
résztvevcík. A frĺssen szerzett tudásukat az áttásbörzén megjelent munkáttatóknát próbára

is tehették. A programon körütbelÜt 200 fő jelent meg.

Program neve: Női csoport

Mivet a csoportok átjárhatóvá váttak, így a régebbi csoporttagok segítik az ujak

beitl'eszkedését, így a csoport onmagát fejleszti. A keddi csoport a kerti tevékenységekket

volt etfogtalva. Gondoztuk az ü|'tetvényÜnket, learattuk a termést. Sóska és gyógynovények

teremtek, amit az étkezésÜnk során fethasználtunk. Németyik asszony otthoni asztalára is

jutott bettíte, így a csatád ĺs kézzetfoghatóan hasznosnak tartja az anya' feteség távottétét.

Szerda az etőadások és kézműves íogtatkozások napja. Eĺ'őadásaink témája az egészséges

étetmód. Ennek etemei: az egészséges táptátkozás, a mozgás és a káros szenvedélyek

mettcízése. A kerti munkák segítik az egészséges táptátkozás elfogadását, saját zöldségÜket

szívesebben fogyasztj ák az asszonyok. A [ocso[ás, kapátás, jó tevegőn való tartózkodása

hozzájár uL az e gészsé ges é tetmód kia laku [ásá hoz.

Szerdán az egészséges táptátkozásrót tartunk etőadásokat. Az elkészítés,

és módja, a pénzbeosztás mind beszédtémáink. Akik nem vettek részt

elfogtathatták magukat kütönböző kézműves fogtatkozásokkat.

Eredmények

a

a

vásártás helye

főzésben azok

A csoport ,,munkarendje'' kiatakutt, minden konyhai feladatnak van gazdája, ebben

mindenki részt vesz, ki-ki kivátaszthatja a neki legjobban tetsző feladatot. A kézi-és a kerti

munkában mindenki szívesen vett részt. Az asszonyok maguk tervezték a programokat, a

menÜt maguk áttították ossze. A csoport hangutata jo, az asszonyok kedvelik egymást,

baráti kapcsotatok a[akultak ki.

A sokféte étetszemtétet étetmódhatássat Van az asszonyok gondolkodására. olyan

ismeretekre tettek szert, amiveI eddigi étetkörÜlményeik során nem talá[koztak.

Etfogadták az új tagokat, még ha egy kĺcsit ,,furcsák'' is, ha más a viselkedésük, vagy

étetszemtétetÜk. Egymást tanítják, csiszolják, jó hatássatvannak egymásra.

Az irodalom óráink igen kedvettek. Több asszony is az olvasás mellett döntött, többen

csináltattak maguknak szemiiveget, mert most szembesĹjltek azza|, hogy megromlott a

tátásuk.

l-- T5ď-_1 -



Program neve: Pályám felé

A Vajda Péter Áttatános |skola hetedikes tanutóivat kezdtÜk meg a kcjzös munkát. Az

iskolában párhuzamosan két osztályban kezdtÜk el a tevékenységet, hiszen a hetedikes

korosztály nagyon nagy tétszámú. A foglalkozáson az érdektődés témakorrel kezdtÜnk et

ĺogIatkozľli e[ső atka[omma[, ame[y során megpróbáttuk szakmákkat összekapcsoIni a

gyermekek érdektődési körét. A gyerekek közÜt a tegtöbben a számítógépek, és az autók

iránt érdeklődtek, igy kcinnyen és gyorsan sok szakmát tudtunk összegyLijteni, ami

kapcsolódhat az érdektődésÜkhöz. A kcjvetkező játék során kisebb 2.3 fős csoportokban

képek atapján ketlett szakmákat gyűjteni. Az egyik képen o[[ó, a másikon ceruza vo[t,

ezekhez ketlett kapcsolódni a szakmáknak. A második alkalommat a képességeket vetettÜk

össze az első alkalommat átbeszétt érdektődéssel. Hogyan lehet összekapcsolnĺ az

érdektődésÜnket, képességeinkke[, hogyan ismerhetjÜk fet képességeinket, és

készségeinket? Ezekre a kérdésekre kerestĹ-ik a vátaszokat, illetve minden gyerek kitc'ttött

egy képességtesztet. A harmadik alkalommal a gyerekek értékekhez vató viszonyát

térképeztÜk iei. Rzokat az alapvető értékeket, amelyet mincjenki fontosnak tart,

megpróbá{tuk átfordítani egy egyéni sorrend feláttítására. Az egyéni sorrendeteket

kiscsoportban dolgoztuk fö[, a kĺscsoportban közösen megáttapított értékeit pedig mlndenki

etőit újrarangsoroltuk. Negyedik aikalommat a munkamóddai kapcsoiatosan játszottunk, és

beszélgettÜnk. Azokat az értékeket, amiket ők fontosnak tartottak leírtuk, feláttítottunk

egy sorrendet, majd a sorrendhez rendeltÜnk szakmákat. Később ezeknek az értékeknek,

és a szakmák kapcsolatárót beszél.tÜnk. Hogyan jetenik meg aZ érték az emberek otdatárót,

p[. az orvos' a tanár, Vagy a sportoló részére. A programot két fő koordinátta a Kesztyűgyár

Kcizösségi Házból, májusban összesen 4 alkalommat (1 atkalom 3-45 perc) vatósutt meg. A

résztvevők száma 16-f7 fő között alakult.

Program neve: Alacsonyvégzettségűek stratégiái

A program célja

Foglalkoztatási stratégia megalkotása, és az ehhez szÜkséges oktatási stratégia és

cselekvési terv kidotgozása, amelynek célcsoportj a a 14-f9 éves fiata[ok.

Megvalósítás

Májusban nem valósutt meg munkacsoport megbeszé[és, mivel a Hétfa EgyesÜtet

munkatársai kérésére a ktivetkező munkacsoport megbeszé[ést június 4.re kérették, amikor

már a kutatás eredményeirőt is be tudnak szárnolni.
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Június

Progiam neve: Nyitott ház

Júniusi ,,Nyitott Ház'' aIkatmait sikerütt kint tartanunk a hátsó sportpályánkon, és a be[ső

udvaron. Az idő kegyes vott hozzánk, és ezt a gyermekek is nagyon étvezt'ék. A zsibongó

termében ĺs zajtott a program. Ez a programunk nagyon kedve[t a lakosság körében, mivel

sok szabadidcjs atternatívát kipróbáthatnak nátunk. MegfigyettÜk, hogy a régi Ügyfeteink

hozzák magukkat az űj tátogatókat. Egymás között viszi a lakosság az információt az

intézményrő[, ami számunkra egy pozitív visszacsatotás.

A ,,nyitott ház,, programunkon előnyben részesítjijk azon játékokat, amelyekkel

képességeket fejieszthetÜnk. Ezek a képességek a kcjvetkezők: jó csapatmunkára való

készség, kommunikáció, egyĺittműködéshez vató készség és egyéb társas kompetenciák,

i[letve fizikai koncentráció képességek.

Kinti játékaink a következő f ő elemekből átttak:

. foci, kosár, Ügyességi pátyák. (e játékok főteg a kommunikáció, és a jó

csapatmunkára val'ó készségek fejtesztésére szol'gál'tak)

. tollaslabda, hulla hopp, ro[[er, gördeszka, gumilabda, ugrá[ó kötét.

Bettéri játékaink főteg a logikai, stratégiai, és a koncentráció, illetve Ügyességi képességek

fej [esztésére szolgáltak.

Eszközök a következők voltak:

. Jenga, sakk, Uno kártya, francia kártya, társasjátékok (Négy a nyerő, Ctick-Ctak, Ki

nevet a végén stb.),

o CSoCSó, ping-pong

A ,,Nyitott ház'' foglatkozáson f fő programkoordinátor Vett részt a Kesztyűgyár Közcisségi

Házbót. A résztvevők száma 17-33 fő között a[aku[t.

Program neve: Kézműves szakkör

A kézműves szakkcjr fő cétja, hogy fejl'essze a gyerekek kreatív gondolkodását,

képzetőerejét és úgy hassunk rájuk, hogy étvezzék a foglalkozást, megtapasztatják a

csoportos munka pozitív .részét és az egyéni feladatok elvégzését is megtanuthatják.

A hónap etső fetadata a gyöngyfűzés volt. Ez az elfogtaltság nagyon hasznos, főleg az

óvódás korú gyerekeknét segíti a tÜrelem fejtesztését, színek-formák felismerését' Az
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iskotáskorú gyerekeknét a számotást, cĺsszeadást lehet játékos formában gyakorotni, hossz.

és mértékegységek megismerésére is tehetőséget teremt. Kiemetkedő a kreativitás

fejtesztése a fogtatkozásokon, valamint a feladatok tcibbsége a kitartását is növeli' arra

cjsztcjnzi őket, hogy ne adja fe[, ha több időbe is telik valaminek az elkészítése.

Második héten aszfattrajzokat készítettÜnk az itt [évő gyerekekkel, a nyárra készÜlve

virágokat és gyönyörű tájképeket készíthettek.

Harmadik hét fetadata vasalható gyöngyfigurák atkotása vo[t, fantáziájukra volt bízva, hogy

milyen képeket tesznek ki gyöngyökből, amikre aztán zsírpapírt helyezve végig vasaltunk,

majd hideg vizzeI ettávotítottuk a papír és így megkapták a kész formát. Természetesen

ennét a fogtatkozásnát kiemetten figyettÜnk arra, hogy a gyermekeknek ne essen baja, ĺgy

egy kottéga fejezte a feladatokat (vasalás).

A negyedik héten azt a feladatot találtuk ki, hogy a gyerekekkel közösen nagy

társasjátékot hozunk tétre, amĺhez nagy karton dobozokat használtunk fel. Ezekre ők

festhettekt kijtönböző figurák.at. A. k.ézműves szakkör cétja, hogy megtanítsuk a

gyerekeknek, hogy mi mindenre hasznáthatjuk a f.antáziánkat, hogy a saját kezÚnkket

készített tárgyak is okozhatnak másoknak örömet. Fontosnak tartjuk, hogy elősegítsÜk a

regenerátódásukat és a kikapcsotódásukat, hasznos időtöttéSt bjztosítva számukra.

A programot hétfői napokon 13-1ó óráig tartottuk. A résztvevők száma 15.38 fő között

atakult.

A Kesztyűgyár Közösségi Házbót két fő Vett részt a program koordinátásában. A foglalkozás

32 órában vatósult meg, melybőt B óra etőkészítési rnunka vo[t'
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Program neve: Kesztyűgyári Családi nap

A Csatádi napot 2015. május 19-én 13 és 1ó óra között rendeztÜk meg, kcirÜlbetÜt B0 ember

vett részt a programon.

Csatádi napunk a hagyományőrző programok kciré épÜtt fet. Egyszerre több helyszínen

zajtottak az események az intézményben:

. Zsibongó: |nteraktív mese egy Jurtában, majd később népi hagyományőrző játékok

. Zsibongó másik fete: Régi eszközök bemutatása Jurta sátorban

. Homok utcai sportpátya kisebbik udvara: Bőrdíszműves foglalkozás

. Homok utcaĺ sportpátya nagyobbik udvara: Ügyességi középkori játékok

A Homok utcai sportpátyán, és azon betÜt is a focipátyán rendeztijk be a középkori

játékokkat tarkított akadátypátyát, melyen a gyerekek kipróbálhatták, mennyire Ügyesen

tudják haszná|'ni a régi játékokat. Ezek a játékok főteg a koncentráció és az áttóképesség

készségeit erősíttették.

A hátsó udvaron áttítottunk (beton rész) fet két asztalt, amin kézműves foglalkozás vo[t.

Népi visetetben beöttözve segítettek vendégeink a gyerekeknek bőr karkötőt készítenĺ.

Mindenki készített vagy magának, vagy vatamelyik hozzátartozójának valami kis ajándékot.

A zsibongóban fel Vol't állítva két Jurta sátor, és be vott úgy rendezve, mint ahogy annak

idején az emberek éttek bennÜk. A gyerekek 10-10 fős csapatokban tudtak részt venni a
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mesemondáson egyszerre. A mesemondás egy interaktĺv fogtatkozás vo[t, ahol a gyermekek

be voltak Vonva a mesébe, így nagyon nagy átétéssel lettek részesei a történetnek. A

másik 10 főnek lehetősége adódott, hogy megismerkedjen régi középkori fegyverekkel,

eszközökkel, mindennapi tárgyakkal, amiket az őseink hasznáttak. Ez is nagy éioerlőaésre

tett szert. A gyerekek kézze| tapinthatták meg az eszkcjzcĺket.

ot fő Kesztyűgyári alkalmazott vett részt a program kivitetezésében.

Program neve: Bolhapiac

A program a hónap utolsó péntekén valósult meg, a délutáni órákban, hogy minden

érdektődő igény szerint részt tudjon venni rajta' A program cé[ja, hogy támogassuk a

rászoruló embereket, olyan tárgyakhoz, ruhákhoz jutassuk őket, amelyekre szÜkségÜk van.

A programon ez alkalommal ĺs részt vettek a Nagycsaládosok Egyesütet segítői, illetve

ruhákkal, könyvekket, egyéb tárgyakkat az ő fetajántásaik képezték az atapját a

programnak. A fetajánlott, begyűjtött tárgyakat a program koordinátorai átválogatták,

csoportosĺtva hetyezték ki az asztalokra. A program résztvevői válogathattak a kínátatból,

ĺ[letve megszám[á[ás után az áltaIuk íeIajántott dolgok is szĺnesítették a bothapiac

kínátatát. Női, gyermek és férfiruhák, könyvek, elektronikai cikkek és dekorációs tárgyak

közÜi váiogathattak az ércieklődök. A boihapiac 0ó.26-án 1o-18 óráig várta a látogatókat

körÜlbetüt 50 fcĺ jetent meg' A programon 4 f ő segédkezett a Kesztyűgyár Kcizösségi Házbót.

]Program neve: Hangolj Rá!

A ,,Hangolj Rá'' a Kesztyűgyár Kĺizösségi Ház betső udvarán valósutt meg. A házigazda Jack

volt. A program ismét remek hangulatbarl telt et. Nyári szÜnet előtt a fiatat tátogatóinknak

nagyon jó kedvük vo[t' Felszabadultak voltak a hozzátartozók is a programon. Sok

résztvevő próbátta ki tehetségét, ĺz éneklést fő|'eg a fiatalabb korosztály részesítette

etőnyben. A vendégeink közcjtt sok olyan fiatal is megfordult, aki a ház egyéb programján

is aktívan szerepelt.

Jack pop zenéket játszott bemelegítésnek,

közönséget. Ezután lett meghirdetve az est

után. Jack számtalan nyerernénnyel készÜlt a

amely azt a célt szolgálta, hogy fetrázza a

menetrendje. Sorakoztak a fettépők egymás

fettépőknek.

Ebben és a program zökkenőmentes lebonyotításában 5 fő programkoordinátor Vesz részt a

Kesztyűgyár Közösségi Házbót.



Program neve: Felnőtt lnternet

Júniusban, az összes számítógépen újratelepítést kettett végezni, melynek köszönhetően a

Linux operációs rendszerek közÜt a legfrĺssebb Ubuntu tatátható. A részt vevő szemétyek

számára immáron megszokott operációs rendszer semmilyen probtémát nem jetentett, ami

a számítógép hasznátatot illeti. Probtémák ugyan merÜltek Íe[, ugyanis maga az Ubuntu

operációs rendszer egyes Adobe Ftash Ptayer bővítményeket, vagy annak bizonyos verzióĺt

nem támogatja, ezért pár fő nem tudott online programot futtatni. Tcjbben is részt vettek

a programon olyan szemé[yek, akik elsősorban munkát kerestek, s kértek segítséget az

önéletrajzuk csatotását iltetően. A program minden hétfőn és csijtörtökön détután 14

órátót 17 óráig tartott, havi f4 ora időtartamban, egy fő programkoordinátorral a

Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A résztvevők száma 1f-16 fő közcitt a[aku[t.

Program neve: Csámpai Rozi festőműhely

A festőműhety cé[ja, hogy a gyermekek az alkotás utáni vágyukat kiétjék és kifejezzék

rnaol llzrf raizaiVnn lĺoroczf ii| c minr|omol!oft iÁ! ÄrązzóV maoIIkat po\-, nr-,t lonłltiiiqšui\qĹ i qjÁui.\ýi i i\Ĺ. ! j!!9\, J'. "5,

környezetben és tudjanak beszélgetni, kortárskapcsolatokat alakítsanak ki.

