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Melléklet: 7 db

Tisztelt Emberi Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Kisfalu Józsefuaľosi VagyongazđáLkodő Kft. tájékoztatása a|apján az alábbi civil szervezetek
hatráľidőben megkĹildték a 2014. évi beszámolót és 20|5. évi szakmai tervet. A beszámolókat és
szakmai terveket az el őterj e szté s mel l éklete tarta|mazza.

A Nagycsaládosok Józsefurírosi Egyestilete régi típusú szerződéssel rendelkezik, amiben szakmai
terv beadása nincs előírva.

A szervezetek által jelenleg ťlzetett bérleti díj, a kedvezsrléĺy nélküti számított béľleti díj és az On-
kormányzat áIta| ťlzetendő közös költség bemutatása:

Név: Kedvezményes bérleti Számított béľletĺ Ktiziis kiiltség (F.t)

I,/

Név: Bérelt ingatlan címe/m2: Bérleti szenődés időtartama:
Nagycsaládo sok Józsefu ráľo si
Egyesülete (ľési típusú szerződés)

Bp.' VIII. keľ. Kálvĺĺria tér
22./ 57m2

2016. december 31.

Szak'1a Tasi Csĺjling Buddhista
Esvesület

Bp.' VIII. ker. Pálu.3.l
151m2

2019. december 31 .

Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo1gá-
lat Alapítvány

Bp.' VIII. ker. Mátyás tér
14. / I2I mz

202I. dęcembeľ 31.

Euľópai Sors-Társak Közhasznú
Esyesület

Bp.' VIII. ker. Dobozí u. 7-
9. / 159 mz

2018. decembeľ 31.

Magyaľ Emberi Jogvédő Központ
Alapítvany

Bp., VIII.ker. Baross u. 28.
It74m2; Baross u. 118.
/28Imr

20|5. május 31. és 2016. đe-
cember 31.

Kótai Spoľtegyesület
Bp., V[I. ker. Teleki tér 16.
143m2-96m" 2016. december 3l

Budapest Józsefuaľosi Refoľmá-
tus Eeyhazkĺizsée

Bp.' VIII. ker. Práter u. 30-
32. I 56 m2

2016. december 31.

d ľt
Nagycsaládosok Józsefuá-
rosi Egyesiilete (régi típusú
szerzőđés)

14.206.- Ft/}ró + Afa 46.667.- Ft/hó + Afa 13.780.- Ft/hó

Szakja Tasi Csöling Budđ-
hista Egyesület 35.183.- Ft/}ró + Afa 76.395,- Fíhó + Afa 33.750-.Ftĺhő

Kapocs Ifiúsági onsegítő
Szoleálat Alapítviínv 2I.140.- Ft/hó + Afa 89.220.- Ftihó+ Afa 17.158.- Ft/hó



Európai Soľs-Társak Kĺjz-
hasznú Egyesület

26.080.- Ft/hó + Afa 132.667.- Ft/hó+ Afa 26.080.- Ft/hó

Magyaľ Embeń Jogvédő
Központ Alapítvany

29.580,- és . 91.546,-
Ft/hó + Áfa

93.967,- és236.680,-
Ft/ho + Áfa

29.580'- és 56.l87'-
Ft/hó + Áfa

Kótai Sportegyesület
9.632,- és 2I.504,- Ftlhő
+ Afa

|2.500,- és 47.000,-
Ft/hó + Áfa

9.632,- és 21.504,-
Ft/hó

Budapest Józsefilĺáľosi Re-
formáfus Esvhź"zkozség

13.198.- Ft/hó + Afa 75.527.- Ft/hó + Afa 12.320.-FtJhć)

AzĹLj típusú szerzőđések esetében aszerzodés 6. pontja az a|ábbiakattartalmazza:
Béľlő koteles a támogatós fejében
- a honlapjón, sajtó megjelenésein az onkormányzatot támogatóként szerepeltetni.

- a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményelcről (fogadóóra, g1łűlés, rendezvény, ta-

n ác s ko z ós, t anác s adá s) a B é rb e a dó t t áj éko zt atni, m e ghív ó t kt;l deni.

- minden év március 15. napjóig benyújtani az adott évre vonatkozó szahnai tervét, amelyből

kiderül, hogl milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben mi-

lyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefvóros és ajózsefvárosi lakosok

érdekeit.
. minden év május 3I' napjáig az előző éves tevékenységéről szóló, az onkormányzat által meg-

hat ár o zott t art almú s z alcľnai b e s zámolój át'
- a helyiségben az alapszabólyában megjelölt célotcĺlak megfelelően a bérbeadáskor engedélye-

zett t ev ékeny s é get folyamat o s an folytatni.
A szalcľnai terv és ą szahnai beszómoló értékelésére és elfogadására az onkormányzat hatóskĺjrrel

rendelkező Bizottsága (Emberi Erőforrás Bizottsóg) jogosuĺt. Amennyiben a hatáskorrel rendelkező

bizottsóg a szahnai teľvet és beszámotót etfogadta úg a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj
az adott évre is érvényben maľad.
Amennyiben a Bérlő afenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a béľleti díj az érintett év januáľ

I, napjĺźtót az akkor érvényes szabályok szerint kiszómított béľIeti díjnak meýlelő osszegre emel-

kpdik."

Az Európai Sors-Taľsak Közhasznú Egyestilet, Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany, Szak-
ja Tasi Csöling Buddhista Egyestilet, Budapest Józsefuárosi Refoľmátus Egyhĺázkozség és a Kapocs

i6ĺ.ĺgi o'''"!ĺto Szolgálai Alapítvźny ńonlapjan támogatóként szerepel az onkormźnyzat. A
Nagycsaládosok Józsefuaľosi Egyesületének és a Kótai Spoľtegyestiletnek nincs honlapja.

Javasolom a Nagycsaládosok Józsefuaľosi Egyesület abeszźrrloló elfogadását és a szakmai terv

tuđomásulvételét' valamint a kedvezményes bérleti díj fenntaľtását. Továbbá javasolom a Budapest

Józsefuiíľosi Refoľmátus Egyházközség, a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvany, a Kótai
Sportegyesület, a Magyar Emberi Jogvédő Központ Atapítvany, a Szakja Tasi Csoling Buddhista

rgyestilet, valamint azEwőpai Soľs-Tarsak Kö'zhasznú Egyestilet esetében a beszĺĺmoló és szakmai

teľv elfogad ását, vaIarlint a kedvezményes bérleti díj fenntartását.

II. Beteľjesztés indoka
Az előterjesńéstźrgyában a Tisztelt Bizottság jogosult javaslatot tenni.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A d<jntés péĺungyí fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ környezet
Tisaeli Bizottság hatásk<jľe egyrészĺó| a civil szewezetekés az onkormźnyzat között fennálló szeľ-

ződésen, másrészľől a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuĺáľosi onkornźnyzat Képviselő-

testiilet és Szeľvei Szęwezeti és Múkĺidési Szabá|yzatárőI sző|ő 3612014. (XI.06.) ĺinkormanyzati

rendeletének 7 . szźmű melléklet 2.2.3 . pontj án alapul.
A Képviselő-tęstiilet 24812013. (VI.19.) szánűhatźrozattnak.J9, pontja kimondja, hogy a szakmai

terv éi a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására az onkormźnyzat hatáskĺjrrel rendelkező

szakmai bizottsága jo go sult.



Amennyiben a szakmai bizottsźĺg a szak'rnai tervet és beszámolót etfogadta, tlgy az onkorményzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsźęa az önkoľmányzati feladatokhoz és cé|o|úloz
kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti ďíjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a
szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, ,űgy a bérleti díj az érintett év jarluár 1. napjától visz-
szamenőlegesen az aktrrális forgalmi éľtéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nęm
civil szervezetekľe meghatĺáľozott bér|eti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a
szakmai terve, beszrĺmolój a alapjźn bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Jőzsefvá-
ros érdekében, úgy a bérleti đíj a26, pontban szabá|yozott magasabb kategóriába soľolt bérleti díjra
emęlkedik.

Mindezek alapján kéľem azBmben Erőfoľľás Bízottság döntését abeszámolók és szakmai tervek
elfogadásaľól.

Hztározati javaslat

./2015 év. (V. 13.) szĺámú Emberi Eľőfoľľás bizottsági hatttrozat:

Az Embeľi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Nagycsaláđosok Józsefuaľosi Egyesiilete (székhely: 1084 Budapest, Déľi Miksa
utca 18.) civil szervezet20ĺ4. évről szóló szakmai beszámolóját és tudomásul veszi a20|5.
évi tevékenységéľől szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYfuosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottságnak a kedvezményes bérletí díj fenntaľtását a Budapest, VIII. keľiilet Kálvaria
tér 22. (hľsz.: 3545910lN3) szán alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. május 1 3.

2. elfogadja a Szakja Tasi Csöling Budđhista (székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 38.) ci-
vi| szervezet 2014. évről szóló szakmai beszrímolój źú és a 20|5, évi tevékenységéről szólo
szakmai tervet, valamint javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a ked-
vezményes bérleti díj fenntaľtását a kĺjzös kĺiltség szintjén a Budapest VIII. kerĹilet Pál u. 3.
(hľsz. : 3 637 93 l 0 l N 17 ) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős : polgĺírmester
Hatrĺľidő: 2015. május 1 3.

3. elfogadja a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvĺĺny (székhely: 1 146 Budap est, Zichy
Mihály utca 14.) civil szervezet 2014. évről szóló szakmai beszĺímolój át és a 201'5. évi te-
vékenységérőI sző|ő szakmai tervet, valamint javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj fenntartásźú' a Budapest VIII. kerĹilet Mátyás tét |4.
(hľsz. : 3 5 | 48 l 0 l N 62) szállĺl alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. május 13.

4. elfogadja azEwőpai Sors-Taľsak KozhaszntEgyesület (székhely: 1086 Budapest, Dobozi
utca 7-9.) civil szeľvezet 20|4. évről szóló szakmai beszámolój źi és a 2015. évi tevékeny-
ségéről szóló szakmai tervet, valamint javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizott-
ságnak a kedvezményes béľleti díj fenntartását a Budapest VIII. kerĹilet Dobozi u. 7-9.
(hĺsz.: 3538Il0lN3) szźĺn alatti helyiség tekintetében.

Felęlős: polgáľmester
Haté dő: 20I 5. május 1 3.



5. elfogadja aMagyar Emberi Jogvéđő Központ Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Baľoss
u. 28.) civilszervezet2014. évről szóló szakmai beszámolójźúés a2015. évi tevékenységé-
ről szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságnak a
kedvezményes bérleti díj fenntaľtását a Budapest VIII. keľiilet Baľoss u. 28' (hrsz.:

36739l0lN4) és a Budapest VIII. kerĹilet Baľoss u. 118. (hľsz.: 35488l0lU26) szám a|atti
helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 13.

6. elfogadja a Kótai Spoľtegyesület (székhely: 1086 Budapest, Teleki L. tér 24.) civí| szeľve-
zet 2014. évről szóló szakmai beszámolój át és a 20t5, évi tevékenységéről szóló szakmai
tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak a kedvezményes
bérleti díj fenntartását a Budapest VIII. kerület Teleki tét |6. (hĺsz.: 34734l0lV26 és

3473410lN27) szźm alatti két helyiség tekintetében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 1 3.

7. elfogadja a Budapest Józsefuarosi Refoľmátus Egyhĺĺzkĺizség (székhely: 1085 Budapest,
Salétľom u. 5.) civil szervezet2014. évről szóló szakmai beszrímolójźú. és a2015. évi tevé-
kenységéľől szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bi-
zottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartását a Budapest VIII. keriilet Práter l,30-32.
(hľsz.: 3569610lN54) szźm alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2015. május 13.

A lakosság széles kĺjrét érintő dĺintések esetén az előterjeszto előkészítőjének javaslata akozzététe|
módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáb1ĺán honlapon

A dtintés végrehajtástivégzó szęrvezeti egység: HumánszolgáItatásiÜgyosztály, Kisfalu Józsefuá-
rosi Vagyongazdálkodó Kft.

Budapest, 2015. május 06. J'3*u k^l^L+_ą
člr. Bojsza Kľisĺinĺl
igyosztá|yvezeto
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!figyi iratanyag megkiildése

Tisztelt tiryosztĺńlyvezető Assmny!

Mellékelten megkiĺldjük a Nagycsa|ńdosok Józsefváľosi Egyesĺilete (szekhely: 1084 Budapest' Déri
Miksa u. 18. I. em. 1.; adőszÁm: |8|75471-|-42; képviseli: Joachim Györryné) áItal benyujtott az
onkoľmányzat tulajdonában álló a Budapest VIII. keľiilet, Kń|váľia tér 2f. saám alatt bérelt
35459ĺ0lN3 hľsz.ú 57 mz, nem lakiĺs célú he|yiségre vonatkozó 2a|4. évi Szakmai beszamolóját a
20l l. ápľilis 274nkötött,hatärozoí1idejü' 2016..deoember 31.ig éľvényes bérleti szeľzódés 6' pontja
értelmében. Az Eryesiilet benyujtottla a 2015. évľe vonatkozo Szakrnai tervét is, báľ aľľa a bérleti
szerződés nem kötelezte.

A Nagycsaládosok Józsefuárosi Eryesĺilete a fenti helyiséget íroda cé|jfua használja.
A helyiség a tulajdoni lapon üzlet besoľolású.

Táľsaságunk nyilvĺántartása szeľint az Egyesĺiletnek a fenti helyiségĺe 2015. máľcius 31-ig 10.597'- Ft
bérleti dii és közüizemi díj tulfizetése van.

A vízóľás helyisegre az Önkormányzat ki'zös költség flzetési kötelezettsége: 13.780,. r.ťhó.
Áz Egyesüleťjelenlegi bérleti dija a fenti helyiség tekintetébenz |4206,. Ft/htĎ + Áfa"

A 35459ĺ0lN3 hrsz-ú 57 m2 alapteľüIetű nem lakás célú helyiségnek az Avant.Immo Mérnĺiki és

lgazságiigyi Szakértöi Kft. által 2012. április 16-án készíteą az ingat|anszakéÍtő źital20l5. április 8.i
aktualizá|t ingatlanfoľga|mi szakvéleményben megállapított forgalmi értéke 7.000.000'- ľ.t.
A béľleti díj megiáIlapíüísa a nyi|vántaĺtási éľték 100 %-á$ak f!ryeleĺnbe -',éte!é'łel k.eľült

megállapítasra. A helyiségb en végzett tevékenységh ęz tartoző béľleti dij szorző 8 %o, azaz a számított
béľ|eti díj összege 46.667,- F.t/hó+ Afa.

A kedvezményes béľletĺ díj összege: 14,206,. Í.Í/hó + Áfa.

Tájékoztatjut hogy az Embeľi Erőforrĺĺs Bizottság rc8a20| t. (x. 30.) és |057/2011' CxI. 16.)
számú hatáľozatainak d), e) és f) pontjai tekintetében a Kisfalu Kft. elbínálási és vizsgá|ati
illetékesśége nem teľjeđ ki.

1

E-moil: ingotlon@kl'sfolu.hu Web: www.kjsfolu,hu

,(
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l0B3 BUDAPEsT. LosoNcĺ
ADŐszÁM: l o857l l 9.2-42,

U, 2, I EL': 333-ó7B'| FAX: 334-0939
CÉGjEGYZÉrszÁM: Cg. 0l -a9-265463
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Kéľjtit hog azEmberi Erőforrrás Bizottsĺĺg döntéséľől, a kedveznényes béľleti díjon töľténő további
béľbeadás vonatko"ásában Társaságunkat éľtesítséh hogy a Narycsaládosok Józsefváľosi
Egyestiletének kéľelmét a tulajdonosi hozzźĄáru|źs érdekében tovább terjeszthessiik a
Városgazđílkodási és Pénziigyi Bizottság felé.

Köremrlködésüket és tajékoz1ilÁsukat előre ís ktisziqiiik.

Budapesq 2015. április 13.

Tisztelettel:

Me|IékleÍ:
Nagycsaládosok Józse&ĺáľosi Eryesülete 2014. évi Szakmai beszámolója
Nagycsa|ádosok Józsefuáľosi Eryesülete 2015. évi Szakmai tęrve
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Dr. Bojsza Krisztina
Uryosztářyvezető Asszony
ľészéľe

Budapest
Baľoss u.63-67.
1082

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Mellékelten megkiildjtik a Szakja Tasi Csôlĺng Buddhĺsta EryesůĺIet (székúrely: 1039

Budapes! Kiľályok útja 38.; adószáľr: 1809583ő.141; képviseli: Kovács József) altal
benffitott az onkoľmányzat tulajdonában á|1ó a Budapest vfII., Pál u. 3. szám alatt bérelt
36793ĺ0ĺN17 hľsz-ú 15l m2, nem lakás iélú helýségre vonatkom f014. évi Szakmai
beszamolójźLt a201'1. október 05-én kötdtt, hatáľozott idejrŁ 2019. decembeľ 31łg szóló
béľleti szerződés 6. pontja érte]mében.

Az Egyesület a fenti helyiséget meditácils központ céljára haszĺńIja.
A helyiség a tulajdoni lapon óvoda besorolasú.

Táľsasagunk nýlvantaľtasa szeľint az Egyesületnek a fenti helyiségľe 2015. március 3l-ig
fz|,-FtbéľIeti díj és kiiziŁemí díj hátrďéka van.

A vízór.ás helyiségľe az onkormányzat közös kiiltség Íizetési kötelezettsége: 33.750'. Ft/hó.
Az Napihĺźnyjelenlegi béľleti díja: 35.183'. Ft/hó + Afa.

A36793t0ĺN17 łrsz-ŕĺ 151 m2 alapteľiiletrÍ nem lakás célú helyiségnek az lngatlanvagyon-
kaŕ'aszŕ.eľben n1'il'''ántaľ"on becs'jlt foľgďnai érték.ęl 15.279.000'. E'Ĺ A bérleti ďíj

megátlapítĺása a nyilváhtaľtási érték 100 %-ának figyelembe vételévelkeľtilt megrállapításra. A
helyiségben végzstt tevéke.nységheztmozó béĺleti díj szoĺzô 6o/o, azäz a szélmitott béľleti díj
összege 76.395,. Ft/hó'+ Afa.

A kedvezményes bérleti đíj összege: 35.183,- Ft/hó + Áfa.

Tájékoztatjuk, hogy az Embeľi Eľöforrĺás Bizottság |082l2o|1. oo. 30.) és 1057/2011. (XI.

16.) sámú batźroratajnakd), e) és f) pontjai tekintetébęn a Kisfalu Iśt. elbÍľďási és vizsgálati
illetékessége nem terjed ki.

I

E-moĺl : ingot|on@kisÍo|u, h u Web: www. k|sf olu.hu

Tárg$ iľatanyag megküIdése

Jórseftáľosĺ ontcľccányzat Polgármcĺfu ri

I O83 BUDAPEST, LOSONCI
ADŐsZÁM: l 0857 l 1 9-2-42,

U.2. TEL.:333-ó7Bl
c É ol EGYľÉ rszÁľł:

FAX: 334-0939
Cg.0i-09-2ó54ó3



Kéťiik' hogy az Embeľi Eľőfomás BizottsĘ döntéséĺől, a kďvezményes bérleti díjon töľténő
további beľbeadás vonatkozásában Társaságunkat éľtesítsék, hory a Szatja Tasi Csöling
Buđđbista Eryesiilet kérelmét a tulajdonosihoz.z.ajánflás érdękében tovább terjeszthesstik a
Y áĺosgazdéllkodási és Pénzügyi Bizottĺág felé.

Közremťiködéstiket és taj ékoztaĺäsukat elóľe is kösziinjtik.

Budapest, 2015. ápritis 1 3.

Tiszüelettel:

MelléIdet:
Szakja Tasi Csoling Buddhista Egyesĺilet 20|4. évi szakmai beszámolója
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Alulíľott Kovács József, a Szatia Tasi Csiiling Buddhĺsta Egyesiilet iigyvivője a Buĺtapest
Józsefváľosi onkormányzat VárosgazĺIálkooáii és Pénziigyi b;"oĺ'ĺgäľészeľe 

^z 
a|ábbi,

EgyesüIetiink munlr.ájáľĺil szĺiló 2014-es évĺ szakmai beszámolót teľjesztem eIő:

lfutaHnos infoľmációk Egyesiĺletiinkr.ő| :

A lelkĺismeľeti és vallásszabadság jogáľót, valamin t az egyhilzaĘ val|ásfelekezetek és
va||ási kiiziisségek jogáIlásáľól szóIó zaLĺ., évĺ CCvI. tiiľvény alapján

gyh ánkozłi ssé gii n k 2at2 januálľ 1..től E gye sületté mĺn ő s iiI t.
Teľmészetesen, miĺel kiizösségiink |łlzárő|ag val|ási tevékenységgel fogtalkozi|g a
szeľvezeti átminősítés tevékenységiink alapjáą ós |ényegét nem vá|toitattameg.

E gyesĺi letĺink ala pelvei :

A Köziisség minden, a szeľetetre és az emberek hitéľe, szellemi gyarapodásáľa épĺilő,
nem éIetellenes eszkłizökkel tevékenykedő va|Iási kiĺzösséget .li.-e., velĺik
együttnííködésre tłiľelazik Közĺilĺĺk a Buddhista iľányżatokat ľokonelvĺĺ
iľányzatokként kezeľ. Szoľos kapcsolatot tafi, fenn a tibeti buđdhizmus (euľłípai és
ĺĺzsiaĺ) egyhĺ{zi szeľveivel, a Dehľa Dun.Í anyakolostoľral, szeľvezetében azonban
autonónr, az anya- és testvéregyhĺízaklĺal csak vallási hÍeľaľchiát ĺsmeľ et.
Politikai tevékenységet nem fejt ki, hĺtetvei szeľint a kiizéletben elítél minden emberi
jogot sértő és éIetellenes tevékenységet.
Elismeľ minden múikiĺdéséľe vonatkozó tłĺrvényes előírást, s tagiait is ezek betaľtásáľa
kötelezi.
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Szakja Tasi Csoiing Budđhisia E.gyestiĺet

Kiiztisségünk alapítása:

Ktizösségiĺnlrct 1986-ban Őszentsége 41. Sza\ia Trizin a tibetĺ buddhizmus szakja
hagyományvonal vezetője alapította hivatalos alapító okiľattal, mely engedé|yezia tibetĺ
buddbizmus szakja ágának honosítását Magyaľoľszágon. Alapító, és ajánló|evelet adott
kiiziisségĺinknek szintén l986.ban őszentsége a XIV. Dalai Láma Vallási és Ku|tuľáIis
hivatala Ís.

