
. köszönhetően mobileszközökről ĺs etérhetők a kerÜlet hírei, programjai és az ljgyintézéshez

szükséges információk.

Hetente 2-3 kisfilm is készÜt a mai online igényeknek megfelelően f-4 perc közötti

terjedelemben. A jozsefvaros.hu oldalon és Józsefváros Facebook-otdatán megjelenő

kisfitmek rövid, lényegre ttĺrő anyagok. A videók tartalmilag összhangban á[[nak a tłibbĺ

médium híranyagaivat, többségÜkben a hetyi kulturális és közéteti eseményekrőt

tájékoztatnak.

Egyéb kiadványok 20ĺ 5 első fétév

Az elmúlt évben a szerkesztőség a fent említett médiumok mellett további grafikai

munkákat ĺs végzett:

. Plakátok, flyerek, grafikai munkák - tájékoztató ptakát készütt a Teleki téri

piacról és az óvodai beiratkozásr.ól, meghívó pta.ká.t készijlt a március 15-i

Ünnepségre, valamint plakát és flyer is készÜtt az Auróra utcai szakrendelő fetújítás

atatti beteget|'átásárót is. Promóciós ptakát készü|'t a megújutt jozsefvaros.hu

weboldalról és a kerÜleti gyerekek ĺngyenes jégkorongozási lehetőségérőt a Fradi

pátyán.

Feladatok

Magas színvonalon szolgátnĺ a kerületben étők információhoz jutását hetyi Ügyekben

és a kerÜletet érintő országos témákban.

. E[ső kézbőt tájékoztatást nyújtani az önkormányzat fontos döntéseirő[, a képviselő'

testÜlet határozatai ró[.

Az önkormányzat á|'tat kiadott közlemények megjelentetése.

Fotyamatos tájékoztatás a közterÚleteinket érintcí fejlesztésekről, beruházásokról.

Szoros kapcsolatot tartani Józsefváros közintézményeivel, beszámolni

működésükről. Kiemelt feladat: tájékoztatás a Józsefvárosi EgészségÜgyi Szo|'gálat

áttat nyújtott egészségÜgyi szotgáttatásokró[.

Lehetőséget biztosítani a képviselő-testÜlet pártjainak (Fidesz-KDNP, MSZP, Jobbik,

LMP, DK, PM), hogy a közérdektődésre számot tartó, fontos és aktuális kérdésekben

kinyi lvánítsák véleményüket.

Bemutatni és népszerűsíteni Józsefváros kulturális, művészeti és civi[ étetét.

a

a
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Tudósítani a keríjleti iskolák, óvodák és bötcsődék étetéről, eredményeiről, a

gyerekek kiemelkedő szerepléseiről ugyanúgy, mint az idcísek otthonaiban történő

közösségi eseményekről, vagy a lakosokat érĺntő szociális témákrót.

Teret adni a kerÚletben műkcĺdő nagyobb egyházi gyÜlekezetek bemutatkozására.

A kerÜleti hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése.

Az egészséges életmódra való serkentés.

A környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése.

A kikapcsolódás, a rekreáció elősegítése.

A józsefvárosi fesztivátok és kulturális rendezvények beharangozása és tudósítás

ezekrő[.

. Tájékoztatás a kerÜ[eti egészségÜgyi, oktatási, sport- és gyermekprogramokrót.

Eredmények

A szerkesztőség a fenti feladatokat az önkormányzattal és a potgármesteri hivatattat

áttandó kapcsolatot tartva va[ósította meg. A hivatalos közlemények, a programajántók és

a hirdetések gondozása és közlése mellett a 1ó oldalas heti kiadványban féléves

összegzésben közel 300-400 cikk jelent meg. Ezze| a kerljletben élők számára a

legfontosabb hetyi információforrás volt. Emellett igyekezett erősíteni a józsefvárosiak

identitástudatát, és .biztosítani a papír alapon vató mĺnét szélesebb körű tájékozódás

tehetőségét azok számára, akiknek erre nincs más módjuk.

A jozsefvaros.hu honlap a frissi..ilő hírek - féléves tisszegzésben közel 600-700 cikk -

mellett megjelenítette a képvise[ő-testijlet etőterjesztéseĺt, az önkormányzati

határozatokat, rendeleteket, az önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat

érintő információkat és az önkormányzati és államigazgatási hatósági iJgytípusokat is.

Ezeket a Po[gármesteri Hivatal iItetékes szervezeti egységeivet, Ügyintézőkket és l'etöl.thető

nyomtatványokkal összekapcsolva közzétette a közérdekű adatokat, mindezt kiegészítve

teljes archívum- és RSS funkcióval, Facebook-integrációval, kerüteti programajánlókkal,

szavazással kapcsolatos adatok közzétételével, keresőfunkcióval, stb. A hontapon továbbá

követhetĺík voltak a képvisető.testijlet Ülései is.

Főbb témák

A kerĹ]teti étet kí.]lonböző vonatkozásairó[ a Józsefváros újság és a társult médiumok 2015.

etső fétévében az atábbi témákban tájékoztatták a lakosságot (a teljesség igénye nétkÜt):

a

o

a
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önkormányzati hírek: Józsefvárosi bűnmegetőzési program, társasházak fe[újítása,

gyermekétkeztetés, nyári diákmunka a közintézményeknél, támogatások a határon

túti magyaroknak, kínai delegáció, óvodai átatakítás és fetújítások, tájékoztatás a

nyári táborokról, a kábítószerĺlgyi egyeztető fórum hírei, tér elnevezés (Mindszenty

tér), a képvisetcí-testületi Ütések közérdekű témái, vĺták (Lakatos iskola jövőjérőt),

a közmeghallgatás, az lntegrált TetepÜtésfejlesztési Stratégia, a parkolás, az

adósságcsökkentés, a kerÜlet 20,|5-ös köttségvetése és támogatások, a segélyezési

rendszer váttozása, a képzési és fogIalkoztatási programok, önkormányzati

rendeletmódosítások, a kerÜletĺ adósok, az idősek köszöntése, a tűcsere program,

az egészségÜgy fejtesztése, az iskolák támogatása, fejlesztések, a fogyatékkat étők

munkavál[a[ása, stb.

Események: Semmetweis-nap, Pedagógusnap, Gyermeknap, Nemzeti tsszetartozás

Napja, Áttásbörze, TeSzedd kerÜtettakarítás, Múzeumok Majátisa, Ludovika

fesztivál, sajtótájékoztatók, Fötd napi ĺlnnepség, Tudományfesztivál, nyílt napok, a

kézitabda szövetség eInökvátasztása, iskolai rendezvények, megemlékezések,

Ünnepségek, kitÜntetések átadása (Józsefváros rendjéért, botcsődei doIgozók,

díszpolgárok, pedagógusok), a Horváth Miháty téri jégpátya programjai, idősklubok

programjai, stb.

KerÜleti fejlesztések: új nagyberuházás a kerületben, energetikai fejtesztések a

kerĺ.jteti intézményeknél, ĹJj házi gyermekorvosi rende[ő építése, új játszótér,

Korányi program, házfetújítások a Palotanegyedben, kerékpáros fejlesztések,

óvodák fejlesztése, Gatéria negyed, Nívódíj pályázat, a Bionikai Központ építése, az

Auróra utcai szakrendelő felújítása, az Európa Belvárosa Program folytatása, új

óvoda építése a Százados úton, az MTK stadion építése, az új sÜrgősségi osztály a

Bókayban, házfetújítások, közterĺjlet-fejlesztések, közösségi programok, bölcsőde

fetújítások, a Ludovika Campus fejlesztése, a balatoni tjdÜtő megúju[ása, stb.

VárosÜzemeltetés: virágÜttetések, városfejlesztési stratégia, házfel'újítások,

közĺisségi kertek fejlesztése, útfe[újítások, őstermelői piacok, drog prevenció,

ingatlanpiaci hírek, útfetújítások, Teteki téri piac, járdafetújítások, faÜ[tetések,

parkolási ügyek, a káptalanfÜredi tábor fejlesztése, aszfattozás, stb'
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Fővárosi hĺrek. .ĺajlesztések: gyermekjótéti és családsegítő központ egyesítése,

o[impiarendezés, BuBi közösségi kerékpáros rendszer, vizes világbajnokság,

klímavédetem, tömegköztekedési fejlesztések(új buszok, új villamosok, új tortik),

turisztikai rangsorok, forgaImirend-változások, gépjárműbeszerzések, a Ludovika

Campus fejlesztése, a Korányi Projekt, új sÚrgősségi osztály, nagyberuházások,

ttinlegktizlekedés fejlesztése' a hotokauszt áldozatainak emlékhelye,

huttadékgyűjtés, női váttatkozások, va[amint rendszeres beszámotó a főváros

fontosabb híreirőt.

országos kérdések: Csatádi otthonteremtési Kedvezmény, Csatádi csődvédelem,

otthon Melege Program, nemzeti közműszotgáttató, adócsökkentés, iskoláztatási

kedvezmények, bevándorlás, bakok elszámoltatása, kütfötdi áttamfők látogatása,

devizahitelek forintosítása, útdíj kedvezmények, az otthon Melege Program,

csökkenĺí munkanélkÜliség, a március 15-i ünnep, a devizahitelesek megsegítése,

foglalkoztatás, gyed-extra, valamint egyéb kormányzati hĺrek.

Kłizbiztonság: térfigyetcí kamerák, rendőrnap, rendcírkapitányi beszámo[ó,

rendőrségi hírek, polgártírnap, az uj rendőrkaptány bemutatása, közvélemény-

kutatás a közbiztonságról, a polgárőrség hírei, az áldozatvéde|'mi - bűnmegetőzési

program rendezvényei, a kábítószer egyeztetcí fórum Ülései, közbiztonsági

felhívások, stb.

lskolai és óvodai eseményekn :hírek: erdei iskola, baltagás, jó tanutók kitÜntetése-,

néptánc gá[a, ovi[impia, zeneiskolai hírek, diákotimpia, ku[túrák ta[átkozása,

sorversenyek, az összes iskola és óvoda bemutatkozása a beiratkozás a[ka[máva[,

környezetvédelem az iskolákban, új óvoda építése a Százados negyedben, iskolai

mentor programok, fejlesztések, tanuszoda, diplom.égsztás, bötcsődék további

fejlesztése, tudósítás óvodai és iskolai ünnepségekrcĺt, iskoIai sportsikerek,

kití'jntetések, sportversenyek, ovisok rajzkiátlítása, iskolai évfordulók, stb.

Nézőpont rovat: a képviselő-testÜtet képvisetőinek véteménye a következő

témákban: térfigyető kamerák, szociá[is támogatási rendszer, bevándorlás, az

óvodák működése, a csökkenő adóterhek.
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Utca hangja rovat: szociális támogatási rendszer, drogszemét, Teteki piac és

környezete, bevándorl'ás, térfigyető kamerák, a KÉK Pont EgyesÜtetrő|'

Portrék, interjúk: Kovács Ákos Józsefváros új díszpolgára, Mo[nár Gábor

Józsefváros rendőrkapitánya, Dr. Koroknai András, az Auróra utcai szakrendelő

fc5igazgatója, Stenczinger Csi[[a, a Józsefvárosi lgazgatói Munkakozösség vez-etője,

józsefvárosi rendőrkaratékák, Sánta Ferenc hegedűművész, Aprianov Zakriás

galoppidomár, Rebicek Gerd karatemester, Józsa Mĺháty szkanderbajnok, Bátint

Attita jégkorongoző, Regoczy Krisztina jégtánc vitágbajnok.

Szociális segítség: új idősktub építése, konferencia a lÉtEK-programró[, párbeszéd

a szegénység e[[en, Létek-Ház, Étetmentő pont, közfogtatkoztatás, mentorprogram,

áttásbörzék a Kesztyűgyárban, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása,

jótékonysági rendezvények, stb.

Jeles napok és megemtékezések: Nemzeti tsszetartozás Napja, Március 15.-i

ünnep, Emtékezés Tormay Cecile-re, a Magyar Ku[túra napja, holokauszt

emléknapok, Bauer Sándor emlékezete, a kommunizmus áldozatainak emléknapja,

stb.

Lakossági fórumok: Közbiztonsági fórum, Magdolna Negyed EgyesÜlet fóruma, az

Európa Belvárosa Program folytatása, Bértői Kisokos a Magdolna negyedben,

Palotanegyed stb.

KözterÜiet.íeiÜgyeiet: hírek (terek őrzésérói, kutyafuttatókró[, íejlesztésekrői,

ingyenes parkolásró[, szigorításokról), közlemények, interjúk, kitijntetések, stb.

Katasztrófavédelem: tűzesetekről, a tűzoltók eredményeirő[, gyakorlatozásairó[,

ottásokról és mentésekről, lakosságvédetmi intézkedések az önkormányzatná[, stb.

tdősek klubjainak rendezvényei: juniá[is, zenei fettépők az idcísklubokban,

újévköszöntő, farsang, siiteménysíitő és főzcíverseny, névnapi bálok, Vers- és

prőzaírő Verseny, táncverseny, képviselők az idősek klubjaiban, stb.
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Egés:.:stii'ig.:li fel.;ilágosĺtás: diabétesz oktatóprogram, nefrotógiai szakrendelés, új

orvos bemutatkozása az Auróra utcai szakrendelőben, szűrőszombatok, kismama

ktub, hasznos tanácsok, stb.

Felekezetek hírei: PÜnkösd ĺlnnepe,' Hit pajzsa díj, Jőzsef.napi búcsÚ, egyházi

fejlesztések-fetújítások, jeles napok, rendezvények, események, évfordulók,

egyházi Üzenetek, útravalók, stb.

Nekrológ: Aprianov Zakriás a legsikeresebb galoppidomár, Hatter Terézia, a
Józsefvárosi Egészségiigyi Szotgátat dotgozója

Helyi érték: Bródy-piknik, zöld udvarok létesítése a társasházakban, események az

orczy-parkban, Hollywoodi forgatás a kerületben, Teleki téri fesztivát, turisztikai

eredmények, egyházi beruházások a kerÜtetben, tájékoztatás közösségi kertek

működéséről, helytörténeti írások, műemtékvédelem, koszorúzások (kommunizmus

áldozatai, vitágháború á[dozatai, Bauer Sándor, Tormay Cecite), emtéktábták

avatása (Dr. Csapó Veronika) stb.

Szórakęztató és kulturális rendezvények: Budapest100, Sakura ĺjnnep, kiáttítás

megnyitók, kultúra napi programok (Navracsics Tibor a Gatériában), tudósítás a

Turay Ida Színház főbb elcíadásairót, tudományos játszóház, Kesztyrĺgyári

programok: Hangolj 'rá, Család nap, Bolhapiac, stb.n Párbeszéd háza programjai.

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: tudósítás Zene-fere- programokról, a

Százados úti Művésztelep művészeinek kiáttításárót, további kiáttításokró[,

könyvbemutatókról, díjkiosztásokról, Magyar Naptó könyvesbotti rendezvényeirő[, a
szabadegyetem etőadásairól, klubkártya .promóció, interjúk, a gatéria

programjainak heti ajántója, stb.

. H13 - Diák és Vállalkozásfejlesztési Kłizpont: tudósítás a jelentősebb

rendezvényekrőt és etőadásokrót: munkaÜgyi roadshow, inkubációs ptogram,

diákönkormányzatok tatátkozója, Józsefvárosi Üzteti Ktub, Európai |fjúsági Hét,

fiatat váltatkozók konzultációja, startup konferenciák, fotó és festménykiáttítások,

akadémiák, irodalmi szalon, uniós pátyázati segítségnyújtás, stb.
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Programajánlók és programbeszámolók: Kesztytĺgyáń programok, FiDo téri

programok, Erkel Színház, Százados úti művésztelep, olasz Kultúrintézet, Corvin

mozi, Kossuth K[ub, Uránia mozi, Nemzeti Múzeum, civil szervezetek rendezvényei,

1ásziőműzeum kiáttításai, Turay lda Színház, Potgárok Háza, Természettudományi

Múzeum, FÜvészkert stb.

Szolgáltató rovatok: ol'vasói leve[ek, receptek, egészséges étetmód tanácsok,

szépészeti tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, rejtvény.

o Hirdetmények: tórsashózi kamera-póIyózat, a JESZ tójékoztotói, allóshirdetések,

páIyózati felhívósok, parkolósi vóItozósok, forgalmirend-vóltozások, az

önkormónyzat meghívói, tójékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek

hirdetményei, bérlakás-páIyózatok, Józsefvóros Kórtya-elfogadóhelyek, órverési

hi rd e tm é ny e k, i n gy e n e s szű r őszombato k, i ngy e n e s képzé se k.

2015. jútius hónapjában 3 alkalommaljelent meg, lapszámonként 16 otdat terjedelemben.

Az atapító önkormányzat. az atábbiakban határozta meg a tap cétját és jettegét:

,,a Józsefvóros Ĺljsóg önkormányzati, közszolgóIati, kijzművelődési és a lakossóg

hiteles tójékoztatósóra alapított időszaki kiadvóny, amely a Vlll. kerüIeti lakossógot

Ieginkóbb érintő helyi és közügyekben rendszeres tájékoztatóst nyĹljt, beszómol a

testüIet legfontosabb döntéseiről, A lap köteles közöIni a jegyzói közleményeket,

felhívósokat, rendeleteket. A lap feladate továbbá, hogy e kerület kulturális és

közmíjvelődési éIetérőI tójékoztatóst nyújtson' megnyilvónulási lehetoséget adjon a

kerületben mĹiködő nagyobb egyhózi gyĺJlekezeteknek, a nemzeti és etnikai

kisebbségek kulturóIis jogai érvényesítésének, és beszamoljon az onkormónyzat

i ntézményei ne k é leté rő I,, .

A fÜggetlen, kĺizéteti kiadvány a kerĺilet legtöbb háztartásába és közintézményébe

eljutott. A hirdetési felÜletek értékesítésével az újság az önkormányzat és a Józsefvárosi

Közösségi Házak Nonprofit Kft. számára reklámbevételt is termelt.
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A papír alapú iriformációhordozóvat párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros

internetes hontapját (www.iozsefvaros.hu) és a Facebook közösségi oldat

(www.facebook.com/iozsefvaros.hu) megjelenéseit is. A weblapon naponta 3-4 új hír

jetenik meg. A szerkesztőség gondozza továbbá a Józsefváros alkalmazást is, amelynek

ktiszcjnhetően mobileszközokrő|' is elérhetők a kerÜlet hírei, programjai és az Ügyintézéshez

szükséses i llfoľnrációk.

Hetente 2-3 kisfilm is készüt a mai online igényeknek megfelelően f-4 perc közötti

terjedetemben. A jozsefvaros.hu oldaton és Józsefváros Facebook-otdalán megjetencí

kisfilmek rövid, lényegre törcí anyagok. A videók tartalmilag cisszhangban á[[nak a többi

médium híranyagaival, többségÜkben a hetyi kulturális és közéteti eseményekrő[

tájékoztatnak.

2015. iúlius

A szerkesztőség a fent em|ített médiumok me||ett további grafikai munkákat is végzett:

o P|akátok, f|yerek, grafikai munkák -f|yer is készĹj|t az Auróra utcai szakrende|ő fe|újítás a|atti

betege||átásáró|.

Eredmények

A hivatalos kcizlemények, a programajántók és a hĺrdetések gondozása és közl'ése mellett a

ĺ6 oldalas hetĺ kiadványban július hónapban 6í cikk jelent meg. Ezzel a kerületben étők

számára a legfontosabb hetyi információforrás vo[t. Eme[lett igyekezett ertísíteni a
józsefvárosiak identitástudatát, és biztosĺtani a papír alapon való minél szélesebb körű

tájékozódás lehetőségét azok szárnára, akiknek erre nincs más módjuk.

A jozsefvaros.hu honlap a frissÜtő hírek - július hónapban 68 cikk - mellett megjelenítette

az önkormányzati határozatokat, a rendeleteket, az önkormányzati intézményi és

gazdasági társaságokat éńntő információkat és az önkormányzati és államigazgatási

hatósági ügytípusokat is. Ezeket a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel,

Ügyintézőkkel és tetötthető nyomtatványokkat összekapcsolva közzétette a közérdekű

adatokat, mindezt kiegészítve teljes archívum- és RSS funkcióval, Facebook-integrációval,

kerületi programajánlókkat, szavazással kapcsolatos adatok közzétételével,

keresőfunkcióval, stb.



.*

Főbb témák

A kerÜteti étet kĺltönböző vonatkozásaĺrót a Józsefváros újság és a társult médiumok 20,ĺ5.

jútius hónapban az atábbi témákban tájékoztatták a lakosságot (a tetjesség igénye nétkÜt):

. önkormányzati hírek: idegenrendészeti eltenőrzések, társasházak megúju[ása,

közbiztonsági fórum, gyermekétkeztetés, elismerések, köztisztvisetők Ünnepe,

intézményi felújítások, a Kábítószer Egyeztető Fórum sajtótájékoztatója, szociális

étkeztetés, parkolás, Gatéria Negyed, kutturális kapcsolatok ápotása stb.

. Események: Pátyaválasztási nap, lakossági fórumok, Palotanegyed Fesztivál, Görög

est, józsefvárosi mtivészek kiáttítása, 99 buszos rendezvény, Köztisztvise|'ők napja,

Lecsó-fröccs fesztivál, kiáttítás a rendszerváltásról, családi kiáttítás, emtékvonat

indítása, Semmetweis-nap, nyílt napok, megem[ékezések, ünnepségek, kiáttítás

megnyitók, kitÜntetések átadása, idősktubok programjai, stb.

. KerÜleti fejlesztések: társasházak fetújítása, új nagyberuházás a kerÜletben,

energetikai fejtesztések a óvodákban, társasházak belső tereinek fetujítása, ktinikai

osztátyok megújutása, közösségi kert fejlesztés, utcák és terek virágosítása,

ingatlan fetújítások, stb.

. Fővárosi hírek, fejlesztések: új buszok forgalomba á[lĺtása, nosztatgiavonat

indítása, rendőrségi hírek, kutatás.fejlesztési központ, új trolibuszok érkeztek

Budapestre, valamint rendszeres beszámotó a főváros fontosabb híreirőt.

. országos kérdések: Csatádi otthonteremtési Kedvezmény, határzár, bevándorlás,

viharkár, va[amint egyéb kormányzati hírek.

. Közbiztonság: közbiztonsági fórum, idegenrendészeti razzia, kozúti ellenĺĺrzések,

k<jrzeti megbízottak bemutatkozója, a kábítószer egyeztető fórum tájékoztatói,

rendőrségi hírek, kerékpár regisztrácĺós program, a polgárcĺrség hírei, stb.

. |skolai és óvodai események, hírek: energetikai fetújítás az óvodákban, fiatalok

mentorálása, nyári gyermekétkeztetés, sportudvarok kihasznáttságának növelése,
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óvodai épí;lei' í.,.'il'':í:;'156ĺ1, erdei iskola, nyárforc|u[ó a Vajdában, vízilabda oktatás a

Losiban, stb.

Nézőpont rovat: a képvisető-test[jtet képvisetőinek véleménye a következő

témákban: biztonsági hatázár az ország déti határszakaszán.

r Utca hangja rovat: biztonsági határzár az ország déti határszakaszán.

. Portrék, interjúk: a körzeti megbízottak bemutatkozója, Shihan Rebicek Gerd,

otáhné Horváth Krisztina. kelmefestő.

. Szociális segítség: hátrányos helyzetű nők segítése, új idősktub a Palotanegyedben,

szociátis étkezés biztosítása a kerijleti takosoknak, nyáń gyermekétkeztetés, családi

otthonteremtési kedvezmény, hátrányos helyzetű gyermekek mentorátása, stb.

. Jeles napok és megemlékezések: Semmelweis.nap, Pátyaválasztási Däp,

emtéktábta Zeidler Antalnak, köztisztvisetők napja, emlékvonat indítása, kiáttítás a

rendszerváltásrót, juniális, stb.

. Lakossági fórumok: Kĺizbiztonsági fórum, a Magdotna Negyed EgyesÜtet fóruma,

stb.

. |dősek klubjainak rendezvényei: bővÜtő nappali eltátás, juniá[is, sakkverseny az

idősek klubjában, stb.

. .Nekrológ: Ha[[er Teréz'ia, a Józsefvárosi EgészségÜgyi Szotgátat dolgozója.

. Helyi érték: Nokia beruházása a kerületbe, zcild udvar a Gyulaiban, párakapuk

működtetése, sportudvarok kihasználtsága, Magdotna közösségi kert fejlesztése,

kulturá[is kapcsoIatok bővítése, Népszínház utca virágosítása, Kortárs Gatéria

Negyed, Fókusz Női Közösségi Központ, stb.

. Szórakoztató és kulturális rendezvények: Pályaválasztási träP, Palotanegyed

Fesztivál, Görög est, józsefvárosi művészek kiáttítása, inkubációs program,

Lecsófröccs Fesztĺvál, Csatádĺ kiáttítás, Ĺászlóműzeum kiáttítása.



Józsefvárosi Ga1éria és Rendezvényközpont: EgyÜtt kiáltítás, Húszéves

ZászLőmuzeum, a galéria programjainak heti ajántója, stb.

H í 3 - Diák és Vállalkozásfejlesztési Ktizpont: tudósítás a jelentősebb

rendezvényekrtít és előadásokról: inkubációs program.

Programajánlók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi

Gatéria programjai, a H13 inkubációs programja, zászlomuzeum kiáttítása, stb.

Szo1gáltató rovatok: receptek, egészséges étetmód tanácsok, szépészeti tanácsok,

kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

Hirdetmények: rendőrségi regisztráció, a JESZ tájékoztatói, á[láshirdetések,

pátyázati felhívások, a tűzoltóság hirdetménye, az önkormányzat tájékoztatói,

felhívásai, köz[eményei, civil szervezetek hirdetményei, bértakás-pályázatok,

árverési hi rdetmények, ingyenes képzések.



5. Keszty{ĺgyár Kozosségi Ház

Üzemettetés - Kesztyűgyár Közösségi Ház

2015' január 1. és 2015. jútius 31. közc'ti az atábbi t'izemeltetési fetadatok kerÜttek

végrehajtásra:

. A Homok utcai sportudvar ki.]lső homtokzatának minĺĺsége teromlott, ezért a maradék

vakolat leszedésére és újrarakására volt szÜkség.

. A Magdolna negyed program |||. keretében az önkormányzati beszerzések folyamatosan

zajtik.

. A Tükör teremben tévő támpatestek minőségi fénye nagyon visszaesett, a lámpákba az

izzók cseréje nem volt lehetséges, mert az izzok beszezése nem lehetséges (gyártása

megszűnt). Ennek következtében a vitágító testek 1/3.nak cseréje történt meg. Valamint a

gipszkarton fatak javítása és festése történt meg.

- Az akadálymentesítés következtében táthatósági matricák beszerzése történt ffi€9,

mettyet könnyebbé tesszÜk a gyengén tátók köztekedést a Köztisségi Házon betilt.

- A Kesztyűgyár Közösségi ľ|ázban június hónapban megtörtént az összes tűzje|ző

berendezés cseréie. A cserére azért vott szĹikség, mert a rendszer elavult, szavatossági

ideje tejárt.

- A Pince tisztasági festése történt meg' a stúdió festése befejeződött. Valamint Caleo

infrás padtófűtés telepítése történt meg, valamint padlószőnyeg kerÜlt a burkotatra.

- Továbbá egy Űj hetyiség kialakításra került sor gipszkarton berakásával, ajtó

beépítésével, mely a ház további tereit növeli.

. A pincében mozgásérzékető támpák lettek felszerelve a kĺinnyebb táthatóság érdekében,

továbbá elektromos vezetékek és szerelvének felszerelése történt meg.

- A Közösségi házban tatátható tift berendezés Üzemetési ideje lejárt, ennek megújítása

érdekében vizsgáztatásra volt sziikég.

. Az internet teremben a hałogén vitágítás részleges fetújítása ttirtént meg.

- Hangszigete[ő fÜggöny felszerelésére kerÜlt sor az internet tere és a zsibongó

kĹ]tö'nvátasztása végett.



- A piros oktató terem részteges átatakítása történt meg a mentor program kcjttözésének

érdekében.

- Rajz terem átatakítása történt meg: női foglatkoztató hetyiség kialĺtására volt szÜkség

(mosdó, csaptelep beszerelése). Majd a későbbiekben a Bárka színház munkatársai kerĺjltek

elhelyezésre a helységben.

- A Magdotna utca 47. szám atatti hetyĺség hasznátatba vétete.

- Az e[ső fétévben összes tűzoltó készÜték időszakos vizsgájára volt szĹJkség.

- Jútius hónapban a Közösségi Ház visszakapta a Józsefvárosi VárosÜzemeltetési

Szotgátattól a bértet hetyiségeket, így a megvalósítók és a Mentor program átköttöztek

abba az épÜletszárnyba. A tetjes informatikai rendszer kiatakításra kerÜlt ebben a részben.

Szigony utcai raktár helység

A raktárakban eIhelyezett bútorok, adományok tárotása bĺztosított.

A raktárak rágcsátó és rovarmentesítése folyamatos

A Szigony utcai raktárba tettek szállítva és küton zárt helyen letárolva a Bárka színház

technĺkai eszközei te[tár szerint'

Dankó utcai Sportudvar

A Sportudvar nyitva tartása május 4.töt 10-tőt 18 óráig biztosított.

A Sportudvarban tatátható kerítésére tabdafogó hátót szeretti']nk fet.

A Sportudvarban tatátható ivókúttót vízvezetéket építtetÜnk ki a Magdotna utcai közösségi

kerthez.

A Sportudvar takarítása, a kert fűnyírása folyamatos.

Homok utcai Sportudvar

A Homok utcai bejárat homlokzatnak részleges javítása (vakotása) elkészij[t.

A sportudvar sóderes vízelvezetcíjének hátóvat va[ó takarása elkésziilt.

Az udvar tabdafogó kerítésének javítása folyamatos.



Az udvar takarítása áttandó.

Programok

Játékos tudomány - A fizikai csodái cĺmű kiállitás

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 7015. február 2. és 6. köztitt egy interaktív kiáttítást

szervezett áltatános és középiskolások részére. A program során a természet tcirvényei

jelentek meg szokatlan, látványos módon, melynek interaktív bemutatására az iskolákban

nem minden esetben van lehetőség' Fontos, hogy nemcsak bemutatja a jelenségeket,

hanem érthetően meg is magyarázza.

A kiáttításon etőtérbe volt helyezve a .Nemzeti Alaptantervhez való kapcsotódás.

^ 
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1. Érdekes fizikai je|'enségeket játékosan bemutató eszközök. (gravitáció, fény, hang,

e[ektromosság, .mágnesesség stb. )

2. Ügyességet, gyorsaságot, koncentrációt próbára tevő eszközök.

Ittúziók gatériája.

ordögl.akatok és togikai játékok.

5. otthon saját kezűteg eIkészíthető .kíserletek bemutatója.

A kiáttítást 9 és 16 óra között minden tátogató ingyenesen tekinthette meg.

