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szAKMAl BEszÁMoLó

|. KEszTYŰGvÁn xözcissÉcl ľlÁz

1 . önkoľmán1zat által finans zirozott programok

Projekt neve: Rendszeres szociális segétyben részesÜlőkke| való kapcsolattartás

Szakmai háttéľ

^ 
37ĺ2ao4. (Vl|.í5.) Budapest Józsefváros onkormányzati rendetet, valamint a szociátis

igazgatásľót és szođális ettátásokrót szótó többszĺĺr módosított í993. évi ||l. tv. al'apján a
rendszeres szođális segélyre jogosutt - kivéve az egészségkárosodott személyt . kötetes a
rendszeres szociálĺs segéty megáttapításának és fotyósításának fettéteteként egyÜttműködni

a Józsefvárosi Közĺísségi Házak Nonprofĺt Kft-vel.. Az egyÜttműködésre kötelezett szeméty
kĺiteles a rendszeres szociálĺs segétyt megáttapító határozat jogerőre emetkedését ktjvető
í5 napon be[ül. a Közösségi Haznát megjetenni, és nýlvántartásba vetetni magát. Á
beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a Köztĺsségi Házat, és tetjesíti a
Programban fogl.altakat.

A Közösségi Ház feladatai közé tartozik nýlvántartásba venni a rendszeres szociál'is

segé[yben részesülőt a jogerős határozat atapján Köteles figyel'emmel kísérni a
határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgátnĺ

a mulasztás okát. Tájékoztatja a rendszeres szociális segétyben részesĺitőt a Program

elkészítésének menetéről, a Programok típusairót, és az együttműködés szabátyaĺrót. A
nýtvántaftásba vételtőt számított 60 napon betü|. az együttműködésre kötelezett szeméty

bevonásávat kĺdotgozik egy egyénre szabott programot. A megállapodást a megktitésétőt

számított 15 napon betüt megkÜldi a Polgármesteri Hivatatnak. A segél.yben részesülővel
folyamatosan kapcsolatot tart, és fĺgyetemmel kíséri a Programban el'őírt kötetezettségek
betartását tegatább három havonkénti személyes tatát,kozás útján. Évente írásos értéketést
készít a Program végrehajtásárót és amennyiben szĹikéges - az érintett szemé1y

bevonásával - azt módosítja. Az éves értéketés megkütdésévet tájékoztatja a jegyzőt a
Program végrehajtásárót. 5 munkanapon belĺil. jetzéssel ét a jegpő fe[é, amennyiben az
egyÜttműködésre kötelezett szemé|'y az együttműködési kötelezettségének nem tesz
eleget.

il
J

i.l
f -:i

i'i
i..ĺ

i:l
;lil

ii
l1tU

ĺ:j|'!ł
tJ

i'.1
l -.IIJ

ĺ.ĺ

!
tl



Az önkormányzat az egyĹittműkddésre kötelezett személyek részére szociálĺs helyzetíikhöz

és mentális állapotukhoz igazodóan az atábbĺ programtípusokat biztosítja a Kĺízösségi Ház

keretében:

egyéni képességeket fej lesztő foglalkozások,

csoportos, egyéni önsegítő foglalkozások,

életmódot formáló fogla lkozások,

oktatások, átképzések, kÜtönös tekintettel az általános iskolai végzettség és

első szakképesítés megszerzésére.

Az önkormányzati rendeletnek megfelelően a józseÍvárosi aktív korú rendszeres szociátis

segélyezettek 2012.március í. óta egyĹittműködnek a Kesztyűgyár Közösségĺ Hazzat.

A program leírása

2014.01.01..2014.12.3í. köztjtti ĺdőszakban összesen 241 ügyfét jetent meg a kötetező

kapcsolattartáson. 39 fő új ügyfétként vette fel a kapcsotatot. Mindannyian jelezték, hogy

Íő cétjuk nem az' hogy segélyen étjenek, hanem az, hogy vĺsszakerüljenek a
munkaerőpiacra.

A segé|'yezettek.szinte kivéte|' nétkĹil egyedü|' él.ők, akik csa|'ádi á|.lapotukat tekintve,-

etváttak vagy sajnos már megĺizvegyĹittek. Fetnőtt családos gyermekeik vannak, akik

ĺinhibájukon kívüt (mert esetleg ők maguk is munkanétkiitiek) nem tudják őket anyagitag

támogatni. Sőt vannak olyanok is, akiket éppen a nagyon idős, nyugdíjas szüleik

támogatnak. Sajnos a 60 év körütÍ korosztáty nemcsak étetkorát tekintve, de egészségi

áttapotát nézve sincs már a keresett munkavállatók táborában. ÜgyÍelek köztitt sajnos

megta|'álható a pszichésen beteg, a sútyos mozgásszerui betegségekkel bajtódó vagy éppen

a je|'enteg is kezelés atatt át|.ó daganatos betegségget küzdő.

Szerencsére nagyszámban tatálhatók olyanok is, akik nemrég veszítették et a munkájukat

és a letkesedésük sem Veszett e[ még, azaz motiváltak. Munkához szĹjkséges alapkészségeik

(ídőkeretektartása, kommunikáđó, áttóképesség, stb.) sem koptak még meg.

20í4.ben 33 fő esetében került megszĹjntetésre a rendszeres szociá[Ís segéty fotyósítása. A

kłjvetkező okok miatt, - nyugdíj korhatár elérése miatt 12 fő, Íl'|'etékességvá[tozás miatt 5

fő, jogosultságĺ értékhatár túttépés miatt 3 fő, megváltozott munkaképesség miatt 5 fő,

el'halálozás miatt 3 fő, va[amint a felülvizsgálaton 3 fő nem jetent meg. Sajnos csak 2 Íő

esetében tijrtént mindez a munkaváltalás miatt.
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A Kesztyűgyár Közösségi Ház felnőtt programjainak többsége az áll.áskeresőket segíti. Az
első alkalommat jelentkező ľendszeres szociál'is segélyezett Ĺjgyfetek tájékoztatást kaptak

a Ház nyújtotta lehetőségekrőt (Áttáskereső kl.ub, Áttáskereső teadél'után, Áttáskereső

tréning, stb.), mindenkĺvel megátlapodás is készütt arról, hogy ezeket tátogatják is.

ll
i.l Minden.új RSZS tájékoztatást kapott arról, hogy mityen szociátis és egyéb támogatásokhoz

i-i juthatnak honá - pt. lakásfenntartási támogatás, adósságcsĺikkentő támogatás vagy a

i.ĺ Hátózat Al.apítvány áttat nyújtott támogatás. Fontos, hogy igénybe tudják vennĺ a
rendelkezésükre áttó lehetőségeket.

i..íilL.-l A másik fontos aktuátĺs információ, mettyel sok ügyfét kétségeit e[ tehet oszlatni, a

l=i nyugdíjba vonulásuk teryezhető időpontja, és a nyugdíj intézésének mikéntje, pl. mi|'yen

i..j igazol,ások szükégesek majd a szolgá|'ati idő megáttapításához, vagy hol lehet az

ĺ..l igazotásokat pótolnĺ, ha va|'akinek esetteg nincs meg äz un. ,,régí munkakcinyve''.
i. ll.J 

Eredmények
!.'l
í.'. I

H A tegtöbb új és régt iigyfét az Áuáskereső ktub iránt érdektődĺk ittetve tátogatja ĺs a
folyamatosan Klubot' Ebben az évben is nagyszámban vettek részt RSZS ügyfetek az

Ft-ĺ
i.- |

Li áttiískereső trénĺngen. Ügyfetek körében nagyon várt és sikeresnek íté|'t esemény a

!l
!'l
L.i

ii

tl

Rendszeres szocĺá|is segé|yben részesü|ők

Munkavá||a|ás miatt hatá rozatá nak megszü ntetése (33fő)

Nem jelent meg
felü|vizsgálaton

9%

E|haláIozĺás'*tfuŇ

Megváltozott
munkaképesség

mĺatt
LSTo

JogosuItsági
értékhatár túllépés

miatt
9%

munkáltatók részvételévet évente kétszer megrendezésre kerĹitő Áttásbiize.
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A Női csoport főleg azok számára vonző, akĺk kevés társas kapcsolattal rendelkeznek -

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

Tĺibben rendszeresen étnek a Közösségi Ház áltat nyújtott détutánĺ internetezési

lehetőséggel is.

Jelenteg elmondható, hogy mĺnden ÜgyfetĹink feszült várakozássat néz a 20:|5. évben

bekövetkező szocĺálĺs-támogatásokat érintő váttoztatások e[é, ugyanis az 1993. évi

szocĺális törvény 20í5. március ĺ-jétőt módosul.

Projekt neve: Áttáskeresési tnformácios Nap

Szakmai háttér

A KesztyĹÍgyár Közössé$ Ház álliáskereső tátogatói sokszor panaszkodnak arra, hogy nem

tudnak köaĺetlen kapcsolatba ker{jlni egy-egy munkáltatóval, akinek bizonyíthatnák

megfelelő tapasztalataikat, motivát.tságukat. Az Áltáskeresési tnformációs Nap |,ehetőséget

ad a munkakeresőknek, hogý'az önéletrajz elkĹitdés és az áttásinterjúra való behívás

tépéseit átlépte, rcigtön, szemtő|' szemben a munkáltatóvat tud kommunikál'ni.

A program leírása

2014.ben ł Áttáskeresési lnformációs Nap megrendezésére került sor.

Az év első mini börzéje január 31.én keriil't megrendezésre. A munkaĹigyi kirendettség

Foglalkoztatási |nformációs Pontjában az érdektődők kérdezhettek az ál'láskeresésj

ellátásokkal, regisztrációval, szotgáttatásokkal kapcsolatban. A munkáltatók átlásajántatai

mellett a Nyitok Program bemutatkozása és a Kesztyíĺgyár Közösségi Ház áttáskeresést

segítő programjainak ismertetése zajtott. A rendeaĺényen a tátogatók száma

megköze|'ítette a í00 főt. Az érdektődök a Főváros egész terül'etéről. érkeztek.

A rendezvényen ĺ2 munká[tató jelent meg tobb mĺnt 219 áttástehetőséget, 2ó féte

munkakörben ajánlottak a megjelentek számára. A munkáltatók tájékoztatása atapján 86

esetben tartottak felvéteti beszélgetéseket, további tárgyatásokat 49 fővet kívántak

fo[ytatni. A helyszínen 16 Íő nyert felvétett.

A februári Átláskeresést lnformációs Nap fO14. február 28.án kerütt megrendezésre a
Kesztyűgyár Közösségi HłŁban. A rendezvényen a tátogatók száma meghatadta a 60 főt. Az
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érdektődiĺk a kerĺiletből érkeztek. A tátogatók főteg külföl'di ál'l'ások, képzések, hirdethető

áttások után éľdek|'ődtek.

A rendezvényen í2 munkáttató/cég jel.ent meg több mint 194 áltástehetőséget, 19 fé|'e

munkakörben ajánlottak a megjelentek számára. A munkáltatók tájékoztatása atapján 3í
esetben tartottak felvételi bevélgetéseket, további tárgyalásokat í í fővel kívántak

fotytatni.

Nyáron egy mini á|'tásbcirze kerĺ'il't megrendez ésre, O6.27.én, ahol 13 cég jelent meg több

mĺnt 590 áttáslehetőséget, ?7 Íéle munkakörben ajánlottak a megjelentek számára. A

munkát'tatók tájékoztatása alapján 92 főve|, felvéte|'i beszélgetést folytattak, egy főt az ĺ^xl

NAPON felvettek, 25 főve|. további tárgyalásokat folytattak.

Az év utolsó átláskeresési informáđós napja pedig november 21-én került megrendezésre a

Kesztyűgyár Közösségi Házban. Aa eLőző mini áttásbörzékkel ellentétben, minden ídők

tegtöbb munkáltatóinak részvételével zajlott a program. 
^ 

17 munkáltató küttĺnbö,ző

pozíciókat kínáttak a áltáskeresőknek, akik felkésziilten, önéletrajzzal érkeztek a
rendezvényre. Két hasznos etőadás megtartására is sor kerütt.

Az első etőadó a Topgainers Kft. vezetóje volt, aki az értékesítőĺ szakma tehetőségeiről

beszélt. A másodĺk etőadó pedig az Óveges Répző szakembere volt, aki az intézmény

képzésĺ lehetőségeiről' beszélt.

Az év áttásbłizéit és álláskeresési informáđós napjait hasznosnak tatátták mĺnd a

résztvevők, mind a munkáltatók nagyon hasznosnak talátták. A munkál.tatók visszajelzése

atapján elégedettek voltak a rendezvénnyel, a megjelent álliískeresők magas végzettségge|'

és szélesköríÍ Ísmeretekkel rendetkeztet így tobbféte munkakör betottése sikeriilt.

Projekt neve: Nyári napközis tábor

Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő.testülete 9612012.. (|||. z2.) sz.

határozatában úgy döntött, hogy a nyáń napközis tábor helyszínéüt a Kesztyűgyár

Közösségĺ Házat jetölte ki, a Dankó utca ĺ8. és a Homok utca 7. száma alatti sportudvarok,

valamint az orczy-park használatával.

Az ideĺ nyári napközis tábor 2014. június í6.án indult, me|'y í0 hétig, augusztus 22.ig

tartott. Gyermekfelügyeletet és sokszíníí programokat biztosítottunk 8 órátót 16 óráĺg.
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lntézményÜnk koordinálta a nyári gyermekétkeztetéshez kapcsotódó fetadatettátást is a

Józsefvárosi Szociális Szotgáttató és Gyermekjótéti Központtal kcizös egyĹittműkĺidésben.

|dén nyáron 2o9 gyermek fordult meg a közösségi ház nyári napktiás táborban, mely

naponta 100-120 gyermek részvételét jelentette. A jelentkezett gyerekeket több kisebb

csoportba helyeztük et (10 év atattiak és ĺ0 év fel.ettiek). A csoportokban két.két fő
áttandó fetügyetetet biztosított a gyermekek számára, osszesen öt fő gyermekfeĺ'ügyetetet

hajtott végre, iltetve ot fő anĺmátor, valamínt továbbÍ két programkoordinátor biztosította

az adott nap programjait, és feladataĺt. A gyermekek étkeztetése napi három alkal'ommal

zaj[ott, amelyben segítségünkre volt a Lakatos Menyhért Áltatános lskota ebédtője.

A tábor első hetében a csoportok fetfedezték a kĺirnyék játszótereit, a détutáni

időszakokban pedig kézműves. és sportfoglalkozásokon vehettek részt. Kedden détetőtt TlT

Budapesti Planetáńumban A Nap családja című etőadást tekinthették meg a gyerekek. A

,,Napocska'' Halász Judit művésznő hangján szólt a gyeľekekhez és bemutatta távoli

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

kiilönleges vetítőmiĺszer; a planetárium-gép, valamint a több mint félszáz kiegészítő

effektus-vetítő és speciális vetítő gondoskodott.

CsĹitcirtokön a teljes csoport a Hajógyáń szigetre kirándult, ahol a szigeten tatátható

hatalmas csúszdaparkot és játszóteret használ.hatták egész nap. Az egýk játszótér maga a

csúszdapark, több hosszú egyenes és kanyargós, nyitott és fedett csúszda tatátható rajta. A

csúszdákon kívül tehetett hátóatagútban, és kötélhátókon mászni, mindegyik kivátó hatással

van a gyermekek egyensúlyrendszerére és a koordinációra.

A második héten a MinĺPoliszban jártak a gyermekek, mely egy olyan interaktív kiáltítás,

ahol a kicsik tetjes mértékben az ö méreteiknek megfele|.ően fe|'épített városkában egy

időre belebújhatnak a felnőttek bőrébe, így olyan tevékenységben is részt vehetnek,

amelyektől többnyire tĺ[Wa vannak. Néhány órára lehetett be|'ől.ük árus, orvos, pénztáros,

fodrász, hírmondó, autószerelő vagy szobafestő. A hety otyan cél't szotgát, ahol a
gyermekek közetebbről is megĺsmerhetik a felnőttek vitágát.

Csüt<irtökön a Veresegyhái Medveotthonba fedezhették fet a medvék vitágát. A

barnamedvéken kívül farkasokat és mosómedvéket is l,áthattak a gyerekek ąz 5,5 hektáros

területen. A területen 8 darab szűk bejáratú, öblös mesterséges barlang van elhelyézve.

Két, egyenként 160 négyzetméteres mesterséges tó van kĺalakítva. A természetes étőhely

miné|' tĺjké|.etesebb reprodukátása érdekében 1,5 hektáros fenyves erdő biztosítja az

elrejtőzést, és a fáramászás lehetőségét. Mindezek mellett egy játszótér, kitátó és

kisvonat is szórakoztatta a csoportokat.
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Pénteken a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Atapítvány munkatársai képmontázsokat

késátettek a gyermekekkeĺ' etfogadás, valamint a sokszínű társadalmunk jegyében. Kĺizben

a Kesztyűgyár Köziisségi Ház munkatársai Ĺigyességi feladatokból' áttó sorversenyt

szerveztek a gyermekeknek.

Júl.ius hónapban is számos kiránduláson vettek részt a gyermekek. olyan helyszíneket

szerveztünk, melyeknek nemcsak szórakoztató jellege van, hanem ami a tudásukat,

információállományukat is növeti. A kerĹiletben ta|'átható a Babil,on center - étmények

háza, ahol tudományos játékokban és történe|'mi ka|'andokban volt részük a tátogatóknak. A

Babílon Centerben olyan specĺális tanulási környezettel találkoztak a gyermekek, ahol az

inspiráđó és a közvet[en benyomás fokozottabbá teszi az információk elsajátítását, az

étményáradat segĺt a hatások feldolgozásában, azok rögziilésében.

Kalandos utazás részesei voltak a táboľlakó gyermekek, hiszen a Gyermekvasút nýtott
szerelvényeit is kipróbálhatták. Végső úti cét a János.hegyi Erzsébet kílátó volt, aho[ a

bátrabbak a legmagasabb pontig is e|.jutottak.

Á Közösségi Ház ebben a hónapban is megrendezte népszerű teheségkutató műsorát,

amiben a táborozó gyermekek bemutathatták tudásukat. Jutalmuk egy-egy hĹÍsítő jégkrém

volt.

Egýk tegnagyobb él'ményt a Csodák Pa|'otája és a Tropicarium adta. Á Csodák Patotájában

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

Tropicańumban pedig egy átfogó képet kaptak az esőerdők, az óceánok és Magyarország

étővitágárót.

A megújult otimpiai parkban tanulmányozhatták a vitág térképét, amelyen fém körcik

jelötik az olimpiák és paralimpiák hel.yszínét és évszámát, s meltettük pedig azok az

olimpiai sportágakra utaló sziluettek láthatóak, amelyekben a magyarok érmet szereztek.

Többen példaképként említették a magyar sportolókat.

A Budakeszi Vadasparkban különb<iző háziállatokkal, emtősökkel, madarakkal

találkozhattak a csoportok. A tábor ötödik hetének végén a Cakkumpakti Sánhaz l'átványos

bábelőadással szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat.

Számos alkalommal a kedvezőtlen időjárás miatt több zárt programot emelttink be a
kínálatunkban, így tátogatást tettek a gyermekek a äászLőgyÍĺjteményben, Ílletve a
Köz|'ekedési Muzeumban is.