1999-ben a Főváľosi Bíľĺiság bejegyezte kłĺzösségĺinket Egyházként, mely 2012 máľcius
l..tőI hivatalosan Egyesü|etlrcnt mťí ködik

Egyesületiin k tevékenykenysége, munkája :

Kiiziissegĺink a tibeti buddhizmus hitelveinék megfelelőenvégzimun|ĺ{jáą mely soľán a
tagok a tanult, ĺlletve tanítások soľán elsajátított szellemĺ gyakoľlatokat végzĺk a ttĺbb
mint ezer éves szakja hagyományvona| mesteľeinek ĺrányítása álta|. Kiiltin öľiim és
megtiszteltetés számunkľa' hogy 2006 otóbeľe ĺita Tiszteletľeméltó Láma Ka|szang
iľányításával végezhetjiĺk munkánkat, akĺt szemé|yesen Őszentsége Szatia Tľĺzin
kĺildł'tt Magyaroľszágľa ľezidens Lámnként. Irányításával sokan juthatnak o|yan
szellemi segítséghez, ami mind szeméIyesen, mind a szeméIyekhez kapcsolĺĎdó
családoknak is nagy segítsĘet nyújt prob|émáik megoldásábano oľvoslásában.
Tevékenységét minđenféle anyagi juttatás néIkiil végzio ellátás:ĺľól Egyesĺiletünk
gondoskođik

Kłiziisségünk a Józsefváľosi Önkormányzattól kapott helységben,.melyet felújítotfunt
és átala kítottunk tevékenységiinkh iĺz megfele|ően, . vé gzĺ mu nkáj át.
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szak.ia Tasi Csoling Biiddhisia EgyesĹiĺet

Egyesületünk 2014.-évi szakmaĺ beszámolĺija:

A 2013.ban meghatáľozott szellemi úÚat folytatva a teľvezett eseményeket, valamint a
kítűzött szellemi céIt Kiĺzösségĺink képességeinet és lehetőségeĺnek megfelelően
teljesítette. Teľmészetesen mi sem vo|tunk hĺányában nehézségekben, és
akadályoztatásban de a szellemi r'itba vetett hitĺinko és segítőĺnk eľőfeszítésének
kłisziĺnhetően mindig sikeľĺitt fetiilkeľekedniink a fe|meriilő akałályokon.

Az elműlt évekhez hasonlóan az Onkoľmányzat álta| biztosított helysógben
pľogľamszeľĺnti napÍ ľendszeľességgel szellemi meditációs gyakolatokat végziint
melyekľe báľki becsatlakozhat. Személyes kérés alapján egyénĺ foglalkozást is tartunlĺ

2014-ben ĺs minden vasáľnäp dé|előtt nyĺtott szertaľtást végez Tiszteletľeméltó Láma
Kalszang, me|yet kłivetően ľtivid tanítást, magyarázatot ađ. f[avonta kétszeľ kiiliin|eges
szeľtaľtást taľtunt melyre azok jöhetnek akĺk eľľe a gyakorlatľa felhatalmazást
kaptak Á nagy buddhista ĺinnepeken és szent napokon nyitott kłiziis szel|emi
gyakoľlatokat végzĺink, melyľe sokan szokŕak jiinni.

Havĺ ľendszerességgel Tiszteletreméttó LámaKalszang kÍilłinbiiző szellemi beavatást, és
ezt követően tanításokat ad, ilyenkor száľ,ní| is tiibb a ľésztvevők száma.

20t4 iiľiimteli eseménye volt, hogy kłiztisségünlůłiz |átogaÍott Őeminenciája Ratna Vadzsľa
Rinpocse. aki Őszentsége Szatia Tľizĺn a đbefi Szakja hagyományvonal vLetőjének fia.
Ratna Vadzsľa Rinpocseo akÍ maga is képzett, nagy tudású szelleini vezető,tanításokat, és
benvatásokat adott több száłz éľdeldődő ľészére. Mivel ilyen magas létszámú hallgatóságot
PáI utcaĺ centľumunk nem képes befogadni, ezért a pľogľamokat a budapestĺ TIT shidiótĺól
béľelt helységben tartottuk meg.
2a14 nyarán Tĺszteletľemélto Láma Kalszang két hónapos tibeti zaľándokrńton vett részto amĺ
során szent helyeket keľesett fel, és elvonu|ásokat, sze|lemi gyakoľlatokat- meditációkat
végzett.
2a14 oktőbeľében Tiszteletľeméltó Láma Ka|szang az indiai Dehra Dunba a Szakja
hagyoľuányvonal kłizpontĺ kolostoľábalátogatott egy szeľtaľtás sorozatľa, ahol magas ľangú
egyháľ;i kitĺintetésben ľészesĺilt magyaľországi szellemi munkájáéľt, mely nagy megtiszteltetés
és elismeľés kŕizřisségünknek is.
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szaiĺja Tasi Csoling Buddhista Egyestiiet

2014-ben az alábbi egyedi progľamokat taÉottuk a rendszeľes pľogľanrok mellett:

Januáľ 20. Fo|ytatódik a tanÍtás soľozat a ,,37 Bodhiszattva gyakoľlat'
Februáľ 13. Tanítás. 

'37 
Bodhiszattl,l gyakoľIat

Febľuáľ 28. Gutoľ szeľtaľtás
Márcíus 16. VadzsrapániBhutadamaraMeghatalmazás
ÁpľĺIis 26. Fehéľ Täľa Meghatalmazás
Május ĺ5. Dzamba|a Meghatalmazás
Június - 3.5 Ratna Vadzsľa Rĺnpocse budapesti progľamja:
Jlinĺus 3. .ĄvalokÍtesvara beavatás
Júnĺus 4. Kuľukulle beavatás
Június 5. Buddhista szel|emi gyakoľlatok tanĺtása
Szeptembeľ 26. Fehéľ Mahakala vĺza Áldás
Olĺtobeľ17. SzimhamuldraMeghatalmazás
Decembeľ 5. Alaobja Meghatalmazás

Ezek a pľogramok hosszú távrl és alapos szellemi fejlődés lehetőségét indítják eI minden
ľésztvevtĺ számáta fe|téve' ha a ľőszvétel megéľtéssel, kítartással, és szoľgaĺomma| páľosul.

Éves pľog.amjainkat egy meghatátozott teľv szeľint, a hagyományvonď kialakult
ľendszeľe a|apján szeľvezzük Tiszteletremé|tő Láma Kalszangot köziisségiink szellemi
vezetőjétf0lł-ban is sok ďkalomma| keľesték fel szellemÍ litjukat keľeső, hĺtehagyott,
nehézsoľsti, bajbajutoft, betegségekkel, családi, anyagi, páľkapcsolati, és egyéb
pľoblémákkal küszkłidő embeľet hogy tanácsaival, éľÚĺik végzett szeľtaľtásoklĺa|, és
szellemÍ gyakorlatok tanításával segítse őket.

Tapasztalataink szeľÍnt a segítség mĺndig személyľeszabott' méIyľehatĺó és az esetek
đłiniő iłibbségében sikeľesen ei-lyhíti, és sok esetben megoiĺija pľobiémáikat.
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Szakja Tasi Cstiiing Buddhista Egyestilet

^z 
elmrilt évekhez hasonlóan 201'4-ban is keľesték központunkat a

szenvedélybetegséggel kiiszkiidŕĺ, mentális problémáktól szenvedő embeľek

A segítségnyűjtást sokan igénylik vallásĺ hovataľtozásutitól fĺiggettenůil .

Đgyházkôziisségiĺnk nem feledkezik meg a ľászoľulókľóI' hajléktalanokľól, fizikai és
szellemi betegségektől szenvedőkľől sem. fÜt4-ban is rendeztÍink gyűjtést tagiaink
kiĺztĺtt, és adomńnyainkat személyesen adtuk át' elsősorban a VIII. keľiiletben.
Egyes tagjaink hocpice szolgálatot látnak el gy.ógyíthatatlan betegeket segíÚve.

Tapasztďataĺnk szerínt azonban a fent említett problémák kezelésében ľłir'idtávon
Iátványos eľedményeket eléľni, és azokat fenntartani nem lehet. Éppen ezért egy
hosszútávú szervezett és az Egyesiilet hĺtelvi keľeteĺn belĺil maľadó kitaľtĺí és tervszeľŕĺ
munkáľa van szülség, melyet az elmúIt években elkezdtünlĺ' és 2015-ben is folytatni
szándékozunlĺ

Az elmúIt évek alatt kido|gozott szakmai tervet 2015-ben ĺs folytatjut mely a
hagyományvonalunk általállos szellemĺ gyakorlatai mellett a közvetlen
köľnyezetünkben éIők' és sziikséget szenvedők segítését tűzi ki céljául. További
tanításokat, szellemĺ gyakoľIatokba való bevezetést, és azok gyakoľlásához szükséges
feltéte|ľendszeľ további megteľemtését folytatjut mínden hozzän|ďorduló számáľa.
Azonban a szĺilĺséges eľőfoľľásaink eľősen koľlátozottak,ezért a szülséges anyagĺakat
kízárrólag tagiaÍnt és a minket támogatłĎk segítségével tudjuk csak előteľemteni.

Pontokba foglalva tevékenységĺink 20t5.ben is az alábbi részletezés szerint a|akul

ĺ, Vallási tevékenység - Meditácĺólĺ, szertartásot tanĺtásot szellemi gyakorlatok
ismertetése, egyénľe szabott gyakoľ|atot elvonu|ásolĺ' kiinyvkiadás

2, Karitatív szolgáIat _ Íĺzikäi, szellemi ľászoľulók egyénĺ és csopoľtos segÍtése,

szeméIyľeszabott lehetőségek kido|gozása, ndományok gyĺijtése és kiosztása

3, Személyes konzuttációk szenvedé|ybetegeklĺeln mentális és fuikai pľob|émĺ{kkal
kii ĺzködőkkel, rászoľu|ĺĺkkal.
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S ;'lakj a Tas i i] sc i í n g Bucĺd|ii;tts E gyesĹi l et

Mivel elsősoľban vallási, és mel|ette kaľitatív tevékenység a fő ĺľányultságunt ezéľt

minden óvben így 2015-ben is az adott szellemiség fejlesztése, és gyakoľlatainak végzése

a fő célkitűzésĺink Cétunk hogy ennek eľedményeképpen minden ľászoľulót aki
hozzállkťorĺIul pľo blémáiva l a lehető le ghatékonyabb an tu dj unk segíteni.

2014-ban a tervezett vallásĺ progľamok, események előzetes teľveink szeľĺnt valósultak meg.

Kiizpontunk merlitációs gyakoľlatokat taľtalmazó kiinyve| és ismeľtetőanyagokat adott ki,

szĺsztematikusan ós kitaľtóan pľóbáljuk a kitűzłitt szellemi célokat megvalósítani, melyek

kiiztitt nagy hangsűlyt fet<tetiinkahazzńnlďorduló rászorulók segítéséľe, melyet képességeint

és lehetőségeink szeľint a legjobb tudásunkkal kezeljĺĺk

Folytatjuk a segítségnyújtás széleskiiľű kooľdinálásáf, és szükség szeľint a szeméIyľeszabott

,egitseg feltéte|einekmegteľemtését.Pľogľamjaink mindenki számára nyĺtottat folyamatosan

leňetőséget biztosítunk a személyes konzultációlľa ĺs. Sokan látogatnak bennĺink a VIII.
kerĺiletbőt ĺs, mivel mind a ktizvetlen kiiľn.véken Iévő, mĺnd a szÍntén a keľületben lévő más

vallási kłizösségeket is éľtesítjük az aktuális esenényeliľől. Nyilvántartást 2aÍ3.hőz hasonlĺían

nem vezetttinlg de szemétyes elmondás alapján a résztvevők t'0.15%.a 20l4-ben ĺs VIII.

keriileti takósok kiizĺil keľĺilt ki.

Honlapunkon kiemelt helyen tájékoztatjuk tátogatóinkat a YIII. keľiĺleti
onkoŕmányzattímogatásáľól, és minden kiadványunkon megielenítjiik ezt a tényt.

Valtásĺ közłĺsségiink a VIII. keľiiletben mindiissze hat éve tevékenykedilĺ' ami nem túl

hosszrri idćiszak egy vallási kiiziĺsség éIetében, de már tisztán látszĺk hogy sokan

isenylilq és sikeľesen hasznáIják az általunk kiĺzvetített szellemí módszereket
nehézségeik kezelésében, megoldásában.
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Szak.ia Tasi ťsoiing Euddlrista tgyesiileĺ

Továbbľa is szívesen fogadjuk a minket segítő Jĺĺzsefvárosi Önkoľmányzat
tevékenységünk kiteľjesztésére vonatkozó kéréseit, és célÍľányosan a keľĺi|etjavát
szolgá|ó tevékenysĘľe vonatkozó igényeit. Célunk' hory jobban ľészt tudjunk venni,
és beilleszkedni Józsefváľos vallási, szellemi éIetébe, és lehetőségeink szeľint segítsük az
itt é|ők éIetét is.

Kiisziĺnj ii k a Köziisségiin kn e k ny rij tott eddigi támogatást'

Budapest, 2015-03-03
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JoZsEFVÁRosł VAGYoľ{GAZDAIKoDo KoRlATc)tT mĺosÉotl rnnsnsło
Budapest Józsefváľos onkoľmánvzat
Po|gármesteľi Hivatal

J{ľnánszol gá|tatási tigyosztářy

Dľ. Bojsza Kľisztina
Ugyosztályvezető Asszony
részére

Budapest
Baľoss u.63-67.
1082

t.l
Üi'sz: ąa-sĺhlalno
Üi.: Rácz Judiĺ '
Tel.: 06-|n|6-6962/ l26-os me|lék
Hiv.sz.: HB-324ĺ20|5

Táľgyj iľatanyag megkiildése

J úr.;t'ĺytľogi orrkormńnyłnĺ Polgáľmsĺeľi
Közponľi Iktató

Tisztelt ÜgyosztáIyvezető Asszony!

Me||éke|ten megkĺIldjük a Kapocs ltű'í-4^-9''.eu!t9 szolElat Alapítvány (székhely: |146.BJľup"Ť Zichy Mihá|y u. l4.; adószam:]96šl'łtg-l-ĺz; képviđ|i: Szabó András) által u"níĺjtott -onkormáĺy-a! tulajdonában ál|ó a Budapest VIIr., MáryÁ tér |4. szám alat1bére|t 35148l0ty62'hľsz-tí 72| m2, nem lakás célú helyiségľe vonatkozo zolą. evi Szakmai beszámo|ójáJ ďa 2015. éviSzakmai tervét a 2012. augusáus 15.én kötött' hataľozott ídejű,202t. december li.il szo16 beĺetiszeęödés 6. pontja éľfelmében.

Az A|apíĺrány a fenti helyiséget iroda és raktáľ cé|1árahaizná[ia.
A belýség a tulajdoní lapon ľaktáľ besorolású.

A..víznrás helyiségľe az onkoľmányzat ktjzös költség fizetési kötelezettsége: !0.745,- Ftĺhő,Célbefizetésként20|7. szeptembeľ 30-ig hite|törlesaésrů.413,. Ft/hó keríil bęfizeté,... ó.*"*"i'
17.158'- Fťh{ó.
Az A|apítvźtnv jelenlegi bérleti dija:-f|.|40,- Ft/hó.

Társaságunk nyi|vántaŕása. szeľint az A|apíwánynak a fenti he|yiségre 20 l 5. március 3 l .ig bérleti dij
és k<iziizemi dfi hátľaléka nincs'

A 35148l0/N62 hrsz-Ú !2| m7 a|apteľĺi|etíĺ nem lakás célú he|yiségn ek az
kataszterben nyíivĺántaľtott beasiiit forgaimi éľtéke: t3383.000,- F.t.A u.e-!etj aĺj megállapítása a nyilvántartási é|.ték 100 %-ának figyelembe
p9gĺ!aľĺtaĺ;ra. A he|yiségben-végzett tevékenységh ez tartoz| berleti díj šžoľzó 8 %,
bérleti dij ŕisszege 89.220,- Fťtró + Áfa.

A kedvezményes béľ|eti díj iisszege: 2l.|40,.Ft/hó + Áfa.

Tájék9PquŁ hogy az Emberi Eľőfonás Bizottság 10s2ĺ20|l. (xI. 30.) és |o57ĺ2o|1. (XI. 16')
szÄmű haÍfuozatainakd), e) és f).fontjai tekintetében-" risfu|u ra eruĺľĺlrĺsi és vizsgálati i|letékessége
nem teried ki.

Ingatlanvagyon-

véte|ével került
a?'az a szÁmított

I
E-moĺL ĺngot|on@kłsfo|u'hu Web: wwwkĺsÍo|u'hu

I.ťL:í:Šč:Ě}.;l-:5']:i j.'.+..:-';::l!]ri';ié*:':'Ę}líśtáĺť-lííť?äläs.!iRüí'Jffi

1083 BUDAPEsT, ŁosoNcIU,2, TEL.: 333-ő78l FAX: 334-0939
ADoszÁM; 1 085 7 1 19-2-Ą2, CÉGJEGYZÉrszÁĺ,'l: cg. o l -0 9.2ó54ó3



Kérjüt hory az Emberi Eľófonás BizotĹság döntéseľöĺ, a kedveanényes beľleti díjon tirtéĺrö további

bérbeadrás vonatkozásában Társaságunkat értesítsék, hogy a Kapocs Isúsagi onsegító Szotgálat

A|apítvány kérelmét a tulajdonosihozzźqźnu|ás érdekében tovább terjeszthessĺik a Váľosgazdálkodási
és Pénzüryi Bizotbág felé.

Közremliködésüket és tiiékoaatázukat előre is kĹiszönjĺik.

Budapest 2015. ápri|is 15.

iriz.ęelVńĺl.lsi
Tisztelettel:

MelléIdet:
Kapocs l{usági onsegítő Szolgálat Alapítvány 2074. évi Szakmđ beszamo|ója

Kapocs IÜúsáei Önsegítő Szolgálat Alapítvány 2015. évi Szakmai teľve
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ĺ<APocs
tfjúsági onsegĺtő Szolgáĺat, AlapÍtvány

Széj{!g|ye: 1146 Budapost' Zichy Mihá|y utca 14'

Te|ephe|ye: 1084 Budapest, Mátyás tér 14.

SZAKTVIAI TERV - 2OX5

Postacĺm: ĺ445 Budapest PF.z92
Telefon: 46&3113
E-mai|: kapocssteľ(@gmai|.com

. . Wetr.uruĺu.kapocsa|apitvanyJu. .'..
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Az Alapító okirat a Kapocs |fjúsági onsegÍtő Szo|gá|at szárnára a kovetkező célokat jeloĺi meg: a

fe|nőtté váló fiata|ok problémáinak mege|őzése, a korosztályi önsegítés képességének
fej|esztése, ifjúsagsegítő, egyéńi és kdzösségi kezdeményezések támogatása'
A Kapocs segítő tevékenysége során elsődlegesen arra torekszik, csokkenjenek Budapesten,

fő|eg a Kapocs kömyezetében bajba keveredő tizenéves fiatalok é|etét, egészségét

veszé|yeztető alka|mak és színterek.

A Kapocs lÍjtisdgi onsegÍtő SzolgóIat óItolđnos céljoi:
- A Kapocs látogatói érintettségéněk bázisán o|pn segítő szervezet műkodtetese, amelynek a

|egfontosabb kérdésą miként |ehet a bajok kozelében élő fiata|okat elérni, miként |ehet a

szervezethez segítségért fordulókat vagxl ĺinkéntesnek je|entkezőket átfordítani pozitív
pľobIémaorientált cselekvőképes po|gárrá, illetőleg aktív segítővé.

- olyan segítő, szo|gáltatásjeĺ|egű tevékenységek kia|akítása és mííkodtetése, ame|yek az

önkéntesek és társas környezetük á|tal éruéke|t és a fe|nőtté vá|ásukat akadáľpzo prob|émák

e|hárításá ra, mege|őzésére irányu|na k.

- o|yan eĺkü|tiniilt összetett fe|adatcsoportot tevékenységek kezdeményezése, amelyek a

fe|nőtté válás során jelentkező korosztályi veszélyek mege|őzését, reá|is a|ternatívák

megteremtését szo|gálják.
. Sajátos támogató, szociokulturá|is fe|adatcsoport kia|akÍtása, ameĺy révén a Kapocsot

felkereső fiatalok fe|nőtté vá|ását erősítő társas víszonyok jönnek létre.

A Kapacs lÍjúsági onsegítő Szolgólat konkrét céijoi 2075-ben:

A kcivetkező fontosabb fe|adatcsoportok:
- a szervezetet rendszeresen |átogató fíatalok körében a szenrélyes érintettség bázisán és a

segítő készségek feĺszínre hozása, a társas támogatás osztonzése, az önkéntessé vá|ás

fo|yamatának erősí|ése, fe|készítés a kii|önfé|e segítő szerepek megvalósításárą

sz emélyiségfejIesztéĺ
. a fiatalok kockázati csoportjaiban a Kapocs önkénteseinek elérési tevékenysége révén

koncentrá|t élet- és egészségvédő kortárssegítő fe|adatok.

- a szo|gá|tatás jelleglÍ tevékenységek újraépítése, i|lető|eg az érintettek szükség|etei szerinti

kiépítése, meger.ősítése, kü|önféle a|ternatívát kínálo, prevenciós fe|adatot tevékenységek.



- a fĺatalok felnőtté válása során az onál|ó egzísztencĺa megtercmtéśére irányuló konkrét

torekr.,ések támogatása, a jelentkező prob|émákkal kapcso|atos mege|őző, onérték-érzetet,

etigazodást e|ősegĺtő osszetett fe|adatok.
- a fiatalok konkrét munkába áIlását, a munkaerő-pĺaccal való ta|álkozásánal< elősegítését

szo| gáló osszetett fogla|koztatási progra m megva|ósŕľása
. az önkľfejezés, a kti|önféle kezdeményezések támogatása, szociokulturális tevékenységek
- a szervezet mĹÍködési színterének a megerősítése, a meglevő feltételek javítása, a külonfé|e

ta rtalmú szakmai tevékenységek ktĺrtiIményeinek optÍmalizálása'

A konkrét cé|ok te|jes megva|ósítása kizáró|ag optimális feltételek megléte me|ĺett |ehetséges.

Amennyiben a műkodési körü|ményeink radĺká|isan romlanak, konkrét céljaink alapvetően a

rnűkodés lehetőségének megőzésére, minimális segítő tevékenységekre korlátozódhatnak.

Elérési tevékenység

Az e|érési tevékenységeket szo|gáló fe|adatok a szervezet meghatározó irányát jelentik,

amelynek legfontosabb cé|csoportja egyrészt a fokozottabb veszélyek között éłő onkéntesek

kore, másrészt rajtuk keresztĹil elérhető tízen-húszon éves fiata|ok. Az e|érés során a

legfontosabb az érintettekke| a kapcso|at segítő kapcsolat - megteremtéśe és

megerősítése. Mindennek a jegyében az elérés feladatai szemé|yes, ha úgy tetsiik, egyéni

fe|adatot amelyek erősen függnek a talá|kozásban részt vevők személyes diszpozíciójátó|. Az

e|érési fe|adatok kłterjedtsége, gyakorisága, tarta|ma és színvona|a számos kozvetett

feladatot, továbbá a szervezet tinkéntesei és munkatársai számára megkÜlönboztetett

figye|rnet igényelnek.
Az ełérés gyakor|atilag azt je|enti, a veszé|yt, a prob|émát a Kapocs onkéntesei ész|e|ik és

,,üzembe helyezik,, magukat, azaz azonnal segítenek. Az ĺjnkéniesek a segítés sorén a
kovętkezőket tehetik:'1' amennyiben észlelik az életveszélyt, azonnal intézkednek (pé|dáuĺ

mentőt hĺvnak), 2. neń hagyják magukra a bajba kerĹilteket, 3. meghaÍlgatják a társaĺkat, és

segítenek a problémák kozött rendet tenni (példáu| a sztikséges változás érdekében az első

ĺépésekben megerősíteni, a megfeĺe|ő szakemberhez kísérni stb.).

Szolgúftatćs jellegíÍ inÍormdcĺós írodai tevékenység

A külonfé|e tarta|mú, szo|gáltatásje||egű tevékenységeknek gyakorlatĺ|ag le ke|| fedniÍ'ik a

segítségért a szervezethez vagy onkénteseihez fordu|ók kérdéseit, azokra szakszerű

vá|aszokat, i||etőleg továbblépésĺ |ehetőséget ke|l szolgá|niuk. Ezek egyľészt a szervezet

munkatársainak és önkénteseinek segítő találkozásait hivatottak támogatni, rnásrészt a

szervezetet felk.eresők számára kĺÍzvetlenü| is igénybe vehetők. A Kapocs |roda segítő

szolgáľtatásainak {elsőfokú vá|aszok} folyamatos biztosítása, az egyéni segítő tevékenységek

kiszo|gálásával, a 5zeĺvezet szakmai kapcsolatrendszerének ápo|ásával, kiegyensúlyozott segítő.

tanácsadó szolgá|tatás fenntartásáva|, illetve a megfele|ő információs és fe|viÍágosíti

tevékenységek fe|tételeinek rnegteremtésével hétkoznap nyitvatartási időben torténik.