ýervezett csoportok is érkeztek a kiáttítás rnegtekintése érdekében, mintegy 280 áttatános

és kcizépĺskotás diák csodálhatta meg a fizikai eszközöket. (Lakatos Menyhért Áttatános

Iskota és Gimnázium, Németh Lásztó Áttatános Iskola, Leövey Ktára Közgazdasági Szakiskota

és Szakközépiskola, Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani |ntézmény és

Á[ta|'ános |skota, Molnár Ferenc Áttatános |sko[a, Szent Benedek Gimnázium , Szakképző

|skola és Koltégium Budapesti Tagirrtézménye, Amerikai Atapítványi óvoda, Áltatános

Iskota, Gimnázium).

Húsvéti játszóház

3.

4.
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2015. ápritis 3.án 1ó és18 óra közôtt a húsvéti Ünnepekhez kapcsolódóan egy olyan

közösségi détutánt szerveztijnk, ahot minden látogatónak tehetősége volt fetkészÜlni az

Ünnepekre.

Húsvéti dekorációkat készíthettek, valamint tojásfestés és tojáskeresés is a program részét

képezte. A programon részt vettek a Reményt a Gyermekekért Közhasznú Egyesĺllet

munkatársai is, akik saját ötleteikkel növelték a kézműves feladatok színvonalát.

Projekt neve: Zárt csoport

Zárt csoportunkat rendhagyó módon a Magdolna negyedben, és a kerÚletben tatátható

áttatános iskotáknak szerveztÜk ĺdén is. Szóróanyagokkat, ptakátokkal kerestÜk fel az

iskoták igazgatóit, tantěstÚletét. Több úgymond demo fogIalkozást tartottunk, ahoI

betekintést nyerhettek a tanárok a foglalkozásró[, és megismerhették azokat a

technikákat, metyeket a foglakozáson alkalmazunk' A megfelető etcíkészÜlettel szoros

egyÜttműkridés alakulhatott ki.

,,A környezeti neve!és ótfogó célja, hogy e!ósegítse a tanulók környezettudatos

mogotartósónak, életvitelének kialakulósót annak érdekében, hogy a feInövekvo nemzedék

képes legyen a környezeti valsag elmélyüIésének megakadalyozósóra, elősegítve az éIo

természet fennmaradásót és a tarsodoLmak fenntorthato fejlodését. A fenntorthatoság

pedogógiai gyakorlota feltételezi az egész éIeten ot tartó tanulóst, omelynek segítségével

olyan tójékvzott és tevékeny óllampolgórok nevelodnek, okik kreatív, problémamegoldó

gondolkodósmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a tórsadalom,

a jog és a gazdasóg terén, és felelos elkötelezettséget vóIlalnak egyéni vagy ktizös

tettei kben. " (NAT 243 / 2003)

Az iskola adta tehetĺíségeket kihasznátva, napközi keretében sikerÚlt a gyermekek

megszólítása. A fogtatkozások eredményként nehéz megátlapítani, hogy milyen tudásfokon

sikerÜlt a hattottakat etsajátítani, de a tanárok visszajelzése is azt mutatja, hogy a

gyermekeknét gyakran térnek kĺ a tanórákon az il'yen jettegű kérdésekre, mely már

önmagában eredménynek számít. Elsősorban két korosztályra bontottuk a ,,Zárt csoport''

tematikáját. Atsós- i[letve felsős á[ta[ános iskolások részére tartottunk interaktív

fog[atkozásokat Power point.os bemutató segítségével.

Cé[unk:

. a környezettudatos magatartás és étetvitet megismertetése

. a szemétyes felelősségen alapuló takarékos magatartás és életvitet

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti fetelős magatartás, annak

megőrzésének igénye és akarata

1í-, L-
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- a természeti és épített környezet szeretete és védelme, a sokféleség őrzése

- a gtobátis összefÚggések megértése

- az egészséges életmód igénye és etsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket

Fontosnak tartjuk a környezeti változók, környezetvédelem és egészséges életmódra való

nevelés szÜkségességét, metyet szakembereink segĺtségéveI tudatosan fetépĺtett

progresszív technikákkaI bemutatjuk a gyermekeknek.

A foglakozásokon 1ó0 gyermek vett részt.

Program neve: Hip-hop foglalkozás

,Kĺj[ső megvatósító: Dance Force táncstúdió

Hetente 5 alkalommal, alkalrnanként 1-1,5 orában ingyenes táncfoglalkozás Hip-hop,
Stomp, Krump, Locking-popping, Etectric boogalo, New styte, Musical, Modern stílusokban
oktatnak a kerÜlet gyermekei részére.

Bemetegítési tec'hnikákat, atapgyakortatokat sajátĺthatnak €l, basic és szabad

koreográfiákat, stítust, elcíadásmódot, karĺzmatikát, tjttcizködést is tanulnak a gyermekek.

Fe'ttépések: fO15. március 28' {Teteki Tér), Tv Riport (htĺp:/lnava.hu/id/2lą3lsą/ )

Jetenleg is a minden év.ben megrendezésre kerijtő a 2 napos Kesztyűgyári napokra
készijtĺjnk közet 60 táncossal.

Nyárĺ napkłizis tábor

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvisető-testÚlete 96/f01f. (|||' ff,) sz.

határozatában úgy ciontött, hogy a nyári napközis tábor helyszínéÚl a Kesztyűgyár

Kcĺzösségi Házat jetötte kĺ, a Dankó utca ,|8. és a Homok utca 7. száma alatti sportudvarok,

valamint az orczy -park használatáva[.

Az idei nyári napközis tábor 20í5. junius,16-án indu[t, mety 10 hétig, augusztus 19-ig tart.

GyermekfelÜgyeletet és sokszínű programokat biztosítottunk 8 órátót 16 óráig.

|ntézményÜnk koordinátja a nyáń gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fetadatettátást is a

Józsefvárosi Szociális Szotgáttató és Gyermekjótéti Központtat kĺjzös egyÜttműködésben'

Jútius hónap végéig í 50 gyermek jelentkezett a közösségi ház nyári napkcizis táborban,

me.[y naponta 110-120 gyermek részvétetét jetentette. A jetentkezett gyerekeket több

kisebb csoportba helyeztÜk et (í0 év alattiak és 10 év fetettiek). A csoportokban két-két fő

áttandó fetÜgyeletet biztosított a gyermekek számára, összesen hat fő gyermekfelÜgyeletet
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hajtott végre, illetve hat fő animátor, valamint további négy programkoordinátor

biztosította az adott nap programjait, és feladatait. A gyermekek étkeztetése napi három

alkalommal zaj[ott, ametyben segítségÜnkre volt a Lakatos Menyhért Áttatános |skota

ebédtője.

Az etső héten ismerkedős játékokkat talátkozhattak a gyermekek, hiszen kĺemelt célunk

vo[t, hogy mind a nevetők, mind a gyermekek megismerjék egymást. A Kotibri Színház négy

alkatommal mutatta be az érdektődő gyermekeknek a 99-es busz projekthez kapcsotódó

.ĺnteraktív darabját. Számos program állt a gyermekek részére: kézműves foglalkozás, foci

edzés, tábtás játékok, ti.icscik zene, sportfogtatkozások, bűnmegelőzési előadás, hip.hop

fog[alkozás, néptánc fogtalkozás, zeneszoba.

Június 18-án az egész csoport a Margit szigetet látogatta meg, ahol megcsodálhatták a

szökőkút zenei játékát, a mini állatkertet, a nagyréten hatalmasat játszhattak és végÜt a

szigeten tatátható játszótér elemeit próbáthatták ki.

.jrillius 19-én dételőtt a Múzeumok éjszakájához kapcsolódóan a Természettudományi

Múzeum erre az alkalomra felá|.tított interaktív fogtalkozásait nézhették meg. Détután egy

hagyományőrző csa[ádi napot szerveztíjnk, ahoI jurtákban mesét ha[[gathattak, régi

eszközöket, hangszereket ismertek meg és bőrdíszműves fogtatkozás keretében karkötőket

készíthettek. Népi játékokat mutattak be az animátorok az érdektődőknek.

Június f{-én Tréfás sportok kavatkádja keretében vicces sportjátékokat próbáthattak kĺ, s

aki összegyűjtötte a 10 atáírást, az kapott 3 db tombolát, melyet a délután fotyamán

sorsottunk ki. Szabad testsútyos edzést szervezti'ink a gyermekek részére, kÜlső megvalósító

segítségéve[.

Június 25-én a Veresegyházi Medveparkba látogatott kÜlön busszaI a teljes csoport.

Június 30-án a Minipotiszba kirándultak a gyermekek, ahol kĺjtönböző foglalkozásokat

próbáthattak ki. Ez egy egyedÜlátló interaktíV kiáttítás gyermekek számára. Folyamatosan

megújutó helyszíneken a kicsik egy teljes mértékben az ő méreteiknek megfelelően

fetépített városban egy időre betebújhatnak a felnőttek bőrébe' Kipróbáthatják magukat a

nagyok áhított világában, így olyan tevékenységekben is részt vehetnek, amelyektől

többnyire tiltva vannak.

Július 7-án az Elevenparkba tátogatott e[ a csoport, amety városunk egyik tegnagyobb

kiterjedésű fedett játszóháza. Számos eszközt próbáthattak ki a gyerekek: trambulin,

falmászás, hatalmas fetfújható légvárak, csúszdák, mászókák.



Jútius 3-án a Hangolj rá! zenei programunk következtében a vá[[atkozó kedvűek

bemutathatták tánc- és ének tudásukat, melyet egy három fős zsűri értékelt, s díjazásban

részesítette. Minden jetentévő jégkrémet kapott ajándékba.

Jútius 7.én a Gettérthegyi csúszdaparkba kirándutt a csoport, ahol számos játék áttt
rendeIkezésre. Emel[ett szabadtéri játékokat játszhattak a nagy szabadtérnek

köszönhetően. A helyszínt a 4.es metróval kozetítették meg, mely sok gyermeknek okozott

életre szótó étményt, hiszen többen nem utaztak még ezzel a tömegközlekedési eszkcjzzel.

Jútius 9.én a kiscsoport a Tropicariumban járt, a nagy csoport pedig a Csodák pal'otájának

kiáttított tárgyait tekinthette meg.

Jútius 1ó.án a Budakeszi Vadaspark tátványosságait tekinthették meg a gyermekek. KÜtön

érdekesség volt a nemrég szÜletett vadmalacok varázsa'

Július fl-én az egyik csoport a Nemzeti Múzeum kiáRítási elemeit tekintette meg, a másik

csoport pedig az Elektrotechnikai Múzeum érdekességeit fedezhette fel.

Jútius 23-án Szentendrére utaztak, ahot a Skanzen minden tátványosságát megtekĺnthették.

Jűtius f4-én KRESZ.napot szervezttlnk, me[y keretében teszte,ket töttöttek ki, kerékpárokat

szerelhettek, megisrnerhették a kötelező táthatósági eleme.ket, s egy Ügyességi KRESZ

pátyát is fetáttítottunk, melyet mindenki bemr.ltathatta a tudását.

Jútius 30-án cserétt a csoport: a nagyok a Tropicariumban nézhették meg a tengeri és

vízben étő étőtényeket, a kicsik .pedig a Csodák patotájában vettek részt az izgaImasná[

izsaImasabb kísérletekben.

Egészségnap a Kesztyűgyárban

Budapest Főváros V||t. kerÜtet Józsefvárosi tnkormányzathoz ,,Budapest.Józsefváros,

Magdolna Negyed Program Il|.'' című projekt keretében meghirdetett ,,Sport, szabadidő,

egyéb |'akossági programok'' témáju és MNP-|i|.PA/ 03/04 kódszámú program

megvatósítására ,,Egészségnap a Kesztyűgyárban'' címmel pátyázatot nyújtott be, mely

esetében f79 061 Ft támogatásra érdemesnek ítétte.

A mini-projektĺjnk cétja az vo[t, hogy egy otyan projektet valósítsunk meg a résztvevők

számára, ahol olyan programokat szervezünk, ametyek etősegítik az egészséges életvitelt,

továbbá, hogy az itt étő családokat az egészségmegőrzésére ösztönözzúk. Ezen betÜt a

családok az előadások, illetve a programok során olyan mindennapi megoldási stratégiákat
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sajátítsanak e[, amelyekkel megőrizhetik Vagy megetőzhetik a megbetegedések számát a

közvetlen környezetÜkben.

Az ,,Egészségnap a Kesztyűgyárban'' elnevezésű rendezvényÜnk 2015. június 1f.én kerÜlt

megrendezésre.

A rendezvény etőtt fetkerestÜk a Magdotna-negyedhez szorosan k.apcso|.ódó inłézményeket,

lakossági épÚ[eteket, ahot meghirdettük programjainkat. A helyi, hetente megjetenő

lapban, a Józsefvárosĺ újságban megjetent a felhívásunk.

A programok két cétcsoportot céloztak meg:

Gyermek programok

a. Kis és nagymozgásos koordinációs akadátypálya: a kÜtönböző feladatokbót összeáttított

pátyán a gyerekek egyensúly érzékére, szem-láb koordinácĺójukra,

szenzomotorosképességÜkre testérzéketésijkre és kitartásukra volt tehetőség. A gyerekeken

kívÜ[ számos feInőtt is kipróbátta az akadálypátyát.

b. Miért szÜkséges a fogápotás? - etőadás. Semmelweĺs Egyetem Fogorvostudományi Kar

Fogászati és Szájsebészeti oktató |ntézet Prevenciós osztályának Ktinikai fogászati

higĺénikus szakemberei tartottak egy óvodás csoportnak prevenciós, interaktív előadást,

ahot ajándékba kaptak kÜtönböző matricákat és fogkrémet is.

c' Cakkumpakti Színház egy éIoszereplős és bábokat is felsorakoztató előadást mutatott be

a helyi óvodás csoportok számára.

FeInőtt programok

a. A Józsefvárosi Egészségügyi Szotgátat munkatársa vérnyomásméréssel és egészségÜgyi

tanácsadással gazdagította a programok skátáját.

b. Zumba: Fontosnak tartjuk, hogy mindenki egyÜtt sportoljon, táncoljon. Fetnőttek

részére azért előnyős ez a mozgásfajta, mert javítja az áttóképességet, és megfetelő

kondíciót biztosít.

c. Zotdség-, gyÜmölcssaláta készítése: Egészséges táptátkozás egyik atapja a zöldségek,

gyÜmötcsök rendszeres fogyasztása. Ehhez bĺztosítottunk egyszerűen elkészíthető receptek

segítségévet satáták etkészítését.
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d. A program ideje alatt lehetőség volt véradásra, a Magyar Vĺjröskereszttel közösen

egyÜttműködve. 29 fő véradó jelent meg, melybő,' f0 f ő adhatott vért.

tsszegezve a nap eseményeit, remétjÜk, hogy etindíthattunk olyan váttozásokat, melyek

hozzájáruInak a MagdoIna negyedben étők egészséges étetmódjához. š

Zeneszoba

A projekt idcítartama (2015. jútius 6.24.) és a résztvevők életkorĺ sajátosságai miatt

elsősorban a zene, mint kapcsolat és a zene kommunikációs lehetőségeire fordítottunk

nagy hangsúlyt.

A programon résztvevő gyerekeket megismertettÜk a zene a[apjaival, és alapegységeivel a

dallam és ritmus hangszerek közti fő kÜtönbségekket és a zeneelmétet atapjaiva[.

A fogtakozások elsődlegesen gyakorlati foglalkozások voltak, ahol a gyerekek két csoportba

osztva kérdezz-felelek stílusban, azonos hangszer készlettel gazdátkodva, kommunikáttak

egilmással. Fontos r',ott megtanulni, a rnegfele[ő hangszerek dinamik.áját, a szünet

funkcióját a zenében, az egymásra figyelést, a hangsúlyozást. Ezeken az elsődleges

tanutási alapokon tút népdatokat énekettünk a fogIaIkozásokon.

.Fe[hasznátt eszközök:

A program során kannát, gitárt, kalirnbát, csörgőt, használtunk bemutatva először a

hangszerek alapvetcí tulajdonságait és tehetőségeit, vagy mint dallamhangszer, vagy mint

ritmushangszer Vagy mindkettő. A program etején két csoportba osztottuk a gyerekeket és

mindkét csoport kapott egy gitárt, egy kalimbát, egy kannát és annyi csörgőt ahány gyerek

.hangszer nétkijl maradt a csoportban.

Elcjször körbe adtuk a hangszereket és mindenki kipróbáthatta va[amennyit, majd

választhatott, hogy melyĺkekkel szeretne részt venni a fogtatkozáson. A hangszereket

váltottan használtuk a csoportokon belÜt, hogy m,indenkĺnek alkalma legyen kipróbátni

.minden hangszert egyaránt. Etőször egyszerűbb ritmusgyakorlatokon keresztÜ[

,,beszélgetett'' egymással a két csoport kĺalakítva, egy olyan egyszerű ritmusképtetet,

amire ráépÜthetnek a da[lamok.

Miután kiatakítottuk az egyszerű dattamokat és megvolt a ritmusszekcĺó, mondókákat

illesztettljnk az adott zenéhez, így gyakorolva az új datokat.

Meghívott zenészekkel a rnár gyakorott program szerint, gyerekdalokat és népdalokat

néztĺjnk ahol a hangszeres tudás helyett a dalok megélése volt a fő szempont.
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l' próbateremben bemutatásra kerÜltek elektromos hangszerek és egy komplett zenekari

aIapfe[szerelés.

A beszámoló szerves része a fényképes dokumentáció, melyen látható, hogy egyedi sikeres

program tudott megvalósuIni.

Pályaorientácios szakmai nap

Budapest Főváros V|||. kerÜtet Józsefváros onkormányzathoz,,Budapest-Józsefváros,

Magdo|'na Negyed Program |||.''című projekt keretében meghirdetett ,,Sport, szabadidő,

egyéb takossági programok'' témájú és MNP.|||.P^l03/5 kódszámú program esetében 283

881 Ft támogatást bĺztosított'

A Pátyaorientációs Nap a Kesztyűgyár Közösségi Házban a nyári napközis tábor alatt

va[ósu|'t meg, amelyen közel ,ĺ00 gyermek vett részt. Ezen a napon nyolc szakma

tzÁnrrico|Áia ÁrVazatt ^7 infÁzmÁnil.h a a|lik homr Itatták fno!a!lĺnzácr lkat heszó!qettek
^gPi.Jg.vjĹ 

Ĺi ńĹŁĹĹĹ ąL Ili!!!t||v||'vv'

szakmájuk rejtetmeiről a gyermekekkel. A beszétgetés meltett az érdeklődő gyerekek ki ĺs

próbáthatták a számukra tegizgatmasabb foglakozás egy-egy mozzanatát, megismertetve

azokat a képességeket, készségeket, amik a munkák betöttéséhez szi'jkségesek.

Détetőtti és détutáni szekcióban az atábbi foglalkozások kerÜltek bemutatásra:

. Tűzoltó

. Rendőr

. Mentős

. Sportoló

. Pincér

. Yizóra cserélő

.. Fodrász

. Cukrász

A bemutatkozónát nagy hangsú|.yt fektettek a szakma képviselők a gyakorlati tevékenység

megismertetésére is. A tűzottó, rendcjr és mentcís munkájának megismerése mellett a

gyerekek kipróbáthatták járműveiket, eszközeiket. Ez a program etem a Mátyás téren

valósu[t meg.

A pincér és a cukrász munkakör megismeréséhez a ház egyik termét rendeztÜk be mini

vendégtővé és cukrász műhet|.yé, ahol a gyerekek a szakemberek segítségévet egy.egy

munkamozzanat fortétyaiba pitlanthattak be, illetve ki is próbáthatták azt.

i 
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A nagyobb gyermekek Risztov Eva úszó olimpikonnal találkoztak, aki mesélt é[etérő[,

munkásságárót és minden felmerÜlő kérdésre szívesen válaszolt. Etbeszétgettek a sajátos

étetpátyája szépségeiről, nehézségeirő[.

A kiválasztott, bemutatni kívánt szakmák a 4 év során, pátyaorientációs csoportok

tapasztalatai atapján kerüttek kiválasztásra. Azok a népszerű fogtalkozások mutatkoznak

be, amelyeket a gyerekek a tegtöbbször hoztak szóba a csoportfoglatkozások alatt.

A program megvalósítói ĺgyekeztek a V|||. kerülethez köthető szakembereket kiválasztani,

így a kerütet népszerűsítése is megva[ósuIhatott.

A programot a nagy sikerre vató tekintettel ismét érdemes lesz a jövőben megrendezni.

Tudomány a l-|ázban

Budapest Főváros V||l. 'kerillet Józsefvárosi onkormányzathoz,,Budapest-Józsefváros,

Magdolna Negyed Program ĺll.'' című projekt keretében meghirdetett ,,Sport, szabadidő,

egyéb lakossági progra.mok"' térnáju és MNP-l||-PA/03/05 kódszámú program

megvatósítására ,,Tudornány a Házban'' címmel pátyázatot nyújtott be, mely esetében 299

35ó Ft támogatásra érdemesnek ítétte.

A mini.projektÚnk célja az vo[t, hogy a Magdolna negyed gyermekei számára olyan impulzív

játékokat mutassunk be, amelyek segĺtenek megérteni a fizika eddig megismert vonásait.

Egyik kiemelt cétunk vo[t, .hogy arra ösztönözzjJk őket, hogy játékainkon keresztÜl a kreatív

és cináttó gondolkodásuk felszínre kerÜljön.

Az,,Tudomány a Házban'' elnevezésű rendezvényÜnk fo15, jútius 8-án keriltt

megrendezésre.

A rendezvény előtt felkerestük a MagdoIna-negyedhez szorosan kapcsolódó intézményeket,

[akossági épÜleteket, ahoI rneghirdettÜk programjainkat'

Megvalósított ]programj ai nk:

l. détetőtti btokk (10 és 1f ora kcĺzött)

Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek játékok során nyitottabbak legyenek a fizika világára,

ezért az etső részben öt hetyszínen biztosítottuk, hogy fetÜgyelet meltett kipróbáthassák

magukat kÜtönböző fizikai kísértetek, bemutatók tanu[mányázásában.

Az öt helyszínen az atábbi tevékenységek kerÜltek bemutatásra:

1. helyszín: informatika terem
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Lebegő citrusok

A citrusos gyÜmötcsök héjában rengeteg apró

egy úszógumi fenntartja az amúgy nagy sútyú

a héját rögtön tesÜttyed az edény atjára.

lyuk van, amiben levegő tapad meg, és mint

gyÚmotcsöt a víz felszínén. Amint ettávotítjuk

z. helyszĺn: zsibongó

Hu[[ámzás a palackban

Amikor etkezdjÚk finoman keverni az olajt a vízzel, a víz nagyobb gömbôkre szakítja szét

az egységes olaj réteget' Miné[ hevesebben mozgatjuk, rázzuk a palackot, annál apróbb

gotyókra vátasztja szét a víz a másik anyagot. Erőteljesebb összerázáskor úgy tűnhet,

mintha elkevertlik volna az ol.ajt a vízze|, amint egy békén hagyjuk a rendszert, az apró

otaj gotyók cisszeállnak egyre nagyobbakká, és fetúsznak a felszínre, és újra kialakuI a víz

tetején az olaj réteg.

3. helyszĺn: Rajz terem

Konyhai titkosírás

Egy hurkapátcát citromlébe mártogatunk, és megpróbá|'unk rajzolni, vagy írni egy fehér

papírra. Egy másik hurkapátcát tejbe mártogatunk, és ismét rajzolunk. A megszáradt titkos

Üzenetre síjtőpapĺrt borítunk, és forró vasalóvaI kivasatjuk. Az iromány a fehérpapíron

megbarnulva előtűnik. A tejben tévő száraz anyagok (cukor), illetve a citrom[é anyagai

(rostjai) a hő hatására karamettizálódnak, ĺtletve megégnek, megbarnulnak, így táthatóvá

válnak.

4. helyszín: Homok utcai sport udvar

Egyszerű, de nagyon látványos kísértet

Egy kis tejet egy tányérba öntünk. RácseppentÜnk kÜtönböző színű étetfestéket. A

fĺ.itpiszkátót betemártjuk a folyékony mosogatószerbe, majd egyszerűen merőlegesen a

tányérra, a közepén bele ''szurjuk'. a tejbe. A színek hirtelen'.szétrepÜlnek''. Több helyre is

belemárthatjuk, így szép képet alkothatunk' A tejbe cseppentett étetfestéket a tej fetijteti

feszÜltsége tartja egyben. A tejbe mártott mosogatószer megbontja a felÜleti feszĹjltséget,

a színek látványosan szétterÜlnek.
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5. helyszín: TÜkör terem

Só-show kísérlet

A kĺsérletben aZ olaj először úszik a víz fetszínén, mivel sűrűsége kisebb a vĺzéné[. Amikor

rászórjuk a sót, a só-otaj keveréknek nagyobb [,esz a sűrűsége, tehát lemerÜt.

A só nem otdódik az olajban, így a só közĹjt egy idő után kiszivárog az olaj, és fetemetkedik

a felszínre.

l|. détutáni btokk (12 és 16 őra kcjzött)

Játékos Tudomány - |nteraktív Kĺáttítás

Színházi etemekket kibővített szórakoztató, humoros mtjsort táthattak az érdektődődők.

Izgatmas és figyelemfetkettő kísérletek segítségével tarkított darabotot mutattak be a

szakemberek. E[ső része az interaktív kísértet show vott, a második részben pedig a

fetáttított eszközökkeI játszhattak a gyerekek.

Látványos kísérteteik többek között: }

. Fe[hő készítése rakéta segĺtségével

. f0 méterről fújják e[ a templomi gyertyákat

. Több méter hosszú Vittámtánc készítése

. tsszezuznak, egy fém dobozt csupán körijtÚttök tévő roppant erejiikket.

. Megmutatják miért nem ég meg a kaszkadőr, ha meg gytlltad egy testrészĺjk

. Reprezentálják, .hogy miért nem szúrja a fakírokat a szöges ágy

A foglalkozások között egy fotószobában Einstein figurának öltözve képek készÜttek a

gyerekekről, melyet 10x15-ös kép formájában a helyszínen azonnal megkaptak.

óvodás mozgásfejlesztő torna

A Szebben Szeretnék Járni EgyesÜtet heti 1 alkalommal tartott 1őrás foglatkozást a Westey

óvodábót érkező 3-7 éves koru gyermekeknek. Áttagosan 1o-1f fő érkezett hozzájuk.

A Westey óvoda nem rendetkezik tornateremmel, a gyermekek tcibbségére jettemző, hogy

kicsi lakásokban laknak, ahol a lakók létszáma nagy. Mindegyik gyermek többszörcisen
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hátrányos helyzetű. Az é|'ettérből' fakadó helyszűke kcjvetkeztében a csecsemőkori

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

a kĺmaradása nagy gondot jelenthet iskotába kerÜtés esetén, hiszen a mozgás és a tanulás

szoros tisszefijggésben vannak egymássat. Ügyettek a gyermekek mozgásainak

összerendezettségére, fej teszttették mozgáskoordinációj ukat. É tetkoruknak megfetetcĺ

mozgásfeladatokat gyakoroltattak vetÜk, gyógytorna e[emek beépítésévet.

Hangsúlyos volt az áttóképesség nĺ5velése, a tartási probtémák megelőzése, lúdtalp

korrigálása. A tÜkörterem nagysága lehetőséget adott a nagymozgás az, egyensú|.yérzék, a

figyelem, a haltást, ritmust gyakorló fejlesztő feladatok gyakorlására is.

Az óvodások nagyon szívesen jöttek a foglalkozásokra' A kísérők beszámoltak arró[, hogy a

hét napjain sokszor emlegetik, várják a Kesztyűgyáras mozgásfejlesztő fogtatkozást.

Projekt neve: ,,Mesterségem címere...n' - Pályaorientációs érzékenyítő tréning

szakembereknek

Atkatmak száma: tjsszesen 8 alkalommal

A programra tcjrténő toborzás

A programra történő toborzás elsősorban azokban a kerÜleti iskoták pedaeógusainak

körében történt ffi€9, ahol már 4 éve tartunk 7.es és 8-os osztályos tanulóknak

pályavátasztást. A pályaorientációs alkalmak során többször maradtak bent az órákon a

pedagógusok, így a megvalósuló képzéseket nyomon követve ok is szerettek volna

hasznátható, gyakorlati tudásra szert tenni

Motnár Ferenc Magyar - Angot Két Tanítási Nyetvű Áttalános lskota

f014.10'06.7fő

f014.10.ff.6fő

Deák Diák Áttatános Iskota

f014.1z.0f. 6fő

f014.1f,19.6fő

Kesztyűgyár Közösségi Ház mentor programjainak pedagógusai

2015. 03.31 .10fő
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f015.04.08. 10fő

2015' 04. f9. 6fő

2015..04.30. ófo

Motnár Ferenc Magyar.Angot Két Tanítási Nyetvű Áttatános Iskota

Az első csoport foglalkozásai októberben valósultak meg. A Molnár Ferenc Magyar-Angol

Két Tanítási Nyetvű Áttatános Iskota tanáraĺ érkeztek a képzésre. Az etscí atkatommat 7

főve[, a második alkalommat pedig ó fővel jelentek meg. A résztvevők gyakorlatban is

kipróbátták azokat a feladatokat, amiket már az osztályukban tartott pályaorientációs

fogIalkozásokon tanu[óik megva[ósítottak. A pályaorientációs önismereti tényezők

fettérképezése tetszett a pedagógusoknak teginkább. Hasznosnak tatátták a kÜlönböző,

pátyaválasztást segítcĺ weboldalak bemutatását. A tanárok a rnunkaérték ticit játékot

élvezték a teginkább. |tt az is megbeszélésre kerÜlt, hogy milyen, egyéb témakört lehet

feldolgozni a megtanult gyakorlat esetében. A résztvevők közô.tt, az iskota megbízott

pályaorientációs fe[előse is képvisettette magát, aki ktjtŕjn öriitt a pályaorientációs

kérdőívek megĺsmerésének.

Megtátásaink szerint, a tanárok szívesen dolgoznának alternatívabb módszerekkel. Ezeket

az élménypedagógiai módszereket nem csak egyéb, kötetlenebb fogtatkozásokon vetnék be

(osztátyfőnöki órákon, napközis csoportokban), hanem a saját tantárgyuk oktatásáná|' is

szívesen aIka[maznák. Prob[émaként a túlságosan kötott tantervet említették, ami

nehezen enged szabad kezet a témakörök és a módszerek tekintetében.