Augusztusban is számos kiránduláson vehettek részt a gyermekek. A kerül'etben talátható

rendőrmúzeumot tátogatták meg e|.sőként a hónapban, ahot megismerkedhettek a

rendőrség torténetével.
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Egyĺk tegkedve|.tebb helyszín volt az Újnuaán található E[evenpark, rnely egy hatalmas

bettéri játszóházat fogl'at magába. Ezen az óńási játszótéren rengeteg játékot

kipróbáthattak a gyermekek: trambulin, katandpátya, krokodil, csocsó, léghoki, csúszdák,

mászófal'.

Ebben a hónapban is megtátogattak benniinket az Ú1 Nemzedék Plusz Kontaktpont lroda

munkatársai, akik kütönbĺiző játékos és |'ogikai feladatokkal. tették színesebbé az adott nap

programjait.

A Cakkumpaklĺ Színhaz ismét tátványos bábelőadással szórakoztatta a kicsiket és a
nagyokat.

Az utolsó héten több gyermek álma vált valóra azal, hogy megteknthették a Puskás

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

,Az utotsó héten a Fővárosi Áltat. és Növénykertben tett tátogatást a csoport, ahot

ajándékban kaptak egy.egy gomboc fagyit, illetve egy csoportképet a résztvevőkrőt.

A zárónapon számos játék és fetadat közÜl választhattak a gyermekek. Lehetőség volt a
mini ugrál.ó várban önfeledten ugľálni, szórakozni. A nagyobbak a trambulint

haszná|'hatták. Ezek a játékok nemcsak szórakoztatóak, de rendkívül hatékony

mozgásforma.

Mindezek mellett a fiatalok és családjaik részére rendelkezésre álltak a pĺng-pong és a

csocsó asztalok, metyek segítségével tisszemérhették tudásukat. A csocsó asztal a kisebb és

a nagyobb korosztály számára is. Egy kisebb foci bajnokág is megrendezésre került,

valamint egy sorversenyen is részt vettek a tátogatók. A fogtaĺ.kozás végén jégrémet, almát

és Ívólevet kaptak a résztvevők.

A tábor tcĺbbí napjait a Kesztyűgyár Kö,zösségí Ház programkoordinátorai és animátorai

színesítették ötteteikkel: kreatív foglalkozások, logikai játékok, sportjátékok, vetétkedők.

A Kesztyűgyár. Közĺisségi Haz idén harmadík alkalommal valósította meg sikeresen nyári

napkcizis táborát. lgyekeztünk tartalmas, szórakoztató és emlékezetes programokat

szervezni a gyermekek részére. A szĹil'ők és a pedagógusok visszajelzései is pozitívak,

örömmel fogadták a heti kétszeń kírándu|'ásokat. Megkösztjnték a Közösségi Háznak ezt a

lehetőséget, hiszen nem volt saját forrásuk erre.

Projekt neve: Zárt csoport

Szakmai háttér

Azárt csoport elnevezésű program előzményének tekinthető, hogy 20í1.ben a Kesztyűgyár

Közösségi Ház hívta életre az akkor Egészséges életmód és Ktirnyezetvédelem témakörben

elindított foglalkozásokat. A programľa meghívtuk a ktirnyező álta|'ános iskotákat, a Motnár

Ferenc Magyar- Angot Két Tanítási Nyetvĺĺ Á[tatános lskotát, a Deák oiák Áttatános tskotát,
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itletve a Németh Lásztó Áltatános lskola tanulóĺt. A program a 2014.es tanév

szeptemberétőt hasonló keretek között, de új tematikávat indu|'t et. A program során

á|'ta[ános isko|'áskorú gyermekek számára készítettünk egy órában, etőadásos formában,

környezeWédelem és kornyezet megóvás témakĺjrben egy interaktív csoportfogtatkozást. A

fogla|'kozás célja, hogy érzékenyítsük a gyerekeket abban a korban (7.13 év), arnikor még

Íormáthatóak, és megfelelően nyitottak ahhoz, hogy megismerjék ezt a problémakĺirt, és

fetĺsmerjék, hogy változásra van szĺikég, amelyben minden ember aktív ľésztvevő. Az
iskolai órákon nincs lehetőség arra, hogy minden szempontbót meg tudják beszélni, milyen

hatásai vannak, mĺlyen előzményei, mit jelentenek bizonyos fogalmak, vagy csak tisztába

kerütjenek atza|', hogy egy-egy anyag lebomlási ideje, mennyivet tútnyúlĺk egy ember

étetén. Az ĺskoták számára kedvező utóhatása lehet az, ha a gyermekek odafígyetnek

környezetiikre, és tudatosan gyűjtík a szemetet a megfetető hetyre. A tegtöbb

egyĹittműködő isko|'a ,,Zö[d iskola'', ami azt je[enti, hogy a tantermekben, és az udvarokon,

folyosókon is sze[ektíven gyűjtik a szemetet. Ehhez a szemlélethez, már fiatal'korban ki

kell alakítani a tudatos szemétgyűjtést, és ebben szerettünk volna szerepet vátta|'ni. Az
iskolai életen tútnyúló, akár a későbbi társadalmi szerepvállatásukban is szerepet játszhat

az, hogy tisztába kerülnek fogałmakkal.

A program leírása

A 2014.es évben a Németh Lásztó Áltatános lskolával, és a Molnár Ferenc Ángot- Magyar Két

Tanítási Nye|'vű Általános lskotávat működtÜnk együtt. A fent em|.ített iskotákbót, mĺnden

alsó tagozatos osztály, kivéve az etsős osztátyokat, részt vettek a fogtal.kozáson. A
fogta|.kozás el'ején negyed órás power point bemutatót tartottunk, ahot képek, ábrák,

videók segítségével szemlé|'tettĹink olyan foga|.makat, mint: gtobális felmelegedés,

vízhiány, olajszennyezés, szemét útja a szemetestőt újra a boltok potcáig. A kĺjvetkező

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

megtĺppetjék, mennyi idő szükéges egy adott anyag teljes lebomtásához. A példák k<ĺzött

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

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

álta[ánosságban a gyerekek nagyon atábecsiilték a bom|'ás idejét, 1.10 év közé tették a
lebomlási Ídőt, ám amikor szembesĹiltek vele, hogy bizonyos anyagok ezer' vagy akár mittió

évĺg is megmaradnak, nagyon meglepődtek. A fogtatkozás cétja az volt, hogy olyan

megdöbbentő, vagy érdekes anyagokat tárjunk a gyerekek elé, amit könnyen meg tehet

jegyezni, és ami egyértetművé teszi, hogy mennyire káros egyes anyagok jelenl'éte. A
gyerekek a tippetéses részt követően, rövid bemutatót tekintettek meg, otyan tárgyakból,,

amelyek szemétből készĹiltek, és mégĺs hasznos, és szép tárgyak szÜtettek betőtük. A
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programra heti egy alkalommal 2 órában kerütt sor. A foglalkozásokon a Keszýrigyár két

munkatársa vett részt.

Eredmények

A visszacsatolás az együttműködő ĺntézmények részérő|' megtörtént, és számun|<ra

örömteli, hogy az összes együttműködő iskola jelezte részvételi szándékát. A részvétel.i

szándék me[[ett, pozĺtív visszajetzéseket kaptunk a pedagógusoktót, ittetve a következő

fétévben meghívást kaptunk a tavaszi időszakra tervezett egy hónapos kĺjrnyezetvédelem,

és ktĺrnyezet megóvás hónapra, a Deák Dĺák Áttal'ános |sko[ába, amit nagy

megtiszteltetésnek tartunk. A gyerekek részéről minden foglalkozás végén röviden, pár

mondatban várunk visszajelzéseket, és itt azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon

érzékenyek az állatok, és novények védel.me ter[iletén, minden gyerek kiemel'te, hogy

számára milyen fontos, hogy részt vegyenek a megelőzésben. A szelektív szemetes

fontosságának fetismerését és napi használatát tekintjiik a teginkább kézze|.fogható

eredménynek, erre vagyunk a tegbÜszkébbek.

Projekt neve: Hip.hop tánc

fo14 -es év a tánccsoport számára ismétetten aktív és eredményekkel teti vo|.t. A

feltépések a következőek voltak:

. FMK 2014.of.16.(Vendégszereplés Dance Factory gátán)

o Kesztyíĺgyár 2014.02.21. ( Farsang)

. Sport Liget 2014.03.?9.

o V. Keri'lleti fettépés 2014.03.30. ( lvjuk a belvárost)

. Michael Jackon FLashmob 2AM.A5.06.

. Hajógyárl7árő Paryt (Pink Club) 2014.05.10.

o Sleep Walkers országos Hip Hop Verseny 2014.05.11.

. Felkérés Gods not Dead 2014.05.28. ( Video forgatás)

. LL Junior / Ütótt az őra l 2014.07.25. ( Video Ktip)

o Eva Funky országos Hip Hop Verseny 2014.11.08.

r Dance Force lLiar 12014.11.28. (Video forgatás)

. Dance Force /Míkutásgyár /2014.1?.19. (Video forgatás)

2013.ban í5 fővel indult a csoport, jelenleg 40 aktív tagunkvan, melyből átl.agosan 30 fő

ál'|'andóan je[en van a próbákon. 2014-es évben a Dance Force csapata megpróbátta minét

jobban megismertetni magát a kerülettel, számos felületen hirdették magukat.
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Ebben az évbe, a sikerekben bízva, megméretették magukat egy országos hip-hop

Versenyen' ahol a gyerek csoport (7-14 éves korig) országos 3. hel,yet ért el, a nagy csoport

(í4 éves kortól fetfete) pedig országos 1. helyet. A nagy csoport tagjai több nemes

felkérést is kaptak pt. videoktipek,(LL.Junior), éjszakai szőrakozóhelyeken való szereplés,

aho|' bĹiszkén vá[la[ták, hogy Dance Force tagjai.

201S-ben a tánccsoport cé[ja, hogy minél szélesebb körben elterjedjen,

ezért egy videó megosztó csatornára töltenek fel olyan videókat, melyben megpróbátják

bemutatni a csapat szerepléseit.

Projekt neve: ivodás rnozgásÍejlesztő torna

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

Wesley ivodábót érkező 3.7 éves korú gyermekeknek. Átlagosan 1o-1z íő érkezett a

fogla|.kozásra. A Wesley ovoda nem rendelkeäk tornateremmel, ą gyermekek többségére

jellemző, hogy kĺcsi lakásokban laknak, ahol a takók tétszáma nagy. Mindegyik gyermek

tĺibbszörtisen hátrányos helpetű. Az étettérbőt fakadó helyszűke következtében a

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

mozgásoknak a kimaradása nagy gondot jelenthet ískolába kerülés esetén, hiszen a mozgás

és a tanulás szoros iísszefüggésben vannak egymással.

A gyermekek mozgásai összerendezetlenek, mozgáskoordinációjukon látszik, hogy

éretlenek, az életkoruknak megfelelő mozgás kivitel.ezését csak néhányan sajátították et.

A fejtesztő foglalkozásokat változatos formában ál.l.ították tissze. Gyógytorna elemek is

ker[ilnek a gyakorlatokba, megelőzve a tartási problémákat, túdtalp-, geńnc

deformitásokat. Etőtérbe kerĹilt a nagymozgást, egyensúl'yérzéket, figyelmet, hallást,

ritmust gyakorló fejlesztő feladatok is.

Az óvodás csoportra je[[emző, hogy nagyon szívesen jöttek a fogtalkozásokra. Minden

esetben olyan nagymozgásos feladatsorok is keriil'tek a foglalkozás elemei közé, me[y

esetekben a gyermekeknek tehetőségük nyítt futkározni, így áttóképességiik növelhető,

mozgásĺgényĹik kietégíthető volt.
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Projekt neve: Míkutás

Szakmai háttér

A Mikutás egýk kieme|.kedő szerep|.ője a gyermekkori téleknek. Már gyermekkorban segít

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

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

figyelmeztetést. Programunk megvalósítása során ezeket a szempontokat tartottuk

elsődlegesnek.

A program leírása

20ĺ4. december 5-én dételőtt Mĺkulás napot szerveztĹjnk a Magdolna negyed óvodásainak.

Két óvodábót (szűz utcaĺ, koszorú utcai) közet 80 gyermek jelent meg a rendeaĺényen. A

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

fötdjén címmet. Az etőadó - a Színházikó Társulat - nagyon sok da[[a[ és inteľaktív

tevékenységgel egészítette ki a mĺÍsort, ezáttal vonva be a gyerekeket. Az etőadás végén

megérkezett a Mĺkulás, aki csomagokat osztott a gyermekeknek. Az óvodások dalokkal,

rajzokkal ktjszönték meg a kapott játékokat. A program végén tehetőségÜk volt a

gyermeknek gipszfi gurákat festeni' melyet elvihettek magukkal.

Eredmények

Prograrnunkkal sikerült azt elérniink, amĺt szerettünk votna: a gyermekek szóľakozás

közben fejlesztették az énekhangjukat és a mozgásukat.
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2. Magdolna Negyed Program !l|. áltaĺ finanszírozott programok

2.t. T2 - A Kesztyűgyár Közosségí Ház programjaí

Projekt neve; Nýtott ház

Szakmai háttér

A ,,Nyitott ház,, programunk a 2014. évben is nyitott kapukkat várta a betérő látogatókat. A

pľogram maga a Ktizosségi ház egy alap szotgá|'tatása. A kezdetektőt színesíti a ház

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

Az alkalmakat, mint egy szocĺalizációs eszktizt használjuk a fiata|'ok körében. A csoport

alatt, a fiatalok és a betérő látogatóknak egy szabályrendszert ketl tudni be tartaniuk,

amelyek az együttélés nehézségeÍben segíthetnek a mindennapi életben. Társadalmi

normák betartásávat tudjuk segíteni a vendégeinket és motiválni, hogy a ,,Ház.on'' kívüli

magánéletbe is célravezető lehet a normakövető magatartás. A program szabadidős

eszkozöket sorakoztat fel a betérő tátogatók számára, amelyeket aktívan használhatnak.

Csoportos játékaĺnk a csocsó, ping-pong, foci és egyéb csapat sportok mettett a stratégíaĺ
játékok is szerepet kapnak az alkalmak során. Társas és csoportos játékainkkat

ösztönözzijk a fiatalokat, hogy meg tanuljanak egymással megfelelően kommunikálni,

ĺ|'letve a társas kompetenciákat sajátítsanak el a Kesztyĺĺgyár közösségi ház szabá|.yaĺnak

betartásával.

A program leírása

Nýtott Ház programunk heti két alkalommal kedden és csĹitörtökön kerül megrendezésre a

Kesztyíĺgyár terĹiletén alkalmanként három órán keresztül. A játékok során olyan

kompetenciákat sajátítanak el a részvevők, amelyeket az élet egyéb terÜteteÍn is

hasznosíthatnak, ilyenek pétdáut a megfel'elő társas kommunikáció, el.fogadás, alázat,

tiirelem, etfogadás stb. A nyitott ház alkalmaít, a látogatóknak igényeinek éľten építjük,

melyet az idelátogatók ötleteĺkbőt átt fent. Ezen igények vísszaje[zéseit a munkatársak

rögzítik, és ez á[ta[ szablyák szemétyesebbé a programot. illetve az ĺdőjáráshoz igazítjuk.

A tétĺ ĺdőszakokban főként a zsibongóban és a piros teremben szolgálunk szabadidős

játékokkat' a tavaszi és nyári alkalmakat kint tartottuk az udvaron, majd a második

fétévben lehetőségünk adódott egybe nyitni a Homok utcaĺ sportpátyát a házzat, így

nagyobb terünk lett az alkalmak tebonyotítására. A programon a ktivetkező lehetőségek

ktizül vá(aszthattak a tátogatók:
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. csocsó, píng.pong, fođ, kosárlabda, tollaslabda, egyéb l,abdajátékok,

társasjátékok, sakk, kártyajátékok, egyéb készségfejtesztő játékok, sor játékot

sor versenyet ügyességi játékok. A játékok kĺizüt ĺs a legsikeresebbek a következők

voltak: csocsó, pĺng-pong, foci, tollas[abda, kártyajátékok, sakk, malom. Ezen

játékok tudták legjobban tekötni a kliensek Íigyetmét.

.-] Eredmények
lin..: 

A programon átlagosan, mint egy 30-40 fiatat vett részt a Magdotna negyedbő|', illewe a

i i környező ĺskotákbót. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a tátogatók nagyon szívesen
L- | 

betérnek horzánk, mert nagyon szeretet és elfogadó kcizeg fogadja itt oket. A számok

i..| olvasatában az iskolai időszak erősebb vo[t, mint a nyári időszak.
i-, i

Részvételi adatok
700

600

500

400

300

zoo

100

0

r Értékesítés

1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4' negyedév

i:'i
i'i
1.. I

ĺ ii:: l
l:r|
lll;:l
Đ!]

tj

l'j

il
i".ĺ

Ĺl

riÍ]
l--.,j
t_l

l.:It.l
L]

II
i_1

ĺ'i
LI

ĺ-'l
l:t
Lü

ľĺ
LJ

i:l
i_i

Megfigyethető vo[t, hogy az iskola után a környékrőt nagyon sokan betértek hozzánk.

Együtt működéseket kötöttÜnk az ĺskotákkal, és személyesen jártunk ki népszerĺisíteni a

programokat. A fogtalkozásokon a gyermekek kipróbáthatták magukat o|'yan játékokban

metyek az élethelyzetiik, vagy a lehetőségeik miatt nem adódtak meg nekik (pt.: csatádi

helpet, vagy az iskolán kíviit máshol képességfejlesztő fogtatkozások híján nem

biztosított). Ezen játékok alatt felfedezhettek magunkban azon új képességeket,

érdektődésĺ köröket, amelyekben megtaláthatták magukat. Több, hozánk tátogató

gyermek dicsekedett e[, hogy kerületi versenyeken nagyon jó eredményeket ért e[, és

nekünk is köszönheti, hogy nálunk gyakorothat hétről hétre.

t-lil
LJ

r-l

u



,l
.,,,1jili

,:i
:.' .ĺ
ii

i:..1
l.:'.1
Ła-J

!:.:?l

|];á
||'Í.
łi!1

ffi
ĺ$;i
E.á

C:'rl
ĺ:lĄ

litl
ĺjiI

i;-t
:,.:!
i'::ĺ
'di:.!

ill
i.i1

ľ.il
lrj
[iĺ

j-i
:i
Lil

:'..'ł

i'i
i i:l

!:'i

iI
irii

Projekt neve: Kézműves foglalkozás

Szakmai háttér

A kézműves program évek óta alapprogramja a háznak, mindenkĺ számára könnyen

etérhető és igénybe Vehető, így a programokra érkező gyermekek és fetnőttek létszáma és

egyben ĺisszetéte|'e gyakran változott. A programon résztvevők elsősorban a Magolna

negyedben é[ő emberekbőt átl. A program során nagy hangsúl.yt fektetünk arra, hogy a KKH

házirendjének megfeletően viselkedjenek a résztvevők. A program cé[ja, hogy a résztvevők

ne csak hasznosan tcittsék e[ szabadidejüket, hanem apró dísztárgyakat, használatÍ

tárgyakat készítsenek el'' Az etkésített tárgyakat, rajzokat, festményeket, haza vihessék

másrészt az elkészített alkotásokkal díszítsük fet a programhelységet. Cétunk továbbá

olyan szođalizációs sántér kiépítése ahol a hozzánk betérő tátogatók megtanulhatják,

etsajátíthatják az elíogadott társadalmĺ normákat.