1.1. Egészség, egészségvéde|em
A fiatalok egészségkultúrájának fejĺesztése, egészségíikke|, egészségük megőrzéséve!

kapcso|atos fe|vi|ágosító feładatok. Konkrét, segítő helyzetekhez kapcso|ódó információs

tevékenység fe|vi|ágosítás és prevenció.
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1' 2. Eezisztenciáĺis tevékenvségcsoportok
- Munkaerő.piacÍ tevékenységek - nopi munkakeresők kiszolgóĺása
A Kapocsba érkező munkakeresők számára összegyűjtjük azokat az információkat, me|yekkel
könnyebben eĺigazodhatnak a rnunkaerő-piaci viszonyok kozött. A naponta megje|enő
álláshĺrdetések rendszerezésével, á|ta|ános munkajogi isrnertető biztosításávaI segítjÜk őket.
- Munkderő-pÍacÍ rcvékerlységek - Pdlyaoriert.tódó éŚ pólyalsmeftefts _ Dĺőkmunko
mentorólás
Lehetőséget kívánunk teremteni a Kapocsba |átogató fiata|ok számára, hogy
megismerkedjenek azokka| a fe|tételekkel és elvárásokkal, me|yeket egy munkaadó a

szakmai képességeiken túl támaszthat ve|tik szemben. Egyéni és csoportos tanácsadásokat,
elhelyezkedést e|ősegítő konzultácíókat szervezÜnk számukra.
- lskola és pályavólasztósi tanócsadás
Pályaismertetők és a pá|yaorientációs tesztek igénybevéte|ével fel kívániuk ismertetni a

fiatalok számára saját képességeiket és érdeklődési korüket. SegítségĹinkre vannak az évente
megje|enő kiadványok, konwet tájékoztatót továbbá az internet segítségével naprakész
informácĺók. Ert a fe|adatot, e|őzetes egyeztetést követően, iskolai osztályokban is

megvalósĺtjuk.
. LakhatósÍiigyek
Hozzáférhetővé tessztjk meghirdetett, megpá|yázható bér]akások listáit, a kiilönböző albér|et
hirdetések rendszerezésével, és a hivatalos szervekke| való kommuniká|ás (levelezés)

elősegítéséve| szeretn én k megaka d á |yoznĺ a f iata lok utcára kertilését.

1:3. Álta|ános ügVĺntézés
Minden fiatal életében előfordulhat, hogy nem tudja, milyen iratokra van szükség, Vagy a

hivata|os papÍrjait e|vesztÍ, e|lopják. Az á|talános fe|vi|ágosítás mel|ett konkrét tJgyintézésben
a d u n k ta nácsot, segítĹin k tałá lni leh etséges pa rtnereket.

1.4' lskolai. tanu|ási nehézséeek
tsko|ai, tanu|ási nehézségek számtałan formában je|entkezhetnek, amelyek gyakran

erőte|jesen befo|yásolhatják a fiata|ok fe|nőtté válását. A tanulás során jelentkező, sokszor
nagyon konkrét formában jelentkező akadá|yok nem minden esetben csupán a tananyaggal
kapcso|atos prob|émákat jelentit a tanu|áshoz sztikéges a|apfeltéte|ek romlásával is

magyarázhatók.
A segÍtés egyaránt irányul a motĺVáció a képességek megerősítésére, il|etőleg a tanuláshoz
kapcsolódó fe|tételek javítására fo|yamatos |ehetőségeket ĺgyekszÜnkteremteni.

1.5. SzocÍá|ĺs iel|egű fe|adatok
A Kapocshoz és onkénteseihez segítségért fordull fiatalok szociális problémáira sÜrgősségi
esetekben, konkrét rövid távú segítést keresve, iĺ|ető|eg hosszabb távon támogatást igénylő
f i ata|okn a k kü|łln fe|ad atcsoportot m ű ködtetti n k.
. lnformációs fe|adatok - információk szeruezetekrőĺ, igénybe vehető |ehetőségekről,
Ügyintézésről
- Konkrét esetekke| kapcso|atos kdzvetlen, egyéni segítés, továbbá az önkéntesek
közreműkodéséve| végzett segítő feladatok
- Ruhagylijtés, alka|manként.



1.6JJQgga|kaJpcggla-lqs-segítő.megelőzőtevéke!.Vsśqek
A kábítószer-fogyasztás vesz.élyeiveĺ összefÜggő alacsony kÜszöbű, összetett, elérési, segítő,

mege|őző feiadatok.
- lnformációs feladatok (szervezetekrő|, segítő szakemberekrőĺ, illetve tájékoztatás a

drogfogyasztás köľtilrnényeirő|) - a Kapocshoz fordulók számára folyamatosan
- Prevenciós feIadatok - egyéni és csoportos (intézmények, isko|ák megkeresésére}

feladatok. A|kalmi prevenciós tevékenység egyéni segítő tevékenység során. Esetenként
isko|ák megkeresésére pľevenciós foglalkozások
- Konkrét, egyedi esetekkel: pľoblémamegoldást, a|ternativitást, fej|esztést szo|gáló

feladatok.

o sszetett tú m o gató fel dd dtok

1 Fej|esztés. felkészÍĽés, képzés
A fej|esztő, felkészítő és képző, program több szintű, összetett feladatok rendszere, ame|y a

Kapocsba érkező fiatalok be|épésekor kezdődik, és ame|y - a Kapocs céljaira figye|ve - direkt

és kozveteti eszközeive| szigorúan a fiata|ok aktuális he|yzetéhez, személyes törekvéseihez
igazodik.
- A|äptesztek és kapcsoĺódó beszé|getések,
- Önismereti jel|egű, fejlesztő csoportmunka - onismereti, csoport, sajáté|mény csoport,

. ko mm un i kációs képessége ket fej lesztő fog|a I kozások
- A|apképzés - elsősegéty (évente vizsga), továbbá az önkéntessé válás szempontjából fontos

fe|készítő fogta|kozások (esetmegbeszéléset konfliktuskeze|és, Kapocs onkéntes képzés, 
..

d rogfogyasztás mege|őzés-e stb.)
- Egyéni é|etutakat kísérő, segítő, fejlesztő fe|adatok
- Egyénĺ esetkeze|és . az egyéni segítés során jelentkező konkrét prob|émák és segítésijk

fe ldot gozásáva ], értelrnezéséve|
. Képesség és beállítottság-pľóbák, tesztekke|, önál|ó feladatokkal

2. Szociokulturális tevékenvségek
osszetett tevékenységrendszeą amely a szervezetet fe|kereső fiata|ok kulturális szokásaira

és onkifejezési gyakor|atára, i|letőleg kezdeményezéseire támaszkodĺk (és elsősorban azokat
próbálja kiterjeszteni, és amennyire lehet, tanu|ási tereppé szélesíteni).
- Rádiós Csoport heterite, egy órás adás a Civi| Rádióban,

- Kü lonfé|e kézműves fogla|kozás alkaImanként,
- vizuá|is kezdeményezések támogatása, p|. fotózás, képek, képsorozatok szerkesztése,

internetezés
- i ntézmény!átogatásot ku lt.;rá ĺis p l.cgra rnok, kiá!iĺtés, sportverseny,
- egyéb kezdeményezések támogatása.

Koncentrált p rog ro mok szÍ ntje

Kĺeme|t fe|adatunk a válsághe|yzetbe sodródó fiatalok sürgősségi segítésą i|letőleg a kritikus

korü|rnények kozé kerütt fiata|ok támogatása. Cé|ja e|sőd|egesen az é|et véde|me, a veszélyek

elhárítása, bűnmege|őzés. A fe|adatcsoporr a szervezet onkéntesei, és az ő környezetükben élő

fĺata|ok azonna|i segítésére összpontosít, együttműködő paĺtnerekkel, és a Kapocs áĺta|

. felkutatott kĺadványok révén.



M ó ďsze rta n i t ev é ke n ység

A Kapocs mű kĺidési szisztémájával kapcso|atos rnódszertani tevéke nysé g
- tréning, feĺkészítés, workshop
- résztevékenységek ad aptá Íása

- a szervezet célközonségének vizsgá|ata _ külon támogatás esetén
- ĺsmertetők, kiadvánvok
- szakmai gyakorlóterep
- kü|tjnfé|e konferencĺákon va|ó részvétel

Budapest, 2015. január 30.

^l'( ,'.Í.-), ''i .-/ 
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bó András .
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Beszámolő a Kapocs lÍjtiságÍ onsegítő Szotgálat
2074. évi tevéke nységeÍrőI

A beszámotó a Kapocs |fjúsági onsegítő Szolgátat A|apítvány Alapító okiratában fog|a|tak
jegyében, továbbá a Vl|l. kerĹileti onkormányzattaI megkötott együttműkodési megálIapodás
szerint készü|t. Mindezeknek megfele|ően a Kapocs Alapíwány 2}74.ben is rnagas
szociaIizációs kockázatú ifjúsági kozegben, tú|nyomórészt nyo|cadik kerÜleti cĺgány fiata|ok
korében végezte összetett segítő, mege|őző, alternatívát kíná|ó tevékenységét - az érintettek
aktív részvéte|éve|.

Az e I mú |t eszten dőben szervezetĹin k mťĺködését a lapvetően meghatározta :

1.. 2013-ban - ahogy az azt mege|őző esztendőkben is - igazán átmenetinek szánt
mego|dásként, erőforrásaink újragondolása kovetkeztében, fontosabb segítő szerepeink
megőrzése met|ett, visszafogott miíkĺldéssel, a napközbeni el|átás korlátozásával
tevékenykedtĹink. Az elmú|t esztendőben ugyanis - minden erőfeszítéstjnk el|enére - a

mostoha műkĺidési feltételeink egyszerűen ugyanúgy maradtak. Még a |egfontosabb
tevékenységeink megőrzése is, időszakonként, komo|y megterhe|ést je|entett számunkra. A
kialakított takarékos működés és az ideig|enesnek indított, kortátozott működési rend az év
során - a feltéte|eink erőteljes |eromlása következtében - gyakorlati|ag áľlandósu|t.

2. 2oL3 végén, egy sikeres beszerzési pályázat révén, az MNP3 program keretén beliil,
tizenhat hónapos foglalkoztatási program megvalósításáľa kaptunk |ehetőséget, ame|ynek
címe ,,Dĺákmunk.a mentorá|ás,,. A feszes fe|adatokka|, és komoly adminisztrácĺós elvárásokka!
egytitt járó új program az eltelt időszakban jó| érzéke|hetően visszahatott a szervezet
ľiűkodésének egészére. A program indításáva| ugyanis arra vo|t fo|yamatosan szükség, hogy
a szervezet meglevő tevékenységét harmonizá|juk a programmal.

3. Látogatóink tú|nyomó része jelenleg komo|y alkalrnazkodási prob|émákka| kuzdő,
nagyrészt nyo|cadik kerületi tizenéves cĺgány fiata|, akik leginkább az utcán, a környék
kti|önféle terein, nagyobb bevásárló ktizpontokban, nagy ritkán egymás otthonaiban tö|tik
szabadidejíik javát, akik utcaĺéte intenzív és konkrét {kriminá|is) veszé|yeket hordoz.
Nagyrészrik helyzete |abilis egzisztenciáva|, gyakori e|utasítással, szinte naponta megélt
kirekesztettséggel, makacs, megoldat{annak megélt prob|émákka|je||emezhető. Jelen|étük a
szervezet életében szituatív és személyfüggő, részvéte|tjk a szervezet segítő



tevéken}ĺségében ałkalmi. Jovííképük irracionális, és rovid távú, a fe|nőtt vĺ|ág számukra

kifejezetten barátságtalan, erősen hatnak rájuk a kriminá|ĺs vonzások' Egymás kcjzötti

viszonyuk rendezetlen, eltentmondásos, gyakran indulatokka| terheĺt. Általában kevés új

kapcsolatot terelntenek, többen konnyen és végzetesen elszigete|ődhetnek. Jó néhányan

közötttik ĺgen sérÜ|ékenyek és könnyen feladhatják. A Kapocs látogatóinak egy része a
szervezethez kapcso|ódás ideje alatt vált isko|át, és vannak közottük, akik éppen arra

készri|net hogy elhagyják az otthonukat. Á|talánosnak mondható, hogy a Kapocs

|átogatóinak a csa|ádja problematikus, |egtöbbjÜk számára fokozottan nehéz a fe|adat a

|evá|ás. A |egtöbb fiata| a szervezetbe érkezése idején taĺálkozik e|őször a munka vi|ágával,

. próbálgatja, Vagy adja fe| e|képze|éseit, cé|jait; szeľencsés esetben újabb megoldást keres'

Mintha mindezek me||ett ugyanakkor tobben sodľódhatnak mego|dhatat|annak megé|t

konfliktusok kozott, magányosan.

4. Fiata| látogatóinkka|, vagyis cé|közönségünk számottevő részével a mostoha műkodési

viszonyok nre|lett is sikerü|t megőrizni a jó viszonyt. Mĺndez a gyakor|atban azt je|enti, hogy

egyrészt a fiatalabb |átogatóink számára népszerű közösségi színteret, elfoglaltsági

|ehetőséget sikerü|t mrjködtetnünlí másľészt a nagyobbak száraára létrejött egy probléma

és feladatvezére|t segítő talá|kozási rendszeÍ. Mindezek révén újabb tizenévesek is
megje|entek kii|ĺjnféle várakozásokka|, arnĺ arra enged kovetkeztetni, hogy fiatal

célkozönségünk körében megőriztiik és kissé meg is erősítettÜk a|apvető segítő, támogató

szerepeinket.

5. A legfontosabb tartalmi tertj|eteken (munkahely-keresés, tanulási zavarok, krĺminális,

kábítószer-fogyasztásí problémák keze|ése, társas és csa|ádi konflĺktusirk fe|doĺgozása) az

etmú|t esztendőben is számos segítő kapcsolatot teremtetttjnk, aminek a következtében

sokaknak segíthetttint iltetőleg szárnos fiataI látogatónk é|etvezetési nehézségeinek

mé rsék| ésében; megelőzésé be n, i||etőleg fej|esztésében vehett[in k részt'

Elérési tevékenység

Az e|múIt időszakban alapvetően kétfé|e látogatói kor je|entkezett nálunk: egyrészt a nem

ritkán indutatokkaI te|ített, esetenként elhanyagolt, alkaImazkodási prob|émák kozött

felnőtté váló nyo|c-tizennégy évesek laza kĺjtődésű társas vi|ága, másrészt. a nagyobbak

(tizennégy évesné| idősebbek) intézményesen nehezebben elérhető, a kü|önféle

szocĺa|izációs veszé|yekke|, kriminálĺs kockázatokka| szemben gyenge mentá|is véde|emmel

rendelkező fiatalok sajátos társas alakzatai. A Kapocs irodájában zajló és azon kívülĺ

(tĺibbletfeszültségeket hordozó) ta|á|kozásaik a Kapocs munkatársai számára a fokozottabb

segítő, támogató igén,vek mel|ett alka|manként - a megnövekedett szocia|ĺzációs kockázatok

mege|őzésére - intenzívebb figyelmet is igénye|tek. A környéken é|ő fiatalok ugyanis igen

zárt, nehezen befogadó világot képeznek, akik az érkezőket barátságtalanul fogadva tertiket,

érdekeiket fenyegetettnek érzékelve, időnként tČibb|etfeszri|tséget generáĺtak, amellyel

kapcsolatban alkaImanként tobbletfeladataink ke|etkeztek.

A tevékenységterülethez tartozik, hagy 20!4-ben is rneghatározó fe|adatunknak tartottuk,

hogy a Kapocs osszetett mĹĺködését elősegí.tő, sokfunkciós térben, a Kapocs irodában fiatal

|átogatóint leginkább a környéken é|ő tĺzenévesek továbbra is helyet ta|áljanak. Mindezzeĺ

azt kívánjuk gyakor|atilag |ehetővé tenni, hogy - a|apcé|jainknak megfelelően - a hozzánk

forduló, e|sősorban tizenéves fiata|ot az eddig igénybe vett {utcai) terek és he|yszínek

kockázatainak minima|izálásával, a Kapocsban is ápo|hassák a kapcsolataikat, vagyis nálunk is

ta|áikozhassanak egymással. ||yen módon számunkra is megjeleníthessék aktuá|is



heĺyzetiiket, ĺáthatóvá tegyék számunkra az őket befolyásolo kü|onféle viszonyaĺkat.
Megmutathassák, hogy ĺeginkább mi fogla|koztatja őket, i|ĺetőłeg |áthatóvá tegyék azokat az

akadá|yokat, nehézségeket, és prob|émákat, amelyekkel naponia találkoznak, ame|yek
aktuá|is é|ethelyzetükben akadályozzák őket. SzÜkség esetén aztán kérhessenek és

kaphassanak segítséget tőlünt ĺ||etőleg nyí|jon számukra aľra is lehetőség, hogy segŕtő

szerepet vállaljanaŁ esetleg saját társas környezetükben.

Szolgáltatásjellegíí tevé kenységek

Ahogy a korábbi évek során napi gyakorĺatunkban kia|aku|t, az e|mú|t esztendőben is

szolgá|tatásje||egű tevékenységeinket a|apvetően a nyolcadik kerü|etben é|ő, felnőtté váló és

hozzánk forduló fĺatalok és személyes kornyezettJk a problémáÍhoz, tobbĺetnehézségeihez
igazítottuk. lnformációs feIadatainkban fo|yamatosan, fiata| |átogatóink tény|eges

helyzetére, torekvéseire osszpontosítva azokat a konkrét és akuális segítő információkat
külonféle ismereteket konkrét megoldási |ehetőségeket igyekezttik gyűjteni és az érintettek
számára hozzáférhetővé tenni, ame|yekre, a látogatóink je|zései szerint, a legnagyobb
szÜkség vo|t. Fiatal |átogatóink'segítésse| összefüggő jelzéseit, kü|onfé|e megkereséseiket
megkülönbtiztetett módon fogadtuk. A kü|önfé|e segítő talá|kozások - szÜkség esetén - a
|ehetséges partnerek bevonásáva| zaj|ottak |e,- és, tcirekvéseink szerint, gyakor|atiasak és

mego|dáskózpontúak vo|tak. Kitartó és kovetkezetes munkáva|, az e|mú|t év végére,
látogatóink körében erőte|jesebbé tudtuk tenni a szervezet segítő je||egét; számos
eredményes segítő megnyilvánu]ás hatására fiata| látogatóink kornyezetéből is egyre
gya kra bba h fordu |tak hozzán k kon krét p robléŕnákka l.

Jó néhány látogatónk, többszor is visszatérve, hetí ľendszerességgel keresett ná|unk rnunkát,

a|bérletet, szociá|is támogatást, de számosan kerestek azonna|i, Vagy gyors megoldást

tanu|ási nehézségeikre, csa|ádi prob|émáikra is. 2014-ben a kü|önféle egészségügyi (konkrét

betegségek, fertőzés veszély, szexuális .találkozások problémái stb.) tárgyú, továbbá a

kábítoszerekkel kapcso|atos konkrét segítséget igény|ő megkeresések mellett a családdal és

a csa|ádaIapítássa] kapcsolatos megkeresések vo|tak gyakoribbak

2014.ben is vo|tak olyanok, akik a Kapocsban telefonon kerestek segítséget, kÜlonfé|e
problémáikra megoldást. A viszonylag á|]andó forgalmat je|entő hívások (átlag heti 5 hívás) a

szervezet kapacitását tu|ajdonképpen ke|lően |ekotötték. Az általánosan je||emző prob|émák

me|lett a|ka|manként olyan kérdésekkel is hívtak bennünket, ame|yek valóban kényesek,

ame|yeket ta|án szemé|yesen nem szĺvesen foga|maznának meg: p|. bántalmazásot melegek

he|yzete, titkolni va|ó betegségek stb.

osszetett támogató fe| adatok

Sajátos mentá|higiénés megelőző programként időszakonként non direkt ,.oglalkozásokat

kezdeményeztÜnk azoknak az isrnereteknek és információknak a kiegészítésérą vagy

korrigá|ására, ame|yek fĺatal látogatóink egészségéve|, aktuál.s á|lapotáva| ftiggnek {issze,

il|etőleg kü|önféle é|ettani veszéIyek elhárítása érdekében szĹikségesek számukra.

Az eltelt időszak során a szervezet napi tevékenységeinek részeként; sajátos ügyintézésre

fetkészítő programot formálva, fiatal látogatóink bevonásával spontán, a|kalmi

fogla|kozásokat kezde.ményeztünk azoknak az ismereteknek a bővítésére, ameiyek napi

konfliktusaik kezetése, kü|onfé|e Ügyeik jntézése (például szemé|yi iratok beszerzése)

szempontjából szükégesek vo|tak. Mindez jól egészítette kĺ, sőt fiata| látogatóink számára



érthetőbbé tette az év közben jelentkező' ügyiniézésse| egyutt járó küłonféle konkľét segítő

ta|álkoZásaínkat.

A Kapocs Iegújabb, fiatal látogatói kozril többen ĺs jellemzően iskolai alkaImazkodási
nehézségekke| küzdottek/kuzdenek. és iskolai te|jesítményÜk is e|ég szerény, a kt}lönfé|e

tantárgyak elsajátításában komoly nehézségekke| krlizrtottek/kljzclenek' Az aIkalmi

korrepetá|ás, a kü|önfé|e tanuĺásinehézségek rnérséklése terűletén az elmú|t esztendőben is

eredményeket értünk el (heti 2.3 alkalomma|| . a hozzánk fordu|ó fiataloknat a

segítségÜnkke|, az esetek nagy részében, sĺkerü|t javítaniuk.

2014-ben a Kapocs konkrét, rendszeres, adásokat is jelentő, rádÍós tevékenysége éyek óta
gyakor|atilag már csupán a Civil Rádióban zajĺott. A hetente hallható Kapocs lfjúságsegítő

Magazin az érintett fiatalokról, a fiatalok felnőtté vá|ásának segítésében részben vagy

egészben szerepet válla|ó szervezetekrőT, szakémberekről készített műsorokat mutatott be;

december végére e|jutottunk a 601. adáshoz. Ma is sajnáljuk ugyanakkor, hogy a fiatal
|átogatóink korében o|y népszerű, és a Rádió C-bén megva|ósu|t sajátos rádiós
tevékenységeinket a szerkesztőség megsziintetését kovetően be ke||ett fejeznÜnk.

Koncentrá|t programok

A szervezet fo|yamatos miíködése, kÜlönféle szintű segítő és támogató tevékenysége során,

. az elmúlt esztendő végére (a meglevő nehéz fe|tételek me||ett is) nyĺ|t, éles formájában
talá|kozhattunk mindazokkal az - ismét|ődő, konf|iktusokka| és nehézségekkel tełi,

ugyanakkor érdemi, va|óságos perspektívák né|küli _ mikro.viszonyokkal, amelyekke|

|átogatóink gyakorlatĺ|ag napró| napra együtt é|nek, és amelyek erőteÍjesen befo|yásotját
megterhelik a felnőtté válásukat.