Deák Diák Áltatános |skota

A Deák Diák Áttatános lskola pedagógusai decemberben, ó fővet képvisettették magukat a

képzésen. A képzés rendhagyó vo[t, ugyanĺs az ELTE ifjúságsegítő képzésén tanuló

hattgatók is megfigyetőként csatlakoztak a csoporthoz. A tanárok a Kesztyűgyár Közösségi

Ház szakembereiveI az iskolában megvalósutó pátyaorientációs képzésen találkoztak. Az ott

tátot!3lakorlatqk ĺránti érdektődés motiválta őket a részvétetre, azonban ők nem csak a

pátyavátasżtás iránt érdektődtek. Problémaként említették meg a dé|'utáni napközis

csoportokat. Szeretnék a gyerekeket úgy lefogtalni dé|'utánonként, hogy a tanulást ne

kötelességként, hanem játékos szabadidős elfoglaltságnak étjék meg. A pályaválasztás

mentén hatadva, a ki.j|'önböző bemutatott gyakorlatok mel[é, kĺizös megbeszélés során

egyéb, a gyerekek számára hasznos témákat csatoltunk. onismeret, konftiktuskezelés,
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csa[ád, szociátis kompetenciák és egyéb ismereteket említettek a tanárok, amelyek

fontosak lehetnek a gyerekek számára. Itt is szóba kerĺjtt a feszített tempó, a tantervi

kötetezettség, azonban a pedagógusok a détutáni alkalmakra szeretnék a könnyedebb, és

kötet[enebb fogtaIkozást megvalósítani.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Mentor programjának pedagógusai

Márciusban és ápritisban két alkalommal 10 fős, iltetve további két atkatommal ó fős

pátyaorĺentációs képzés val'ósult meg. A Kesztyűgyár Kozösségi ház áttandó programjaként

a Mentor Programban otyan 8.16 éves gyerekek fe|zárkőztatása és iskolai visszaintegrálása

zajtik, akik visetkedési. és tanulási probtémák miatt magántanulóvá váltak. A programot

megvatósító szakemberek pedagógusok, aki kcizcjtt többen önkéntesként vesznek részt a

program megvalósításában. A haImozottan hátrányos hetyzetű gyerekek figyetmét

tefoglatni, ittetve a tanulásra, tovább tanulásra motivátni nagyon nehéz. ok ebben kértek

inkább segítséget. Szerettek volna olyan gyakorlatokat kapni, ami felkelti érdektődésüket

kÚtönboző szakmák, karrier utak megtételéhez. Sokan érdek|'ődnek otyan, most ,,divatos''

fogl'atkozások iránt, mint pt. a fodrász, műkörmös, Vagy a pincér szakma iránt, azonban az

ahhoz vezető út tépéseivel, és a betöltendő munkakörök egyéb kötetező tevékenységeivel

nem igazán vannak tisztában. Az is hasznos információ a gyerekeknek, hogy a választott

szakmájukhoz elengedhetetten tantárgyakkat tisztába tegyenek. ok ĺs nagyon hasznosnak

tatátták a képzést, sok gyakorlatot szeretnének majd megvalósítani, akár csoportos, akár

egyéni korrepetátásaik során.

Értéketés. utómunkátatok

A tréningen részt vett pedagógusok a Rudas János Javne örökösei könyv áttat ajántott

Tréningzáró kérdőív segítségévei visszajeleztek a képzésset kapcsolatos

megetégedettségÜkrőt.

Azoknak a tréningen résztvevőknek, akik tovább érdektődnek pályaorientációs

gyakortatokkat, tehetőségekket kapcsolatban, további szakmai műhelyen való részvételt

ajántunk fet. A Kesztyűgyár Közösségi Ház f015. jútius 17-én Pályaorientációs Napot

szentez, ahot kijtönböző szakmák képviselői mutatkoznak be az érdeklődő gyerekeknek,

szÜteiknek. Ezen a nąpon szakmai fórum részvételére is lesz tehetőségÜk a

pedagógusoknak. |tt a megszerzett gyakorlati tudásokról számolhatnak be, iltetve további

hasznos tippeket, ötteteket szerezhetnek és adhatnak egymásnak.

Megvalósult cétok
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A Kesztyűgyár Közösségi Ház olyan, pedagógusi, szociális szférábót érkező szakemberek

képzését tűzte ki cétjáut, akik nyitottak az új módszerek iránt, és rendelkeznek már

szakmai képzettségget. A résztvevők az eszköztáraikat és módszereiket bővítették ki,

ame[lyeI színesebbé tették tanóráikat.

Helyszínét a Kesztyűgyár KözösségiHáz adta. A 8 megvalósutt atkalom során összesen 57 fő

jetent meg. Egy csoport 8 órás képzésen sajátították el' a képzés tananyagát. RöVidtáVú

cétként tűztÜk ki egy otyan közeg kiatakítását, ahol a pedagógusok a napi tanutókkat

kapcsolatos gondjaikat, probtémáikat, ditemmáikat megoszthatják egymássat és erre direkt

reakciók áttat egyfajta reagátási folyamatot sajátítsanak e[.

A megtartott aIkaImak során a pátyavátasztás témakörét is körĺitjártuk. Az iskolai

szociatizáció társas közege az ĺskotai osztály, amely a kortárscsoport normáit, elvárásait,

értékrendjét közvetíti' A gyerekek továbbtanulás iránti motivációjának elősegítésében

segítséget nyújt, és annak fenntartásánál fontos, hogy a pedagógus keltő eszközzel

rendelkezzen ehhez kapcsotódóan is kaptak motivációs eszközöket. A tréning cétja volt a

pedagógusok rendelkezzenek azokkal af informácĺókkal, azokkal a pályaorientációs

önismereti tényezőkke[, amelyek segítségével a gyerekek pátyavátasztását, étetút terveiket

segítheti.

Fontos vo[t egy hagyományostól eltérő, modernebb pedagógiai módszer iránti

érzékenyítés, amely segĺtségével más szemszögbőt közetĺthetik meg a tanulás és tanítás

fogatmát. A tanárok, a tréning során megkapott eszközöket saját tantárgyaik oktatásánát is

hasznáthatják.

,Hgsszú távú cét'ként szerettijk volna a pedagógusok szemtétetét átalakítani, oktatási

stratégiájukat bővíteni, módszereiket szélesíteni. Egy olyan aktív tanulási módszert kaptak

a pedagógusok, amely a csoportos tevékenységeiksorán tanít meg olyan nehezen tanítható

készségeket, mint az egyĺittműködés, biza[om, kommunikáció, önbizalom,

problémamego[dás, aIkatmazkodás.

A pedagógusok aktív részesei és irányítóĺ voltak saját tanulási folyamatuknak. A tervezés,

kivitetezés, fe[dolgozás lépéseinek megismerése segítséget nyújtott a magatartási

probtémákkat kĹjzdő gyerekek kezetésében. A módszer iránt érdektcídők hasznos és

alkaIrnazható tudásra, tapasztatatokra tettek szert szakmai továbbképzésen.

A pedagógusok hasznos kiegészítő elemként értékették a hagyományos pedagógiai

módszerek metté. A ketttí ötvözésévet hatékonyabban és könnyebben vatósĺthatjak łneg

pedagógiai cétjaikat a képzés elvégzése után.
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kitottött tréningvisszaje|zó [apok atapján a programot hasznosnak tatátták a

pedagógusok, bár többen már ismerték a kipróbátt gyakortatokat. A programtartó

trénereket fetkészÜltnek és telkesnek tatátták. Legtobben a pátyaorientációt segĺtő

weboldalak megismerését, és a ki.]lcjnböző, asszociációs játékokat kedvették a tegjobban. A

tanárok fejtődő önismeretrcĺt, újtapasztatatokrót számottak be. Érdekesnek ítétték meg a

képzést, miközben jót éreztél< magulĺat. Többcn pozitívumként emették ki azt, hogy

kottégáikról, bár évek óta dolgoznak egyÜtt, mégis sikerÜtt vatami újat megtudniuk.

Étvezték a közcjsen ettc'ttött időt, jó hangutatúnak tatátták a fogtatkozást. A tanutási

folyamatot hatékonyabbnak ítétték meg, mĺvel a megszerzett étményt, a tapasztalatok

elemzésén keresztÜt sajátĺtották e[. A pedagógusok a megszerzett tudást ki is próbátták,

így gyakortatban hatékonyabban tudnak majd a tanult módszerret dotgozni.

Közérdekű önkéntes munka

2015. jútius -l1.ig,13 fő önkéntes jelentkezett a ľ.ft.-hez, akik.nek. az aktí''' korúak ettátására

való jogosuttság fettétele, hogy egy éven betÜt 30 nap önkéntes tevékenységet tásson el. A

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. befogadó szervezet, így minden jetentkezőt

tudtunk fogadni.

Egyéb kisegítő tevékenységet végeztek az intézményben, metyek áttatában a következők

voltak:

. udvar tisztántartása,

. terem rendezés az alsó szinten /felÜgyetettel/,

. nyári tábor atatt ételdobozok címkézése,

. Bolhapiac rendezvény segĺtése,

. řäktár rendezése,

. takarítás,

. sportudvar rendben tartása nyári tábor ideje alatt.

A 30 munkanap letelte után ĺgazotást áttítottunk ki, me[yet a fetÜlvizsgátat atkatmáva[ a

Családtámogatási lrodán mutattak be.

Közérdekű munka (szabálysértők)

elmúlt időszakban 20 fő jetentkezett közérdekű munkára, átlagosan 38,,l órát dotgoztak

Budapest Főváros Kormányhivatat V|||. Ker[jteti Munkai'igyi KirendettségéveI szoros

Az
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kapcsoIatban áttva fogadjuk a kcjzérdekű munkavégzésre kotetezetteket, egyszerre

maximum 5 főt. Az ország bármety pontjárót fogadhatunk kcjzérdekű munkára

szabátysértőket, ennek feltéte[e, hogy a takóhety szerinti ittetékes MunkaÜgyi

Kirendeltségen kérje, hogy a Kft..hez jetötjék ki munkavégzésre'

Intézményĺ takarítói és kisegítő munkakcjrt tudunk biztosítani' Az intézménvhez kijetott

szabálysértők ledolgozták a rájuk kiszabott óraszámot, senkit nem ketlett elutasĺtanunk.

Közfoglalkoztatás

2015.03.01-tót 2015.08.31.ig tart az idei etső

közfogtal'koztatottunk van jelenleg, ó0 zenész kulturá[is

ĺigyviteti irodai, 8 segédmunkás, 1 kulturális szervező.

kĺizfogtalkoztatási program. 74

segítő, 3 takarító, 1 karbantartó, 1

Jútius 15-tőt új program indult október 31.ig, az Fl-|T.ban részesÜlők bevonása a kcjzmunka

--.-...-L- |*L!__'!.-.':..^|. 4Ĺ ^t!t.,.-ĺ |.^^^t} ^Lk:| ' 
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atapfokú segédmunkás. Fettölteni ebbcĺt jútiusban 2 főt sikerĺilt.

Intézményünk 2015 februárjátót 3 fó kutturális közfogtalkoztatott fogad a Nemzeti

Művetődési Intézette|. közös egy'Üttrnűködésben. tr f ő a Kesztyűgyár Közösségi Házban [át et

programasszisztensi feladatokat, 1 fó a Józsefvárosi Gatérĺában [át el recepciós és grafikusi

feladatokat, 1 fő pedig a Rendezvényközpontban segít a technikai feladatok

megvatósu[ását.

KM)P-5.1.1/B-72, ,,Budopest - Józsefvóros, Mogdolno NeEyed Program lll.

lntegrolt szocĺólis vórosrehobilitóciós Progrom,,

Január

Program neve: Nyitott ház

A Nyitott Ház atkalmait a januári hónapban a zsibongóban, és az internet etőtéri

átjárójában fotytattuk te. Ą játékok főként stratégiai, köztisség építcíĺ és csoportos

kompetenciákkat felruházott tevékenységek vottak. Játékok.kiválasztásában nagy szerepet

kapott, hogy mindig az adott korosztályhoz, képességeihez mérten alakítottuk ki' Ezá|'tat

etőnyben részesítettÜk azon játékokat, melyek főteg togikai és szellemi munkát igényel.t a

közösség tagjainak. IgyekeztÜnk ezen játékokkat o[yan képességeket fejleszteni a
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gyermekeknek, amelyek a mĺndennapjaikban fontos lehet. Ityen képességek pétdáut a

tÜrelem, a koncentrácio, az egymásra odafigyelés, illetve a társak elfogadása. A csocsó

asztalok az átjáróban hetyezkedtek e[, melynek cétja a hely maximátis kihasznáttsága vo[t.

Zsibongóban a pĺng-pong asztal volt. He[y igényes játék, így ennek kell a legnagyobb teret

biztosítani batesetvédetmi okokbót. Az asztalok ethelyezkedése kör atakban azt a cétt

szolgálta, hogy, akik épp nem a nagyobb mozgásos játékokat űzték, addig táthassák, illetve

játszhassanak egyéb asztali játékokkat. Ezek a kcivetkezők voltak: kártya, sakk, stratégiai,

társas és egyéb játékok. A kisebb gyerekeknek egy játszóasztal volt elhelyezve az egyik

sarokban, ahot közcjsen játszhattak és kifestőket színezhettek ki.

A csoportfolyamatoknát megfigyethető, hogy kialakult egy olyan társaság, amely fő|,eg 14.

17 éves korosztá|.ybót átt, akik segítik a munkánkat azzat, hogy odafigyelve egymásra

betartatják a ház, és csoport szabályait. Vannak helyzetek, ahot egymásra szótva irányítják

egymást. Nagyon pozitívan étjiJk meg, hogy az az értékrendszer, amit képviselÜnk fetéjÜk,

azokat kezdik megérteni, és magukévá tenni. A Ház áttat tartott ,,DANCE FoRcE''

programra etkísérik a szÜtők a gyerekeiket, ilyenkor kint várják meg a csoportfog[alkozás

végét a tĹjkörterem e[őtt. Kártyajátékra hívtuk őket, amelyet nagyon nyitottan fogadtak.

Snapszer és römi partikat szervezt['ink ,l8.00.-19.00..ig. Nagyon fontos hozadéka Van

ezeknek a spontán kártyajátékoknak, mert közetebbrőt is megĺsmerjÜk a hozzánk betérő

gyermekeket a szüteik áttat, így átfogóbb képet kapunk a gyermekek működéseikrőt.

A tervezett tevékenységek bettéri tebonyotítása sikeresen végződtek. Észrevéte[Ünk, hogy a

párhuzamosan futó fetncjtt progra.nokat tátogató szÜl'ők még mindig szívesen hozzák be

gyermekeiket a csoportra.

A programok a következők voltak:

l CSoCSó, aszta[itenisz, bowling, kártyaiátékok, társasjátékok, puzz|e, interaktív

szókincs játékok

. ezen kívüt a csocsó, és ping-pong játékokban versenyt is rendeztÜnk me[ynek

győztesei, sőt a játék részesei is ajándékot kaptak.

A résztvevők száma z3-57 fő között atakult. A program minden kedden és csÜtörtökön

kerĺ'-i|'t megrendezésre 16-19 óra között. A ,,Nyitott ház,, foglatkozáson z f ő

programkoordinátor vett részt a Kesztyűgyár Közĺisségi Házbót.

Program neve: Kézműves szakkłjr



A Kézműves szakkör célja a gyerekek kézijgyességének és a kreatív gondotkodásának

fejlesztése. Emellett a szabadidő hasznos ettöltése és a közösségben vató egyÚttműködés a

fő irányvonat. A szakköröket mindig az adott évszak jellegzetességeihez próbátjuk kötni,

vatamint minden korosztá[yhoz igazodtunk.

A januári hónapban organikus tárgyakat is bevontunk a fogtatkozásba. Ityen feladat volt

pétdáut a tésztakép-készítés ahot kĺ.jtönboző áttatokat, arcokat, tájképeket alkothattak.

Szín-forma fe[ismerésÜket vasaIható gy<ĺngyfigurákkaI segítettÜk, valamint gyöngyfűzésre is

vo[t tehetőségük, ahol főként maguk számára atkothattak ékszereket. Gyurma

feladatkörben vicces figurákat, avagy a nevÜket készíthették et.-Tértátásuk fejtődéséhez

háromdimenziós képet keItett kreálniuk.

További célunk a kommunikációjuk fejlesztése egyéni és csoport szĺnten is. Ez teginkább

azért tartjuk fontosnak, hogy'megtanulják, miként kelt segítséget kérni és elfogadni. Ehhez

kapcsolódó fe[adat volt a téti kép készítése, ahol a kép hátutjára át kellett másolniuk egy

verset és azt meg tanulhatták.

A fogtalkozások áttatában a kisebb korosztálynak szotnak (4-9 éves), de a nagyobb gyerekek

(10-1ó éves) is szívesen részt vettek ezeken az alkalmakon. A kézműves foglalkozásokon

januárban 10-ff gyermek vett r'észt. A kisebb gyermekeket elkísérték a szüleik, így volt

mód az idtísebb korosztá.tlyat is kapcsolatot teremtenl.. Családon belÜti közlésformájuk is

fejtődésére is vott lehetcíség, mert a gyermek a programjaink alatt segítséget tudott kérni

az anyukájátót vagy idősebb rokonától. A programot hétfőnként 16.19 óráig, szerdán pedig

1ó-18 óráig tartottuk.

A Kesztyűgyár Közösségi Házbót két fő vett részt a program koordinálásában. A foglalkozás

40 órában valósult meg.

Program neve: Kesztyűgyári Családi nap

A Csatádi napot 2015. január 23-án 16 és 19 óra között rendeztük meg, körÜlbetÜt 50 ember

részvétetévet.

Januári Ügyességi versenyek a jól ĺsmert ,,egy perc és nyersz'' játékokbót tett felépítve. A

programmal párhuzamosan felállítottunk egy kézműves áltomást, valamĺnt a várakozóknak

tehetőségÜk vott arcfestésre, ametyet önkéntesek végeztek. A csocsó Verseny is a program

közben zaj[ott. Az ligyességi pátya az internet teremben vott ki]tön állomásokra felépítve.

Áttomásonként, aki tetjesítette a feladatot, kapott egy atáírást egy tetjesítési papíron. A

játékok a következők vo[ta'k:

. lufi kézze| való teretgetése a cétig,
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! ping-pong Ütővel sztalom bóják közcitt' miközben pattogtatni kellett a ping-pong

tabdát az ütőn,

. csavar anyákat kellett egymásra helyezni egy hurkapálca segítségével,

* ping-pong tabdákat kettett asztalra pattintással egy vizes pohárba dobni,

. óriás Puzz|e,

. togikai fetadat.

Akik tetjesítették az összes fetadatot, azok a végén kaptak egy narancsot, ezzel díjazva a

kitartásukat és ĺjgyességÜket, hiszen a fe[adatok nagy koncentrációt és odafigye[ést

igenyeltek.

A csocsó Verseny páros nevezéssel egyenes kiesési rendszerrel zajtott te. A csocsó az egyĺk

kcjzkedvelt csoportos játékforma a tátogatók kcjrében. A versenyszellem, és a csapatjáték

érzése nagyon jó hangutatot varázsott. A győztes páros egy-egy tábta csokit vihetett haza.

A kézműves fogtalkozás az újrahasznosítás alapjaira épÜtt fet. Műanyag ftakonokbó|'

készítettĹjnk a gyerekekkel közösen madáretetőt. Akrit festékket díszítették a flakonokat,

így nagyon modern és színes újrahasznosított madáretetők készijttek et, amit

természetesen hazavihettek a programon résztvevők.

Az arcfestést a Reményt a Gyermekekért Közhasznú EgyesÜtet önkéntesei végezték. Több

alkatommal is segítették a Közösségi ľ|áz munkáját, aminek a kisgyermekek is nagyon

örijttek.

Program neve: Családi délután

A foglalkozás során olyan játékok keri.]ltek előtérbe, ametyet mindenki ismert, így részt

tudott venni a játékbót. A leggyakrabban kártyajátékokat használtunk, hiszen a szabályok

betartása is fontos, és a stratégiai gondolkodásra is szÜkség van. A játékot gyakran

szakította meg a résztvevők gĺtáron vató gyakortása' A teginkább azok a gyerekek

gyakoroltak, akiknek egyébként is Van va[amifé[e zenei etcíképzettsége, íey rövid

szólamokat, dalokat játszottak a többieknek. A gyakorlás során a gyerekek egymásnak

mutogattak technikákat, hogyan érdemes tartani a hangszert, hogyan kelt egy adott

da[[amot elővarázsoIni. Amikor komo[y beszélgetés ataku[t kĺ, és érezhetően olyan

dotgokrót meséltek, mint családi problémák, a gyermekek mindennapos gondjai,

sikertelenségek, csalódások illetve egyéb témák után, a hangulat oldására, csocsózni

hívtuk a gyerekeket. A feszÜltség oldása ugyanúgy hozzá tartozik a csoportozás

folyamatához, mint a feszÜltséget okozó tényezők fetszínre hozatala. A családi délutánokra

változó napokon cĺsszesen 4 alkalommat kerÜlt sor' f ,5 óra időtartamban, z tő

programkoordinátor segítségévet a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.
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Program neve: Bolhapiac

A program során az emberek kijttjnböző tárgyakat, ruhákat, könyveket egyéb dolgokat

hoznak, amelyek számukra már nem szÜkségesek, de még nem tcjr<jttek, jól használhatóak.

Minden behozott tárgy ellenében egy tárgyat vihetnek e[, ezzel a cserekereskedelemmel

kizárjuk a körforgásbót a pénzt. Azoknak a családoknak, akiknek a mindennapi dolgok

megvétele is problémát jelent, nem tudnak új ruhára, új játékokra költeni. Ezeknek a

családoknak óriási tehetőséget jelent, ha nem kett aggódnĺuk a készpénz miatt, és

etcserélhetik egymással azokat a tárgyakat, amire már nincs szÜkségÜk. A hideg időjárás

miatt, a teginkább pulóvereket, kabátokat, vastag ruházatot kerestek az emberek, de a

könyvek, és a gyermekjátékok is nagyon kelendcíek voltak. A rendezvény lebonyolításában,

és ruhák, cipők fetajántásávat segítette a programot a Nagycsaládosok EgyesÜlete. A

program minden hónap utotsó .péntekjén kerÜl megrendezésre, a Kesztyűgyár Közosségi

Házban, 1ó:00-1B:00 óra köztitt. Az e[mú[t hónapban a programon kcjrijtbe|.Üt 50 fő vett

részt. A orogramkoordinálásban 4 fő vett részt a Kesztyűgyár Közösségi Flázbót.

.Program neve: |-|angolj Rá!

A ,,'Hangotj rá'' táncos, zenei tehetségkutató verseny újévi alkalmát nagy érdektődésseI

várták a Kesztyűgyárba tátogatók. 17.00.-20.00. közcjtt ker[jtt megrendezésre a program az

'internet teremben. A meghívott előadónk Jack biztosította a remek hangulatot. A Hangotj

rá programon körÜlbetÜt 20 fő jelentkezett fettépésre a jetentévők kĺjzüt. Ezen az alkalmon

fcjként elektronikus zenére táncoltak. A társaság átlagosan 16-,|7 éves korosztálybót

.tevődött össze. De jelen voltak persze fiatatabbak, idősebbek is. Jack rengeteg ajándékkat

készÜtt. Hasznos, mindennapi eszközök, to[[ak, órarendek. Ezen kívilt ptÜss játékok, csokik,

és egyéb édességek keriittek kiosztásra.

A zene, a környék élőknek, nagyon fontos szerepet tcitt be az élettjkben. A zene' a tánc,

mint kitörési tehetőség lehet ebbőt a környezetbőt. A fiatatok hata[mas hangsúlyt

fektetnek e két szabadidős tevékenységre. A kortárs csoport meghatározó alakjai a

kerÜtetben, akik pétdaképként élnek a fiatalok kőrében főleg zenészek, énekesek, és

táncosok. Ezen az estén mindenki nyertesnek érezhette magát, aki kipróbálta magát. A

műsor második fetében Jack egy két olyan sl'ágerret dobta fel a hangulatot, amire a feladat

az volt, hogy .a tánc téren ľnindenki egyszerre táncothasson a kedvenc zenéĺkre. ĺgy

próbátta mozgósítani azokat a program látogatókat, akik nem léptek íe[ az este. A

programot 5 fő koordinálta a |(esztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Felnőtt lnternet
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A program az idei év kezdetén is a korábbiakhoz hasonlóan változatlanuI népszerű volt. A

személyek szám ĺs nő, akik saját eszközeikkel, telefonjaikkal jelennek meg a programon, 5

hasznátják az ingyenes internet etérési tehetőséget. Továbbá a korábbi felhasznátók kcjzött

számos új takos jetent meg' s egyre több hölgy veszi igénybe a szolgáltatást. Továbbra is

gondot jetentett az áttományok kezelése (önéletrajz csatolása egy-egy megpátyázni kívánt

munkakört illetően), valamint az egyes közösségi oldatak használata (Facebook). A program

minden hétfőn és csijttjrtökön détután 14 őráto|17 őráig tartott, havi 24 óra időtartamban.

A programot egy fcĺ koordinátta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A résztvevők száma 13.z0

fő között alakult.

Program neve: Csámpai Rozi festĺíműhely

Prograrnunkat és annak témáját mindig az adott hónapnak és annak hagyományaihoz

kötjÜk.

Az etscĺ hét tematikája az vott, hogy örökítsék meg mityen volt számukra az Ünnep.

^ ^:'.^):|, t.Á+^^ {,; A,, i,; Í^^.l.|--t, +Á-lt,'i.Áh.^^ |,Acż:.||Íô], a rsfznL facfmÁnrlalĺ mo|rrŕ\ ||lcl)vul^ ||ę]LE|| uJ qv-uJ lvšouot|||an LElIlq^vIgUE|| Í\gJAu(LuÍ\ u IqJlvl\, IvJ!|||LIlyl|\' tt'!l'

segítségével megmutathattá|ĺ egymásnak mit várnak ebben az évben.

A harmadik héten maguk választhatták meg a témaköroket, amelyben alkotni szerettek

volna. A gyermekrajzokban a tétekbetső tartalmi vitága jelenik meg' a fiatalok a képekket

is kommunikátnak feténk. Fontos teret adni nekik, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi

zajtik bennÜk. Az utolsó héten a farsanggal kapcsolatos képeket és maszkokat készítettek'

|tt a kézĺ.lgyességük és fantáziájuk is fejtődhetett'

A programot a Kesztyűgyár Közösségi Ház két munkatársa koordinálta. Januári hónapban 80

óra valósult meg. A résztvevcjk száma 11-f8 fő között alakult.

Program neve: Mentor program

A tegtöbb iskotában január harmadik hetében tartották a fétévi osztályozó vizsgákat, amire

a téti szÜnet utáni időszakban minden nap gyakortó feladatsorokat készítettÜnk. Az

eredményeket egy tanutó kivétetével megkÜtdték az iskolák. Szóbeti számonkéréssel

ettenőriztÜk a humán tantárgyak tananyagát, és a tanuló ĺinkifejezés módját. A vizsgák

utáni héten új órarendet vezettünk be, amiben a megfelelő tanulópárok kiatakítása volt az

etsődleges szempont' Több testnevetési órát biztosítunk a második félévben, illetve egy

órávat tovább maradhatnak, azok a tanulók, akik játszani szeretnének a Ház biztosította

eszközökket vagy az extra órában házi feladat készítéshez nyújtunk segítséget, esetlegesen
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önáttó tanulást biztosítunk igény szerint. Januárban a résztvevők száma 8 és 30 fő kcjzött

alakult. A diákok ebben a hónapban 840 órát tanultak. A programot minden hétköznap

9.00-1 8.00.is valósul mes.

Program neve: Női torna

A program 17.00-18.30 között zajlott. Január hónapban négy atkatommaI valósuI meg a

fogtalkozás,11-19 fő részvételével. A foglatkozás 15-,17 zeneszámbót átt, amihez mindig

ugyanazon koreográfia tartozik. A torna bemelegĺtéssel kezdődik, átmozgatva az osszes

testrészt. A zeneszámok stílusa és gyorsasága ettérő: lassabb és gyorsabb Ütemekkel

váltakoznak. Az új impulzusok, étmények érdekében hetente 1.f új szám kerÜl

bemutatásra a tornán. A végén mindig nyújtássat zárul a torna, amely az izom|áz

megelőzésére, az izmok regenerálódásához és lazítására szotgál. A hötgyek étkezési és

étetmódváttássat kapcsotatos kérdéseiket is feltették a fog,[6lkozáson. A törzsvendégek

saját, bevált módszereiket osztották meg egymással. Ebben a hónapban is érkeztek új

vendégek, akik bár kezdetben nehezebben kcjvették a koreográfiákat, mégis szívesen

jöttek vissza, és egyre bátrabban vettek részt a fogla[kozáson.

Program neve: lrodalmi Kör

A mágikus realizmushoz kapcsotódva Rob Gonsalves kanada.i festő képeit használtuk otyan

asszociációs játékban, ahol a képek, mint gondolatébresztő eszközcjkhöz kapcsolódva

.ke[lett történeteket kitatátni' A leírt történetekből kiválasztottunk egyet, amiveI

fotytatótagosan dotgozunk és nem csak, hogy a történet rnegírása lesz közös a[kotás-, de a

történet elemzését is közösen végezziJk az e[mú[t hónap során ismertetett elemzési

technikákkat.

Jelen szövegrésztet első otdatán a bĺotógiai szĺntre jellemző szavakat kellett

összegyűjteniük a jelentévőknek, hisz mint ĺlyen a tegegyszerrĺbben felismerhető rétege

bármilyen etbeszétő történetnek. Ezze| a rétegelemzéssel a mágĺkus realizmus valóságra

vonatkozó gondolatait konkretĺzáljuk, míg a következcí alkalommal, a transzcendentális

szinttel a mágiát realizátjuk. A program január fŁ-én vatósutt meg 1 6-19 oráig, 1 1 fő vett

részt rajta. Egy fő programkoordinátor vett részt az eseményen a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót.

Program neve: Sporttárs
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A program az újév kezdetén a korábbi lendljlettel fotytatódott. A téma természetesen az

Ünnepek voltak. Mindenki eImondhatta, itletve beszámolhatott az álta[a megétt

eseményekró|'. Az Ünnepek előtti készÜtődésekről, bevásárlásokról, valamint ki, hogyan

élte meg családapaként a szeretet ünnepét. Hogyan mentek egyÜtt fenyőfát vásárolni, ki,

hol vette rneg, milyen áron, s milyen típusú fát. Páran ,,szakembernek'' bizonyuttak e

téren, s megszokott hetyen vásároltak, ahol visszajáró ügyfétként kedvezményben ĺs

részesĺjlhettek. Az is szempont vo[t, hogy meddig kett a karácsonyt követően a fenyőfát

megtartani, tekĺntettet a babonákra. A karácsony maga mĺndĺg egy szertartás, melyet

minden egyes csatád másképpen, de nagyon hasonlóan éttek meg. Nagymértékben

befotyásotta az Ĺ.innep hangutatát, hogy melyik családapának mityen korú gyermeke, illetve

gyermekei vannak, hiszen egy pici gyermekkel beszámolójuk atapján sokkal érzelemdúsabb

volt az Ünnep. A roma családapáknál nagyon hangsúlyos volt a karácsonyi étkezés, illetve

bizonyos étetek ezen időszakban etengedhetetlenek voltak (pt. töttött káposzta). A

program a szokásos időpontokban, hétvégenként (01.11,0,ĺ.18,01 .01.z5,01.31; 10.00.13.00

óráig), havi 1f ora időtartamban valósutt meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban (Piros

terem, Zsibongó, internetező). A programot egy fcí vezette a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót. A résztvevők száma ó fő vott.

