. január

. Szakmai háttér

ľ A Hí3 Diák -és Váltatkozásfejtesztési Központ működéséhez szükséges etőkészítési,

tervezési és Ĺjzemeltetési fetadatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubációs
program pátyázatának koordi nációj a.

Feladatok

. Az önkormányzattal való kapcsotattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de [a Musica,

. Civilek a Palotanegyedért Egyesület,

. ELTE Karrier Klub, '

o. . Fiatal Vátlatkozók országos Szövetsége (F|VosZ), Étetpátya Alapítvány,
. Haltgatóionkormányzatok,

o INTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót-Lét Alapítvány,

. Kády Gatéńa Alapítvány,

o Kontaktpont

. Közigazgatási és lgazságÜgyi Minisztérium 1Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Ú; Nemzedék Központ 
'. Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váttatkozásfejtesztési Atapítvány ,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

o Mérhető marketing Kft, Magyar Szabadatmi Hivatal,

. NemzetgazdaságiMinisztérium,

Nemzeti KÜlgazdasági Hivatat (H|TA),

. . Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. ibudai Egyetem, Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamićo Bt.,
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. Sol |ntézet,

Spin off Ktub, Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete,

i Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék Ptusz

o Z-.Form Szerszámgyártó és Atkatmazástechnikai Kft.,

A Hĺ 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

o Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolatvétel,

pátyázat elbírálása, szeződéskötés, kapcsolattartás.

. Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkozó workshop szervezése.

. Kerületi vállatkozásoknak szólo Jozsefvárosi Üzteti ktub megszervezése és

tebonyo[ítása.

. A Hĺ3 épÜtetében felmerijtő garanciátis és javítási munkátatok szeruezése,

egyeztetése.

o AztnfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendezvén;- 

ff:#nil,"ľ'.',.lalkozás-fejlesztési partner, mentorálás) K|.ubesemény

január hónapban nem vo[t.

. Magyar Vállatkozásfejlesztési Atapítvány (vállalkozás.fejlesztési partner,

mikrohitel szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítássa[, üzleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban. - résztvevők száma f0 fő.

Széchenyi Programiroda (váltalkozás-fejtesztési partner): A fo14-tő|,

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámotásával kapcsolatos tanácsadás. - résztvevők száma: í5 fő

. Civitek a Patotanegyedért Egyesület (mentorálás, civi1 kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szeryezet

szakértőinek megkeresésére,'személyes konzultáció egyeztetésére.

résztvevők száma: 4 fő.
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ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon.

Rendszerviz PLusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3.4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre áll könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 8

fő

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

řolyamatban. Váttalkozónői és fiatal váttatkozói stratégiai tervezés 7014.

2020 címmel szakmai egyeztetés a vátlalkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtĺk a,,VóIIaIkozói tapasztalatszerzés váIlalkozni szóndékozó

fiatalok részére', című pitot projekt kidolgozása, amely tebonyotítója a Hí3

lesz, a projekt megvalósulása 2014-re tolódott.

Magyar Üzletasszonyok Egyesillete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesĹ,iletét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzleti életben érvényesÜlni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati elbírálóként és mentorátássa|. segíti a ház munkáját. A

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete 2014-es elscí ktubtatátkozoján dr. Laczkó

1suzsa etnökégi tag Tények és tervek címmel tartott workshopot a közös

értéketés és a. tervezés jegyében. A résztvevők értékették a 2013-as évet

aszerint, hogy tavalyi tistájukrót mi valósult ffi€9, majd megosztották

egymássat személyes terveiket az új évre vonatkozóan. A workshopot

követően ez alkalommal is lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre és az

üzletÍ kapcsolatfelvételre. (z014. január-6. )

So1 |ntézet: SoL célja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokat fedezen fel

és alkalmazon, ainelyek az emberek és szervezeteik kölcsĺinös fejtődését

szolgálják, hogy olyan szervezeti.ktizösségi kultúra kiatakításában

segédkezzen, amelyek .. kiérdemlik dolgozóik, tagjaik bizalmát és

munkáját.'' Rendezvény janüár hónapban nem vo[t.