Az utcára keveredő (másként csavargó) fiata|okkal kapcsolatos feladataĺnkban elsősorban a

kapcso|atok megtartására, aho| csak lehetséges, a személyes kapcso|atok erősítésére,
továbbá az utcán tö|tött társas tevékenységeik megismerésére, a különféle összefüggések
(és vgszé|yek) fe|tárására és megértésére helyeztÜk a hangsú|yt. Számos a|kalomma| volt
szükség mindennek a jegyében rövidebb-hosszabb tĺgyintézésre, i||ető|eg a|ka|manként,
kü|onfé|e nehéz he|yzetű fiata| esetében, direkt segítésre és különfé|e szakmai partnerek

bevonására.

Szervezettebb formában az eĺmúlt év első fe|ében kétszer kaptunk ruhaadományt (és kisebb-

nagyobb csomagban használt ruhákat), ame|yeket ĺdén is eljuttattuk az érintetteknelĺ fiatal

|átogatóinknak és szemé|yes környezettiknek'

A Kapocshoz fcrdu!ó fiatalok és társas kćrnyezettik számára 201.4-ben is - fo|yamatos és

novelq/ő kiadásaik fedezésére, információs és segŕtő, támogató fe|adataink révén - rovid távú

munkalehetőségeket segítettünk keresni és talá|nÍ' Úgy tapaszta|juk ugyanis, hogy tényleges

munkavégzés nélkÜI, a megszolgá|t munkajövedelmek e|maradása esetén fiatal

cé|kozönségünkben a kriminális kockázat drasztikusan nĺjvekedhet. Mindezek meggondolások

és tapaszta|atok hatására, továbbá fíata| cé|kozonségünk reá|is igényei miatt jó továbblépés volt

a 2013. decemberében az MNP3 programban indu|t Diák mentorá|ás című, a fiata|ok

munkavállaĺását elősegítő, összetett szakmai feĺadatrendszeľ.

A Kapocs látogatóinak egy részénél a munkavégzés (il|etve azok elmaradása) nem csupán

aIkaImi jövede|emszerzési szempontbó|, hanem (öná|ló) é|etkezdésÜk (esetenként

csa|ádalapítás szempontjábóu fontos e|emeként is meghatározó. A munkahelykeľesés, -



tĺá|asztás, a munkahely megtartása céljábó|, továbbá a munkavá|la|ói |ét kri|onfé|e nehézségei
elkertj|ése érdekében (szükség esetén} alkalmi fe|vĺ|ágosításokat tartottunt illetőleg igyekeztük
bekapcso|nĺ a megfeleiő válaszok biztosítására hivatott szakmai szervęzeteket. A Kapocs fiatal
ĺátogatóihcz taftoző rokonok, sőt az e|mú|t esztendőben a környéken éĺő fe|nőttek is gyakran

fordultak hozzánk, hogy segítsĺik őket rnunkához, munkalehetőséghez, amelynek
tcĺbb|etfe|adataĺ szĺntén bennü nket terhelt.

A Kapocsban megforduló fiataĺok és kŕirnyezetük, sajátos é|etviszonyaik közepette 201.3.ban
is drámai rendszerességgel ta|á|kozhattak mindazokkaI az utóbbi években erősodő
veszélyekkel, ame|yeket az alkohol, illetőleg a kóbítószer-fogyasztas je|ent. Minderre a

kialakult heĺyzetre, meg|evő lehetőségeink szerint osszetett és ke|lően differenciá|t - o|ykor
szakmai partnerek bekapcsolásával megvaĺósított - feladatokka| törekedttjnk vá|aszolnĺ.
Mindebbe egyÜttesen be|e ke|Í érteni a.súlyos, é|etveszé|yben élő fiatalokkal kapcso|atos
azonna|i, ,,é|es,, feladatokat, a kockázati színtereken é|ők e|érésére tett törekvéseinket, a

kábítószer-prob|émaként megjelenő konf|iktuskeze|ési, é|etvezetési jellegű fe|adatokat, a

külonféle színtereken végzett megelőzést szolgá|ó fe|világosító fe|adjltokat, sőt a pľobléma
a|ternatíváját szolgáló, ĺinkifejezést erősítő szociokulturális jelĺesű feladatokat is.

osszegző

SegÍtő tevékenységeink számszerűsíthető eredményei . hason|óan az e|őző évek
eredményeĺhez - osszhangban vo|tak a szeruezet aktuálĺs á||apotá1ĺa|, íl|ető|eg a segítő
eszkozrendszertjnk fo|yamatos épíi|ésével és igénybevételéve|.
A Kapocs irodáját az e|mú|t évben is naponta át|agban 25-30 fő |átogatta. Hozzávetőlegesen 5G
70 aktív |átogatónk, i||etőleg önkéntesünk vo|t, a szervezet közosségi terén egész év folyamán -
döntő többségében a Józsefuárosból - váltczó gyakcrisággal becsü|ten 700.800 fiata| forduk
meg;
Az e|őző esztendőhoz hason|óan, 2014-ben is 30oG3500 segítő talá|kozással számoltunk,
ame|yek közott becsühen 700.800 a|kalom jelenhetett sú|yosabb, komo|yabb
kovetkezményekkel fenyegető problémát (ame|yek alaku|ását, ha időben értesriłheľttÍht az

intézményes. és szakzerű mego|dások felé orientáltuk - erőteljesebb segítő szerep kiépítése
csak fokozatosan, jobb műk<idési fe|téte|ek közötľ, a |ehetséges partnerek bevonása mellett
képzethető eI). A Kapocs összetett tevékenységrendszerét 2014-ben is az je|lemezte, hogy a
segítő tevékenységek nagy része a Kapocs irodáján kívii|, az érintett fiata|ok más módon
ĺnegkĺĺzelíthetet|en színterein zajlott (p|. a kü|ĺĺnfé|e ta|á|kozóhe|yeken, tereken, kocsmákban,
bulikon stb.).

Az e|múlt esztendőben is a fiatalok felnőtté vá|ása mentén makacsu| jelenlevő (vĺsszatérő,

olykor felerőscidő) prob|émákra kü|ĺĺnfé|e fe|adatcsoportokban, a rende|kezésrjnkre á||ó

minden eszkozzel (pályázatok ľévén is) készÜ|tünk, és fo|yamatosan szo|gá|tatás-je||egű

tevékenységet végezttink. Ezekben a tartósan jelen |evő prob|émákban a segítés igénye a
szeruezette| szemben már évek óta szinte e|várásként jelenik meg, és sajátos támogató
szerepet kĺi|csĺinzött, és kĺi|cs<jnoz ma is a Kapocsnak.

Segítő tevékenységeinkben, 2014-ben is, a leggyakrabban a nyolcadik kerü|et fe|nőtté vá|ó

fiata| |akóinak és társas kornyezetének több|etnehézségeive| ta|á|kozhattunk. Ezek a nem
ritkán komolyabb, sú|yosabb következményeket mege|ő|egező nehézségek és prob|émák az

eltelt időszakban is ígen nehezen vo|tak hozzáférhetők; nagyfokú óvatosság, erőte|jes hárÍto,

védekező diszpozíció ovezte azokat. Mindezek ktjĺÖnĺjs módon megnove|ték (és fe|tehetően



megnöVelik a jovőben is} a Kapocs segĺtő szerepével kapcsolatos szakmaikövete|ménYeket, a

bizalom korü|tekintő kiépítésével és ápolásával, az onsegítés, az onkéntessé válás

elősegítésével összefüggő kriĺonféĺe íetadatok, továbbá a fej|esztés és fe|készítés kevésbé
. - direkt módszereĺnek a]kalmazásának sztikségességét.

tsudapest, 2Ü15' január 3U.
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BudapestJózsefváľos onkormányzat Üi.se łIs-32oĺ4/W5
Polgármesteľi Hivatal Üi.: Rácz Judit

--H.uňánszo|gáttatási iiryosztály 
Ii],: 

^.ffi|ľ,Luo!ůľ,!,,u
Dľ. Bojsza KľÍsztina
Ü;;.;..áIy"JäiďÄ"."ony ľészeľe Táľw: iratanyag megkĺildése

Budapest
Baľoss u. 63-67. Jóaďĺráľosi 0ĺloľmánpat Połgl
1 0 8 2 Ktizpoĺtilt'latĺĺ

Tisztelt tlgyosztáIyvezető Asszony!

Mellékelten megktildjtik az Euľópď soRs.T/tRsAK Köz.hasmú Eryesülete (székhely: 1086

Budapest, Dobozi u. 7-9. Fszt. 3.; aďôszÁm: l817592t-142; képviseli: Törôk-Szabó Eľzsébet) által
benyijtott az onkormányzat fu|ajdonában ál1ó a Budapest VItr. keľiilet' Dobozĺ u.7.9. száĺĺl a|att

bérelt 35381t0lV3 hľsz.r'i 159 m2 nem lakás célú helyiségre vonatkozó 2014. évi Szakmai
.beszamolóját és a 20|5. évi Szakmai tervét a.20l3. jtilius l2-én kiĺttią hatźromtt idejű' 2018'

decembeľ 3l.ig érvényes bérleti szeľzödés 6. pontja éľtelmében.

Az Európai soRs-TÁRsAK Köztrasznri Egyesĺilete a fenti helyiséget iroda tevékenység céljára
haszľlá|ja- A helyiség a tulajdoni lapon műhely hesorolášlí...

Társasagunk nyilvantartĺása szeľint az Eryesiiletnek a fenti helyiségľe 2015. március 3l-ig 2.992,-Ft
béľletĹ és köztizemi dii tůIfizetése van.

A vízórás he|yiségre az onkormányzat közäs költség frzetesi kötelezettsége: f2.820,. Ft/hó.
Célbefizetésként 2016. december 3l-ig Fundamenta Lakaskassza meýkaľítasna havonta 3.260'. Ft
keľÍil beÍizetésre. Ôsszesen: 26.080,- Ft/hó.
Az Eryesiiletjelenlegi béľleti díja 26.080'- Ft/hó + Ä'fa'

A 35381/0/A/3 hrsz-ú l59 m2 alapterületů nęm lakas célú helyiség forgalmi éľtéke a Grifton Properĺy
ä|ta| 20112. október 3lćn készített és 2015. március 30.án aktualizált éľtékbecslese a|apján

19.900.000,- Ft. A ber|eti dfi megállapífása a ný|vántartĺási ćjrték l00 7o.ának figyelembe vételével

kerĺilt megállapításra. A helyiségben végzett |evékenységhez taĺtom bérleti ďíj szorzn 8%o, azaz a
számított béľleti d$ összege 132.667,. Ft/h.ó + Áfa.

A kedvezményes bérleti díj iisszege: 26.080,. Ft/hó + Áfa.

Tájékoáatjuk, hory az Emberi Eröfonás Bizottság |082lz0|I. Cfi. 30.) és |05712011. (xI. 16.)

számťr batźrozatainak d), e) és f) pondai tekintetében a Kisfalu Kft. elbínálási és vizsgá|ati

illetékessége nem teľjed ki.

I
E-moí|: ingďlon@kisfo|u.hu Web: www.kĺsfo|u.hu

I 083 BUDAPEST,
ADoszAĺvt:lo857l

LOSONCI U, 2, TEL,; 333-6781
1 9 .2-Ą2 , CÉGJ E GYZÉ KS ZÁM :

FAX: 334-0939
Cg. 0l -09-2654ó3



Kérjiik' hogy az Emberi Erőfonás Bizottság döntéséröl, a keđvezményes béľleti diion történö továbbí
bérbeadás vonatkoaásában Társaságunkat értesítsét hory az Európai soRs-TARsAK Közhasanú
EgyesĹilete kérelmét a tulajdonosi hgz.?4járu|ás éľdekében tovább terjeszthessük a Városgazdálkodási
és Pénzĺigyi Bizottság felé.

Közremüködésüket és tájékoztatásukat elöre is köszŕinjtik.

Budapest 2015. ápľilis t3.

MelléIdet:
Euľópai soRs-TÁRsAK Közhasznú Eryesülete 2014, évi Szalanai beszámo|ója
Eul.ópai soRs-TÁRsAK Közhasznú Eryesĺtlete 20|5' évi Szalonai Terve



BUDAPEST JozsErvÁnosl oľľonnaÁľyz.ł,ľ
Jóxefvárosi Po! gáľmesĺsľi Hivatal
ĺ082 Budapest Baross u.65 - 69.

Kisfalu Kft
Jĺĺzsefo aros Vagyongazdáikodó Kft .

1083 Budapest Losonci u. 2.

Európai SORS-TARSAK Közhasmú Egyesĺilete
1 086. Bucapest Dobozi u'? -9. ťsz.3.
2t14. évi beszĺímolója, az egyesületi célok, valaľtiľrt a,

20 i 5. évi tęľĺlek megvał'5sítástĺval kapcsolatban.

ŹÜl4..évi besańmo|ó. Az Alapszabály szeľinti tevékenységÍĺnket látmk el.
EgyesĺiletÍink az A\apsrabźtlyban rögzített célok megvalósítrĺsa érdekében végzi eilďozrtos munkáját.

Elősziir kösziinetet kell mondanom,a Jóuefvfuosi PolgdrmesĺerźHivatalnĄ a KÍsfalu Kft-nek, és a
Bi4ottsúgnak,hogl hoglźjdrult a bérletÍ dljcsökkenĺćséhe6muly nagnn nłgł segÍtség az eglesliletnelL

A 12 éves működésiink alatt és amiéĺ az egyesület létrejött' azt a célit próbĺiljuk is, megvďósítani és ennek a .

oďnak add ofthont az íľodą scrk ľ.mbęrnek sajnĺls ęgyrę többĹtelĹ
Embertĺírsainknak Segítĺtnk, azotĺ<al a tapaszüalatokkal, javaslatokkď, tanácsokkal, és nem utolsó soľban, a
bűnmęgę!özésrą ĺivaÍossiĘľa ialęĄ flgyelem fęlhívássa]. 'Segltĺink ęlkęszíĺęni' megíľni, bŁonyos
beadvlĺnyokat, kerel.neke! valamint lemĺísoljuk .az iľatokat amelyek mellékleteket képezik. Jelezzüt mint
korĺíbbi ćĺ'ekkn is temiŁ ez új visszaełś,si tgktł'ket. Sojnos s lahńsmaffisĺrĺíđszer még miłrđeg €ł.

Cék A ..lakás-maffia'' módszerrel történő jogi visszaelések visszaszorítása. Az elkövetők felelősségĺe
vonĺísa Emberek ne kerĹiljenek ĺártatlanul utcĺĺra. Segítsĺink ,űgy az ingatlan csalĺások ő|dozatanak, és a
bqzyÁĺ;&- fordulóknak' A ttlrténęĺl łéĘyáltás alaBjáu e.sęĺlęíÍátst kęszJĺĺiĺk' Ha .sz.ülĺsegas jogi kęĺ'vlsęJőhoz
iľányítjuk, illetve a bÍĺncselekmények megelőzésével kapcsolatos egyéb tevékenység folyamatos vitelét
figyelemmeł kíséÍjiik.

Tény; a személyes félfogadás, szórólapunkon is meghirdetett de nem csak a félfogadási napokban ĺnegieltilt
idöben történik, minden héten, kedden és cstitörtiikön 9 óľa 30 peľctől i5 óníig, illetve az iigrfeleket sziikség
szeľinĺi előre egveztetetr iđcĺpontokbanis fogadjuk' Au iigyfelek másik ľészętęlęfon,Yag! ÍntęľnęÍen
keľesztiil is tatjuk a kapcsolatot sorstáĺsain]ĺka|'vagy az ĺigyfelekkel. Iraunyagot át}üIdése' beadvrínyok
étolv.gsśss' tsn.áf ssd'ńs szinten is.

Tapasztalaf. kiivetkeztetés: a4 ho5y az egyestilet ĺáltal ..Iakĺís-maffiď' tevékenysé;&ént megielölt
ingatlanokkal, ľnint jogtrárgyaktal kapcsolatos csďás és ennek befejezetté väiásőt segĺtő egyéb más járulékos

biinęselekményęk 'szabadon véghez'vihetöęk ięlęnle'g is az oľszĺĘ ęgesz 1ęľltl€{éľt" tękinÍęt nélkĺil aľľł hogľ
az ingatlannak magánszemély, vagy önkclrmányzat a tulajdonosa. Tapasztalataink azt igau'|j?űr, lragy a
,,lskśs*maffis'' tevékenysĘe neĺn sztínt meg. Sojnos megnör.'ekedett ss idös egydiilśltó sre'méłyę} ľśhctđ€ą
a családtagołĺól való eltrávolítĺással, arra hivatkozvą hogy ne szóljanak a családtagoknĄ és igy késztil el a
taĺtási, éle$rfuadÉki, szeľzőđés, számlatafiozás, kÜlesl5n szYľz6dć*, irzsĺxđĺanrattaĺnůÝŮlvĚ,.pélu,
befektetés, érzelemi vonzalom, házassági ígéľet, vagy élettáĺsi kapcsolat létesítésenek ígéľetével.

- I'ikriv lakcim bejelentéssel kapcsolatosjavaslat

Äłapszabáły szerintí céł: jogv'eđełcm, ęyćni ćs eg1tdi {ĺg7ekben, valamiĺt rĺíŁatłssał a jogszabríty aĺkotásí
teriiletľe. szo ciáli s,
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, íen.1: Áz. tg;eiií !ig.ľe(ľt ii.;iŕťbb 'i.<ľncrĺex.li-L;. .Ez''..k:sĺłi<féjesége ir!zoĺ{',Ída, hog1i'dż' ĺigailaĺokkaj. ĺtiiteĺĺi .

:::alások r'isszasz.ĺlľĺtása ęrdekében o}yan.érdgfui i(]gs?źlrál-ľ ďkołáti nrogíąrn nern iňdult. afii az ingatlanok
tulajdonával, hasznáĺatával és egyéb más, ezekkel kapcsolatos jogszabályi tertiieten megsziĺntette volna a
jog'szabá.ly ď-koĺŁsi cęficitęĹ vary jog.vabá!'vi anomáliłĺkat. Ąz önkorman-u-zaĺi lakŁsok csęľé.iévę! való
visszaélés' tzrtozás miatt.( gondnokság alatt Iévő személyek)
. 20l4-es éĺ'ben is h'engsłil1't fcľcíto*rnk, rnĺís szen'ezet-.kkel fôÍt*lilő sgyüttmüköđśsľe, ÉFoÉsZ, ÉFFE,
Fehéľ Gytíľtĺ Egyesület, MIÉSZ, Eziist' Kanál Nyugđíjas Egyesület Szeged
Minél tiibb típusú entbeľei, pĺobĺélnával is:nreľhedjttrlk ĺtreg, lrluĺrkiírlit hatékonyabb, tapaszĺaiaĺszeľzés,
javaslatokat fudunk készíteni

- 2ol4.ben elmaľadt az ětelosalás.
- szociálisan ľászorulók részéľe ruhą éIelem,
- soľstársaknak tisztli|ko&ísi, és mosrłs lehetőséget is biztosítunk.
- 201-4 október 10-én kiállítás nyílt 3 hét, i.ng-venes betépo /gyermekeknek kéziig-vességi fantázia /
' 2014 októbeľ 10-én indítottrrka DAL-KoR eloaaĺĺs progľaĺnunkat' ingyenes belépő
- A pľogramjainkat egészsĘĘ)',spoľtmozgátromĄ

Rendezvény: Idöskoruak részére,szóľakoztatĺása'kiállítás,

24 őrás ü5ifé|fogadás készítjiik az anyagokaq az irodai Ĺĺgyintézést hétvégén,alĺłr iinnepnapokon is,
végeze[ĺk,fogla|kozunk ęmbęrtiáľ"sa!ÍŁkkal' Kędd, e"sĺiÍBrtpt új ügyfęlęk ľé"sze,re mcgbe-szélt időpoÚtfal,
Soľstĺírsak bIíľmikoľ bárrrelyik nap jöhetnek.
Az Alapszabłály *częńnĹ

2015.évi PROGRAM TERVEZET Napĺ _ heti
Mżndeł hétea: ügýéIfogoůźs 9.30- 15.00 kedd
Minden hónap első hét, jogi 15.00 _ 18.00
Minđęľt hĺĺnap elsű hét, beszěĺgotés:l4.ffi- 17'30 szatĺa
Mínden hónap eiső hét, spoľt: t7'00 -20.00 hétfö
Minden bÖnap mäsodík, pĺoba 14.00_ 17.00 szetda
Mnden hĺinap.másodík, előadáś 14.00- 19.00
Minđen hónap harmadik héľ 1ó.00- 18.00 kedd
Mindenhónaphannadik. spoĺ: 17.00-20.00 hétfő
Mindęn hónap hannadik hét: eii. I5.00 - 17.00
Mjnđęn hÓrapnegyędíkbét; 15.00 - 17.00 .kęđd
Minden hónap negyedik hét: 15.00 _ 17.00

csiittĺrt<ik
csiitörtt'k

- szombat

szombat

péntek
csüttirtök

csiitĺĺrtök

9 nap,1hó

I nap/bő
1nap&.ś
2nap/hó
1 naplhłi
t naýhó
I nap/bő
2 napibó
I naplhó
l ĺaplhó
1 nap/ľtó

osszesen: f2napĺbő
P.endezĺ.ény: Időskonigk res#re szĺĺrskouteüńs,kefiił€ti nyugcíjas kfuboł&sl kapcsolot felr.ćtel.
- kiallítás, megtekintésę koĺhatąľ nélkiĺl
- szociĺĺlisał ľász,ĺnrlók ľészere ľuhą élelern.
. kiállítás
- DALK|5R etoadás pľogram ingyenes betĘö
- A pľogľartjainkat egészségüg'v,spoĄmozgłĺs,tomą
. ľy.í.i sztinidő progÍam
- Etelosztrłs.

Úgy u Józsefułárosi onkomrányzat, mint a Parlament felé, a tapasztalatok az ingatlanokkal való visszaélés,
lakhaÍłís, családtag el'dta łłelkiil nľ lebesseg eltaľĺási' ajĺíndśkozísi sreľsődést.ďáíÍni. Ełetvitełszeĺuen łrem
lakik a fiktív bejelentet ĺakcímen. |<Ihas7.fiáůása- A üírsashĺázakkal kapcsolatos problemĄ j avas|at
tétel foľmájában ttifrén'ö benyújtása'

- Petíció benyújtĺása
Az egyesiilet szeretné, az onkoľmrłnyzatĺ Képviselö, és az thszłggyfiIesi Képviselö riľľal is tntani a
kapcsolatot, a javaslatok megbeszélése Ĺigyében.

Budapęst, 20| 5 - mźrcius 1 7
K iĺszľmętÍel, Íi sztď ęttęl :



\rr

! .jŮZ gEi: VAr].-rśI F cl.GÍi'.!.l jij-i t l.li .!i ! . Ä1 i.i i

fu . a:}-?-. c,.iĺ--t
J.".i".;tiíic,.ci Ĺ!r.!ł+lmín;:zł:i i:eiĺ:írľ"lcstcľi tĺjrsEäia

",: 

::,,1::.i.r:! itil !lO

T'

t"y

t
ĺA?Slt ut' '

2015 ÁPR 1 t..-
...'''.ký3.3,l-.' KISFALU

Jozsrrvĺnosl VAGYoNGAZDAII(oDo KoRlATotT rruĺosÉď ilnsAsAo

Budapest Jtózsefváros Ônkoľmányzat
Po|gáľmesteľi Eivatal
Humánszo|gáltatrásĺ Ügyosztály

Dľ. Bojsza Krĺsztina
UryosztáIyvezető Asszony részére
Budapest
Baross u. ó3-67.
1082

Üi.sz: Vv.lĺĺ| el?ol{
Üí': Rácz Judit
Te].: 06.|n|6-6962l 126 mellék
Hiv.sz. : Iü,.323 ľ2 ĺ20 | 5, HB.3 52ľ201 5

Tá rgv : iratarry ag megliildés e

TiŚzte|t tlgyosztályvezető Asszony!