Az etső hét tematikája az imitácĺó, a fantázia világa és az önarckép gyakorlása vo[t.

Az imitáció főbb tényege, hogy a g.verekek a valóságot adják vissza kÜtönbcjző tárgyak

festésévet, rajzolásával, . mint pétdáut kancsó, virágkosár, bögre ez által fejtődik a

szemmértékÚk, mivet ennél a feladatnát kifejezetten fontos a pontosság'

A fantázia.vitág keretében meséket kreá[hattak a saját étetÜkbő[, felruházhatták az

embereket olyan tulajdonságokkal, amik szerĺntük ittik rájuk, mint pétdául ő maga a hős,

aki tegytĺzi a sárkányt' avagy a legkisebb fiú, aki végÜt megkapja fete kĺrátyságot és a

he rcegkisasszony kezét.

Önarckép készítésénél az volt a legfontosabb, hogy a gyerekek et tudják helyezni arcukon a

szemÜket, száj vonalát, hol hetyezkedik el az orr, mityen ĺvet jár korbe.

A második hét témakörét az áltatvilág, a színek és a köztekedés határozta meg.

Kifejezetten fontosnak tartottuk, hogy ne csak a macskákat, kutyákat rajzoljanak, hanem

merjenek madarakat, vadállatokat is festeni. A színeknél arra bíztattuk a résztvevőket,

hogy próbátjanak összekeverni színeket, minél ĺmputzív képeket hozzanak létre.

A koztekedési kuttúrájukat szerett[]k volna fejleszteni, sokat beszétgetti.ink arról hogyan

i[[ik utazás közben visetkedni és mely magatartásformákat kelt kerijlni. Nem csak a mai kor

köztekedési eszközeirőt fotyt a beszélgetés, hanem a régebbi korok járműi is szóba kerÜltek
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lovas kocsi, gőzautó, gőzmozdony. Ezekről képeket is mutattunk nekik, hogy tudják
pontosan hogyan is néztek ki ezek az eszkozök.

A harmadĺk hét téma körei vízi vitág, gyÜmölcsös tát, mese figurák jetenetei voltak.

A víz témakörnét nem csak a benne étő áttatokrót beszétgettijnk, hanem arról is miért kett

vieyázni a vizÜnk tisztaságára és miért kett elzárni a csapokat.

GyÜmötcsös tát ábrázolása remek gyakortás a gyerekeknek arra, hogy a szemmel való

távolságot fetmérjék és a rajzon mĺnét jobban visszaadják a reatisztikus ábrázotást.

A mese figuráknát a kedvenc meséiket kettett lerajzotnĺ, majd etmondták, miért is fontos,

miért lett szimpatikus az a szereptő' A negyedik hét témái a méhek, gémes kút, lovak,

Atfötd, Hajók -vitorlások ábrázolása, FötdÜnk, ahogy o]< tátják.

Méhek nagyon fontosak a fötdÜnknek, ha ők nem tennének mi is eltűnnénk a fcitdrőt így

kifejezetten hangsútyos témának tartottuk, hogy etbeszélgessĺjnk errőt a festőműhety

gyerekeivet. Az atfötdnét Petőfi Sándor Atfötd című versét vettük atapul' etotvasták majd az

atapján kezdtÜnk e[ képeket alkotni.

A programot a Kesztyűgyár Közösségĺ Ház két munkatársa koordinátta. A Júniusi hónapban

ó0 órában va[ósult meg, a programon 10-?.4 fő vett részt keddtőt csÜtortökig 13'oo-18.oo

óráis.

Etscĺ héten a programon részt vettek száma áttagosan 1ó fő

Második héten a programon részt vettek száma áttagosan 19 ftí

Harmadik héten a programon részt vettek száma áttagosan 16 fcĺ

Negyedik héten a programon részt vettek száma áttagosan 21 fő
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irĺ"i.;gram neve: Mentor program

Júniusban befejeződtek az iskolai magántanutók détetőtti oktatásai, illetve a nyári szÚnet

kezdetéveI a détutáni korrepetá[ás is áta[aku[t.

Június 17.én a Losonci Téri Attatános jskotai tanulók is befejezték az osztályozóvizsgákat.

osszességében egy tanutónk sem bukott évismét[ésre, tegfetjebb pótvizsgázniuk ketl

bizonyos tantárgyakbót.

Három nyotcadikos tanulótót búcsúztunk ebben a félévben,

egy tantárgybó[ pótvizsgáznia, a többiek már biztosan

szeptembertől a választott kcizépiskotájukban.

Tanári értekeztettel búcsúztunk az évtő[, amiben a másodjk

beszéttÜk meg és elkezdtÜk a következő tanév tervezését.

akik kcizÜt egy tanulónak kelI

megkezdik tanuImányaikat

fétév lesfontosabb tanúsáeait

A tanutóinktót egy kis fogadással búcsúztunk, illetve tárgyi jutatmakkat ajándékoztuk meg

a legszorgatmasabb és tegjobban tetjesítő tanulókat' Júniusban összesen 37f őrában

tanultak a dĺákok hétfőtőt péntekig 9'00.18.00 óra között.

Program neve: Női torna

A' tornafogtatk.ozás keddenként 17.00-18.00-ig, 1 órán át zajtik. A tornára a megszokott női

résztvevők met|'ett sok új vendég érkezett. A bemelegítés után a gyorsabb és tassabb

Ütemek váttják egymást. Egy fogtatkozás alatt 15-17 szám eltáncolása vatósul meg' Az

utolsó szám mindig lassú szám. Fontos az intenzív mozgás végére lassabb Ütemű

zeneszámot tenni. Ennek célja a magas pulzusszám vĺsszaállítása, illetve az izmok

nyújtására is szotgátó levezetés. Ebben a hónapban 10-15 fő vett részt a női tornán. A

másfét órás fogtatkozás étetmód tanácsadással kezdődik. A hötgyek az egészséges

táptátkozással kapcsotatos tudnivalók mellett kÜtönböző egyéb, mozgással kapcsolatos,

ingyenes programokat osztanak meg egymással. Ebben a hónapban a Mozgás éjszakája

rendezvényt ajántották egymásnak, amerre többen összeíogva, csoportosan vettek részt.

Program neve: |rodalmi Kör

A választott részek tematikus szemelvények, mert egyaránt tartalmazzák a groteszk

tegatapvetőbb stítusjegyeit éppúgy, mint a tanult szövegelemzési technika adott rétegeit is

megta[á[hatjuk benniik.

A mágikus realizmus oly módon játszik a karakterek sorsalakulásaiban, hogy azok szinte

átmenetben vannak a transzcendens és a bio|.ógiai síkok kcĺzt, ami nagyvona[akban

megfetel'tethető a groteszknek is, de míg az egyiknét magasztos, az átmenet addig a

másikban komikus, szatirikus.
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5okat beszé|'gettÜnk a vá[asztott részek karakterábrázotásban megnyi[vánu[ó archetipikus

viselkedésről, hogy mennyiben határozza ezt meg az adott történetmi kor, vagy társadatmi

helyzet. A programon 8 fő vett részt, június 18-án 16.00.19.00 óra közcjtt, melyet egy fő

koordinált a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: Kesztyűgyári Családi délután

A családi délutánra szerdánként kerÜlt sor 3 óra időtartamban, 1 fő programkoordinátor

segítségével a Kesztyűgyár Közösségi Házbó[. A program népszerűsĺtése érdekében körbe

jártuk a helyi isko[ákat, közintézményeket, ahoI népszerűsítettÜk a programot. Kinti

játékainkkat a jó csapatmunkára való készség, az egyÜttműködésre vató képességek

fej lesztésére szolgáltak. otyan csapatjátékokat részesítettĺjnk előnyben, amin

gyakorolhatták a társas kompetenciákat. E mellet a bizalom a csapattársak felé nagyon

fontos vott a kidobó játékuknát. A huttahoppos játékainkat nagyon szeretik a gyerekek,

ahot lényeges a megfelelő kommunikáció egymássa['

Program neve: Sporttárs

A korábbi témákat áttekintve a roma és nem roma lakosok közötti probtémák kerÜttek

ismétetten terĺtékre. Más kisebbségek, il[etve nemzetiségek kuttúráját is áttekintve

próbáttak rneg a részt vevők,,vé[eményt'' alkotni. Ezt követően a nemzetiségek étrendjén

át végüi szinten a roma, s nem roma, azon bei'Üi is a ''magyar'' iakosok közötti

kĺ.'itcjnbözőségekrőt esett szó. Ki, hogyan készíti et a kĺitönbözcí éteteket, Vagy ugyanazokat

az alapanyagokat felhasználva ki, '.liképpen ízesit. Az eltelt ĺdőszakban egy eseménynek

köszönhetően egyre jobban kiéteződött a mindenkori probtémát jelentő roma és ,,magyar''

lakosok közcitti nem felhőtlen viszony. Azonban ennek ellenére jó vott [átni, hogy pusztán a

kommunikációnak köszönhetően ezek az ellentétek egy feszÚ.lt helyzetben is mennyĺvel

barátságosabb megotdást eredményezhetnek, mint eltenkező esetben. Természetesen

ezeket a személyes tapasztalatokat és mondjuk úgy észrevételeket a többségi társadalom

á[ta[ elfogadott normák és értékek mentén kiértéketésére kerültek. A program a szokásos

időpontokban, vasárnaponként ,10-13 őráig, havi 1f ora idcítartamban valósult meg a

Kesztyűgyár Közosségi Házban (Piros terem, Zsibongó, l.nternetező) egy f ő

programkoordinátor segítségével. A résztvevők száma 6 fő volt'

Program neve: TÜcsökzene

A Kesztyűgyár Kcĺzösségi házban, heti egy alkalommat 10.00.12.00 óráig vatósut meg

TÜcsökzene program. Az etső találkozás alkalmávat bemutatkoztunk és elmondtuk

gyerekeknek, hogy mi|'yen foglalkozáson fognak részt venni. Ezek után megkértiik

gyerekeket, hogy mindenki énekeljen egy népdatt vagy gyerekdalt, amit ismer és szeret.

gyerekek nagyon aktívak voltak, s akadtak olyanok is, akik 3 datt is elénekeltek.
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A következő részben megmutattuk a gyerekeknek hogyan kett etkészíteni a Ritmusdobot. A

ritmusdobhoz szÜkség vott két darab műanyag tányérra, tésztára, temperára, ecsetekre és

szalagokra. A fetadat az vo[t, hogy kidĺszítsék a tányérjaikat, majd az oldalukat ki keltett

tyukasztani, az egyik tészébe tésztát tenni, majd összekötöttijk a végeit és kész is lett a

ritmus dob. Az |cipicĺ-Házĺkó cĺmű datt tanĺtottuk meg a játék metté.

Másodĺk alkalommat a fogtatkozás eiején mjndenkinek l'ehetősége volt elénekelni egy da[t,

ezáttat teremtve meg azt a tégkcirt, melyben a gát|'ásaik konnyebben fetotdódhatnak. Az

énekek után szájharmonikát készíthettek a programon résztvevő gyerekek, ezekhez a

szÜkséges atapanyagok a kcjvetkezők vottak: 2 darab spatu(a közé zsĺrpapír és a két végére

fogpiszkál'ót kettett behelyezni, majd összekotottÜk a végeiket befőttes gumiva[. Mjközben

készÜttek a hangszerek, a ,,Virágéknát Ég a vitág'' című dalt tanulták. A csoportok nagyon

étvezték a fogtatkozásokat, élvezetes volt számukra a dalokkalvató játék; az egyik il.yen pt.

a Csön-csön gyűrű vott. A játék tényege az vo[t, hogy egy gyermeket kivátasztottunk, aki a

kereső lesz és ő kiment a terembőt a többi gyerek addig fétkorben Ütt és egy másik

overeknek' aki a teremben maradt etrejtettünk a kezében egy gyűrűt. Miután a gyűrű el

lett rejtve, kiszóttak, hogy - jöhet a kereső! A kereső az atapján tudhatta meg kiné[ lehet a

gyűrű, hogyha kcjzetébe kerÜtt az ének egyre hangosabb [ett. Akire a kereső rámutat,

annak ki kett nyitnia a tenyerét, ha nem tatátta e[ tovább kellett keresnĺe.

A mondókák, datok fejtesztik a ha[[ást, ritmus érzékijket, a memóriájukat és a
szókincsÜket.

Program neve: Tábtás játékok

A Kesztyűgyár Közösségi Házban, heti egy alkalommal 13.oo-15.00-ig valósul meg a Tábtás

játékok program' két fő p,ogl.u'-koordinätorrat. A tábtás-fogtatkozások fő cétkitűzése a

gyerekek értetmi képességének fejtesztése, a szabadidő igényes és tartalmas e[tö[tése, a

szociabilitás, azaz a barátkozásra vató hajtam erősítése. Az első foglalkozáson, a

programon résztvevőknek elmondtuk, hogy mityen játékok kipróbátására lesz tehetőség'

Részletesen bemutattuk nekik a sakkot, amőbát, malmot, a backgammont és azon

játékokat, amiket az etkövetkező időszakban játszani fogunk velük.

A második talátkozás atkatmára a sakkot választottuk. Etső részben etmagyaráztuk és

bemutattuk a játékot, hogy azok a gyerekek is tudjanak játszani, akĺk még soha nem

próbátták ki ezt a fajta tábtás játékot. A sakkot fejtesztő hatásai miatt választottuk ki az

etscí napra. A játék fejteszti a megfigyetést, észtetést, togikai gondolkodást és az előre

tátást és a megosztott figyetmet. Ennét a játéknát nem csak a saját tépéseit ke[[ előre

átgondo|'nia, hanem az ettenfét taktikájára is érdemes és kett is figyetnie a játékosnak. A
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program alatt törekedtljnk arra, hogy az esetleges vesztés miatt a motivációjuk ne

csökkenjen és bĺztosítsuk őket arról, hogy a játék alatt folyamatosan fejtődnek és egyre
jobbak lesznek. Emellett folyamatosan segítettÜnk a fogatmak tisztázását, mint pétdáut a

LóvaI hogy tehet tépni, mi a kÜtonbség a Kiráty és Kirátynő között, avagy a futókkat hogyan

lehet haladni a táblán. A gyerekek nagyon kitartóak vottak és nem szegte kedvÜket, ha

kikaptak társuktól, sőt arra sarkatlta őket, hogy a kcjvetező fordutóban jobban

odafigyetjenek a játékra. A programon ,14-f1 fő vett részt.

Program neve: Foci játékok

A tehetséggondozás júniusi alkatmai

20 főt vittÜnk ki magunkkal vegyes

fetmérésérríl szóttak az edzések.

bemelegítő edzés előzte meg minden

4+1 fős csapatokkaI játszottunk,

játszottak a gyerekek egyrnássat.

a Dankó utcai sportpátyán ker[.i[t megrendezésre. 18-

korosztály szerint' Etső hónapban főteg a képességek

Kicsik-nagyok Vegyesen játszottak. A játékot egy

atkalomma[.

megkÜtönböztető mezekben. Gyors mérkőzéseket

A foglalkozáson 2 fő programkoordinátor Vett részt a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve: 10 osztályos felkészítő program

Június végével minden évfotyamban képzésben résztvevő fetnőtt tanutó vizsgát tettek, ami

két részbőt áttt. Az írásbeti fetadatokhoz, korábbi évek vizsgafeladataibót rendszeresen

elvégeztünk többet, minden tantárgyra, hogy a ténytudás me[[ett, tanulóink ismerjék a
feladatlap fetépítését, a feladatok összetétetét, így rutinra tegyenek szert. Az írásbeti
vizsga 2015' 06. f5-én kilenc órakor kezdődött és 3 óra áltt a tanutók rendetkezésére, hogy

tudásukról beszámoljanak' A vizsga[apok javítása aznap détután etkészi-itt.

A szóbeli vizsga 2015.06.26-án tizenegy órakor kezdődött és détután három órakor
végeztek a tanu[ók. A vizsga hosszát nagyban befotyásolta, hogy a szóbeti vizsga egyben

tehetcĺséget biztosított arra, hogy az írásbeti fetadattap hĺányosságait, a szóbeti atkatmávat

korrigátják a tanutók.

A vizsgát minden tanuló sikerrel tetjesítette, így a következő tanévben fotytathatják a

következő osztátyban.