Program neve: í0 osztályos felkészítő program

Január hónapban az e\őzo év vizsgafeladatinak a gyakorlásávat készüttÜnk a februári

vizsgára. A tananyag ellenőrzése meltett nagy hangsútyt fektettünk a tétetek

kidotgozására, a tankönyvi tartalomjegyzékkel összhangban történő tömörítésre.

Nagyon fontos az értő olvasás gyakorlása, ami kulcsfontosságú az etsajátítandó tananyag

megtanulásához. A tömörítés azt a célt szolgálja, hogy a tanulók saját szavaikra tudják

tefordítani az olvasottakat, így métyebben rögzĺlt a tananyag és stresszhelyzetben is

könnyebben visszaidézhető. A résztvevők száma 6.14 f ő kcjzött a[aku[t.

A dĺákok összesen 313 órában tanultak.

Program neve: Webre, Nagyi! csoport

A Microsoft office Word szövegszerkesztő, illetve a Microsoft office Excet tábtázatkezelő

atkalmazások gyakorlása vott a fő cé[, melynek a csoport tagjai maradéktalanul eleget

tettek' A vizsga f014 év végére volt tervezett, de a csoport nem vott megfelelően

felkészÜlve, így a gyakorlás fotytatódott. lmmáron a kamatszámítás, kamatos kamat

számítása, Hérón-képtet alkalmazása egy háromszog terÜlet számítását i[letően, valamint a

Pitagorasz-téteI alkalmazása következett. Ezt követte a megoszlási viszonyszámítás.
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A program minden kedden, szerdán, illetve pénteken détetőtt 10 órátót 11 őra 30 percig

valósult meg 18 óra időtartamban, a résztvevcjk száma 1f-13 fő volt. A programot egy fő

koordinálta a Kesztyűgyár Köztĺsségi Házbót. Januárban egyszer dupla alkalmat tartottunk,

amely 14-én lett megvalósítva 10.13 óráig'

Fľogram neve: Aktív csoport

A Program fotyamatos, így a takosság tájékoztatása kiemelt szereppel bír (hetyi újság,

plakátok, szóbeti tájékoztatás).

A csoport az elmú[t időszakban a számítástechnikai eszközcik csoportosítása, operációs

rendszer, annak felépítése, csoportosítása, a DoS (Disk operating System), majd az

ASZTAL, TÁLCA beáttítása, fetépítése, kezetés vette át, ittetve gyakorotta' A Dos

hasznátata közben mappát hoztak tétre, majd mozgatták, s végiit a szöveges operációs

rendszert követően a grafikus rendszert hasznátva fotytatták a gyakorlatot. A program

minden kedden, szerdán, illetve pént..ken délután í4 órát.ót ,ĺ5 óra 30 percig valósult rneg

18 óra idcítartamban. A programot egy fő koordiná|.ta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót, a

résztvevők száma 1z-13 f ő között a[aku[t. Januárban egyszer dupta atkalmat tartottunk 1ó.

Program neve: Átláskereső Ktub

Az eltelt időszakban 16 számítógéppet, két mobittelefonnal, illetve a Kesztyűgyár

munkatársai önéletrajzírássat segítették a programon részt vevő személyeket.

az Áttáskereső Ktub az idei év kezdetén is a korábbi fettétetekket várta elsősorban a

kerület takosait. Ez év etején is érezhető volt a januárra oly jellemző inaktivitás, de

lassanként újuit erővei jetentek meg a lakosok a programon. Az eimúit időszakban

túlnyomó részt új önéletrajzok készÜttek, így ennek megfelelően az adatbázis immáron

közet 2.000 fő önéletrajzát tartalmazza. Egyre tcjbb szeméty jut ki kÜtfotdre s kap átlást,

elsősorban Ausztriában (Tirot), Angl'iában (London), ittetve Hottandiában. Az Áttáskereső

K[ub minden hétfőn és csÜtörtökön 9 órátót 12 óráig tartott, havj 24 óra időtartamban, 3 fő

koordinátorrat a Kesztyűgyár Kcizösségi Házban. A résztvevők száma 12-23 fő közcjtt

alakutt.

Program neYe: Álláskeresési tréning

Az Áttáskeresési tréning 4 atkatomma[, zárt csoportos formában, 13 órátót 16 oráigvatósutt

meg, amelyen ó fő vett részt. Ad első alkatommat a csoport szabátyainak ismertetése, az

elvárások és csoport cétjának meghatározása történt. Az áttáskeresők gyakorották azokat a

szituációkat, amikor egy cég, itletve intézmény vezetőjével vették fel a kapcsolatot, ahol
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szíVesen dolgoznának. A cétjaikat és a tapasztalataikat meghatározva gyűjtöttek olyan

munkahelyek cĺmeit, ahol személyesen fetvették a munkáltatókkat a kapcsolatokat. A 2.

alkalommal az önéletrajzírássa[ és a motivációs tevét témájávat fogIaIkoztak a

munkáltatók. A 3. aIkalommaI az áttásinterjún várható kérdések adott em[ékezetes

válaszok gyakorlása volt a téma' 
^ 

4. alkalommat egy tetjes áttásinterjús szituációt

gyakorolhattak. Ezen az alkalmon használhatták a megtanult praktikáikat' iIletve a

munkáltatói otdat kipróbátása is új gondolatokra sarkallta őket. f fő koordinátta a

programot a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neYe: Üdv a klubban! - Angol társalgási klub

Az angol társalgási ktub heti egy atkalommal, 2 órás időtartamban zaj(ott, ahot

alkalmanként, kedden, 10 órátót lf oráig tartó programon 8.1,ĺ fő vett részt.

A fogtatkozás nyitott jettegű. A törzsvendégek metté folyamatosan csattakoztak új

vendégek, akik bár kÜtönboző nyelvi tudásszinttel rendelkeztek, mégis sikeresnek ĺtétték

meg a programot. A saját tudásszintjüknek megfele[ően be tudtak kapcsolódni a

folyamatba, és sokat fejtődtek, akár már egy-két alkalom során ĺs'

A fogtatkozások atkalmai kĺltönböző témákrá tett tebontva. Minden alkalommaI kiscsoportos

fetadatmegotdás és kisetőadás is a tematikához tartozott. A szcivegértés gyakorlását idegen

nyelvű hangfelvételek meghallgatásávat gyakorották a résztvevcík. A Kesztyűgyár Közösségi

Házbót 1 fő vett részt a programkoordinátásban.

ąĺg;

Program neve: Üdv a klubban . Átláskereső teadélután

A fogtalkozás során a programra érkezőket egy pohár, forró teávat kínátjuk meg, majd

beszélgetést kezdeményezÜnk. A tartósan munkanélküli emberek számára á[ta[ában véve

nagy prob[émát jelent, hogy a mai kor emberének alapeszköze a számítógép, ittetve

mindenki számára evidencia a computer alapfokú használata, nyilván egy teendő

munkahetyen ezt a képességet még inkább fontosan tartják. Ezzel párhuzamosan kialakul a

foglalkozáson részt vevő emberekben egy olyan érzés, miszerint ők haszontalanok, nem

alkaImasak arra, hogy munkahetyen sikereket érjenek e[. Etmondásaik atapján a

legsúlyosabb probléma, hogy a munka során megtermelt, vagy létrehozott dolgokat nem

tudják pótolni, így nem érnek e[ sikereket, ami miatt még inkább alábecsÜtik saját

képességeit, és ezzet egyÚtt önmagukat. Egy munkafolyamat során emberekket tépÜnk

kapcsolatba, önmagunkat, és kottégáinkat is jobban megismerjÜk, az alkotás örömét étjÜk

át, ezek hiányában gyakran válnak hajlamossá önsajnálatra, depresszív viselkedésre,

illetve a kütső körÜlmények egyedÜti hibáztatására. Ezeket a tényezőket beszéljijk át,

illetve fethívjuk a figyelmüket arra, hogy fontos kettéválasztani a dolgokat, mi az, amin

tudunk változtatni, és mi az, ami tőtÜnk függettenÜt működik, amelyre nem tudunk



hatással lenni. Januárban 4 atkatom megtartására kerÜlt sor, hétfőként 14-1ó óráig' A

programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségĺ Házbót' A résztvevők száma 6-7 fő

vott.

Program neve: Női csoport

Az asszonyok etmesétték a karácsonyi étményeiket. Többen elmondták, hogy segítségÜkre

volt a közcjs tervezés, etőkészÜlet. A pénzi'iket tudatosabban osztották be, a sütemények

készítéséné[ feIhasznátták a nátunk szerzett tapasztalataikat'

A tavalyi év tanulságaibó|. kiindulva tervet készítettek az idei évre. Vágyaikat a

tehetőségeikhez mérten határozták meg. Mindenki tudatosan egy kicsit tovább akar jutni,

ebben már saját maguk képzése, tevékenysége is szerepel.

|,|i nlÁl..4nnc ár|łazafl r |-Jnnráth AÁihá|rl tÁri n|Áhániár: MÁr őrr|ak|őr|ätt a KpcztrríiorlÁrvJ lJ\Lpq||vJ 
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tevékenysége iránt. trcjmmet Vette meghívásunkat, miveI szeretett volna velÜnk

megismerkedni. Vízkeresztkor jött et hozzánk, beszentelte az új ter.mÜnket, elbeszélgetett

az asszonyokka[.

Megnéztük a kertÜnket, szépen teleltek át a tava[y elÜltetett tétáttó növényeink.

|rodalom óráink nagy sikert arattak, a kötés.horgolásban is szívesen vettek részt az

asszonyok.

Eredmények

A Jó Pásztor Nővérek látogatásának köszönhetően egyik nővérÜk rendszeresen tátogatja a

csoportot, mint segítő. A szezetesrend egyik atapítója a Kiút Veted Egyesliletnek is.

A Teréz Anyáéknát tett tátogatásunk után néhány asszony rendszeresen tátogatja a

programjaikat.

Sajnos csoportunk több 'tagja kemoterápiás keze[ésben részesÜl, ĺgy ritkán [ehetnek

ve[Ünk.

Néhányan, akik korábban már dotgoztak visszajöttek, mert éppen rnegint munkát keresnek'

Az olvasás nagy benyomást tett az asszonyokra. Gyerekkori, iskolai étményeĺk elevenedtek

fet, mintha visszakapták volna fiatalságukat. Kérték, ,hogy folytassuk az irodatomórákat, így

kérésÜkre februártót Madách: Az ember tragédiája lesz a beszélgetésÜnk témája.



A kĺjtés.horgotás táthatóan jó hatássat Van az asszonyokra. Megnyugtatja őket, koordinálja

gondo[ataikat, mozdulataĺkat. Ezen kívÜt hasznos, szép dolgokat készítenek, bÜszkén

mutogatják mit sikerÜl't készítenii.jk. Ezáttat nő a sikerétményÜk és javul az önmagukról

alkotott kép'

A rendszeresen járó pszichológus / Schumicky Jútia/ folytatja látogatásait, az asszonyok

rendszeresen kérik segítségét.

Januárban a résztvevők száma 12 fő vo[t. A program kedden és szerdán 9.00-15.00-ig

vatósutt meg, egy programkoordinátor segítségéveI a Kesztyűgyár Közcisségi Házbót.

Program neve: Pályám felé

A program cétja, hogy a gyermekek számára olyan komptex képet adjunk át a munka

vitágárót, amety atapján et tudja magát helyezni, ebben a folyamatosan változó vitágban. A

Deák Diák Áttatános |skola 7/a osztá|yávat kezdti.]k et a közös munkát januárban. Az etső

atka[ommaI az érdektődést beszéttÜk át közösen, iltetve hozzákapcsottuk kÜtcjnböző

szak.mák.hoz az annak. megfetető érdektődésĺ köröket. A. rnásodik alk.atommal a tanulók.

lképességeit méĺti'ik fel, egy teszt alapján, illetve fogalmakat tisztáztunk, mint fizikai

munka, szellemi munka, alkalmazott, képesség, készség stb' A harmadik alkalommal a

munkához kapcsotódó értékeket beszéttÜk át közösen. Értékeket képviselő szakmákat

kerestünk, olyan szakmákat, amelyeket ők is értékesnek tartanak, i[letve olyat ahol az

egyén szintjén jetennek meg az értékek, ám a társadalom részércjt nem feltétlenÜl számít

értékes munkának pt.: szociátis munkás. A negyedik záro atkalommal a munka módját

beszéltÜk meg a csoporttal. Azokat a szakmákat gyűjtöttÜk össze, ahot nagyon kütönböző

módon fotyik a munka, és ezeket összehasonlítottuk mityen előnyei lehetnek, iIletve

mityen hátránya a kÜtönböző munkafotyamatoknak. A tegtöbb gyermek számára nyilván a

tegégetőbb kérdés az vo[t, hogy metyik iskolát válassza' Az iskolatípusokat, azok

hátrányait, és előnyeit is átbeszéltÚk, és a visszajelzések atapján azoknak a gyereknek is

tudtunk segítséget nyújtani, akiknek semmifé[e etképzetésÜk nem volt még.

Januárban, 4 pályaválasztásĺ foglalkozáson 1f-f0 fő vett részt. A programot f fő

koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Alacsonyvégzettségűek stratégiái

A program cétja

Fogtatkoztatási stratégia megatkotása, és az ehhez szÜkséges oktatási stratégia és

csetekvési terv kidotgozása, amelynek célcsoportja a 14.f9 éves fiatalok.

Megvalósítás
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A januári munkacsoport megbeszélésen 14 fő vett részt. Új résztvevők is érkeztek a

munkacsoport megbeszélésre. A Vł||. kerÜletj munkaÜgyi kirendeltség egyik képvisetője

megosztotta azokat az észrevételeit, amelyeket ők tapasztaInak munkájuk során.

Az Ütést most is a HETFA Kutatóintézet szakemberei vezették. Az egyĺk mulnkatársuk

beszámolt a kutatás je|'entegi áttásárót. KĹJtfc'tdi foglalkoztatási pétdákon keresztÜ[ mutatta

be a munkaerĺípiacon vató eIhelyezkedést segítő programok sikerességének [ehetőségeit.

Ezután a résztvevőkhozzászo|hattak, és saját tapasztalataikat osztották meg a tcjbbiekket.

A szociális szférában dotgozók kevesebb tétszámu klienskcjrrel dolgozik, így a métyebb

esetkezetés tépéseĺveI tudnak segíteni az á[láskeresőknek.

A munkaĺjgyi kirendeltség munkatársai sokkal, több esetszámmal dolgozva nehezebben

tudnak foglalkoztatást elősegítő tanácsadással foglalkozni. A két kÜtönböző szemlélet

közös elveinek, gyakortatainak meghatározása vott a fcĺ irányvona[a a megbeszélésnek.
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vezetőinek. ĺgy a decemberi oktatás témaköre után a fogla{koztatás témakörében

megva[ósu[ó programok kerÜ[nek terítékre.

A következő megbeszélés február f6-án 10 órakor kerÜl megrendezésre. A programról

előzcíleg egyeztetés fotyik a munkacsoport megbeszélésein résztvevő szakemberekkel, akik

a meghívó mellett az aktuális téma főbb támpontjait is előre.megkapják. A programotf fő

koordinálta a kozcjssési házbót.

Február

Program neve: Nyitott ház

A Nyitott Ház atkalmait februári hónapban a zsibongóban folytattuk [e, nagyon esemény

dús volt. A játékok, és a szabadidős eszközök a kijvetkezők voltak: mindkét napon szerepet

kapott a ping-pong. Az időjárás nem alkalmas még arra, hogy kivigyÜk a játékokat, ezért

olyan foglalkozásokat ketl tartanunk, ahol jobban (e tudják vezetni fölesleges energiájukat

a gyerekek. A ping-pong mellett a csocsó egy olyan kozösségĺ játék, ahot a gyerekeknek

folyamatosan koncentrátni, ittetve megfetető módon kett kornmunikátniuk egymás feté. így

tudják gyakorolni mindkét esetben a koncentráció és a figyelem, és összpontosítás

képességét.

A társasjátékok összehozzák a fiatalabb és idősebb korosztályt. Nagyon etfogadó volt a

társaság egymás feté. A tÜrelem és az alázat képességének gyakortása volt célunk a
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társasjátékokkat. A sakk és más togikai játékok cétja a kreativitás és a jó problémamegotdó

készség fej lesztésére szo[gált.

Konfliktus helyzetek nem voltak. Maximum kisebb nézeteltérések. Ezek mind

megbeszé[ésre kerÚltek.

ĺ\ tervezett tevékenységek beltéri lebonyotítása Eikeresen végződtek. Á csoport felépítése

egyre vegyesebb. 6-1f év között gyerekek teszik ki a 40%-át az esetszámnak, 50% főként

serdÜ[cí gyermek 18 éves korig, akik sok esetben a Kesztyűgyár mentor programjában is

részt vesznek. A maradék 10% hozzátartozókbót és szÜtőkbőt átt. A résztvevők száma f!.61

fő között alakult. A program összesen 23 órában valósult meg, minden héten, kedden és

csÜtörtokön 16 és 18 óra között. Februárban egy alkalom kivételesen pénteken kerÜlt

megtartásra 1ó.00-19.00-ig, mivel 02.10-én, kedden a Kesztyűgyár Kcizösségi Ház egész

teriitete egy konferencia miatt fogtatt vott.

A ,,Nyitott ház'' foglalkozáson 2 fő programkoordinátor Vett részt a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót.

Esetszám alkulása a februári
hónapban

3 hét 4hét 
i

Program neve: Kézműves szakkör

A kézműves szakkcir cétja a gyerekek alkotó gondotkodásának fejlesztése és a foglalkoztató

programba való aktív bevonásuk. Ez a foglalkozás egy kreatív és hasznos időtöttés

számukra.

A februári hónapban két nagyobb esemény köré építettÜnk ki programot, az egyik a

Valentin nap a másik a Farsang volt. A hónap első alkalmán kosarat készítettijnk, amihez

precíz munkára volt szÜkség, így fejtődött a finom motorikus mozgásuk.

--_J--_ 
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A Valentin Napi készÜtődésnét fontosnak.tartottuk, hogy a gyermekek alkotásaival legyen

kidíszítve a Kesztyűgyár Kcĺzösségi Ház, ezért az elkészÜlt munkáikat kihetyeztÜk a

közösségi terekbe. Szĺveket vághattak ki ktjtonböző méretben, majd azokat ragasztották

łjssze, i[letve szĺnes krepp papírbót girlandot készítettek.

Képes[apokat aIkothattak, amiveI meg tudták [epni szeretteĺket saiát készítésű ajándékkat.

A manuális feladatoknál nem a művészi minőség volt a fontos, hanem az a folyamat,

amelyben a gyermekek önmegvatósítására sor kerÜlt. A szĺnekket és formákkal folytatott

munka során a gyermekeknek megnő az cinbizalma, kreativitása.

A Farsangi állarc készítés kitűnő alkatom vott arra, hogy a programon résztvevőkket

beszétjÜnk ennek a hagyományárót s segítsÜnk a gyermekeknek jelmeziik

megtervezésében.

Karton karkötő készítésénél arra tcjrekedtĺ.jnk, hogy betérő vendégek saját fantáziájukra

támaszkodjanak, és úgy díszítsék, ahogy nekik a legjobban tetszik.

A szĺnforgó feladatná[ a színek keze[ése, egymáshoz viszonyított kontrasztja volt a feladat.

A hónap utotsó feladata a tavaszváró rnadár vo[t, aminek a hátutjára tavasszal kapcsolatos

verseket írhattak. A fogtalkozások áttalában a kisebb korosztálynak szólnak (4-9 éves), de

a nagyobb gyerekek (10-1ó éves) is szívesen részt vettek ezeken az alkalmakon.

Februárban a kézműves fog[alkozásokon 14.f8 fő között alakutt a részt vevők száma.

A kisebb gyermekeket elkísérték a szÜteik, ĺgy volt módunk az idősebb korosztáttyal is

kapcsolatot teremteni. Csa[ádon betÚti közlésÍormájuk is fejtődni tudott itt, mert a

gyermek a programjaink alatt segĺtséget tudtak kérni az édesanyjátó[, avagy idősebb

rokonától.

A programot.hétfőnként 16-19 óráig, szerdán pedig 16-18 óráig tartottuk.

A Kesztyűgyár Közösségi Házbót két fő vett részt a program koordinálásában. A foglalkozás

40 órában valósult mes
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Program neve: Kesztyűgyári Családi nap

A Csatádi nap megvatósítására február 20-án 1ó.00 és 19.00 óra között kerÜlt sor,

körÜtbetüt 90 ember részvételével. A rendezvény megvatósítását segítették a Reményt a

Gyermekeknek Ktjzhasznú EgyesÜlet önkéntesei is. A csatádi nap első felében jelmezeket

és átarcokat készĺthettek a gyermekek családjuk és munkatársaink segítségévet. Valamint

az önkéntesek kiegészítették arcfestésseI a jetmezeket.

Az időközben etkészÜtt jetmezek bemutatásra kerültek, metyeket a 3 taqú zsűri pontozott.

20 gyei.tlk versengett az értékes díjakért. A nyeremények az atábbĺak voltak:1. helyezett:

Etevenpark - Ajándékbetépő; 2. helyezett: Corvin Dumaszínház Mekk Etek bábetőadás

csatádi jegy; 3. helyezett: Hétmérfötdes Játékbirodalom hétvégi családi betépőjegy. A

farsangi mutatságon helyet kapott a közösségi házban gyakorló tánccsoport a Dance Force

hip.hop bemutatója. A rendezvény alatt fánkot és teát fogyaszthattak a résztvevők. A

Kesztyűgyár Közösségi Ház alkalmazottai közÜt 5 fő vett részt a rendezvény

kivitelezésében.

Program neve: Kesztyűgyári Családi délután

A családi détutánra csÜttirtökönként kerütt sor 2,5 óra időtartamban, körÜtbetÜt ó fő

részvetelével, 2 fő programkoordinátor segítségével a Kesztyűgyár Közosségi Házbót. A

csatádi dé|'utánra február hónapban több atkatommal is a Németh Lásztó Áttatános Iskotábót

érkeztek tanulók. Az iskolával korábban kötött egyÜttműködés értelmében a pedagógusok,

és a kesztyűgyár dotgozói egyÜtt dolgoztak, és segítették a gyerekek megfelelő fejtődését.

Az hónap első fogtalkozásán a gyermekek kreativitását, képzetetét szerettÜk volna

fejleszteni, iltetve hatással lenni arra, hogy a gyerekek etfogadóbbak tegyenek egymással.

első hét másod|k hét harmadik hét negyedik hét
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A program során a gye,.ekel<nek választanĺa keltett egy gytjmölcsöt. Eper, atma, kcĺrte,

barack, szőtő stb. közÜt kivátasztott egyet minden gyerek, és a saját képére formálta azt.

Tutajdonságokkat, színekket, tárgyakkat kellett feIruházni a színtelen gyÜmötcsöt.

Szerencsére a gyerekek nagyon sok érdekes tulajdonsággat tátták e[ a gyÜmölcsöket, ĺgy a

fogtatkozás végére mindenkinek egyedivé sikerÜlt varázsolnia a megkapott terméseket. A

fogtatkozást azza| zártuk, hogy mindenki bemutatta a saját produktumát, és mesélt róla

egy pár mondatban. A további alkaImakon hasontó játékokat játszottunk, i[letve

Vetítettunk a gyerekeknek egy rövid diasorozatot, ahol a pedagógusoktót kapott témákat

dotgoztuk fet. Egészséges táptátkozás, fogmosás fontossága, napi szintű tisztálkodás és

egyéb étetmóddal kapcsolatos kérdéseket beszéltĹink át.

Program neve: Bolhapiac

Minden hónap utotsó pénteki napján kerütt megrendezésre a Bothapiac eInevezésű

program. A rendezvénnyet szeretnénk támogatni, és segíteni azokat a környékbeli, és nem

környékbeti embereket, akik rászorulnak. A programon .rnł.nden alkalommat részt vesznek a

Nagycsatádosok Egyesütetétőt onkéntesek, illetve ruhákkal, kĺinyvekkel, kisebb tárgyakkaI

az ő fetajántásaik képzik az atapját a programnak. A beérkezett tárgyakat átvátogatás után

kihelyezzÜk a Kesztyűgyár egyik nagyméretű termébe, majd a tátogatók szabadon

cserélgethetik azokat, ittetve megszámtátás után az általuk fetajántott dolgok is színesĺtik a

bothapiac kíná|'atát. A téti időszakban teginkább a Vastag kabátok, putóverek, hosszú

nadrágok voltak a tegkeresettebbek. A programra egyre nagyobb arányban kerijtnek olyan

fetajántások, amelyeket a környéken takóitól érkeznek, azoktól az emberektől, akĺk anyagi

szempontbót jobb hetyzetbe vannak, és támogatni szeretnék valamilyen formában a

szegényebb réteget. Az áttatuk fetaján|'ott tárgyak, ruhák, eszkcizök jó minőségűek,

,,márkás'' hasznátt ruhák, cipők ezért ezek a tárgyak hamar újra gazdát tatálnak. A

bothapiac 0f.f7-én 16-18 óráig várta a tátogatókat körÜtbetÜt ó0 fő jetent meg. A

.pro$ramon 4 fő segédkezett a Kesztyűgyár Közösségi h|ázbóI..

Program neve: Hangolj Rá!

A ,,Hangolj rá'' táncos, zenei tehetségkutató Verseny februári alkalma nagy érdektődésnek

örvendezett, 2015.02.06-án 17.00.-z0.00' között .kerütt megrendezésre az internet

teremben. A termet igyekeztÜnk úgy berendezni, hogy a vendégek kényelmesen e[

tudjanak helyezkedni Ü[ve, miközben a ttjbbiek fellépnek, táncolnak a tehetségkutató

Versenyen. Középen hátul vott a dj putt a tere.m végében, ahol Jack (a műsorvezetcí)

hetyezkedett e[, és a vendégeĺ. Meltette a kivetítő vászon, amelyen a ktipek és a karaoke

számokat lehetett követni. A programot tátogatók közüt sok hátrányos helyzetű gyerek,
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SzÜ[ő, család volt jelen. A program etején Jack kezdett e[ énekelni, ezzel felszabadu[t

hangulatot teremtett, majd utána táncos fettépések következtek. Nagyon sokan bejöttek a

környékrőt. A programon a korosztály nagyon Vegyes vo[t. Családok, és baráti társaságok is

részt vettek az alkalmon. Ami ebben az esetben azt jelentette, hogy a 4.6 éves

korosztálytót a 40-50 éves korosztályig megtatátható vott mindenki. Többségben a 16-17 t.

éves korcsoport volt, akik nagyon jót érezték magukat. Jack egy idő után diszkót

rendezett, ami felszabadította a fiatatokban rej[ő feszÜltségeket. Nagyon jó közösségépítő

hatása volt ismét a ,,Hangolj Rá'' programnak'

Program neve: Felnőtt lnternet

A program változatlanut átt a lakosság szolgálatára. A résztvevő személyek elsősorban

kerÜteti lakosok, jellemzően azok az emberek jelentek meg a programon' akiknek

otthonukban nincs tehetcĺségi.ik számítógépet használni, Vagy nem biztosak a

használatukban. A megjelenő személyek saját eszkcizeiket is előszeretettel használták

(okostelefon, tablet, netbook, notebook, stb.). A program továbbra is nagy népszerűségnek

örvend, amely annak is köszönhető, hogy a Kesztyűgyár egyéb számítógépes

alapismereteket oktató programjában részt vett emberek visszajárnak gyakorolni. Az

idősebb korosztá[y számára az egyik leggyakoribb jdőtöttés a programon az unokákka[,

gyerekekkeI vató kapcsoIattartás, ame[yre tökéletes he{yszínt biztosít a program. A

programon megjelenők áttatában magyar nyelvű hírpor.átokat, alkalmanként internetes

filmeket, és internetes fórumokat szoktak böngészni. A fogtatkozások alatt gyakran kérnek

segítséget a résztvevők, de a gyakorlásnak kĺjszcjnhetően egyre ritkábban van szÜkség

segítségre, a résztvevők pedig egyre inkább otthonosan mozognak az internet vitágában. A'

program minden hétfőn és csÜtbrtökön détután 14 órátóI 17 oráig tartott, havi 24 óra

időtartamban. A programot egy fő koordiná[ja a Kesztyűgyár Kozösségi Házbót. A

résztvevők száma februárban 13-17 fő közé tehető.

Program neve: Csámpai Rozi festőműhely

A februári hónap témakörét a Vatentin nap és a farsangi képek - formák készítése adta meg

.teginkább. Az első hét tematikája színek - kijtatakok etsajátítása vo[t. A vizuális hangulat

megteremtése és annak befogadása kiemelt célunk volt. A program alatt a gyermekek

kifejezték azt az igényÜket, hogy ne csak a festészet és a rajzolás legyen a társatgás

központjában, hanem aktuális probtémáikat is szerették votna megtárgyalni, ezen kívÜl az

esztétikára való nevelést is fontosnak tartjuk, ame[[ye[ otyan képességeiket fejlesztjÜk,

amelyek birtokában helyesen értelmezik a szépet a természetben, társadalmi életben és a

művészetek vitágában. Második hét tematikája a Valentin nap hagyományai köré fonódtak.
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A gyermekek kifejezhették magukat érzeImeiket rajzaikon keresztÜ[.

Szerdai napokon a KÜldetés EgyesÚlet Civit szervezetétől érkeztek hozzánk autista

felnőttek és kísérők' A civiI szervezet vezetője azért vette fel velÜnk a kapcsolatot, hogy

segítsÜnk a vĺzuátis tanu[ásban az autistáknak, hogy könnyebben megismerjék a vitágot.

Sematikus ábrákat rajzoltunk ve[Ük, amiknek absztrakciós szinte atacsonyabb, ezért nem

tűnnek olyan távolĺ dotgoknak nekik.

A kezdeményezés hatékonyságát az jetzi a tegjobban, hogy a csoportban volt olyan hötgy,

aki eddig nem szeretett rajzolni és most már aktív részese a csoportnak és fotyamatosan

újabb és újabb dotgok feté nyit. A festészet és a rajzolás minden embernél pozitĺv

változásokat hoz. A rugalmasabb gondotkodás nłjvelheti az önáttóság szintjét, a pozitív

visszajelzés ösztönzően hat a gyerrnekekre s az autista résztvevőkre.

Harmadik és negyedik hét témaköre a farsangi időszakra és a tavaszra való fetkészÜtés volt'

A farsangi időszakban az álarcok és az Ünnepély megfestése vott a cél. A détutáni

fogtatkozásokon a farsangi időszak hagyományairól beszélgettÜnk az ott tévő tátogatókkat.

Mohácsi Busójárásról néztílnk képeket. A negyedik héten Tavaszváró képeket készítettek a

programban résztvevcík. Festészetnél a szĺ'nfelĺsmerésre helyeztÜk először a főbb

hangsúlyt, majd a festékanyagok ismeretére, hogy milyen fajták vannak. Két részre

bontottuk a tatátkozásokat, vottak a kĺjtött tematikájúak, mikor teveteket Vagy tájképeket

kell'ett alkotniuk. Más alkatommaI szabad asszociációs gyakorlatok voltak, hogy bizonyos

szavaknál milyen képeket hoznak létre.