Mellékelten megkĺlldjĺik aTvIagyzr Embeľí Jogvédő Központ A|apítvány (székhely: 1085 Budapesą
Baross u. 28. fsz. 2.; adószÁm: 18062063-t.42; képviseli: o6eŕh József1 által benyújtoi, a,
Önkormányzat tu|ajdonában álló Budapest vlu. kerĺilet, Baľoss u. 28. szłm alatt bérelt 3673gt0tv4
hrsz-ú |74 m2 alapteľiiletű és a Budapest VItr' keľütet Baross u. 118. szám alatt béľe|t
35488lalM26 hľsz.ú 281 m? a|apterületií helýségekľe a béľIeti szerződések 6. pontja érte|mében
kész1tett20|4. évre vonatkozó Szakmai beszámo|ót és a 20t5. éwe vonatkozó Szakmai tervet.

A Bndapest WII. keľiilet, Baľoss u; 28. szám alatt béľelt 3673gI0ĺN4 hrsz-lli 174 m2atapterületü
helyiség a tulajdoni lapon iizlet besorolĺású.
Az Alapífulány a helyiséget irodaĹ szooiális tevékenvséehez kapcsolódó adminiszháció-s feladatok

A Budapest VIII. keriilet, Baľoss u. 118. szám alatt bérelt 35488 t0tŁn6 hrcz.ú 281 m2 alaptertiletű
helyiség a tulajdoni lapon körzeti orvosi rendelő besoľolrásri'
Az A|apítvány a helyiséget irodai. Ęmciális ellátás. egészségügyi szoleáltatások. eg.véb
egészségfej|esztÉsi. kultunílis ľehabiliĺációs és habilitációs pľogramok céljára hąsznĺĺlja.

!łsaprlsgnr nyilvántartása,szerint az AÍapíwáĺynak a fenti hetyiségekľe 20l5. rnárcius 3|-ig37.657,-
Ft + Afa és 1l4.809,- Ft + Afa (ery havi) béľletí díj ésközllzemi dii hátaléka van.

Az Alapítvány jelentegi bérleti díja a Budapest VIII. keńilet, Baross u. 28. szám alatt béľelt
36739ĺtĺN4 hrsz-rli 174.m2 a|apteriitetil helyiségre: 29.580,- Ft/hó + iĺfa.
Aviznrás helyíségľe az onkormányzat köziiĘ.költség fizetési kötelezettsége: 29.580.- Ft/hó + Áfa.A 36739l0lM4 hrsz-ú heĺyiségnek az [ngatlan-vagyonkataszterbęn nyilvántartott forgalmi éľtéke:
14.095.000'- Ft' A bérleti df megál|apítása a nyílvántaľĹási éľtćk 100 o/o-ának f,rrye|eňbe vételéve|
kertilt megá||apitásra. A helýségben végeani kívánt tevékenységheztaĺtoző bérletiáíj a nyilvántartĺási
éľték 8 To-a, a7azaszźtmított beľleti dij93.967,-Ff/hĺí + Áfa.

Az A|apítváĺy jelenlegi bérleti díja a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 118. szím alatt bérelt
35488/0lÄľ26 hľsz-ú 28l mzalaptertiletű lrelyiségre:9|.546'- Ft/hó + Afa.
A vízoľas helyiségre azonkormányzatközös kö|tség fizejési kötelezettsége: 56.187.- Ft/hó + Áfa.
A 35488l0lM26 hrsz-ú helyiségnek az Ingat|u-vagyonkataszterben nyilvrántaľtott forga|mi értékę:
35.502.000'- Ft' A bérleti dii megállapítása a nyi|vántaľtási érték |00 %o-áľrak figyelembe véte|ével
keľiilt megállapításľa. A helyiségben végezni kívánt tevékenység|leztaftoző béľleti dfi a nyilvántaľtási
éľték 8 o/o.a, ázaz a szźtmitott bérleti dii 236.680,- Ft/hĺí + Áfa.

E.moí|: ingotĺon@k|sfo|u.hu Web: wwwkisÍo|u.hu

I O83 BUDAPEST, TOSONCI
ADŐszÁnĺ: l 085 7 | l 9-2-42,

U.2, TEL.:333.ó78l FAX: 334-0939
CÉGJ EGYzÉrszÁM: Cg. 0 l - 09.2ó54ó3



.Ą kedvezményes b,éľleti díj összege a Buđapest VIIL keľĺilet' Baross u. 28. saám a|atti helyĺségľe
29.580'- Fťhó + Áfa, a Budapest VIII. keľĺiteĹ Baross u. 1l8. szĺĺm a|atti helyĺsĘre 91.546,-
I't/hó + Áfa.

Tájékoźatjut hogy az Embeľi Eľőfomás Bizottság 108flz0|l. ()ü. 30.) és |057na11. cxl. 16')

szamú hatáľozatainak d), e) ćs f) fontjai tokintctébcn a Kisfalu Kft. olbírĺílasi óo vizsgálati illetékessége
nem teľjed ki.

Kéťiik, hogy azEmbeľi Erőforrás Bizottság döntéséröl' a kedvezményes béľleti d(ion tiirténő további

bérbeadrás vonatkozásában Táľsaságunkat éľtesítsélq hogy a Magĺar Embeľi Jogvédő Kiizpont
A|apítvány kéľelmét a fulajdonosihozzajáru|äs érdekében tovább terjeszthessük a Városgazdálkodasi
és Pénzĺigyi Bizottság felé.

Közľemiiködéstiket és Łíjékoztaträsukat ęlóre is köszöqiük.

Budapest, 2015. ápri|is 13.

KBsFÄLüJ
Józscíváĺosĺ Vagyongazliälkĺĺdó Kíĺ.

Í>.

Mellékletek:
Maryar Embeľi Jogvédö Kö4ont Alapítvény 20t4. éY| Szakmai beszámolója
Maryar Embeń Jogvédó Központ AlapíBłány ?0|5. évi Szakmai terve

Tisztelettęl:
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Tisztelt |gazgató Úr!

A Magyar Emberi Jogvédő Kdzpont A|apítvány (1085 Budapest, Baross utca 28.)
képvisetőjeként, az a|ábbia kban fordu |ok onhöz.

Alapítványunk Józsefuárosi Önkormányzattó| bér|i Budapest V|tl. kerü|et, Baross utca 28.
földszint 2. szám alatt található (hrsz.: 36739/0ĺ^14.) és Budapest V|ll. kerü|et, Baross utca
118. (hrsz.: 35488/0/ 

^/26.) 
helyiségeket.

Leve|emhez csato|om a|apítványunk 2oL4. évben megva|ósu|t és 2015. évre tervezett
tevékenységeirő| szó|ó beszá molóját.

Tisztelette| üdvözli:
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A Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány (MEJoK) 2014. évi beszámo|ója és 2015. évi
hasznosítási terve l.085 Budapest, Baross utca 28. és

1082 Budapest, Baross utca 118. szám alatti bér|eményekvonatkozásában

Tartalom

1. Szervezet adatai
2. A,,JózanBabák,,.projekt
2.t' Józan Babák Klub a|acsonykriszobű szo|gá|tatások
2.1.1. Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány: Józan Babák Klub - Alternatív

Terhesgon d ozás és Családgo ndozás alacsonykÜszöb ű szo|gá|tatás
2.t.2' Jőzan Babák Egyesü|et: Józan Babák K|ub - Krízisdiszpécser.szo|gá|at a|acsonyküszĺibű

3. :il:?xľlľNegyed Program l||." (2013.2015)
3.1. ,,Ká|vária téri közösségi ifiúsági szociá|is munka,, (2ot4-2oL5|
3.f. MNP3 mini-projektjei (2013-2014)
4.,,Bűnmege|őzésésáldozatsegítésBudapesten,,
5' A MEJOK Alapítvány 2015. évre tervezett tevékenységei
6. Alapítványunktámogatói'{.20L4-20L5)

1. Szervezet adatai

. A Magyar EmberiJogvédő Központ A|apítvány (rĺivid neve: MEJOK Alapítvány} 1994-ben a|a-
ku|t (nyilvántartási szám: , 47.4a., Fővárosi Bíróság). Az alapítványt a bíróság
16.Pk.60.1l9ĺ7994.h8.-számo'n, 2006. február 22. napján jogerőre emelkedett végzésével
vette a közhasznú szervezetek nyí|vántartásába.

' .Az Alapíwány célja, alapÍt.o okirata szerint: ,,A budapesti székhelyen működő Magyar Emberi
Jogvédő Központ (ME:|oK) alapítvány| iroda, valamint a szervezet más magyarországi és kül-

' fd|di képviseleteinek |étesítése,lfenntartása és fej|esztése,,, me|ynek érdekében a következő
tevékenysé$eket.végzi: 

';szociális 
tevékenység, csa|ádsegítés, időskorúak gondozása; gyer-

.,.'' :''.,.. rnek. és ifjúsáryédelem; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esé|yegyenlőségének elő-
. segítése; emberi és.á|lampo|gárijogok véde|me; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebb-
. ségekke|, va|amint a határon tú|i magyarsággal kapcsolatos tevékenység; közhasznú szerve-

zetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások,,.

Székhe|ye: 1085 Budapest, V||l. kertiĺet, Baross utca 28.
Ügyfé|szolgá|ata: 1082 Budapest, Baross utca 118.
Képvise|ője: oberth József ku ratórium i eI nök.
E|érhetőségeí:
o Postafiók: 1384 Budapest, Pf.750.
. Telefon: naponta Lf-tő| 18 óráig: (06-20) 9!2-77'62; női vonal, naponta tf-tő|18 óráig:

(06-70} 389.28-18; Ügyfé|szo|gá|at munkanapokon L}.tőt L6 órálg: (06.1) 788-51-1o.
r E-mail: info@mejok.com, jozanbabakklub@gmail.com, oaoa@jozanbabak.hu.
o Honlap: www.jozanbabak.hu, www.mejok.com.



2. A,,lőzan Babáľ,-projek

A projekt 2006-ban indu|t a Józan Babák droghasználó szü|ők cinsegítő csoportja megalakulá-
sáva|, me|y anonim, informálĺs kozösségként jott |étre. E|sőd|eges célja, hogy szemé|yes és
e|ektronikus elérési pontokat kírtá|jon droghaszná|atban érlntett várandós nőlĺ szülők és
gyerrnekeik számára, részben az e|emi szociá|is kapcso|atok kialakítása, részben . igény sze-
rint - a professzionális szociális, egészségügyi, jogi stb. szakmai szolgá|tatások hatékony
igénybe véte|e érdekében.

A csopoľt tagjai kezdettől jelen vannak a Maryar Emberi Jogvédő Központ A|apÍtvány
(MEJol() józsefuárosi Magdolna-negyedben ta|á|ható ügyfé|szolgá|atán, eme||ett _ professzi-
onális segítőkke| közösen - 2008-ban mega|apítotték a Jőzan Babák Egyesü|et nevű szerveze-
tet is.

f.7.. l őzan Ba bá k Kl u b alacsonykiiszöbű szolgáltatások

A projektl elsősorban két atacsonyküszöbĹĺ szolgá|tatás2 miĺködésére támaszkodik, me|yek a

következők:

L. fenntartó: Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány (MEJoKh
Fenntartó székhe|ye: 1085 Budapest, Baross utca 28.;

1 szakmai-módszertani aIapjaĺról eddĺg két könyvet jelentettünk meg:
Dr. Rĺgó János Jr. - oberth József - Sógorka l|dikó (szerk.). Droghaszná|ó várandós nők és gyermekeik e||átása.

MEJOK - Józan Babák K|ub. 2009. Letöltés pdf-formátumban:
httos://www.scribd.com/doc/85093220/DroehasznaIo-varandos-n%C5ľo91k-es-gverme.teik-eIiatasa.Rigo-
Janos-Jr-Oberth-Jozsef-Soeorka-lldiko
Kaló Zsuzsa - oberth József (szerk.)' Gyermekvá|la|ás és droghasználat. MtJoK - Józan Babák K|ub. 2011' Letö|-
tés pdf-formátumban: https://www.scribd.com/doc/85098133/Gvermekva||alas-esdroghasznalat.KaIo-Zsuzsa.

Qberth-Jozsef
2 Szociá|is igazgatásró| és szocjá|is szo|gá|tatásokról szó|ó 1993. évi ||l. törvény:
Közösségi e||átások
65/A. 5 (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedé|ybetegek részére nyrijtott (2) bekezdésben
meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedéÍybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti a|a-

csonyküszöbű e|látás.
(2) A pszichiátriai, i||etve a szenvedé|ybetegek részére a közösségi alapel|átás keretében biztosítani ke||

a) a Iakókörnyezetben történő segÍtségnyújtást az önál|ó é|ewite| fenntaitásában,
b)a meg|evő képességek megÍartását i||etve fejlesztését
c} a háziorvossa| és a kezeĺőorvossal va|ó kapcso|attartás révén a szolgáltatást igénybe vevő ál|apotának fo|ya-
matos fi gye|em me| kísérését,
d) a pszlchoszociális rehabilitációt, a szociá|is és mentáĺis gondozást,

e) az orvosĺ vagy egyéb terápiás keze|ésen, szo|gáltatásban, szűrővizsgálaton va|ó részvéte| ösztönzését és fi-
gye|emmel kísérését,
f) megkereső programok szervezését az e|]átásra szoruló szemé|yek e|érése érdekében.
(3) A szenvedé|ybetegek részére nyújtott a|acsonyküszöbű e|látás keretében a (2) bekezdés e|f) pontjában

meghatározottakon tú| biztosítani ke||

a) a szenvedé|ybetegség okozta egészségÜgyi és szociá|is károk mérsék|éséhez szükséges egyes ártalomcsök-
kentő szo|gá|tatásokat,
b) a krÍzĺskezetést az é|etet veszélyeztető, a testi, szociá|ĺs, kapcsolati és é|etvezetési rendszerben kia|aku|t ke-
zelhetetIen helyzetek esetére'



Szo|gáltatás neve: Józan Babák K|ub - A|ternatív Terhesgondozás és Csa!ádgondozás
a I acso nyk ris zőbíi szo|gá|tat ás;
Szolgáltatás jogerős mŕíkĺjdési engedé|ye ke|te: 2007. szepternber 21.;
Szolgá|tatás székhelye: 1085 Budapest, Baross utca f8.;
Szolgá|tatás te|ephelye: 1082 Budapest, Baross utca 118.

2. Fenntartó: Józan Babák Egyesü|et;
Fenntartó székhe|ye:1043 Budapest, Erzsébet utca 20.;
5zolgá ltatás neve: Józan Babák K|u b - Krízisd iszpécser-szo|gálat a Iacsonyküszcibű
szoIgáltatás;
Szolgá|tatás jogerős működési engedélye kelte: 2014. szeptember 22.;
Szo|gáltatás székhelye: 1096 Budapest, Thaly Ká|mán utca 10.

Működését 2014. február 10-e óta egy szakmai együttműködési megáĺIapodás segíti, ame|y a

Józan Babák Egyesü|et (koordinátor szervezet), a Magyar EmberĺJogvédő Kcizpont A|apítvány
(MEJoto és a Magyar Védőnők Egyesiiĺete (MAVE) között jott létre (1. számú melléktet).

A cé|csoport e|látásában á|landó partn e rein k:

- Baptista Szeretetszolgá|at {droghasználó várandós nők, illetve újszülöttet, kisgyerme.
ket gondozó édesanyák e|helyezése védett házban, lakóotthonban);
Dr. Hittig Beatrix ügyvéd fiogi tanácsadás és képviselet);

- Dr. oIawuyiSámue| szü|ész-nőgyőgyász szakorvos {ambuláns nőgyógyászati ellátás);
- oPAl Nyírő Gyula Kórház ,,TÄMAST, Addikto|ógiai Gondozó (ambutáns

addikto|ógiai, pszichiátriai el|átás};
- eseti jeIleggel további szociális/egészségtigyi addikto|ógiai szolgá|tatások, egyéb szo.

ciá lis, egészségü gyi, gyermekvédeImi intézmények.

2.1.1. Magyar Emberĺ Jogvédő Központ Alapítvány: lózan Babák Klub - Aĺternatív
Terhesgondozás és Csa|ádgondozás alacsonyküszöbíí szolgáltatás

Alacsonyküszöbű szolgáltatásunk Józsefoárosban, a - jeten|egi nevén - Magdolna-negyedben
indu|t 20o2-ben.2007-ben - a szociális törvény vá|tozása nyomán - a Józsefuárosi onkor-
mányzat engedé|yezte a szo|gáltatás működését, amely engedély 2007. szeptember 21.én
|ett jogerős. A szolgáltatás székhe|ye Budapest V|ll. kerü|et, Baross utca 28., telephe|ye (ügy-
félfogadás helye) Budapest V|||. kerrilet, Baross utca 118.

A szolgá|tatás elsőd|eges célcsoportja: Józsefuárosban élő droghasználó várandós nők, gyer-
meket neve|ő droghaszná|ó emberek, e családok kiskorú tagjai, továbbá hozzátartozóĺk. (A
korábbi évek e cé|csoportra vonatkozó szakmai beszámo|ói itt érhetők e|:

http:/ fiozanbabakterhesgondozas. b logspot.h u/p/beszamolok.html.)

2014-ben az alacsonyküszobű szo|gáĺtatás keretében az alábbi rendszeres programok voltak
e|érhetők:

. Várandósgondozási tanácsadás' Magyarországon egyedü|á|ĺó tanácsadó szolgá|tatás'
me|yn ek keretében szü lész-nőgy őgyász sza korvos és védőnői-mentálh igién ikus szak-
ember fogadja a jeIentkezőket;

;i
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Családi szabadidős programok. Hazánkban ugyancsak egyedüli, hogy addiktológiai
szo|gáltatásaĺnkat gyermek(ek)ke| kőzösen is |ehet |átogatni, akik részére gyermek-

szobát nyitottunk;
Anyacsoportok. A célcsoport számára szervezett anonim csoporťfog|aĺkozásot me-

|yekkel párh uza mosan játszóházi programokat ta rtu nk;

Csa|ádĺ konzu|táció. E|sősorban a veszé|yeztetett gyerrnekek és családok helyzetének
keze|ése, ahol lehetséges, a család együtté|ésének megőrzése érdekében, miné| szé-

tesebb hozzátartozói kor bevonásávaI végzett konzu|tációva|;

Szociá|is segítés, addiktológĺai konzultácĺő,közigazgatási tanácsadás és eljárási képvi-

sę|et. Akár egyénĺ, akár csa|ádi ügyek keze|ésében, esetmenedzse|ésse|, szükség sze-

rint, formális közigazgatási képviselet vál|alásával;

onsegítő csoportok. Heti rendszerességge| elérhető vo|t a Józan Babák droghasználó
szü|ők önsegítő csoportja, az A|coho|ics Anonymous (AA; Anonim Alkoholisták\, az A1-

Anon (aIkohoIisták hozzátartozói) glyűlése.

A szolgáltatás tájékoztatója :

ElńľÁs, FÉLFooADÁs

|(APcsoLATFELVÉTEL
Józan Babák droghaszná|ó szĹi|ők önsegítő csoport ügye|ete:

személyesen hétfőtő| péntekig,12 és 16 óra között Budapest Vll|. kerü|et, Baross utca 118. szám

alatt (utcai bejárat a Ká|vária térfe|ő|),
te|efonon (naponta 12 és 18 óra között) a 06-70€89.28-18-as számon,

e|ektronikus levélben a jozanbabakklub@gmai|.com címen.
NÉWELEN TANÁcsADÁsoK
A5bóth KataIjn mentá|higiénikus-védőnő: páratlan héten, csütłjrtökön, 14.16 órakor

Dr. Hittig Beatrix Ĺigyvéd (családjog, gyermekjog): minden pénteken 14-16 órakor
Dr. o|awuyi sámue| szü|ész-nőgyógyász szakorvos: páratlan héten, pénteken, t4-t6 órakor

ANYAcsoPoRToK: e|őzetes egyeztetés a|apján. A csoporľfogla|kozás a|att az anyákkal érkező
gyermekek felügye|et me|lett játszanak.

Á|ta|ános informácĺó: oberth József (naponta 12 és 18 óĺa ktizött\,06-20-9t2-7t-62.

ELtATÁs És ĺÁľ,locnĺas
1. |épésként, a jelentkező várandós nő vagy édesanya kapcso|atot vehet fe| a )ózan Babák önsegĹ

tő csoport korábban droghaszná|ó tagjáva|, aki tájékoztatást nyújt számára a választható szolgá|-

tatásokró|.
A terhesség a|att je|entkező nő,ha állapota nem egyértelmti,
- he|yben elvégzett terhességi tesztte|,
- vagy egészségügyi dokumentummal igazolhatja.
Névtelen szakmai szo|gá|tatásaink igénybe véte|e e|őtt a dokumentumról he|yben máso|atot ké-

szíthet, és a máso|aton törö|heti szemé|yi azonosító adatait, amelyek helyett a továbbiakban egy

álnevet vagy kódot haszná|hat.
2. |épésként, a Józan Babák Klubban á|néven orvosi, jogÍ, szociá|is, pszichológiai szo|gáltatásokat

vagy anyacsoportot kereshet fel. Kérésére a Józan Babák önsegítő csoport egy tagia kísérl őt.

A várandós nő vagy édesanya át|agosan nyo|c aIka|omma|, ha |ega|ább 60 perces szakmai tanács-

adáson vagy csoporľfogla|kozáson vesz részt, a|kalmanként 1000-3000 Ft értékű adományt kap.

3. lépéskén! kérésérą a várandós nőt segítjük felkeresni a normá| terhesgondozást (védőnő, há-

ziorvos, szü|ész-nőgyógyász), í||etve az édesanyát bárme|y egészségügyi, szocĺális, jogĺ e||átást,

ahová - igény szerint. a Józan Babák önsegítő csoport tagja elkíséri.

.:
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INGYENEs TERHEssÉGl TEszT
tngyenes terhességi tesztet nyitva tartási időben, kizáró|ag személyesen, bárki kérhet, valamint a

tesztet he|yben elvégezheti. {Név vagy egyéb adat megadása nem szÜkséges.)

FoGAMzAsGÁTtÁs
Fogamzásgát|ássa| kapcsolatban nőgyógyász kol|égánk ingyen és név vagy más adat megadása

né|kü| ad fe|vÍ|ágosítást. Indokolt esetben, kizáró|ag már regisztrált kliensünk részére, támogatjuk

a fogamzásgát|ást cé|zó beavatkozást.

(Forrás: http://iołanbabakt.erheseondozas.bIogspot.hu/p/elIatas.html; letoltés: 2015' 01. 31.)

A szolgá|tatás esetszáma (kontaktok száma):

K|ienseink Iakóhe|y szerinti összetéte|e:

- 90 Yo Józsefváros,
- 10 % Budapest rnás kerÜ|etei.

2015-ben a szolgá|tatás vá|tozat|an tartalomma| érhető e|.

f.L.z. lőzan Babák Egyesiilet: Józan Babák Klub - Krízisdiszpécser-szolgálat aIacsonyküszfi.

bíĺ szo|gáltatás

A Józan Babák.projekt 2013. szeptemberben vezette be droghaszná]ó várandós nők, szĹilők

és gyermekeik et|átásszervezését végző elektronikus krízisdiszpécser-szoIgáltatását. Ennek

fe|adata, hogy az ország bárme|y pontjáról a cé|csoport tagjai vagy az ő segítőik gyorsan és

hatékonyan kérhessenek etsődteges tanácsot, kereshessenek szakrnai kapcsoIatokat, meďe-

|ető szociá|is, egészségügyi, jogi stb. szakmai el|átásokat.