A program leírása

A program heti két al'katommat valósult meg, hétfői és szerdai napokon' atkalmanként

kettő, iltetve három órán keresztÜl a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

A fogtalkozás elsődleges célcsoportja a gyermekek, de ettő|. filggettenül egyre több

a[kalommat szülők, nagyszütők Vagy fe|'nőtt testvérek és egyéb hozzátartozók is jelen

Voltak, ittetve aktívan részt vettek a fogtatkozásokon. Mĺnden détutánĺ tevékenységĹinket

úgy áttítottunk össze, hogy legyen egy könnyebb és egy nehezebb fe|'adat a részwevők

számára. A kézműves foglalkozásokat m.inden alkatommal az adott hónap ünnepei,

hagyományai kciré építjilk fel. A kézműves csoport egyik hozadéka, hogy a betérő vendégek

az aktív szabadidőtŕjltés mellett beszélgethetnek, élményeiket, illetve mindennapjaikat

e|'meséthetÍk egymásnak. A programon elsősorban olyan képességeket fejlesztĹink, amelyek

elengedhetetlen a gyermekek korosztályos fejtődésében. Ezen képességek kéz és szem

koordinácĺó, tér és forma érzékelés valamÍnt színkombinációk megismeÍtetése.

Eredmények

Eredmények tekĺntetében azt mondhatjuk €l, hogy igen sikeres évet zárhattunk.

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

fórumon is meghirdettük web oldatunt iskolák, helyĺ újság, illetve a Magdolna negyed

takói számára szórólapon, plakátokon népszerűsítettük. E módszerek segítségével nagyon

hatékonyan működött a program. Az alkalmakon a résztvevők közŕĺtt nagyon sok fĺatal

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

vál.tozott a kézÍigyessége, ezáltat jobb jegyeket vihettek haza' Járnak be hozzánk olyan
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komplett csal'ádok, akik a legkisebbtőt az apukáÍg ĺtt töttik et az időt. Az o visszajetzésĹik is

azt erősít meg, hogy hasznos, érdekes, kreatív csoportokat tudtunk nyújtani Vegyes

korosztálynak egyaránt.

A közös játékok nagyon fontosak a csoportban, hiszen az elÍsmerések, poátív

visszajelzések segítik az egyén fejtődését. A társas visetkedésĺjkben poätív váttozás

mutatkozott, fogékonyak lettek egymásra és érzékenyebbek a problémákra. Megnyíltak

egymásnak őszintén elkezdtek kommunikálni, bizalommal fordultak egymás feté, otdódott

a testi kontaktus, bátrabban vették fel a szemkontaktust. Segítséget mertek egymástól ĺs

kérni ha egy fetadatná|' etakadtak. Több intézménybőt érkeztek hozzánk önkéntesek

kÜlftjldrőt, betfötdrőt egyaránt. ot< a mi munkánkat segítve tették színesebbé az

alkalmakat. A gyerekek megismerhettek kĹ]tfĺjtdről érkező embereket, az itt tévő

résztvevők megpróbáthattak a maguk módján kommunikálni a vendégekkel, mert

kíváncsiakvoltak, hogy honnan és miért jottek pont hozzánk.

ProjeK neve: Családi délután

Szakmai háttér

A program célcsoportja a Kesztyűgyár Közösségi Haz fiatalkorú látogatóibót á1[ etsősorban.

A foglal'kozás cél'ja, hogy otyan teret adjon, minden o|'yan témának, amely a fiatalok

számára érdekes lehet. Alapvetően a csatádok bevonzását is célul tűzte kĺ a program, de a

ktirnyéken l.akó csatádok, halmozottan hátrányos hel1zetben vannak, nem ritka a drogos,

vagy börtönbüntetését töttő szü[ő, 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 hangsúl'y, itletve a játékon. A játék azért fontos, mert szabályok

mentén halad, ami mindenki számára ktitelezettségeket, és tehetőségeket tartogat. A

beszélgetés pedig azért kiemelt, mert a játékok során megtapasztatt fesztiltségeket, vagy

érzéseket a tegritkább esetben szokták megbeszélni egymással a csoport tagjai. |tt minden

j áték mán kijtelező levezetésként' mindent átbeszél.Ĺjnk, kibeszéti.ink.

A program leírása

A foglalkozás során kapcsolatba keriiltünk olyan gyerekekkel, akik a kesztyíĺgyár egyéb

programjairót érkeztek, de voltak, akikke[ csoportos formában, előre leszervezett iskol'ai

együttmíÍktidés kapcsán vott szerencsénk együtt dolgozní. A csoport tagjai tehát volt, hogy

ĺsmerték egymást, de vo[t, hogy tetjesen idegenek voltak egymás számára. A teginkább

i'lil
i....i

i-'l
ĺ.'I
l_,i

irĺ

i' ,1

i:l

ilil

il
l.J

tlll
LJ



I

akkor tudtunk mélyebb témák felé eMnni a csoportot, amikor a tagok megbíztak

egymásban, és .ismerték a gyengeségeket, erősségeket. A szütők, rokonok, barátok

jelenléte bizonyos témákban kcinnyebbséget okozott, azonban vo[t, amĺkor az ismeretlen

csoporttagok nyíttak meg egymásnak. A témákat tekinWe a csoport tagjai adták a tegtöbb

ĺitletet, illetve ők alakították egy-egy beszélgetés hosszát ĺs. Azokra a témákra, amiről

többet beszéltek volt, hogy két, három alkalommal is vĺsszatértünk, de sok esetben a

játékokat Ís átemeltük a fog|'atkozások között. A játékokat a tegtöbbször megpróbáltuk

hozáigazítani a témához, illetve a csoport összetételéhez, a fogtalkozás adott cétjához.

Amennýben a csoport tagjai nem ismerték egymást, hangulatoldó úgynevezett jégtörő

játékok kerültek előtérbe, de ha egy osztállyal kellett együtt dolgoznunk, a kooperációt,

és a csapatszellemet erősítő, játékokat emettĹik be.

Eredmények

A csoportban igen nagy rotáció alakult ki, hiszen a fiatalkorú gyermekek nem fettétlenÜt

jártak rendszeresen a foglalkozásra, a rendszertelen, időnként visszatérő tagok voltak a

jellemzőek. Ennek okán vontuk be a munkába, az iskolákat, és osztályokat, illetve emiatt

szeryeztünk te nagyobb l'étszámú csoportokat is. Az iskoták jelezték, hogy a következő

évben is, szeretnének egyĺ'ittműktidni, és szívesen csatlakoztatnak új csoportokat a

programba.

Projekt neve: Kesztyűgyári Családi nap

Szakmai háttér

A Kesztyűgyári Csatádĺ nap a Magdolna Negyed Program ||l. keretében megvalósuló

program. Célja az egyĹitttét örömének kifejezésre juttatása, a szabadidő egyÜtt.töltésévet

erősítendő kozösségĺ egyiivé tartozás megszĺlárdítása. Továbbá fontosnak tarjuk azt, hogy

a családoknak olyan színvonalas, interaktív, tanulságos programokat biztosítsunk,

amelyekkel köztisségi tevékenységünk alapelveit Ís közvetíteni tudj uk.

Az e|'múl't évek vĺsszajelzései atapján a családokban nem fordítanak elég minőségi időt a

kommunikációra, ezért a csatádi nap programját áttatában úgy próbáttuk felépíteni, hogy

ráirányítsuk a figyel.met ennek fontosságára. Hiszen ez az egyik alapkövetelménye a

kiegyensúl.yozott és harmonikus családnak.
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A program leírása

A csatádi rendezvényeken kreatív és pihentető programok sokasága vehető igénybe a

felnőttek és gyerekek résizére egyaránt. olyan játékokat, programokat válogattunk össze,

ahol gyermek és felnőtt egyÜtt alkothat, játszhat és fedezhet fet újdonságokat. Kreatív

kézmiĺves Íogl.al'kozásainkról. saját készítésű ajándékot, vÍdám versenyeÍnkről új közös

élményeket vihet haza minden résztvevő.

Minden hónapban megrendezésre került egy családi nap, melynek témáját á|.talában az

adott hónaphoz kapcsolódó ünnepek, évszakok, események határozták meg. Januárban a

szórakozásé volt a főszerep: ugrátó vár, arcfestés és játékos feladatok közül vátogathattak

a résztvevők. Februárban a farsangi időszakot elevenítettük fet. ahol jelmezeket és

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

farsangi családi nap részeként megvalósított táncházon vehettek részt.

Márciusban tavaszváró csatádi napot szerveztiink; melynek fő eseménye a családi ĺitpróba

verseny volt (Kézműves foglalkozas - tavaszi virág elkészítése; Katica pöttycitő - a katica

,,pöttyeibe,' kellett bel,etalátni üdítős flakon kupakjaival; Józsefvárosi.Kesztyűgyári Kvíz

kitottése; Ügyességi sportjátékok; Vitamĺn bomba recept összeá|'|'ítása).

Ápritisban a programra érkezők egy húsvétĺ játszőház részeseí lehettek, melyen ttibbek

közott a tojásfestés Ętetmeit fedezhették fel. A tojásfestés után a tojásokhoz

papírkosarat készíthettek, műfĹĺvel díszíWe. A program során egy nyuszi ĺs ellátogatott a

Köziĺsségi Házba, kosarábót nagyon sok hímes tojás kerĺitt e[ő, megajándékozva ezz;eĺ a

gyerekeket.

Májusban a Nemzetköá Gyermeknaphoz kapcsolódóan szervezte a Köz<isségi Ház a

programokat: 1. Arcfestés: egýk tegkedvel.tebb programeleme a Köztisségi Házba l'átogató

gyermekek számára. 2. Mini ugrátó vár: E[őnye, hogy hosszabb időre teköti a kisebbek

figyetmét, játékos, vidám és fejtesztő formában. 3. A kézműves foglalkozások keretében

saját játékokat készíthettek (pl. malom). 4. A program része volt egy bábelőadás,

Lambínusz a kis hernyó címmel, mety minden korosztály számára nagy étményt nyújtott,

hiszen a bábfelszeretés és a bábok' a díszletek, ketl.ékek mrivészi tátványt és magas

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

Júniusban Ĺigyességi és játékos feladatban próbáthatták kÍ magukat a Közösségĺ Hazba

tátogatók (pt. cétba dobás, logistory, stb.). Jritiusban Vizi.dĺti vetél'kedőben

ügyeskedhettek kisebbek és nagyobbak. A páros gyakorlatokban egy vízzel teli lufit keltett

egymásnak dobni, minden dobásnát egy l'épést hátrátva, úgy hogy nem durran e[ a lufi. A

19
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csoportos gyakorlatok kĺiztjtt szerepelt, a ,,touasozzunk, kicsit másképpt'', mely azt
jelentette, hogy egy vízze|, teli poharat ketlett a csapattagoknak eljuttatni A pontból B

pontba, úgy hogy pontosan annyi víz maradjon a pohárban, mint amennyivel elindultak.

Lehetőség vott még egy a fatra fel'rajzott céltáblát eltatátni vizes szivaccsal, mettyet

pontokat szerezhettek a csapatok.

Augusztusban is számos játék és fetadat közül választhattak a gyermekek. Lehetőség vott a

mini ugrátó várban önfeledten ugrálnĺ, szórakozni. A nagyobbak a trambulint

használhatták. Mindezek meltett a fiatalok és csa|'ádjaik részére rendelkezésre álltak a

ping.pong és a csocsó asztatok, melyek segítségével összemérhették tudásukat.

szeptemberben foci. és csocsóversenyt hirdettünk, valamint egy 20 méteres akadátypályát

is feláltítottunk a versenyzők részére. októberben a programot egy öt áttomásra épÜtő

játékos vetélkedőre építettiik fet. (Találd ki! - í0 fűszernövény köziil' ötot ketlett

felismerni, szaglás, il|'etve íztelés út;án. iriástĺrałó - Egy nagyméretű őszi tájkéPet több

darabra vágtunk, s aki sikeresen kirakta, rnegkapta az aláírást. Cétba dobátó - Egy három

emeletes torony ablakaĺn kellett betatálni a megfetelő számú tabdával. KézmtÍves

fogtatkoziís keretében egy kínai támpást készíthettek. Akadátypátya - kütönböző

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

A hidegebb ősz megjetenésével egy egészségnapot szervezttink, me[y tĺibb alternatívákat

kínátta fel az érdektődők számára (BMl számítás, vérnyomásmérés, teszt kitdltés,

gyÜmölcs- és zöl'dségtálak, koordĺnáđós torna' ügyességi játékot Salsa oktatása). A

decembeń csatádi nap első. felében karácsonyi díszeket és ajándékokat készíthettek a
gyermekek csatádjuk és munkatársaink segítségével'. Lehetőség volt mézeskalács dísátésre

is. A program második felében Szabad-e bejönni címmel a karácsonyi hangutatot idéző

bábetőadást tekÍnthették meg az érdeklődők.

Eredmények

A 20í4.es éwel' egy taľtalmas évet zártunk. Számos kozösségi programot kínáltunk fet a
Közösségi Hiízba tátogatók számára. Tapasztalataĺnk atapján az e[mú[t évekhez képest

több szĹjtő képviseltette magát a rendezvényen, mely annak is kösztinhető, hogy bőVítettĹik

azoknak a feladatoknak a számát, melyek a fetnőttek számára is élvezhető elfoglattságot
jelentettek (táncházak, spórotási tippek, takásdekorációs ötletek, egészséges é|'ďmód

tanácsadás, stb.).

A réľztvevők száma az atábbíakban alakult:
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ł..; l!:Li A résztvevők száma az etmútt évben egyenletes számot mutat. Nagyobb kiugrások nem

il észtelhetők.
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A program etérte a cétját, nemcsak a szabadidő hasznos ettöttését bÍaosította, hanem
7:| . | .! l . ^|:|''^^.. '-!.-- |-L-LĽ.!-:.... -.-^--^|.^:.. 'ij'i lehetĺĺséget teremtett arra, hogy azok a családok, akiknek nincs lehetőségük gyermekeik és
Ĺj

saját maguk számára érdekes vagy akár hagyományápotó programokat biztosítani, azok a
ĺ:j Kesztyűgyár Kozösségi Ház programkínálatában megtalál'hatták a számukra tetsző
i.:..i

programot.

r-l
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ľ.li Projekt neve: Bolhapiac
ľ.;.ltjl Szakmai háttér

EI
iiji A Kesztyűgyár Közösségi Ház cé|'csoportja elsősorban a Magdolna negyed takóibót átt.
|jJ

Többségében otyan halmozottan hátrányos helyzetű család tátogatja a Bolhapiac
FIi;i programot, amely csal.ádoknát a ruhák, játékot használati tárgyak megvétele sokszor
TJ

gondot okoz. A program erre próbál megotdást ta[á[ni, úgy hogy a pénz, ne kerülhessen
ttliĺi bele a tárgyak köríorgásába, csupán a kínálat, és a kereslet határozza meg azt, hogy
l.:iíi

valamĺre van e szi.ikség vagy nincs.

ĺ;.'ił

t A program leírása

ęi A Bothapiac házirendje Jót ktivethető szabályok atapján működik. A Bothapiac kínátatábót iEJ csak az választhat, aki behozott tegatább egy terméket. A behozott termékeket a i

|.:'i kesztyűgyárÍ dol.gozók fetírják egy ,,kesztyťjgyän adatlapra''. Amennyi terméket behoztat
i 1 l !t 

^ 
L -L -_-!Ł L^-*!|.^|.!J --^-!L^ .....-.^.- !Ĺ-l annyl egységet tünteti.jnk fel az adatlapon. A behozott termékekért cserébe, ugyanannyi

t-'1

ĺ1 2!
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darabszámban vĺhet e[ a programról termékeket. A tárgyak csupán csak darabszámban

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

nern számít, de fehérneműt, és használhatatlan áttapotban tévő tárgyakat nem veszünk át.

Egy leadott áruért egy egységet kap a látogató, ami tetszés szeńnt beváĺ.that a tobbiek

á[ta[ leadott árubó|. áttó késztetbőt. A program célja az, hogy cserekereskedelemhez

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

számára hasznos e valami, ne eE, hogy módjában ál[-e azt kifizetni. A program egyik fontos

része még, az utolsó fé[ óra, amikor bármi, ami még a Bolhapiac terĹiletén tatátható

lngyenesen elvĺhető. Ez az úgynevezett ,,szabad a vásár,'.

Eredmények

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

Kesztyűgyár Közösségĺ Házban. 60-7a fő jetent meg átlagosan' egy.egy atka[om során. A

program kivite|,ezésében minden alkalommal a Nagycsaládosok Egyesülete segített, akik

ruháĺkkal, használat tárgyaĺkkat járultak hozzá a bolhapiac hatalmas kíná|'atához.

Korosztályt tekintve a legkisebbektől, az idős emberekig mĺnden életkorú, és nemĹĺ ember

képviseltette magát. Gyakran a péntek détutáni időpont miatt párhuzamosan egyéb

kesztyűgyárĺ rendezvény is volt, teggyakľabban gyermekprogramok, íev azok, akik

gyerekeikkel érkeztek is megta|'álhatták a megfelelő időtöttést gyerekeíknek, míg ők

keresgé[tek.

PĘekt neve: Hangolj Rá!

Szakmai háttér

A Kesztyűgyár Közösségi Hłíz étetében egýk változatlan közkedvelt programja a ,,Hangolj

Rá'' tehetségkutató Verseny volt. A program immár négy éve hónaprót hónapra várj színes

előadásokkal a Magdolna negyed takóÍt. A házba betérő tátogatóknak biztosított a jó

hangulat az alkalmakon. Fontosnak tartjuk, hogy a készségfejtesztő fogla|'kozások mellett,

megfelelő szórakoztató programokon is lehetőséget biztosítsunk a mindennapi feszültségek

levezetésére. Ezen alkalmakon közösséget alkotva jól tudják érezni magukat, feloldódnak

és nem utolsó sorban színvonalas szórakoztató programban vehetnek részt a hozzánk

betérő tátogatók. A zene, a tánc egy olyan eszköz, amely segít a mindennapi étet

feszültségeinek tevezetésében. |llewe teret ad, hogy a ktirnyek takói (idegenek, ismerősök)

összejöjjenek és egy kö'zösséget alkotva, ismerkedjenek, jól érezék magukat. A kö'zösség,

az egymással szemben fetáttított etőítéteteket ilyenkor le tudja Vetni' és egy kĺizösségként

tudnak együtt szórakozni, félre téve az utca feszültségeĺt.
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A program leírása

Hangolj rä programunk minden hónap első pénteki napján kerĹitt tebonyol,ításra a

Kesztyíigyár Közösségi Ház épütetén betí.it. A nyári időszakban a gyakran tartottuk a Ház

belső udvarán, de vott alkalom, amikor kihasználva a Homok utcaĺ sportpálya adottságait ki

vittiik hátra a programot. Téti időszakban a házon betÜt az internet teremben bonyolĺtottuk

le a tehetségkutató versenyt. A programon részwevők kipróbáthatták magukat a közönség

előtt zeneĺ, ének, tánc, karaoke számokban. A feltépők otyan kompetenciákat tanulhatnak

meg, amelyek segítik az egyént a saját fejlődésükben. Le kell vetkőzniĹlk fétetmeiket és fel

ketl. váltalniuk egymás el.őtt a produkcÍójukat. Ezen fellépések segítik a fiatalokat, hogy

mások előtt meg szólaljanak, fetváttalják érzéseiket, gondolataikat, amit később az élet

számtalan terĺil.etén tudnak majd hasznosítani. A tehetségkutató atatt felfedezik saját

magunkban azon értékeket, tulajdonságaikat, beáltítottságaikat, melyek vonalán érdemes

lesz elÍndulniuk az é|'etbe

Eredmények

A program sikeressége megkérdőjelezhetetlen a ház é|'etében. Átlagosan 40-ó0 fővet

számothatunk ezen alkalmakon. A Magdotna negyed lakói nagyon szívesen tátogatták a

tehetségkutató versenyt. Nagyon kiegyensúlyozott volt a [átogatottság, amĺ a program

sikerességét igazolja vÍssza.