A programot a Kesztyűgyár Ktĺzösségi Ház két munkatársa koordinálta' A hónapban 80

órában valósult meg. A program hétfőtőt csÜtörtökig 13.18 óráig vott tátogatható. A

részvevők száma 16 és f4 fő közott alaku[t.

Harmadik hét Negyedik Hét

Program neve: Mentor program
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Mivel a fétévi vizsgák nem sikerÚltek mindenkinek, azokból a tantárgyakból, amelyekbőt az

adott tanutók megbuktak egész éves anyagbót tesz az év végi vizsga, így az új tananyag

elsajátítása mellette nagyon fontos aze|őző fétéves tananyag ujraisméttése.

Február hónapban három új tanutó csatlakozott a programban, illetve egyÜttműködés

hiányában kénytelenek voltunk megválni ,|3 tanulónktót, akik köziit még ebben a hónapban

visszavettÜnk három tanu[ót, a détutáni korrepetátásba illesztve az ő fetkészítésÚket. A

program hétfőtőt péntekig 9 órátót 18 óráig valósult meg. Február 10.én nem tartottunk

programot mivel a Kesztyűgyár Kcizösségi Házban konferencia zajlott, mely a mentor

program termét is igénybe vette. A diákok összesen 842 órában tanuttak.

Program neve: Női torna

A foglalkozás havi 4 alkalommat 17.00 és 18.30 között zajlott. A tornafoglalkozás 17.00-
4 Ô 

^^ 
:- --:|^t} ^-^|.. ^^.:. a1 ^-!* ^|!1.^^| !^^ ^^-:^ ^ L j:t-. .^|. |.^Á, ..-^.iI--^Io'Uu-|B ZcrJtULL' cr|||gty )Uldl| |l >Ld||| ę|'LclIlLU|'ćl)ćl )UlCl| | cl l|UtgyE|\ l\EuVE||L Zg||E)Zol||a|^lct

edzhetnek. Az aerob mozgás fetporgeti az anyagcserét és beindítja a zsírégetést. Kardio

mozgással, mint amilyen a tánc is, a hölgyek úgy fogyhatnak, hogy krĺzben még jó kedvre is

derÜlnek. A torna etején mindig bemelegĺt a csoport. Az ettérő gyorsasággat váttakozó

számok vége mindig egy lassabb zene, ami visszaáltítja a felgyorsult pulzust a megfelelő

tartományba. Rendhagyó módon a résztvevők között egy táncoktató úriember is részt vett,

aki az újonnan indutó programját bemutatta, illetve be is áttt táncolni a hötgyek kozé. A

résztvevők száma alkalmanként 13-20 fő. A másfét órás fogtatkozás étetmód tanácsadással

záru[. A téma mindig váttozó. Februárban a bikini szezonra készülve diétás tippekket

fogtatkoztak a hötgyek. A programot egy fő koordinálja a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: lrodalmi Kör

A beérkezett szövegeket, az előzetes megbeszélések atapján jót vátasztották ki a program

látogatói, de készÜlve, az esetleg újonnan érkező látogatóknak, magam is hoztam még

ismert és kevésbé ismert narratív történeteket.

David Mitchelt: FeIhőatlasz

Gabriel Garcia Marquez: 100 év magány

Karácsony Bencĺ: Napos oldaI

Anton Csehov: A ó-os számú kórterem
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Phitip k' Dick: Az ember a Fellegvárban

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Mátik Rotand: Báb

A fent említett irodalmi műveket .használtuk az irodalmi esten, ahol összehasonlĺtottuk és

részletesen megbeszéltÜk az elemzés irányelveit' A transzcendentális réteg

kiváltságosságát a tcibbi réteghez képest.

A program február f$-én valósult meg 16.19 óráig, 7 fő vett részt rajta. Egy fő

programkoordinátor vett részt az eseményen a Kesztyűgyár Kozosségi Házbót.

Program neve: Sporttárs

A februári hónap egy nyugodtabb .hónap volt mĺndenki étetében. Az [lnnepek e[mú[tak,

kezdődött ĺninden elötrőt, ment minden a maga útján, ahogyan a korábbi esztendőben már

megszokott vo[t. Akinek volt munkája, az természetesen tútnyomó részt dolgozott, akinek

nem, az a munkakeresésben (is) kért segítséget. ĺgy egy.egy at.kalom e hónapban ettért a

megszokottaktót. A programon megjelenő személyek egy része részt vett a Kesztyűgyár

Közösségi Ház áttat szervezett egyéb más programokon is, mint Fetnőtt Internet, Hangotj

Rál, Csatádi Nap, ittetve Áttáskereső K[ub, ahol újabb étményekket gazdagodhatott azegész

csatád. Újdonságként hat, hogy immáron e programon is egyre stjrűbben etőkerÜtnek a

kÜtönböző kommunikációs, illetve számítástechnikai eszközök, mint pétdául okostelefon,

tablet. A téma mindjárt adott is vott egy a[ka[omma[, amikor a minket körülvevő kereslet-

kínálatnak köszönhetcíen már szinte mindenki hozzájuthat ;ilyen eszközökhciz. A kérdés

elstísorban az vo[t, hogy mennyire szabja, Vagy éppen határozza meg a mindennapi

életünket többek közott a mobiltetefon. Ugyanĺs az atkalrnakon senki nem kapcsolta ki a

készÜ[éket, s történjék bármi, ha hívásuk vo[t azonnat felvették. Mennyire okoz

,,fÚggőséget'' a mobit készüték? E téma lett boncolgatva három alkalommal. Mindenki

etmondhatta saját tapasztatatait ezz:e|, kapcsolat, mind negatív, mind pedig pozitív

vonatkozásban. A program a szokásos időpontokban, hétvégenként 10.,ĺ3 óra között, havi

1f ora időtartamban valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban (Piros terem, Zsibongó,

Internetező).A résztvevők száma 6 fő körÜt a[aku[t.

Program .neve: ĺ 0 osztályos felkészítő program

A felnőttek esetében a hét 5 napján végeztÜk a képzést, mety továbbra is önkéntes

tanárok bevonásával történt. A fetnőttek féléves vizsgája február etején volt, így az újabb
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tanulókkat bővÜtt csoportot február 10-én kezdtÜk. Egyéni hatadási tervunk van számukra,

mivel kÜtönböző szinten á[[nak, s kĺ.jtönböző szociális hátérrel rendelkeznek. A programban

szerepel egy tanuló, aki megváltozott munkaképességű, munka mellett végzi az iskotát és

könnyített tanterv atapján haladtunk vele'

Február hónapban 3ó1 órában végeztük a felnőttek oktatását.

A diákokat napi szinten oktatjuk, már annak tÜkrében is, hogy a fétévi beszámolójuk

sikeresen zárult e. Ennek érdekében egyes tantárgyaknát külcin csoportot alkotnak azok,

akiknek a féléves vizsga eredménytelenÜl zárutt. Azoknak a tanulóknak, kiknek egyéni

fog[aIkozásra Van szükségÜk, ezt biztosítjuk számukra.

Jelenleg 6 és 13 fő között alakul a diákok létszáma a program keretében, mindegyikük

egyéni fejlesztésben vett részt. Február 10 -én elmaradt egy oktatási fläP, mivel a

Kesztyűgyár Közcisségi Házban konferencia zajlott.

Program neve: Webre, Nagyi! csoport

A csoporttal elsősorban a vizsgára vałó fetkészÜtésre tekintettel kimondottan a Microsoft

office progrąmcsomagon betÚt tatátható irodai atkalmazások tettek áttekintve. Azon betüt

a Mjcrosoft office Pubtisher (kiadványszerkesztő), Microsoft office PowerPoint (bemutató

készítő), Microsoft office Word (szövegszerkesztő), valamint a Microsoft offĺce ExceI

(tábtázatkezető) atkatmazás. Az atkatmazások használata, beállítások, s tekintettel az

azonos gyártóra a meniirendszer, mentlszatag, s az abban tatátható almenÜk, almenÜ

btokkok megismerése. Fon.os szerepet kapott a Word szövegszerkesztőben a laprendezés,

tájolás, betűtípusok, igazítás, tabulátorok és töréspontok (oldattörés, szakasztörés). Az

Excel táblázatkezelőben az alapműveleteken kívĺjt a hatványozás és gyökvonás. A

tábtázatok beszúrása, létrehozás, grafĺkonok, rögzített értékek, stb. Ezt kcĺvetően f015.

feĹruár fO-án a vizsgára jetentkezők megkezdhették a vizsgát. Avizsgára etső körben 10 fő

jelentkezett, majd a vizsga napjára már csak öten maradtak, melyből hárman jetentek

meg' A vizsga 4 fetadatbót áttt, s az etérhető pontszám 32 volt. Eredményes vizsga ff
ponttól volt. A három vizsgázőbot kettő sikertelen vizsgát tett, egy sikeresen vizsgázott.

Sajnálatos módon egyszerű figyelmetlenségnek köszönhetően nem vott két főnek sikeres a

vizsgája. A program minden kedden, szerdán, illetve pénteken détetőtt,10 órátót 11 óra 30

percig valósult meg 18 óra időtartamban. Februárban 13-án duptaórát tartottunk mely ,l0-

13 óráig tartott. A résztvevők száma 1f-13 f o. A programot egy f ő koordinálta a

Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Aktív csoport

E hónapban a btĺngészők kerüttek áttekintésre (Microsoft Internet Explorer, opera, Mozilla

Firefox, Googte Chrome, Safari), illetve azok használata, biztonsági rések, kommunikáció.

---i-To8 
-l--



A képzéseken elsősorban az lnternet Exptorer böngésző fe[épĺtése, beát|'ítása tett

áttekintve, tekintettel arra, hogy hazánkban a felhasznátók zöme e programot hasznátja

on[ine kapcsoIatnát. Továbbá számos ínternet kávézóban tú[nyomó részt a Microsoft

termékei közijt a Windows operációs rendszereket használj ák. Ezt követte a könyvtárak

létrehozása, csoportosítása, illetve könyvtár struktúra. A program minden kedden,

szerdán, illetve pénteken détetőtt 14 órátót 15 óra JU perclg vatósutt meg 18 ora

időtartamban. Egyszer dupla órát is tartottunk február 25-én mely 14-17 oráig tartott. A

programot egy fő programkoordinátor vezeti a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A részvevők

száma 12.13 fő között alakutt.

Program neve: Alláskereső Klub

Az elte[t időszakban .|2-.l3 számítógéppet, két mobittelefonnat, ittetve a Kesztyűgyár

munkatársai cinéletrajzírássat segĺtettek a programon reszt vevo szemetyeket.

A programon megjelenő személyek száma .az etmúlt hónaphoz képest gyarapodott.

Meghatározó munkakörcik szerint kerestek áttást a részt vevő személyek, mint szeméty- és

vagyonőr, gépkocsivezető (autóbuszsofőr), takarító, konyhai kisegĺtő, valamint mosogató.

Az elkészĺtett cĺnéletrajzok alapján kitűnik, hogy sokan ktjltöznek fet vidékrőt a fővárosba.

E szernélyek számára probtémát jetentett a számítógép hasznátata, a közösségi oldatak

.kezelése, egy-egy munkakörre va[ó jelentkezés, illetve a szernélyes interjúra vató

fetkészÜtés (pt. motivációs tevét etkészítése). łz Áttásxereső Ktub minden hétfőn és

csÜtörtökön 9 órátót 1f őráig tartott, havi f4 óra időtartamban, 3 fő koordinátorrat a

Kesztyűgyár Közösségi Házban. A résztvevők száma 14-f2fő között alaku[t.

.Program neve: Allásker,esési tréning

Februárban a Budapest Főváros Kormányhivatala Vl||. KerÜletĺ MunkaÜgyi Kirendettsége

mĺnden hétfőn és szerdán a Kesztyűgyár Közösségi Házban tartotta csoportos

tájékoztatóját a frissen .regisztrá[t álláskeresők számára. Ezen atkatmak során a

kirendeltség kottégáinak előadása következett, amelyen ismertették az intézmény

ingyenes, áttáskeresést segítő szolgáltatásait. Februárban is indult álláskeresési tréning a

Kesztyűgyárban. Az Áttás.keresési tréning zárt csoportos formában, szerdánként ,|3 órátót

16 őráig valósutt meg. Az első alkalonlmal az ismerkedéssel, a csoportra vonatkozó

szabályok rögzítésével és az elvárások tisztázásával te[t. Az önéletrajznak mindig kütön
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aIkalmat szán a tematika: ĺtt az egyénre szabott eredményekre helyeződött a hangsuty. A

további két atkatmon a motivációs l.evéttel és annak fontos elemeivel ismerkedhetnek meg

a résztvevők, illetve részĺjk lehetett egy áttásinterjús szituációban is' A programot két fő

koordinátta a Kesztyűgyár Közösségĺ Házbót.

Program neve: Üdv a klubban - Álláskereső klubdétután

Februárban 4 alkalom megtartására kerÜlt sor, hétfőként 14.16 őráig. A foglalkozás során a

programra érkezőket egy pohár, f orrő teával kínáttuk meg, majd beszélgetést

kezdeményeztÜnk. A tartósan munka nétkÜt maradt emberek számára tetki|'eg is

megterhettí, nemcsak anyagitag, amikor hosszabb időn keresztül nem tudnak tevékenyen

részt venni folyamatokban, alkotó tevékenységekben. A kiszotgáttatottság érzése mellett,

a teginkább a problémával való egyedilllét az, ami nehézzé teszi a hetyzetÜket. Ebben

nyújtottunk segítséget a Kesztyűgyárba érkező klienseknek egy tea me[[ett, azaz olyan

emberekkel tatálkozhattak, akiknek hasonló nehézségeik akadtak. A hason[ó probtémák és

a kitátástalan helyzetÜk miatt ezek az emberek nagyon jót megértik egymást, és otyan

visszajetzéseket osztottak meg, amik hasznosak voltak szárnukra. Az ĺrányított beszélgetés

során, azokra a pontokra fókuszáttuk a témát, amin tud változtatni az adott egyén. Azokat

pedig, amĺk tcjtijnk fĹiggetlen dolgok, amiken nem tudunk változtatni azokat a

beszétgetéskezdeményeket visszatereltÜk a megfelelő mederbe, és nem engedtÜk, hogy

sok idcĺt pazaroljanak e[ azokra a kĺjlső tényezőkre, amiket nem tudunk megváltoztatni. A

programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közosségi Házbót. A résztvevők száma 6 fő

volt.

Program neve: Üdv a klubban! - Angol társalgási ktub

Februárban a szokásos tcjrzsvendégek metlé sok új vendég érkezett, akik azonnal felvették

a csoport megszokott lendĺiletét, és aktív résztvevőként csatlakoztak. Bár kÜtönböző szintű

nyetvtudással érkeztek a vendégek, mégis mĺndenki fejtődésrőt számolt be.

Az angol társatgási ktub heti egy a[ka[omma[, 2 órás btokkban zajtott, ahot alkalmanként,

kedden, 10 órátót 1f oráig tartó programon 10-14 fő vett részt.

Ebben a hónapban minden alkalom egy szólánc játékkat indult. Amikor már ez jó|' ment

minden résztvevőnek, akkor a szólánc szabályainak megfeletően a mondat utolsó

kezdcíbetűjével ketlett cisszetett mondatot atkotni.

Bár a csoport cétja a szóbeti kommunikáció gyakorlása, mégis, a résztvevők kérése, egy

alkalommal a névetők helyes használatát gyakoro[ták.

Kommunikációs feladatként a résztvevők 3 csoportot alkottak egy alkalommal, ahol egy.

egy etdöntendő kérdés mellett ke[lett egyetérteni, vagy épp ellenkezni. |tt témaként
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előkerÜlt a dohányzás kérdése , de az oktatással kapcsolatos pro és kontra érveiket is
összevetették a résztvevcĺk. A programot egy fő koordinátta a Kesztyűgyár Kcizösségi

Házbót.

Program neve: Női csoport

A keddi csoporttal a beszélgetések arra irányultak, hogy atkatmasak, képesek tegyenek a

munkaerőpiacon megjelenni. Természetesen ez egy hosszabb időt is igénybe vehet, ez

alatt az idő atatt is tevékeny legyen, ismerje fet ho[, hogyan teheti magát hasznossá.

Tapasztalataĺnk szerint, aki aktív a házi munkában, szívesen segít másoknak, hamarabb

talát munkát magának. Ezért folyamatos etfogta|'tságra bíztatjuk őket. A csoportban nagy

hangsúlyt fektetÜnk a kézimunk ázásr a.

A szerdai csoportban célunk

prob[émáira, fe[hívjuk a segítség

Eredmények *

Az asszonyokban igény alakut ki

hogy ebédet készíthessenek. A

kcizösségi kertÜnkbe, atig várják

nagy részét elvetették.

vott, hogy az asszonyokat érzékennyé tegyÜk mások

/nem anyagi/ tehetséges formáira a figyetmÜket.

az változatos sÜtés-főzésre, már nem csak az a fontos,

kerti munkákat is megkedvelték, szívesen mentek ki a

már, hogy ott lehessen tevékenykedni. A tavaszi magok

Szebben és többen 'kézimunkáznak. Rendszeresen vannak irodatmi fogtatkozások. Madách:

Az ember tragédiáját olvassuk hétrőt-hétre. Szívesen hattgatják, hozzászó[nak,

megbeszé[jÜk az egyes je[eneteket.

Ha lassan is, de változások történtek. Nagy szÜkség Van az önkéntes segítőkre' Mindannyian

hatással vannak a csoportra, nyugalmuk, tudásuk, szeretetíik, pétdájuk szÜkséges ahhoz,

hogy változás áttjon be az asszonyok gondotkodásában és viselkedésében.

A résztvevők száma februárban í2 fő vott. A programot egy fő koordĺnátta a Kesztyűgyár

Közösségi Házbót. A program minden kedden és szerdán 9-15-ig tartott.

Program neve: Pályám felé

A foglatkozás 4 alkalommal péntekenként (8.00.1o.15-ig) ĺneghosszabbított osztátyfőnöki

órákon valósult meg a nyolcadikosok számára, illetve egy atkatommal csÜtörtökön (13.o0-

15.15..ig). A tanulók már tút voltak a jelentkezésen, vagyis már mindenki tisztába vott

ve[e, hogy melyik ĺskotába szeretne felvétett nyerni. A diákok szakközépiskotába és

szakiskolába jelentkeztek döntő többségében, páran gimnáziumba. A szóbetĺ fetvétetĺ

előtt, alig volt olyan tanutó, aki hasontó tapasztatatokkal rendelkezett volna' Ez annyiban
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könnyítette meg a munkát, hogy a diákok odafigyeltek arra, amit tanácsoltunk, hiszen nem

vottak még ilyen hetyzetben nem tudták, hogy mĺre számítsanak, izgultak, feszengtek. A

gyerekek kaptak egy tábtázatot, amin osszegyűjtöttÜk azokat a témákat, amelyek

etőforduthatnak egy ityen vizsgán. A kérdésekre adható vá[aszokat is megbeszé|.tÚk

kclzösen, de mindenkinek egyénre szabott, a saját személyiségéhez teginkább ittő reakciót

próbáttunk tatátni. A második alkatommal kialakítottunk egy szóbeli vĺzsgahelyzetet, és

ebben kettett a tanutóknak az eLőző hét tanácsait alkalmazni. A gyakorlat során minden

tanulóra jutott idő, mindenki kipróbálhatta magát, így mindenki el tudta dönteni hogyan

válaszolt, hogy érezte magát ebben a helyzetben, mire kett jobban odafigyelnie, mit

csinátt jót. Mindenki számára tudtunk visszajelzést adni. A résztvevők száma 1f-z0 fő

kôzött alakutt. A 8 a. és 8 b. osztátybót csak az maradt ki, aki betegség miatt hiányzott. A

programot két fő koordinálta a Kesztyűgyár Közcĺsségi Házbót.

Program neve: Alacsonyvégzettségűek stratégiái

A program célja

Fogl'atkoztatási stratégia megaIkotása, és az ehhez szÜkséges oktatási stratégia és

cselekvési terv kidolgozása, ametynek célcsoportja a 14-f9 éves fiata[ok.

Megvatósítás

A februáń munkacsoport megbeszélésen 10 fcĺ vett részt. A Brand Alapĺtvány, a Tanakodó

Kft., a Rév8 Zrt., a Józan Babák EgyesÜtet, a Kapocs Atapítvány és a Váttó.Sáv Atapítvány

szakemberei vettek részt a Kesztyűgyár Közösségi Ház prograrnkoordinátorai me[[ett. Az

Útés etején a Kesztyűgyár Kclzösségi Ház szakemberei mutatták be az álláskeresést segítő

szo|.gáttatásaikat, ami nagyon jó kiindutó pontját képezte a további beszétgetéseknek.

A téma főként a motiváció vo[t' Annak fetkettésérJls mectartására több ötl'etet vetettek

fel a hozzáértők.

A Józan Babák Egyesütetét egy eset bemutatása kapcsán ismerhettÜk meg. Az egyesület

szerhaszná[ó höl'gyeknek segítenek eIsősorban, de több programmaI is próbátják

fog[aIkoztatást elősegíteni.

A következő Ütésen a többi szervezet fog részletesebben beszámolni tevékenységeikrő[,

melyre március f6-án í0 órakor kerÜl sor. A programrót etőzőteg egyeztetés fotyik a

munkacsoport megbeszélésein résztvevő szakemberekkel, akik a meghívó mellett az

aktuátis téma főbb támpontjait is előre megkapják.

Március

a

a
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Program neve: Nyitott ház

A Nyĺtott Ház alkalmaĺt március hónapban a zsibongóban, a ház udvarán, és a Homok utcai

sportpályán bonyolĺtottuk te.

Bettéri játékaink főteg a logikai, stratégiai fejlesztésekre épÜtt. Társasjátékok,

kártyajátékok, sakk és egyéb készségfejtesztő szabadidős [ehetőségek voltak az

eszköztárainkban. A nagy mozgásteret igenytő ping-pong és a közôssegépĺtci csocsó

játékaink is végig jelen voltak a fogtatkozásokon.

Ebben a hónapban színesedett a program kĺntĺ játékokkat. A kÍJtső hetyszínek lehetőséget

teremtettek arra, hogy olyan kcizcisségĺ játékokat valósítottunk meg, amelyek a

csapatsze[lemet és egyéb társas kompetenciákat fejteszthetĺk. Ezek a következcjk voltak:

. Foci

. Kosárlabda

. Tollastabda

Nagyon örÜttek a fiatalok ezeknek a tehetőségeknek, mivel a kijttéri játékok alatt nagyobb

terÜleten játszhatnak, mint a zsibongó terÜlete, e mellett persze a kinti friss tavaszi

levegő is fettöttötte őket. Csoportokba, csapatokba atakulva játszottak, töttötték et

hasznosan az időt a hozzánk betérők.

Munkánkat ebben a hónapban segítették a Lakatos Menyhért Attatános lskola és Gjmnázium

diákjai, akik rendvédetmi szakon fotytatják tanulmányaikat. Számos érdekes és hasznos

programot tatáttak ki a gyermekek részére, amivel megismertették a rendvédelmi szervek

fetadatait.

A játékok a következők voltak melyeket a diákok hoztak, tatáttak ki:

. kvíz kérdések teszt formájában,

. akadálypálya,

. KRESZ pátya

Nagyon hasznosnak ítétti.jk meg aZ önkéntesek munkáit, mert be tudták vonni a programon

résztvevőket, és nekik is nagyon pozitív étmény vo[t, hogy a gyerekek szeretettel fogadták

őket.

A tervezett tevékenységek be|'téri tebonyolítása si keresen végződtek.

A ,,Nyitott ház'' foglalkozáson f fő programkoordinátor vett .részt a Kesztyűgyár Közcisségi

Házbót. A program összesen 48 órában valósult meg.

Esetszám atakutása a márciusi hónapban
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3 hét

Program neve: Kézműves szakkör

A vizuátis kuttúra tanításának cétja, hogy a gyerekeket közetebb hozza a képi közlések, és

művészeti atkotások métyebb megértéséhez, átétéséhez. További cé[unk, hogy a

programon jetentévők aktívan részt vegyenek a programban és ki tudják fejezni magukat

rajzaikon, festményeiken, avagy egyéb alkotásaikon keresztĺjl.

A márciusi hónapban két fcntcsabb esernényre.is készüttÜnk, az egyik a március,15.i

szabadságharc volt, majd a Víz Vitágnapja köré építettĺik fel a programjainkat. A hónap

első fetadata csipeszekbőt és orvosi fa spatu|Lábót repütőt készíteni. Ĺzze| a feladattaI a

kézijgyességiiket fejtesztettÜk, szín és forma felismerésÜket segítettÜk. Másodjk feladata a

ktienseknek a gyöngyfűzés volt, mety játékosan tanítja a gyerekeket a számolásra' szem.

kéz koordinátására és a tÚrelmük fejlesztésére.

A hónap közepe március 15 -ĺ Ünnep etőkészÚteteirő[ szólt. BeszélgettÜnk a gyerekekket

ennek az esemény fontosságáról'. Nemzeti színű madarakkal díszítettÜk fel a házat és

Petőfi Sándor verseit tettĺjk metté. Kokárdát varrtunk, a gyerekek megtanulták az öltések

nevét és az idősebb rokonok tevékenyen részt vettek a fogtatkozásokon és segítették a

kisebb gyermekek munkáit.

Gyöngyöt vasaltunk, mely esetében kijtonböző sablonok közĺlt választhatnak a gyerekek,

metyeket vasatható gyönggyet kett kidĺszíteni. A vasalás során, ahogy a gyöngyok kezdenek

összeolvadni, a vasalópapíron kereszt[jt nézve a színĺjk éténkebbé, jobban táthatóvá vátt.

A következő nagyobb eseményÜnk a Víz Vitágnapja vott. Ennét az eseménynét is

beszétgettÜnk a víz fontosságáról, és hogy mityen szerepet tött be a környezet és az ember

étetében. Csipeszbőt nyulat, tojástartóbót tyúkot, és pompom nyusz'ikat készítettÜnk a

résztvevőkket a programjaĺnkon. A kézműves foglatkozásokon résztvevők száma 17 és 44 f ő

között alakult.
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A kisebb gyermekeket etkísérik szuleik, így módunk van velÚk is kapcsolatot teremteni.

Ennek hozadéka, hogy nem csak a gyermekek vesznek részt a fogtatkozásokon, hanem ha

elakadnak egy feladatkörnét a családtagjuk tudott nekik segĺteni, ezáltal fejtődött köztĺ.ik a

kommunikáció és az egyÜttműködés.

A programot hétfĺínként 16-19 óráig, szerdán pedig 16-,18 óráig tartottuk.

A Kesztyűgyár Közösségi Házbót két fő vett részt a program koordĺnálásában. A foglatkozás

40 órában valósult mep.

50

45

4A

35

30

25

20

l.J

L0

5

0

e.|ső hét második hét

.Program 'neve: Kesztyűgyári Családi nap

A Csatádi napon körÜtbetüt 50 fő .ve'tt részt.

Reményt a Gyermekeknek Közhasznú EgyesÜlet

programunkat.

A rendezvény megvalósítását segítették

önkéntesei is, arc:festéssel egészítették ki

harmadik hét negyedik hét i

_________l

a

a

A csatádi nap során tavaszváró Ügyességi játékokat próbál'hattak ki, melyhez ugráló tabdát,

pingpongĺ.ltőt, egyensútyozó eszköztjket hasznáttak. retái[ításra kerÚtt a mini ugrátó

várunk, mely a kisebb gyermekeknek okozott örömet. LehetőségÜk volt egy akadátypátyán

végig menni egy roller segítségével .is. KézműVes pr.ogramrészÜnk atatt bábokat és tavaszi

képeket készítettek az érdektődők. A rendezvény atatt zsíros kenyeret és Üdítőt

fogyaszthattak a résztvevők. A Kesztyűgyár Kozösségi Ház alkatmazottai közĺjt 5 fő vett

részt a rendezvény kivĺtelezésében.

Program neve: Kesztyűgyári Családi délután

A családi délutánra csÜtörtökönként kerÜlt sor

időtartamban, kcjrÜtbetüt 6 fő részvételével, f fo

Kesztyúgyár Közösségi HázbőI. A programra a Németh

(összesen 4 alkalomma[) f ,5 óra

programkoordinátor segĺtségével a

Lásztó Áttatános lskotábót érkeztek a
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tegtcĺbb a[ka[omma[. A tanulók ebben a hónapban részt vettek egy etőadáson, ahol a

Cakumpakli Színház egyik gyerekdarabját tekintették meg. A színdarab ttjrténete során

kÜtönböző áttatok tatátkozásának lehettĺ.ink szemtanúi, akik megismerkedtek egymássa[, és

felismerték egymás szerepét. A többi foglaIkozáson a gyerekekkel olyan játékokat

játszottunk, amik elsősorban aZ egyÜttműködést segítik. A kooperáció során a gyerekeknek

először egyedÜ[, később közcisen kettett megoldani egy hason[ó fetadatot. A játék végén

megbeszéltÜk, hogy egyedÜl milyen érzés volt teljesíteni a feladatot. Mennyire volt

egyszerű rájönni a megoldásra? Milyen érzés vo[t, hogy nem segíthettek neki? A következő

körben többen segítettek egymásnak, így nyilván sokkal hamarabb elvégezték a feladatot'

A kcjzĺjs munka után újra beszélgetést kezdeményeztÚnk, és átbeszéttÜk, hogy milyen érzés

volt egyÜttműkodni, könnyebb volt e így a fetadat, mint egyedÜ|'' Vajon miért sikerült

gyorsabban végrehajtani a fetadatot? A játékos feladatok után minden foglalkozáson lezáró

kört alkottunk, ahot a gyerekek beszámoltak egymásnak arró[, hogyan érezték magukat,

me|.yik játék tetszett, melyik volt nehéz, vagy éppen egyszerű.

Program neYe: Bolhapiac

A program a szokásos időben a hónap utotsó pénteki napján kerÜlt megrendezésre. Az

eseményen részt vettek a Nagycsaládosok Egyesijtetébcjlönkéntesek, akik nagyban segítik a

munkát' A programra teginkább könyvek, illetve női és gyermekruhákat hoztak a l'átogatók.

A környékrő|. érkező emberek számára nagy segítséget jetent, ha gyermekeiknek ingyen

beszerezhetik a következő szezon ruháit. A |'eginkább keresett tárgyak kcjzött voltak a

kisebb konyhai eszközök, és a kisgyermek, fiatalok számára megfelelő méretű ruhák' Azok

a l'átogatók, akik más kerÜletekbőt érkeznek, gyakran csak adomány jettegget beadják

azokat a tárgyakat, amelyeket már nem használnak, de jellemzően nem vesznek részt a

programon, vagyis ők nem cserélnek tárgyat, csupán támogatják a programot. A bolhapiac

.03.27-én ,1ó-18 óráig várta a łátogatókat körÜtbetÜt 50 fő jetent meg. A programon 4 fő

segédkezett a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Hangolj Rá!