A krízisdiszpécser-szo|gá|atra vonatkozó szakmai egyĹittműködési megállapodást |ásd fen.

tebb, il|etve a 1. számú mel|ékletben!

2014. évben a Józan Babák Egyest!|et (fenntartó) az addigi a|acsonyküszöbű szoĺgáltatását

megszüntető Sokprob|émás Családokért Alapítvány nevű szervezettől fenntartóvá|tás kere-

tében vette át a kcizponti költségvetésbő|finanszírozott szolgáltatást. Ennek műkodési enge-

dé|y e fot4,szeptem b e r f2.én vá |t jogerőssé.

EV 2008. 2009. fota. 20tL. 2012. 20L3. 2014. 2015.
(terv)

kontakt 73L8 10770 7638 7608 8201 8694 4950 6250

nyitvatartási
nap

300 300 2f4 224 300 300 2r9 250

napi át|ag kon-

takt
f4,4 35,9 34,0 34,0 27,34 f8,98 22,6 25,0



A szoIgáltatás tájékoztatója:

rnízlsotszpÉcsrR

A Józan Babák K|ub diszpécsere a jozanbabakklub@gmail.com e-mail.címen fogadja krízishelyzet
jelzését, az ország teljes terÜ|etéről, ha a (közvet|enül vagy hozzátartozó, szakember közvetítésé.

ve|) segítséget kérő ember
korábbi/jelenlegi droghasználó, ehhez társultan pszichiátriaĺ kezelés a]att á||ó, vagy hajléktalan

' várandós nő, gyermeket neve|ő szülő (törvényes képviselő), vagy ve|ük é|ő gyermek, serdü|ő.

Mĺben segítünk?

o Egészségügyi e|látás (pé|dáuI várandósgondozás, addÍktológĺai keze|és, anonim tanács.

adás) szervezése;
r Szociá|is e||átás (példáuI krízĺse|helyezés, Iakóotthoni elhelyezés) szervezése;
. Jogi el|átás (pé|dául gyermekjogi, családjogi ücyvédi tanácsadás) elérése;

. . Sorstárs-segítő, önsegÍtő csoportok, tapasztalati segítő emberek, szo|gá|tatások elérése.

DiszpécserÜnk.munkanapokon 12 és 18 óra között, munkaszĹineti napokon a 12 óráig beérkező
jeIzések alapján foglaIkozík a felmerĺilő (egészségÜgyi, szociá|i' jogi stb.) e||átások szervezésével.

(Forrás: http://jozanbabakterhesgondozas-bĺogspot.hu/p/krizisdiszpecser.htm|; IetĺiItés: 2015.

01.31.)

A szo|gá|tatás esetszáma (kontaktok száma):

2015-ben a szolgá|tatás vá|tozatlan tarta|ornmal érhető el.

A Józan Babák K|ub várandósgondozási tevékenységeiről 2. és 3' számokon melléke|jük az

tndex (divany.hu) 2014. november 13-án és 14-én közölt cikkét, i|letve interjúját.

3.,,Magdolna Negyed Program ltl." (2013-20151

A|apítványunk a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program l||.,, (azonosító szám:

KM9P.5.1.1/B-L2-k-2oL2-0001) című projekt {továbbiakban: MNP3) keretében az alábbi

projekteket va |ósÍtja/va|ósította meg:

3'1.,,Ká I vária téri ktiziisségi ifjúsági szociá| is mu n ka,, (2014.2015}

2oI4. május 5-étő| 2o15. május 30-áig terjedő időszakban a MEJOK A|apítvány és a Józan

Babák EgyesÍi|et alkotta konzorcium műkcidteti a Ká|vária téri;,informácĺós pont,, és ,,játszó-

téŕ szoIgáltatásokat.

EV 2014. október-december 2075. (terv)

kontaK t86f 7000

nvitvatartási nap 86 350
napi át|as kontakt 2r,6 20,0



A Kálvária tér fOL4. szeptember 21-ei átadásáig, i||etve a játszótér esetében 16 "C alatti hő-

rnérsék|et esetén a szo|gáltatások Baross utca 1.18. szám alatti ügyfé|szolgá|atunkon érhetők

el.

,A projekt e|emei közii| a MEJoK Alapítvány heti 5 napon az információs pontot, a Józan Ba.

bák Egyestilet heti 7 napon a játszóterct üzeme|teti.

E tevékenységekről a Józsefoáros című lap 2015. január 13-ai lapszámában számolt be {a.

számú mel|éklet).

3.2. MNP3 mini-projektjei (2013-2014)

a) 2o13.o9.o1-2o].4.o3.31.: lnteraktív színházl esték a Kálvária téren és

b) 2ol4.o4.ot.fa1r''07.3t.: Interaktív színház a Kálvária téren

tnteraktív színházi előadások és gyermektréningek a playback-szÍnházi módszer

aI ka Imazásával, a Józan Babák Kl ub P|ayback-színháza részvételéve|.

c) 2014'06.01- 2oL4.o7.3t.: Művészetterápiás nyáritábor a Kálvária téren

2 x 5 napos nyári művészetterápiás tábor a Losonci téri Általános lsko|a diákjai és más,

Ma gdoIna-negyedben é|ő gyerm ekek részvételével.

d) 2a74.o7.a7-2o14.o8.31.: Anyacsoport a Ká|vária téren

Anonim, onismereti csoportfog|aIkozások és addikto|ógiai konzuľtáció gyermeket

neve|ő droghaszná|ó nők részére, a kíséretükben érkező kiskorúak számára

játszóházzal.

e)2o14.o3.1o-2o14.09.3o.:GyermekjátszóaKálváriatéren
Hetente két napon kiscsoportos játszóházi fog|aIkozás hetyben élő gyěrmekek számára.

4.,, Bűnmeget őzés és á|dozatsegítés Buda pesten,,

A MEJoK A|apítvány 2014. március 17-étő| 2015. febru ár ł}-áieva|ósítja meg - ,,TÁMoP-

5.6.t.c-tuL-11LL-1- Bűnmegelőzés és á|dozatsegítés Budapesten, józsefuárosi mode|lprog.

rammal,, című projekten be|ü]-Józsefvárosban élő prostituált nők komp|ex gondozása e|ne-

vezésű programját- Ennek keretében jogi (elsősorban csatádjogi) tanácsadást és képviseIetet,

va|amint - igény szerint - orvosi, pszichotógiai, szociátis konzu|tációt, tanácsadást végez.

Az a|apítvány lłszrn (Józsefuárosi Á|dozatsegítő Szakmai Rendszer) tagja. A JÁSZER 2015.

ütésein egy a|kalomma| a projektben részt vevő szervezetek, egy alkalomma| a Po|gárőrség

tagjai számára mutatta be a projekt eseteit. A továbbiakban a . projektidőszakon túl is mű-

toĺo - lnszrn munkájában vá|Ial szerepet, és egyes esetek kezelésére szakmai egyĹittműkĺi.

dést a|akít ki a Polgárőrségge|.



5. A MEJOK Alapítvány 2015. évre tervezett tevékenységei

5.1. !őzan Babák Klub - Alternatív Terhesgondozás és Csa|ádgondozás alacsonykÜszöbű
szoIgá ltatás (á llandó szolgá|tatás);

5.f. MNP3 -,,Ká|vária téri köztisségi ifjúsági szociá|is munka,, (fo|yó projekt);

5.3. Bűnrnege|őzés és á|dozatsegítés Budapesten, józsefuárosi mode||programma| _ József-

városban élő prostituá|t nők kompIex gondozása (folyó projekt);

Interaktív színházi munka3

5.4.1.Heti rendszerességge| tartott színházi csoportfog|a|kozások, az év folyamán 8-10 tré-
ningnap.

5.4.2. FeIlépések (például: Pszinapszison, V. országos Playback-színházi Találkozón,
addikto|ógiai, gyermekvéde|mi, haj|ékta|anel |átó stb. intézm ényekben).

6' Alapítványunk támogatói (201'|.2015}

o BudapestJózsefuárosi onkormányzat
o Emberi ErőforrásokMinisztériuma
o Magyarországkozponti kci|tségvetése (alacsonyküszöbĺí szolgáltatás)
o Ronaqua Kft.

Ke|t: Budapest, 2015. február 23'

Mel!ékIetek:
1. Együttmííködési megállapodás (fo74.02' 10.)

2. Cikk (2014. 11. 13.)

3. lnterjú (zot4.11. 1.4.)

4. cikk (201s. 01. 13.)

3A pĺayback.színház módszerérő| és hazai alka|mazásárő| 2013-ban jelentettiink meg ĺiná||ó kötetet: oberth
József - Simon P. Györgyi (szerk'): A playback-színház Magyarországon.

Blog: http ://www-playbackszinh az.blogspot.hu/.
Letö|tés pdf:formátumban:. https://www.scribd'com/doc/L9t752274/20t37274-oberth-Jozsef-5imon-P-

Gyorgyi-A-playback-szi nh az-M agyarorszaSon
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.'Jó napot kívánot drogos vagyok, és terhes''

l9oRÜt.,lT}'

;2
be az orvoshoz azza|, hogy Jó napot kívánok, drogos
Vagyot és terhes''' - vezette le a Díványnak oberth
)ózsef , miért kerii|nek be olyan nehezen az egészség-
ügyi rendszerbe a droghaszná|ó várandós nők.

|tt jönnek ők a képbe. ,,Már a környékbe|ĺ szerhaszná.
|ókkaI fenntartott kapcso|atok révén is jönnek hozzánk
személyesen ilyen je||egÍí prob|émáva|, másrészt pró-
bá|juk is motivá|ni a várandósokat arra, hogy je|ent-
kezzenek. Példáu| kiírjuk, hogy vásárlásĺ uta|vánnya|
azonnalí támogatást nyújtunt ha egy droghasználó
várandós nő eljön tanácsadásra. Nem várjuk tő|e,
hogy akarjon valamit és ez fontos, mert már a váran-
dósság önmagában is olyan á||apot amĺkor a teljesen
egészséges ember valóságész|e|ése, kockázatbecs|ése
is vá|tozik. Hát még, ha szerhasználó! Szóva| bejön, és
annyit kérünk tőle, hogy a vásár|ási uta|ványért cseré.
be Ĺi|jon ott hawan percĘ egy csoportban vagy egy
orvossal, jogásszaĺ. olyan pedig még nem vo|t hogy
csendben végigvárták vo|na a hatvan percet, mert
mindenkinek vannak o|yan pontok az é|etében, amirő|
szeretne beszé|ni. Ha pedĘ éz a párbeszéd elindult,
akkor 96 száza|ékban be tudjuk őket vinni a szociális,
egészségügyi e||átórendszerbe'' - mondja oberth.

És hogy kik tartoznak a maradék négy száza|ékba?
Évente átlagosan két sú|yos pszichiátriaĺ kórképpe|
jellemezhető nő. Velük más a he|yzet, az ő esetĹjk
kezelésére sem egy addikto|ógiai projektnek, sem a
magyar egészségügynek nincsenek megfelelő eszkö-
zei. ,,PéldáuI egy pszichotikus nő esete jogilag ís aggá-
|yos |ehet. Ha indoko|t, mentőt hívunk hozzá, amely
kórházba szá|lítja, ott néhány napig e||átját majd
rendszerint hazaengedĺt rnert .rendeződott' az á||a-
pota, vagy |ega|ábbis, korábbi keze|éseken szerzětt
rutĺnjábó| adódóan eI tudta játszani sajátjavulását.

Sokszor az orvosai is aggódnak ezután, és azt rnond-
ják, nem tudják, bent tarthatnák-e a szü|etendő gyer.
mek védelme érdekében. A gyakorlat azt mutatja,
hogy hiányzik egy vi|ágos és kĺizismert szabá|yozás,
valamint o|yan e||átó he|yek, ame|yek specíá|ísan fel-
készü|t szakmai személyzetet fog|aIkoztatnak. Minden
évben van egy-két kritĺkus esetünk, amikor előre lát-
ható, hogy a majdanĺ újszüliitt é|ete veszé|ybe kerüĺ-
het,, - hít.i''ta fel a fllgyelmet a problémára a projekt
vezetője.

.'Egy nagyvárosban fekszik egy lány és baj van.'

oberth-ék a ki|encvenes évek e|ső fe|ében jogsegély-
szolgá|atot nyitottak Józsefuáros eÍmaradottabb ré-
szén, aztán a kétezres évek e|ején a környéken ĺakók
prob|émái miatt tevékenységÜket addiktológiai szo|-
gáltatásokkal bővítették. 2006-tó| kifejezetten váran-
dós nőket is segítenek, pár hónappal ezelőtt pedig

AndÍ.w watcÍI?|d és a moly
ąutimu$ltÁ3.k'mu
Áz tÉä. akitrt\ t rIEtÄ:tÍillEl
'vágĐi|eřiL ćŚ J}mk Á.ÜÉ'Łi6 Píše L"s
ffiffi.ffiaĺgürcgEár

ADHD: môsodikb6n |.ń6r.dh.t ! g)đct
# mm 3trili Í!'| . *. É[!łŁt ffi šfioä r.|
. o íi*-śjďe.Bc5 9''mxíśtr Ęhř:đ 9:|{ wr#É
tE |6ř.tôE Úř'og!'NB h5.M slćzii'

Gyríekś*Ct. h|ücl oyó!ý'lö ldĺóláł
uŹgvar@Ę (łÉł ic lłí.ś5rúĺ a 
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.Jó napot kívánolq drogos
vagyok' és tertes'.
lljlDÉle|el Ý;í. fff ŕ{ť' ŕfi6 dc$áŕ€A. ml
oŕcj.f,i{ tje |t ä lPvzě: !ps}|' äg ińäbł
Äid{ o€*tdá:o' nď:+t .9*Ĺ$.€! iaín.t ?
etrhásnozi

Aki gyereket vár, az nem iszik. nem dohányzik és |eg-
főképpen nem drogozik. De mi van azokka|, akik mé-
gĺs? Nekit a szerhaszná|ó és szociális, egészségügyi,
anyagĺ gondokka| küzdő várandósoknak próbá| segít-
séget nyújtani országszerte Budapest nyolcadik kerü.
|etébő|, Józsefuárosból a Magyar EmberiJogvédő Köz-
pont A|apĺtvány és a Józan Babák Egyesület á|tal 2006.
ban életre hívott kezdeményezés, a Józan Babák K|ub.

A projekt vezetőjéve|, oberth Józseffe| a fe|újított
Ká|vária tér buszmegál|ója me|lett, az új információs
épületĹikben beszé|gettünk. Az épü|etet csak nemrég
vették át, odaérkezési.inkkor is épp a berendezéssel
foglalatoskodtat közben pedĘ további két he|yszínen
próbá|tak jelen lenni, az iigyfé|szo|gálatukon és egy
közeli játszótéren.

oberth.ék nemcsak a várandósoknak, hanem a kerĹi|e-
ti |akosoknak is igyekeznek segítséget nyújtani, igaz,
mint mondta, e|őbbire jóval ttibb energiájuk megy el.
És bár úgy tíínhet, nehéz feladat a droghaszná|ó ter-
hes nők segítése, ellátásuk szelvezése, vatójában még-
sem nagy ördöngösség: oberth szerint ugyanĺs hatal.
mas bennük a motiváció egy józanabb, kiegyensú|yo-
zottabb élewitelre, az anyaság kite|jesítésére, és en-
nek eszközeként - akár súlyos ftiggőségben is - a le-
szokásra.

Vásár|ási utalvánnyal motivá|nak

,,Nem kell drogosnak lennĺ ahhoz, hogy a terhesség
a|att új, nem is várt prob|émák merii|jenek fel, legye.
nek azo k egészségiigyĺ, szociá | is vagy a nya gi je|legiĺek.
Ha pedig erre még rájön, hogy va|aki e|eve prob|émág
pé|déul Ínjekciós droghasználó, akkor ő még nehezebb
helyzetben van, mert gyakran nem is mer senkivel
beszélni a gondjairól. Ha mégis megteszi az orvosĺ
rende|őben vagy kórházban, vagy jó| fogadják az
őszinteségét. vagy rnegalázzák' Attó| is tart, hogy e|ve.
szik tő|e a gyereket, ha megszületik' Ezért aztán a

lQbb9ég inkább titko|ózík,.és valószínű|eg nep me-gY : QnáJ|ó krízisdiszpécser szolgáltątástłkét is bejegyeztet.

' r:.: : ).;.:.:. ..,,_. .1.,....-... .:.r.t i:.1 . ..-..
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ték. Ennek |ényege, hogy e-mailen Vagy telefonon az
ország bármely pontjáró| jelezhessenek droghasználó
várandós nőt a rokonaik, a védőnők vagy a házior.
vosok, ha segítségre van szükségĺik, és az egyesü|et
munkatársai megpróbálják a megfe|e|ő szakemberhez
irányítani őket, a probléma jellegének megfe|elően.

,,Most pé|dáulvan egy o|yan esetlink, amiről egye|őre
összesen annyit tudunt hogy az egyik nagyvárosban,
egy lakásban fekszik egy |eány (akinek még a terhes-
ségĺ hetét sem tudjuk pontosan), és ',baj van... l|yen.
kor próbá|juk szervezni az itteni e||átását, aztán pedig
va|ószínű|eg va|aki e|starto| innen, megpróbá|ja meg.
tatá|ni, és ha sĺkerrel jár, telefonon |eszervezz[ik a

mentős szá||ítást, 'és azt a kórházi áBvat, ahol fe|ké.
szülten és informáltan fogadják majd. Színtiszta |ogisz-
tika az egész'. - magyarázza a miĺködésüket a szakem-
ber.

Nagy segítség a munkájukban, hogy februárban meg-
állapodtak a Magyar Védőnők Egyesületéve| az
együttműködésrő|, így az országban dolgozó otezer
védőnőbő| háromezerre| rögton fe| is tudják venni a

kapcsolatot ha szÍikséges. oberth és csapata egyéb-
ként alapvetöen nagy terveket tűzött ki maga e|é:

cé|juk egy olyan, térképes forrnában áttekĺnthető há.
lózat amiből egyérte|mtien kiderlil, milyen esetben,
me|y városbó|, falubó| hova, kihez ke|| irányítani a

betegeket, az ottani stáb pedig fe|készü|ten várja a

droghaszná|ó vára ndósokat.

Van, aki absztinens |esz, van, aki csökkenti az adagot

Az egyesü|etné| az elmúlt években át|agosan 2}25
aktuá|is (át|ag 25 év körü|i) t1j várandós nő bukkant fe|,

de amióta az országos krízisszo|gá|tatásukat is elindĹ
tották, azóta csak idén már 40 körüli esetszámnáĺ tar.
tanak. A terhességek, amikkel ők talá|koznat szinte
kĺvétel nélkÜ| mind vé|et|enek, nem tervezettek. Gya.
kori, hogy a droghasznátatbó! adódó tünetek miatt
csak hónapok után veszĺ észre valaki, hogy egyá|ta|án

á||apotos, a legtöbb nő azonban innentő| nagyon
egyÜttműkodő - mondja oberth.

,,Van, aki absztínens lesz közben, van, aki csak csök-
kentĺ az adagot, de az tény, hogy mindannyian je|en-

tős erőfeszítést tesznek, neho8y baja |egyen a gyerek-
nek. Ráadásu| ná|unk ĺtt, a nyo|cadik kerĹi|etben sokan
roma származásúat akik számára még inkább szent és
sérthetet|en a gyerek. A gyermekvá||a|ás hatására a

tĺĺbbség je|entősen megvá|toztatja életvĺte|ét, |egyen

szó akár prostitúcióró| vagy droghasználatró|. Tehát

nekĹink e|sősorban nem motivá|nunk ke|l, hanem segĹ
teni az egészségügyÍ és szocíális e||átások igénybe
Véte|ét.''

Nem tudni, hány nőt érint

Persze, mint mondta, a szerhasználattal óvatosan keĺ|

bánni, hiszen pontosan nem lehet tudni, mit okoz
majd az egyes esetekben - kĹi|onösen, ha az újabb és
újabb dĺzájnerdrogokról van szó.

,,Nem tudtuk, hogyan fog |ecsapódni ez az egész őrü.
|et. Egy dolgot tehettünk: nagyon gyakran akartunk
beszé|nĺ azokka|, akik napi szinten sokat szúrtak
dizájnerdrogokat. És erre szükség is volt, mert nem
egyszer kellett kĹl|onbiiző lakásokból összeszednÜnk a

teljesen szétesett alanyokat, akiket vagy már napok
óta nem |áttunk, ezért fe|hívtunk, vagy ők je|eztek be,
hogy nem tudnak |ábra á||ni. Szerencse, de ezekben az
esetekben, amikor azt sem tudták, mit szúrnak, fejlő-
dési rendel|enességek nélkü| sztiÍettek meg a gyere.
kek.', Lega|ábbis, mostani á||apotuk szerint egészsége-
sek.

Ez ugyanakkor egyáltalán nem jelenti azt, hogy a dro-
gok bárme|yike veszé|yte|en, mive| a szerhasználat
kii |ĺin böző embe rekre más-más hatá st gya koroI hat.

Mindenesetre a droghaszná|ó várandós nők |étszámát
nem ismerjük, mive| i|yen adatgyűjtés Magyarorszá.
gon nincs. De ha |enne is, csak töredéktiket tudnák
regisztrálni a je||egzetes titko|ózás miatt. A függő vá.
randósok számát korábban évi 5&1.00 főre becsülték
az addíkto|ógiai ellátásokban do|gozók, a

dízájnerdrogok e|terjedése óta azonban ez a szám
jócská n emeIkedhetett.

Ehhez fogható kockázattal jáť a várandósság a|atti

alkoho|fogyasztás is, ami akár ún. magzatĺ a|koho|

szindrómát is okozhat, idegrendszeri és az á|ta]ános
fej|ődési elmaradással, rende||enességekke| (ĺlyenek
például a jellegzetesen deformált arc, |átáskárosodás
és más tÜnetek). Ugyanakkor ennek e|őfordulásáró|
sincsenek pontos adataink.

A gyógyszerező, az alka|mi kábítószerező vagy az alko-
ho|fogyasztó várandósok száma nagyságrendileg ezres
nagyságrendűre tehető, míg a dohányzó kismamák
aránya egyes országrészekben a 25 száza|ékos arányt
is e|éri.

:'-..'...':' '::!: lj'í. 1]..: r.'.! i rl .';:.. 
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Terhesen napi harmincszor lőttem be magam
a zenével
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szágba prostituáltnak' Tíz hónapig é|tem kĺnt egy má-
sik, 26 éves lány személyijével' Senki nem tudott róla,
hogy ki vagyok va|ójában.

A családod nem kereset.t?
De. Először tíz hónap után jott ki a rendőrség a fény-
képemme| a kezükben abba a bárba, ahol dolgoztam.
Nem ĺsmertek fel, mert anyám o|yan fényképet adott
nekĺk, amin 13 éves vo|tam, de nagyon megĺjedtem,
ezért fe|ti|tem a repü|őre és hazajöttem. onnantól
kezdve Németországba jártam ki do|gozni, ho| onál|ó-
an, ho| stricive|. Vo|t. amĺkor menekíteni ke|lett.
A drogozást Spanyolországban kezdtem, de akkor még
csak ezt az orrba szívást, fĹivezgetést csináĺtam négy
évig - nevezzük ezt bulizós időszaknak. Németország-
ban vo|t egy időszakom, amikor kokainoztam, mert
vo|t pénzem, meg ott nem vo|tak dizájnerdrogok, de
húszéves koromtó|, miután tönkrement a párkapcso-
latom, gyakorlati|ag két éven át csak |őttem magam. A
kristá|yt, a zenét, MDPV-t, mp3-at to|tam, fő|eg ezeket
a dizájnerdrogokat.