Létszám a]aku|ása esetsz áml negyedév
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Számos tehetség ki tudott bontakozni a programon, melynek eredménye az lett számukra,

hogy más tehetségkutató mijsorokban szerepelni tudtak. Az egyik fiatal tehetség pétdáut az

,,Ének Ískolája'' míĺsorban szerepelt, és az óta is ének tanárhoz jár, és képzi magát.

Emellett számtalan fiatal táncos képződik nálunk a Kesztyűgyárban gyakorló

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

felfigyetjenek a tehetségekre.

Projekt neve: Felnőtt lnternet

Szakmaĺ háttér

Elsősorban a kerĺjtet lakosai számára biztosított ĺnternet horzáférést, akik számára a

tehetőség nem adott, hogy az áttag áttampolgárhoz hasonlóan részesülhessenek a

Vitághátón keresztül a társadalmat érintő ĺnformáđókból'. A xX|. században az

informatikának kószönhetően az információáramtás sokkal hangsúlyosabb, mint korábban

vataha is vo[t. Számos olyan áltampotgár van, aki számára nem adatott meg' hogy

felzárkőzon, lépést tartson a technológiai fejtődésset, hogy tépést tartson a vi|'ággat. Ezen

szemétyek számára biztosított a progíam hozzáférést a világhátóhoz, melynek segítségével

a munkaerő.pĺacon való megjetenés (is) hatékonyabb volt számukra.

A program leírása

A cél a kerlilet felnőtt lakosa.i számára internet hozzáférést biztosítani. Ennek a célnak

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

mindenki számára, ezzel is elősegítve bizonyos társadatmi rétegek fetzárkóztatását. A

felzárkóztatás mellett általános ismeret átadás is megvalósutt, mely érintette a helyes

eszközhasznátatot és az ĺnternetes társadalomban a vĺselkedési formákat. Aa

eszközhasználat elsősorban a rendeltetésszerű használatra vonatkozott, iltetve az ehhez

társuló viselkedési formákľa. Az internet használat során megtanulhatták miképpen kett

helyesen alkatmazni és használni a ki'itĺinbĹjző online fetĹileteket, a postafiókok beállításait,

s a tegfontosabb a[kalmazások k<izĺjl, a böngészők jetentőségét és létjogosultságát az

internet használatakor.

Eredmények .. . .

A tátogatók száma alkalmanként 20.25 fő vo[t. Rendszeres tátogatók sok esetben már saját

eszközeĺkket vették ígénybe a szolgáltatást' s az okos telefonok megjelenésével már vinte
mindenki számára ez a lehetőség adott vo[t. Természetesen ä programon megjelenő
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szemé|'yek minden egyes alak[ommal, egy picivel köze|'ebb jutottak a helyes internet

használathoz.

ProjeK neve: Csámpai Rozi festőmíihely

Szakmai leírás

20O8-ban a Kozosségi Ház nýtásának évében már jelen volt egy festő szakkör, amel.y 20í 3-

ban festőműhettyé alakítottunk át. A fogla|.kozás célcsoportja elsősorban a Magdolna

negyedben [akó, tanuló, dolgozó vagy valamityen kötödésset bíró fiatal' és felnőtt egyaránt.

A hozánk tátogatók általában valamilyen szempontból hátrányos hel.yzetűek, ezért

alacsony kĹiszöbű a fogta|'kozás. Sok gyereknek mi tanítjuk meg a megfelelő ceruza' ecset,

festék használatát.

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

rajztehetségĹiket szeretnék kibontakoztatni, valamint, ha ĺgény merül fe[, a vizuátis

kultúra miivészetének elsajátításában is segítünk.

A program leĺrása

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

figyelembe vettük az aktuális Ĺinnepeket, folyamatosan figyelemmel kísértük a

Ęzpátyrázatokat, illetve kĹllönböző rajzolási, festészeti technikákat próbálhattak,

tanulhattak meg a hozzánk betérők.

Számos esetben szükségés elmagyarázni pontosan, hogy az adott téma miről is szó[, mityen

színeket érdemes hasznátni, mik azok, amik jel'lemzőek az adott témában. A gyerekek a

kevésbé ismert ünnepekkel áttatában nincsenek tisztában, ezért ezen Ünnepek eredetét

etmesétjük segítség képen.

Január hónapban elsődleges feladatuk a gyerekeknek a Vlll. kerĹiteti Tiĺzottóság áttal kiirt

rajzpátyazatra képek készítése volt. Februárban új technikák bevezetésére került sor: a

gyerekek kipróbáthatták az akvaretl festészetet, amelynél a tushoz hasonlóan a kÜtönböző

színű festőanyagot wze| hígíwa hasznátták. Márđusban a Józsefvárosi Szociális Szotgáttató

és Gyeľmekjótéti Központ a Föl'd napja atkalmábot rajzpátyázatot hirdetett ,,Én vagyok a

Botygó Kapitánya'' címmel, mely a környezettudatosságra épÜtt. A gyermekek elsősorban a

páýízatra készítettek rajzokat.

ÁprÍtĺsban a programon résztvevők kül.önbtiző anyagfajtákkal', a forma- és színritmus

tervezéséve[ ĺsmeľkedhettek meg. Természetesen ebben a hónapban a Húsvét és a hozzá
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kötődő hagyományok megjelentek a rajzlapokon, va[amint Anyák Napjára is készültek

kedves rajzok. Májusban a ,,lvlagyar Tíízottók Napja'', ,,a Család Nemzetkozi Napja'', a

,,Magyar Honvédelem Napja'' és a Gyermeknaphoz kapcsolódó képek készültek külijnbö'ző

rajz és festészetj eszközcikkel.

Jún|usban a pasztellkrétát tudták k|próbátn| a t.|ata[ok. A raJzok többségén máľ nyár|

szünetre va|'ó készülődés és maga a szünet kerĹilt előtérbe, valamint az Ángyati varázs

elnevezésű kiáttításra történtek előkészi'itetek. Hetedik hónapban ceruzával, zsírkétáva|',

vízfestékkel, temperával elevenítették meg a nyar eddigi élményeit, és több kép is készült

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

népvisetetek elevenedtek meg a lapokon, valamint légi járműveket Ęzoltak a fiatalok a

Repiitők Világnapja atkalmából és mini rajzversenyt is hirdettünk Barátaink az átlatok

címme[.

Szeptemberben az iskolakezdésnek k<iszönhetően úi gyermekek is csatlakoztak a

festőműhelyhez, mely nagy öröm volt számunkra. Természetesen ennek a hónapnak fő

témája a tanévkezdés vo[t, és serényen készültek remek alkotások az Autómentes nap

Józsefuárosban elnevezésíj rajzpáýázatra, amit a Közósségi Ház hirdetett meg több

platformot is használva.

Október bekdszöntéve|. az őszről, az 1956-os forradalomról és a Halloweenes jetmezekkel

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

tibák rajzotásával és természetesen a Mikutásnak szánt művek etkésátésével telt.

Az év végi rajzok számot tevő többsége természetesen már a Mikutásról és a Karácsonyról

készült. Felkérést és egyben meghívást kaptunk a Gallery 8-tól ,,Az idealítás megteremtői''

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

csatád részt vett. Az ĺdőjárástót függően rengeteg atkalommal volt lehetőség aszfalt

rajzolni ĺs, ami rendkívü|'i nagy siker vo[t. Továbbá még a színezőket és a másolásos

feladatokat Ís nagyon kedvették.

Eredmények

Kĺjliinböző Ąz és festési stílusokat, eszkĺizöket ismertek majd később alkalmaztak a

fogl.alkozáson részwevők.

Tdbb, a gyermekek által ismeretlen hazai hagyományok, Ünnepek fogalmával bőviitt az

alapvető művettségük.
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Számos kép, ami a festőmíÍhelyben készütt ki lett áttítva kiáttításokon, és pályázatokon is

helyezéseket éľtek el. Ez a gyermekek számára nagyon fontos visszajelzés, mivel

megtapaszta[hatták, hogy a kitartó, alapos munkának megvan a gyĹimölcse.

Havi áttag ĺ.átogatottság

ĺł]
ĺł

r.',t{:l

ľĘ

?:ź
i'7
i.ĺl::l

35

30

25

20

15

10

)

0

ď ď oď ď -.ý ď ď ď. oď 
"*ľn "".o' 

o..''

ii;li .t,:i

t--!t.llltl
t:.1

Iri
i... Ii1Li

ĺ-1
t'il{

Projekt neve; Mentor program

Szakmai háttér

A mentor program otyan oktatási model.l' megvalósítására ttjrekszit ahot a programban

résztvevő tanulók nem kényszer alatt, kötelezettségtetjesítésnek veszik az ĺskolai

fogla[kozásokat, hanem szernélyes érdekettségÜk, hogy képezék magukat, magukra

talá|'janak.

A mentorálási program fő cétja volt az esetleges bukások etkerülése, míg hosszabb távon az

egyéni célok etérésére és lehetőségekre való összpontosítás segítése.

Az oktatási kereteket trittépve olyan partnerségi kapcso[atot alakítunk ki a mentorált

tanul.ókkat, aminek segítségéve|' fetismerik a tanulás é|.etilkre gyakorolt jetentőségét.

Ennek a kapcsolatnak a kiépítésére rendszeres konzultáđókat folytatunk a szütőkkel és a

tanárokkal, iskotákkat.

l'iĺ'.l
LJ

i:ł!,i

| .l
t, I

E

ĺj
,TÚ

íĺiJ

ĺ.ltl

rl
U



A programban részt vevő tanulók, főként egyéni oktatást kapnak, cétjaik és képességbeti

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

foglalkozásokat is tartunk, ahol a kđzösségi viselkedés normáít épp úgy gyakorothatják,

mint magát a tantárgyat

A mentor program egy|k célJa, hogy a programban tanu|'ó gyerekeket täŕtósan és minét

tobb, a Házban, folyó programon való részvételre buzdítsa.

A program leírása

Csak úgy, mĺnt a z013lz014.s évben az oktatás két főcsoportra osztható. A détetőtti

Ídőszakban az iskolai magántanulóknak, biztosítunk tantárgyi felkészítést a fétévĺ és év

végi osztályoző uzsgákra, míg délután a nappali tagozatos iskotai képzésben résztvevő

tanulók felzárkóztatását, korrepetálását végezzük.

A program további jellegzetes időszaka a nyáń szünetben történő potvizsgára vató

felkészítés, amí egyrészt integrátódik a KKH nyári programstruktúráját nagyban

meghatározó programhoz, a nyári táborhoz, másrészt tjnáttó szotgál.tatásként nyitott

minden érdektődő számára.

^ 
f013l14 tanév második fétévében új működési irányelvek, szabátyok tettek bevezewe,

szemben az első féléwel, amikor a tanulók maguk alkottak meg egy nyolc pontbót áttó

szabályrendszert, amit működési a|,apelvként tekintettek a tanárok és diákok egyaránt.

2013 januárjában az e\őző fétév műkĺjdési anomátĺáit kiszűrue igyekeztünk otyan

szabátyokat bevezetni, aminek betartása ellenőrizhető, logikus és a tanul'ást segíti ető.

llyenek voltak pt. a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, havi két alkalommal történő

személyes konzultáció, iskolai felszereléseĺk intézményünkben vató tárotása, amihez

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

esetleges hiányuk nem hátráltatják a tanulást, amihez kapcsolódóan, gyakorló fetadatokat,

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

képzés formai szabályai évközben is többször módosultak, a tanulók és a tanárok számátót

függően. A tantárgyÍ oKatás minden nap kilenc órakor kezdődik és alapját az iskotai

kcivetelményrendszer, tágabb értelemben a NAV határozza meg, de cétunk az egyéni

képességek felmérése után olyan differencĺá|'t iitemtervet kidol,gozni a tanutók számára,

ahol a pozĺtív visszaigazotásbót motivációt nyerhetnek. Az egyéni iitemben va|'ó

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

de nem tekintjük a munkamenet megtervezésében köte[ezettségnek az iskolai tanmenetet.

i_l
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A differenciá|,t oktatási modelt egyik fontos szempontja, hogy a tanulót nem egy

tudássänttőt vató pozitív vagy negatív eltérés minősíti. Ezért a számonkérés és az

értékelés nem tartozik az oKatási program feladatai közé, ezt minden esetben az iskolai

szaktanárokra bízzuk. A mentor tanárok feladata azonban kiterjed egyfajta

mentálhigiénÍás szolgáltatásra egyaránt, amiben ismerniink kętt ą tanuló csatádi

köriilményeit, tanutását hátráltató otthoni tényezőket, a szĺjtĺjk egyĹittmíĺködési

hajtandóságát, amik nagyban belejátszanak az oktatás minőségébe.

2014 novemberétőt Nagy András vette át a mentáthÍgiéniás rész szakmai részének

vezetését Farkas Zsotttót.

A mentáthigiéniás segítségnyújtás a tantárgyi fetkésátés mellett nagyon fontos pi|'tére a

tanulók fejtesztésének. Mivet a tegtöbb esetben gyakortatitag az iskolaérettség visetkedési

normáinak a betartása is prob|'émát jetent a tanutóknál, ezért ki.|tönös gondot kell

fordítanunk ez irányú fejtesztésĹiknek. Olyan nem formátis tanulási módszereket

alka[mazunk, amÍben nem sérüt a tanuló akarata, fejtődik figyelemmegtartó képessége és

huzamosabb ídeĺg tud koncentrálni.

Ezen .nem formá|,is oktatási tehetőség mettett psácho|.ógiai foglalkozásokkal segítjiik a

gyerekeket, az egészséges felnőtté vátás útján.

20í 3/2014 Tanév mentorátt tanuĺói

Az új tanéVet nem kettett hirdetni a kerÜ(et iskoláiban, illetve a szociális ellátórendszer

partnerintézményeiben, hiszen a programnak van már akkora ismertsége, hogy, mind az

iskol.ák, mĺnd a szĹil'ők kérik a tanuló státuszba vétetét. A,zeLőző tanévből 1í tanuló kezdte

meg ná|'unk tanulmányait, míg tanév kiizben folyamatos volt a fe[véte[, így jetentegi 36

beÍratkozott magántanulón k van.

A mentor programba jelentkezők számának alakulása 2014.ben:
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Január 7Fő

Február 5Fó

Márđus zFő
Apńtis 1Fó

Május

Junĺus

Júl.ius

Augusztus 8Fó

Szeptember f0 Fő

október 4 Fi5

November 3Fő

December 1Fó

29
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A következőkben néhány tanuló órarendjét táthatjuk (a teljesség igénye nétküt), amik az

ĺjnkéntes tanárok napi munkarendje szerint lett kĺalakítva aszerint, hogy mindenki minden

tantárgybót kapjon képzést. Az órarendek kĺa|'akításában fontos szerepet játszik az adott

tanuló figyelemmegtartó képessége, csoporthoz való alkalmazkodása és tanulónként

sútyozzuk az adott órák gyakoriságát.

H. Sz. 8. osztály

Hétfő Kedd Szerda Csijtörtök Péntek

9:OO-9:45 Angol, lńatematika Angot Magyar Ángot

ĺ0:00-ĺ0:45 Angot Fizika lľlatek Magyar AngoI

11zOO-11245 Kémia Tôrténelem Fäldrajz Matek Biologia

12:@-17245 Egyéni Egyéni Matek Egyeni Dráma

H. N. 7. osztály

L. L. 7. osztály

M. E. 8. osztály

ĺ-i
l.r

ri

T

L]

rl
U

Hétfó Kedd Szerda csütörtök Péntek

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

ĺ0:00.í0:45 Fizika. Német F<itdrajz Német Matematika

11zOO-11245 Magyar Blotogta Fizika Kémia Egyent

1f:O0-1f245 Magyar Testnevelés Egyéni Testnevelés Dráma

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

9:OO-9:45 lskotai fejtesztés Angot Isko|'ai fejtesztés lskolaĺ fejtesztés |skotai fejlesztés

ĺ0:00.ĺ0:45 Fizika Angot Fötdrajz |skotai fejl'esztés Angot

í í:00.í í:45 Egyéni Bĺotógia Tiirténelem Matematika Angot

1?zOO-1?245 Történelem Magyar Egyéni Magyar Dráma

Hetfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

9:00-9:45 Angot Fĺzlka Angot Matematlka Angot

í0:00-ío:45 Angot lńatematĺka Magyar Kémia Angot

112OO-11245 Tö'rténelem Egyénĺ Magyar Pályaorĺentácĺó Biotógia

12zOO-12245 Egyéni ÁĄatek Fötdrajz Egyéni Dráma
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L. R. 6. osztály

Hétfő Kedd Szerda csÜtörtök Péntek

9:00-9:45 Angot Fizika Tĺirténetem Matematika Angol.

10:00-10:45 Angot lvlatematika Magyar Kémia Angol,

ĺ 1:00.1 ĺ:45 Történelem Egyéni Magyar Pátyaorĺentácĺo Biológia

12:OO-12:45 Egyeni ,tilatek Fötdrajz Egyénĺ Dráma

'i

i..:| A program tátogatottságát sĺkerült áttandó számon tartani, de továbbra is nagy problémát

..'] jel,ent a tanulók hektĺkus iskotába járása. A fétév és év végéhez kĺizeledve, már nem

.i
i:.i integrá|'unk új tanutókat, csak a következő félévre, ám ez atót a szociális ellátórendszer

!- áttát hozzánk irányított, indokolt esetekben kivétett tesz[ink.