A programon részvevcík száma 6-10 fő között alakutt. Minden nap 9.00 és 18.00 óra között

volt lehetőségÜk a diákoknak tanulni, júniusban összesen 299 órában.
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ĺrĺ.ogram neve: Aktív csoport

A csoport továbbra is az Excel tábtázatkezető alkatmazás áttal elvégezhető műveleteket

gyakorotta. El'őre etkészített adatbázisokból kÜtcinbcjző kritériumok atapján ketIett

meghatározni az összbevételt, az átlagbevételt, a minimum összeget, a maximum

összeget, majd mjnősíteni kettett a bevéte[t egyenként, i[letve összességében. A

minősítésnél a HA, vatamint az FKERES függvényt ketlett alkatmaznĺ, még más esetekben a

szokásos SZUM, SZUMHA, ÁTLĺG, MlN és MAX fi'iggvényeket, ittetőteg az Adatbázis

fÜggvényeket. A gyakortás során hol etőre meghatározott adatbázis alapján, hot pedig

önáttóan ketl'ett saját adatbázist tétrehozni, S alkalmazni a számításokat. A program 18 óra

időtartamban valósult meg, metyet egy fő koordinátt a Kesztyűgyár Közösségi Házbót

kedden 14.oO.15.30-ig, pénteken 14'00-17'00.ig. A résztvevők száma 12 fcí volt'

A Microsoft office Word szcjvegszerkesztő és az ExceI táblázatkeze[ő alkalmazások kerÜltek

áttekintésre az elmútt időszakban. Etső körben az alkalmazások menijje, kclzcjs menÜk,

almenük, ittetve azok beáttĺtásai néztÜk át a hattgatókkal. Ezt követően a két atkalmazás

egyÜttműktjdésének mikéntjére kerÜtt sor. Pt. egy Word szövegszerkesztőben etkészített

tábtázat atapján készített diagram kapcsán miképpen tehet egyszerre hasznátni a két

szoftvert. Az atapok áttekintése után következtek a matematikai atapműveletek elvégzése

ExceIben, majd a Word szcivegszerkesztőben szerkesztett szövegrészek mentése,

átnevezése, fájtok kiterjesztéseinek módosítása. Továbbá bekezdések, bekezdések kozötti

térkoz és pozíció, bekezdéseken betÜti sortavolság, behúzás, ittetve azok típusai (e[ső sor,

fÜggő). A program 18 óra időtartamban vatósutt meg, hétfőn, kedden, pénteken 10.00-

11.30.ig, egy fő programkoordinátorrat a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A résztvevők

száma 12 fő vo|.t.

Program neve: Áttáskereső Klub

Az ettett időszakban 10-15 számítógéppet, két mobittelefonnal, illetve a Kesztyűgyár

munkatársai önétetrajzírássaI segítették a programon részt vevő személyeket.

Az programon megjelenĺj munkakerescík ezen időszakban elsősorban a korábban elkészített

öné|.etrajzuk módosítását kérték. Több esetben meg kellett változtatni etérhetőségeiket,

frissíteni ket|'ett a munkahelyeket, s pár esetben a megkezdett tanulmányok elvégzését

kcivetően a megszerzett újabb végzettséget is fe[ ketlett tűntetni. Ezek elsősorban oKJ.s

képzések voltak. Ahogyan az ezt megetőző időszakban most is voltak otyan kérések, hogy a

már megtévő önétetrajzokat készítstjk et Europass minta atapján. az Áttáskereső Ktub

minden hétfcĺn és csÜtcirtökon 9 órátót 1f oráig tartott, havi 24 óra idcjtartamban, 3 fő
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koordinátorral a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A résztvevők száma 12..16 fő között

alakutt.

Program neve: Udv a klubban! - Angol társalgási klub

Júniusban tovább fotytatódott az angol nyelvű társatgási ktub. Fő témáját egy újfajta

nyelvtanutási módszer adta. Az asszociácĺós nyelvtanulási módszer elsajátításávat és

gyakorlásával zajtottak az alkalmak. A tanulási módszer tépései a következőek:

. Egy olvasott szövegrésztetbőt ki kett emelni azt az angol szót, amit nem ismerünk

. A szo kiejtését meg kell hattgatni hangos szótárban

. Egynyelvű szótárban meg kelt keresni a jelentését

. Aszo kiejtése atapján asszociálni kett egy másik szóra

o Ą szavakhoz egy történetet, mondatot képformában meg kett alkotnunk a

képzeIetÚnkben

. Majd behelyettesíteni az eredeti jelentésébe

Ezeket a lépéseket párban gyakorották a résztvevők. A programtartó évek óta ezze| a

móciszerrei oktatja magánianu'tóit. A csoportrésztvevők is nagyon jó ereciményrő[

számoltak be, akik azóta otthon is kipróbátták az űj szótanulási módszert'

Az angol társatgási ktub heti egy alkalommal,2 órás btokkban zajlott, ahol alkalmanként,

kedden, 10 órátót 1Ż őráig tai.tó programon 8-14 fó vett i.észt. A programot egy- fő

koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

Program neve': Női csoport

A keddi csoport a kerti tevékenységekket van e[fog[a[va. Gondozzuk az ültetvényljnket,

learatjuk a termést. Sóska és gyógynöványek teremnek, amit az étkezésÜnk során

fethasznátunk. Németyik asszony otthoni asztalára is jut betőte. ísy a csatád is

kézzetfoghatóan hasznosnak tatja az anya, feleség távottétét.

Szerda az előadások és kézműves foglalkozások napja. Fotytatjuk az egészséges életmód

elemeinek a megbeszétését. Ennek elemei: az egészséges táptátkozás, a mozgás és a káros

szenvedélyek me[[őzése. A kertben termelt zotdségek segítik az egészséges táptá|'kozás

etfogadását, saját zötdségÜket szívesebben fogyasztják az asszonyok. A locsolás, kapátás,

jó tevegőn va[ó tartózkodása hozzájáruł az egészséges életmód kia[akulásához.

Szerdán az egészséges táptátkozásrót tartottunk etcjadásokat. Az etkészítés, a vásárlás

helye és módja, a pénzbeosztás mind beszédtémáink voltak.

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy jútiustót egy nagyobb, foglalkozásainknak megfe|.etőbb

hetyiségbe fogunk költözni.
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Ez azzal járt, hogy össze ketlett csomagolnunk, kiválogatni a szljkséges és feleslegessé vált

dotgokat. A köttözésben segítségünkre voltak a Kesztyűgyár dolgozói, valamint a

közmunkások is. Az asszonyok nagy telkesedéssel rendezték be az új ,,otthonunkat''.

Ereclmenyek

A csoport ,,munkarendje'' kiatakutt, minden konyhai feladatnak van gazdá)a, ebben

mindenki részt vesz, ki-ki kivátaszthatja a neki tegjobban tetsző feladatot. A kézi-és a kerti

munkában mindenki szĺvesen vesz részt. olyan ismeretekre tesznek szert, amivel eddigi

étetkcirijtményeik során nem tatálkoztak.

Etfogadják az új tagokat, még ha egy kicsit,,furcsák'' is, ha más a viselkedésÜk, vagy

étetszemtétetük. Egymást tanítják, csiszolják, jó hatássat vannak egymásra. A résztvevők

száma júniusban 1f fő volt, a programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közössegi

Házbót, kedden és szerdánként 9.00.15.00 óráig.

Program neve: Alacsonyvégzettségűek stratégiái

Fogtatkoztatási stratégia megatkotása, és az ehhez szükséges oktatási stratégia és

cse[ekvési terv kidotgozása, amelynek célcsoportja a 14.f9 éves fiatatok.

Á iŕlnirlsi mtlnkac'sonort meobeszélésen 11 fő vett r.észt. Többek közcjtt a Tanakodó Kft.. a

Rév8, a Kapocs Atapítvány, és a Józan babák, a Lakatos Menyhért Áttatános |skota és

Gimnázium igazgatónője vett részt a megbeszélésen.

Az Ütést a Tanakodó Kft. szakembere kezdte, akik megosztották azokat a hasznos

információkat, tapasztalatokat, amelyek az áttatuk megvatósított áttáskeresési tréningen

tapasztaltak.

A tapasztalatcsere után a Hétfa Kutatóintézet a már megtévő kutatási eredményeikről

számottak be, amely további beszétgetésĺ köröket eredményeztek. Az idő rövidsége miatt

csak a kutatásoktatási részére vott idő, így a következő alkalommat fognak kitérni a

fostaIkoztatási rész bemutatására.

13 órakor kerÜl megrendezésre.

A megbeszétés etőtt a Hétfa Kutatóintézet digitátis formában etkÜtdi a munkacsoport tagok

részére a kutatás anyagát, így a programon résztvevők már felkészÜlten, konkrét

kérdéseiket tehetik fet a meqbeszélésen.
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Program neve: Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja

A fogtalkoztatási rehabilitációs program a ,,Gf /6 - ,,Társadatombót kirekesztett nők

foglalkoztatása és rehabilitációja'' a Magdotna utca 47. szám alatt tatátható épütetben

valósut meg 2015. június 15-tőt.

Júniusban a frissen átvett hetységek felmérése, eszközök beszerzése és berendezése
jelentette a fő feladatot. Konyha, étkező, iroda helység, csoportos- és egyéni

fog[aIkozásokra alkatmas terek kerÜttek kiatakĺtásra. Emettett a megnyitót kcivető

szolgáttatások végteges formába öntése lett a fő fetadat, a heti órarend összeáttítása,

szóróanyagok készítése.

A következő szolgáltatásokat indĺtjuk be a következő időszakban:

A rehabititáció során átláskeresési klubfog[aIkozást tartunk a kcirnyéken étő

hátrányos helyzetű hötgyek számára. Heti 1 atkatommat 2 órában vatósut meg a

programunk, melynek során az á[láskeresésben nyújtunk segítséget.

A kertművetés időtartama alatt a*prograrnba bekapcsotódó hötgyek egyÜtt, közösen,

'rendszeresen foglatkoznak az áttatuk kiatakított kertrész ápolásávat, ezze|' is

erősítve bennÜk a rendszeressée és a felelősséeváttatás fontossását'

A komptex rehabititáció során egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk a
környéken étő hátrányos helyzetű hötgyek számára. Heti 2 atkalommat 3-3 órában

valósul meg a Hogyan tovább? elnevezésű programunk.

Heti rendszerességget pszichológus szakember várja a métyebb tetki gondokkat

kuzdő hölgyeket, rendszeres terápiás ij[ésre.

A kisgyermekes anyukák részére egy olyan, zenés, mondókás, mozgásos program

valósut meg, amelyen a szÜlő gyermekével közcisen töttődhet fet. A szórakozás, a

közös étmény mellett a kĺjtönböző képességek fejlesztése a cét.

A kütĺjnbcjző, szociátis ettátásokrót és juttatásokrót vató információkhoz is

hozzájuthatnak az érdektcídők. Heti 3 atkatommat szakember átt a betérők

rendelkezésére, aki naprakész információkkal várja őket, vatamint segítséget

kapnak az e[látásokhoz va[ó kérelmek kitcittéséhez is.

fontosnak tartjuk a kĺrekesztett, hátrányos helyzetű ncík testi és tetki

segítésnyújtását, ehhez igazodva a hétfői napokon Az önismeret, személyiség-, és

készségfejtesztésre nagy hangsúlyt fektetÜnk. Jobban megismerhetik magukat,

képességeiket és mi is jobban tátjuk, hogy miben szorulnak teginkább segítségre.



Mivet többen kiszorultak a munkaerőpiacról, de szeretnének némi jcivedelemhez

jutni, a segétyeiket' Vagy a nyugdíjukat kiegészíteni ezért többféte foglalkozásra

adunk tehetőséget. A kézimunkák készítésének kÜtönböző fajtáit, készségeik és

etadhatóságuk szempontjait figyetembe véve vatósĺtjuk meg, melyet várhatóan

értékesíteni is fognak, így biztosítva a jövede[emszerzés tehetőségét. ehhez

igazĺ.lĺjva kézĺllűves vásáľt szelvezijlrk, valamint segítjÜk oxet a piacok

feIkutatásában '

terveink kcizött szerepet, hogy beindítunk egy főzős műsort ,,Negyed8, Józsefvárosi

Vacsorák'' címmel, melyben tradicionális recepteket osztunk meg az internetes

fetÜteteken (youtube, facebook, hon[ap), egy-egy csa[ád bemutatásávat.

Utómunkálatok

A programra való toborzás a Kesztyűgyár KözösségiHáz egyéb programjain valosul meg, de

a Viii. KerÜieti munkaÚgyi kirencieitség csoportos tájékoztatóján is informáiócinak a

ktiensek a fogtatkozáson vató részvétetrőt, továbbá szóró|.apokbó[.

A hötgyeknek szótó programjaink metlett tervez[jnk egy Nyĺtt napot, amelyen a hötgyek

csatádjukkat egyÜtt vehetnek részt, és közösen, egy kellemes détutánt tötthetnek e[

Központunkban. A fogtatkozás programjai között szerepel a családi délután, vetétkedő,

kézműves, és kerti etfoglaltság is.

A Fókusz Női Köztjsségi Kozpont hivatalos megnyitója várhatóan 2015. jútius 15-én [esz,

melyre a kerÜteti intézményeket, társszervezeteket is meghívunk, valamint a kerÜleti sajtó

megje[enésére is számítunk.

Július

Projekt neYe: í 0 osztályo s f e|zárkoztató program

Az ettĺkészítést (kerüteti újságban való megjelenés, szórólap, ptakát) kcjvetően tcĺbben

jetentkeztek a felkészítő programra. Az évközben felkészített tanulók sikeres vizsgát

tettek, ezért bővítettÜnk s fogadjuk azokat, akiknek pótvizsgákra Van szÜkségĺ.lk. 10 - 17

jetentkező veszi igénybe felkészítésÜnket.

A jetentkező tanutók tcibbsége pótvizsgára készĺ.lt. Vannak olyan jelentkezők is, akĺk egyéb

etfogtattságuk miatt (zenei képzés) augusztusban vizsgáznak az iskola áttat meghatározott

tantárgyakbót, mivel év közben a fent emtített elfogtattságuk miatt nem tudtak eleget
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tenni kötelezettségeiknek' Foglatkozunk olyan jelentkezővel is, akik kÜtfötdi tartózkodásuk

miatt, kĹjlönbözeti vizsgát ke[[ tennie minden tantárgyból, hogy fotytathassa tanulmányait

középfokú intézményben. Az igényett tantárgyak:- matematika, biológia, irodalom,

nyetvtan, kémia, angol, német, fizika.

A jútiusi tapasztalat szerint a jetentkezők rendszeresen látogatják az órákat. A résztvevők

száma 6.7 fő között a[aku[t, minden nap 9.00-18.00 óra között tanuthattak a diákok'

A jútius hónapban gyűjtött tapasztaIatok során kiértékették a pedagógusok a havi

tetjesĺtményeket, s ennek megfetetően készljtnek az augusztusi órákra. Áttatános

tapasztalat az, hogy a foglalkozásokon kívÜt kevés időt szánnak az elsajátítandó anyagra a

felkészítendő diákok. Ezért az önáttó munkára való hajtandóságot próbátjuk erősíteni

bennük.

A vizsgák augusztus végén várhatóak, ezért ez a hónap fokozott odafigyelést,

számonkérést, ösztönzést jelent a pedagógusok részérő[.

Projekt neve: Webre, Nagyi! csoport

TekintetteI arra, hogy a képzés a végéhez ért, így etscĺsorban olyan feladatokat oldottak

rneg a hallgatók, mely problémát jetentett számukra korábban' A feladatoktól fÜggettenüt

a tetjes tananyag ismétlésr.e kerÜlt, természetesen immáron nagyobb iéptékben, mint

kezdetekben. így a számítástechnikai eszközök csoportosítása mettett az internet

hasznátat, a levelezés, a kijtönbözcj Microsoft office atkalmazások, mint Pub[isher,

PowerPoint, Word és Excel, valamint nem utolsósorban az operácĺós rendszerek,

csoportosításuk, stb. kerÜltek áttekintésre. A program 18 óra időtartamban valósult meg,

hétfőn, kedden, és pénteken 10.00-11.30-ig, 1f fő résztvevővel, egy programkoordinátor

segítségével a Kesztyűgyár Közösségi Házbót'

'Projekt neve: Aktív csoport

A csoport a vizsgára való fetkészĹjlésnek kciszönhetően az elmúlt időszakban a gyakorlatok

túsvomó részében Excel feladatokat oldottak meg. A feladatok egymásra épÚltek, illetve

óná{!óań kettett megoldani, egyénenként ezzel is elősegítve, fejtesztve a hattgatók

problémamegotdó képességiiket. A gyakorlatok tartatmuk atapján már meg[évő statisztikai

elernek, számított értékek voltak. Ezeket az adatokat, értékeket kellett tábtázatba

rendezni, szabott feltételeknek megfe[elően megformázni, majd grafikont, iIletve

grafikonokat készíteni, valamint fÜggvényekket kÚtönböző számításokat végezni. A hónap

végén a következcĺ képzésre jelentkezcí személyek közijt többen is beÜltek az órára. A

program az elmúlt idcjszakban í8 óra időtartamban valósult meg, keddenként 14.00.,ĺ5.30-
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ig pénteken pedig 14.Oo.17.OO-ig, melyet egy fo koordinátt a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

A résztvevők száma ,|2 fő vott.