Miért ezeket? Mert olcsók ?
Nem, |eginkább azért, mert ilyet |őttem először, és
megtetszett. Utána |őttem speedet, de az nem jőtt be.
Ráadásu| ezeket a cuccokat brutá| mennyiségben to|-
tam, napi 15-20 pakett vo|t az átlagom, szúrásban kb.
napi harmĺnc. Úgy tudnám jellemezni azt az időszakot,
hogy az életem 98 száza|ékát akkor az tette ki, hogy
|övöm magarn, a maradék két száza|ékot meg az, hogy
kint á||ok az úton, hogy be tudjam |őnĺ magam, hogy
megkeressem rá a pénzt.

Hogy kerültél kapcsolatba a Józan Babák Egyesü|et-
tel?
Németországban dolgoztam prostituá|tként, amĺkor
megtudtam, hogy terhes vagyok. Nem terveztem,
becsrjszott. Úgy terveztem, hogy e|vetetem, ezért még
egy hónapig kint maradtam pénzt gyűjteni az abor-
tuszra meg az otthon|étre, addig sikerü|t tisztának
maradnom. fután hazakö|töztem a nyolcadik kerii|et-
be, pont egy olyan |épcsőházba, aho| az egyik dí|erem
lakott. Két napig bírtam tisztán. Mie|őtt be|őttem ma-
gam, azt hĺttem, kristá|yt kaptam, csak akkor jöttem
rá, hogy ez a zene. onnantó| kezdve fo|yamatosan
lőttem magam ugyanúgy kb. napi harmincszor, emiatt
nem mentem intézni az orvosi dolgokat és a pénzem is
elfogyott közben. Aztán májusban megmozdult a baba

- ekkor tudatosult igazán bennem, hogy már nincs
visszaút, már nem Vetethetem e|. Az interneten ta|á|-

tam rá a Józan Babákra, vo|tam js náluk szemé|yesen,
megbeszéltük' hogy majd megyek vissza, csak aztán
annyĺra drogoztam, hogy hiába beszé|ti.ink meg idő.
pontokat, sosem jutottam vissza. lnnentő| jott egy
depressziósabb időszakom, amikor már paranoĺd tü-
neteket is mutattam, és úgy éreztem, megőrĹi|ok. A
terhességem alatt körü|be|Ü| nyo|qszor gyógyszerez-

wŃ ŕülÍúo *s€+: B ffii ry ffi É!E&ĺt lffi Éló
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Ernlékeznek a szerhasználó várandós nőknek segítsé-
get nyújtó Józan Babák Egyesü|etre? |dén májusban
tőlük kért segítséget az akkor még erősen drogfüggő,
22 éves Réka is (nevét megvá|toztaittuk - a szerz.)' A
fiataI lány prostituá|tként dolgozoťt Németországban,
amikor megtudta, négyhetes terhes. A várandósságot
nem tervezte, ezért úgy döntott, gyűjt egy kis pénzt
és abból Magyarországon kifizeti az abortuszt. Két
hónapos terhes vo|t, amikor hazajött, de orvoshoz
már nern jutott eĺ, mert két nappal a hazaérkezése
után be|őtte magát. Akkor már egy hónapja tiszta vo|t.
Nem tudta, mĺt adtak neki, csak később jött rá, hogy
va|ószínÍÍ|eg [a dizájnerdrogok eśetében sokszor ,ma-

guk a szerhasználók sem tudják pontosan, mit fo-
gyasztanak a szerz.] a zene néven futó
dizájnerdrogot kapta. Most, hogy tú|van az e|vonón és
megszü|te kislányát, azt mondja: soha többé nem lőné
be magát vele, mindenné| szemetebb drog. Réka most
egy vidéki anyaotthonban lakik, és nye|wizsgákrő|,
saját albérletről álmodik, meg arró|, vĺgyáz a húgára,
hogy ne jusson olyan sorsra, mint ő.

Kezdjük az elején. Hogyan csúsztá! rá a drogokra és a
prostitúcióra?
Ha mélyen be|egondolot akkor szerintem a családi
korĹilmények nagyon sokat nyomtak a |atba. Anyám
a|koho|ista, hatéVesen kezdett el ĺnni, aztán onnan
kezdve fo|yamatosan. Majd miután apám megha|t,
kéthetente kôltözködtĹint én pedig mindezek után
tízennégy évesen gondo|tam egyet, és e|költoztem
otthonról a barátnőimmel albérletbe. Kozben suliba
jártam, meg diákme|óra, anyámtó| e|vették a szüÍői
felügye|eti jogot, onnantól nagymamám fele|t értem,
de ő meg lemondott a gyámságrő|, mert addigra már
eIkezdtem zti||eni, beleestem a piálásba. lntézetís
|ettem, de folyamatos szökésben vo|tam, egy idő után
pedig kĺrúg,tak a munkahe|yemről a balhék miatt,
ezért nem tudtam fizetni'az aIbérletet.:VégÜ| összeta=

A nary taxĺfutam: uber vs.
Wundéľcar vs. a régl Jó tax|



a'
.ĺr tem be magam úgy, hogy húsz anyagot lőttem el egy

nap mel|eťte. ongyitkos akartam lennĺ'
A végső pont az egyik elvonásomná| jtitt el, amikor
otthon voltam kaja, pia, drog és cigi né|kül. Ekkor hív-
tam feJ őket megint, hogy most mégis mit csináljak.
nĺondtát hogy maradjak otthon, hoztak kaját, és
mondták, hogy pako|hatom a bőrČindĺjt, ha kész va-
gyik az e|vonóra. Még az uto|só e|őtti pillanatban is
azon gondolkodtam, hogy átszaĺadok a díleremhez egy
hitelért. Aztán inkább bementem az e|vonóra. Ekkor
vo|tam öt hónapos terhes.

Em|ítetted, hogy többször begyógyszerezted magad.
Sosem kerĹi|tél kórházba?
Nem, hát'istennek... És azért há|'istennek, mert ha

nem mentem volna át ezen az egészen, akkor sosem
tanu|tam volna meg a |eckét. Kelletą hogy szarban
hagyjanat. hogy összeesve feküdjek a kád és a vécé
kcizé szorulva, úgy, hogy közben a tű kiá||t a kezembő|.
VoIt, ho8y egy hétig nem a|udtarn, és o|yan ís, hogy
hangok szóltak a fejemben, a nevemet em|egették'
Három hónapig csiná|tam a zenét, pont a terhességem
a|att, és most már tudom, hogy soha többé nem |ő-

ném be magam ve|e. Más emberré váltam álta|a, sőt,
nem is emberré, inkább egy vadállattá. o|yan ál|apo.
tokban sza|adgáltam az utcán, hogy vĺsszagondolva
szégyellem magam. Már, amire em|ékszem.
A zene a |egundorítóbb az összes drog közii|, úgy ki-
forgatja az embert magábó|, hogy az va|ami hihetet.
|en, ráadásul iszonyúan ke||. Addig azt hittem, hogy a
kokain a |egdurvább sóvárgás szinten, mert az olyan,
hogy be|övrid, és már kelĺ a következő egybő|. De ez

még enné| is durvább.

!|yen durva etapok után hogyan birkóztál meg az
e|vonóval? Kaptá| bármilyen droghelyettesítő szert?
Semmit csak nyugtatókat és altatókat. Vo|tak mély-
pontjaim, az egyik rögtön egy hétte| azután, hogy be.
kerÍ.iltem, amikor hirtelen |ecsökkentették a gyógysze.

remet. Ekkor a paranoia meg a visszatérő ha||ucináci-
ók mellett jtitt a hiperaktivitás, én meg kértem egy
kimenőt, és a nyo|cadik kerü|etben köttittem ki..Egy
haverom feIhúzott fecskendővel várt, én meg el|őttem
négy anyagot a szokásos húsz-harminc heýett, de
ezzel is túladago|tam magam. É1et0l regge| nyolcig
nem tudtam mentőt hívni magamra, szájzárat kaptam,
nem tudtam beszélni, alig kaptam |evegőt, nem bír-
tam |enye|ni a saját nyá|amat, úgyhogy magam me|lé
kellett ktipniĺm. Egy pózban, hason fekve fekÜdtem
egy ágyon, miközben fo|yamatosan azt ha|lucĺná|ta.m,

hogy engem figyelnek az ablakbó|. lszonyú sokk vo|t.

Szerencsére utána vissza tudtam kĺinyĺirögni magam.
Haśon|óan sokkszerű volt, amikor a szökésem után a

nővérek behívtak a nővérszobába, és mutattak egy
videót, hogy mi |ehetne a babáva|, ha betegen szÜle-
tik. Tudom, hogy jót akartak ve|e, de akkor ott nagyon
kiakadtam, jó másféĺ-két órára sírógorcsot kaptam. De

erre is szÜkség volt ahhoz, hogy még mindig itt Ĺiĺök,
és még mindig e|mondhatom, hogy azóta nem lőttem
be magam. És vo|t még egy mé|ypontom: amikor az
titödik-hatodik hónapban, az elvonón kĺderĹi|t hogy
hepatitis C-m van, és szifi|iszem. Ez a hír annyira sok-
kolt, hogy |egszívesebben rĺigton be|őttem volna ma-
gam, de szerencsére végülsikerü|t megá||nom.
Az elvonón a hetedĺk-nyo|cadĺk hónapĺg vo|tam bent,
tigy két hónapot, azután vidékre költóztem egy anya.
otthonba, már megszültem, hathetes a kislányom, és
az orvosok szerint hál'ĺstennek egészséges, szerencsé.
re elvonási tünetei sem voltat amikor megszti|etett.
Még időben kerü|tem be. Azóta nem drogozorn, csak
dohányzom, és kis adagban nyugtatót szedek. Szeren-
csére a sóvárgás sincs már meg a drog után, főleg,
amióta megvan a picí.

A lányod apja tudja, hogyvan egygyereke?
|gazából nem ĺs tudom konkrétan, hogy ki az, sajnos,
ez együtt jár a drogos életmóddal. Vo|t négy |ehetsé-

6es je|ölt, de ezt már |eszűkítettem kettőre, ahogy
megsztl|etett a gyerek. Szóva| vagy e volt páromtó|,
Vagy egy német fiútól fogant mindkettőjüknek szól-
tam, hogy talán van egy |ányuk. De nem számítok
rájuk, és ez jól ĺs van így, mert az egyikük drogdíler, a
másiknak pedig azt köszönhetem, hogy intravénás
droghaszná|ó lettem.

Milyen tapasztalataid vannak az egészségÜggyel?
Hogyan bántakveled?
Nagyon rossz é|ményeim vannat a többség bántóan
viselkedik, nemtorődöm, Íő|eg az e|vonón. A szü|és
sem volt tú| vidám esemény, a szifilisz miatt kapásbó|
a Íertőző szülőszobába kerii|tem, aho| a nővérek be
sem akarták kötni az infúziót, mert nehogy megfertőz.
zek va|akit. A fájásaim közben pedig arró! kérdezgetett
a szülésznő, hogy rnĺ|yen vo|t, amikor |őttem magam,
meg hogy me|yĺk dí|ertől Van a gyerek. Szóval nem
volt jó-

És most, tisztán, anyaként mik a terveid?
Nem egyszerű így neve|ni a babát, de semmiképpen
nem akarok visszakerÜ|ni oda, ahonnan kĺmásztam - a

normálís é|et a cé|. Egye|őre nagpĺonalakban vannak
csak terveim, példáu|, hogy szeretnék tanu|ni, mert
csak a nyolc á|talánosom van meg. A mú|tamnak kö-
szonhetően beszé|ek három nyelven, angolu|, néme.
tü|, spanyolu|, úgyhogy majd szeretnék nyelwizsgázni
is ezekből. Később ta|án e|he|yezkedhetnék idegenve.
zetőként vagy to|mácsként. Persze, jó volna majd egy
saját a|bér|et, |ehetőĺeg Pesten, mert Van egy tízéVes
fé|testvérem, egy húgom, szeretnék me||ette'lenni.

Félted őt?
|gen, nagyon' Tartok tőle, hogy ugyanazt az utat járja

majd, mint én. Szeretném mege|őzni, hogy ez bekti-
vetkęzzęn'
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Tisztelt tigyosztátyvezetö Asszony!

Mellékelten megkiildjĺik a Kótai Spoľtegyesĺilet (székhely: l086 Budapes| Teleki L. tér 24, 3 em.
24..: adószám: 18216705-1-42; képviseli: Kótai Miháty) ä|ta| benyújtott az Önkormányzat
tulajdonában álló a Budapest VfiI. keľüle| Teleki téľ 16. szám a|att bére|t 34734|0tN26 hľsz.rń
96 m2 és 34B4Ia|N27 hrsz.r,i 43 mz, nem lalds célri helyiségekre vonatkozó 2014. évi Szakmai
beszámolóját a Zafi' ápńlis ll-én kötött, határomtt idejli, 2016. decembęr 3l-ig érvényes béľlęti
szerződés ó. ponfia éľtelmében.

A Sportegyestilet a fenti helyiségeket edzőterem céljára használja.
A két helyiség a tulajdoni lapon raktár besoľolasli.

TársasĘunk nyilvántaĺüása szeľint a Spoľteryesĺiletnek a fenti helyiségre 2015. március 3l-ig béľleti
d[j és köziizemi đíj hátraléka ninos.

A vizőrás helyiségeke az Önkormányzat kozös költség fizetési kötelezettségei 2|.5oĄ,- Ft/hó +
9.632,- Ft/hó, tisszesen: 31.136,- Fťhó.
Az Egyesii|etjelenlegi béľ|eti d[ja a két hetyiség tekintetében: fl,5o4,- Ft/hó + Áfa es g.632,. Ft/hó +
Afą iisszesen: 31.136'. Ft/hó + Áfa.

A 34734l0lLÍf6 hrsz.ú 96 n? alapterületíí nem lakás célú helyiségnek a Grifton Proper{y Kft' átta|
}a13. marcius 294n készített az ingat|anszakéľtó ä|ta| 20|5. máľcius 30-án a|ęfua|izźĺ|t
ingatlanfoľgalmi szakvéleményben megállapított forgalrni értéke 9.400.000'- Ft.
A bérleti díj megállailŕtása a nyilvántartĺási érték 100 o/o.ának figyelembe vétęlével keľült
megállapításľa. A helyiségben végzett tevékenységheztartozó béľleti dij szorző 6 %o, az'az a számított
bérteti dij osszege 47.000'. FtIhó+ Äfa.

A 34nua/N27 fusz-tl 43 m2 alapteľiiletii nem |akłís celri helyiségnek a Grifton Propeľty Kft. által
20|3. máľcius 29-én készíteą az ingatlanszakértö áL|ta| 2015, március 30-án aktsalizátt
ingatlanfoľgalmi szakvé|eményben megállapított forgalmi értéke 2.500.000,- T,t.
A bérleii díj megállapítása a nyilvántaľtási éľték 100 %-áľrak firyelembe vételével kerüIt
megállapíŁásra. A helyiségben végzett tevékenységheztartoző bérleti díj szorző 6o/o, azaz a szźLmított
béľleti díj összege 12.500,- Ft/hó + Áfa.

I
E-moĺ|: ingďlon@kisfolu.hu Web: www.klsÍo|u'hu

1083 BUDAPEST, LOSONCI
ADiszÁvt: 1 o85 7 1 1 9 -2-42,

U.2. TEL.:333-ó7Bl
cÉolEGYZÉrszÁv:

FAX:334-0939
Cg' 0l -09- 2ő5463



A szĺmított béľ|eÚi díj a két helyiségľe: 47.00,- Ft/hó + Áfa és 12.5oo,- Ft/hó + Áfą łi,s'esen
59.500,- Ft/hó + Áfa.

I kedvez1ényes béľleti díi összęe a fenti helýségekre: 21.504,- Ft/hó + Áfa és g.632,- ľtlłlo + Áľą
összesen: 31.136'. ľťhró + Áfa.

ľejeIĺo{atjyŁ hory a" Emberi Enĺfornás Bizottság |082nolt. (xI.30.) és lo57l20||. (1g. t6.)
száĺmű hatÁrozatainak {l. "l és f) pontjai tekintetében a Kisfalu Kft. elbírálłási és vizsgrłtati
illetékessége nem terjed ki.

Kéľjiik, hogy az Emberi Eľôfonás Bizottság đöntéséről, a kedveanényes bér|eti diion töľtfuő további
berbeadłís vonatkozásában Társaságunkat ertesítset hory a Kóřai Spoľtegyesii|et kérelmét a
tulajdonosi hoz.zź!áĺu|ás éľdekében tovább terjeszthessiik a VárosgazdĺĹlkodasi es ľe"'ugyĺ Bizottsíg
felé.

Közreműködésüket és tÄjékozÍatÄsukat elöľe is kiiszönjiik.

Budapest, 20t5. április 13.

!śiIsí.lŔĺJtJ

.\zscľáĺosi iaíńnlozĺlalkodr Kf|.
Tísztelettel:

Melléklet:
Kótai Spotegyesiilęt 2014. évi Szatcľnai beszamolója

ó.
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Az edzőtererĘben folWatott tevékenvségről:

- 2015-ös évben lega|ább annyi Versenyen szeretn,3n|.l ľĺ::;ĺt U..ji..ĺj

mint aZ elmúlt évben.

- EgyesütetÜnk sok rászoruló 8. keruleti gye!.rfiek te p;sái.'. rĺijá t

e|enged i i l letve kedvezményes d íjat fizetnek;€z€ l:.rl* í. .;:

gyerekeknek az edzéshez fe|szerelést biztosÍ'ł sZán.;l;ľ.l[ĺ. ;:.

Cé|kitűzés: A tlzenéves gyerekek részére megfe|elcí okt*tas '.:gyeľ: ;:

sportba n, azaz önfegyetmet,tisztetetet tanu|janak az ö[ĺĺ;i.ĺíi :l',bar:,

Kúltúrált korl.ilmények közcitt edzhessenek a gyerekek, iiĹ'gi.;.i

későbbiekben eredményes sportolókká és a társadalrrl.;lt.ĺ í .j.if t}:i

tagjaivá válhassanak.

É|verseny zőinké s vá logatottja i n k m e l lett kezd ő Ve rseľi Tĺłji.l.:.l ei

utánpótlásunk is fo|yamatosan erősodik és fej|ődil<, ez1: a ia;lii

rendezés ii országos ku pá ko n e | é rt he lye zés ei kkel lrizon.'.íĺ.cli. i ;: |.:.

FiataIabb korosztályú versenyzőink te|jesítménye kijlo.t ["l!*.."..le|<*:lt'i

figye|met érdeme| mert számos hazai és külfö|di veise ."l.',uĺ: :;.ilj.La:.ľ'':::

fényes érmeket. Amennyiben felkészÜlésük és fejlődésLllc. tu\. .:tĺeii

marad a következő korcsoportban is szép eredmények=' ĺľ,:..ĺ..tĺ:e.: ...

Tisztelettel: .
l'. l..- ĺi i. .'Ł
ĺj."ĺ.Ĺ;;.-" i i'v*. --\

kďtal Mihály
l . :'. .l 'l
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1. sz. me|lék|et

Nyilatkozat

A|u|írott Kótai Mihály a Kótai Sport Egyesület e|noke nyi|atkozom, hogy bér|etĺ

díjtartozás a Józsefuárosi onkormányzattal szemben nem á|l fenn.

Buda pest 20 1.5.február f0.
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Beszámolo

Kótai Sport Egyesü|et 2014 évi tevékenységérő|

A Kótai Sportegyesü|et, mĺnt társadaImi szervezet célja a rendszeres

sporto|ás, tested zés |ehetőségé n ek biztosítás a, az egyes ü |et ta gja i n a ĺ<

nevelése, a közösségi é|et kibontakoztatása, továbbá a nyolcadik

kerÜ let szabad idősportjá nak szervezése.

A cé|kitűzések megegyeznek a többi szakág célkitűzéseivel, ám

hangsú|y ozandó, hogy a V!||. kerrjlet bejegyzett, és edzőtermet

ugyancsak a Vl||. kerÜletben a Teleki téren bér|ő egyesti|et valóban fe|

kívánja vá|la|ni a környék szabadidősportjának szervezését. Ennek

eszköze, hogy az egyesület nagy figyelmet fordít a tizenéves -
gyerekek,,terembe csábítá sára,, , megfele|ő motivá|ására és

neve|ésére annak érdekében, hogy a gyerekek először a rendet,

fegye|met tanuljanak, majd a megfe|e|ő napirend, viseIkedés és

módszer kĺa|akítása után - kĺváló fe|készítést kapva - va|óban profĺ

okcilvívókká vá | hassana k.
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Az ifjúsági Vĺlágbajnokságon indult ĺiktilvívó!nk
te|jesítményeĺn ek értéke lése.

1. Tar Sándor 52..kg: Elsőéves ifi. bokszo|ó .E|ső mérkőzéseit a kenyaĺ
Shingira Leomard elĺen vívta a VB. e|ső napján. A sokat szabá|ytalankodó
e|lenfelét(aki egyébként igen kemény volt) a 3. intés után a 3. menetben
|eléptették ezze| továbbjutott a ĺegjobb 32-be!

Második mérkőzését (2 nap pĺhenő után) a vietnamĺ Do Van Tĺen eÍlen

zord csatában de végül biztosan 3:0 arányban nyert így a 16 kozé |épett.
A negyeddöntőben (a |egjobb 8 közé) sajnos már nem jutott mive| az

ukrán Nshimirimana Zhan e||en taktikus bunyójáva| helyt álĺ de 3:0-s

eredménnye| aluI maradt.

2. Bársony Bernárd 69.-kg: Bársony a 3. napon (ápr.16) azazeri R.Zakirov

ellen kezdte meg a menete|ését. A kemény azeri megnehezíttette Bern!

dolgát aki saját do|gát is megnehezítette de végü| küzdeni tudásának
köszönhetően2:t_re nyert és a 32-be kerÜ|t.

Három nap után J.Lachmarmante e|len kÜzdott és a második és harmadik
menetben már döntő fölénybe kerü|t így TKo.va| győzött a 3. nreneto.37
mp-ben!

A 7. nap estĺ programjában Bársony a hazaiak (bo|gár)válogatottja

R.Chamsanja ellen |épett szorítóba. Bernife|szabadult agresszíĺ boksza a

2. menetre meghozta sikerét,mert egy kemény sorozata után e||enfele

szájábó| öm|eni kezdett a vér,ezért aZ orvos beszüntette a mérkőzést.

Bársony így a 2. menet 2. percében TKo-lnju rivel győzőťt. Berni így már a

negyeddontőbe jutott.

A 8. versenynapon négy versenyzőnk közte Bársony ĺs lépett szorítóba

hogy érmet nyerjenek.Berni e||enfele a be|orusz Adzinayen Vo|t,akitő| a

viInĺusĺtornán 2:1-re aIul rnaradt. Ezt követő e|lenfe|e a fehérorosz

versenyzőt időnként szó szerint megverte de ezután megdöbbenéssel

tapaszta|tuk hogy megint 2:1-re az el|enfé| javára döntöttek.

I

I
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ll. lx. Női Európa Bajnokság

2ot4.máius 3l-június 7. Bukarest

x.69.-kg: o|áh Eszter: Eszter e|ső e||enfele a korábbi orosz válogatottazazeri
Je|ena Visztropova volt, aki mĺnden elIenfelét |egyőzve megszerezte

Azerbajdzsán első EB. aranyérmét. Jelena egyébkénta2'oI2. éviVB.-n ezüstöt

nyert, de a |ondoní olimpián már az első fordulóban kiesett'

Eszter győze|met ugyan nem szerzett, de rengeteg tapasztalattaI gyarapodcltt.

