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1. Bevezető

Jelen Kihasznál'tsági Terv a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program Ill kiemel't

szociá|'is cétú városrehabititációs projektjavas|'at keretében készített Teljes AkcióterÜteti

Terv dokumentum háttértanutmányaként készÜtt e|' Budapest Józsefvárosi onkormányzat

megbízásábót.

A Kihasználtsági Terv az lgényfetmérési Háttértanu|'mány megáttapításaira épÜl, szerves

egységet alkot, ame|'y szakvétemények egyÜttesen megalapozzák a pátyázatban megjetölt

ei a ľLt1es Akcióterĺjteti Tervben kifejtett beavatkozásokat a Magdotna negyed terÜletén.

Az Útmutatő az AkcióterÜteti terv készítéséhez c. tervezési segédlet etőírásai szerint a

tervezett projekt keretében a kiĺzszféra áttal fejteszteni kívánt gazdasági funkcióhoz,

közszférafunkcióhoz és közĺjsségi funkcióhoz kapcsolódóan szükséges az igényfelmérést és

Kihasználtsági Tervet elkészíteni.

A Kihasznáttsági Terv tartalmazza, hogy mityen típusú programok milyen és

nagyságrendileg mekkora célcsoportok igényének kietégítésére alkalmasak, illetve a

fennmaradó idősávban mityen használati |'ehetőségek merÜlnek fel.

A Kihasználtsági Terv etkészítésekor azatábbi szempontok kerÜ|'tek figyelembe vételre:

o Figyetembe vettÜk az igényfetmérések legfontosabb eredményeit, megá|'tapításait;

o Meghatároztuk az egyes projektetemek áttal' ettátandó funkciókat;

. Beazonosítottuk a funkciókhoztartozó egyes tevékenységeket, programokat;

o Meghatároztuk az egyes tevékenységekhez köthető cél.csoport nagyságrendjét, és

összetéte[ét;

. Bemutatjuk az egyes hetyiségek, létesítmények tervezett kihasználtságát

(tátogatottság, forgalom, bérbeadás, stb.), hasznosítását;

2. A terwel érintett projektelemek beazonosítása

A Tetjes Akcióterüteti Terv tartalmazza a Magdotna Negyed Program ||| kiemelt

projektjavastat projektetemeit és tevékenységeit, ametyek közü|' az alábbi táblázatban

jetötjijk azokat a közösségi, kĺ)zszféra, és gazdasági funkciót ettátó tevékenységeket,

"'"ĺyer 
esetében releváns Kihasznáttsági Terv készítése a kapcsotódó létesítmény

fej tesztések, kialakítások miatt.

Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegeĺőzési alprogram (önállóan nem támogatható

kötelezően megvatósĺtandó és választható tevékenységek)

6ĺil"t f"tújítá'h* kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő Programok (ERFA)

Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés

Szociális programok (EszA)
ca kiĺzötti terijletek FiDo megújĺtásához

kapcso lđdó. szociális p



Gazdasági, foglalkoztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (i5nállóan nem

támogatható kijtetezően megvalósítandó és választható tevékenységek)

G1 Képzési programok (EszA)

G2 Foglalkoztatási programok (ESZA)

Az egyes tevékenységek ettátásához kapcsotódó tétesítményfejlesztés egyrészt a projekt

társadatmi, másrészt a gazdasági alprogramjához ktitődik, az egyes szoft tevékenységek

hetyiségigényének kietégítését szotgátják.

A KMoP.5.1.1/B-1z kódszámú kieme|'t projektfethívás 29. otdat p.) pontja előírja, hogy a

szociális cétú városrehabititációs projektekkel szemben elvárás, hogy az akcióterÜleten egy

olyan szolgáttató irodát működtessen, mel.y segíti a szociátis cétú városrehabititációs

proj ekt végrehaj tását.

Az útmutató szerint az iroda takossági tájékoztató feladatokat tát et, helyszínt biztosít a

,,soft'' elemekrőt vató tájékoztatáshoz, toborzáshoz, a szociá[is cétú projektelemek

etőkészítéséhez és megva|'ósításához a bevonás hetyszínéÜt szotgát. Ez az iroda lehet a

Városfejtesztő Társaság kihetyezett irodája, amennyiben műktjdik ityen a városban, lehet

egy tétező szociá|'is - társadalmi funkciót ettátó iroda, mely ezt a fetadatot is felváttalja,

it|'. tehet újonnan létrehozott iroda is.