Projekt neve: Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja

A fogtatkoztatási rehabititációs program a ,,G2/6 - ,,Társadatombót kĺrekesztett nők

fogtatkoztatása és rehabititációja'' a Magdotna utca 47. szám alatt tatátható épÚtetben

vatósut meg. A programra való toborzás a Kesztyűgyár Kcizösségi Ház egyéb programjain

va[ósuI meg, de a V|||. kerüteti munkaÜgyi kirendettség csoportos tájékoztatóján is

informálódnak a ktiensek a fogtatkozáson vató részvéteIrő[, továbbá szóró|'apokbót.

A Fókusz Női Közösségi Központ megnyitójára 7015. jútius 15.én kerÜlt sor. A Központot

Sántha Péterné Atpotgármester Asszony nyitotta meg, elmondta, hogy nagyon hasznosnak

tartja a kezdeményezést és sok sikert kívánt a működéshez. A megjelent vendégek

pogácsávat és kávévaI lettek megvendégelve.

Ezt kcivetően induthattak.meg a már kiatakított órarend szerinti programok. A Központban

Csapó Emma Női csoportja műkodik a hét elscj fetében, e mellett egyéb programok

kerÜlnek megvalósításra.

Kedd'ĺ és szerdai napokon Hogyan tovább? névre hattgató egyéni esetkezelést Valósítottunk

meg. Konzuttációs tehetőséget biztosítottunk a környéken étő hátrányos helyzetű hötgyek

számára. Ebben az időszakban 5 atkalommat forduthattak a rászorulók a Kesztyűgyár

Közösségi Ház szakembereihez. ó hötgy kért segítséget, akik életvezetési kérdésekben

forduttak hozzánk. A résztvevők nem járuttak hozzá, hogy fotó készÜtjön róluk.

A Hötgyek hétfői és csijtörtciki napokon tátogatták a Dankó utcai Sportpátya mellett

tatátható kertet, amely a szétsőséges időjárás miatt nehezen vott művelhető, de a minden

alkalomra eltervezett etméteti tudásátadást megtartották. Komposztálási, Ültetési tippek

és az íztéses kiskert kiatakítása vott a fő téma, minden atkalommat más hötgy készÜtt fet és

adta ető az ismereteket.

Pénteki napokon, 2 órában Áltáskeresési Ktub vatósutt meg, melyen 6 hötgy jelent meg.

onétetrajzírás és fényképkészítés vott a fő feladatunk, mivel a részvevők vagy elavu[t, vagy

semmilyen formában nem rendetkeztek önéletrajzzal. Egyesével beszéltÜk át az eddigi

tanutmányokat, munkatapasztalatokat, hogy mindenkinek a {egmegfelelőbb adatok
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kerÜ[hessenek az önéletrajzukba. Ez követően beszélgettÜnk arról, hogy mityen

álláskeresési formák vannak és melyik tehet számunkra a teghatékonyabb' A hötgyek

megje[enésére rendszeresen számíthatunk, miveI egy hosszabb folyamatba tetik megtatátni

a megfelető áttást. A résztvevők nem járuttak hozzá, hogy fotó készÜtjon rótuk.

A kljtönböző, szociális ettátásokrót és juttatásokrót való informáclókhoz ts hozzá;uthatnak

az érdeklődők. Heti 3 alkalommal szakember átt a betérők rendetkezésére, aki naprakész

információkkat várja őket, valamint segítséget kapnak az eltátásokhoz vató kéretmek

kitöttéSéhez is.

Terveink között szerepel, hogy beindĺtunk egy főzős műsort ,,Negyed8, Józsefvárosĺ

Vacsorák'' címme[, melyben tradicioná[is recepteket osztunk meg az internetes fetÜteteken

(youtube, facebook, hon[ap), egy.egy csalácl bemutatásáva[.

A hötgyeknek szótó programjaink mellett tervezÜnk egy Nyítt napot, amelyen a hötgyek

csatádjukkal egyijtt vehetnek részt, és közösen, egy kellemes détutánt tötthetnek et

KözponĹuąkban. A foglalkozás programjai közott szerepet a csatádi détután, vetétkedő,

kézműves, és kerti elfoglattság is.

Projekt neve: Álláskereső Klub

Az eltelt időszakban 10-15 számítógéppet, két mobittelefonnal, it|'etve a Kesztyűgyár

munkatársai önéletrajzírássaI segítették a programon részt vevcj személyeket.

Jútiusban a korábbiakhoz képest lényegesen .kevesebben keresték fet a programot. A

munkakeresés a megszokott módon zajlott az eddigiekben is, azaz önéletrajzírássa|'

segítettiik azon személyeket, akik ezt kérték, tehetőséget biztosítottunk a teiefon, ittetve

az internet használatra. Utóbbit tekintve tcjbb atkatommal ketlett abban segĺtséget

nyújtanunk, hogy az egyes áttások keresésekor miképpen tehet szűkíteni a tatátatokat'

Továbbá egyre nagyobb teret hódít a közcisségi oldalakon keresztÜti munkaváttalás is. Az

Áttáskereső Ktub minden hétfőn és csÜtörtökön 9 órátót 1f oráig tartott, havi 24 óra
idcjtartamban, 3 fő koordinátorraI a Kesztyűgyár Közcisségi Házban. A résztvevők száma 12-

16 fő közott atakult.

Projekt neve: Üdv a klubban! - Angol társalgási klub

Az angol nyelvű társalgási klub tematikája ettér egy hagyományos nyelvi órátót, mivel a
szóbelĺ kommunikációra fókuszál, egy.egy nyetvtani szabály etsajátításával. A programra

való toborzás az álláskeresést segítő programokon vatósutt meg. Ezen kívt]t a Kesztyűgyár

Közösségi Házban ptakátok kihetyezésével hirdetjÜk a programot.
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Jútiusban is keddi napokon va|'ósu[t meg az angol nyetvű társatgási ktub 10.00.12.00 óráig.

A nyárra vató tekintettel a részvevők kĺsebb számban jelentek meg, a program e mellett is

népszerű tudott maradni. A hónap egyik keret témáját az egyéni angol tanu[ás adta. Az

angot oktató minden alakatommal mutatott a résztvevőknek egy online o[da[t, amelyen

keresztüt egyéni|.eg is fejtődés érhető e[ az angoltudásban. llyen oldalak pétdáut a Duo[ĺrlgc-l

és a BBC online otdata. Äz őrák egyik részét azza|, tö|.tötték, hogy az oldat bemutatását

kclvetően, együtt próbátták ki a fetadattípusokat és minden résztvevő megtalálhatta a

számára tegmegfetetőbbet, amit a szabadidejében otthon, tovább tudott gyakorolni. Nagy

hangsútyt fektetnek ezek az otdatak a szóbeti kommunikáció fejlesztésére is, ami nagy

sikert aratott az orát tátogatók kcjrében.

A barkchoba játékkat és egyéb párban végzendő szóbeti fetadatokkal gyakorolták az eddig

megtanutt angoI szavakat, i|'tetve fejtesztették szókincsüket. A fetkészijtt oktatónak

kösztjnhetően minden aIka[ommat újfajta játékok segítségével fejleszti a részvevők

tudását.

A programot egy fő koordinátta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót, a résztvevők száma 6-9 fő

között a[akutt.

Projekt neve: Női csoport

Júiius jeientős váitozást hozott a csoport életében, mivel egy, a ielacjatainknak

megfetetőbb hetyiséget kaptunk. A köttözködés, berendezkedés megtervezése, majd a

programjaink folytatása volt az előkészítés témája.

Az új munkatársakkat feladatok, etképzelések megbeszélése.

Az átkottözés megtclrtént. Az új hetyiség kitakarítása, berendezkedés, kÜtönböző

fetadatainkhoz tartozó anyagok ethelyezése megva[ósu[t.

Mindannyiunk nagy örömére, most már minden feladatunknak helye van. Tcjbb részre

oszthatjuk a fogtalkozásokat, tehet főzni, sÜtni, varrni, kézimunkázni, társasjátékozni.

Mivet mindenhez elegendő hely van, kÜtön csoportok alakulhatnak, mindenki kedve szerint

tcjttheti az idejét. Van atkatom és hety az egyéni segítségkérésre akár a pszichológussa[,

akár a szociális j uttatások igénybevételéhez kérhetnek tájékoztatást, segítséget.

Vatóban otthonossá vátt az új környezet, remétjĺjk, hogy az asszonyok még szívesebben

járnak hozzánk, és a csoportban tapasztattak otthoni étetÜkre is hatással lesznek. A szépet

könnyű megszeretni, vágyakozni rá, ezáttat igyekeznek változtatni a sajátjukon is.

A csoport ,,munkarendje'' kiatakutt, minden konyhai feladatnak van gazdája, ebben

mindenki részt vesz, ki-ki kivátaszthatja a neki tegjobban tetsző feladatot.
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Uj önkéntes munkatársunk is jetentkezett. o a szervezésben VesZ részt, abban segít, hogy

más intézményekben is megismerjék a munkánkat és segítségÜnkre szoruló asszonyokat,

lányokat i rányítsanak hozzánk.

Egy fiatat katolikus pap is csatlakozott hozzánk. o utcai szociális munka során szeretne

kattódó asszonyokat meghívnĺ a csoportunkba. A résztvevők száma 8-1f f ő között a[aku[t, a

programot egy fcí koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót. A program minden kedden és

szerdán valósult meg 9'00-15.00 óráig.

Régi önkéntes segítcíből munkatársak váltak, pszichológus is van köztÜnk, minden héten

megbeszélj[-ik a tapasztalatainkat. Egyiitt tudjuk a tanulságokat levonni, hogy mi vott

hatásos, és mit ke[[ váttoztatnunk. Legfontosabb célunk, hogy az asszonyok visszanyerjék

emberi méltóságukat, megtatátják tegjobb önmagukat, sikerijljcin éietkörÜ[ményeiken

változtatni, javu[jon a pszichés és fizikai átlapotuk. Vátjanak érzékennyé mások

szÜkségleteĺre, tatálják meg a segĺtés módjait.

lP roj e kt neve : A lacsonyvégzettségr'Íek stratégi ái

Foglalkoztatási stratégia megalkotása, és az ehhez szükséges oktatási stratégia és

cselekvési terv kidolgozása, amelynek cétcsoportj a a 14.f9 éves fiatatok. Az etokészÜtetek

két órát vettek igénybe, 1 fő segítségével a Kesztyűgyár Közösségi Házbót.

A jútiusi 2-án megrendezett munkacsoport megbeszélésen 8 fő vett részt. A Kapocs

Alapítvány, .!őzan Babák K[ub, Hétfa Elemző Központ Kft. (Hétfa), Evangélikus

Egyházközösség, MESOK, Lélek program képvisetői jelentek meg.

Az ütést a Hétfa szakembere nyitotta meg egy prezentációval, ahol bemutatta az áttatuk

készített foglalkoztatási stratégia jelenlegi áttását. Részletesen ismertette a stratégia

célcsoportját és a kerÜletben található oktatási intézmények hetyzetét és a tanutók

Cisszetételét a kutatási eredményeik tÚkrében. Ez a téma egy több köros beszétgetést,

véleménycserét indított el a résztvevők között, mindenki elmondta az áttata fontosnak

tartott főbb szempontokat, amit szerepeltetni kívánnak a végteges tanulmányban.

A másik fontos irány, ami mentén hosszabb diskurzus alakult ki a résztvevők között, az a

tanulmány jövője és az abban szereptő javaslatok megvalósításának [ehetőségei. Etsődteges

cétként megfogalmazásra kerÜtt, hogy a programban résztvevő szervezetek

tevékenységének összehangolása elengedhetetlen, a jövőben szÜkséges még szorosabb

egyÜttműködést fotytatni' A program két óra hosszán át tartott.
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A következő megbeszétés augusztus végén (egy későbbiekben egyeztetett időpontban)

kerÜ[ megrendezésre.

A megbeszétés etőtt a Hétfa Kutatóintézet digitátĺs formában etkÜtdi a munkacsoport tagok

részére a végtegesített kutatási anyagot és tanuImányt'

Projekt neve: Nyitott ház

A nyári tábor miatt a nyitott ház fogtatkozás már kora détután elkezdődött. A program

tervezésekor figyetembe VettÜk a gyermekek korát és fejtettségi szintjét és annak atapján

áttítottuk össze a játékokat és a csapatokat. A Nyitott Ház program lehetcĺségeit a

következő módon hirdettÜk a lakosság körében:

. Hetyi Újságuan

. Web lapunkon
tIl^t..^ --!-:.|^^ 3^--:::L^^ ;'.i^++..|, ^| . |^|,^..ł^l-^-. l [[eLYę )ZU| UtclP IU| | l IaJCrUo| | J uLćrLLL.l^ Er o (o^\J)Jo5| łUĹ

A Nyitott ház programot a két helyen vezettÜk [e.

A benti iótékaink a következoek voltak: csocsó, ping.pong, társasjátékok

(Repiit a malac, Monopoly, UNo, Ki Nevet a végén, Gyerek Scrabble, Pingvin a jégen).

Kinti Játékok: focizhattak, totlasozhattak, kidobozhattak, ugrátó iskolázhattak,

Huttahopp karikázhattak.

Ez a program nagyon népszerű a takosság körében. Nagyon sok új Ĺigyfetijnk lett mivel a

programról egymás között adják át az információt rótunk, ez számunkra ĺs jó visszajelzés.

A sport, mint önként választott program pozitív személyiségfejlesztő hatása vitathatat[an.

A sport hozzájárut a gyermekek áttatános fizikai és szellemi fejtődéséhez. A versenyek

hozzá szoktatják őket a győzelem-, vereség érzésének megismeréséhez, elfogadásához,

segítségnyújtás kéréséhez és etfogadásához. A konkrét célok feláttítása, javítja a

koncentrációt, ami a tanulásban és az étet más teri'jletein is igen hasznos készségek.

A ,,Nyitott ház'' foglalkozáson f fő programkoordinátor vett részt a Kesztyűgyár K<izĺisségi

Házbót. A résztvevcík száma 16.z8 fő között atakult. A program kedden és csütcirtökön

13.00-15.30 között valósult meg.
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Résztvevők

.Projekt neve: Kézműves szakkör

A jútiusi hónapban a Kézműves szakkört a .Kesztyűgyár Közösségi Ház terĺ.iletén valósítottuk

meg. A Kézműves programhoz a hónap eiejéir beszei-eztijk a hiányzo ketiékeket. Az

etőkészÚletek 1 óra hosszát vettek igénybe 2 fő segítségévet a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót.

A programot hirdettilk az atábbi helyeken:

web lapunkon

Hetyi Újságban

és szórólap formájában jutattuk e[ a lakossághoz'

A kézműves szakkörcélja, hogy a gyerekeknek olyan étményt adjunk, ahot fejtődni tudnak,

mint pétdáut a kézÜgyesség Vagy a kreativitás terÜletén. Cétja továbbá az alkotás vágyuk

kietégítése. Maradandó dotgokat hozzanak tétre. Kézműves foglatkozásokon megtanítjuk

őket arra, hogyan lehet saját kezűleg is ajándékokat, kĺsebb dísztárgyakat elkészítenĺ.