Úl Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A Hí3 tegújabb szakmai

partnere, irodájuk-a H,|3-ban nyítt meg október végén. ĺz Új Nemzedék

Plusz a Közigazgatási és |gazságiigyĺ Minisztérium gondozásában előkészített

kétéves ifjúságpotitikai projekt, mely megvalósításáért a Zánka - Úi

Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós

források bevonásával valósul .rneg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás

küszöbén állő, 1z-f0 év köz<itti, kcizoktatásban tanuló fiatalokat szótítja
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meg. Cétkitűzései között szerepel a fiatalok segítése a jövőképiik

megfogalmazásában, felkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pályatudatosságuk fejlesztése, a fiätalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három területen, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúságĺ

szotgáttatások bővítése terütetén vatósít meg egybehangolt intézkedéseket.

A Hí 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

Az |nkubációs Program pályázata lezárult, az űj pályázat március í.tőt indut.

Az. inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zajlik:

Bárány Tamás Mester

fej lesztések, ĺnformatikai szotgáttatások rendszergazdai tevékenység

_=_._-_!-._J*_._ .-.-_-.-*,,..:.--..-__'*_-J_._.__-_ _.._
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] 
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j Dr. Lavicza Zsolt l GeoGebra Non-profit Kft., matematikai j fordítás I B 
l
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j Fazekas Andrea l Kasuaad Kft., internetes marketĺng, j ontine marketĺng kampánytervezés és i A 
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_-Kfil; 

TreďI'_-6 -|Tďilzás;- 
fitrnezé]- ĺ; fotózás,

i'
I_*__-i__'_-_

(mentorokról, H13- iA ;
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Ryjak
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1lt^.t^--L!-^t-'lil fejlesztések, ĺnformatikaĺ szolgáttatások rendszergazdai tevékenység

Art Vader Motion. Kft., kreatĺv és j fotózás, filmezés (mentorokró! Hđ A

kapcsolatos tanácsadás/workshop a

program résztvevőinek

i rót)

'Service design i grafikaĺ tervezés ] A

iti
1___ :-i. ._-__ i I

'Service design i erafikaĺ tervezé----*' i-
kkv:kszámára i l i

j'
ltitlr
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^ 
_ _ _ _ _ - - _ . _ . .. - . _ _ . _ _ l:ernetes piactér' : informatĺkai segítség, ĺdőgazdátkodási I A l

thĺnking' szolgáltatások kkv.k számára

i etaĺl'-maa;----i-'aĺ'Éaan:ćôň;--. 
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l i közösségeket/meetupokat gyűjtő szoftver j tréning lli ilrill!_= _____ _ _
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i s-řauĺ;

I

{,

idő-pontegyeztetés kockázati tőkebefektetőkkel

kapcsolatos tanácsadás/workshop a

További aktualitások

Az inkubátt váttatkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

. Váltalkozői forrőszék. A Váttatkozői forrőszék a tapasztalatcsere és a
közösségépítés jegyében Valósult meg. Cétja, hogy az inkubációs programban

résztvevő váttatkozók egy jót működő, harmonikus közösséget alkossanak,
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akik hozzájárulnak egymás Üzletĺ sikereĺhez. A ,,forrőszékre'' egy inkubátt

váttatkozó Ül, akihez kérdéseket intéznek a program további résztvevői. Az

etső váttatkoző a forró széken Békéssy László vo[t, az ABF informatĺka

atapítója, ügyvezetője. Az eseményen 10 inkubátt váltatkozó vett részt.

(január 23.)

Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

felnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjcin egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdáikodás, stressz-kezetés, személyes

pénzügyek stb.) oktatja. Ad évrendező munkafÜzet kapcsán megrendezés

kerÜl.t az Évrendezés 2013/zO14 c. esemény, melynek célja az vo[t, hogy a

ŕésztvevők lezárják, végiggondoLják az etőző évÜnket és megtervezzék az

újat. Az eseményen tehetőség nyítt egy csendes szobát választani, ahol az

évrendező munkafijzetet tehetett átgondolni, kitötteni valamint egy

beszétgetős szobát, ahol az évrendezést tehetett megbeszélni. A programon

48-an vettek részt. (Január 9.)

Business Espresso. A MegotdásMost csapatával egyĹ]ttműködve a H13-ban

kerÜlt megrendezésre a Business Espresso Üzleti reggeli. Cétja, hogy start-

upokat érintő témakörökben rövid előadásokat tartannak az adott témában

szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező személyek, valamint egy reggeli

keretein betÜt networkig tehetőséget biztosítani fiatal vátl'atkozók,

vá[lalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a megosztása.

Az aktuális eseményen az humánerőforrások kezelése került kcizéppontba:

HR-stratégiák - tervezési szintek és cétok kapcsolódása az üzleti tervezéshez

Kiválasztás és toborzás - szempontok és lehetőségek mérőeszközök,

tobozási lehetőségek megvátasztására; mire figyetj, amikor téged

interjúznak egy startuphoz, Munkaerő fejtesztés - mikor, mit és hogyan

képezzÜnk a csapatban?