A,,Hangolj Rá!'' 17.00.-20.00 óra közott kerÜlt megrendezésre az internet teremben. A

házigazda (Jack) biztosította a hangulatot, interaktív módon vonta be az itt tévő

vendégeket a műsorba: kérdéseket tett fel a fe|'tépőknek, beszélgetett velük arró[, hogy

mityen zenét szeretnek és mĺért, milyen zenei stílusokat ismernek'

^ 
16-17 éves korosztáty teginkább közösen téptek fet. tszt<inzően hatottak egymásra, ha az

egyikĺik etkezdett énekelni, társultak metté a kortársai. Az eseményen 30 fő volt jelen.
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Egy idősebb táncos fettépőnk a kisebb gyermekeknek tanított tánctépéseket. |mpulzĺvan

hat ez a program a közcisségre, mert arra motiválja őket, hogy mindig újabb és újabb

produkciókat mutassanak be egymásnak és ezt a tudást tovább - adják.

A kulturá[is és szórakoztató tevékenységek fontos szerepet játszanak a mĺndennapĺ

étetÜnkben. A programon a résztvevők korosztálya váttozatos volt.

Program neve: Felnőtt lnternet

A fetnőtt internet program a megszokott módon e hónapban is 10-15 számítógéppet áttt a

lakosság számára. Továbbá biztosĺtva volt az a lehetőség, hogy aki saját eszközzel kívánta

ĺgénybe venni a szolgáttatást, úgy kÜtön, azok számára etőkészített asztaloknát tehették

ezt meg. Az internetes tartalmak fotyamatosan bővÜttek és váttoztak, s természetesen

jetenteg is, így sok problémát jelentett a régebbi eszközökkel való btingészés, ugyanis a

régebbi eszkozok nem feltétten voltak képesek futtatni egyes plug-in-eket. Ezt orvosolva

kértek segítséget a felhaszná[ók, s áttatában a kompatĺbilitás okozott még gondokat a

zavartalan szörfölést illetően. A program minden hétfőn és csÜtörtökön détután ,ĺ4 órátót

1v oráig tartott, havi 24 óra időtartamban, egy fő programkoordinátor segítségével a

Kesztyűgyár Közössěgi Házbót. Márciusban a résztvevők száma 15-f1 fő kozött alakult.

Program neve: Csámpai Rozi festőműhely

A márciusi hónap téma kcjreit a március 15-i szabadságharc, a Víz Vil'ágnapja, és a húsvéti

rajzok, festmények köré építettÜk ki.

A vizuá|'is kultúra tanulásának alapveteĺ célja egyrészt a motivát.tság és az alkotás

fenntartása, másrészt a vizuális műveltség mega[apozása. Nagy jelentősége Van a program

során annak, hogy a gyermekeknek szabad.teret biztosítsunk egy védett környezetben

önmaguk szabad kifejezésére és probtérnái, belső vívódásaik felszínre hozására.

Az első hét tematikája a tavaszi virágok, rét megfestése volt. A virágok segĺtségével

megmutathatták milyen örömÜk és mi[yen bánatuk Van. Színek segítségével

érzékeltetették a bennÜk zajtó fotyamatokat. Pétdáut a rózsa az örömet, míg a liliom a

szomorúságot szi mbolizá[ta.

A következő hét tárgyköre, a márcĺus ,l5-i szabadságharc ünnepe vo[t' A programon

résztvevők kokárdát, magyar zász|ot, p[akátokat készíthettek. olyan hatást keltettÜnk a

papírral, mintha régi tenne, festéknyomatot tettÜnk fá, meggyűrtük a papírt. A
továbbiakban hurkapálcikára felragasztottuk a zász|ot, melyet megfestettiink majd e-zzel is

díszítettijk a Kesztyűgyár Közcĺsségi 'Ház zsibongóját, így még közetebb érezhették

magukhoz az Ünnepet. A szerdai napokon a KÜtdetés Egyesijlet Civitszervezet tagjai jöttek
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hozzánk.

Az autista résztvevők fejtődése látható, nyitottabbak és bátrabbak a vizuális kultúra fe[é.

Az affirmáció, azaz a pozĺtív megerősítés itt fontos szerepet kapott'

Innovációjuk onnan is látszik, hogy ápritisi hónapban kiáttításuk [esz, ahol megmutathatják

műveiket, és ezáltal saját vi|'águkba engedik majd be a látogatókat'

A 3-4. hét tematikáját a Víz Vitágnapja és a természet köré épÜtt' A rajzok és festészet

mellett sokat beszétgettÜnk arról, hogy ők mit gondolnak, hogyan ke[[ene védeni a

környezetÜnket.

A heti témakcjrök mellett párhuzamosan folyt a BKK rajzpáLyázatára való felkészÜlés,

melynek tematikája a ,,100 éves a Budapesti Autóbusz- Közlekedés

1915-2015'' vo[t' Először busz sabtonokat kellett rajzolniuk, majd busz ablakokat és ajtókat

rajzoltattunk velÜk' Szakaszos volt a fetkészíjtés, mert azt szerettÜk voIna, hogy a

Versenyen indutó részvevők a tegjobb rajzokat adják te.

A programot a Kesztyűgyár Közcisségi Ház két munkatársa koordinálta. Márciusban 80

órában valósult meg, hétfőtőt csütĺirtcikig, ,l3-18 óráig.

Esetszám a[akulása márciusban
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Az első hét esetszáma átlagosan 21 látogató'

Második héten az átlagosan részt vett kliens számf0 f ő.

Harmadik hét programon rész vett tátogatók száma 19 f ő.

Negyedik héten a programot tátogatók szárna f5 fő.

Program neve: Mentor program

A szabátykövetés gyakorlására a gyerekeknek több tehetőségĺ'ik vo[t. A reggeli gyÜlekező

után egyfajta meditációs gyakortattat próbátjuk fejleszteni a koncentrációt. Több
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alkalommat átbeszéttijk azokat az elvárásokat, amiket a gyerekeknek te|.jesĺteniÜk ket[,

hogy a programban maradhassanak.

Ezeken az alkalmakon a közösségi és az egyénĺ viselkedés normáit és megvalósításukat

gyakoroltuk több játékos feladaton keresztÜt, amik során, kĺderljlt, hogy a gyerekek

életkoruknak megfelelően tisztában vannak a kcizcisségi visetkedés alapvető normáival, de

a kulturális kÜtcinbségek eredménye képen az egyénĺ célokat vátasztják a közcisségi cétjai

helyett. Ennek a viselkedési modellnek a megváltoztatása, hosszú és nehéz íotyamatot

vetít e[őre, ahoI nagyobb Szerepet keIl, hogy kapjanak a szociálpedagógusok és

pszichológus munkatársak'

Ujra bevezettÜk a havi kjrándulásokat, mety egyaránt érinti mind a détetőtti

magántanutókat és a détutáni korrepetáltakat is. A magántanutókkat havi egy alkalommal,

tanítási idő atatt játékos városismerkedést tartunk, míg a kor,repetátt tanulókkal hétvégén,

kirándulunk a budai hegyekben, ami nyitott program a mentoráltak közt is' Márciusban

összesen 1159 órában tanultak a diákok. A Mentor prograrn hétfőtőt péntekig 9-18 óráig

várja a tanulókat. A résztvevők száma 9 és f9 fő között alakutt.

Program neve: Női torna

A foglalkozás havi négy atkatommal 17.00 és 18.30 közott zajtik. A torna etején mindig

bemelegít a csoport, amivel elkerÜlhető a sérülés és ez áltat feĺkészÜt a test a mozgásra.

Ebben a hónapban új számmal is bővÜtt a koreográfĺa repertoárja. A hotgyek az uj

elemeket könnyen etsajátították, és az egyik kedvenc szárnukká vátt a torna során. Új

vendégek is csatlakoztak a programhoz, akik a ház egyéb programjai mellett az

ismerőseiktőt hallottak a lehetőségekrőt. Á végén mindig nyújtássat zárult a torna, azonban

voIt, hogy kiegészü|'t saját testsú[yos has, comb, iIletve fenékerősítő gyakorIatokkal,

amelyek jót kiegészítik az aerob mozgást.

A résztvevők száma alkalmanként 1 3- 18 f ő. A másfét órás foglalkozás étetmód

tanácsadással zárul. A témát mindig változó. Márciusban a kütön étrend összeállítással

keresett meg egy lelkes tornázó hcilgy, akinek a tornarésztvevők segítettek egy laktató, de

mégis diétás menÜsort összeírni. A programot egy fő koordinátja a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót.

Program neve: |rodalmi Kör

A korábban áttanulmányozott elemzési technikákat ellenőriztijk és beszéttÜk meg. Mivel a

csoport tjsszetétele nagyban kÜtönbözött az eLoző alkalom résztvevőitől ezért fet kellet

frissíteni ismereteiket a rétegekkel kapcsolatban. Miután átbeszéttÜk a hét réteg



jetlemzőit a Felhőatlaszból elcjre kiválasztott részeket elemeztÜk kcizösen, majd az ezeket

a részeket összehasontítottuk a fi[mes adaptációva[. Bemutattuk, hogy egyérteImű

rétegeket, mĺnt pt. a biotógiai réteg, hogy lehet képĺteg megjelenĺteni. Ennek az

egyszerűbb szemléttetésnek az ettenpontját jetentcĺ transzcendentális réteg ugyanilyen

ettenőrzését elvégeztijk, ĺgy táthattuk, hogy a rendezőnek mityen lehetséges módjai

vannak egy elvont tudástartalom adckvát, ós pontos kópi megjclenítéshez. A program

március 25-én vatósutt meg 1 6-19 oráig, 8 fő részvételével, egy fő programvezetővet a

Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Sporttárs

A március mindenki számára a tavasz kezdetét jetentette. Áttatában a programon részt

vevő személyek mindegyike már saját számítástechnikai vagy mobil eszkcjzökket jelentek

meg, így már szinte részesei tettek ezek az eszközök az alkalmaknak. Természetesen

voltak előnyei is, hiszen a szemétyek egymásnak megmutathatták az éppen aktuális,

számukra fontos, őket érintő témákat. Két kiemett téma volt e hónapban, mety őket, mint

csatádapákat, s terrnészetesen ebbőt kiindulva az egész csatádot érintette. Az egyik a SYMA

csarnokban megrendezésre kerÚlő Horgászshow f015, illetve a l.iungexpo MotorShow 2015.

Etőbbi érintett mindenkit, de a két téma bőven kimerítette a rendelkezésre ál.tó időt,

hiszen a részt vevők azonna[ é[ménybeszámolóval kezdték, majd ezt követcjen

tapasztatataikat osztották meg többek között a horgászvizeket illetően, s nem utolsósorban

a rendezvényen tapasztaltakat (tał.átkozás Döme Gáborrat, Papp Józseffet). A program a

szokásos idcípontokban, hétvégenként, havi 4 aIkalommat 10-13 óra között összesen 1f őra

időtartamban vatósu[t meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban (Piros terem, Zsibongó,

internetező). A programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A résztvevők

száma ó fő vott.

Program neve: 10 osztályos felkészítő program

A fetnőttek esetében a hét öt napján végezzíJk a képzést, mely továbbra is önkéntes és

megbízott tanárok bevonásávat tcirténik. A fetnőttek féléves vizsgája február elején vo[t,

igy az újabb tanulókkal bővÜtt csoportot február 10.én kezdtÜk. Egyéni haladási terv Van

számukra, mivet kÜlönböző szinten á[[nak, s kÜtönböző szociális háttérrel rendelkeznek. A

programban szerepel egy tanuló, aki megváltozott munkaképességű, munka metlett végzi

az iskotát és könnyített tanterv atapján haladunk vele.

Március hónapban 367 órában végeztÜk a felnőttek oktatását.

A diákokat napi szinten oktatjuk, már annak tijkrében is, hogy a fétévi beszámolójuk

sikeresen zárutt e. Ennek érdekében egyes tantárgyaknál k[j[ön csoportot alkotnak azok,
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akiknek a féléves vizsga eredménytelenül zárult. Azoknak a tanulóknak, akiknek egyéni

foglalkozásra Van szükségÜk, ezt biztosítjuk számukra.

Jelenleg ó és ,|4 
f ő kozott alakult a diákok létszáma a program keretében, mindegyikÜk

egyéni fejtesztésben Vesz részt' A program hétfőtőt péntekig 9-18 óráig várja a diákokat.

Program neve: Aktĺv csoport

Az elmúlt időszakban elsősorban a levelezés tett áttekintve (Pop3 szerver' SMTP szerver), a

levelező programok, mint Microsoft office out[ook, va[amint a Microsoft irodai

alkalmazásainak tulnyomó része (Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft

Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Acces, Microsoft Office

Infopath, stb.)' A gyors áttekintést ktjvetően elsősorban a Microsoft office PowerPoint

kerÜtt bővebb kifejtésre. Miképpen készítÜnk bemutatót, melyek a legfontosabb

beáttítások, melyek nagymértékben ettérnek a Microsoft office Word sztjvegszerkesztőben

használt beáttításoktót. Miért fontos a dĺavetítésnét az áttűnés, az animáció, itletve mĺlyen

szei.epe Van az időzĺtőnek. A program mĺnden kedden, szerdán, illetve pénteken détután 14

órátót 15 óra 30 percig valósult meg 18 óra időtartamban, itletve márciusban egyszer dupla

órát tartottunk mety 1a-17-ig tartott. A programot egy fcj koordinálta a Kesztyűgyár

Közĺissési Házból' A résztvevők száma 1f-13 fő kcizcitt alakult.

Program neve: Webre, Nagyi! csoport

A vizsgát követően az új csoport a szokásosnát lassabban hatad, így az etőre fetáttított

tematikát módosítani ke[[ett. Ebben a hónapban a szokásos időpontokban vott a program'

azonban tekintěttel a hattgatókra, az ápritisi hónapban rnódosulni fog a képzési ĺdőpont oly

mértekben, hogy csupán két alkalommal lesz egy héten, de hosszabb időtartamban.

Aktuátis hónapban a számítástechnikai eszközok áttekintése után az áttományok kezelése

kovetkezett, de tekintettel a korosztályra és a .csoport eEyÜttműködésére egész hónapban

a számítógépek fetépítése, csoportosítása (nettop, netbook, notebook), az operációs

rendszerek csoportosítása (Lĺnux, Appte oSx, Microsoft Windows), illetve az á[[ományok,

azok keze[ése, típusai, valamint hasznátatuk volt az áttekintendő tananyag. A program

minden kedden, szerdán, itletve pénteken détetőtt:|0órátót 11 őra 30 percig valósult meg,

'ittetve márciusban egyszer dupta órát tartottunk rnely 11-én 10-13 óráig tartott, összesen

havi 18 óra időtartamban. A programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

A résztvevők szárna 12-13 fő vott.
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Program neve: Alláskereső K|ub

Az eltett időszakban 10-15 számítógéppet, két mobittetefonnal, illetve a Kesztyűgyár

munkatársai önétetrajzírással segítették a programon részt vevő szemétyeket' Március

hónapban a tegtöbb esetben új fényképes önéletrajz készítéséhez kértek segítséget a

résztvevők. Ezek a személyek nagyrészt vidékrőt köl'tciztek fel Budapestre, munkakeresés

cétjábót. A foglalkozáson részt vevő emberek számára nagy segítséget jelentett, hogy a

március 27.ei napon Áttáskeresési Információs Nap vo[t, ahol tcjbb munkáttató is részt vett.

Az áttáskereső ktub résztvevői közÜt tobben is megjelentek, és az áttatunk elkészĺtett

cinéletrajzzat pátyáztak.

A korábbi résztvevők teginkább a közmunkaprogramban tudtak ethelyezkedni, s a

visszajelzések atapján jelenleg is ebben a foglalkoztatási formában dotgoznak. Azok az

egyének, akiknek ebben a programban megszűnt a foglatkoztatásuk, feltételezésink

atapján az adott intézményben Vagy egyéb cégeknét tartós munkaviszonyt atakítottak ki,

és ezáttaI kiestek az áttáskereső klub tátószögébcíl. Emiatt a visszajelzések gyakran

pontatlanok, és nem minden esetben tudjuk kovetni a klubban i.észtvevő embei.ek útját. łz
Áttáskereső K|'ub minden hétfőn és csÜtörtökön 9 órátót lf oráig tartott, havi 24 óra

:időtartamban, 3 fő koordinátorrat a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A résztvevőkszáma 17-

23 fő között atakult.

.Program neve: Álláskeresési tréning

łz Áttáskeresési tréning márciusban 4 a[ka[omma[, zárt csoportos formában, 13 órátót 16

óráig vatósult meg, ametyen ó fő vett részt. Az első alkalommal olyan ismerkedős

játékokkat foglalkoztak a résztvevők, amelyek a csoporttagok bizalmának mega[apozását is

elősegítette. Egy.egy ciixit kártya válagztásávaI ke[let bemutatniuk szakmájukat, i[letve azt

a hangulatot, ame[yben megérkeztek a tréningre. A csoporttagok összegyűjtötték

e[várásaikat, amikkeI a csoportba érkeztek. A f . alkalommat az cinéletrajzírássat

foglatkoztak a résztvevők. Minden egyes önéletrajzi elemet kÜtcjn átbeszélve, egy egyénre

szabott CV-ve[ lettek gazdagabbak a csoporttagok. A 3. alkatommat az áttásinterjún

várható kérdések gyakorlásával foglalatoskodtak. A 4. atkalommal egy teljes áttásinterjús

szituációt gyakorolhattak. Ezen az alkalmon használhatták a megtanult praktikáikat, illetve

a munkáltatói otdal kipróbátása is új gondolatokra sarkallta tíket. A programot két fő

koordinálta a Kesztyűgyár Kcizösségi Házbót'

Program neve: Üdv a klubban! - Angol társalgási k|ub

A beszélgetős hangvétetű órák mindig egy adott feladat köré épÜtnek. Márciusban inkább a

páros gyakorlatoké volt a főszerep. A csoportfoglalkozáson 9.,ĺ1 fő vett részt, így sok,
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párban elvégzendő feladatot kaptak a résztvevők. Egy-egy témakcjrt kcjzösen oldottak meg,

majd párban megbeszétték. Annak érdekében, hogy minét több emberret tétrejöjjön a

kommunikáció, a beszétgetésben résztvevő párok mindig egy.egy székkel arrébb Üttek, így

mindenkĺ megismerhetett mindenkit. A játékok során szerepett ebben a hónapban

barkóba, mondat alkotó fejtörő, és egyéb, érvetős fetadat is.

A foglalkozás he|.i egy alkaloĺllrlläl, 2 órás btokkban zaJtott, keddenként 10 órátót 1f oráig
(cĺsszesen 4 alkalommal). A Kesztyűgyár Közösségi Házbót 1 f ő vett részt a
programkoordi ná[ásban.

Program neve: Női csoport

A keddi csoporttal az volt az elscídleges célunk, hogy segítsÜk őket az áttáskeresésben.

Hamar kiderÚlt, hogy többet segítÜnk nekik, ha a [e[ki áttapotuk javításán fáradozunk,

mivel úgy táttuk erre Van a legnagyobb igényÜk, ebben tudunk nekik teginkább segíteni'

A szerdai csoportban célunk, hogy az asszonyokat érzékennyé tegyÜk mások probtémáira,

fethívjuk a segĺtség /nem anyagi/ tehetséges formáira a figyetmÜket.

Eredmények

A csoport étetében nagy fordulatot jetentettek az új önkéntes segítők. A kézimunka már

elfogadott dolog, nem tartják magukat Ügyetlennek a résztvevők. A rendszeres

irodalomóra is nagy sikert aratott, várják, hozzászó|nak az elhangzottakhoz. Már néhányan

otthon is olvasnak

Legnagyobb sikere a kertnek vott. Az aktuá[is munkák elvégzése után szívesen beszétgettÜk

kint a jó tevegőn, élveztük a napsÜtést. |tt szoktuk kiértéketni a napi foglatkozásokat.

Kcjtettenebb itt a beszélgetés, szabadabban mondták eI véleményÜket, probtémáikat.

A csoportba jár egy szerzetes ncjvér /Jő Pásztor rendje/' Mindĺg kedveskedett az

asszonyoknak, édességet, apróbb ajándékokat hozott nekik, de szeretete a mosotyában,

szavaiban is megnyilvánult. A Bibtia otvasást tanítja az asszonyoknak. ErőfeszítésÜk kozös,

mert a nővér még töri a magyart, egymásnak segítenek.

Ha lassan is, de váttozások történtek. Nagy sziikség Van az önkéntes segĺtőkre. Mindannyian

hatással vannak a csoportra, nyugalmuk, tudásuk, szeretetÜk, pétdájuk szi'ikséges ahhoz,

hogy változás áttjon be az asszonyok gondolkodásában és vise|'kedésében. Etfogadják,

megértik egymást.



A résztvevcík száma 12-13 f ó kozött alakult, a program minden héten, kedden és szerdán 9-

15 óráig vatósult meg, egy fő programkoordinátor segítségével a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót'

Program neve: Pályám felé

A Deák Diák Áttatános |skol'a 7lb osztá|yávat vató közös munka során etső alkalommal az

érdektődés témakorét jártuk körÜt. A játékos feladat során a gyermekeknek egy szuperhőst

keItett vá[asztaniuk. A kivátasztott szuperhősről összegyűjtöttek minden olyan információt,

ami ahhoz segítette őket, hogy ezt a hivatást tudjár választanĺ. Az érdektődés témakcjrt

ezze|' a játékkat hoztuk be a csoportba, és megpróbáttuk kategorizátni a kijtönbcjző

információkat. A válogatás közben fogalomtisztázás is vo[t, a hivatás és szakma' a

képesség, és készség fogalompárosbót kiindulva, minden szóba kerĹjlt ismeretlen fogalmat

tisztázunk. A képességek terén is visszautattunk az etső játékra. Milyen képességei vannak

szuperhősijnknek? A saját képességeik, és érdektődési körÜkre is kitértÜnk, amely kapcsán

újabb fogatmat kellett tisztáznunk, az önismeretet. A gyerekek számára nem vott teljesen

kézenfekvő, hogy önmaguk vizsgálatávaI foglatkozzanak, ezért a tegtöbb visszajelzés

általános jettegű vott. A zenehallgatás, és a tv-zés, mint érdektődési kör jelent meg,

később a gyerekek már egészen belsőséges gondotatokat is megosztottak, vo[t aki

szabadidejében verseket ír. Az érdektődés, képesség témakörök után kcjvetkezett a

munkamód. Azokbót a baráti körbőt, családi, Vagy ismerősi körbőt származo

tapasztalatokbót induttunk ki, amelyet a gyerekek saját étményként behoztak a csoportba.

A munkamód kapcsán mĺnden gyereknek határozott elképzelése vott arró[, hogy nekik

metyik lenne a megfetelő a későbbiekben. Az utolsó alkalommal a munkaérték fogatmárót

beszéttÜnk. A munkához kapcsotódó értékek mentén a társadalom részéről érkezett

elvárásokat beszétttlk át' Milyen szakmához hogyan viszonyulnak az emberek? Milyen

elismerés ér bizonyos szakma képvisetőit? Kinek fontos hogy elismerjék a munkáját? Ki

szeretne bÜszke lenne arra, amit csinál? Természetesen mindenki bÜszke szeretne lenni a

szakmájára, azonban a kÜtönböző szakmákhoz, kÜtönböző mértékben társítanak az

emberek pozitív értékeket. A pedagógusi pá|.yát, és az üzleti pátyát hasontítottuk össze,

ahol az etőítétetek miatt gyakran negatív megítétés a[á kerÜlnek azok a szakmák, ahol

pénz, hatalom, vagy döntési lehetőség á[[ fenn' A programot két fő koordinálta a

Kesztyűgyár Közösségi Házbó[, márciusban összesen 4 atkalommat (1 atkatom 3-45 perc). A

résztvevők száma 15-17 f ő közott alakult.
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Program neve: Alacsonyvégzettségűek stratégiái

Foglalkoztatási stratégia megalkotása, és az ehhez szÜkséges oktatási stratégia és

cselekvési terv kidotgozása, amelynek célcsoportja a 14-f9 éves fiatatok.

Megva[ósítás

A márciusi munkacsoport megbeszélésen 10 fő vett részt. A Tanakodó Kft., a Rév8 Zrt., a

Kapocs Atapítvány, és a V|||. KerÚteti MunkaÜgyi Kirendeltség szakemberei jetentek meg a

Kesztyűgyár Közösségi Ház szakemberei metlett. Az Ütést a munkaÜgyi kirendettség

szakemberei kezdték, akĺk megosztották azokat a hasznos információkat, ametyek a

közfogIaIkoztatásrót szóltak.

A beszétgetés atapját ezen az alkalmon a hivata[ és a civiI szféra munkájának

összehangolása adta. A kirendeltség munkatársai a magas Ügyfétszám miatt kevésbé

képesek az egyéni szÜkségletek felrnérése, és azok orvoslására. Azonban ha a civil szakma

képviselőinek tevékenységi köreivel, elegendő információvaI rendeIkeznek, akkor az

átirányítás és a tanácsadás hatékonyabb lehetne'

A következő ülésen a többi szervezet (a Váttó Sáv és a Tanakodó K.ft. ) fog részletesebben

beszámolni tevékenységei krőt'

A következő megbeszétés rnájus 7.én 10 órakor kerÜl megrendezésre. A programról

előzőleges egyeztetés fotyik a 'rnunkacsoport megbeszélésein résztvevő szakemberekke[,

akik a meghívó mellett az aktuális téma főbb támpontjait is etőre megkapják.

Aprilis

Program neve: Nyitott ház

A Nyitott Ház alkalmait ápritisi hónapban sikerÜlt a jó időre való tekĺntettel kivinni a ház

udvarára és a Homok utcai sportpátyára. A zsibongó terÚletén is zajlott a program

párhuzamosan. A hozzánkjáró gyermekek és fiatalok részéről az e[mú[t időszakban otyan

igények merÜltek fe[, melyek főleg a csapatjátékok feté irányultak. Ezen igényeknek

megpróbáltunk megfelelni és színesebb, izgalmasabb programokat szerveztünk a kütső

helyszínekre. Ezek a játékok a jó csapatmunka, csapatszellem és egyéb társas

kompetenciák, i[letve fizikai koncentráció képességek fejlesztésére irányuttak.

Akadátypátyákat, sorversenyeket, .focimeccseket, kosármeccseket rendeztÜnk a hozzánk

betércíknek.

Bettéri játékaink főteg a logikai, stratégiai fejlesztésekre épÜttek. Társasjátékok,

kártyajátékok, sakk és egyéb készségfejlesztő szabadidős lehetőségek vottak az

eszköztárainkban (csocsó, ping-pong).



Li,lkozök a kcjvetkezők voltak:

. Jenga, sakk, Uno kártya, francia kártya, társasjátékok (Négy a nyerő, Ctick.Clak, Ki

nevet a végén stb'),

n Csocsó, ping-pong,

. Foci, kosár, tottastabda, hu[[a hopp, rotter, gördeszka, gumilabda, ugráló kötét.

Nagyon sok esetben érkeztek hozzánk új vendégek. Számos pozitĺv visszacsatolást kaptunk

tőtÜk, miszerint nagyszerű ez a hety, és nagyon kedvező, hogy vannak ityen szabadidős

tehetőségek a gyerekeknek és a fetnőtteknek is. A szütők, fetnőttek áttatában

gyermekeikket játszanak egyÜtt és próbátnak ki új játékokat.

A ,,Nyitott ház'' foglalkozáson 7 fő programkoordinátor vett részt a Kesztyűgyár Kcizösségi

Házbót. A program összesen 48 órában valósutt meg. Ápritisban 20.5ó fő vett részt a

fogtaIkozásokon.

Esetszám alakulása áprilisi honapban

Program neve: Kézműves szakkör

A szakkör cétja a felszabadult, szubjektĺv, kreatív gondolkodás, atkotás képességének

fejtesztése. További célunk, hogy az atkotás vágya, ami rninden gyermekben benne é[,

szabad teret kapjon, valamint hogy otyat alkothasson, ami maradandó és egyedi. Az ápritisi

hónapban tobb o|'yan esemény vott, amely koré kĺépítettÜk a programjainkat. A hónap etső

fe|'ében fetkészÜttÜnk a tavaszra: virág és pittangók készítése vott a feladat, amellyel azt

szerettÚk volna elérni, hogy a saját atkotásokkat díszítsÜk fel a ház Zsibongó részét.



Gyöngyöt festettÜnk az itt tévő gyerekekkel, ennek a tevékenységnek több hasznos

hozadéka is van, pétdáut felismerik a formákat, a színvilágot maguk határozzák meg,

kézÜgyességük is fejtődik, ami azért fontos, hogy Ĺigyesebben és gyorsabban tudják

megoldani a feladatokat. Ezzel a feladattaI is arra ösztönöztÚk az itt tévő gyermekeket,

hogy többet érzéketjenek, figyeljenek oda, milyen tevékenységet folytatnak, hogy minét

pĺecízebbek tegyenek. Karkötő és a kutcstartó készítésnét is otyan dotgot alkothattak a

gyerekek maguk Vagy szeretteik számára, amit ők csináttak saját kezĺ.ikket. Fontos része

volt, hogy ők tatátják ki és atkossák meg ezeket a tárgyakat. Ezen betÜt megismertettÜk

őket a kĹjtcjnbözcj festékekket pétdáut tempera, vízfesték, akrit, táthatták metyiket hogyan

kell használni, miként maradnak meg a tárgyakon.

A ktjvetkezcĺ atkalommal varrtunk, szív formájú macskát és orvosi spatutábót készíthettek

áttatfigurákat, mint pétdáut: szitakötő, zsiráf , kutya, macska arcformákat hozhattak tétre.

KézÜgyességilket fejlesztettÜk és térben elhetyezésen vott a nagyobb hangsúty.

A hónap utolsó két hete az íirhajőzás és a csillagászat jegyében te[t. Gyerekekket arrót

beszélgettünk, ki mit haltott-tud a vitágűrrőt. K.i tudja mi az az űrhajó, asztrcnauta ők mit

csinálnak, mityen ruhájuk Van' s miután ezeket átbeszéttÜk közcjsen, sablonok segítségévet

rajzoltunk űrhajókat és űr'lényeket; mesék rnentén haladtunk és onnan kötcsönöztijnk

figurákat, mint pétdául az ,,51-es bolygó'' animációs fitm. A hónap végén az Anyák napjára

készi'lttÜnk fet. Tenyér formájú képestapot készítettek az itt lévő vendégek, ami úgy nézet

ki, hogy középen Van eEy hosszú fonal, amely összeköti a tenyereket és abban egy kisebb

i.izenet az anyukának vagy a nagymamának pétdáUl: ,,szeretlek és Botdog Anyák Napját

kívánok''. A következő fetadat hagyományos képeslap etkészítése vo[t, aminek tetejére

virágot vagy szívet tehettek, valamint Anyák napi verset írhattak. Továbbá gyöngyot

fűzhettek .és vasatható gyöngyformákat alkothattak, melyek szív, virág, csittag atakzatok

vottak.