A hónap elsĺí feladata hűtő mágnesek készítése vo[t, nagyon élvezték mivel nem volt

megadva konkrét téma, ami atapján haladniuk ke[[ett, bármilyen formát ki tatáthattak és

úgy dekoráthatták ki, ahogy szerették votna. Itt a fethasznált eszközeink dekorgumi,

mágnes, és forma nyomók. Enné[ a feladatnál fejlesztés cétja a színek, formák felismerése

és a produktivitás elősegítése.

a

a

a
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l. második hét tevékenységi kore a gumi karkötő készítése vo[t. Cétunk az volt ennél a

feladatná[, hogy a szem.kéz koordinációjukat fejtesszÜk, színek felismerése, eme[[ett

egyedi tervezésű ékszereket kreáthatnak maguknak. Harmadik hét etfogtattsága ügyességi

játékok készítése vott. A gyerekek rajzolhatták meg a pátyát és atkothatták meg

szabályaikat. Fő cétunk az vo[t, hogy a csoportműködést etősegítsÜk, a gyerekek közötti

kommunikáció javításuk, kcizcis értékek szĹilessenek. Élvezetes vott látni, hogyan atakítják

ki a saját játékukat. Negyedik héten gyurmát vátasztottunk. A játék remekÜl fejleszti a

íormák felĺsmerését és azok temásolását, illetve a tapĺntást, kézf ejizmok mozgását. R

résztvevők száma 17-f3 fő vo[t. A programot f fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi

Házbót, mety hétfőnként 13.00-1ó.00 óra közcitt valósult meg.

Projekt neve: Kesztyűgyári Családi nap

A Kesztyűgyári Csatádi napot 2015. jútius 10-én 13 és,ĺ6 óra közcjtt rendeztÜk meg, 5 fcí

programkoordinátorral a Kesztyűgyár Közösségi Házbót, korÜtbetüt 80 ember részvételével.

Az érdektődőknek tehetőségük vott számos ligyességei fetadatot kipróbátniuk, valamint

csapatokat atkotva egy sorverseny levezénytésére is sor került. A vetétkedő elérte

elsődleges cétját, mely a fethĺĺtten szórakozás, a nyár vidám hangutatának megteremtése

vo[t. Emellett mivel a gyermekek csapatokban vetélkedtek, igy fejtődhetett az

egyÜttműködési készségĹjk is.

Harmadik Hét



Emellett egy bábetőadáson is részt vehettek a gyermekek, melynek címe A kiszúrt labda.

Az eltíadás a barátság és az őszinteség témakcirét dotgozta fel.

Lehetőség vott kézműves foglalkozás keretében gycingyfúzésre, s kÜ[önböző témakörökben

rajzol elkészítésére.

Projekt neve: Bolhapiac

A Kesztyűgyár Közösségi Ház BoIhapiac programját ztjmében Józsefváros [akosai tátogatják,

akik sok esetben hátrányos helyzetű illetve atacsony jövedetmű emberek, így szÜkségÜk

lehet olyan használati eszközökre, tárgyakra, ruhákra, melyeket esetleg más módon nem

tudnak beszerezni' A program célja, hogy a résztvevők a megunt vagy használaton kívüli

tárgyaikat, számukra fontosabbakra, hasznosabbakra cseréthessék. A programot a

Közösségi Házban piakátokkat hirdettÜk.

A program a hónap utolsó péntekén valósut meg' a détutáni órákban, hogy minét több

érdektődő részt tudjon venni a rendezvényen. A bolhapiac izgalmas lehetőséget biztosít

arra, hogy az emŁlerek megválhassana.k régi vagy kevésbé használt tárgyaiktól és számtlkra

új, fontos, használható tárgyak birtokába juthassanak. Azt tapaszta[tuk, hogy egyre

sokszínűbb motivációvat érkeznek résztvevőink, igy a rászorulók mettett, olyanok is

akadtak, akik szívÜkhciz nőtt tárgyaikat ,,jó kezekbe'' szerették volna adni. A programon a

mostani alkalommaI is részt vettek a Nagycsatádosok EgyesÜlet segítői. Ruhákka[,

kcinyvekket, egyéb tárgyakkat az ő felajántásaik képzik az alapját a programnak. A

rendezvényen résztvevők áttat fetajántott, összegyűjtött tárgyakat a program koordinátorai

átvátogatják, csoportosítva helyezik ki az asztalokra, majd a program résztvevői kedvijkre

,,kutathatnak'' a nekik fontos, kedves tárgyak után. A jútius havi atkatommal is zömében

női, gyermek és férfiruhák, könyvek, elektronikai cikkek, takberendezési és dekorációs

tárgyak kcĺzÜt vátogathattak az érdektődc'k. A bolhapiac 07.3.ĺ-én 1ó-18 óráig várta a

látogatókat körÜtbetÜt 50 fő jelent meg' A programon 4 fő segédkezett a Kesztyűgyár

Közcisségi Házbót.

A program befejezését követően a koordinátorok az önkéntesek segítségével a megmaradt

és hasznátható ruhadarabokat, tárgyakat összepakolták és a ruhaneműt ethetyezték, a

ruhagyűjtő konténerbe.

Projekt neve: Hangolj Rá!

Jútiusi ,,Hangolj rá!'' zenei és táncos tehetségkutató

megrendezésre kerÜlt a Kesztyűgyár Közösségi Házban,

terekben zajlott a megmérettetés.

programunk ebben a hónapban is

a melegre való tekintettel a belső
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A program jútius 3-án 13.00 és 16.00 óra között valósult meg. Ebben a hónapban nagyon

sok fiatat vett részt, ktirÜtbetÜt 50.ó0 fő. Főteg a fiatalabb korosztálybót képvisették sokan

magukat (6-1a év). Ezen az alkatmon inkább a táncos, csoport táncos produkciókon volt a

hangsúly, de e mettett persze a zene' karaoke Verseny is zajlott. A házigazda és a zsűri

jókedvét átvette a köztinség és a fettépők js. Minden egyes fettépőt f f ő zsűri pontozott. A

legmagasabban pontozott 3 szeméty ajándékokat kapott' A Kesztyűgyár Közosségi Ház

részérő[ 5 fő biztosította rendezvénvt.

Projekt neve: Felnőtt |nternet

A programon ideje alatt a részt vevő szemétyek cjnáttóan használhatták a számítástechnikai

eszközöket annak érdekében, hogy internet etéréssel munkát keressenek, szőrakozzanak,

szörfcitjenek, esetlegesen tanulhassanak. Utóbbi tehetőséggel egyre több szemétyt étt az

etmútt időszakban. El'sősorban a Microsoft office programcsomagban tatátható Word

szövegszerkesztő alkalmazást ittetően volt érdektődés, hiszen nem csupán adott

rnunk.ahelven követelik. már meq ezen ismeretek etsaiátítását, hanem magánemberként is'*', -" "'-' '-'-9

jó hasznát vehetik. A közösségi otdatak közi.lt a Facebook áttandó jettegget megúju[, s egyre

nagyobb teret kap a Facebookon keresztÜ[i munkaválla[ás, iltetve egy-egy munkakör

megpátyázása. A program minden hétfőn és csijtörtcjkön détután 14 őrátol17 oráig tartott,

havi f4 óra időtartamban, 1 fő programkoordĺnátor segítségévet. A résztvevők száma 9.,ĺ5

fő között a[aku[t.

Projekt neve: Csárnpai Rozi festőműhely

Jútiusi hónapban figyelembe VettÜk, hogy tábor ideje alatt több gyermek fog ellátogatni a

festőműhety programjára. Kidolgozott tematikát kovetttjk és annak atapján haladtunk a

programon. A festőműhety programot a Kesztyűgyár Közösségi Házban vatósítottuk meg

heti 3 alkalommal.

A festőműhety cétja otyan hetyet biztosítani a gyerekeknek, ahol megismerkedhetnek olyan

rajzotási technikákkat, amikket egy hagyományos rajz órán nem tenne a[ka[muk.

Festőműhety szakkörtin minden gyermekre figyetÜnk, hogy hot tart a rajzolási technikája és

figyetemmet kísérjük a pályázatokat és segítilnk felkészÜlni.

A jútiusi hónapban teginkább a rea[isztikus ábrázotást gyakoro[tattuk a programon

résztvevcĺkkel' Mivet a firka korszakot már kinőtték itt már tudatosan hasznátják a rajzot,

mint ,,Képi nyelv'' ahot kifejezhetik magukat. Ezeknél a gyakorló feladatoknál, mint
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pétdáut: szemtéteti képet aIkossanak, aminek a tényege, hogy a betső vitágukat

kifejezhetik, Vagy a megje[enítés, amikor elvonatkoztathatnak a vatóságtót és úgy

mutathatják be a világot, ahogy szerintÜk kinéz, avagy szeretnék, hogy kinézzen. A
rea[isztikus ábrázolás gyakorlása mellett, 3 nagyobb témánk volt. Az egyik a fatusi étet
megelevenítése, amit az alapján tudtak lerajzolni, hogy etőtte a Szentendrei Skanzenben

voltak kirándulni és az ottani étményeiket vetethették papírra. A következő két nagyobb

témánk a Budapesti Növény és Áttatkert vo[t, itt azt kértÜk a programon résztvevőktől,

hogy rajzolják te a kedvenc helyszĺnÜket, és ha van kedvijk, mesétjék et miért arra esett a

választásuk. Az utolsó nagyobb témánk: Átmodj egy vidám parkot magadnak arra kértÜk a
gyerekeket, hogy rugaszkodjanak e[ a valóságtót és rajzotják, te azt a vidámparkot ahova

szĺvesen mennének, bármi lehet benne pétdáut repÜtő autó, mese sziget, szetlemvasút, de

nem a megszokott formájukban.

A program mindig nagy érdektődés kíséri, mivel a gyerekek imádnak rajzotnĺ és így sok a
visszatérő gyermek, nyomon tudjuk kísérni a fejtődésiiket és így támogatni tudjuk őket.

A programot a Keszt,yűg,1ár Közcisségi Ház két munkatársa koordinátja, hétfőtőt szerdáig

13.00-18.00 óráig. A résztvevők száma 12-29 fő között atakutt.

Projekt,neve: Mentor program

Jútius hónapban az előkészítés során, Józsefváros újságban hirdetésset, a Kesztyűgyár áttat

készített szórólapokka[, i[letve a Nyari tábor kereteĺn betijt szóbeti hirdetésse|'

népszerűsítettĺjk a programot' Az etőkészítés során önkéntesek is egyÜtt dotgoztak a

Kesztyűgyár atkalmazottaiva[, itletve a gyermekek fetkészítésében is szerepet váttattak az

önkéntes atapon segítők.

Jútius hónapban azokat a tanutókat készítettijk fet a vizsgára, akiknek az év végi

osztályozóvizsgán, vagy az év közbeni tetjesítménye atapján évisméttő vizsgát kett tennie.

A nálunk fetkészÜlő diákok száma 6.19 fő vott jútiusban, ők rnagántanutói státuszban

vannak, Vagy nappali tagozatos tanulók. A fetkészütő fetnőtt tanutók száma je|'enteg 8 fő. A

kÜtönböző iskotáktót megkaptuk a vizsga ,időpontját, ez augusztus végén várható, nyitván

egy-két nap eltérés lehetséges a megadott dátumoktót. A vizsgák tekintetében a tegtöbb

tanutónál matematika, fizika, irodalom, és angot tantárgyakbót van szÜkség fetkészítésre.

A fetkészítés során önkéntes tanárok, és a kesztyűgyár dotgozói segítenek a gyerekeknek,

'illetve önáttó feladatokat is kapnak, amelyek házi fetadatként kett otthon megcsinálniuk,

így tudjuk eltenőrizni, hogy mityen az önáttó feladatmegotdó képességilk. A fetkészÜtés

során próbálunk a lehető ragaszkodni ahhoz, hogy az iskoták áttat hozzánk átkÜtdcjtt

osztályozó vizsga feIadatIapokat, próbafetadatokat, fetadat típusokat, sablonokat
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gyakorotják a gyerekek. Az eddigi tapasztalataink atapján, nagyrészt azokat a feladatokat

kérĺk az írásbeti vizsga során is, amelyeket gyakortásképpen átkütdenek, vagy ahhoz nagyon

hasonló fetadatokat. A diákok cjsszesen 303 órában tanuttak, melyre hétfőtőt péntekig

9'00-18.00 óráig kerÜ[t sor.

A tegtöbb jetenteg nátunk tanuló gyermek esetében, kapcsolatot tartunk a szÜtőkket, és

természetesen megpróbátunk vetÚk egyÜttműködve, közcjsen segíteni, hogy a gyermekÜk

sikeres vizsgát tehessen. A csatád támogatása né[kÜ[, sokkal kevesebb esélye van a

gyermeknek egy sikeres vizsga tetételéhez, így a házi feladatoknál, otthoni munkánál

elengedhetetlen a szÜlő támogatása, jetenléte.

Projekt neve: Női torna

Ncĺknek szóló, atakformáló és a kcizérzet javítását szotgátó testmozgás és étetmód

tanácsadás öttetét a Kesztyűgyár Közösségi Ház tátogatói adták. A rendszeres testmozgás

az poá<z<őo :|anfp|ľáľo|p' az łoá<z tp<trp áę <zervezeťre kcdvpző hatás'ęal Vän Ha

kitartóan, heti rendszerességget végeznek a tátogatók testmozgást, szervezetük

fokozatosanhozzászokik - erősebbé vátik a test ettenáttási képessége, javul a kondíciójuk

és egész közérzetÜk is jobb lesz. Az étetmód tanácsadásnak köszönhetően Dedig

probtémáikat megoszthatják társaikka[, akikket közösen könnyebben megoldhatják otykor

nehéz élethetyzeteiket.

A tornafogtatkozás keddenként 17.00-18.00-ig, 1 órán át zajtĺk, amely során 15-17 szám

ettáncotására kerÜ[ sor' A torna során vannak isméttődő számok, aminek koreográfiája

áttandó. A váttozó ritmusú zeneszámok segítik a pulzusszámot zsírégető tartományban

tartani, ezzet segítve a torna hatékonyságát. Sokan szeretnének egészségesebben élni,

amihez a tornán való részvétellel már nagy tépést tettek meg. A rendszeres mozgást

szeretnék kiegészíteni egy egészségesebb étkezési tervvel. A csoportos foglalkozás teret

biztosít a nőknek beszélgetésre is, amikor recepteket is tudnak cserélni, be tudnak

számolni a váttozásokról, ezzel is segítve egymást. A programot egy fő koordinálta a

Kesztyűgyár Közösségi Házbót'

Projekt neve: |rodalmi Kör

Äz e|őző irodatmi körben trkény lstván Tóték

szemetvényeket, amit fénymásotatban kiosztottunk

pétdányt, hogy az újonnan érkezőknét is legyen.

című drámájábó[ vá[asztottunk

a programon i[letve vittÜnk pár
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A választott részek tematikus szemelvények, mert egyaránt tartalmazzát a groteszk

[ega[apvetőbb stítusjegyeit éppúgy, mint a tanu[t szövegelemzési technika adott rétegeit is

megtaláthatjuk bennÜk.

A mágikus realizmus oly módon játszik

átmenetben vannak a transzcendens

megfelettethetcj a groteszknek is, de

másikban komikus, szatirikus.

a karakterek sorsataku[ásaiban, hogy azok szinte

és a biotógiai síkok közt, ami nagyvonatakban

míg az egyiknét magasztos, az átmenet addig a

Sokat beszétgettÜnk a választott részek karakterábrázotásban megnyitvánu[ó archetipikus

viselkedésről, hogy mennyiben határozza ezt meg az adott történetmi kor, vagy társadatmĺ

helyzet. A programot egy fő koordinálta a Kesztyűgyár Közösségi Házbót, metyen 7.en

Vettek részt, jútius 16.án 1ó.00-í9.00 óra kcjzött.

Szöveg összehasontításhoz gyűjttittÜnk emblematikus részeket a Tóték című drámábót és az

|sten hozta, ornagy úr című fitmbőt, így tehetőséget adva, a szerző Örkény |stván és a
rendező Fábri Zottán hangsútyozására.

Projekt neve: Csa|ádi délután

A foglalkozáshoz sz['ikséges eszközök etőkészítése' a szeryezett kirándutások megtervezése

tartaImazta az előkészÜleti tépéseket. A program etőkészítésében nagy segítséget

jelentett, hogy a tábor résztvevői, hasonlóan az e\őzó hónaphoz szívesen vettek részt a
programban.