ĺ. l
i..iL:-.t Képzésünk másik fontos formája a détutáni korrepetálás, ahol a détetőtti tanutókkal

i:l szemben gyakorlatilag problémamentes az együttműktidés. Ezek a gyerekek keresik az

LJ egyiittműktidést, az egyéni oktatásban biztosított miliő számukra lehetőséget kínál a

i..ĺ fejl.ődésre, amível, mind a kisiskotások, mind a középĺskolások örömmet étnek.

i.l
A napközi jellegĺi korrepetálásban jeĺentkezők számának alakulása 20í4.ben

Január 5Fő

Február 6Fő
Márđus zFő
Apń|'is 1Fő

Május

JUnrus

JÚlius

Augusztus 8Fő

Szeptember 13 Fő

Oktober 7Fő

November 12 Fő

December ?Ft)

i.! 2014 nvarának mentorált tanulói
L_,

A nyári korrepetálás időszaka sok mĺndenben eltér a tanítási időben megszokott

i.i tematikától, hiszen az oKatás célorientáltabb, a tanulásra felhasználható idő rdvidebb, és
'a 

tanutók hozzááttása is sokkal produktívabb. Ezt az időszakot inkább a pótvizsgára való
Íř+l

ľ'i fe|'készÜtés jettemá, mintsem a mentálhigiénĺás foglalkozás mellett történő korrepetátás.
tt

n A jelentkezők száma gyakorlatilag fotyamatos volt a nyáń szünet időszakában.
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Május 19 Fo

Július f8Fő

Augusztus 11 Fő
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A nyári korrepetá lás ra je lent kezők számának a[aku lása :

A nyári korrepetálás eredményességi mutatói:

lskola típus Osszesen: Sikeresek: Sikerteten: lsmeretlen:

Attalanos 34Fő z,| Fő 4Fo 9 ro

Középiskola 16 Fó 11 Fo 1Fő 4Fő

Nyelvi felkészítés 8Fő 3 Fő Bf nyelwizsga

A munkakörök tekintetében Horváth Éva szerepe tegĺnkább az óraadásban döntő, míg Bacsó

Gábor, a7 oktatásszervezést, az iskotákkal vató kapcsolattartást, az adminisztratív

fe|'adatokat és ezek mel|'ett az angol nyetvoktatást tátja el. A programszervező kottégák

kcizĺit többen ĺs részt vesznek a Mentor Prograrn életében, akár sportprogramokkal,

fej |'esztő tevékenységge|., érzékenyítő fogtatkozásokkal stb.

A Mentor Program fe|'etőseinek munkaját elsősorban önkéntes tanárok egészítették ki, de

egyre tdbb ktizépĺskotás tanuló véga nálunk ktizösségi szotgátatáét, és

egyetemistahattgatók is szép számban megtatáthatóak oktatóink közt. Hisszük, hogy az

opatás nem az iskota.íataĺ ktizt kezdődik és ér véget, ezért a mentorált tanulók sztjleinek

megszó|'ítása továbbra is fontos szempont.
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M ento rIárc álb an ľé s z tvev ők sz atna

U.&rfot1am

11. évfoĘap

10. évfobam

9. évfolrm

8. évfol;am

7. évfo|yam

5. évfo!'aľr

a. évfolrm

3. évfolrm

2.évto|yam

1. évfo\am

r Mentorlás áb aĺ részt-ĺ evők szźna

Honap Tanulóĺ létszám onkéntes tanárok oraszám

Januar 51 19 500,5

február 45 ĺ3 455

máľđus 58 18 590

ápritis ó5 f5 8s8

maJus 51 24 806

JUnIUS 39 18 539

juLius 58 7 933

augusztus t7 21 580

szeptember 44 í8 548

október 37 31 779

november 56 39 808

december 48 79 574

osszesen 599 262 7 970,5



Projekt neve: Női torna

Szakmai háttér

Nőknek szó[o, alakformá|,ó és a közévet javítását szotgátó testmozgás. A rendszeres

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

Ha kitartóan, heti rendszerességgel végeznek a látogatók testmozgást, szervezeti.ik

fokozatosan hozzászokik . erősebbé vátik a test e|.lenáttási képessége, javul a kondíciójuk

és egész ktjzérzetĹik is jobb [esz. A Női torna program a felnőtt korosztály számára nyújt

sportolásĺ tehetőséget. A rendszeres toma igényének kiatakítása me[lett a hetyi integrációt

és a résztvevők étetminőségének javítását vol'gálja, így a torna utolsó fét órájában közös

beszétgetés, életmód tanácsadás is zajlik.

A program leírása

Atornafoglatkozás 16.30.18.00.ig,1,5 órán át zajtik, amely során ĺ5-ĺ7 szám eltáncolására

kerül sor. A toma beme|'egítésset kezdődík, ame|.y segít ráhangolodni az edzésre tetkiteg és

fiäkaitag egyaránt, ittetve fetkészíti a szervezetet az edzésre, csökkenti az izom és ízületi

sérĹil,ések esélyeit. Minden zeneszámhoz ugyanazon koreográfia tartoák, igy f.3 alkalom

után már mindenki magabiztosan végezheti el a hozzá tartozó gyakorlatokat. A zeneszámok

stíl.usa és gyorsasága e|'térő: lassabb és gyorsabb Ĺitemekket váltakoznak. Azűj impulzusok,

étmények érdekében hetente 1-?. új szám kerül bemutatásra a tornán. A végén mindig

nyújtiíssat zárul a torna, amely azizomĺáz megelőzésére' az izmok regenerálódásához és

lazítására szolgál. A másíét órás fogla|'kozás utolsó fét órája életmód tanácsadás. ltt

egészséges étetek receptjeit, konyhaĺ praktĺkákat osztottak meg egymássat a résiztvevők.

Eredmények

2014.ben heti két alkatommat, kedden és csütörtökön került megrendezésre a nőÍ torna.

Atkatmanként 10.25 fő jetent meg a tornán. A Íoglatkozás köré lelkes, törzstátogatókból

ál|.ó csapat al'aku|'t ki, akÍk a szabadság míatt póttásra került, esetenként heti 3 alkalommal

megtartott órák minden atkalmaín is részt vettek. A tátogatók közĺitt szoros barátságok is

kłjttetettek. A jó időben kozösen futni járnak, illetve egymás gyerekeire is vigyáznak. A

részwevők áttóképességét bizonyítja az, hogy a számok között nincs szĹjnet, így az egy órán

át tartó intenzív kardÍo mozgást egyre jobban bírták' Ttibben jolrb közézetrőt, fogyásról,

formátódásról számottak be a programtartónak. A torna sok látogató számára remek

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

Jövőre az é|,etmód tanácsadás és a kardio mozgás meltett egy intenzív, negyedórás erősítő

blokk kíatakítása a terv.
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PĘekt neve: lrodalmi Kör

Szakmaí háttér

Az irodalmi ktir olyan szabadidős programot kíná|' a nyotcadik kerületben étő fetnőtt

takosságnak, aminek keretében havonta egy atka|'ommat, |'ehetőség nyítik az

irodatomtcirténet áttekintésére és kĺnek.kinek saját írói tehetségének bemutatására.

A program leírása

A program 2013 őszén indutt és, ha nem is mozgat tómegeket kiize|' áttandó résztvevőĺ

számmal, azon betĹil, Ís rendszeres program|'átogatókkal immár több mint egy éve kínátunk

kulturális etfoglaltságot.

Az irodalom egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati megközelítése lehetőséget ad a

látogatóknat arra, hogy az ĺrodalomtiirténet áttanulmányozása mellett a világtörténelem,

eseményeinek tükrében stílusokat etemezzenek, hasonlítsanak össze. A stitĺsztikai játékok

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

olyan stílusokban, amik történeti korszakaik ettérése miatt nem létezhetnének. Ez a

śtílusgyakorlat remekül pétdázta a formai kĺittittségek tartalmi hatásait, miszerint

ugyanazt a gondotatĺságot határozottabban fejeá ki egy adott versforma, mint egy másik.

Saját verseinket néztiik meg más.más stílusokban, tobb átirat is készül't aszerint, hogy

éppen mi|.yen történeti kor probtémafelvetéseit vesszĺik a|'aput.

Vizsgáttuk a kütcjnbciző mtÍvészeti irányzatok tisszművészeti hatásait, de tegĺnkább az

irodalom és a zene egymásra hatását vetti.ik górcső a[á, hiszen a két művéveti ág korábban

nem is tétezett egymás nétküt. A zene és az énekelt versek a |.íra mrifajának ŕjnáttósodását
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eredményezte, de még sok ídő ketlett ahhoz, hogy a Vers mai' cinátl,ó, zenétől megfosztott'

legĺtim módja tegyen az atkotó betső vitágának kifejezésére.

Nem csak idői perspeKíVát igyekeztiink adni az irodalom vitágának az által, hogy

részletesen vizsgáltuk a stílusokat és a kütönböző korokat, de fontosnak tartottuk a

kulturálĺs sokszíníĺségből ar|oĺlóan fŕildrajzi hońzontot ís felmutatni. A kÜtĺinboző országok

saját kutturá|'is szokásai, mind stílusban mínd témaválasztásban egyaránt meghatározák a

versek tartalmát' Az etnikai sajátosságok mentén, megnéztük az Ĺinnepekhez - mint

megszentelt időhtiz - vató viszonyu[ást, aminek fontos aspektusát adják a ,,nép[é[eknek''

mint olyannak.

A val|'ások és a kÜttinböző országok vatlási hagyományainak bemutatiásávat olyan

perspektívát nýtottunk az irodalomtörténet megértésében, ami az emberi l.ét kérdéseire

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

|.egalapvetőbb irodatmi örökségÜnkhöz.

Ezek főként etmé|'eti útmutatóĺ voltak a program éves tematikájának, de a program

alapvető cél.ja' hogy a köttői/irodatmi vénával, rendel.kező érdektődők, saját és mások

vereseinek fetolvasásávat megismerésével tehetőséget kapjanak az önkifejezésre és a

minőségĺ szórakozásra egyaránt.

Az irányú törekvésünk, hogy más irodalmi körökkel együtt szélesebb közĺinséget szólítsunk

meg a Magdolna negyedben továbbra is fennál|.. Ebben az évben vendégül. |.áttuk a

Józsefvárosi lrodal.mi Kĺir tagjait, akik lapszámbemutató tartottak intézményünkben és ki-

ki fe|.olvasta versét. A későbbiekben ĺs szeretnénk megismerni más irodatmi körök

programjait, és alkotóit, hogy további lehetőségek nyíljanak a program sánesítésére, még

több tátogató megszó|.ítására.

Szeaőinknek lehetőséget biztosítunk, a Józsefvárosi lrodatmi kör Nekünk Nyo|'c című

irodalmĺ tapjában történő megjelenésre is.

A program látogatottságának alakulása

Hónap Részvevők száma

Január 9Fő
Február ĺ0 Fó

Március 8Fő

Apńtis 7Fő

/ńäjus 6Fo

Június 8Fő

Hónap Részvevők száma

Jutĺus 6Fó

Augusztus 8Fő

Szeptember 8Fő

oKóber 8Fó

November 6Fő

December 9Fő

Ľ
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Eredmények

Egyértetmíĺ eredményként kiinyvelhetjiik et, hogy sikerütt egy o|'yan 7-8 főbőt áttó

művészetpártotó és irodalombarát közĺjsséget kiatakítani, akik havi rendszerességgel együtt

töttik a szabadidejüket a kultúrának átdozva. Fontos szempont még, hogy otyan

tudásanyagot sikerül megosztani egymás közt, ami a csoport működése szempontjából is

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

szempontból cizellát'tabbá vá[t, miközben a másik ember elfogadása, megértése, kölcsönös

tisztelete is erősödött, hiszen nem az egymásnak megfeletés a cét, hanem egymás

elfogadása, és bátorítása arra' hogy merjünk önmagunk lenni és váttatjuk gondolataĺnkat,

ézéseinket

Projekt neve: Sporttárs

Szakmai háttér

Napjainkban a férfiak egészségi állapota leromlott, át|'ag étetkoruk 9 éwel kevesebb, mint

a hötgyeké, és ezért a genetika csak részben feletős. A kutatók vizsgálatai atapján

elmondható, hogy a romló tendencia okaként a |'el.ki tényezők a felelőset melyek

nagymértékben hozzájárulnak a rossz egészségügyi áltapothoz. A férfiak sok'kal

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

segítségért, nehezebben beszél' probtémáiról. A program célja az vo[t, hogy a részwevő

személyek egy olyan életteret alakítsanak ki saját maguk számára, mely nem csupán

megktinnyítette hétktjznapjaÍkat, de egyben közösségük, a család számára is pozitív

hatással volt.

A program leírása

A ktub lehetőséget biztosított arra, hogy a férfiak társaikkal közĺisen tölthessenek el, egy

détutánt, ahol kedviikre iÍzhették kedve[t elfoglaltságaĺkat (zene, kártya), illetve

sporttevékenységeiket (sakk, pingpong, csocsó), míkcizben az őket foglalkoztató probtémák

is terítékre kerĹiltek . a mindennapi étet nehézségei (munkakör, személyes és

munkakapcsolatok), az életminőséget javító é|'ethetyzetek és sátuációk (kommunikáció). A

témakörök adott tematíka szerint épüttek egymásra, melyeket a klubvezető segítségévet

beszélhettek és dolgozhattak fe|' a résztvevő személyek. A program heti egy atkalommal, 3

óra időtartamban a Kesztyűgyár Közösségí Házban valósult meg, illetve a Kesztyiígyár saját

sportpályáján adott programnak megfelelően.



Eredmények

A programra egyre több személy jelentkezett, de egy vemélyes beszélgetést követően

kiderÜlt, hogy elsősorban a résztvevő szernélyek sportolni szerettek volna. Alkalmanként

egy-egy személy magáné|.ete kerütt a középpontba, ahol a részt vevők saját véleményeiket

oszthatták meg a többiekkel. Egyfajta szerepjáték keretein betüt éthették át a másik

ember étethelyzetét és tatáthattak megoldást adott, konkrét helyzetekre vonatkozóan. A

programnak természetesen voltak átlandó e[emei, hiszen egy édesapa hétköznapjainak

része a család, mely egy alkalommat sem volt kihagyható. llyen vott az eltelt időszak

tapasztalatainak megosztása résztvevőnként (munkahety, csa[ád), melyet az aktuális téma

követett. Természetesen mÍnden egyes alkalommal e[térő volt, s mely témákat mĺnden

alkalomrnal a programban résztvevő személyek választottak kĺ. A tetjesség igénye nétkĹil a

következő témák kerÜltek terítékre:

. Ki az úr a házban?

. Ki hordja a nadrágot?

. Férfiak szerepe a családban

. Viselkedési formák (szül.ők, minta)

' Édesapa fete|'őssége

' Nevelés

. Szőrakozás, kikapcsotódás vagy munka?

Az el,telt időszakban kÍalakult egy áttandó mag, mely rendszeresen részt vett minden egyes

alkalrnon. Az első időszakban nehezen nyíttak meg a résztvevők, szégyelltek beszélni

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

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

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

is.

A program je|'l.egére való tekintettel nem volt konkrét cé[, melynek meg kellett valósulnia,

ezért minden - úgynevezett - eredmény jó vo[t, mindenki számára nyereség. Mindenki

profitá|'hatott és mindemettett jót érezték magukat. Minden atkalommal volt valami, amit a

résztvevők megoszthattak párjaikkal, feleségükkel, élettársaikkal, s természetesen ennek

megfelelően egy pÍcit másképp is kornmunikáthattak a családdal. Kĺizös megbeszélések, a

másik ember véleményének tisztelete, egyĹitt gondotkodás. Természetesen a programok

végén az időnként etmétyii|.t beszélgetéseket sporttal o|'dották fet a résztvevők.
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Projekt neve: Kesztyűgyári Napok 20í4
A Kesztyűgyári Napok rendezvény előkészĹjteteÍ már ez év márđusában etkezdődtek. A

sztárfettépők fettépéseĺnek az egyeztetésére már ekkor szÜkég vo|'t. Ápritis végére a tetjes

programterv osszeátlt. A színpadi programok mellett a hagyományokhoz megfelelően a civÍl

szférát ĺs fetkértük, hogy emel'je a rendezvény sánvonatát. Val.amint további szórakoztató

játékokat szervezett a Kesztyűgyár Ktĺzösségi Ház csapata a minél szélesebb

programkínálat végett.

Az etőkészültekhez tartozott a szĹiĺ<séges engedétyek beszezése: területfoglalási engedély,

behajtási engedétyek, ÁNĺsz engedéty, mobil Wc biztosítása, szerzői jogvédetmi

bejelentések megtétele, rendőrség, katasztrófavédelem és BKK tájékoztatása. A

sánpadtechnikát és a bĺztonsági őzést külső partner segítségéve|' bonyotítottuk le. A

szükéges humán erőforrásokat biztosítottuk: műsorvezető, rendezvény fotós, szervezők -

akk a Kesztyűgyár Kĺizösségi HŁ programkoordinátorai kĺizüt kerüttek ki.

A hatodik atkalommal megrendezett fesztivá| 2014. augusztus 29. és 30. kcizcitt került

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

programok mellett a közösségĺ ház biztosította a foglalkozásokat: ,,táko[ó', fog[alkozás

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

helyben ki is próbálhattak, valamint lufikat liszttet tölttittek meg, metybőt kĹitönböző

érdekes figurákat alakíthattak ki. Ernetlett kerÜlt megrendezésre a havonta esedékes

Kesztyűgyári Bothapiac ís.

A színpadon először a Józsefuárosi Roma Zenekar húzta et repertoárját, majd a Romani

Design ruha kol,tekciója mutatkozott be a közönség etőtt. Az utóbbi eseményen hetyi fiatat

lányok átttak színpadra ezekben a ruhákban. Ezt követően Nova Bńgitta magyar és

cigánynóta énekes bemutatkozó műsoľa kdvetkezett háttérben a Józsefvárosi Roma

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

bemutatkozó míĺsora következett. oket követte a 2005-ben ataku|'t EtnoRom együttes,

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

szórakoztatta ismét a közcinséget, hatalmas sikerrel.

Szombati programunkat détetőtt 10 órakor kezdtÜk, ahot több civil szervezet képviseltette

magát. A Kapocs Alapítvány, a Koraszüttittekért Közhasznú Egyesĺjlet, a Nagycsaládosok

országos Egyesülete, a Mozgássérüttek Budapesti EgyesÜlete mellett a H13 Diák.és

Vát|'atkozásfejtesztésÍ Központ is megjelent. A szolgáltatásaik bemutatása mellett

kütönböző játékokkat, kézmíĺves foglalkozással is késziiltek a rendezvény résztvevői

számára. A Kesztyűgyár Ktizosségi Ház további közös projeKeket tervez a megjelent

đvitekket.
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A KKH saját programjai ktizött szerepelt aszfaltrajzverseny értékes nyereményekért és

óriás(társas)játékok sorozata: óńás társasjáték órĺás dobókockávat, óriáscétba dobó és

órĺásbuborék-fújiís. Détután csocsó versenyt rendezttink, valamĺnt egyik |'egkedvettebb

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

arcára kütönböző díszítések kerültek, addig a fetnőttek kütöntŕiző ruhaneműk kö'zü[

átlíthatták ossze saját kottekciójukat, hogy ők mit vennének fet egy ál.l.ásĺnterjúra.

A đvil intézmények, egyesÜletek mellett a rendezĺény idején megrendezésre került a

FĹigget|.en Nemzeti Fitmatkotók Közössége által szervezett l|. Belvárosi FitmÍesztivál,

amelynek keretén betill több fÍ|'m tevetítésére is sor kerütt. A 'Tábta Kirátynője . 10.000

játszmával a csúcsig'. című, Sinka Brigitta sakkmester rekordkísértetéről és étetérőt szótó

étetrajzi dokumentumfitm is szerepelt repertoárjukban. A film főszereptőjévet, Vitéz Sinka

Brigittávat személyesen ĺs találkozhatott a nagykiizönség. A hötgy szimultán sakk

játszmáiva|', 20 sakktábtán vató játékávat járutt hoz:á a programok színesebbé téte|'éhez.