A kézműves íoglalkozásokon április 'hónapbarŕ2f-39 fő vett részt. A programot hétfőnként

16.19 oráig, szerdán pedĺg íó-18 óráig tartottuk. A Kesztyűgyár Közösségi Házbót két fő

vett részt a program koordinálásában. A foglalkozás 38 órában valósult meg.

Program neve: Kesztyűgyári Családi nap

A Csatádi napon korÜtbetijt 50 fcí vett részt. A program ápritis 17-én 1ó és ,19 óra között

valósult meg. A rendezvény megvalósítását két cinkéntes segítette, akik a Kesztyűgyár

Kcĺzösségi Házban végzĺk közösségi szolgálatukat.

A résztvevőknek lehetőségÜk vott számos programban részt venni: ,,Vizek Birodalma'' mese.

vetítő terem, ahol három mese/dokumentumfilmet tekinthettek mes az érdektődők. A
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Pattanj két kerékre! váttó Verseny keretében kerékpárra|' és ro[[errel versenyezhettek több

korcsoportban, a győztesek csokotádét kaptak.

Az oko bázison betÜt tehetőségÜk vott újrahasznosítható játékokat készíteni: tojástartóbót

hernyó készÜtt, teknőst faragtak műanyag ftakonból, valamint hungarocettbő|' e|'készÜtt a

Fotd gömb mása is.,,Egyĺitt egy jobb vitágért'' etnevezésű ptakátot készíthettek, melyre a

gyermekek színes kézlenyomata kerÜ[t.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház atkalmazottai közÜt 5 fő vett részt a rendezvény

kjvitelezésében.

Program neve: Kesztyűgyári Családi détután

A csatádi détutánra csÜtörtökönként kerijtt sor 2,5 óra időtartamban, körtjtbetüt 6 fő

részvétetévelt, f fő programkoordinátor segĺtségével a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. Az

etmútt hónap során több alkalommat is ol.yan programokat hívtunk életre a családi détután

keretén be[üt, amel.yek ápritis hónap Ünnepeihez kotődnek. A FC'td napja elnevezésű

rendezvény keretein betüt megpróbáttuk azokat a fontosabb tényeket elmondani, és

bemutatni, ami segíti a krivetkező generációt a kĺirnyezet megóvására. A játékos

fetadatokon kívüt mozgásra, és mozizásra is volt lehetőség, ahot természetfilmeket, és

kÜtönböző érdekes állatokat, ncivényeket mutattunk be. A hónap során a másik nagy Ünnep

a húsvét vott, amelyet szintén egy nagyobb rendezvény keretén be[ü[ Ünnepettünk meg.

Kézműves fogtatkozásokba és körjátékokba vontuk be az érkező gyerekeket és szÜleiket. A

körjátékok során a tegjobban azt a játékot szerették, amely a jó[ ismert kacsa, tiba játékra

épÜt. A játék során a gyerekek körben Ü[nek, egy játékos a körön kívÜt sétát, és mindenkit

megérint majd vagy kacsa, vagy tiba fetkiáttássai tovább áli. Amennyiben kacsát monci, a

játékos marad a helyén, ha tibát, akkor meg kell fognia a bent Ütő játékosnak a kÜtső

körben sétátót, miatatt neki egy kört kett futnia, és elfoglalnia a ,,[iba'' játékos székét.

Ezen az alkatmon azonban a gyerekek, és szÜteik is csatlakoztak, így nagyon jó hangutatú

játékot hoztak tétre a program résztvevői. Az etőkészÜletek 8 óra hosszát vettek igénybe 2

fő segítségével a Közösségi Házbót.

Program neve: Bolhapiac

A program a szokásos napon a hónap utolsó pénteki napján kerĹ]lt megrendezésre, de nem

,|ó és 18 óra kcizött zajtott, hanem 17 és 19 őra között. A programon részt vettek a

Nagycsa|'ádosok Egyesiltetébőt önkéntesek, akik a program során segítik a munkát. A

megszokott hasznátt ruhákon kívi.j[, most jelentősen megnövekedett azoknak a családoknak
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a jetentéte, akiknét a program támogatása az etscjszámú cét. Számukra fontos hogy tudják

támogatni azokat a csatádokat, akik számára ez a program megszÜletett. A fetajántott

tárgyakat, eszközöket, konyhai gépeket azonnal nagy érdektődés fogadta, és reméljÚk,

hogy ez a tendencia megmarad, és továbbra is támogatni fogják a programot ezek a

csatádok. Továbbra is nagy a hiány a gyermekruhákbót és cipőkbőt. A tegtobb programon

megjetenő ember számára ez az elsőszámú ok, amiért fetkeresi a programot és csak

másodsorban keres saját maga számára ruhát vagy eszközt. A programra érkező családok

gyakran érkeznek gyerekeikke[, akiknek egy kÜtön aszta[t hoztunk [étre, ahoI a

gyermekjátékok, dísztárgyak, gyermekkönyvek, kifestők kapnak helyet. Azokat az

eszközöket, ruhákat, használt cikkeket, amelyek jó minőségűek, nagyon gyorsan elkelnek,

ezeknek a tárgyaknak a megérkezésére, akár a program végéĺg is várnak a résztvevők, és

nyĺtván szeretnének minét tobb ityen tárgyat, ruhát magukénak tudni. A Kesztyűgyár

dotgozói is ajántottak fet ruhákat, tárgyakat, reméljük, hogy továbbra is tudjuk támogatni

a programra érkező vendégeket. A bothapiac programon körÚtbetÜt 50 fcĺ jetent meg. A

programon 4 fő segédkezett a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Hangolj Rá!

A,,Hangolj Rá'' 2015. ápritis 10-én ker.ijłt megrendezésre. A ľendezvény műsorvezetője,

.:|ack szotgáltatta a remek hangutatot. A házigazda interaktív módon vonta be a kozönséget

a programba: az itt lévők igényeikhez igazĺtotta a zeneĺ fethozata[t' Jack beszélgetett

ve|'Ük kinek mityen hobbijuk van, milyen zenéket szeretneko és rnityen etcĺadókat ismernek.

Játékokat hozott be, mint pétdáut egy kisebb részletet rnutatott a datbót és a vendégeknek
-iĺł!.

ketlett kitaláłnia mely számot hattják.

A fettépések egyéni, iltetve csoportos, vagy társas formában voltak jelen a foga[akozáson.

|smét sok új otyan gyermek vott kíváncsi a programra, akik még nem voltak a ,,Hangolj Rá''

-n, így ők is bemutatkozhattak és új színt adtak a program sorozatnak.

A táncos-énekes tevékenységek fontos szerepet játszanak a Magdolna negyed takói

számára. Nem csak a kortárs csoportokat hozza közelebb, hanem az idősebb és a kisebb

korosztátyt is. Megmutathatják egymásnak a tehetségijket és taníthatják is egymást.

A programon a résztvevők korosztátya váttozatos vo[t. Az eseményen 40 ember volt jelen.

Az etőkészÜtetek egy óra hosszát vettek igénybe 5 fő programkoordinátor segítségével a

Kesztyűgyár Kĺizösségi Házbót.

-: ns -L--



Program neve: Felnőtt !nternet

A programon tévő számítógépek karbantartása során új operációs rendszerek lettek

feltelepítve az eszkiezi5kre, mely némi probtémát jelentett a felhasználók számára. Az

operációs rendszer a Linux nyílt forráskódú Ubuntu 14.10-es disztl.ibúció volt. A relrdszer

hasznátata áltatános felhasznátásra egyszerű, de mindenképpen a f1. századi technológiai

újításokat magában fogtalja, s rendszerigénye csekély, ezért szerényebb képességű

eszkcizökön is jó[ hasznátható. A felhasznátók számára a böngésző hasznátata, a menÜsor,

illetve.az aIkalmazások kezelése je[entett elsőszámu prob[émát, melyben segĺtséget kértek

a használat során. A program minden hétfőn és csÜtörtcjkcjn détután 14 őráto|' 17 oráig

tartott, havi f4 óra időtartamban, egy f ő programkoordinátor segítségévet a Kesztyűgyár

Közösségi Házbót. Ápritisban a résztvevők száma 1f.18 f ő között atakutt.

Program neve: Csámpai Rozi festőműhely

Alkalmazott módszereink többek közcjtt, hogy sabtonokat kellett rajzotniuk, mely után a

komplett képek készítése volt a cél.

Egy.egy korhű fotót kaptak a gyerekek és azokat kellett lefesteniÜk, lerajzolniuk. Itt az

ĺrnitáción volt a hangsúty, ami annyit tesz, hogy képiteg utánozza a valóságot.

Fokozatosan készítettÜk fet a gyermekeket, mert azt szerettük volna, hogy a Versenyen

.ĺndutó részvevcík a tegjobb rajzokat adják te. Ennek érdekében vott, hogy többször

rajzoltattunk te egy képet ve[ĺ.'ik.

Az autista csoport tagjai készültek a kiáttításukra, amely ápri|'is f9.én valósult meg. A

tárlat elnevezése sem véletlen - ,,A szív hangjai'' - mivel az autisták nehezen

kommunikátnak a ktirnyezetljkket, így számukra a képekket vató köztés sokat segít és

közelebb hozza számukra a vitágot.

A fogtalkozások atatt közösen dolgoznak a nem sérÚtt gyermekekkel, ezzel a cétunk az,

hogy az egészséges gyermekek érzékenyé váljanak és merjenek nyitni a sérillt társaik felé

és segítséget adjanak.

A kovetkező hét tematikája a húsvét vo[t, a gyerekekkel nem csak rajzokkat készÚttünk fet

az Ünnepre, hanem sokat beszétgettÜnk a régi hagyományokrót és arról miként változott az

etmúlt időben ez az Ünnep. Fontos, hogy a gyerekek tudják miről is szót vatójában az,

amir<jl festmények és rajzok készÜlnek, így is közetebb hozzuk számukra a Húsvét tényét.

A festészet lényege, hogy a gyermekek vizuálisan is ki tudják magukat fejezni, legyen

tehetőségÜk megörökíteni azt, ami velÜk történt, és ahogy azt átétték' Az utolsó két hét a

madarak ábrázotásáról és a tavaszi képek megfestésérő[ szóltak.

A programot a Kesztyűgyár Közösségi Ház két munkatársa koordinátta. Ápritisban 80 órában

valósult meg, hétfcítőt csütörtökĺg, 13.18 óráig. A résztvevők száma 15-40 fő között alakult.

-- _ _.j-räo l-_



Program neve: Mentor program

Ápritis az utolsó etőtti hónap a vizsgára vató felkészÜtési időszakban, így kifejezetten az

utolsó olyan produktív hónap, amikor még nem a kcizelgő nyári szÜnet hatása alatt áttnak a

tanutók.

E hónaptót megváltoztattuk a jutalmazásos rendszert, így nem csak a hónap tanulója, de

az első három legjobban tetjesítő kap jutatmat, így ösztönözve a gyerekeket arra, hogy

többet hozzanak ki maeukbót.

A gyerekekkel történő egyéni esetkezelések során törekszünk arra, hogy minét inkább et

tudják mondani a prob[émáikat, közösen keresve megotdást azokra az étetkori

sajátosságokbót fakadó probtémákra, amik gondot jetentenek számukra.

A Mentor program hétfőtőt péntekig 9-18 óráig várta a tanulókat. A résztvevők száma 9 és

79 f ő kozott a[aku[t. A diákok összesen 8ó0 órában tanultak.

Program neve: Női torna

A tornafoglalkozás keddenként 17.00-18.30.ig, 1,5 órán át zajtik, amety során 15-17 szám

eltáncolására kerÜl sor. A kcjzeledő jó idő, és az ahhoz szÜkséges nyári forma etérése miatt

sok új vendég érkezett. A zenés koreográfiák kiegész['lttek fetugrásokkal, kĺtcjrésekket,

amely a hötgyek fő, problémás terĹjleteit dolgoztatja meg, a tábakat, és a popsit.

A torna bemelegítéssel kezdődik, majd a foglalkozás során az ettérő gyorsaságÚ

zeneszámok táncolása történik. Az utolsó 3 számnál a hötgyek szabadon kérhetiK kedvenc

számaikat, így ők atakíthatják kedvĺ]k szerint a foglalkozásokat. A végén mindig nyújtássat

zárul a torna.

Ebben a hónapban 13-f0 fő vett részt a női tornán. A másfét órás fogta|'kozás utotsó fét

órája étetmód tanácsadással kezdődik. Az aktuális, behozott kérdésekre adott válaszok

atakítják áttatában ennek témáját. Ebben a hónapban fetmerÜtt az igény egy olyan, a női

torna kardio mozgását kiegészítő erősítő, saját testsúlyos edzésre, amely a feszesebb és

tónusosabb test elérését szotgátja. A programot egy fő koordinálja a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót.
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Program neve: lrodalmi Kör

Tovább fotytattuk a szövegelemzési technika gyakortását, amit részletesen végignéztÜnk,

nem csak az adott stítushegy sajátosságaĺnak szempontjábót, de szövegkohézió és

karakterformátás szempontjábót egyaránt. Narratív történetekben, nem csak a

fordutópontok kiatakításához, azok egyénre gyakorott hatásainak a kifejtéséhez,

indokottságának atátámasztásához, de a karakterformáláshoz is nétkÜtözhetet[en az

elemzés etvégzése. A program ápritis f1-én vatósutt meg 16-19 őráig,8 fő részvételével,

egy fő programvezetővet a Kesztyűgyár Kĺizösségi Házbót.

Program neve: Sporttárs

Az aktuátis hónapban a megszokottót ettérően a csoportvezető hozott témát, mely

etemzésre keri]tt, s mindenki eImondhatta vé[eményét, illetve saját tapasztalatait

megoszthatta a résztvevőkket. A téma az érzékenyítĺźs vo[t, mely szÜkségszerű

napjainkban, hiszen korábban nem tátott mértékben éteződtek kĺ a kĺjtönböző konfliktusok

etnikai csoportok között, akár a nyolcadik kerÚletben is. Elsősorban a i.oma és nem i.oma

lakosok köZötti ettentét volt a fő vonal, metynek mentén minden résztvevő elmondta, hogy

mit gondot, miképpen vétekedik, s tekintettel a jelen tévő személyek etnikai

hovatartozásárót reagáthattak is az őket érintett, vagy konkrétan a hozzájuk intézett

kérdéseket ittetően. Ityen volt a munka, a munkaerő-piacon való megjelenés, a hátrányos

megkÜtonböztetés, diszkrimináció, stb. A program a szokásos időpontokban, hétvégenként

vatósutt meg. Két alkalommat 1o-13 óra közcjtt (ápritis 19., 26.), illetve egy alkalommal

(ápritis 1f.) dupta óraszámban 1o.16 óráig tartott. A fogl.atkozás cisszesen 1f óra

időtartamban valósu[t meg a Kesztyűgyár Kcizösségi Házban (Piros terem, Zsibongó,

internetező). A programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségĺ Házbót. A résztvevők

száma 6 fő vott.

Program neve 10 osztályos fetkészítő program

A tanév végéhez közetedve l'egnagyobb hangsútyt a megszerzett tananyag ellenőrzésére az

egyénenként etőfordutó típushibák kiszűrésére és azok megfeletcĺ kezelésére fektettÜnk

hangsútyt. Tanáraink az őrák vezetésénél koncentráltak az éves tananyag átadásán túl az

egyéni kompetenciákat szem etőtt tartva azokra a tanulási sajátosságokra, amik

megnehezítik, vagy éppen megkönnyíthetik az adott tanutó elcĺrehaladását. ł folyamatos

ettenőrzésset a vizsgarutin fenntartása a cé[, illetve, hogy minden tanuló rendelkezzen

ismeretekkel a vizsgán előfordul.ó típusfeladatokról.
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Az egyéni tanulópárokban a haladás a tanulóhoz mérten történt, ám a vizsgaanyag

mindenki számára ugyanaz, így minden feladat értő etsajátítása elvárt követelmény a

tanutóktót, ametynek a tetjesĺtéséhez mĺnden segĺtséget megadtunk.

Jelenleg 6 és 17 fő kozött alakult a diákok létszáma a program keretében, mindegyikÜk

egyéni fejlesztésben Vesz részt. A program hétfőtőt péntekig 9-18 óráig várta a diákokat.

Ápritis hónapban 439 órában végeztÜk a fetnőttek oktatását.

Program neve: Aktĺv csoport

E hónapban a Microsoft office PowerPoint bemutató készĺtőhöz hasonlóan a Microsoft

office Publisher kiadványszerkesztő következett, melynek menÜrendszere hasontóképpen

épÜt fel, mint az office programcsomagban tévő alkalmazások mindegyike. Ezen

aIkaImazásná[ már sokkat több feIhaszná[ói ismereteket kettett eIsajátítani, hiszen

rengeteg féte kiadványról beszéthetÜnk e Vonatkozásban (brosúrák, címkék, hírlevelek,

képeslapok, névjegykártyák, stb.).,Ą megfelelő téma kivátasztása után a témához ittcj

színsémák atkalmazása is fontos szereppet bírt, rnely cinmagában is meghatározta egy-egy

kiadvány megjelenését' Ettérően a Word szövegszerkesztő használatátót itt a hallgatók a

gyakortások során többek ktjzött azt tanulhatták, hogy ebben az esetben nem a ,,nyers''

szöveget kellett először atkalmazni, hanem a stílus, téma, szĺnséma beáttításokat. A

program minden kedden, szerdán, pénteken 14 orátőI15 óra 30 percig valósult meg 18 óra

időtartamban, illetve áprilisban 7.én dupta órát tartottunk mely 14.17 oráig tartott. A

programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Kozösségi Házbót. A résztvevők száma 12-13 f ő

között alakult. A fog[alkozáson résztvevők k<jzÜt volt, aki nem járutt hozzá, hogy

fotódokumentáció készÜtjön róta.

Program neve: Webre, Nagyi! csoport

Az eltelt idcíszakban ismétlésre ker[jlt sor, 'a'hol az átlományok meghatározása, típusait

kcivetően az operációs rendszerek típusaira kerljlt a sor. Lehetcĺség nyílt megtekinteni az

Appte Mac és a Microsoft Windows zárt forráskódú operációs rendszerek mellett a Linux

operációs rendszert, illetve azok disztribúcióit. TÜzetesebben pedig a Linux Ubuntu 14.10-

es rendszert ismerhették meg a jelen tévők. n képzés alatt olyan felhasználói ismereteket

sajátíthattak e[ a hatlgatók, rnelyek túlnyomó részben bármetyik rendszeren

alkalńazhatóak (pt. mappa tétrehozása ugyan úgy ttirténik - történhet mindhárom

operációs rendszerben). Ezt követően az internet és az intranet közti különbség, majd az

internet hasznátat következett. Pt' operációs rendszereken be[[l[i böngészők (Appte -

Safari, Microsoft - Internet Explorer, Linux - Mozilta Firefox). A program minden kedden,
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szerdán, pénteken détetőtt 10 órátót 11 őra 30 percig valósult meg 18 óra időtartamban.

lttetve április 14-én dupta órát tartottunk 1O-tőt 13 oráig, cjsszesen havi 18 óra

időtartamban. A programot egy fo koordinálta a Kesztyűgyár Közösségĺ Házbót. A

résztvevők száma 12.13 f ő vott. A foglatkozáson résztvevők közüt vo[t, aki nem járult

Program neve: Átláskereső Klub

Az ettett időszakban 10.15 számĺtógéppel', két mobittelefonna[, illetve a Kesztyűgyár

munkatársai önétetrajzírássat segítették a programon részt vevő személyeket.

Az ettett időszakban a programon megjelenő személyek száma valamelyest csokkent, mely

véthetően az időjárás váttozásnak vo[t köszönhető' Lehetőség nyítt az olyan idénymunkákra

többek között, mint az építőipar. E hónapban etsősorban a korábban már elkészített

önétetrajzokat ke|'tett frissíteni, kiegészíteni, iltetve egyes esetekben a leendő munkáltató

áttal szabott fettéteteknek megfetetően etkészíteni (pt. europass, stb.). Az Áttáskereső K[ub

minden hétfőn és csi''itörtökön 9 órátót 17 őráig tartott, havi 24 óra időtartamban, 3 fő

koordinátorrat a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A résztvevők száma 14-f1 fő között

alakult.

.Program neve: Átláskeresési tréning

Az Áttáskeresési tréning 4 atkatommat (szerdánként), zárt csoportos formában, 13 órátót 1ó

óráig vatósult meg, amelyen ó fő vett részt. A fogtalkozáson résztvevők kcizul nem

mindenki járutt hozzá, hogy fénykép készÜtjon róta. A csoportrésztvevők a munkaÜgyi

kirendettség csoportos tájékoztatóján tartott előadáson jetentkeztek. A résztvevők az első

atkalommal, a dixit kártya segítségével mutatkoztak be, amely segítségéveI már olyan

személyes dotgokat hoztak be a csoportra, ami rögtön bizalmas tégkört eredményezett. A

kütöncisen aktív csoporttagoknak több interaktív és mozgásos játékokkat bővített

tematikávat készÜttÜnk. A nonverbá[is kommunikáció e[engedhetetten a sikeres

áttásinterjún vató részvételhez, így a résztvevők azt gyakorolták, hogy miként

kezdeményezzenek kapcsotatot társaikkal, ané[kÜ[, hogy megszólalnának. Az önéletrajz

írás tépéseinek átbeszétését követően többen készítették et saját pátyázatukat, amelyet a

csoporttagok közcjsen átbeszéttek, és visszajelzést adtak egymásnak. Két csoporttag között

személyes ettentét alakult ki, aminek feloldása azon alkalmon sikerÜtt, ahot a két

résztvevő közcjsen játszotta et az áttásinterjús szituációt. A szituációs játék során egymást

segítve, de az áttásinterjús helyzetbe be[eélve gyakoroltak.

A7árő ktjr során a résztvevők pozitív megerősítést adtak egymásnak. Egy-egy pozitív jetzőt

kellett mondaniuk társaikra, ami a 4 alkalom során megismerhettek egymásról. A

programot két fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.
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Program neve: Udv a klubban! - Angol társalgási klub

Az angol társalgási ktub heti egy a[ka[omma[, 2 órás btokkban zaj[ott, ahol atkatmanként,

kedden, 10 órátót 1f őráig tartó programon 9-10 fő vett részt cjsszesen négy atkalommal.

A magas résztvevők száma miatt sok páros gyakorlat színesítette a nyelvi ktubfogtatkozást.

Egy'egy kérdésre kettett vátaszolni tegjobb barát bemutatása, ki mit tesz, amikor

szomorú, vagy pétdául a múlt hétvége legkedvesebb eseményérőt kettett beszámotni. A

párok tagjai folyamatosan cserélődtek. A nagy, kcjzös megbeszétő körben mindenki a

csoporttársának étményéről számolt be, a többiek pedig kiegészítették, ha valamilyen

pIusz információ kimaradt.

KÜtönböző mondatalkotó 1átékok is szerepeltek a tematĺkában. Egy-egy témához

érzéseket, jetzőket ke[lett gyűjteni (tanu[ás, szütői szerep). A csoport jetzőkhöz

pé[damondatokat írtak, amivet az ĺráskészségÜket gyakorothatták.

A Kesztyűgyár Közösségi Házbót 1 fő vett részt a programkoordinátásban.

Program neve: ,Nrĺi csoport

Ebben a hónapban több katotikus szerzetes nővért és protestáns letkészházaspárt érkezett

a programra etőadóként. Segítség[ikkel, tanácsaikkal, a foglalkozás színesebb, komplexebb

lett.

A csoport nyitott, így a megszokott hölgytársaságot mindig színesíti egy-egy új tátogató

érkezése. A régebbi csoporttagok segítik az újak beilleszkedését, az új tagok pedĺg ,,friss
tevegőt'' hoznak a csoportba, így a közcisség önmagát fejlesztĺ. A tátogatások alkalmávat a

vendégek megismerhetik a csoport tevékenységét. łz asszonyok bemutatkoznak, beszétnek

magukról, és a csoportban szerzett tapasztalataikrót. Jó hatássat Van a beszédkészségÜkre

a bemutatkozás, egyre oldottabbak lesznek, és új szempontokat fedeznek fel az életÜkrőt,

viseIkedésÜk okairót. Nagy hatássaI vo[t az asszonyokra a szerzetesek, [eIkészek

beszámotója. Úi emberek megismerésével, a kĺ.jkinbciző étet utak felfedezése

meghatározza a gondol'kodásmódjukat.

Ápritisban aházvendége volt Kiss Zottánné Bea, a fogtatkozás korábbi segítője. oszintén

megosztotta élettörténetét. A höt.gy elmesélte, hogyan szabadult meg az

atkoho|.fÜggéséből. A csoportban ezzel töb.b asszonynak nyújtott már segítséget.
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Program neve: Pályám felé

A Deák Diák Attatános lskola 7lb osztáIyávat folytattuk a megkezdett munkát. A hónap

során a második és harmadik, valamint a lezáró alkalmat is megvalósítottuk. A második

alkalommal a képességek, készségek témakcjrt, a harmadik alkalommal a munkához

kapcsotódó értékeket, a zárő alkalommat pedig a munkamódokat beszéttĺjk át. A gyerekek

számára rengeteg új informácĺót tudtunk átadni, hiszen a továbbtanutás tépéseiné[ már

jetentkeztek o|'yan tanu[ók, akik számára nem volt világos, hová és milyen fettétetekket

tanulhatnak tovább. A hónap során tehetőségÜnk volt még egy olyan új egyÜttműködést

etindítani, amely iskolával eddig még nem volt szerencsénk egyÜtt dolgozni' A Vajda Péter

Ének-zenei és Sportiskota hetedik osztályos tanutóivat azonban most sikerÜ[t megfelelő

időpontot találni, így e|'kezdődhetett a munka. Az iskola hetedikes tanulóival kezdtÜk meg

a közös munkát, etső atkatommal az érdektődés témakörét jártuk körbe. A gyerekek

számára nagyon sok terÜlet volt, amelyet érdektődésként jetöttek meg, igy most a

feladtunk az vo[t, hogy kiemeljÜk azokat, amelyeket már szakmához is tudnak kötni. A

csoportban hetyet fogtató gyerekek kcjzÚt sokan kÜtfötdre szeretnének menni tanulás

cétjábót, így a nyelvek, és a ktjtcinbözc' kuttúrák is megjelentek, mint érdektődési kör. Ez

számunkra is meglepetést okozott, hiszen még nem találkoztunk ilyen irányú

érdektődéssel, ebben a korosztátyban. A gyerekekkel kozosen a tábtára felírtuk melyek

lehetnek az előnyei és hátrányai egy ilyen hosszú távú tervnek' A gyermekek beszámolói

atapján a szĺjlők közijt is sokan kĺjtfötdön vál.ta|.tak munkát, így számukra személyes élmény

is fűződik a kitetepÜtéshez, és az ehhez kapcsotódó életmódhoz.

A programot két fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót, áprilisban összesen 4

atkalommat (1 atkatom 3-45 perc). A résztvevők száma 16-Ż7 fő között atakutt.

Program neve: Alacsonyvégzettségűek stratégiái

A projekt fetetcíse a KKH-ban: Pát Enikő

A szakmai beszámoló időszaka: f015. 04.01-tőt 2015. 04.30-ie

A program cétja

Fogtatkoztatási stratégia megalkotása, és az ehhez szÜkséges oktatási stratégia és

cselekvési terv kidolgozása, ametynek célcsoportj a a 14-f9 éves fiatalok.

Megvatósítás

Ápritisban nem vatósutt meg munkacsoport megbeszé[és, miveI a Hétfa Egyesillet

munkatársai kérésére a következő munkacsoport megbeszélést június 4-re kérették, amikor

már a kutatás eredménveirőt is be tudnak számotni.
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Program neve: Nyitott ház

Májusban a ,,Nyitott Ház'' alkalmait sikerÜtt a jó időre való tekintettet kivinni a ház

udvarára és a Homok utcai sportpátyár.a. Relidszeres táLoga|-ók llleIteLL ľlóĺlapĺót ľlónapra

érkeznek hozzánk új gyermekek, sz[l[cĺk, tátogatók.

A programon előnyben részesítjÜk azon játékokat' melyek főleg a jó csapatmunka,

csapatszelIem és egyéb társas kompetenciák, illetve fĺzikai koncentráció képességek

fej lesztésére i rányulnak.

Kinti játékaink a következő fő etemekből átttak:

. foci, kosárlabda, ügyességi pátyák.

Ezen sportágak atapján rendeztÜnk spontán foci és kosárlabda meccseket, de többször

ďőfordutt, hogy a kisebbek kidobózni szerettek volna, így játszottunk vetÜk azt is.

Kinti eszközeink a következők voltak:

. Footba[[ [abda, gumitabda, kosárlabda, to[[asIabda, hu[[a hopp karika, ro[[er,

gördeszka, gumilabda, ugrátó kotét.

Be[téri játékaink főteg a logĺkai, stratégiai képességek fejtesztésekre épÜttek.

'Eszközök a következők voltak:

. Jenga, sakk, Uno kártya, francia kártya, társasjátékok (Négy a nyerő, Ctick-C|'ak, Ki

nevet a végén stb.),

Ezen játékok mellett vannak otyan .rnozgáscs benti ;átékaĺnk is, melyek koncentráció és

figyelem készségét hivatottak fejleszteni (csocsó, ping-pong). Többször rendeztÜnk ping-

pong versenyeket, miveI nagyon népszerű játék a tátogatók körében. Nagyon sok

tehetséges fiatal gyerek fedezhető fet a játékok atatt.

A ,,Nyitott ház'' foglalkozáson 7 fő programkoordinátor vett részt a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót. A program összesen 48 órában valósult meg. A programon 35-53 fő vett részt.
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Program neve: Kézműves szakkör

A Kézműves szakkĺjr célja olyan lehetőséget biztosítani a gyermekeknek, ahol kifejezhetik

önmagukat és alkothatnak. Fejteszteni tudjuk a motorikus képességeiket, közösséget

formá[nak, pozitív visszajelzéseket kapnak munkáikra így önbizaImuk növekszik.

A szakkörÚnk témáját mindig az adott hónap köré épĺtjÜk, ehhez kapcsotódó képeket és

feladatokat találunk ki. A hétfői napon szövetbő[ és gumibót fonást végeztÜnk a

gyermekekkel. Ennek a fogtalkozásnak az volt a célja, hogy a hozzánk betérő gyermekek

megtanulják a fonalkészítés technikáit. A csomók ismertetése (csavart Vagy sima),

hozadéka a hosszú távú emtékezet, öná[[ó munka, szókincsbcĺvítés, megfigyelés, finom

motorikus képességek fejlesztésére szo[gá[t.

Szerdai napon montázskép-készítés vott a feladat. A projekt tobb alkalmat ö[e[t fe[, mivel

komptett bábetőadást áttítottunk össze (báb figurák, hátterbk), amit majd ető fogunk adni

a gyerekekkel. Az etső szakaszban a hátteret készítettÜk et ve[Ük, a mese vitágbót

merítettünk. Ezzel párhuzamba fotyt a zsibongó díszítése' Csillagokat tettÜnk az interaktív

falra és olyan motiváló mondatokat írtunk be[e, mint pétdáut: ,,a Csillagokat is lehozzuk!'',

értetetek a bejáratĺ ajtóra: ,,Bízz Magadban, mert többre Vagy képes, mint gondolnád!''