Stressz, kiégés, munkahelyi ftuktuácĺó - hogyan ismerjÜk fel és kerütjiik et

ezeket alkalmazottként és vezetőként?

Stresszte[en kommunikáció

+1: Self service diagnosztika

Az []zleti reggelin 25-en vettek részt. (január 30.)

Dobbantó - vállalkozónői tréningsorozat ktubtalátkozója. A H13 kiemelt

figye[met fordít a női váttatkozások támogatására. A Budapest Bank ,,Dobbantó -

pénzÜgyekrőt nőknek'' című programja a váltalkozónők minél szélesebb körének
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szeretne segíteni abban, hogy fejteszthessék cégÜket. Ennek érdekében ĺndultak

et a 12 napos kompetenciafejlesztő tréningek, ahot többek között marketinggel

kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők.

Mivet egy kisvál.talkozásnak áttatában nincs forrása arra, hogy kÜtönféte

tanácsadókat - pétdáut reklám-, jogi vagy pénzÜgyi szakembert _ fizessen;

ezért a tréningeken mindezeknek a kompetenciáknak a fejlesztésére hangsútyt

helyeznek. A tréningen résztvevők számára a tartott találkozón a váttatkozónők

segítséget kaptak korábbi oktatóiktót - dr. Laczkó Zsuzsátót és Sőregi Viktóriátót

- a vállalkozásukkal kapcsolatos kérdésekben, illetve megosztották egymással

tapasztalataikat. Az eseményt a 20í í, végén, f}1Ł.végén és a 2013 etején

tartott tréningek hattgatói számára hirdették meg. A rendezvényen saját

termékeiket is bemutatták a résztvevők - kül'önösen nagy sikere volt a ház vol't

inkubátt váttalkozásaként meghívott,,Aszta[ka'' cukrászda finom sĺlteményeinek.

A programon 18 fő vett részt. (január 23.)

. Józsefvárosi Üzleti Klub. 2014.ben első atkatomrnal kerÜlt megrendezésre a

Józsefvárosi Üzteti Klub, amelyet a H13 a Józsefvárosi onkormányzat

partnerségével valósított meg. A tavaly elindult klub feladata, hogy tehetőséget

biztosít5on a keri]l'eti váttalkozóknak, hogy személyes kapcsotatot atakítsanak ki

a kerület döntéshqzóival, helyi váttatkozókkal, valamint hasznos és aktuátis

információkat is szerezzenek a gazdasági váttozásokról, [jzleti tehetőségekrőt,

továbbá egy jobb üzteti környezet megteremtésére ĺrányutó közös törekvés.

A Váttatkozói Ktub kiemelt cétjai:.

1. rendezvények, amelyek egymás megismerését, egymás segítését, a köztis

gondolkodást és az cisszefogást erősítik - gyakorlati praktikákat sajátíthatnak el

a tegégetőbb, a vállalkozásokat teginkább éńntő témákban.

f . jogszabáty-változások figyelemmel kísérése, pátyázati tehetőségek,

vá[lalkozást segítő intézkedések megismerése

3. váltatkozásokat érintő könyvetői ügyviteti tanácsadás - szakemberek, esetleg

coachok bevonásával

4. direkt kapcsolat a kerületivezetőkkel - kommunikációs tehetőség

5. váttatkozások műkcidésével kapcsolatos problémák megvitatása, megoldása,

véteménynyitvánítás

6. entrepreneur (,,startup szelleműi') magatartás meghonosítása.

Az évnyitó eseményen Egry Attila, alpolgármester, a hetyi adópotitika

aktualitásait, az idei évi köttségvetés lényegi elemeit és a kerÜteti
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fejlesztéseket ismertette, Kiss Sándor a Rubik Exhibĺtion Kft. Ĺigyvezetője

igazgatója pedig a Rubik-kocka marketingjérőt és a f}14-es vitágkiáttításrót

tartott etőadást. Az előadásokat követően, a résztvevőknek tehetőségÜk nyítt

kérdéseket fettétetére. Az eseményt pedig kötetlen networking zárta. A

rendezvényen 30-an vettek részt, valamennyien rendkívül pozitívan nyilatkoztak

az eseményrőĺ és a továbbiakban is aktívan részt kívánnak venni a kl.ubban.