Amennyiben nem tatátható az akcióterü|,eten önkormányzati tulajdonú épÜtet az útmutató

tehetőséget nyújt alternatív hetyiségkiatakítási megoldások alkalmazására.

3. Az egyes projektetemek kihasznáttsági terve

Magdotna Nonprofit Szotgáttató |rodák

Dankó utca 1ó. - Magdolna Negyed Program lnformációs és Szolgáltató lroda



A hetyiség az akcióterÜlet
100%-ban önkormányzati
i'lztethetyiségek kivételével
kerÜ[t.

középpontjában helyezkedik e[,

tutajdonban lévő takóépĹitet

a Magdolna NegYed Program ll.

a Dankó utca 1ó. szám alatti

fötdszintjén. Az, épÜtet az

Üteme keretében fetújításra

Jellemzők Adatok, mutatók

maylEaEp Üteten be tÜ ti f e kvése : Fti|'dszinti, utca portál

Bejárat: Csak az utca felöl

A hetyiség alapterÜlete: 95nm

ł rretyĺseg tervezet funkciója: lroda, közösségi tér, ügyfétszol.gátat

@rtjánakszáma: f.985 fő

ÁTđtrég m ax' m áti s ka pacitása : z0 fő

ATetvlseguen dotgozók száma : 5fő

@agos napi Ügyfét forgalma: 25 fo

A te'aEnységet etlátó feletős szervezet: lozseĺvĺrosi Családsegítő és

Gyermekjótéti Kiĺzpont

nar|Iáhllrlĺo|eÍ falburkolat vi|áqĺtás szełlőzés Alantertilet

iĺrrÉĺÍÁr meleo vakolat terľnészetes/meélęIsés eĹ természetes 4A-45m2

meleq vakolat teľmészeteslmesterséqes teímészetes 14-16 m2

iroda meleo vakolat természetes/mesterséqes természetes f0-23m2
teakonvha qĺeslap csempe mesterséges mesterséqes fi-12m2

gÍesłap csemĐe mesterséqes mesterséqes

areslap vakolal mesterséoes mesterséqes

Az iroda kifejezetten a Magdotna Negyed Program lll'

Ütemének megva|,ósításához kapcsotódó információs,

tanácsadási és közösségfejtesztési célokat szotgátó

tevékenységnek biztosít hetyet.

Cétcsoportja a projektben résztvevő takóépi.itetekben

takók. A becsĹ,itt |.étszám katkutációjának módja: a

projekt beruházásai 1298 takást érintenek, az átlagos

2,3 főlcsatád létszámmat katkutátva közel 3000 fő

képezi az iroda közvetten cé|,csoportj át. Az' Ügyfétkör

|.étszámának zl3-át az önkormányzati takások bértői

atkotják.

Az irodában 5 fős áttandó tétszámú szociátis munkás

csoport dolgozik, akik végzik a társadalmi akciók

megszervezését, ettátják, szervezik a lakossági

tanácsadási, tájékoztatási fetadatokat a beruházási

munkák etőkészítésétőL az utógondozásig a projekt

egyéb elemeire kiterjedően. 'vagdolÍ'a 
ľ.tesEd Pręnm |rrfoľĺnácíás e5 szotáttató koda



Az iroda működtetését a Józsefvárosi Csa|.ádsegítő és Gyermekjótéti Központ tátja et. Az

iroda szÜkségességét indoko|'ja, hogy a JcsGYK székhetye és tetephe|'yei a negyeden kívÜl

esnek, valamint az irodák jetenteg is maximátis kapacitással, a központi iroda kapacitás

hiánnyat bír, emiatt a projekt megvatósításával járó 5 fős |.étszámbővítés semmiféleképpen

nem valósítható meg a jelentegi irodamennyiség keretei között.

lgényfeImérés

A szo|'gá|'tatás biztosítását a projekt keretében a pátyázati útmutatón kívtj|' a korábbi

i.jtemek tapasztatatai indokotják. A Magdotna Negyed Program lI projekt megvalósítása

során az információs iroda a Kesztyűgyár Köztisségi Házban működött, Rév8 Ĺrt.

tebonyo|'ításában. A Kesztyűgyár Ktizösségi Ház a projekt zárása óta ettett időszakban az

intézményt Üzemeltető Józsefvárosi Közösségi Házak Nkft. ttibb|'etfeladatai miatt szintén

maximális kihasználtsággat, he|'yhiánnyat működik.