Jú[iusban a programra leginkább a Kesztyűgyár szervezésével megvatósutt nyári tábor

résztvevői érkeztek. A program során az elmúlt hónapban a homok utcai sport udvaron

tartottunk versenyt, ahol egyéni nevezés után, többféle sportágban mérték össze erejÜket

a gyerekek. Következő alkalommal a Margit szigeten kirándultunk a résztvevcjkket, ahol

számos játékot tudtunk kipróbátni a nagy zötdfetÜtetnek köszönhetően. Egy atkatommal a

kézÜgyesség erősítésére hetyeztÜk a hangsúlyt. Ez eseményeket 1 f(j koordinátta a

Kesztyűgyár Közcisségi Házbót, mely négy atkalommat 3 óra időtartamban valósult meg.
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Projekt neve: Sporttárs

A korábbi témáknak kcjszcinhetcjen a

va[amelyest felborzolták a kedélyeket,

volt je[lemző.

roma és nem roma lakosok kĺjzötti ellentétek

de szerencsére az elmútt időszakban ez már nem

A program visszatérhetett a megszokott medrébe és a haItgató személyek végre

koncentráthattak a szokásos, mindenki számára sokkat fontosabb viselkedési normákra,

ittetve nem utolsósorban a családra, s önmagukra, férfiakra, hogy miképpen atakult, s

atakut folyamatosan hétkcjznapi étetÚk. A nyári időjárás, a nagy meleg persze mindenki

számára probtémát jetentett, ezen időszakban kevésbé voltak aktívak. Tatán ennek volt

köszönhető a korábbi kisebb nagyobb ettentétek fethagyása is. A nyaralás, mint téma is

etőker[]lt. Ki, mikor, hogyan, s kivel megy Vagy mennek nyaralni? Kinek mit jelent a

nyaratás? A csatád miképpen étĺ meg mindezt? A téma jó vott, közkedvett, s ha konkrétan

nem is tudtak elmenni a hagyományos értelemben nyaratni a családok, azért mindenki

biztosított csatádja számára némi pĺhenőt, egyÜtttétet, mely ijsszekovácsotta őket. Több

."-|4A "-4^Ą.' . ^.,"..|á. annrlif iotontaff hnorr !ol ŕą tak rraIame!rĺik nao'-lszĺilőhöz' s ottĹJú.úÚ JÁúiiiuiq u iiýq.q(qj u|''''|! J!ĺlllL!lL, t

ttjttcjttek et ki rovidebb, ki hosszabb időszakot. A program a szokásos időpontokban,

hétvégenként, havi 17 ora időtartamban valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban

(Piros terem, Zsibongó, internetező), egy fő programkoordinátor segĺtségéve.l, ó fő

részvételévet.

Projekt neve: TÜcsökzene

Jútiusi hónapban a tÚcsökzene programunkat nagy érdektődés kísérte. A program

etőkészítéséhez tartoznak a kcjvetkező fetadatok: Népzenék megtanulása, hangszerek

etkészítése, zenés mondókák és játékok keresése. A program etőtt berendeztÜk a termet,

ahol megvalósult a program'

A TÜcsökzenei program fontossága abban rejtik, hogy gyermekeket játékosan nevetji'lk és

oktatjuk a nyetvi kommunikációra. Továbbá azért is fontos ez a program, mert a

gyermekeknét kiemetten tényeges a szókincsĺjk bővítése, és nyelvi készségĹlk fejlesztése. A

zene ezen fetÜt segít érzetmeik kifejezésében, ritmus és hattás képességÜket is fejleszti.

Az etső héten zörgők készítése volt a feladat, melyre az atábbi eszközöket használtuk:

papírguriga, zsírpapír, befőttes gumi, filctott; bab. Tanutt datok: Kis kece tányom, Tavaszi

szét vizet áraszt. A program minden alkalommat úgy indult, hogy először elmondtuk,

mityen fetadataik tesznek a foglalkozáson, majd bemelegítő játékokat játszottunk ve[ük,

mint pétdáut kőszobor, mety esetben a zene teátl'ításávat meg kellett áttniuk úgy, ahogy

abban a pillanatban voltak.
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A második héten Kasztanyetta készítése volt a feladat, amihez a szÜkséges eszközök:

karton doboz, gomb, piuanatragasztó, valamint vízfestéket vettÚnk igénybe; az itt tanult

dalok: száraz Tónak nedves partján, Kis kacsa fÜrdik.

A harmadik héten Rumbatökcjt kreálhattak a programon résztvevők, ehhez szÜkséges

eszkozök a következőek voltak: műanyag flakon, lencse, rizs, tészta;

tanutt datok: Én elmentem a vásárba fét pénzzet, Náda háza teteje. A második datnát

megtanultuk a dalhoz tatozó kézmozdutatokat és azt játszottuk a gyerekekkel, akik nagyon

élvezték ezt a fajta játékot.

A negyedik héten nagyon izgalmas dolog történt a program alatt az egyik kisfiú megkért

minket, hogy ő taníthasson meg egy dalt a társainak. A választott dat a ,,Házasodik a

tÜcsök'' vo[t, amit nagyon Ügyesen adott e[ő és sikeresen megtanította társainak, ez után a

,,HoVá mész te kis nyutacska'' c. datt sajátították et' Azért is örij|'tÜnk annyira, hogy

társainak ő tanítja meg, mert ösztönzően hatott a tcjbbiekre' nem féttek éneketni és így ők

is önfeledten játszottak. A résztvevők száma 15-20 fő között a[aku[t, a programot két fő

koordinálta a Kesztyűgyár Közösségj l-|ázbót. A program egyszer hétfőn, háromszor pedig

szerdán lett megvatósĺtva 10.00-12.00 óráig.

Résztvevők

Harmadik Hét
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Frojekt neve: Táblás játékok

A program etőkészítése során a kottégákkal meghatároztuk a célokat, majd a gyerekek

korának és érdektődésének figyetembe véte[éve|' kidolgoztuk a foglalkozások tematikáját.

A kottégákkat megbeszéltÜk, hogy mety tábtás játékok a legalkatmasabbak a kívánt cé[

etéréséhez, majd ezt követően beszereztljk a szĹikséges eszközoket. Az e|őkészítési

szakaszban, több formában (pt. ptakát, fatiújság, szórólap stb.) a szĺjtők és gyermekek

tudomására hoztuk az új programlehetőségeket' A cé[, hogy fetkettsÜk az érdektődést és

minél többen részt vegyenek a fejlesztcĺ fogtatkozásokon.

A Kesztyűgyár Kcizösségi Házban, heti egy alkatommal (szerdai napokon), 2 órában valósult

meg a Tábtás játékok program. A tábtás-foglalkozások fő cétkitűzése a gyerekek togikai,

kombinációs és probtémamegoldó képességének a fejlesztése. Abbót indultunk ki, hogy a

játék fetotdja a gyermeket, étvezetet biztosít számára és közben a képességei és készségeĺ

is fejtődnek' A gyermek a játék során egyÜtt lehet társaival, irányíthat, szervezhet, egyijtt

ł..ťi'i mÜkodnie másokkat, probtemákat otdhat ffie9, vitázhat. A foglalkozások a[att

tcirekszÜnk arra, hogy a gyerekekben az egészséges Versenyszellem is kialaku[hasson. A

juniusi alkatmak során a sakkot, az amőbát, a malmot és a backgammont játékot

ismerhették meg' A jútius havi íogtaikozások során újabb játékok segítségével íolytattuk a

gyermekek képességeinek, készségeinek továbbfejtesztését. Az újonnan használt tábtás

játékok az Inside, a Blokus, a Quor.dor és a Tantrix voltak' Az Inside játék, a versenyzők

ál'tati piramisépítés során fejleszti a gondos megfigyelést, észlelést, logikai gondolkodást és

az előre tátást. A Btochus junior segítségével etsősorban a kombinációs készség alakítható,

fejteszthető. A Quridornál pedig a stratégiai elemekre és problémamegoldásra kelt a

hangsútyt ňetyezni. Ennét a játéknát a résztvevőnek nem csak a saját tépéseit kell előre

átgondolnia, hanem az etlenfét taktikáját is figyelembe ke[[ vennie. Minden egyes

vetétkedés során komoty figyetmet fordítottunk arra, hogy a Vesztes gyermek motivációja

ne csökkenjen. Ezért minden esetben felhívtuk a gyermekek figyetmét, hogy a játékos az

eredménytőt fijggettenÜl fotyamatosan fejlődik és egyre jobb és jobb [esz. A foglalkozások

során azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek mindvégig nagyon motiváltak voltak és az sem

szegte kedvÜket' ha esetleg kikaptak, vereséget szenvedtek társuktól, sőt ez arra sarkallta

őket, hogy a követező fordulóban jobban odafĺgyeljenek a játékra. Az eddĺgi

tapasztalataink atapján teszcigezhető, hogy az e[mú[t időszakban a gyerekek nyitottabbá és

kooperatívabbá váttak a társaik és a foglalkozást vezetcí szakemberek irányában is.

Továbbá azt is |'eszögezhetjÜk, hogy a résztvevőknek fejtődött a kombinatív, a
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probtémamegoldó, a togikai és a rendszerezési képessége is. A programon résztvevők

száma 11-f0 fő közott a[aku[t.

Projekt neve: Foci

A júniusban etindult tehetséggondozási programunk a jútiusi hónapban is nagy sikereket ért

e[. A korosztáty, amit megcéloztunk az 6.1f éves gyermekek voltak. Cétunk az, hogy azon

gyermekek, akik szeretik és érdektődnek a focĺ iránt megismerhessék és elsajátĺtsanak

o|.yan tudást, amit máshot nem kapnának meg. Mindezt egy biztonságos hetyen, a nyári

tábor keretein betÜt. Az edzések etőkészÜletei a mezek, labdák és a bóják összegyűjtése.

A Foci programunk a gyerekek korében nagyon népszerű foglalkozás. A program helyszĺne a

Dankó utcai sportudvar ahol f fő program koordinátor vett részt a program

Iebonyoiításában.

Az edzéseken 14-f0 fő vett részt. A megérkezéskor átbeszéttÜk a szabályokat, és

etkészítettĺ'ik a jeten|'éti ívet. Ityen szabá[y volt pétdáut az, hogy nem beszélÜnk csúnyán,

társaink testi épségére vĺgyázunk, engedéty nétkijt nem távozunk, az edzőre figyetÜnk.

Az etső 25 .percben bemetegítést tartottunk. 45 percig csoportos gyakorlatok zajlottak,

mint pétdáut a passzotási feladatok, cselezési módok megtanulása, Iabda vezetesi

technikák elsajátítása' A fenn maradó 50 perc a csoportok közrjtti körmérkőzésekkel telt

€l, korosztáty szerint osztottuk fet a csapatokat, az erő egyenlőség és a fejietségĺ

szintjÜket néztÜk és ezen szempontok atapján osztottuk csapatokra őket. A program

sikeressége abban is megmutatkozott, hogy az egyik gyermekünket a Ferencvárosi Torna

K|'ub behívta próba játékra. A Kesztyűgyár Közösségi ł1áz a továbbiakban megadja majd a

kettő segítséget és beszámotunk a fejtődésérőt. A program kétszer hétfőn és kétszer

szerdán kerÚlt megrendezésre 'ĺ3.00-15.00 óra kozött.

RésztveVők

E|ső hét Második Hét Harmadik Hét Negyedik Hét
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Nyitott Tanutási Központ megnevezése: Budapest V|ll. kerÜlet Nyitott Tanulási
Központ

Beszámotó időszaka: 2015.február 1. - jútius 31.

A beszámotó készítője: Dombai Borbála

A Nyitott Tanulási Központban történtek rövid bemutatása:

A 8. kerijteti Tanulási Központ Józsefvárosban, a Mátyás téren található a Kesztyűgyár

Közösségi Házban, amely már több éve szolgáltat gyermek és felnőtt programokat a kerÜlet

takóĺnak. A gesztor szervezet épÜtetében kerÜtt kiatakításra a Tanulási Központ, amely

2013 decembere óta nyújt tehetőséget tanulási programokon való részvétetre. Német,

számítástechnika és angol képzések induttak nagy számban a kezdeti időszakban. Ezt

követte a nyáń hónapokban egyéb atapkompetencia fejlesztő programok megvatósítása. A

D-.^,] 
^|.^ĺr.'{^^',^t 

|,i^| ^|,!+n++ *.'^|,.|,an.ca!=!n=|, L,ÄłzänhołÁan c.iL,at ą*!:ął=|:ĺ.+|l =Ął.|!DĺciĺiÜ AiCiPiĹvđĺiiiyđi' i\iciĹcii\iĹUĹĹ ||iuil^đ^oPLJL,(crL||o^ 
^\JJÁIJ|||lgLvgl|, 

J|^gL g|lILJgIg^||E^ oLlULL

tehetőséget a projekt, kommunikációs fejlesztő program indítására, amely ó hónapon

keresztÜ[ valósult meg nagy sikerre[.

2015 februárjátót indutt a program fenntartási időszaka, ametyben az ingyenes számítógép

haszná[at' angol nyelvű fĺtmk|'ub működik folyamatosan, e mellett pedig a regisztrá[t,

tanutási programot végzett szemétyek látogatnak be és beszélgetéssel, információ cseréveI

töttik az idejÜket. A kerÜtetben műktjdő szociá[is ellátórendszer működésérőt ĺs nyujt a

Központ információt, segĺtve az abban va[ó e[igazodást.

Feladat megnevezése Etvégzett munka leírása

1 Partnerség építés

Kesztyűgyár Közösségi Házza|' -

gesztorral - való rendszeres
kapcsolat.

Nagycsaládosok Egyesĺjletével,
Brand Atapítvánnyal va[ó

rendszeres tatátkozás.

f.

K Iu bf oglalkozóso k sze rv ezé se
(m e lyi k program hoz m e nnyi

é rdeklodo jelentkezett, hany
klubot lehet indítani,

f e Im e r ü Iő kérdések, p roblémók
jeIzése)

Angotfitm klub valósut meg
hetente 3 órában, ahova 5 fcí

jár rendszeresen.
A Tanulási Központ
számítógépeit napi

rendszerességgeI használhatják
az érdektődők, tanulni vágyók.

3.

Egyebek (technikai
í nf o rmóci ók, eszközök,

ingatlan, stb.)

A Központban tatátható
asztatok nem funkcionálnak

megfelelően. Erre a
probtémára kértem már a

5ZETT á ttásfogtatását.
A kulturális ktĺzfoglalkoztatott
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mUnkatárs megíelelően végzi
munkáját, amely

adminisztrációbót, információ
és segítségnyújtásbót átt.

4. Felme r üIt ké r dések, pr oblémak

A Közoontban tatátható
asztalok nem funkcionálnak
megfeletően. Erre kértem a

5ZŁl l altaSToqtatasat' [ovaDDa
a taptopok gyorsasága és

használhatóság sem kietégítő.

: '' .: 1řl '=.
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6. H13 Diák -és Válla|kozásfejlesztési Központ

Szakmai háttér:

A H13 Diák -és Váttatkozásfejtesztési Központ működéséhez szÜkséges etőkészítési,

tervezési és Üzemeltetésĺ feladatok e[látása, kapcso[ódó beszerzések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubácĺós

program pátyázatának koordinációja.

Feladatok:

. Az önkormányzattaI vató kapcsolattartás.

. Szakmai koncepció megvatósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara,

. Casa de [a Musica,

. Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet,

. ELTE Karrier Ktub,

. Fiatal Váttatkozók országos Szovetsége (FlVOSZ),

. ÉtetpátyaA|'apítvány,

. Hattgatói tnkormányzatok,

. INTALE Nonprofit Egyeslitet,

. Jót-Lét A[apítvány,

. Kády Galéria Alapítvány,

. Kontaktpont

. Közigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövĺĺjéért Program),

Ú1 Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váttatkozásfejlesztési A[apítvány,

Megotdás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

o Magyar Szabadałmi Hivatal,

. Nemzetgazdasági Minisztérium,

. Nemzeti KÜlgazdasági Hivatal (HlTA),

. Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,
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. So[ |ntézet,

. Corvinus Egyetem-Spin Off Ktub,

. MagyarÜzletasszonyokEgyesütete,

. Széchenyi programiroda,

. Uj Nemzedék Plusz

. Váttalkozók és Munkáltatók országos Szövetsége (VOSZ)

A H,|3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

. Az inkubátt váttatkozókka[ és magánszemétyekket va[ó kapcsoIatvétel,

pátyázat eIbírálása, szerződéskcités, kapcsolattartás.

. Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnerta[álkozó, workshop szervezése.

. A H13 épÜtetében felmerÜlő garanciális és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése.

. Az |nfoBox folyamatos frissítése.

Az önkormányzattal való kapcsotattartás folyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja megva[ósutt.

Folyamatos egyÜttmű kłjdés szakmai partner'einkke l :

. Spin-off Klub (vállalkozás-fejlesztési partnern mentorálás)

Szakmai egyÜttműködés, Úzteti tervezés, tanácsadás. Az tfjúsági

Váttatkozáséténkítő Közhasznú EgyesÚtet szervezésében működik a Spin-off Ktub,

melyben Budapest kÜtönböző egyetemeinek hattgatói találkoznak rendszeresen.

A ktub által végzett mentorálás februárban indutt újra' Fetetős Zékány Zottán.