(január 28. )

o Te ls! Alapítvány: Részecskegyorsító. A TE |s Atapítvány 2014 januárjában

indította et komplex önkéntes képzési programját a H,|3.ban. A fét éves

képzéssel olyan fiatatokat kívánunk megszólítani, akik szeretnek kipróbátni új

dolgokat, nyitottak arra, hogy megvalósítsák az etképzetéseiket, esetleg Van egy

megtévő projektöttetÜk} de még nem volt lehetőségük alaposabban kidolgozni

vagy csak hasznosan szeretnék ettölteni szabadidejÜket. Amit a képzés ad:-

szakmai támôgatás (képzési modulok: projektmenedzsment, önkéntes

menedzsment, szemétyes fejtődés, motiváció és stressz kezetés);- kcizösség,-

csapatépítő tréning a csoport tagjainak;- támogatás a képzés során kidotgozott

projektötleted megvalósításában;- tehetőség tovább lépésre - pályázaton

indutásra;. a sikeres résztvevők lehetőséget kapnak nemzetkĺjzi 
. 
képzési

projekten való részvételre kÜtfötdön. A fiatalok a program hat hónapja alatt

kéthetente egyszer fognak talátkozni. A képzési atkatmak során tehetősége

, nyítik a résztvevőknek egy saját önkéntes projekt kidolgozására és

megvalósítására. Az. első Részecskegyorsítónak az volt a célja, hogy az

atapítvány munkatársai megĺsmerkedjenek a résztvevőkket és a résztvevők

egymással, í 1 fő volt jeten. Bemutatták a TE 15 Atapítványt és elmesétték a

projekt szÜletésének történetét. Az önkéntes képzés első fetét a
csapatépítésnek szentelték, amihez kütĺjnféte játékos feladatokat és projekcios

eszktjzöket használtak. Fontos tényező volt, hogy fetderítsék a résztvevők

motivációját, ezáltal biztosítva, hogy a későbbi módszerek és tematikák minét

jobban illeszkedjenek a csoport igényeihez. Fettérképezték a résztvevők

személyes projekt érdektődését, és elkezdtek körvonalazódni a jövőbeti

projektöttetek, valamint az esetleges együttműködési tehetőségek a résztvevők

között. Átbeszétték a gyakortati kérdéseket, egyéni időbeosztást, talátkozók

gyakorĺságát, csoporton betÜti információáramlás szabályait. (január 1 6. )

Digitális környezetszennyezés MeetoFF. A H13 egyik fő feladata a hazai

startup ökoszisztéma megteremtésében való aktív közreműködés. Ebbőt

kifotyótag' olyan rendezvényeknek is lehetőséget biztosítunk, melyek segítenek
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ennek a feladatnak a megvatósításában. A MeetoFF digitátis

környezetszennyezéssel foglalkozó etőadásán a meghívott startupper etőadók

azt vizsgálták, hogy mit tehet annak érdekében a felhasznátó, hogy ne pazarolja

fölöslegesen az kÜlönböző erć5forrásokat és mindezeket hogyan segíthetik a

fejtesztők. Etőadók és témáik:

Berkovics Dalma: Sharing economy 1O1: hozzáférés, közösség, bizalom

Ferenczi Attila: tkuka zötd startupvállalkozás egyik öttetgazdája. Téma:

elektronikai eszközök története

Vöröss Levente: Megosztások számadatokkal.

otáh ottó (skype-os bejelentkezés): Felesleges bitek vs. sugárnyaláb-formázó

okos antenna rendszer

A remek hangulatú, értékes gondolatokkal. gazdagító rendeaĺényen 20-an

vettek részt. (január 16.)

Pinceáron OPEN borkóstoló . A, ház váttatt fetadata a diákok gasztronómiai

edukációja is, ezért valósult meg a borkóstoló, a kulturált borfogyasztás

előnyeinek és jótékony hatásainak bemutatására. A rendezvényen résztvevők 8

kézműves borász borait tudták kóstolni és tehetőségÜk nyítt tatálkozni,

beszélgetni a borászokkal. Borászok: Dániet Zsolt, Szekszárd, Finy Péter

(Pontica pince), Mór, Homoky Dorottya, Tál'tya, Légti Géza (Kistaki

Bormanufaktúra), Szőtőskistak, Losonci Bálint, Gyöngyöspata, Nyotcas Ádám,

Eger, Ráspi, Fertőrákos, Tóth Barnabás (Barnabás pince), Somtó. A

rendezvényen közel 200 kerüteti lakos és diák vettek részt. A Piceáron OPEN

célja elsősorban a fiatat generáció gasztronómiai edukációja és a kézműves

borok népszerűsítése vo[t, amely célt maximátisan elérte. (január 24. )