A projekt információs irodájának tátogatottságára vonatkozó tapasztalatok azt mutatták,

hogy egy Ügyfétfogadási napon át|'agban 2o-3o ftí közötti tátogatottság vott jellemző,

amelynek 80.90%-a kifejezetten a program műszaki beruházásaival kapcsotatos ügyintézés,

|'akossági tatál'kozók, egyeztetésekke|' volt kapcsolatos, migaz Ügyfetek 10-f0%.a a program

egyéb, áltatános információira volt kíváncsi.

A kÜtönáttó iroda és közösségi hetyiség műkĺjdtetését indokotja, hogy a projekt során

számos takossági tatál'kozót, csoportos egyeztetést szÜkséges tartani, amety most kiegészÜl

a számos társada|'mi akcióvat kapcsotatos önkéntes toborzó munkávat, közösségfejtesztési

és szociátis ,,fetkészítő'' munkával, amely a tervezett hetyen megvalósítható lesz, szemben

a Kesztyűgyári telephellyel, amety más szo|'gáttatásoktót, funkcióktól venné et a helyet.

Dankó utca 40. . Tehetséggondozó lroda

A hetyiség az akcióterÜtet szé[én, de a Baross utcához köze[, a Dankó utca, jő

megközetíihetőségű részén hetyezkedik e|', a Dankó utca 40. szám alatti ,|00%.ban

önkormányzati tutajdonban [évő, 2004.ben átadott újépítésű takóépÜtet fötdszintjén.

;,,T^
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Jellemzők Adatok, mutatók

ł rletyiség épüteten betüti fekvése: Földszinti, utca portál

Bejárat: Csak az utca fe[ö[

A hetyiség alapterÜlete: 48nm

Á hetyiség tervezet funkciója: lŕoda (egyben közösségi tér)

T szo t gáitätásď cé lcso po rt j án ak szám a : 1ó00 fő

ĺ netyiseg maximális kapacitása: 15 íő

-A 
hetyiségben dolgozók száma: 4.6 fő

ATetýiségTecsi.j [t átlagos napi il gyf ét forgalma : 1.zfő

A tevékenységet eltátó feletős szervezet: KÜlső nonprofit szolgáltató
szeryezet

A hetyiség a projekt T4t4 Tehetséggondozás

projektetem keretében elsősorban iroda funkciót

tát et a negyedben l'akó fiata|.ok tehetséggondozási

tevékenységének háttéri ntézményeként,

tegfetjebb egyéni foglal.kozásnak helyet bĺztosítva,

tehetségtoborzás erősítése érdekében, egyéni és

kiscsoportos tehetséggondozási szolgáltatások

fej l'esztése tehetségműhetyekket.

Cétcsoportja kiemelten az akcióterÜleten [akó,

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos (HH'

HHH) hetyzetű és sajátos nevelési igényű

gyermekek, fiatalok.

Az irodában átlagosan 4-6 fős áttandó tétszámú

pedagógus, és segítő dolgozik, akik végzik a
tehetségműhetyek etőkészítése, és

tehetséggondozási tevékenységének szakmai

szervezését.

Az iroda működtetését a kÜtső szol'gáttatóként nonprofit szakmai szervezet végzi, amelyet

a projektgazda közbeszerzés útján vátasztki. Ad iroda tJgyfétforgalma minimális.

tgényfelmérés

A szolgáttatás etindítását indokolja a 20í0. évi reprezentatív közvétemény-kutatás

eredményei, az önkormányzat oktatási és szociátis adatszolgáttatása, a Magdolna negyed

diákjait fogadó oktatási-nevetési intézmények jelzései, vatamint a Magdolna Negyedi

Szomszédsági Tanács fetmérései, szakmai ajántása.



Dobozi utca 23. . Családfejtesztő Szolgáltató |roda

A hetyiség az akcióterütet szé[én, de a projekt keretében tervezett beavatkozások

sútyponti teri..ilete közetében fekszik, jó megközetíthetőségű részen, a Tekei tér és a FiDo

szomszédságában. Az iroda a Dobozi utca 23. szám atatti részben társasházi vegyes

tutajdonban tévő takóépÜtet fötdszintjén tatátható.