. Magyar Vállalkozásfejtesztési Alapĺtvány (vállatkozás-fejlesztési partner,

mikrohite| szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó céga[apítással, Üzleti tervezésse[, va[amint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban. Résztvevők száma havonta f0-f5 f ő.

. Széchenyi Programiroda (vállalkozás-fejlesztési partner): A7014.tőt indutó új

pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, va[amint meglévő pátyázatok

elszámolásávaI kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma havonta 20-25 f ő.
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Civilek a Palotanegyedért Egyesütet (mentorátás, civil kontrol): mentorálás

zajtik. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szervezet szakértőinek

megkeresésére, személyes konzuttáció egyeztetésére' Résztvevők száma:

havonta 4.5 tćj.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon va[amĺnt a Diákcentrum

programjain vató részvétetÜk megvatósult. A H13 talátkozási pontként is

funkcionát a kerÚteti egyetemisták számára, ezért biztosít lehetőséget egyetemi

butik számára, a rendezvények közösségformátó szerepet töttenek be, valamint

segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét.

Rendszervíz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz Kft.

a Kasuaad csapatát mentorátja, havonta 3-4 atkalommal személyes találkozo

formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is rendelkezésre á[[

könyvetési és adózási kérdésekben. . Résztvevők száma 5-6 fó havonta.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van folyamatban:

Egyik a ,,Vállalkozónoi és fiatal váIlotkozói stratégiai tervezés 2014.2020,' című

szakmai egyeztetés váttatkozói mentoring témaktjrében' Emetlett zajtik a

,,VóIIaIkozói tapasztalatszerzés vallalkozni szandékozo fiatalok részére,' címú

pitot projekt kidotgozása, amety tebonyotítója a H13 [esz, a projekt

megvatósulása 20,ĺ5 második felére totódott.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar Üzletasszonyok

EgyesÜtetét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai fórumot biztosítson

az Üzteti étetben érvényesi.ltni akaró nők számára, a MÜE pedig pátyázati

etbírátóként és mentorálássaI segíti a ház munkáját.

Sol lntézet. A SoL |ntézet vátlatatok, szervezetek és kozösségek fejtodését és

átatakutási fotyamatát támogatja hazai és kÜtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglalkozások áttat.

. Ú; Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont:

H13-ban nyítt meg 2013. október végén. Aa.

H13 szakmai partnere, irodájuk a

Nemzedék Plusz a Közigazgatási

A

Úi
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és Igazságllgyi Minisztérium gondozásában etőkészített kétéves ifjúságpotitikai

projekt, mely megvalósításáért a Zánka - Uj Nemzedék Központ Nonprofit

Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források bevonásávat valósut meg.

A projekt elsődlegesen a fetncĺtté vátás kÜszöbén áttó, 1z-z0 év kcjzötti,

közoktatásban tanu[ó fiatalokat szólítja meg. Cétkĺtűzései között szerepel a

fiatalok segítése a jövőképÜk megfogalmazásában, fetkészĺtése a munkaerőpiacra

vató zökkenőmentes belépésre, továbbá, a pátyatudatosságuk fejlesztése, a
fiatatok személyes és munkaerő piaci készségeinek fejtesztése. Ennek etérése

érdekében a keretprogram három terÜleten, ifjúságsegítő jntézményrendszer

fejlesztése, a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, va[amint az

ifjúsági szolgáttatások bővítése terÜletén vatósĺt meg egybehangolt

intézkedéseket'

H1 3 Vállalkozói lnkubációs Program

Az inkubátt vállalkozókkat és magánszemétyekkel vató .kapcsolatvétel, szerződéskötés,

kapcsoIattartás fo[yamatosan zajtik:

Név Tevékenység onkéntes tevékenység lnkubáció tĺpusa

Bényi
Metinda

SzĺivegSzobrász -

pátyázatírás,
Jobbágyféttekés rajzotás

Pátyázatírás

B

Békéssy
Lásztó

ABF Informatika - egyedi
szoftverek EÜ-ĺ
nagyvá[laIatoknak

informatikai segítség

A

Fazekas
Andrea

Kasuaad Kft., internetes
marketing,
HIRDESSNETEN. HU

ontine marketing
kampánytervezés és

menedzsment
A

Fekete
Ba[ázs

Artnroll - Kreatĺv Média
Ügynökség

Grafika' Fotózás

Horváth
Áoám

Five Star! Marketing
ügynökség

marketing kommuni káció
A (május 15-ig)

Horváth
Katalin

Kasuaad Kft., internetes
marketing,
HIRDESSNETEN.HU

ontine marketing
kampánytervezés és

menedzsment
A
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Nagy
Adrĺenn

Foglaljorvost. hu, on [i ne

orvosfogIa[ás és

időpontegyeztetés

marketi ngkommuni kációs

tevékenység, kockázati
tőkebefektetőkket kapcso[atos

tanácsadás/workshop a program

résztvevőinek

Nagy
Aiten
Anna

Artnro[[ - Kreatív Média
Ügynokség

Grafika, Fotózás

A

P. Tóth
András

meetupedia. com, internetes
piactér,
kcizössé geket / meet upokat
gyűjtő szoftver

informati kai segítség,
időgazdátkodási tréning

A

Rádi
Péter

Artnroll - Kreatív Média
Ügynökség

Grafika. Fotózás

A

Roboz
Róbert

Five Star! Marketing
iigynökség

marketinq kommuni káció
A (május 15-ig)

Január

Megvalósĺtott Progra mok :

. Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet. A Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet január 7.-

én éves működését Etnökségi ülésset kezdte, mely során megegyezés szÜletett a H13.

mat vató egyĺjttműködési szerződés újrakötéséről, vatamint a 2015-ös év terveirő|', Az.

Ülésen .|0 fő vett részt. Feletős Zékány Zoltán, Szefcsik Dóra

o Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete. lgazi női témávat nyitotta meg a 2015-ös évet

január 5..én az egyesÜlet; a közelgő báli szezon előtt a protokollrót és etikettről

tartott etőadást Dr. Buday Gábor, aki évtizedeken át a Gundel vezérigazgatója vo[t;

jelenteg tanár, tanácsadó, protokolt szakértő.

Buday Gábor részt vett legemlékezetesebb protokoll események szervezésében az

1970-es évektőt kezdve. Kcizvetlen stílusban mesé[t Gina Lollobrigida legendás

fogadásától az operabátokig tartó időszak kiemetkedő rendezvényeiről, beavatva a

hattgatókat a báti ruhák, valamint a felszolgált íinom falatok és italok kivátasztásának

kutisszatitkaiba.
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Az összejövetel második részében dr. Laczkó Zsuzsa etnökségi tag vezetésével a

résztvevők értékelték, hogy a tavalyi évi terveikbőt mit sikerÜlt megvalósítani és hogy

milyen cétokat tűznek maguk e[é az idei évben.

A rendezvényen ,|0 fő vett részt. Fe[e[ős: Kővári Györgyi

Uj Nemzedék Konferencia: ,,Kell egy csapat!''Január 14-én az |fjúsági Szotgáttatók

országos Szövetsége nálunk tartotta '.Kett egy csapat'' címLĺ konferenciáját' melynek

háziasszonya Antat Ágnes volt. A konferenciát Schanda Tamás János, az

ifjúságpotitikáért fetetős helyettes áltamtitkár nyitotta meg. Kósa András Csaba, az

|szosz elnöke az országos hálózat megújutt szakmai-etikai kódexét mutatta be. 11

órátót az Ú: Nemzedék Plusz Kontaktpont hátózat tapasztalatainak bemutatása

következett, Ga[ambos Adorján, az ifjúsági-szotgáttatási igazgató prezentációjávat. Ezt

követően Török Tamás, a Radar |fjúságĺ |nformációs Tanácsadó |roda munkatársa

tartott előadást ,,A B|IRSZ tegnap, ma és ho[nap'' címmel, az ifjúsági szolgáltatók

budapesti egyĺJttműködésérőt. Zékány Zoltán, a H13.Diák. és Váttatkozásfejlesztési

Központ szakmai igazgatója bemutatta intézményLinket, majd ezt követően az

érdektődő vendégeket munkatársunk Jámbor Kornéł Vezette körbe az épiitetben' Az

ebédszÜnetet workshop btokkok kcivették. A résztvevők két párhuzamosan futó

fogialkozás kcjzÜi váiaszthattak. Laukó Zsófia, a Cikk EgyesÜlet képviseietében ,,A civil

szervezetek PR lehetőségei - hogyan adjuk eI magunkat?'' címmel, orsolics Zénó és

Arany Zoltán pedig a ,,Szerhasznátó tinédzserek lehetőségei Magyarországon'' címmel

tartott workshopot az érdektődőknek' A kávészünet után Szabó Gábor az Iránytű

|fjúságĺ és Mentáthigiéniás Atapítvány képvisetője mutatta be a prevenciós célokra

kifejtesztett alkohol és drog szimulációs szemÜvegeket. A program keretén betí.]t a

résztvevőknek tehetőségÜk vott saját étményt szerezni Ügyességi játékokon keresztÜt a

prevenciós módszerrel kapcsolatban. Ezze|' párhuzamosan Szalai TÜnde, a Hetyérték

Egyesĺjlet képvisetője,,CiviI a pátyán!'' címmel tartott foglalkozást, mely során az

ifjúságsegítő munka során felmerÜlő dilemmákat boncotgatták a jelen[évő

szakemberek. Az egész napos programot kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere

követte. A programon 45 szakember vett részt.

Láthatatlan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemistákbót és felnőttekbőt áttó

társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási intézményben tétrejcijjcin egy

olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket életvezetési ismeretekre (pt.

időgazdá[kodás, stressz-kezelés, szemétyes pénzÜgyek stb. ) oktatja. Je[en[eg 9
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budapesti és 2 vidéki egyetemen tartanak képzéseket, kb' 100 onkéntes segĺtségével.

A vizsgaĺdőszak miatt a Láthatattan Egyetem februárban kezdi el a képzéseit.

|nkubált workshop. A Váltatkozói Inkubációs Program részeként minden hónapban

lnkubátt Workshop tartunk. A Workshopon, a meghĺvott etőadó egy adott szakmai

témát hoz a H13 inkubá|'t váttatkozóinak melyet egyijtt dolgoznak fet. Az itt
megszerzett tudást beépítve fejteszthetik az inkubátt Váttatkozásaĺkat' A Váttatkozói

lnkubációs Program részeként minden hónapban Inkubátt Workshop tartunk. A

Workshopon, a meghívott előadó egy adott szakmai témát hoz a H13 inkubátt

vál'lalkozóinak melyet együtt dolgoznak fe[. Az itt megszerzett tudást beépítve

fejleszthetik az inkubátt Váttatkozásaikat. A január 13..ai workshopon Szenes Gábor,

Presson[ine Kft Ügyvezetcíje, beszé[t arró[, hogy ke[[ kommuniká[niuk a kis- és

középváttatkozásoknak, hogy sikeresek legyenek. Szenes Gábor marketing és

kommunikációs tanácsadóként, nagyon sok gyakortati pétdával és best practice-cel

szĺnesítette e[őadását, melyet a Vá[|'atkozói lnkubációs Programunkban szerep|'ő

váttatkozások azonnaI beépíthetik szervezetÜk működésébe, ezze| e[ősegítve

produktivitásukat' Az előadás után kérdésekket bombázták az előadót, aki

segítőkészen adta át tapasztalati tudását' Az esemény nagyon sikeresnek bizonyu[t.

Az eseményen 8 fő vett részt.

H13 Akadémia. Karrier és álmok. A H13 Női Akadémia harmadik modutja január f(-én

keri-ilt megrendezésre, ,,Karrier és á[mok'' címmel' A téma feldotgozását egy mediátor,

pszĺchológus segítette, aki kĺjtönböző interaktív feladatok során szem[éltette a

résztvevőknek, hogy mennyire fontos a tudatos karriertervezés és hogy ehhez milyen

módszereket használhatunk. A workshop etső gyakortatában a résztvóvők párokba

rendeződve megosztották egymással eddig elért sikereiket, meséltek arró[, hogyan

jutottak e[ oda ahol jelenleg tartanak. Az 5-5 perces bemutatkozó beszélgetések során

a pár másik tagjának a fetadata az vo[t, hogy a hallottak atapján feltérképezze társa

erőforrásait, melyek segítettek neki eredményei elérésében' Ezt követően a

beszétgetések tapasztalatait a párok megosztották az egész csoportta[. A feladat egyik

célja az is vo[t, hogy a tipikusan női erőforrásokat feltérképezzék és tudatosítsák a

résztvevők. A következő fe[adatban a jó ismert SWoT-anatízisé volt a főszerep, de

ezúttal a jetentévő vállatkozónők saját magukat vetethették a[á az analízisnek' A

mediátor vezetésével sor kerÜlt egy motivációs kérdőív kitöttésére iS, mety

eredményének e[emzéséveI a résztvevők tudatosíthatták magukban, hogy mely

munkakörÜtmények motivátják őket a leginkább, és hogy ezek a tényezők milyen
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mértékben etégÜtnek ki jetenlegi munkájuk során. Az ebédszÚnet után a női

karriertervezésre specifikusan jellemző tabu témákat feszegették a jetentévcĺk, mint
pétdáut a gyermekváttatás Vagy a nőkket szembeni szakmai etőĺtétetek. Ezt követően a

karriertervezés lépcsőinek helyes sorrendjének tárgyatása következett. A napot egy

érdekes perspektíva-váttás zárta. A résztvevőknek ,,Lesz az a nap...'' kezdettel kettett

10 mondatot ĺrnia egy tetszoleges jovöbeti napjukrol. A fetadat jelentős

perspektívaváttást kívánt meg a résztvevőktől, hiszen itt igazán et tehetett rugaszkodni

a va[óságtó[, ténylegesen lehetett nagyot álmodni. A fetadat ráirányította a figyetmet

arra, hogy az eddig [ineárisan a jelenbőt leképezett karrier utat, az átmainkbót

visszafele érdemes levezetni, ami önismeretet, tudatosságot és jetentős erőfeszítést

kíván. A Női Akadémia harmadik modutja a visszajetzések atapján nagyon tanulságos és

hasznos volt. A trénĺneen 1 2 fő vett részt.

Hĺ 3Bemutatkozik a UX - nyílt nap

Január 21-én az xLabs szervezésében UX nyĺlt nap kerÜtt megr'endezésre a.,!13-ban. A

másfét órás program során az érdektődők megtudhatták, hogy mit is takar a ,,user

experience'' kifejezés. Hogyan mérjÜk, és hogyan tudjuk minét hatékonyabbá tenni. A

r'észtvevők arról is képet kaphattak, hogy tervezéskor hogyan kelt fe|'hasznátóbarát

módon gonclolkodni, es hogy miert fontos es milyen haszna van ennek az egésznek. Az

etőadást Kotlin Zottán tartotta, akĺ Head of UX a Ustream-nét és az xLabs UX képzés

szakmai vezetője is egyben. A nyítt napon 40 fő vett részt.

Green meetup. Budapest |mpact stories ĺ.0 - EN. A 2015-ös év etső Green meetupja
január 28.án kerÜlt megrendezésre ,,Budapest Impact stories ,1.0'' 'címme[' A meetupon

Hermes Arriaga, az immár 3 éve sikeresen működő zágrábi HUB társatapítója és

igazgatója mesélt az |mpact HUB atapkoncepciójárót és a zágrábi eredményekrőt. Ezt

követően bernutatkozott a Budapest lmpact HUB csapata, akik ismertették, hogy hot

tart jelenleg a projekt és hogy milyen tépések következnek annak érdekében, hogy

idén végre sikerÜtjön megatapítani az e|'ső magyarországi lmpact HUB-ot. A

bemutatkozó gondolatokat word café követte, melynek során a szervezcjk azt mérték

fe[, hogy a jövőbeti potenciális tagok mely értékek mentén építenék fel a HUB-ot,

mĺlyen programok, networking események segítenék a munkájukat, és nem utolsó

sorban hogyan képzetik el a fizikaĺ teret, melyben szĺvesen dotgoznának. A meetupon

40 fő vett részt.

Fetelős Szefcsik Dóra.
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EVS (Európai onkéntes Szolgálat) felkészĺtő tréning.