KészítettÜnk egy olyan fatrészt ahova gyerekek írhattak nekÚnk Üzenetet melynek a neve:

,,Ezt is szeretném csinálni!''

A második héten ékszer tartót készítettÜnk mely a következőképpen nézett ki:

. WC papír gurigákat kettévágtuk. Papírlapra a gyerekek körbe rajzották a kezeiket,

majd kidekorálták, ahogy szerették volna és a kész körbe rajzolt kezet

felragasztották a gurigára.
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. Második feladat ezen a napon az vo[t, hogy dekorgumĺbót alkothattak majom fejet,

hat figurát. A feladatoknál nagy hangsútyt kapott, hogy nem kellett a képen tátott

színeket hasznátniuk, hanem saját fantáziájukat használva hoztak létre figurákat.

A francia önkéntesek ezen a napon gyöngycit fűztek a gyermekekke[, akik egyre bátrabban

nyitnak fetéjÜk és próbátnak angolul beszélgetni vett]k' A hét második fetében folytattuk a

bábetőadáshoz a mesefigurák készítését (szárnyaló lovak, kirátytányok és kirátyfik). A

gyerekek folyamatosan viszik a mese fonatát magukba és újabb és újabb szereplőket

tesznek bele, színekket játszanak és népmesék vitágát követve feladatokat tatálnak ki a

szereplőĺknek.

A harmadik hét etején gipszformákat festettÜnk velÜk, virágok, katicák, szívek voltak a

középpontban a fogIatkozásokon. Festettek tájképeket, virágokat. A festés, rajzo[ás

fejteszti a gyerekeknét a koncentrációt, és az érzelmeiket is ki tudják fejezni. Színek

használatát gyakoroltuk, melyik szín ittik a megvatósítandó képhez.

A szerdai foglalkozáson maszkokat csináltunk a fogłatkozás résztvevőivet. oroszlán, tigris,

pittangó stb. Eközben ha{adtunk a bábetőadás f.iguráiva|' is.

A negyedik hét etső foglalkozásán gycingyöt vasaltunk, és színes gyöngyökbőt készítettünk

karkötőt, nyakláncot. lgyekeztÜnk úgy összeáltítani a programokat, hogy a betérők olyat

alkossanak, amit haza ĺs vihetnek.

Szerdai kézműves szakkörön bábok készítését fotytattuk. olyan mesefigurákat valósíthattak

ffie9, ami majd tovább viszi a mese történetét. Emellett párhuzamosan gyurmázni

lehetett, amibe organikus do[gokat tudtak elhetyezni. Pétdáut tésztát, amit kifesthettek

előtte, vagy száraz virágot, magvakat tehettek bele. Célunk az vo[t, hogy két kÚtönböző

anyagot sikeresen felhaszná[janak egy feladaton betilt.

A kézműves foglalkozásokon 17 és 42 fő között alakutt a létszám. A kisebb gyermekeket

etkísérik az idősebb hozzátartozojuk, így módunk van vetijk is kapcsotatot teremteni.

Ennek hozadéka, hogy nem csak a gyermekek vesznek részt a foglalkozásokon, hanem ha

etakadnak, egy feladatkörnét a családtagjuk besegít nekik a megoldásban. Ez elősegítĺ a

kommunikációt a családban. A programot hétfőnként 16-19 óráig, szerdán pedig 16-18

óráig tartottuk. A foglalkozás május 20. és 77-én, szerdai napokon 15:30 és 19 óra között

tett megvalósĺtva. A Kesztyűgyár Közösségi Ház'bót két fó vett részt a program

koordinálásában. A fogtalkozás 40 órában valósult meg.
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Program neve: Kesztyűgyári Családi nap

A Csatádi napot 2015' május 29-én 16 és 19 ora között rendeztük meg, körÜtbetÚt ?5Ütő
vett részt a programon.

A gyereknapot nagyon váttozatos és színes programokkal szerveztÜk meg a Magdolna

negyed [akóínak.

A programon a következő etemekbőt áttt össze:

a

a

a

a

a

a

a

Ugráió vár

Arcfestés

Kézműves fogtalkozás (hűtő mágnes, nyak[ánc, karkötő készítés)

Trambutin

Interaktív bohóc előadás, Iufihajtogató bohóc

Angyatkakészítés

Áttatsimogatás

Meghívott vendégeink, a református egyház tagjai a PÜnkösdi Ünnepkörrel kapcsotatban

áttítottak ĺissze kérdcííveket, illetve a kézműves foglalkozásuk is ehhez a témakiirhöz

fŕiződött, vatamit a program végén Pilnkösdi kirátyt is választottak.

A Kesztyűgyár áttat szervezett Mátyás téń Gyermeknap nagyon sĺkeres volt. Nagyon jó

hangulatban telt e[ a program' A sokrétű programajántatbót a gyerekek nagyon nehezen

n
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tudtak választani, hogy melyik áttomást próbátják ki először, mivel mindegyiket nagy

várakozás fogadta.

Az ugráló várnál folyamatos sor á[[t. A várraI szemben helyezkedett e[ az áttatsimogató,

ahol kecskék, [ámák, pónilovak, szamarak voltak, ametyeket egy karámba etkerítve

lehetett simogatni. |de főteg kisebb gyermekek érkeztek szüteikkel. A trambulin az ugráló

vár mellett volt fetáttítva. Szívesen próbátgathatták a nagyon pici gyerekek is

biztonságosan az ugrálást. A kézműves foglalkozásokon gyöngyfűzés és hűtő mágnes

készítés várta a látogatókat. Nagyon nagy étvezettet dotgoztak a gyerekek a szÜteikket

egyÜtt a fogtatkozáson. Csapatépítő hatássat volt a családokra eZ a program, mivel sok

esetben egyÜtt dolgoztak a csatádtagok. A kézműves foglalkozás rnellett Vo[t arcfestés is.

Az arcfestés egy olyan népszerű tevékenység, me[[ye[ sose tudnak betełni a környék takói.

Vegyesen kicsik, nagyok egyaránt igénybe vették ezt a szolgáltatást a kottégáknát. A

program kezdetétőt a végéig hatalmas sor állt. Mindenki szeretett votna valamilyen figurát,

ábrát, Vagy mesehőst az arcára festetni. Az esemény egyik tegnagyobb étménye mégis a

bohócok voltak, akik egy interaktív szórakoztató műsorrat készÜttek a rendezvény

résztvevőinek. Több állomása vott az ełőadásnak. Először egy szórakozató szójátékkat,

később énekkel, majd tufi hajtogatássat kedveskedtek a gyerekeknek és a játszótéri

közönségnek. A rendezvényen részt vett két önkéntes francia szociális munkás hattgató is,

és egy fő a Reményt a Gyermekekért Közhasznú EgyesÜlettől, ak.ik aktív szerepet vátlaltak

az arcfestésben. osszességében nagyon sikeres volt a rendezvényt.

A rendezvényt a www. kesztvuqvar. hu-n, www. iozsefvaros. hu-n, Józsefváros cĺmű

hetĺlapban, valamint szórótapokon és ptakátokon hirdetti]k a .helyi intézményekben, ittetve

a kcirnyék házaiban.

Nyolc fő Kesztyűgyári alkalmazott, és négy önkéntes vett részt a program kivitetezésében.

Program neve: Kesztyűgyári Családi délután

A csatádi délutánra csljtörtökönként kerÜlt sor 2,5 óra időtartamban, körtjtbetÜt 6 fő
részvételéve|, f fő programkoordinátor segítségével a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A

program népszerűsítése érdekében a programot egy új egyÜttműködés keretében az ELTE

Trefort Ágoston Gyakortóiskotában vatósítottuk meg. A programon hetedik osztályos

gyerekek vettek részt, két osztátybót. A prograrnon körjátékokat, önismereti és

együttműködést segítcĺ játékokat játszottunk. A játékok kiindutási pontja mindig az csoport

igényein a[apu[t. Leginkább a mozgásos játékokat kérték a gyerekek. Az éIő szoborcsoport

játék vott az, ami a teginkább tetszett, és a legaktívabbak voltak játék közben. A fetadat



aZ Vo[t, hogy egy páros egymással szemben ál[, és megpróbálnak szavak nétkÚt olyan pózt,

testhelyzetet felvenni, amive[ ,,legyőzik'' a másik játékost. Minden páros után a csoport

értékelte a szobrokat, és ők szavaztak arró[, melyiket érzik hatásosabbnak, ötletesebbnek.

A csoport az elscí kcjrben nehezen alkalmazkodott, de pár kör után ráéreztek a feladatra,

és folyamatosan jobbnál, jobb cjtletekket átttak etcj' A feladat végén egy nagy

szoborcsoportot ke[lett kia[akítani minden résztvevő közreműkcjdésévet. Az előkészül.etek 8

óra hosszát vettek igénybe 2 fő segítségével a Közosségi Házbót.

Program neve: Bolhapiac

A program a szokásos időben a hónap utolsó pénteki napján kerÜtt megrendezésre. A

programon most is jeten voltak a Nagycsatádosok EgyesÜletétől, akik a program

lebonyolításában is segítettek. A programra most is érkeztek kÜtönböző felajánlások a

beérkező vendégek részéről, de természetesen a Nagycsaládosok Egyesĺitetétől érkezett

ruhák, illetve tárgyak képzeték az alapot. A vendégek túlnyomó többsége gyermekruhát,

illetve hasonló méretben cĺpőt k.eresett gyermekei számára. A nyáń időszakban több

váltóruhára van sziikség , ezért ezek voltak a mostani alkalommal a tegkeresettebb cĺkkek.

Azonban a szokásos Ütemben érkeztek vendégek, akik kcinyveket, videokazettákat,

dísztárgyakat kerestek. Ú1 vendégeink is érkeztek, akik gyerekeikket egyĹitt tátogatták meg

a programot, így a gyermekjátékok is hamar új gazdára tatáttak. Új vendégeink áttatában

frissen a kerÜtetbe köttcizött családok, akiknek szintén nagy segítséget jetent, ha nem kell

ruhákra, cipőkre, egyéb használati dolgokra kötteni. Az érkező vendégek közĺjl egyre

többen kínátnak fel cserére konyhai eszkozöket, iltetve egyéb otyan használati tárgyakat,

amelyek jót jcihetnek egy csatádi háztartásban. A ruhákon kívÜl most teginkább a konyhai

eszközök jelentek meg. A bolhapiac programon körÜtbetÜt ó0 fő jetent meg. A programon 4

fcí segédkezett a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Hangolj Rá!

A ,,Hangolj Rá'' 2015. május 8-án került lebonyolításra a Kesztyúgyár Közôsségi Ház belső

udvarán. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így először tudtuk kint megrendezni a

tehetségkutató programunkat, melynek más hangulata volt. A nagyobb térben

kényelmesebben fértek e[ a vendégek, vott mozgásterlik és a levegőn lehettek. Ezeknek a

tényezőknek a hatásait lehetett érezni a program résztvevőin. Sokkat felszabadultabbak

voltak. A késő tavaszi hangulat nevében zajlott a rendezvény. Műsorvezetője Jack vo[t, aki

ezen az alkalmon is biztosította a jó hangulatot' A házigazda egyik kedvenc eszkoze az

interaktív csoportfoglalkozás, amely úgy nyert értelemet a műsorában, hogy mindenkit



bevont a szórakozásba. Ezen az alkalmon nem volt győztes Vagy Vesztes, mivel egyÜtt

kellett ,,dolgozni,' mindenkinek. ĺgy minden résztvevő kapott ajándékot. Ĺzt nagyon

élvezték a program résztvevői. Ezen a napon kevesebben szerettek volna részt venni

egyéni, illetve csoportos fellépéseken, így zenés játékokkat tarkította a programot a

házigazda. Nagyon hasznosnak ítéttÜk meg, hogy egyszerre szinte mindenki részt vett a

fogatakozáson, me[y közösségépĺtő hatását is éreztette. Az eseményen körÜlbetut 4U ember

vott jeten.

Minden alkatom etőtt egy órát vesz igénybe, hogy

helységet. Ebben és a program lebonyotításában 5

Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Felnőtt lnternet

kĺalakĺtsuk, berendezzük az aktuális

fő programkoordinátor vett részt a

A programon használt számítógépek operációs rendszere jelenleg Linux Ubuntu 15.04-es

rendszer, mely a tegfrissebb a nyítt forráskódú szoftverek közüt' A korábban hasznátt

Windows 7 rendszer az egyik legelterjedtebb hazánkban, így okozott némi probtémát, mire

a résztvevő szemétyek megszokták a Linux sajátosságait. Atapvetően egyre kevesebb

problérna merÜl fel az internet használat során, hiszen az évek alatt számos módon volt

tehetőség a jelen levőknek megisrnerkedni az informatĺka vitágávat. Pt. számítástechnikai

képzések. Az e[mú[t időszakban etsősorban továbbra is a Facebook közösségi otdat

használata volt problémás, de ez persze koszönhető volt annak is, hogy maga a közösségi

oldat is újít, fejtődik, s egyre több szolgáltatást kíván atkalmazni, egybefogni, mely

megnehezíti a felhasznáthatóságot. A program minden hétfőn és csÜtcjrtökön détután 14

órátót 17 oráig tartott, kivéve május 28. csÜtörtököt, mivel ekkor pótottuk be a Pünkösd

hétfőn elmaradt atkatmat. így ez a fogtatkozást 13 és í9 óra között tett megtartva, havi 24

óra időtartamban. A program havi 24 óra időtartamban, egy fő programkoordinátor

segítségével valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. Májusban a résztvevők száma

1f-18 fő között a[aku[t.

Program neve: Csámpai Rozi festőműhely

A tevékenység cétja, hogy fejtesszÜk a gyermekek képességeit, készségeit.

Fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeknek, hogy az alkotás öröm, ezzet egy otyan eszközt

kívánunk adni a számukra, amiben kifejezhetik önmagukat, kikapcsotódást nyújthat

számukra. olyan ismereteket szeretnénk átadni, amit a festőműhetyen kívüt is hasznosítani

tudnak, mint például a segítség kérése, annak elfogadása; tÜrelem; formák felismerése.

olyan közösséget teremti]nk, ahot tehetőségÜk van beszétgetni, valamint közösen

alkothatnak. Az első hét témái az Anyák Napja vo[t, ilłetve a Tűzottók vitágnapja. Ezekrőt
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hosszasan elbeszélgettÜnk, mivel nagyon sok gyermek tátogatja közosségi ház programjait,

akiknét a családi helyzet nagyon nehéz. Számukra kiemeltképpen fontos, hogy

megoszthassák a gondolataĺkat. Nagyon érdekes és szép képek készÜttek, voltak olyan

gyermekek, akik színek segítségévet fejezték ki, ami bennÜk zajtott és akadtak olyanok,

akik több kép sorozatban rajzolták te hétvége esenlényeit.

A tűzottókról is hosszas beszélgetés folyt, hogy kik ĺs ők, mi a munkájuk és azon kívÜt, hogy

tÜzet ottanak még hol szoktak az embereknek segíteni. Majd kcjzcjsen kitatát'tunk egy

történetet, amit lerajzoltak egy történetben: egy macska fent ragadt a fán és a tűzo|'tók

segĺtettetek egy idős hötgynek, de akadt olyan gyermek, aki azt rajzolta, hogy egy kocsi

megcsúszott és az árokbót kellett e miatt kihúznĺ.

Második hét témája a madarak és fák Szeretete. Kiemelten fontos, hogy a

környezettudatos életmódot megtanítsuk a gyermekeknek, hogy tudják, miért kett vigyázni

a környezetÜnkre, milyen káros következményei vannak, ha nem kettőképpen figyetÜnk

környezetÜnk megóvására. Madarak és fák meIlett szetektív kukákat rajzoltak, megtanultuk

melyik szín melyik huttadékot jetöti.

A harmadik hét témaköre mozaik képek készítése vo[t' Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy

a gyermekek egy másfajta képatkotási technikával is megismerkedjenek azon fe[Üt, hogy

már tudatosan és szépen hasznátják a grafitot, temperát, zsírkrétát. A mozaik

képkészítésnél a festékeket helyettesítettÜk úgy, hogy hasznátt ujságokbót, fotyóĺratokbót

vágtunk ki kÜtcjnböző formákat, amiket csoportosítottuk hideg-meleg árnyatatok vagy

sötét-vĺtágos színek atapján, ittetve bá. mityen egyéb szempont atapján.

A negyedik héten a realisztikus ábrázolást gyakoroltuk, ami azt jelenti, hogy a vatóságot

figyelembe vesszÜk, nem térÜnk el attó[, megtartjuk a méreteket. Ez a munka nagy

precĺzitást és odafigyetést igényel, mivet itt kiemelten fontosak a résztetek. Ezen kívi.]t itt
tudtuk gyakoŕotni a Kottázs technikát: ,,Ko[[age'' szóbót származik, ami ragasztást jetent.

A programot a Kesztyíjgyár Közösségi Ház két munkatársa koordinálja. A programot a

Kesztyűgyár Kcizösségi Ház két munkatársa koordiná[ta. Májusban 80 órában va[ósult meg,

hétfőtőt csĺltörtökĺg,13-18 óráig, valamint május f9-én 13 és 18 óra között, mivel PÜnkösd

hétfőn a kcizösségi ház zárva vo[t.
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Program neve: Mentor program

Május hónapban az osztátyozővizsgára vató fetkészütés volt a legfontosabb szempont, ami

az oktatást itteti. Azoknát a tanulókná[, akik a fétévi osztályozóvizsgán etégtetenÜ[

te[jesítettek, az egész éves tananyagot ellenőriztÜk újra.

Az iskotai vizsgára va|'ó fetkészÜ[és me[[ett, továbbra is nagy hangsútyt fektet[jnk a

kozösségi viselkedés gyakorlására, amit e hónapban nem iskolai keretek közt, hanem

kirándulás alkalmával volt módunk fejleszteni' Május 30-án íó tanulót vittÚnk e[ a

Normafához és a János-hegyi Kitátóhoz. A kirándulás reggel 10:00 órai tatálkozóvaI vette

kezdetét, és a közösen töltött időben csoport játékokkat és szórakoztató feladatokkat

színesítettük az egyÜtt tcittött időt, amit 18:00 órakor a Kesztyűgyárhoz va[ó visszaérésset

zártunk le.

-.i4;

Május hónapban három fő önkéntes tanár csatlakozott a programhoz.

hétfőtőt péntekig 9-18 óráig várta a tanulókat. A résztvevők száma

alakult. A diákok összesen 725 őrában tanultak.

A

7

Mentor program

és 23 fő kcjzött

Program neve: Női torna

A tornafoglatkozás 1ó.30-tót í8.00 óráig, 1,5 órán át zajlott, amely során 15.17 szám

eltáncotására kerÜlt sor. A végén pár számot maguk, a torna résztvevők kérhettek, így

sosem maradtak e[ a kedvenc számok. Ebben a hónapban új számmal ismerkedhettek meg
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e Veldégek. Az új szám koreográfiája minden kedves tátogatónak tetszett, és hamar

etsaj átított ák a hozzá ta rtozó tépéseket.

Ebben a hónapban 14.17 fcĺ vett részt a női tornán. A másfét órás foglalkozás utotsó fé[

órája étetmód tanácsadás fotyt. Az aktuális, behozott kérdéseknél az étrend és egyéb,

.probtémás testrészek edzése volt a téma. A táncos női torna elsősorban a tesť atsó részét

formátja, így kÜtönböző, felsőtestre irányuló gyakorlatok kivitelezésében kértek segĺtséget

a résztvevcjk. A programot egy fő koordinálja a Kesztyúgyár Közosségi Házbót.

Program neve: Irodalmi Kłjr

Májusi irodatmi körÜnk, a narratív elemzés további gyakorlásávat töttcjttük, a választott

művek a groteszk irodatmi vitágábót kerĺ'i|'tek kivátasztásra. Sok orkény István á|'tat írt

novettát etemeztünk közösen, mintegy összehasonlítva a mágikus realizmus, megismert

ĺrodatmi képeit itl'etve azok elcífordutását a szövegekben. Nagyon szépen megmutatkozik,

hogy az acjott stíius siíiusjegyei, mĺlyen íormában és gyakorisággai vaĺiĺlak jeleii a szĺjveg

egészében, meghatározva ezzel a történet értelmezési horizontját. A program március 29.

én va|'ósutt meg,|6-19 óráig,8 fő részvételével, egy fő programvezetővel a Kesztyűgyár
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Program neve: Sporttárs

A téma a korábban már etkezdett ,,érzékenyítés,,vo[t, mely minden kétséget kizáróan

szÜkségszerű napjainkban, hiszen a nyolcadik kerÜletben étők számára kĹilöncjsen fontos,

hogy a kerÜtet lakosai miképpen é|'ik meg hétköznapjaikat, ĺlletve miként tudnak, vagy

sajnátatos módon éppen nem tudnak egymás metlett é[ni. Elsősorban a roma és nem roma

takosok kozötti probtémák, ettentétek merÜltek fel az e[mú[t időszakban, és a korábban

már megkezdett, etkezdett gondotatokat fotytatták a részt vevő szemétyek. A hátrányos

megkÜtönböztetés sok esetben, az elmondottak atapján hatással Van az együtt étők kis

közösségére. Erre minden egyes szeméty tudott mondani egy-egy történetet, melyben

szenvedő fétként vott jeten. De hasonló probléma a diszkrimináció egy-egy munkakör

megpátyázása során' Miképpén lehet ezekkel a probtémákkat egyÜtt élni, hogyan lehet

ezeket a séretmeket fetdolgozni, s mi a szerepe ebben a családban? Mit jetent a csatád?

Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

Két atkatommat 10-13 óra közott (május 10., 30.), illetve egy atkalommal' (május 17.) dupta

óraszámban 10.,ĺ6 óráig tartott a foglalkozás összesen 12 őra időtartamban a Kesztyúgyár
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Kozösségi Házban. A iĺłpck kcsi:ílćséhez nem minden résztvevő járutt hozzá. A programot

egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A résztvevők száma ó fő vo[t.

Program neve: 10 osztályos felkészítő program

A tanulók közÜt május hónapban ketten igénybe vették a délutáni fogtatkozásokat is.

Próbateszteket írtak, melyeket utólag tanáraikkal megbeszéltek. A szóbeti vizsgákra is

készÜttek, a tanárok szóban kérdezték ki tantárgyaik anyagát. Onkéntes tanáraink május

hónapban több időt is szenteltek a feIncjttekre. FeInőttjeink meg tudták o[dani a

gyermekük elhetyezését a képzés ideje atatt, illetve a munkahely sem volt akadály a

felkészÜ[ésben.

Május az intenzív fetkészütés hónapja volt. Június e[ső, második és harmadik hetében

várhatóak a vizsgák, ezért pontosabban rendszeresebben vettek részt az órákon a diákok.

Tesztekke[, szóbe[i fe[eletekket készÜttek. Komolyabban vették a feIkészÜlést,

fegyelmezettebben vettek részt a munkában.
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egyéni fejlesztésben Vesz részt. A program hétfőtőt péntekig 9-18 óráig várta a diákokat.

Apritis hónapban 280 órában végeztÜk a fetnőttek oktatását.

Program neve: Aktív csoport

Ezen időszakban a Microsoft office Programcsomagban tatátható Microsoft office Excel

táblázatkezelcj alkalmazás kcivetkezettn melynek menÜrendszere hasontóképpen épÜ[ fet,

mint az office a{kalmazások mindegyike. Az Excet tábl.ázatkezelő egyre nagyobb szereppet

bír a kiJtcĺnböző irodai munkakcjrök tekintetében, ĺgy a megszokottaktót eltérően elsődleges

cé[ volt egy olyan ĺsmeret átadása, melynek köszcjnhetően a hallgatók megismerhették a

kÜtönböző fÜggvényeket, i[letve azok alkalmazását. Etső tépésben az alkaImazás fe[építése,

menÜrendszere, beállítások, valamint á[lományok mentése következett, majd ezt követően

matematikai a[apműveletek képlette[, s fÜggvényargumentummal. Megoszlási viszonyszám,

ce[[ahivatkozások, számítási értékek, grafikonok [étrehozása, formázása. Adatbázisok

létrehozás, kezetése, illetve azok értékeinek érte[mezése. A program ebben a hónapban

minden szerdán 14 és 17 óra között vatósult meg, iltetve május í5-én és f9-én pénteki

napokon 14 és 17 őra között lett rnegtartva összesen 18 óra időtartamban. A programot

egy fő koordinátta a Kesztyűgyár Közösségĺ Házbót. A résztvevők száma 12 fcí vott.
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Program neve: Webre, Nagyi! csoport

Az etmútt időszakban a korábban már tanultak kerÜttek frissítésre, mint internet használat,

a kÜtonböző böngészők hasznátata' azon betÜt is az Internet Explorer beépített böngésző.

Ezt követően a kÜtönböző tartalmak ,,fogyasztása'', annak előnyei és hátrányai (a tartalmak

mettett a hetyteten internet használatnak köszönhetően számos veszélynek van kitéve a

fcthasznátó, mcly egyes esetekben anyagi károkat is okozhatnak). Ezt követte a kĺjtönböző

levetező kliensek, rendszerek, ingyenes postafiók hasznátat, S nem utolsósorban az egyik

tegismertebb és tegközkedvettebb Goog|'e Gmait ingyenesen regisztrá[ható postafiók

(számos más szotgáttatássat). A postafiókok kezetése, ittetve a kÚtönbciző áttományok

hasznátata e.mai[ben, azok csatotása, kÜtdése, illetve tárolása a rendszerben (Googte

Drive). Fethőatapú szotgáttatások, mint Googte Drive' Szinkronizátás. A hónap végére pedig

sĺkeresen etérkezett a Microsoft office Programcsomag, iltetve az abban tatátható

kÜtönbciző irodai atkatmazások. A program minden kedden, szerdán, vatamint 15-én és 19-

én pénteken dételőtt 10 órátót 11 ora 30 percig valósult meg, itletve 12-én és 19-én dupla

alkatmakat tartottunk 10 és 13 óra között, összesen 18 óra időtartamban.

Program neve: Álláskereső Klub

Az ettett időszakban 10..t5 számítógéppet, két mobittelefonna[, i[letve a Kesztyűgyár

munkatársai önétetrajzírássat segítettek a programon részt vevő személyeket.

Az ettelt idcjszakban a korábban már etkészített önétetrajzok kerÜttek frissítésre azon

fethasznátók esetében, akik fetkeresték a programot. Az önétetrajzok frissítése mettett sok

esetben új, Europass stí|.usú önétetrajzot keltett elkészíteni, ugyanis számos szeméty úgy

vé[te, hogy vatametyest cisszefÜgg az önéletrajz megjetenése, kÜlalakja, stb. azza|', hogy

nem atkalmazták őket és nem tatáttak munkát. Az Áttáskereső K|.ub május 4-én ittetve 7-én

9 és 1f ora között vatósutt meg. Valamint 11.én, 14.én, 18.án, és 2,|-én technikai okok

miatt póttásként meghosszabbított programot tartottunk 9 óra és 13 óra 30 perc között,

cisszesen havi f4 óra időtartamban, 3 fő koordinátorral a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A

résztvevők száma 1f-19 f ő kozött alaku[t.

Program neve: Álláskeresési tréning

Májusban az áttáskeresési tréning iránt többen érdekttídtek, azonban a 4 alkalmas tréning

hetyett 1-1 alkatom kerÜtt megtartásra, ahol a csoportrésztvevők egyénĺ igényeihez

igazodott a tematika. Az Áttáskeresési tréning 4 atkatommat valósult meg, - május 13., f0.,

f8., 29. - amelyen összesen 26 fő, alkalmanként 6-7 fő vett részt. A résztvevők az

önétetrajz ma használatos és divatos részeire voltak kíváncsiak. A geńtta önéletrajz
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részeinek megismerése érdekében több önétetrajzi mintát kaptak, amely atapján könnyen

átdotgozhatják a már megtévő pátyázati anyagaikat. Többen informátódtak egyéb,

képességfejtesztő foglatkozás után, amely az ethetyezkedésÜket segítené. A két teginkább,

a munkáltatók áttat elvárt tudás a nyetvtudás és a számítástechnikai ismeretek. Ehhez

kértek segítséget, hogy hot tudnák etsajátítani alaposan. A programot két fő koordinátta a

l(esztyűgyár l(özösségi | |ázbót.

Program neve: Üdv a klubban! . Angol társalgási klub

Az angot társalgási ktub hetĺ egy atkatommal, 2 órás bl'okkban zaj[ott, ahot atkatmanként,

kedden, 10 órátót 1f oráig tartó programon 6-1f fő vett részt. Ebben a hónapban, a klub

egyik törzsvendége két, Kanadában étő unokáĺt ĺs ethozta a programra. A gyerekek a helyes

kiejtésben, szórendben segítették a résztvevőket. Május etső két hetében egy kicsi

nyelvtani oktatást kértek a program tátogatói. Ezze\ kapcsolatban több mondatalkotó
feladatot kaptak, amit egyenként, majd párban otdottak rneg. A mondatokbót történetet is

szőttek. a résztvevők..

A hónap utolsó két hetében pedig a szabad asszociációé lett a főszerep. A programtartó

elkezdett egy történetet, arninek mesélését megszakította. A csoporttagok fetadata volt a
fotytatás. Ki kellett talátni, hoey va.ion' hogy fotytatódhat a történet. és azt utána közösen

szőtték tovább.

Május utolsó hetében a szerelem témaköre kerÜtt etőtérbe. A résztvevők etmesétték
legemtékezetesebb randi tcirténeteĺket' Az elhangzottak kozött volt vicces, romantikus, és

batut elsĹjtt történet is. A jót sikerÜlt foglatkozás végén házi fetadatként a csoporttagok a

következő alkalomra otyan két témakört javasotnak majd, amiről szívesen beszétgetnének,

és szívesen hattgatnák meg a többi résztvevőtőt. A Kesztyűgyár Közösségi Házbót ,| fő vett
részt a programkoordinátásban'

Program neve: Állásbörze és Karrier Nap

A program a Budapest Főváros Kormányhivatata MunkaÜgyi Kcizpontja Baross utcai
Kirendeltségget közös szervezésben valósutt meg. A Tavaszi Áuásnörze és Karrierpiac 2015.

május 28-án kerĹjlt megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Házban. 6ó munkáttató és civit
szervezet jelent meg. A munkáttatók 1651 áttástehetcíséget kínáttak az érdektődőknek. Az
Üres átláshetyek megpátyázása mellett, több ciüt szervezet érkezett a rendezvényre, akik

szotgáttatásaikkal segítették az áttáskeresőket. Az áttásbcjrzén kÜtön karrĺer teremben
önéletrajz készítésre volt lehetőségÜk a tátogatóknak. ldén áttáskeresési tréningen is részt
vehettek az álláskeresők, ahol teginkább a fetvéteti etbeszétgetésre készÜlhettek fet a
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