Je1lemzők Adatok, mutatók

ł rletyĺseg épüteten betüti fekvése: Földszinti, utca portál

Bejárat: Csak az utca fetöl

A hetyiség alapterülete: 90nm

ĺ rletyisée tervezet funkcĺója: Iroda, ktizösségi tér

A szotgáttatások célcsoportjának száma: 5ó csatád

ł rrelyĺség maximátis kapacitása: 15 fő

ł rretyiségben dolgozók száma: 5fő

ł rlelyĺség becsült átlagos napi Ügyfét forgalma: 10 fő

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Józsefvárosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ



A hetyiség a projekt T4l3
csatádfejtesztési szo|'gáttatás elnevezésű
projekte|'em keretében elsősorban iroda

funkciót tát et a negyedben takó

krízishetyzetben lévő, gyermekes

csatádok gondozása, tanácsadás,

csatádfejtesztési szotgá|,tatás e[látása

cétjábót. A tevékenység cétcsoportját a

projekt atatt 5ó csa|'ád alkotja, amelynek

|'étszáma tegfetjebb várhatóan z00 fő.

AZ. irodában áttagosan 5 fős átlandó

tétszámú szociátis munkás dotgozik.

Magdolna utca 47. - Kirekesztett Nők Foglalkoztató és Rehabilitációs lrodája

A helyiség az akciótertjtet szétén, de a projekt keretében tervezett beavatkozások

súl'yponti terÜlete kĺjzel.ében fekszik, jó megközetíthetőségű részen, a Tekei tér és a FiDo

szomszédságában. Az, iroda a Magdol.na utca 47. szám atatti részben 100%-ban

önkormányzati tutajdonban lévő takóépütet fötdszintjén tatátható.

Jellemzők Adatok, mutatók

@etÜ|,i fekvése: Ritdszinti, utca portál

Utca és udvar felölBejárat:

Á netyĺség alapterÜtete: I 16nm

lrooa, ĺogtalkoztató, közösségi tér
A hetyiség tervezet funkcioja:

500főA szotgáltatások célcsoportjanaK szama:



@acitása: 70 fo

3főA hetyiségben dolgozok száma:

15 főA hetyiség becsÜlt átl.agos napl ugyĺet Torgatma:

rii nonprofit szolgáltató
szervezet

A tevékenységet ettátó felelcis szervezet:

he|vségnév nad|óburkola1 fa|burkolat I világítás szellőzés A|apterü|et

oreslao vakola{ term észetes/mesterséges teřŕnéŚzetes 4845 m2

meleo vakolat természetes/mesterséoes természetes 9-11m2

creslap csempe természetes/męste_lgÉgeŁ tennészetes 1O-12mf

kamré oreslap csemoe mest'erséoes mesterséoes
l^lŕ\ Ereslap csempe mesters4les mesterséges 34mz

ruvl. vÝr tvvv ' ! v
íaIrĺncri qreslap vakolat mesterséges mesteľséoes

meleo vakolat természetes/mes]eĹséqeą teĺmészetes 14-16 m2

szenr.WC.zuhanyzŁ oreslap csempe mesterségęq- mesterséges 5.-7 mZ

Szerdahetyi utca 11. - Kóz(össégi) Hely és Szociális Mosoda

A hetyiség az akcióterÜtet középső részén, a Mátyás tér és a Teleki tér között félúton,

forgalmas helyen, jó megközetíthetőségű részen hetyezkedik et. A hetyiség a Szerdahelyi

utca 13. szám a|'att a Magdotna Negyed Program ll. keretében részlegesen fetújított 100%-

ban önkormányzati tutajdonban tévő takóépütet fiĺtdszintjén tatátható.

Ftildszintĺ, utca portál
Á hetvřéq éŃleten belÜli fekvése:

l.Jtca és udvar felöl

ł rletyiség alapterÜlete:



ł rretvĺséq tervezet funkci

ł hetyiség maximális

@piÜgyfétforgalma:
Jó_zseffidi csa ládsegĺtő és

Gyermekjótéti Központ
Á tevEEenvságet eĺlátó felelős szervezet:

A hetyiség ad hetyet a projekt

keretében megnyító szociátis

mosodának, amely a

közfog|'atkoztatás biztosításával nem

csak munkahetyet teremt, hanem új

szo|'gáttatássat gazdagítja a Magdolna

negyed területét.

A mosodában 3 fő szociális munkás,

közösségfejtesztő meIlett dotgozik

váttott műszakban f-? segítő

személyzet. A mosoda szolgáltatás

met|'ett a hetyiség fontos közösségi

funkciója az információ biztosítása.

Cé|'csoport a negyed te|.jes népessége.