A színpadon 15 órakor kezdődtek a programok, először a Lashe Sahve Budapest Gipsy Band

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

keleti pop-folk, sláger és musical énekes mĹĺsora ktivetkezett. Repertoárjában Shakra-tól

Umm Kelfúm.on át ofra Haza dalai is szerepeltek. Dalait arabul, törökü[, héberiil, angolul

és ńagyarut énekelte. A hastánc és zene ĺs szerepet kapott a műsorban, melyek régi és

modern datokbót átttak iissze. Ez követte egy Kung.Fu bemutató, me|'y tátványos etemekkel

nyűgözte le a ktizĺjnséget. A helyi rapversenynek is teret adott a színpad, ahol a helyÍ

fiatalok megmutathatták tehetségiiket.

ldén is megrendezésre került a ,,ll. Magdolna szépe'' szépségverseny, ahol kilenc szépség

mutatkozott be. Ezután a Dance Force hip.hop bemutatója ktivetkezett. Őtet követte

Jenser Bal'iĺzs és zenekara élőzenés műsorukkal, majd főfettépőként színpadra tépett Kiráty

Viktor is.

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

érdektődő képviseltette magát.

2.2. G1 . Képzésí programok

Projekt neve: 10 osztályos felkészítő program

Szakmai háttér

A fetnőtt oktatás olyan oktatási program megval'ósítására törekzik, mely az oktatásban

résztvevő fetnőttek..egyénre szabott felkészítését nyújtja. Nem csak tárgyi tudiís

etsajátítására törekszĺk a program. Segítséget nyújt egyéb, mindennapin életben szĹikséges
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modellek etsajátításához. A program fő céLja, hogy a jelentkező fel'nőttek eżvégezzék az

alapfokú iskotáikat, s |.ehetőséget kínátjunk számukra szakmai program elvégzésére, vagy

fo|'ytatást kínátunk a í0 osztály elvégzésér'e.

Célunk, hogy emberiteg segítsük őket, cstikkentsĹik társadalmi lemaradásukat. A tanmenet

megtervezésében ttirękedni kell az egyén adottságaira. Egyénre szabott oktatás fotyik.

A program [eírása

Az eLőző évhez hasonlóan déletőtt és détután is foglalkozunk a jel'entkező felnőttekket és

esti tagozatos középiskotásokkat.

A détetőttĺ képzés áttatában az alapfokú iskotát szerezni kívánó felnőttek számára

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

halad a tanítás. Mĺnden nap 9-13 óráigvan számukra lehetőség, hogy tátogassákazórákat.

Természetesen a fentiekben leírt esetek (détetőttí munka) tehetővé tesák számukra a

délutáni tanulást is'

Naponta 2-3 ĺinkéntes tanár vesz részt a programban, más-más szakos tanár résaĺételével.

Hétfő: matematika, nyelvtan, kémia

Kedd: frzka, biotógia

Szerda: nyelvtan, matematĺka' földrajz

CsĹitörtök irodalom,ttĺrténelem

Péntek: matematika, romológia

Felnőttjeink romotógiát is tanulnak, metybőt szintén osztályozó vizsgát tesznek.

Fétévenkénti vĺzsgák időpontja a januári és a júniusi hónapok. írásbeti vizsgával kezdĺk

felnőtt tanulóink, azt szaktanáraink kijavítják, és érdemjeggyet tátják e[ a kidolgozott

megoldó kutcs al'apján. A szóbeli vizsgára ezt követően kerljl sor, ahol három vizsgáztató

tanár vesz részt, s sikeres vizsga esetén kiáltítják a bizonyíwányt.

Felnőtteknél előfordul, hogy nem tudnak bizonyíwányt felmutatni előző tanulmányaikról.

Ezekben az esetekben íetkeressük az áttatuk ernlített legutolsó tanulmányi intézményt és

megkérjük az igazotiást az elvégzett évfotyamokrót.

A f014-es év júnĺusában hét felnőtt tanutó végzett, s kapott tanulmáný után

bizonyíWányt.

A 20.14-es tanévben az e\őző évekhez hasonlóan fogadtuk nyáron azokat a fel.nőtteket, akik

pótvizsgára készültek. A jelentkezők 80%.ának sikeri.jtt a pótvizsgája.
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Az, év fotyamán a következőképpen a[akult a létszám:

Jetentkezĺĺk tényteges

tétszám

Fe[notteK atapľo|(u Kepzes: 18 fo Efö
Fe|'nőtt esti iskolások: í3 fó 13 fő

Nyári korrepetátás: 15 tő 15 fő

A letanított órák száma 20í4.ben: 3070 óra volt.

Eredmények

A fel'nőtt tanu[ók mellett ismét fetvettük azokat a tanulókat is, akĺk estí iskolában végzik

tanulmányaikat. Ebben a tanévben is jelentkeztek 16,17,18 éves fĺatal felnőttek, akik

kiestek az Ískotai rendszerből', s a HíD program hetyett a nál.unk fotyo képzést vá|,asztották.

Célunk, hogy motĺvátjuk őket a további tanulásra, közösen a tanárokkal keresik azt a

középfokú intézményt, amelyik befogadja oket. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra is,

hogy folytassák a tanulást a í0. osztátyig.

Felnőttek esetében ebben a tanévben is sok volt a lemozsotódás. Tizenłjt fő jel.entkezett a

képzésre, s az elkĺivetkező vizsgát csak 8 tanuló teheti le, hasonlóan az elmúlt évekhez.

Célunk, hogy a programban részt vevők képesek tegyeŕ.rík elvégezni tanulmányaikat,

behozzák lemaradásukat.

Projekt neve: Számítástechnikai képzések

Szakmai háttér

Az informatika korában az alapfokú számítástechnikaĺ ismeretek megtéte ma már szinte

elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerő.piacon, de az étet bármely terütetén

éruényesĹilni tudjunk. Program célcsoportja elsősorban a felzárkózni kívánt személyek

voltak. A Kesztyűgyár Közösségi Hiázban működő programok nem pusztán szolgá|'tatást

nyújtanat hanem elsődleges szempont, hogy a programokon megjetenő lakosság a

megverzett ismereteket felhasználva saját érdekeiket képviselni, illetve érvényesíteni

tudják. Cél volt mindazon ismeretek átadása e képzésen, mely lehetőséget biztosított

minden személy számára a munkaerő.piacon való hetytáttáshoz (Mĺcrosoft office

PowerPoint, Publisher, Word & Excel alkalmazása, ál.|'ományok keze[ése, onéletrajz, illeWe
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képek szerkesztése). A ternatika a korábbi évekhez hasonlóan egyénre, illetve csoportra

szabottan tett kiatakíWa. A számítógép.keze|'ői tanfolyamon a hangsúly elsősorban a

fet hasznátók átta t etsaj átított ismeretek gyakorlati al kalmazásában vo[t.

A program leírása

A Webre, Nagyi! csoport e|'sősorban az idősebb korosztály számára biztosított atapfokú

számítástechnikai képzést. A képzés cé|'ja olyan alapfokú ismeretek átadása volt, metynek

segítségévet az idősebb korosztáty minden gond és probléma nétkijl etsajátíthatta az olyan

kommunikáđós tehetőségeket, mint a köziisségi oldalak (Hl5, Facebook) használata, mailek

kezetése, stb. A tanultakat felhasználva az idősebb korosztátynak is lehetősége nýlt arra,

hogy szeretteikke|. és Ísmerőseĺkkel tartsák a kapcsolatot, illetve nem utolsósorban

hivata|'os Ĺlgyekben etjárjanak, s kihasználják a XX|. században az internet nyújtotta

lehetőségeket. A képzés időtartama alapvetően 70-80 óra, hetente három alkalommal,

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

hattgatók számára a képzések végén tehetőség vott vizsgát tennĺ, mely vizsgát a

szabályoknak megfeletően vizsgabizottság előtt lehetett megkezdeni, s eredményes vizsga

esetéň okleve[et szerezni.

Az Aktív Csoport elsősorban a munkaerő-piacon megjelenő szemé|'yek számára biztosĺtott

sajátos tematika szerint atapfokú számítástechnikai képzést. A tanagyag tematikáját

itl.etően az átlagosnál nagyobb hangsútyt kaptak az olyan alkalmazások, mint a Microsoft

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

Microsoft office Word sziĺvegszerkesztő és a Microsoft office Excet tábtázatkezelő.

Mindamel|'ett a képzés alatt minden egyes rész bővebben tagtatt, átfogóbb ismereteket

adott át a hattgatók számára (maitek esetében a szerverek Ísmertetése, beállítása, az

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

(Disk operating System) rendszerek áttekintése' parancsszavak hasznátata DoS-ban, illetve

a Felhők jetentősége, használata, sánkronizátása). A képzés időtartama 70.75 óra vo[t,

hetente hárorn alkalommal, kedden, szerdán és pénteken, alkatmanként tjsszesen 90 perc

időtartamban. A részt vevő szemétyek száma összesen 70.80 fő, csoportonként ĺ5.22 fő

volt.

Eredmények

Webre Nagyil csoport résztvevői teljes mértékben e|'égedettek vottak a képzést it|'etően. A

csoportra általánosan jettemző vo[t, hogy az egyes csoportok képzési időtartama jóval' vagy

sokkal' hosszabbak voltak, szemben a másik csoporttal. Ennek oka elsősorban maga a
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cétcsoport vo[t. Tekintettel arra, hogy az idősebb korosztály számára már nem a
munkaerő-piac volt az irányadő, így egy sokkal kényelmesebb, játékosabb, az egyes

személyek számára Ís ktitetlenebb képzésen sajátíthatták e[ az alapokat. Továbbá

miképpen épĹit fel egy számítógép, mi ĺs az az operációs rendszer, milyen alkalmazások

szinte etengedhetetlenek egy általános sántű felhasznátás során, s nem utolsósorban

miképpen írhatnak leve[et ismerőseiknek, unokáiknak, szeretteinek, s miképpen

hasznáthatják az olyan közösségĺ otda|.akat, mĺnt a Facebook. A képzésen mintegy 20.25

áttando fő vett részt ebben az esztendőben, de emellett számos olyan hatl'gató is

megjetent a képzésen, akk a tanfolyamot nem végeztek e[ ugyan, de a számuka fontos és

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

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

|.ehetőségge[.

Az Aktív csoport hattgatói szintén egy alapfokú képzésen vehettek részt azza|, a

kütönbséggel, hogy a tematika szerinti tananyagot sokkal részletesebben tag|'a[ta. Az

operáđós rendszerek esetében nem pusztán elméleti síkon mutatta be az egyes operációs

rendszerek típusait, hanem a hallgatók a gyakorlatban ís ún. DoS parancssorral

atkalmazhatták a tanultakat. A Microsoft office programcsomagban [évő sánte összes

alkalmazást is megĺsmerhették, mint többek közĺjtt a Publisher kiadványszerkesztő, a

PowerPoint bemutató készítő, a Word szövegszerkesztő, i[letve nem utolsósorban az Excel

táb|'ázatkezető. Továbbá a levelezést il.l.etően megismerhették a kiszo|'gátó szervereket,

azok .''fontosságát, műkiidési e[vét, valamint saját postafiókjuk beáttításait (levelező

ktiensek). A XX|. század egyik jetentős informatÍkai vívmánya a felhő alapú szolgáltatas. r
szolgáltatást különböző alkalmazásokkal és közvetĺ'enül is igénybe lehet venni, így ezek

megismerése, adataĺnk biztonságos tárolása ĺs hetyt kapott a képzésben. |tt etsősorban a

Google Drive szolgáltatássat, ilteWe a Dropbox szo[gál.tatásával ismerkedhettek meg a

hattgatók. A képzés végén ez esetben is lehetőség volt vizsgára jelentkezni. A hattgatók

kĺizül ez évben négy szeméty étt a tehetőséggel, melyből három személy tett sikeres

vizsgát. Ezt követően lehetőség vott pótvizsgára. A pówizsgára jelentkező személy

sikertelen vizsgát tett.
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Projekt neve: oKJ-képzések

Szakmaĺ háttér

Az átláskeresők nagy része nem rendelkezik olyan pĺacképes szakmával, amivel könnyen

elhelyezkedhet a munkaerő piacon. A Kesztyűgyár Köz<isségiHáz a sok, átláskeresést segítő

szolgáttatás mellett ingyenes képzésset is szeretné segíteni a Magdolna.negyed takóit.

Ebben az évben 3, a munkaerő piacon keresett szakmát is megszerezhettek a képzésre

jelentkezők. Villanyszerelő, festő, díszítő, młízotó és tapetazó, ĺ[[eWe élelmiszer, vegyÍ áru

és gyógynĺivény eladó képzésre jelentkeaek az érdektődők.

A program leírása

r.- A programon vató résaĺétel e|'őfeltétele a 8 áttalános ĺskola elvégzése, ittetve Vll|. kerületÍ,
|ł
H azon belĹit is Magdolna-negyedben rendetkezzen lakcím kártyávat igazolható takcímmel.

i.T] A Festő, mázoló és tapétázó és a vil|'anyszerelő képzés még 20í3 augusztusában indult, és
lli1L:J 2014 májusában ért véget. Mĺndkét képzésben í0 fő vett részt, azonban sikeres vizsgát a

ĺ. l vittanyszeretők közĹjt 5 fő tett. A festő, díszítő, mázotó és tapétázó képzés í0 résztvevőĺ
LJ közüt 7 fővizsgázott.
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Élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény etadó képzés a Kesztyíĺgyár Közösségi Házban 2014

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

A képzést egy kÜtső képző intézménnyet kĺjttitt egyÜttműködés keretén betiit vatósítja meg

a Ház. Az oveges Répz(5 Kft. váltatta, f014 szeptemberében induló képzésen 15 Íő

oktatását. A képzés szeptemberben indu|'t. 2015 ápńtĺsában lesz a záróvizsga. A résztvevők

az etmé|'eti órák met|'ett gyakorlati órákon is részt vesznek.

A képzés során nem csupán az ügyfetek kiszotgátását tanutják meg. Mind a raktározási,

mind az árubeszezésĺ feladatok részeit is etsajátítják.

Eredmények

A je|.en|.eg 9 áttandó fő jár a képzésre, akik az etmé|'eti rész megtanulása után egy intenzív

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

A gyakorl'ati he|'yet szabadon választották. Vott olyan képzésen résztvevő, ahol a gyakorlati

he|'y vezetője vát|'atta, hogy a gyakorlati idő letette után felvesa őt. do|ĺgozni. A záróvizsga

20í5. ápritis közepÉre tervezett.

2.3. G2 - Áuóskeresést segítő foglałkozősok

Projekt neve: Álláskereső Klub

Szakmai háttér

KSH adatok atapján a munkanétkütiek száma Magyarországon mintegy 20 ezer fővel

csökkent, 370 ezerre az e|őző évhez képest, mel'yből a Budapestiek száma 5% atatti. A

tegtöbb munkanétkül,inek arra sincsen lehetősége, hogy megteremtse azokat a fettéteteket

vagy forrásokat, metyek tehetővé teszik az áttáskeresést. Ezt a lehetőséget kívánta

áthidatni a Kesztyrigyár Közösségi Haz az ún. Áltáskereső Kl'ub infľastruktúriłjávat és

humán-erőforrásával.

A program leírása

Az Áttáskereső Ktub program hetente két al'kalommal, hétÍőn és csüt<irtökön, három-három

óra időtartamban biztosított |.ehetőséget a munkakeresők részére abban, hogy ingyenes

számítógép és internet hasznátat me|'tett áttást tatátjanak a vitághátó segítségével. A

munkakeresők számára a Kesztyűgyár Közösségi Ház réuéről három rnunkatárs volt

segítségÜkre többek közcitt önétetrajzírással, fényképkészítéssel, illeWe teljes önétetľajz

szerkesztésében. Sok tátogató számára csak részben kellett segítséget nyújtaní

L0
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önéletrajzát tekintve, mint szerkesztés, térkĺiz és pozíció, az etkésztilt fotó ethetyezése a

már álta|'uk elkészített ŕinéletrajzon, illetve a motivációs |'evél etkészítésében. Továbbá a

programon l.ehetőség volt ingyenes telefon használatra is.

Eredmények

Áttagosan egy.egy atkalornmal mĺntegy 15.30 fo vette igénybe a szotgál.tatást. A

munkakeresők túlnyomó ttĺouségének nem voltak alapszĺntri számítástechnikai ĺsmereteik,

így segítségre volt szükégiik egy-egy ľnunkakör megpátyázasánát. A legnagyobb probl.émát

elsősorban a kütönböző portátok áttekintése okozta (regisztráđó, a regisztráció

visszaigazolása, a portálok ettérő kezelése, menüsora), továbbá a postafiókok kezelését

illetően az önétetrajz csatolása me[[ék|'etként.

|tt kifejezetten az átlományokkat kapcsolatos hiányosságok okoztak probtémát, amikor a

saját postafiókjukra etkütdött el'készÜ|'t tiné[etrajzokat nem továbbítássat. kettett a

címzetteknek etkÜtdení, hanem etső tépésben le kellett tłi|.tení azt a számítógépre, majd

onnan felcsatolva címzettenként postázni. Számos problémát okozott az á|'tományok

nagysága is, mely esetenként meghiúsította a mellék|'etek etkĺitdését. A kütönböző

üzletláncok áttal meghirdetett munkakĺiröket sąját portátukon keresztÜl. lehetett

megpályázni, de minden jelentkezést megetőzött egy regisztráđó. Ebben kértek több

esetben segítséget. Ez a regisztráció a megvokott áltatános felĹilettől nagymértékben

eltért, ezért egy.egy ilyen regisztráció akár ó0 percet is igénybe vett. tlyen portátokkat

rendelkeznek tobbek között: Tesco és Lidt is. Sok esetben e[őfordult, ami az idén nem volt
jellemző, de év végére már egyre többen atkatmazták a k<ĺzösségi portá|.okon va|'ó

áltáshĺrdetést. Természetesen a munkaktir betĺjttésére val'ó jetentkezést is ezen a portáton

ketlett elvégezni. A legnagyobb és legismertebb ĺl'yen portátok egýke a Facebook közĺisségi

o|'dat. Áthidatva e problémákat év kĺlzben minden alkalommal a program egy í5 perces

általános, internet és számítógép használattal kapcsolatos ismereteket átadó kis képzésset

kezdődött. Sajnátatos módon azonban a munkakeresők nem igényették a szol,gáltatásnak e

részét, ezért megszűntetésre került.

A kezdeti adódó probtémák etlenére, a felhasználók lassanként megtanuthatták miképpen

ketl a f1. szőzadi normáknak megfelelően megpátyázni az áttatuk kiválasztott munkakört.
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Projekt neve: Áltáskeresési tréning

Szakmai háttér

Napjainkban egyre gyakrabban tatál.kozunk ol'yan átláskeresőkkel, akik ttibb hónapon, akár

több éven át próbátnak ethel.yezkednÍ a munkaerő piacon, naponta kütdik jelentkezéseiket

a kül'önbtiző cégek áttáshĺrdetéseire, de tegttibb esetben még csak visszajelzést sem

kapnak. A Keszýűgyár Köziisségi Ház tegújabb programja abban nyújt segítséget, a

tréningen résztvevők hogy olyan Ínformációk és tanácsok birtokába jussanak, melyek

hatékonyan etősegítik az átláskeresési folyamat egyes szintjein való sikeres részvételt.