2.+81.-kg: Kovács MárÍa: Marcsivisszatérve |egsikeresebb súĺycsoportjához
(e|őtte 75 i||etve 80..kg.bó|) ismét bizonyította, hogy nem |ehet leírni,és

kĺrobbanó formában van. A negyeddontőben a 19 éves ]iwán Rimkute Krĺsztina

ellen |épett szorítóba, akit a 3. és 4. menetben meggyőző folénnye| 3:0

a rányban biztosan legyőzött.

Az e|ődöntőben a 22 éves török Bozduman Emine e|len |épett szorítóba. Emĺne

egyébként tavaly Keszthe|yen EU-s bajnoki címet ünnepelhetett, mĘ most a

negyeddöntőben a háromszoros vi|ágbajnok oro5z veterán lrina Szinyeckaja

ellen ĺs győzott 3:0 arányban .Mária most is végig tudta uraIni a meneteket és

nagyon konnyedén 3:0-s pontozássaI a döntőbe jutott.

Az EB döntőben Kovács Mária az o|asz bajnok F|avia Severin fölényes |egyőzése

után a magyar himnusz szó|alt meg és nemzeti lobogónk a legmagasabbra

emelkedett Bukarestben.A tapasztalt rutinos versenyzőnk nyakába az Európa

bajnokság után arany érem került.

A fent említett nagyszerű eredmény csak kozös összefogássa|, és szakszerĹí

munkávaltudtuk e|érni amit folytatnunk ke||.

Válogatottunk nagyszerĹíen he|yt á||t a bukaresti EB.-n. A versenyzők

e red ményei mellet vise|kedésü kke l, egy.más segítségéve | és a csa patu n k

egységéve| is te|jes mértékben e|égedettek vo|tunk.



ilt.

XlI. Schoolboys. Serdü|ő fiú -EUnopa bajrłokság

2014.|ún|us 30 -Júllus 4. Keszthely

Osszegzés; A tatai edzőtáborban ideá|is körrilmények között készíthettük

fe| versenyzőĺnket az EB.-re. 
^ 

13ĺ1'4 éves fiaink Keszthe|yen összese.n 34

mérkőzést vívtak melyből ]-8 esetben győztesen míg 1.6 esetben

vesztesen hagyták el a szorítót.

E|gondolkodtató az az adat is, hogy 14 versenyzőnk e|lenfe|e a dontőbe
jutott és ebbő| mindösszesen 9 versenyzőnk|egyőzője egyben EB.

bajnoki címet szerzett' Versenyzőink tehát kiemelkedő sikereket értek ei

a Xll. EB.-n.

2 arany 1 ez[ist és 4 bronzéremme| (összesen 7 értemmel) gyaľapodtunk

ráadásu| 5 oko|vívónk a pontszerző 5. vagy 6. he|yen végeztek.(Utoljára

Siófokon 2004-ben voltak i|yen sikeresek a magyar versenyzőki.

A győzelmek és a vereségek okait feltártunk hiszen nem csak a

vereségből |ehet tanuInĺ hanem a győze|mekbő| is,hiszen a slkerek

tanulsága a következő évek eredményességét segíthetik és a jovőben e

szerint folytatjuk a munkát.



tv.

Utánpótlás korú !ányaink olaszországban
táboroztak

2oL4.iúnius 23.30; Roesto degli Abruzzĺ

Az olasz Szovetség meghívására 8 napos közös edzőtáborozáscn vett
részt7 junior és 5 ifi lányunk.

Az egyhetes tábor a|att sok a|kalmunk vo|t részt venni közös edzéseiken a
vendég|átóinkkal. június 29-én vasárnap a tengerparton felá||ított

szorítóban sok-sok sétá|ó néző e|őtt 8 hivatalos mérkőzést vívtunk,e|őtte
pedig bemutató talá|kozók is vo|tak.

A csapatta|álkozó összesített eredménye: HUN-|TA=2:!4

Sajnos az eredmény reális volt.

Az o|aszok egyébként 16 versenyzővel vettek részt a táborban
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V.

olimpiai Reménységek Tornája

2ot4.máius 03.04; Komárno

t. 46 kg. Kana|as Sz. : 0:3-s vereség a |ĺtván versenyzőtő|.

2. 52 kg. MarosiTKo.val a 2. menetben vereséget szenvedett a

győztestő|

3. 54 kg. Horváth Albert: csak döntőt meccselt de ott 0:3.s vereség a

győztes sz|ováktól

4. 60 kg. o|áh Rĺchárd: |. he|yezett miután e|őszcjr 3:0-ra nyert az

osztrák fiú el|en majd a dontőben is győzött a litván bokszoló eĺ|en

5. +80 kg. Kiss Tamás: Ezüstérmes |ett miután a cseh Stojka e||en sikerüit

nyernie de sajnos a döntőben a |itván fĺútól 0:3-as vereséget

szenvedett.

Ez a Torna rendkívüljól szolgá|ta a versenyzőink nemzetközi

rutinszerzését
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Akit elvesztettĹintAkitő végső búcsút vettĹink

Badari Tibor {1948.aug .17. - 201+.okt.O9)

Európa.bajnok 2x! Magyar-bajnok 8 x!

].4 éves korában a Csepeli Papír SK-ban.kezdett bokszolni.

Neve|ő edzői voltak:

Szabó Pá| és KrakovszkiTĺbor (már e|múlt 86 éves) is.

t967/78 között a Bp. Honvéd versenyz(5je, Kieme|kedőbb eredĺrlényeí:

Serdü|ő bajnok 2x; iÍj.Jun jor bajnok és 8x-os Fe|nőtt Magyar bajnok.

A BHSE csapatáva| 4x és CSB. győztes; 1967-ben oRT-t nyert.

Az igen erős Honvéd nemzetközi Kupán 5x nyert.

lndult a Mexikóĺ(1968) és a Montreá|i(I976) olimpiaiJátékokon .Lg74.
ben az |. Világbajnokságon (Havanna) pontszerző 5. helyen végzett.

Legnagyobb sikere a 2x-es Európa bajnoki cím. Az elsőt ].97t-ben
Madridban míg a másodikat 1975-ben a Katowicei EB..n.

L977-ben edzői tanfolyamot végzett, majd 1980-ban a TF-en szakedzői.
dip|omát szerzett. I978/s9 kozöťt a BHSE vezető edzője.

2003-ban megaIkította a Zuglói Boksz Clubbot,ametynek vezetője,
egyben edzője is volt egészen halá|áig. Korábban vo|t a MosZ E|nökségi
tagja is, sőt szakfelügye|őitisztséget is betö|tott. Neveltjei Bacskai
Imrét,Gara Emi|t és Bársony Bernátot emelte ki;akiknek nemcsak hazai
de a kti|önböző nemzetközi bajnokságokon is dobogón á|lhattak.

Tĺbor ha|á|a óriási veszteség a sportágunknak és természetesen
csa|ádjának is.





KISFAL
Polgáľmesterl Hlvłta|
Eumánszolgá|tatĺĺsi ÜgyosztáIy

Dľ. Bojsza Kľisztina
Ugĺosztályvezető Asszony részeľe
Budapest
Baľoss u.63-67.
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Tel.: 06-lm6-69621126
Hiv.sz.: HB-32lDnO15

Táľgy: intézkedés kérése

Tisztelt Ügyosztáýezető .Ąsszony!

Mellékelten megkĺildjĺik a Budapest Józsefváľosĺ Református EgyhĺŁkôzség (székhely: 1085
Budapest Sa|étrom u. 5.; adószim: 19818056142; képviselí: Bacskai Bálint) álta| benyújtott az
onkormányzat tutajdonában á||ó a Budapest VItr. kerii|et Pľáteľ u' 30-32. száľĺ- a|att bére|t
35696l0|N54 hľsz-ri 56 m2 nem lakás célú helyiségre vonatkozó 2014, évi Szakmai beszamolóját és a
2015. évi Szakmai tęrvét a 2012. november 07.én kötČ'ą hatáltoz'ott idejű, 2016. december 3l-ig
érvényes béľIeti szerzödés 6. pon$a értelmében.

A Budapest Ji5zsefoáľosi Református Egyházközség a fęnti he|yiseget református gytilekezet hitéleti
tevékenységének cé! áľa has znźija.
A helyiség a tulajdoni |apon iroda.besorolasli.

Tĺĺrsaságunk nyilvántaĺtasa szerint azBgyhánkizségnek a fenti helyiségľe 20|5. március 3ľ-ig béľleti
díj és köziizemi díj hátraléka nincs.

Avízśranélkĺili helyiségre az onkormrányzat köz<is költség.fizetési kötelezettsé ge:12.320,-Btlhó.
AzBghánktizség jelenĺęi béľlęti diia 13.198'- x.t/hó + Afa.

A35696|0tN54 hrsz-ťl 56 m2 alapterĺiletíi nem lakĺĺs célú helyiségnek az Ingatlanvagyon.kataszterben
nyi lvántartott becsÍilt foľga]m i éľtéke: t 1329.000'- Ft.
A bérleti dii megállapítĺása a nýlvántartrási &ték 100 %.ának figyelembe vételéve| került
megál|apításra. A helyiségb en végzetttevékenységh ez |.alrtozp béľ|eti díj szorzó B Yo, azaz a saámított
bérleti díj összege 75ś.27,. Fŕ/hó + Afa.

A kedvezményes bér|eti dÍj összege: 13.198,- Ftlhó + Áfa.

Tájékoztatjut hogy az Embeń Eröforras BimwĘ|082n01l.(xI. 30.) és |057/201|. (XI. 16.)
saámú határozataínak d), e) és f) pontjai tekintetében a Kisfa|u Kft. elbínálási es vizsgálati
illetékesĘe nem terjed ki.

KérjiiŁv hogy az Emberi Erőfoľras Bizottság döntesérö|, a kedvezményes bérleti dijon töľtenő további
bérbeadás vonatkozásában Társaságunkat értesítsék, hogy a Budapest Józsefuárosi Refonnátus

I

E-mo|l: |ngotlon@kisÍolu.hu We b: www. k|sÍolu'hu

I O83 BUDAPEST. LOSONCI
ADTszÁĺrĺ; t o85 7119-2-42,

U' 2. TEL';333-ó7Bl
cÉe.lEGYZÉrszÁH,t:

FAX:334-0939
Cg. 01-09-2ő5463



Egyházk<ĺzség kérelmét a tu|ąidonosi hozzájáru|ás érdekében tovább teľjesahessĺik a
Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsag felé.

Közreműködésĺlket és tá!ékońat,źlsukat elĺĺre is köszönjük.

Budapcst 2015. április 13.

Tisdelettel:

Melléklet:
Budapest Józsefuárosi Reforľnátus Egyhärkozség2l| . évi Szakmai beszámolója
Budapest Józsefoaľosi Református Egĺhäzközség20l5. évi Szakmai terve
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Beszámoló a 2014. évrőI,
a Találkozási Pont Reformátrrs Köziisség életéľől

A Találkozási Pont a Józsefuárosi Refoľmátus Egyházközség kezdeményezésével és támogatásával jött
lérre' és szerĺezetileg a mď napig oda taľtozik. A Találkozĺísi Pontl ľefoľmátus kĺĺz<ĺsséggel azt fogal-
maztuk meg, hogy .'szeretnénk olyan Istent dicsőítő míssziós ktiziisséggé viílni, amelyik trÍ]mutat ön.
magán, vagyis áldás a környezete számára.'. Egyrészt mély közösséget ajánlunk fel a solazor személy.
telen viírosban, egyfajta tďáIkozĺísi lehetfuéget Istennel és egymással, miísreszt szeľetnénk a kłirnyeze-
tíink javáľa lenni, szolgálni azt a váľosrésżt, ahol éppen vagyunk.

Heti rendszerességgel taľtunk istentiszteleteket vasiírnaponként a Grundon," átlagosan haľminc.negyven
résztvevővď. Havonta egyszer taĺtunk rĺĺvacsoriás istentiszteletet, és szintén havonta egyszeľ van lehe.
tőség imádságot kémi az istentisztelet alatL Az istentiszteleten részrvevők köztil körül-belíil négy-őt fő
Józsefuárosban lakik.

A közösségen belül három otthonokban taliálkozó úgynevezett hiĺzicsoport működik, amik a bibliatanul-
mányozás mďlett azt a célt is szolgĺílják, hogy megoszthassuk a magunk étetét a mĺłsíkkal, mély, taĺ.
tĺís kapcsolatok épti{jenek' és hogy imáđkozzunk egymásért a nehézségek idején. A háľom csoporthoz
körtil-belril harminc fő tartozik.

Hogy megisme't*'ti'l. a hitíinket másokkal, Alpha kurzustJ szetvezünk. Ez egy hét alkalmas vacsoľával
egybe kötött előadás-sorozat, amit csoportbeszélgetés követ. Úgy gondoljuk, hogy fontos kultuľált kere-
tek között, intelligensen beszélni a hitről, és lehet&éget adni az érdeklődőknek, hogy kérdezhessenek,
kételkedhessenek, megbeszélhessék az elhang"zottakkď, és az Álpha kurzus mindezt."biztosítja sziímunk-
ra. Ősszel hat vendéggel, egy kis csoportban zajlott le a kuĺzus, lelkileg nagyon sokat adva a résztve-
vőknek. A kurzus |ezárásőĺt követően a csoport egyutt maradt Bibliát tanulmányozni.

Fontomak tar{uk' hogy anyagilag is trímogassuk a rászorulókat, így a perselypénzt havonta egyszer
valamilyen szocíálĺs célra, rászoruló családok, szociálís munkát végző szewezetek, vagy a missziós
szolgálatok megsegítésére fordítjuk.

A Práter ut@ 30-32. alattĺ iiáethďylség hmálaHľÚ'l .2014.

A helýséget 2011 augusztusa óta béľeljĺik az önkormiínyzattő\.
A 2011. október .t0-i lakógyűlés jóvá hagyrí hatiírozata után kezdtiik el a helység haszniílható
iíllapotúvá tételét. A burkolást egy kiviteleő cég végezte decemberben, a festést és egyéb munkákat
önkéntes alapon a közösség tagiaĺ végeztélr 2ol2 január végére késztilt el a hely.

2o14-ban a helýséget szinte minden hétköznap hasznĺáltuk.

Kedd esténként az egyik házicsoportunkta!źikozott az irodában. Ez a közösség reszben elkötelezett
hívőkből' részben olyanokból á1I, akik még most ismerkednek a kereszténységgel és hittel.

' www-tďiponLhu2 www.agrund.hu3 htľp://atphakuzus.hu/



Csütörtökön alkalmankent itt találkozik egy mĺásik házicsoportunk ís-

Szerda esténként az Alpha kurzus zajlott a ,,Práterben',. Erre a kereszténység ďapjaiľól szóló előadás
sorozatra a város minden részéről' érkeztek vendégek. A csoport utiína együtt maradt Bibliát
tanulmányozní, szintén a Práter utcai helyiségben.

Az esti ďkalmakon kívül napközben irodaként hasznáItuk a helyet'

Az állaĺdő rendezvények mellett, egyéb ktilönleges alkalmaknak is helyet adott az iroda. Közösségépítő
tiársas játékozások, találkozások, kôzös beszélgetések valósultak meg itt'

Egy lelkészek között mtjködő hiilózat is itt találkozott, ami a miénkhee hasonló új gyüIekezetek
alapításával foglalkozó lelkészeket fogja össze. Az e|múlt egy évben az ide járók na8'yon sok bátorítiíst

.- és inspiníciót merítettek a szakmai ćs lelki köztisségből.

Ezek mellett a kĺjrök mellett olyan csopoľtoknak Ís rendelkezésre bocsátottuk a helyet, akik vaiamilyen

' pozitÍv dolgot képviselnek. Így tďáĺkozik nálunk rendszeresen a Láthatatlan Egyetem egy
munkacsoportja, a Sófáĺ egyesüIet ĺĺnkéntesei, és mások.

Továbbľa is hissztik, hogy Isten szereti a VIiI. keľĹiletet, és reméljiik, hogy amit itt végziink, azok a
kis dolgok Isten szeľetetenek a valóságát mutatják be ennek a környéknek.

Az Önkormiínyzat civilváros programjávď egyetérťtink' és úgy gondoljuk, hogy a keriilet
rehabilitáđójához szi.ikség van lďki, belső megĺíjulásra is, szíilaég van a megrijuló városrészekben lelki
közösségekre, mert a rehabilitáció csak akkor lesz teljes, ha az emberek maguk is gyógyulnak belsőleg,
lelkileg' és magány helyett kłĺzösségre tďáInak, az Isten nélktili reménytelenségbđ pedig Istenĺe.
Hálrísak vagnlnk azért, hogy a JőzseÍvárosi onkoľmiányzat kedvezményesen bocsátja rendelkezes.unke

.a bérelt helyiséget. ljui)^ljlr.Jil'-iĹ)7.iľľ\łiüo.\, L.* o ,' ś:Ĺs-
t2ľ;ĺ..ot]ĺ1^t'tj's }:i]Yľl^ZKoZ.'1ŁÜ ruŁ[ : -..-:r-"{^łe-

'o'T.Illéĺ.ľ:.lłi'ň.äl1ł:]ił. ' \
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Tárry:2015. évi szakmaiterv a Práter utca 30-32 szám alatti,
foldszinti helység hasznosításához

Tisztelt cím!

Egt7házkozségtink az e|mú|t években a Talipont közösség hité|eti

. tevékenysége számára bérelte a Práter utca 30-32 szám a|atti földszinti he|ységet.

l anyagytilekezet más, az a|ábbiakban ismertetett,hité|ette| osszefüggő tevékenységre
l szeretné a he|ységet használni.

ĺ, Házasságra felkészítő alkalmakat tartunk egyetemista va|amint
|T| unka kezdő fiata lok számára.

A REFISZ if,úsági szeruezette| kozosen hétfőtől csÜrortĺikig napkcizben a 14.29 év
közöťtĺ fiatalokna k sZe rvez progra mokat.

3, Az estéket és héWégéket pedig az a|ábbiakban ismertetésre kerĺi|ő
fejlesztés a Iatt !évő tehetségtá mogató pľogra m tré n inje ivet szeretnénk

Alrénĺng az alábbi prob|émákra igyekszik válaszp|ni:

15-25 éves korosztáIy:



I i'
/

. a mai tĺzenévesek nĺncsenek tĺsztában saját képességeikkel. A szü|ők
je||emzően,,fe lfelé nyomj á lť, gyerekei ket, h ogy m i n i m um eg57e I m agasa bb
képzettséget szerezzenek, mĺnt amĺ|yen nekik van,. vá|tozat|anul a dĺvatszakmák érdek|ik a tizenéveseket...a dĺákok eĺsősorban a
pénzkeresetĺ, karrierépítési lehetőségeket nézik, s akkor is a nagyobb
jövedeĺemme| kecsegtető páýát választják, ha érdeklődési körük,
képességeik miatt nem alka|masak rá
pedig a pályaorientációt vizsgá|ó felmérések szerint a nem célirányos
vá|asztás következménye a pá|yae|hagyás, s aZ, hogy a végzetteknek
m u nka n é|kti I iként ke| | kezd eniü k fiata l fe| nőtt é letüket- http://fn'.hir24.huiĺtthon/2007i0.4/10/nem tehetseguk.sze'rint-vaIasztanak.pa
lvat

25.45 éves korosztály:

. 
'...nagyon kevéssé aknázzukki a tehetségeinkben rej|ő lehetőségeket.
Rengetegen é|ik |e úgy az életüket, hogy fogalmuk sĺncs, miben tehetségesek,
Va$y, hogy bármilyen em|ítésre méltó tehetséggel rende|keznek. Mindenféle
emberrel talá|kozom, akik nern gondolják, hogy bármiben is jók ]ehetnek.,,. .A |egkÜ|önbözőbb emberekke|taláĺkozom, akik nem szeretik, amit csiná|nak.
Úry élik az életüket, hogy tú| |esznek rajta. Nem okoz nekik nary örömet
amit tesznek. Kibírják, nem é|vezik, és a hétvégét várják. De oĺyan emberekkel
is ta|álkozom, akik imádják, amit csiná|nak, és e| sem tudják képzeĺni, hogy
Vä|ami mást műveljenek..' úgy gondoĺom, hog7 ez utóbbi csak az emberek kĺs
száza|ékára igaz. Pctgondo|om, hogy erre rengeteg lehetséges magyarázat
ĺétezik. E|őke|ő helyen á|l az oktatás, mert ez az, ami ŕengeteg embert eltérít a
természetes te h ets égeitől.,,. Dr. Sir Ken Robinson:TED Talk f}ld - Bring on the learning revolution!
1:58-4:30 p. http://wwtry.ted.com/talks/sir..ken robinson bring-on.the-[ę.},,oIution

A szükséges segítségl

Vissza a természetes tehetségeĺnkhez! IsmerjÜk meg, fedezzük fe| és á||ítsuk
munkába! Ennek az |esz az eredménye, hogy munkavégzés közben motiváltak
leszünk, energiát nyerünk a munkánkbó|, szeretni fogjuk a rnunkánkat! És nem
uto|só sorban ki tudunk teljesedni a munkánkban...

Ą tréning ľnint eszkoz:

ot|etek a mĺndennapi élethezlAmit az iskolában nem tanítanak!

Missziónk segítenĺ a fiatalokat abban, hogy megtalálják hivatásukat és kite|jesítsék a. benntik rej|ő potenciált.



Víziónk o|yan ismeretek, tudás átadása ilIetve készségek fejlesztése, me|yek
segítenek eIigazodni a munkánkat és magánéletünket érintő gyakorlatl
kerdésekben.

Munka

1. mĺt tegyek, hogy megta|áljam azt a munkát, amit szerethetek?
z. mit tegyek, hogy jól válasszak magamnak szakmát, iskolát?
3. mĺt tegyek, hogy jobb vezető legyek?
4. mittegyek, hogy egyensú|yba hozhassam a munkámat és a

magáné|etemet?
5. mit tegyek, hogy kevésbé aggódjam a pénz miatt?
6. mittegyek, hogy jobban kommuniká|jak a munkahe|yemen?
7. mittegyek, hogy jobban tudjam megoldania konfliktusokar?

Magánélet

8. mittegyek,hogy jobban be tudjam osztaniaz időmet?
9. mit tegyek, hogy kreatív legyek?
1 0. mit tegyek, hogy kiaknázhassam a potenciá|omat?
11. mit tegyet hogy kitartóbb lehessek?
12. mit teýek, hoý egéšzségesebben éljek?
13. mit tegyek, hogy tisztábban lássam a céljaimat, jcivőmet?
14. mit tegyek, hogy megfele|ő döntéseket hozzak?

Gyakoľlatban ez azt jetenti:

2,5 őr ásm űhe|ym un ka, m inden hétkozna p péntek kivételévet 1 8.30.21 .o0-ig
8-12 órás ĺntenzívtréning, péntekenként17.21h.ig illefue szombatonként 9.17h.ĺg
szemé|yes coaching beszélgetés, 1,5 óra, e|őre egyeztetett időpontban, elsőd|egesen
pá lyavá |a3ztás, ka rrierľe rvezés, életvezetés tém á kba n
könyvespolc: ajá n Iott kö nyĺek
szemináriumok és speciális nagyrendezvények az eryes témák meghívott szakértő
e|őadóĺva|, kü|ső h e|yszíneken

TiszteIetteI kérjük szakmaĺ tervünk elfogadásátl

Budapest 2015. március

i i u u,.. l.'ľ..ľľ.. lrĺ ĺ l j i. lĺi ĺr Ĺ--.'-i i
L] l]. outłĺll l.ĺ lľ yłilúľ.or::ic
iOtji lit;Jĺll'".;. .)uk:i.ln;ĺ ri. J.

1rĺ lósz-Ílll: i!'.ĺ lt\Üiĺ:- l. -! 2

ś.-q ĹĹĹ-
BacskaÍ Bálint

Ielkipásztor