Dohárszky Béta: ,,Átmenetek -Transitions'' c. kiáltításának megnyitója. A

Józsefvárosi Gatéria hazaköltözése utána Hí3 fetadata a ház gatériájának

színvonalas produkciókkat történő töttése. A H13 Galéria célja, hogy lehetőséget

teremtsen feltörekvő kortárs művészek bemutatkozásához időszaki kiáttítások

megvalósításával. Januárban Dohárszky Bé[a szobrászból festővé avanzsátt fiatat

képzőművész alkotásainak adott teret a gatéria. A kiáttítás megnyitóján a

vendégeket a Hí3 részéről Zékány Zoltán kciszöntötte. A kiáttítást KÜrtösi

Brigitta festő-restaurátor nyitotta meg, a képekre való ráhangotódást pedig

Kecskés Laura gyönyörű zongorajátéka segítette. A tárlat a 'művész 17

jeltegzetes olajfestményét mutatja be, melyeket mozgó járműbőt készített,

elmosódott fotók ihtettek. A festmények a bennÜnket körÜlvevő hétköznapi

csodákat ragadják meg, egy hangu[at, egy benyomás megjetenítésével. A
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kiáttítás a Kády Gatéria Atapítvány támogatásávat val'ósutt meg. A tártat január

6-tót január 30-ĺg volt ingyenesen tátogatható a H13-ban.

trodalmi szalon Linka Ágnes riporter, etőadóművész közreműködésével.

Folytatódott H13-ban Linka Ágnes - lrodalmi szalon c. műsora, amely a több

mint 20 éves múlttat bír a Magyar Rádióban. A szalon vendége vott Sĺitő Enikő

modetl, üzletasszony, Jánosi Dávid színmtÍvész, valamint Micht József Tata

polgármestere. A nagysikerű műsorról felvételt készített a Buda Környéki

Televízió. A rendezvényen 50 kerületi irodalombarát vett részt.

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai edukációjának

részeként január f1-án csokotádé kurzust tartott a Hí3-ban Szántó Tibor

csokotádékészítő mester. A nagysikerű kezdőkurzuson 20 fő vett részt, a
résztvevők nagyon várják a folytatást.

Egyéb aktualitások

o Ą fetújítás kapcsán felmerÜtt garanciátis javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése fotyamatosan történik, a hibatisták átkÜtdésre kerütnek.

o Az,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca í3. fetújítása és funkcióváltása'' című

program hivatalos |'ezárásához szükséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek.

. Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. Az |nfoBoxra ez idáig a következő

menÜpontok kerÜltek fe[: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerĺileti kereskedelmi tevékenységek, kerüteti száttáshety

szolgáltatók, Vlll. kerüteti albérletek, H13 inkubációs pátyázat, V|||. Keri.itet -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerületi

regisztrátt váltatkozások.

7014. február

Szakmai háttér

A H,|3 Diák -és Váttatkozásfejtesztési Központ működéséhez szükséges etőkészítési,

tervezési és l.izemeltetési feladatok etlátása, kapcsolódó beszerzések megvatósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápotása, inkubációs

program pátyázatának koordinációj a.

Feladatok
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. Az önkormányzattal va[ó kapcsotattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedetmi és |par Kamara,

' . Casa de ta Musĺca,

o Civitek a Palotanegyedért Egyesütet,

. ELTE Karrier Klub,

. Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (F|VOSZ),

, . Étetpátya Atapítvány,

. Hatl'gatóionkormányzatok,

. lNTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót-Lét Atapítvány ,

. Kády Gatéria Alapítvány,

r Kontaktpont

. Közigazgatási és IgazságÜgyi Minisztérium 1Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

. Láthatattan Egyetem,

o Magyar Váttatkozásfejtesztési Atapítvány,

. Megotdás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadatmi Hivatal,

o Nemzetgazdasági Minisztérium,

. Nemzeti KÜtgazdasági Hivatat (H|TA),

Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

,; Shamico Bt.,

. So[ |ntézet,

. Corvinus Egyetem-Spin Off Klub,

. MagyarÜzletasszonyokEgyesÜlete,

. Széchenyiprogramiroda,

. Új Nemzedék Ptusz

. Z-Form Szerszámgyártó és Alka|'mazástechnikai Kft.,

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

i:::r

I

t;

t.l

t,

t

80