A program leírása

Zárt csoportban 4 alkalommal , 2x9a percben zajtĺk a foglalkozás. Az egész tréning fő cétja

megtanítani a résztvevőket arra, hogy hogyan tudnak kitűnni a tĺibbi pályáző ktjzÍjl. Ezt

megtehetik önéletrajzírás, motĺváđós levélkészítés során, de a rejtett munkaerőpiac

megbombázása is a stratégia része. Az áttásinterjún va|'ó megjelenés mellett a résztvevők

azt is megtanulták, hogy hogyan adhatnak olyan emlékezetes és egyedĺ választ a

munkál'tatónak, amire az emtékezni fog. Szerdánként, í3 órátót í6 óráig tartottak a

foglalkozások.

Eredrnények

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

programon val,ó részvétet. lehetőségérőt a Kesztyíigyár Kiiztĺsségi Ház egyéb, álláskeresést

segítő programjain hat|'hattak az érdek|.ődők. Még szélesebb körben sikerĹitt elérni őket a

V|l|. kerü|'eti munkaiigyi kirendeltségen. A frissen á|'táskeresőkké vált ügyfeteket csoportos

tájékoztatón, szerdánként ĺnformátódtak a Hálz programjairót. tsszesen 1f csoport

megtartására került sor' alkalmanként 6.10 fi5 kapott tanácsot az á|.láskereséssel

kapcso|'atban. A tréning kezdő lépései a ktizös szabályalkotás és elvárások tisztázása vo[t. A

csoporttagok közti bizalom kiépítéséhez sok együttműkĺĺdést serkentő játékot játszottak a

résztvevők. A 2. alkalommal, a geńlta.ĺinéI'etrajz technĺkáĺval ismerkedtek meg a

résztvevők. A 3. alkatommal az állásinterjún vató megjelenést, és az áttásinterjús

kérdésekre adható vátaszokat gyakorották a résztvevők. A 4. alkalomma|' egy komp|'ett

áltásinterjús sđtuációt játszottak et a munkakeresők. |tt párban játszottak, ahol

tehetőségÜk nyítt a munká[tatói otdat verepébe is betebújni.

|dén kevesebb áll,áskereső vett részt a tréníngen, kisebb létszámmal műk<idtek a

csoportok' Ennek magyarázata a közfoglalkoztatásÍ program' amely több áttáskeresőnek

adott munkát. Több alkalommal a közfogl.atkoztatási programban résztvevők is
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csatlakoztak trénÍnghez. KözĹitÜk ttjbben számoltak b€ arról, hogy státuszuk

meghosszabbításra kerĹilt. Sok résztvevő a csoport után más álláskeresési szotgá|'tatást is

igénybe vett. Nyetvi és számítástechnikai képzéseken fejtesztették készségeiket.

Elhetyezkedésĺjkrő|. több alkalommal, személyesen, iltewe telefonon számoltak be.

Projekt neve: ĺjdv a klubban! - Angol társalgási ktub

Szakmai háttér

Az angol nyel.vű társatgási ktub öttetét a haz tátogatói adták. Sokan a munkaěrőpiacon való

ethetyezkedés okaként a hasznátható nyelvtudás hiányát emették ki. T<ibben tanultak már

ango[u[, azonban egy idegen nyelven történő áttásinterjún nem tudnának hetyt áltni. A

társalgási klub tematikája ettér egy hagyományos nyelvi órátót. Az angol nyelv szóbeli

kommunikációjának gyakorlása a cé[, illetve az, hogy a munkaerő pĺacon is értékes és

haszn átható nyetvtud ás szintj ére fej lessze a résztvevők tud ássá ntj ét.

A program leírása

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

atkalommal, 2 órás blokkban zajlott. A Kesztyűgyár Közĺisségi Hazbót 1 fő vett részt a
programkoordinálásban. A páros vezetés másik tagja egy angol nyelvtanár vo[t. Az évben

októbertől az e\őző nyelvtanár hetyett egy új szakember kezdte meg a program vezetését.

Szemétyét hamar elfogadta a csoport.
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A tematika cjsszeátlításáná|' mindig étrnénypedagógiaĺ elemeket használtak a vezetők. Páros
':-.-\

:.]'.| interjúk, szituációk e|.játszásávat. gyakorolták a szóbetí kommunikációt. A beszélgetéseket

gyakran rejwények, angol nyelvíĺ vĺdeók és zeneszámok fordítása törte meg. NyeMani
ni''ł magyarázat rÍtkán fordu|.t eLő az órákon, mert Ínkább a gáttások oldása a célja a
łJ

csoportnak. .A szóbeli kommunikáđó fejtesztése a cé[.

iEt

EJ

ll 
Eredmények

Az évben átlagosan, alkatmanként 6.12 fő vett részt a programon. A résztvevők közül sokan

rł tettek nyetwizsgát, de sokan a kÜtfötdi útiaĺt sikerességéről számoltak be, ahol bátran
;ll.:i használ.ták a nyel,vtudásukat. Ttibb résztvevő bátran, mert olyan állásokat is megpátyázni,

ľ.J ahol az angol nyelvtudás a munka betĺittéséhez szülaéges pozíció etvárásanát szerepelt.
il
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Projekt neve: ijdv a klubban - Állaskereső teadélután
il
i-i Szakmai háttér

i..ĺAzál|.áskeresőteadétutánszotgáttatás,ame[ynekcétja,az,hogy-egybögreforróteaU Érsaságában, irányított beszétgetés formájában segítse az áttáskeresőket. Az á|.táskeresők 
.

l.jtapasztatataikat,kérdéseiket,aggátyaikatoszthatjákmegegymássat,ésaKesztyrigyár[J szakembereivet' A csoport egy nýtott formában műkiidő foglalkozás, amit bárki igénybe

i .| vehet. Nincs kötött tematikája, mint az álláskeresésĺ tréningnek, így akár egy kérdés

LJ erejéig is csatlakozhat bárki a csoporthoz.

LI
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A program leírása

A 20ĺ4-es évben jetlemző vo[t, hogy nagy eltérést mutatott az álláskeresők száma a nyári

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

visszakerĹitjenek a munka vil.ágába, ezze[ a tegtöbb á|.|.áskereső é|,ni ĺs szokott. ĺgy a nyári

időszakban a legkeresettebb a mezőgazdasági, vendéglátó ipari szakmacsoporthoz tartozó

munkaktircik. A l'eggyakrabban önéletrajz írásárót kérdeztek, illetve az alkalmi munkák

hivatalos fettételeirőt. Ezt ktivetően visszatértek ezek a csoporttagok, és megosztották

egymássat tapasztalataikat, itleWe a teázás alatt eszmecserét folytattak arrót, kinek

mi|'yen munkatapasztatatokat sikerül't megszereznie, és ezeket ho[, és hogyan lehetne

hasznosítani. A csoportvezető me[[ett, a csoport tagjainak egymásra gyakorolt hatása volt

a legszámottevőbb, hiszen ezek az emberek jót ismerik azt az élethelpetet, amĺről egy új

éppen megérkező tag mesé[. A csoport tagjai emíatt megerősítették egymást, és

éreztették, hogy nem szabad fé|.adnĺ a tehetőségét annak, hogy megfelelő hetyet tatáĺ'jon

az álláskereső. A csoport erőssége mĘ, hogy a tagok kibeszélhetik magukbol azokat a

sikertelenségeket, amelyekkel a munkakeresés közben tatálkoznak, és erre nem elutasító

választ kapnat hanem megerősítik egymást.

Eredmények

A csoport döntő ttibbsége o|'yan tartós munkanétkÜtiekbőt át|.t, akik már évek óta nem

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

a visszavezető úton, is hosszrj időt vett igénybe. A tegtöbben olyan külscí, meg nem

változtatható tényezőkre hivatkoznak sikertelenségĺ.ik okaként, amelyen meg kett tanulni

túttépni, és más attitűddet keresnÍ megfelel'ő áttásokat. Ez a folyamat sokak számára

eredményes vo[t, ők tegtĺibbször visszatértek, hogy megosztották pozitív tapasztalataikat,

a csoporttal, de vannak ol.yanok is, akkrőt csak utólag derül kĺ, azért nem jár a csoportba,

mert sikerĹilt megfelető áttáshoz jutnia. A csoporttagok számára gyakľan már az Ís

előrelépés, hogy kettő motivációt kaptak az áltáskeresési tréninghez való csatlakozáshoz.

Alkalmanként 6-ĺ0 fő vett részt a teádélutánon, ahol egy.egy álláskeresési kérdésben

kaptak választ a résztvevők.

Projekt neve: Áłlásböľze és Karrierpiac

Szakmai háttér

A munkanétkütiség az egész gazdaság és társadalom szempontjábót olyan sútyos probléma,

amÍ e[len mÍnd pĺaci, mind á[[ami eszközökkel küzdeni kett. A munkanélklitiséget mérő

i.:i
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számok jót táttatják, hogy a V||l. kerijlet és azon belüt is a Magdolna Negyed küttinĺisen

veszélyeztetett teri'ltet ebbőt a szempontbót is. A Kesztyűgyár Ktizösségi Ház tĺibb

programja is célozza ennek az áltapotnak a jobbá tétel,ét, ezért ;ött létre az Áltáskereső

KI'ub, közvetett módon ebben is segít a NőÍ Csoport, és 20í 1 januárjátót az Áttiísbĺĺrze.

A program leÍrása

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

a Budapest Főváros Kormányhivatala ÄĄunkaügyĺ K<izpontja Baross utcai Kirendeltséggel

közĺis szervezésben valósul meg.

Eredmények

2014.ben 2 nagy áttásbörze kerütt megrendezésre. A Tavaszi Áttásbörze és Karrierpiac

20ĺ4. május 29.én kerii|'t megrendezésre a Kesztyűgyár Kĺizösségi Házban. 66 munkát'tató

és civil szeruezet jetent meg. A munkáltatók 1651 áttástehetőséget kínáttak az

érdektődőknek.

Aa osa Áltásbörze és Karrierpiac fO14. szeptember 30.án került megrendezésre a

Kesztyűgyár Közösségi Házban. 46 munkáltató és đvil szervezet jelent meg. A munkáltatók

k<jzet ĺ 000. 1 500 átláslehetőséget kínáttak az érdektődőknek.

Az áttásbörzén kül,ön karrier terem áttt a tátogatók rendetkezésére, ahol grafotogiaÍ

tanácsadás segítette az álláskeresőket. A tanácsadáson kívül önéletrajzot is készítethettek

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

munkáltatók részére.

Őszi
áttásböze

munkáltató
száma

46
Tavasá

áttásbörze
munkáltatók

száma

66.
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Projekt neve: Női csoport

Szakmai háttér
ĺ-.i

i.i A Keľztyűgyár tevékenységének meghatározó része a munkanélküliek áttashoz juttatása, aą.ĺ 
munkára való alkalmasság elősegítése. A női csoportok ennek a programnak támogatói,

ľ.-ii'.; azoknak a hölgyeknek akarnak etsősorban segíteni, akik munkakeresési nehézségekkel
:,..i

kiizdenek. Ennek oka lehet önbĺza[omhiány, alacsony ĺskolázottság, depresszió, családi

l"| probtémák, esetleg valamilyen szerhasználat.
ĹiI

i;i A program leírása

E;l A női csoportok összetétele vegyes. Társadalmi hovatartozás, iskolázottság, elfogtaltság,

csatádi áttapot és etnikai iisszetétel, egészséges és szenvedélybeteg, prostitúcióban élő,
ÍŤ.I

i:ł konszo|.idátt köriitmények ktizött vagy hajtéktatan szállón takó, még munkát kereső vagy[.J 
már nyugdíjas hölgyek járnak a csoportba. A célcsoport tagjainak családjában szinte

Li kivétet nétki.it e|'őfordutt vatamityen függőségĺ probléma, Vagy maguk is

szenvedétybetegségget kibdöttek. Ez nemcsak a ÍĹiggő személyt rombolja, hanem az őt

i:l körĹilvevő családtagokat, környezetet is. Áttatában errő|' nehezen beszétnek, sokzor
t,...!tj tiftotját vagy szinte természetes életformaként keze|.ik. Ú; jetenség a rákos betegség

H 
előfordulása au asszonyok között. Sok a pszichés beteg ĺs.

A beszédtémák választása mindig a hötgyek érdektődéséhez igazodik. Ebben az évben az
i.Ťt':í anyaság és a női szerep fontossága kerĹitt etőtérbe. Különbtiző élethelyzetben lévő hötgyek
L.J

történetével ismerkedtek meg a részwevők. A 20 portrébót minden nő ráĺsmerhetett saját

i 'i probtémájára.
LJ
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Ezen kívül, számos ,,saját,' probtémáVal' is küzdenek. Gyakori probtéma a függőségek,

munkanétkütiség, hajtéktalanság. Ezeknek a pľobl.émáknak az oruoslására szakembereket

kerestünk, akik rendszeres kapcsotatban vannak a kezelőhelyekkel, rehabilitácios

intézményekket. Ez a munka nemcsak az egyéni konzuttáđóra terjed ki, hanem

rendszeresen fogtatkozĺk csoport formájában a családdal, hozátartozókkat. Több

hajléKatan szá|,|'óva|' átt a Kesztyűgyár Közösségi Ház kapcsolatban, ahot szintén segíséget

kaptak probtémájuk kezeléséhez' Az' e[őkészítésben a [egfontosabb a programok

előkészítése, a tematika megteruezése. Programok megvatósításában az asszonyok segítővé

válása is fontos cét. A Ház cél,ja, hogy a tatálkozások a bejáró asszonyok étetminőségén

változtasson. otthonra, békére, társaságra tatátjanak. Fetfďezzék saját értékeiket, hogy

számítanak, várnak rájuk. A foglalkozások menete egy meghatározott tematika atapján

történik, de a csoport sajátosságait mindig figyelembe veszik. Az évek során egyre több a

segítő a csoporttagok kcizött. Egyre inkább részt vesznek a programokban, munkákban. A

csoport népszerűségét az is mutatja, hogy a részwevők a csoport atatt tĺĺbbféte

tevékenységbőt vátaszthatnak. A détetőtt nagyrészt konyhai teendőkkel telik, és az ebben

való részt vétel is kinek-kĺnek a kedve szerint történík. A közösség alapja az is, hogy együtt

tervezik meg, hogy mit főzzenek, ki vásárotjon és azt is, hogy a többĺ tevékenységet ki

végeze et. Fontos az egyĹitt étkezés, az cĺrcim, ami az éte|' e|.készítésévet és közos

e|'fogyasztásávat jár, hiszen többen egyedüt é[nek, szállón laknak, Vagy nem tetik főtt

étetre. Kíéthetĺk háziasszonyi vágyaikat, ami nőisségüknek fontos momentuma.

Kínálhatnak, tdrődhetnek a másĺkka|'. Finomat esznel! főznek, mindez feszültségoldással,

<irömadássat és kapássa|, jár.

Eredmények

A kézműves fog|'a|'kozások már anyagĺ sikereket is hoztak néhány ügyesebb, szorgalmasabb

hötgynek. Kézimunkáikat ismerőseik, barátaik közott értékesítenĺ tudták. Repertoárjuk

egyre nő, egyre ügyesebbek. A bevétgetések, a kommunikációs technĺkák megĺsmerése

nagy sikert aratott. Áttata javul't a beszédkészségük, megtanulták kifejezni, képvĺselni

magukat. Rendszeresen találkozhattak psżchológussal, atkohot és drog ügyben tudtak

segíteni. Kütső hetyszínen is szerveztek programot a női csoport résztvevői. Józsa Judit

lĺtagyar Nagyasszonyok szobrait nézték meg. Kicsit bÜszkébbek lettek magukra, mint nőkre

enný nagyszerĺĺ nő megismerése által. Közösségi kertet is kapott a csoport, amit nagy

izgal'ommal műveltek, sok asszony számtalan ĺsmerettet tett gazdagabb. Az asszonyok

,,sokszíniÍsége" ellenére míĺkódik a csoport, kĺiztisségé atakult. Egymásért felelősséget

érző, egymást segítő nők talál,kozó hetye tett. A csendért, a békéért, a beszélgetésekért, a
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tanutásért jönnek. Egymást segítik az elhelyezkedésben, ha megtudják, hogy valahol van

fe[véte[, értesítik egymást, solszor el Ís kísérik a munkát keresőt az első ta[álkozásra a

munkahell'ye|'. Tudnak egymás betegségeiről, anyagi hetyzetérőt, meglátogatják egymást,

érdektődnek egymás iránt.

Karácsony etőtt 3 napos tetki gyakorlaton vettek részt a Teréz Anya NővéreÍnét. A fiákai

segítség mellett tetki fettöttődésre Ís szĺikségĺik van az asszonyoknak, megtapasztalták a

szezetesnők tÜrelmét és szeretetét. Tcibben rendszeres segítséget is ta|.áttak a

nővéreknél.

Projekt neve: Páĺyám felé

Szakmai háttér

A Kesztyűgyár Kdzösségi HáE számára nagyon fontos terület az álláskeresésben való

segítségnyújtás. Több program ĺs elindult már, amely a felnőttek álláskeresését segítĺ ető.

Ezeken a felnőtt programokon gyakran érkezik visszacsato|'ás, hogy mennyire fontos a

megfelelő pátyairányvonal kiválasztása. Ha fiataton megfelelő önismerettel rendelkezünk,

és képességeinknek, érdektődésĹinknek, munkaértékeinknek megfetelően választunk,

tisztába kerÜl'Ĺjnk a kütdnbłjző szakmák nehézségeivel, és etőnyeívet, úgy hosszú távon

sokat nyerhetünk. A pátya irányvonatát megtatátni nem kisebb kÍhívast jelent, mint

megtalálni azt a ter[iletet, amely számunkra tirömet okoz. A nehézség vĺszont, hogy mai

vitágunkban rengeteg otyan dotog Van, ami befotyásothatja a fiatalok dłintését. A csatád

anyagĺ helyzete, szĹil'ők döntése, szülők iskolai végzettsége is meghatárorza a

pátyavál,asztást. Az ímént említett kiilső hatások nagyon fontos tényezői lehetnek egy

ember életénet így ha fiatalon nem hozunk ketlően megalapozott dĺĺntést, később

rengeteg hátrányunk származhat. betőte. A 4 atka|.orn alatt olyan atapvető fogatmak

tisztázására kerül sor, mint a képességek, érdektődés, munkamód, munkaérték, tanulási

technĺkák, szakmafi[mek, ĺskolarendszer működése, pályairányvonal, pályae[hagyás,

piacképesség, kütfĺitdi.belfcitdí munkavállalás, munkaadó, stb. A 4. alkalom végén mindig

tesztet töltenek ki a résztvevők. A Super áttal létrehozott, munka-érték kérdőív a

munkához kapcsotodó értékeket méri fel, amelyhez szakmát csatolnak. A teszt kitĺiltése,

és az előzetesen megszezett ĺnformációk egyĹittesen megfetelő kezdőtökést bĺztosít arra,

hogy a gyerek legjobb tudása szerint válassza ki a neki megfelelő isko|'át és lássa azt, hogy

milyen pátyairányvonalat fog vátasztanÍ, melyĺk ter[iletet szeretné fetfedezni.

A program leírása
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A 20ĺ4.es tanévben együttmiĺködtünk a Motnár Ferenc Magyar.Angot Két Tanítasi Nyetvű

Áltatános |sko[a, Németh Lász|'ó Áttal'ános lskola, Losonci Téri Áttatános tskota, Deák Diák

Általános |skota ttjbb osztátyával', és a Kesztyűgyár Közosségi Házban lebonyolított Nyáń

tábor résztvevőivet is, ĺlletve a szintén a Kesztyűgyárban miikĺidő Mentor program tanutói is

bevonásra kerüttek a programba. A foglatkozás |.eggyakrabban osztátyfőnöki órák keretében

keriilt megtartásra. Minden csoport, osztály más és más időpontban tudott időt szakítani

erre a foglalkozásra, így a csoportok igényeihez igazodott a megvalósítás. A program

megvalósításánál fontos volt az, hogy a négy alkalom időben ne legyen messze egymástól.

A 4 alkalom fetépítése során 4 fő témaktir megbeszélésére kerül sor. A 4 fő témakĺir a

gyermek érdeklődése, mi Af, amit szeret szabadidejében csiná[ni, milyen dotgok

foglatkoztatják, mivel töl.ti a napjait stb. A másodÍk témakör a képességek, vagyis az, hogy

mÍlyen atapképességeÍ vannak, mi az, ami fejlesztésre szorul, mi az, amĺben kivá[ó, hogyan

lehetne ezt kamatoztatni, hogyan tehetne fejteszteni. A harmadik nagy témakör a

munkamód. ltt fontos, hogy összhangban legyen az egyén munkastílusa, és a választott

szakma munkamódja, hiszen nagyobb ettérés esetén, a pátyán maradás, vagy a fog|.alkozás

elvégzésének sikere foroghat kockán. A negyedĺk alka[om során a munkaértékek kerülnek

etőtérbe. A munkaértékek alatt olyan a munkához kapcsotódó értékek kerÜlnek

megbevélésre, mint peldául a sok utazással járó munka, csapatban való munka, önáttó

munka, szép munkahe|'yi kiirnyezet, stb. A foglalkoziís minden egyes alkatmával nagyon

fontos szerepet kap a fogalomtisztázás. Enné[ is hangsúlyosabb az, hogy az adott fogalmak

előnyei mellett a hátrányaira is fel kett hívni a figyelmet' Nagyon fontos az, hogy

tisztázódjon az, hogy minden egyes embernek, más és más dolgok felelnek meg, és nincs

jó, vagy rossz megotdás, csupán őszĺnte válaszokat.

Eredmények

Áz együttműkddő iskotákkat már 201ĺ óta tart a Kesztyiĺgyár Közösségi Házal, így a kilzĺis

munka során kapott visszajelzések atapján már többször vol't |'ehetőségĹink a program

tapasztalataira építeni. A csoportfoglalkozás végén, az azonnal megjel,enő jetzések

dominá|.nak |.eginkább, így a következő alkatmat a .felmeriitő igényekh ez igazitjuk. A

pedagógusok visszajelzései pozĺtívak, itleWe a folyamatos egyĹittmíĺkĺidés is azt mutatja,

hogy a foglalkozás sok ismeretet és információt nyrijt a tanutók és a pďagógusoknak

egyaránt.
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Projekt nevé: Atacsony iskolai végzettségÍíek foglalkoztatás| stratégiái
-ll.j Szakmai háttér
i..:t

A Magdolna negyedben és a kerijtet más krízisterületein é[ő alacsony iskolaÍ végzettségű
'-'l...i emberek, kĹ]tłinösen a fÍatatok munkavállatását, l'egá|'ĺs jövedetemszerző tevékenységét
i.: i
Ili

etősegítő helyzetelemzés, közép., és hosszú távú, önkormányzati foglalkoztatási stratégia.

::'; Az ehhez szĺikséges oktatási stratégia és cselekvési terv kidotgozását tíĺzte ki célut a
i....i

program.

A program leírása

ll Az ,ńlacsony végzettségűek fogt.atkoztatásí stratégiái'' projekt cétcsoportja az alacsony
Lt,I 

iskol,ai végzettségű és roma emberek. Mindkét célcsoportban kütönosen a fiatatok (14-z9

|;i évesek) azok, akik hetyzetének megváltoztatásáért érdemes egy jót működő, hatékony
i:.1Ĺ:j stratégiát létrehozni.

iri A stratégia megatkotiísában a ľlÉrrĺ Kutatóĺntézet és Elemző Központ ĺs közremÍiködik. AJ 
fog|.a|'koztatás etősegítésének érdekében a nÉľrł Kutatóintézet és Etemző Kĺizpont a

il kidotgozandó stratégiához szükséges adatok és információk összegyűjtésével, azok
ří elemzésévet fogta|.atoskodÍk.

n A kutatás mellett megrendezésre kerüt havi egy atkalommal egy munkacsoport
i-.J

megbeszétés, amelynek tagjai a fogtatkoztatás és az oktatás területén dotgozó

i:1 szakemberek. A megbeyétés a stratégia megatkotását segíti.
J

I

I
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Eredmények

Ebben az évben a nÉTFł Kutatóintézet és Elemző Központ a kérdőív összeáttításávat

fogl'alatoskodott. A kérdőív el.késátése a VIl|. kerĹitetĺ önkormányzat szakembereÍnek

segítségével. történt. A kérdőívezés a Magdolna.negyedben é[ők körében decemberben

zajtott. A stratégia megalkotásában ä havonta összehívott munkacsoport megbeszé|.és is

segíti a munkát. 20í4.ben 2 alkatommal megtartására ker[ilt sor a munkacsoport

megbeszétésre' novemberben és decemberben. A novemberi munkacsoport ĺjlésen 19 fő, a

decembeńn 10 fő vett részt. A munkacsoport tagjai a kerlilet azon intézményeinek

szakemberei, akik a már jót műktidő programjaikkal a foglalkoztatás témakörében

jártasok. Az ĺi|'éseken a nÉĺrł Kutatóintézet szakemberei beszámoltak a kutatás jetentegi

áttásárót, majd irányító kérdések segítségével a munkacsoport tagjai saját eredményeikrőt,

megtátásaikrót beszélgettek.

i.r.j. !ri:1.;,;
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3. Eg;yéb pátyázati forrásból megvalósított események

Projekt neve: oMesterségem đmere...,, . PályaorientácÍós érzékenyítő tréning
szakembereknek

Szakmai háttér

A Kesztyűgyár Közösségi Ház egýk tegsĺkeresebb tematikus programja a Pályám feté

foglatkoziís. A projekt az |FJ.GY.ĺ4.c-14927 számú program keretében valósul meg.

/łil' isko|'ákban, ĺltetve a közösségi hazba érkező tanulóknak, osztá|.yoknak tartott
fogtatkozásokon osztátyfőnökeik is részt vettek megfígyetőként. Sok esetben a
programtartók feté érkezett kérés kapcsán vetődött fel, egy olyan, szakemberek,

pďagógusok, szociális szférában '-dolgozóknak megtartott képzés ötlete, amely

segítségéve|' tanácsadóÍ, segítői eszkiiztáruk kĺbővÜthet a pedagógusoknak.

A program leírása

A program 3X45 peľcben, délelőtti és délutánĺ b|'okkokban történt. A prograrn cétja inkább

a modern, az rij módszerek iránti érzékenyítés. A trénĺnge|.emek megĺsmerése, annak

gyakorlatban való kipróbátása, illetve későbbiekben annak alkalmazása a cél. A
pályaorientációs tanácsadás során a ktiens saját érdektődésének és képességeĺnek

megfelelően kiválasztja azt a pá|'yairányvonalat, ametyet étetútja során sźvesen végezne.

A képzés során a résztvevők megismerik a pályaorientáđó etmé|,eti és gyakor|,ati alapjait, a

pályaorĺentációs tanácsadáshoz szükéges eszközĺiket, jó gyakorlatokat, játékokat. A
tréning a[apvető formáinak, módszereinek és technÍkáinak gyakortatĺ alkalmazásának

megismerésévet találkoznak a szakemberek.

Eredmények

Ebben az évben két V|ll. keriileti Ískola pedagógusai vettek részt a képzésben. oKóberben

a Motnár Ferenc Magyar-Angot Két Tanítási Nyetvíĺ Általános |skot.a pedagógusai kiLzüL7 fő,
novemberben pedĺg a Deák Diák Áttatános |sko|.a 9 fővet. A pďagógusok megismerték a
páyaorientáđó önismeretĺ tényezőit: az érdektődést, a képességet, a munkához tartozó
értéket és a munkamódot. A képzés során a szakemberek azt is megtanulták, hogy az egyes

pályavátasztási elemeket milyen étménypedagógiai módszerekkel do|'gozzák Íet

osztátyfőnökĺ óráikon.
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A képzésben résztvevők száma

Molnár Ferenc
Két Tanítási

Nyelvű
Áttalános

lskola
7fő

Deák Diák
Áltatános

lskola
9fó

Projekt neve: 
"Mozdulj 

Mátyás tér!

Budapest Főváros V|l|. kerütet Józsefvárosi Önkormányzathoz ,,Budapest-Józsefoáros,

Magdotna Negyed Program ll|.'' címtj projekt keretében meghirdetett ,,sport, szabadĺdő,

egyéb l'akossági programok,' témájú és MNP-tll-PA/03/02 kódszámú program

megval'ósítására ,,Mozdutj Mátyás tér!'' címmel pátyázatot nyújtott be, mely esetében 299

8ĺ7 Ft támogatásra érdemesnek ítétte.

A mini-projektünk cétja az vott, hogy egy vÍdám hangulatú, sportos, játékos versengést

rendezzÜnk a résztvevők számára, ahol. megismerhetĺk egymást, kipróbáthatnak számukra

eddig isrneretteň sportágakat, játékokat, megtapasztalhatják az egyĺittjátszás örömét,

valarnint a keriiteti rendőrséget is bevonva olyan bűnmegetőzési célú kezdeménýezéseket

szervezzünk, amelynek célja, hogy a fiatatok etkerütjék a bűncselekmények áldozatává

válását, bĹĺncselekmények elkövetését, a droghasználatot.

A ,,Mozdutj Mátyás tér!'' elnevezésű rendeałényünk 2014. ápritis 25-én (pénteken) valósult

volna meg, de a kedvezőt|'en időjárásĺ viszonyok miatt (metyet jeleztĹink írásban a pátyłĺzat

kiírója feté) 20Ía. május 9.én 10 és íó óra között kerÜlt megrendezésre.

A déletőtt fo|'yamán, két he|.yszínen zajlottak az események. Egyik he|.yłszín a Homok utcai

sportpátya vott, ahol egy labdarugó torna keretében mutathatták be a csapatok

tehetségüket. A focibajnokág többek között meghirdetésre került a V|||. kerületi

á|.tal'ános iskol,ákban is. Négy csaPat nevezett a Versenyre: Németh Lásztó Áltatános lskola

csapata, a Lakatos Menyhért Átta|'ános lskola és Gimnááum két csapata, és a Kesztyűgyár

Kozösségi Ház mentor programjában szer'eplő fiatalok csoportja nevezett be. A mérkőzések

ĺ.]
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2X8 perc játékidővet zajlottak le, a többiek addig fetkészülhettek a mérkőzésekre,

melyhez a Ház bíztosította a labdákat. A legeredményesebb csapat vihette et a hiáz

togójávat ellátott focikupát. Díjazásra került az összes csapat ok|'evét formájában, illetve a

tegjobb játékos, tegjobb kapus, és a legsportszerĹibb csapat' akik focÍ tabdát kaptak

ajándékba.

A Közösségi Ház fontosnak tartja a csapat és kiizösségi játékok szervezését és

|.ebonyol,ítását. lr,tegtátásaÍnk szerint több pedagógiai célzata van a sporteseményeknek. A

kiizĺisségi és csapatjátékok megtanítják a fÍatalokat együtt sportolni. Nagyon sok türelem'

alázat, és etfogadást kelt tanúsítaniuk egymás felé. Megtanítja az egészséges rivalizálást

egymas kĺizt. Eme|'tett sportszerűségre neveli őket.

A program másik helyszíne a łľtátyás tér vott, ahot több tehetőség kcizül vátaszthattak az

érdektődők. A Kĺizösségí Häz munkatársai sorversenyekke|' készültek, mely számos

ügyességi feladatot fogtatt magában.

Részletezve:

. ugráló kötetezés a boják kĺkerĹitésével szlalomban;

. tufi fetfújása pukkanásig;

. cétba dobás;

- rákjárás, illetve pókjárás;

- szembekötős iigyességi játék;

- hullahopp karikákon metyĺk csapat tud a teghamarabb átbújnĺ;
. tabdavezetés pattogtatássat a bóják köztitt;

. méta tabdajáték kipróbátása;

. tollas Ütőn való pĺng-pong labda egyensúlyozása menet közben.

A Vlll. keľületi Rendőr-kapitányság két munkatársa érkezett az eseményre, akĺk szóban és

szórólapokkal tájékoztatták a gyerekeket és a felnőttek a bűnmege[őzési programjaikrót,

valamint az utolsó áltomás keretében kerékpáros akadályversenyt koordináttak te. A kisebb

gyermekek nagy cĺrdmére beÚlhettek egy rendőrautóba és kipróbáthatták a szirénát,

fényjetzést.

Détután a bőrdíszmrives foglalkozáson a jelen tevők készíthettek bőrbőt pénztárcát,

kulcstartót és karkĺitőt is. A forma mindenkinél egységes vo[t, de a bőr anyagát, színét már

saját maguk választhatták ki és a mintázat is a fantáziájukra volt bízła. Különböző varrásÍ,

ragasztási, csatolási technikákat is mętanulhattak.
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Az ugrátó vár és a tľambul.in egész nap elérhető volt a tátogatók részére. A légvárat inkább

a kisebbek kedvelték, a trambulin pedig a nagyobbaknak nyújtott szórakozási |'ehetőséget.

Mivet a környéken étő fiatatok szociális érzékenysége, kompromisszum készsége, csapatban

vató egyÜtt működésre való hajlama igen alacsony, ezért kiemetkedő fontosságúnak

tartjuk, hogy olyan továbbra is otyan programokat szeryezziink, amik ezeket a

képességeket erősítik. A Közĺísségi Ház fontosnak tartja, hogy gyermekek jó pétdát

lássanak maguk előtt, hogyan tehet a szabadidőt aktívan és szülők áttal is elfogadható

módon eltö|.teni.

Projekt neve: Autómentes nap a Kesztyűgyárban

Budapest Főváros Vtl|. kerütet Józsefvárosi Önkormányzathoz ,,Budapest.Józsefváros,

Magdo|,na Negyed Program |l|.'' đmű projeK keretében meghírdetett ,,Sport, szabadidő,

egyéb lakossági programok', témájú és MNP.!||.PA/03/03 kódszámú program

megvalosítására ,,Autómentes nap a Kesztyűgyárban'' đmmel páýízatot nyújtott be, mely

esetében z95 440 Ft támogatásra érdemesnek ítétte.

A mini.projeKlink céLja az vo[t, hogy egy olyan projektet valósítsunk meg a résztvevők

számára, ame|'y a megújutó környezet fenntarthatóságát teszi lehetővé. A programhoz

kapcsolódó személyek figyelmét szerettĹik volna felhívni arra, hogy mennyire fontos a

megfetelő közlekedési mód kiválasztása, a megnövekedett autóforgalom okozta

környezetvédelmi problémák megelőzése.

Az ,,Autómentes nap a Kesztyűgyárban'' elnevezésiĺ rendezvényünk 20í4. szeptember 26-án

í 3 és í 8 óra kĺizött került megrendezésre.

A rendezvény e|'őtt fetkerestük a Magdolna.negyedhez szorosan kapcso|'ódó általános

iskol'ákat (Lakatos lvlenyhért Áttalános lskota és Gímnázium, Deák Diák Áttatános lskola,

Németh László Á[ta|'ános |skota, Motnár Ferenc Áltatános lskola, Losonczi téĺ Áttatános

|skola), ahol meghirdettük programjaĺnkat. Három héten keresztĹil a helyi, hetente

megjel,enő lapban, a Józsefvárosi újságban megjelent a rajzpátyázati fethívásunk ís.

A programok két btokkban ker[iltek megvalósításra:

|. btokk 13 és 16 óra között:

.1. . Akadáty. és KRESZ pátya a biztonságos köztekedésért!
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A Kesztyűgyár Köztĺsségi Ház munkatársaĺ a Mátyas téren ęy akadáty. és KRESZ-pátyát

áttítottak fet. A pálya nemcsak KRESZ.tábtákat tartalmazott, hanem kütönböző akadályokat

kellett kikerülni, felemelni, áttépnĺ a szabadon választott köztekedési eszköztikket

(kerékpár, roller, gĺirdeszka). A résztvevők egy programkoordinátor segítségével mentek

végig a pályán, aki elmagyarázta a jel.zések és a tábták jelentéseit. Több gyermek nem

ismerte a közlekedési tábtákat, így havnosnak bizonyult ez a program, hiszen számos

információhoz jutottak. A gyermekek elmondása szeđnt a gördeszkávat volt a legnehezebb

végÍgmenni a pá[yán, hiszen ezt a ktizlekedésĺ eszkózt nehéz ĺinállóan, segítség nétkĹit

irányítanÍ. A programelem elérte a cétját: játékos, oktató formában kerültek

népszerĺĺsítésre a két., il'letve négykerekű köztekedési eszktizök használata.

z. Bńngafoci floorballal

Ebben a játékban egyszerre két csapat tudott Versenyezni. Egy csapat három főből áttt' A

játékot a fođ szabályainak megfelelően, floorbatt ütővel és |.abdávat, valamint kerékpáron

tekerve/ütve játszották. Az etső három helyezést elérő csapat nyereményben részesült

(csengő, kulacs, takat). A résztvevők bukósisakot, térd., könyök. és csuklóvédőket kaptak a

bĺztonságos játék érdekében. A fĺatatok nagyon élvezték ezt az újfajta mini

focibajnokágot, s kérték, hogy a jtĺvőben is szervezzünk i[yen játékot. Ez a mozgásforma

nemcsak megmozgatta a társaságot, hanem ösztönĺjzte a gyermekeket arra, hogy az

alternatív közlekedési eszkö'zöket, jelen esetben a kerékpárt, vegyék igénybe.

3. onkitött<ís Kerékpáros KRESZ teszt

Egy 15 kérdésbőt átló tesztet kellett kitcilteni az érdektődőknek, s aki hibáttanul töl.tötte ki

a tesztet, egy ajándék smiley fényvĺsszaverő matńcát kapott ajándékba. A teszt a

kerékpáros köztekedéshez kapcsolódó kérdéseket tartalmazta. Aki vatamelyik kérdésnét

elakadt, Vagy rosszut töttötte ki, abban az esetben a programot koordinálok tájékoztatást

adtak számukra a helyes irányokról.

4. RajzpátyłŁat eredményhirdetése, díjazása.

A korábban meghirdetett rajzpályazat - 'Autómentes nap Józsefvárosban',.

eredményhirdetésére ĺ 5 órakor kerütt sor. A pátyázat nyertesei nem tudtak megielenni

ezen azeseményen, ezért nyereményeiket (1. helyezett: Kalandpark betépő, 2. hetyezett:

Tol'tas ütő szett, 3. helyezett: Darts tábta) személyesen vĺttĹjk ki az iskolákba a következő

munkanapon.

Ezen időszak alatt a Ktlzosségi Ház két csocsó asztalt Ís fetáttított az érdekl.ődők részére,

hogy tovább növelje a szőrakozási, kikapcsotódási tehetőségek számát.
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