Az EVS (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő kijtfötdi cĺnkéntes

munka[ehetőség a non-profit szférában, elscjsorban az Európai Uniós országok

valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A programban vató részvételért

pátyázni ketl a nemzetĺ irodánát (ezt áttatában a fogadó szervezet teszi meg), mely az

önkéntes szolgálattaI kapcsolatos Ügyckct kczc[i. A program cótja ctőscgítcni a

fiatalok informálĺs tanulását, és segíteni a hetyi kcĺzösségeket. A résztvevő fiatalok az

étetre szótó élményen kívÚt munkatapasztaIatot szereznek, fejlesztik meglévcĺ

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek szert.

Farkasinszky Katalin januárban két atkalomma[ 9..én és 21 . -én tartott csoportos

tájékoztatót az EVS.rőt. Az érdektődő fiatatok megismerkedhettek az Európai tnkéntes

Szotgátat működésével, a jelentkezés menetével, a kÜtdő és a fogadó szervezet

szerepével. A két alkalmas tájékoztatón összesen 2ó fő vett részt. Feletős Szefcsik

Dóra.

Szoták Aniko: ,,Más-világ'' cĺmiÍ'kiáltításának megnyitója. Január 1ó-án, pénteken

17:30-kor ,tłtÁs-vll-ĺc címmet Szoták Anikó amatőr művész és grafikus kiáttítását

nyitottuk meg. Szoták Anikó amatőr művész és grafikus ámulatba ejtette a közönséget

nem mindennapi rajzaival, festmenyeivel. KÜtcinteges alkotoi vi[ágáro[, inspirációirol

az al.ábbi gondolatokat osztotta meg velünk: ,,A képeĺm áttatában egy érzésbőt

fakadnak, illetve dalokat, hangulatokat illusztrátok. Grafikus tĺpus vagyok, a képeim

többsége fĺgurál'is. A festés Vagy a rajz, mint munkafolyamat eltér egymástól, ha

rajzotok, akkor egy kész ötlet van a fejemben, azt vetem a papírra. Viszont ha festek,

olyankor nincs konkrét etképzetés, mit szeretnék viszontlátni. Nekem az alkotás öröm

és kikapcsotódás, rnegnyugvás. Sokszor, ha vatamityen érzetmi probtémávat kÜzdök, így

dolgozom fet. A stĺlusom nem behatárolható, éténk színekkel szei.etek dolgozni, etéggé

nyers' harsány a megjelenés. Köze[ áll hozzám a tetová[ás művészete is, így pár képem

hason[ó stílusban készÜt, mint egy tetová[ás-terv. Nem tartom magam komoly

művésznek, inkább csak őszintének, aki próbát adni kicsit magábót, az érzéseibő[

másoknak. Tehetségemet eddig pótóminták tervezéséve[, vagy cipőkre készített

mintákkal siker[ilt kamatoztatnom. Komolyabb munkaként tekintek pár iskolai tablóra,

amiket korábban készítettem, felkérésre.'' A kiállítás január 30-ig vott megtekinthető

a H13 Gatéńában. A kiáttítás megnyitón 30 fő vett részt.

Felelcís Szefcsĺk Dóra.
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Irclj.:iłmi szalon Linka Agnes riporter, előadoművész közreműködésével. Január 23.-

án kerÜtt megrendezésre H13.ban Linka Ágnes - |rodalmĺ szalon c. műsora, amely a

több mint 20 éves múlttat bír a Magyar Rádióban, a rendezvényrőt felvételt készített a

Nyolcas Csatorna is. Ez alkalommal is klubfoglatkozással kezdcídcjtt a rendezvény, majd

Linka Ágnes műsorvezető hötgy beszé|'getett a vendégekket: Bozsĺk Yvette Kossuth-

díjas balett művész, koreográfussa[, Mihátyfi Balázs színésszel, valamint

Szentgycirgyvötgyi Péter potgármesterre[. A programon ó0 fő vett részt.

üzleti angol nyelvtanfolyam. A H13 Váttatkozói lnkubációs Programjában résztvevők

számára novemberben indított Üzleti angol nyelvtanfotyam 2015-ben is fotytatódott. A

tanfolyam célja, hogy a résztvevő váttatkozók az ĺjzleti életben leggyakrabban

aIkatmazott szókészletet, nyelvtani fordulatokat és kommunikációs technikákat

etsajátítsák, ntivelve ezzel esélyeiket a nemzetközĺ piacon való érvényesijlésre. A

tanfolyamon, indulása óta négy fő vesz részt. Januárban a csoport egy alkalommal, 29.

én talátkozott. A folyamatos visszajelzések atapján elmondható, hogy jót hątadnak és

igény mutatkozik a folytatásra.

Reggaeton fitness. Nagy cjrömÜnkre szolgá[, ho'gy novembe.r k<ĺzepétőt a H 1 3

szotgáttatásait egy sportfogtalkozássa[ ĺs kibőVíthettÜk, nevezetesen egy heti

rendszerességge|' megrendezésre kerÜlő reggaeton fitness órávat. Az órákat Eduardo

Hernandez Porchette kubai származású zur.ĺlba oktató tartja. Január .|3-án 5 fő vett

részt a fitness órán.

Szánto Tibor kézműves csokoládé kurzus. A diákok gasztronómiai edukációjának

részeként január .15.én alap csokoládé kurzust tartott a H13-ban Szántó Tibor

csokoládékészítő mester. Az alap kurzuson z0 f ő nyerhetett bepillantást a

professzionátis csokotádé készítés és kóstolás vitágába. Január f9-én a haladó

csokotádé kurzuson a Karĺbi régĺó: Mexikó, Jamaica, Kuba, Santo Domingo, Grenada,

Trinidad, Nicaragua és Hunduras csokoládéivat ismerkedtek meg a résztvevők. A hatadó

kurzuson 20 fő vett részt.



2015. FEBRUAR.

Megva lósított Programok:

Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civil kontrol): A Civitek a

Patotanegyedért EgyesÚlet, megatakutását követően, az etmú[t hét esztendőben,

számos rendezvényt, fórumot szervezett. Az egyesÜlet elgondotásait, ötleteit, a

Palotanegy.ed jetenét és jövőjét formátó javaslatait miné[ szélesebb korrel igyekezett

megosztani. EgyÜttműkodéseket szervezett, hangot adott a tagjaĺtót és partnereitől

érkezett kéréseknek, kńtikáknak, valamint dicsérő szavaknak is. Ezt a hagyományt

folytatva, 2005. február 4-én a CaPE ismét partnerintézményi tatátkozót szervezett.

Az eseményen a Palotanegyed fejtcĺdéséért dotgozó intézmények vezetői vettek részt.

A tatátkozó résztvevői cisszegezték az elmúlt év eseményeit, eredményeit és egyĺjtt

gondolkodtak a jövőbeti fejtesztési lehetőségekről, tervekről, egyÜttműködésekrőt. Az

Ütésen szó esett arról is, hogy a negyedben műkcjdő intézmények, hogyan tudják

egymás munkáját hatékonyabbá tennj és cétjaikat összehangolni, mindezt a

Józsefvárosi önkormányzat támogatásávat. A ta[á[kozón Egry Attita Józsefváros

alpotgármestere és Szitágyi Demeter patotanegyedi képvisető is tisztetetét tette. Az

Ütésen részt vett Fernezelyi Gergely építészmérnök, valamint képviseltette magát az

ELTE Trefort Ágoston Gyakortó |sko[a, az Andrássy Egyetem, a Magyar Nemzeti

Múzeum, a Józsefvárosi Újság, a Józsefváros.hu, a Mo[nár Ferenc Áttatános Iskola, a

Párbeszéd Háza, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Maladype Színház, a Rajk

Szakkottégium' a Vasa MűvészegyÜttes, valamint természetesen a H13 és a CaPE. A

találkozón 35 fő vett részt. Fele[ős Zékánv Zottán, Szefcsĺk Dóra.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): A H13 találkozási pontként is funkcioná[ a

keri]teti egyetemisták számára, ezért biztosít tehetőséget egyetemi bu[ik számára, a

rendezvények közösségformátó szerepet töltenek be, va[amint segĺt a hattgatók

körében népszerűsíteni a H13 intézményét. . Az ELTE PPK hattgatoi f015. február 19-

én tartották egyetemi butijukat a H,l3-ban. A rendezvény közösségformátó szerepet

tölt be, valamint segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét. Február

í9-én 700 fő vett részt az eseményen'

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜ|ete: A februári klubeseményen Dr. Forczek

Erika ĺjgyvéd tar'tott etőadást ,,A szociális szövetkezetek, mint gazdasági szervezetek''

cĺmmel ennek a gazdálkodási formának a sajátosságairo|, az atapítástót kezdve a



tevékenység végzésén és működtetésen keresztÜl az adózásig. Az est másik etőadója

Lipták orsi, a He[[óAnvu családbarát közösségi tér és ökokávézó, szociátĺs szövetkezet

vezetője, aki sok nehézséget legyőzve, sikeres pátyázat segítségével valóra váttotta az

átmát. A rendezvényen 20 fő vett részt' Felelős: Kővárĺ Györgyi

Láthalallall Egyeteltl. A LáLllaLaLtall Egye[elll egy egyeŁelllĺstákból és felnőttekbőt áttó

társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási intézményben tétrejöjjön egy

olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket életvezetési ismeretekre (pt.

időgazdátkodás, stressz-keze[és, szemétyes pénzÜgyek stb.) oktatja. A Láthatattan

Egyetem február 17-én tartotta Fétévnyitó stábvacsoráját a H13-ban. Az est folyamán

a Láthatatlan Egyetem önkéntesei áttekintették a 2014-es év eseményeit,

tapasztalatait, majd összeáttították terveiket a 2015-ös év tavaszi fétévére.

Bemutatkoztak a kütönböző munkacsoportok, csoportkép készi][t, majd egy jó

hangutatú ĺsmerkedős, beszélgetős vacsorával zárutt a program közel 40 fő

részvételéve[.

lnkubált workshop. A Váltatkozói |nkubációs Program részeként minden hónapban

|nkubátt Workshop tartunk. A Workshopon' a meghívott etőadó egy adott szakmai

témát hoz a H1J inkubáit váiiaikozóinak meiyet egyijtt ciolgoznak fet. Az ĺtt
megszerzett tudást beépítve fejleszthetik az inkubátt Váttatkozásaikat. A Váttatkozói

Inkubációs Program rés.eként rninden hónapban Inkubátt Workshop tartunk. A

Workshopon, a meghívott e|.őadó egy adott szakmai témát hoz a H13 inkubátt

vállalkozóinak melyet egyÜtt dolgoznak fe[. Az itt megszerzett tudást beépítve

fejleszthetik az inkubátt Váttatkozásaikat. A Hí3 |nkubátt Workshop februári alkalma a

személyes brand építés vitágába engedett be minket, olyan neves etőadó segítségével,

mint Schleer Tamás. Schleer Tamás bevezette a közönséget abba a gyakorlati

tudásába, mely segítségévet könnyedén és sikeresen tudunk kitűnni a tömegbőt és

sikeres Üzleteket tudunk kötni akár egy konferencia kávészÜnetében. Az etcjadásában

követendő, illetve elrettentő pétdákat is hozott, hogyan tehet saját személyiségÜnkre

brandet építeni. Az előadás második felében pedĺg interaktívan bevonva a közcinséget

networking módszereket mutatott be mely segíthet az Üztetkötésben Vagy az i]zteti

partnerek szerzésé'ben. Az esemény nagyon sĺkeresnek bizonyult.

Az eseményen 20 fő vett részt. Felelős Jámbor Kornél.

H13 Akadémia. Motivácio 4.o. A H13 Akadémia első eseményén a motiváció vitágába

invitáltuk az érdeklődőket. Tudod milyen motiváció mentén éted a mindennapjaĺd?
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Vo[t már, hogy nem tudtad miért csinálod, amit csiná[sz? Beosztottjaid vannak és a jó

motĺvációs struktúra kiatakĺtása nehézséget okoz?

A fenti kérdésekre adott vá[aszt meghívott etőadónk, mikozben kcirbe jártuk a

motiváció hátterének minden szegletét. Előadónk, Emich Szabolcs, agilis coach, a

rllotivációs téma szakértője. Az elcjadás a hallgatóság kérdésivel zárult. Az előadáson

100 fő vett részt' .. '' ę

A H1 3 Akadémĺa kcjvetkezcj február 17 -ei eseményén a váttalkozások vitágába

invitáttuk az érdekl'ődőket. A vendégek megtudhatták, hogy alkalmasak.e

váttatkozónak, milyen készségeket kett mindenképp etsajátítani a biztos sikerhez, és

hogy hogyan fejtődhet az egyén váltalkozóként. A fent említett kérdések

megválaszotása egy kerekasztaI beszétgetés keretein betÜl lettek megválaszolva, ahol

a beszélgetés résztvevői gyakortó váttalkozók voltak több éves szakmai tapasztalatta[.

Név szerint: Berecz Ádám, az Ntice atapítója, Hamar Domonkos, a Hamar Consulting

atapítója és Limbacher Tivadar, a Ma Este Színház egyik atapítója. A kerekasztat

beszétgetést a hattgatóság kérdésivel zártuk. Az eseményen 35 fő vett részt.

A H13 Akademia február 24.ei eseményén a válialkozási ötietek viiágába invitáltuk a

hattgatóságot. A kerekasztal beszétgetésen a következő kérdésekre kerestĹlk a választ

meghívott fjatat váttatkozóinkkat: Hogyan tudhatod meg, hogy megtaláltad a neked

vaió ötietet? rvriiyen a jó váliaikozási cjtlet? Á kérdéseket a meghívott vállalkozók sok

éves tapasztalatuk megosztásával és sajátétményeikket színesítve válaszolták meg. A

meghívott váttatkozóink: Bonyhádi Gábor, a MarkMyProfessor atapĺtója, Gögge Ádám, a

Leves. egyik alapítója, Somogyi Tibor, az easyMaths atapítója. A kerekasztal

beszétgetést a hallgatóság kérdéseivel zártuk. Az eseményen 30 fő vett részt.

BEST Budapest: Elnökségi.Ülés. A BEST (Board of European Students of Technotogy)

Európa tegerősebb műszaki egyetemeinek non-profit, po[itikamentes, önkéntes

szakmai diákszervezete. A BEST 1989-ben alakult azza| a cé[[a[, hogy a kÜtönböző

országokban tanuló egyetemistákat szakmai programok keretében megĺsmertesse a

tcjbbĺ ország kuttúrájávat. Rendezvényeik és on[ine szolgáltatásaĺk célja, hogy a

,,ha[[gatók - váttatatok - egyetem'' háromszcĺg szereplőit kcjzelebb hozzák egymáshoz. A

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 25 éve működik a BEST. A

szervezet 2014 júniusa óta fontos szakmai partnere a Hí3.nak. Február f6-án az

egyesÜtet évnyitó e|'nłikségi Ü[ését, fétéves beszámolóját tartotta a H13-ban, melyen

22 fő vett részt.
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Business meetup. Február 1 9-én reggel 9 órakor kezdődött a februári hónap Business

Espresso c. programja, melyen egy feltörekvő magyar startup csapat mutatta be

sikerÜk út1át. Két éve indutt útjára a Brandvee csapata, hogy a dark social (a sociat

media eddig nem követhető) terÜletére fejlesszenek megotdást' Két magyar srác

(azóta 3), akik mostanra az ljzteti angyaltól eljutottak egy magyar akcelerátoron

keresztÜt a bńt Cotl'ĺderig. Minden esétyÚk megvan rá, hogy Londonbót is Nyugat felé

folytassák utazast.

Szabó Dávid és Molnár Zottán meséltek az élményekről, irányokról, tőkebevonásról,

pofára esésrőt és tatpra ugrásrót , vagyis egy igazi akce[erátor.programrót. Az

eseményen 34 fő vett részt. Fetetős Jámbor Kornél.

University oí South Denmark szeminárium. A február í 3-án rendezett University of

South Denmark szeminárium cétja az volt, hogy a dániai továbbtanulás iránt érdektődő

diákok minét több hasznos információt kapjanak a University of South Denmark á[ta[

indított angol nyelvű képzésekrcít. A szeminárium első felében az egyetem hattgatója

tartott izgalmas prezentációt az egyetemrol, az egyes szakokrói, az egyetemi életről,

a dániai munkalehetcĺségekrőt, az életvitetrőt és egyéb praktikus dotgokrót. Az etőadás

után a résztvevőket foglalkoztató kérdések ĺs megválaszotásra kerÜltek, a jetentévők

sok praktikus információvai gazdagodtak a feivéteti jelentkezés menetétőt kezdve, a

száltáskeresésen át, a képzések utáni szakmai cisztöndíj tehetőségekig. A

szeminárir'mon 45 fő vett részt.

FDE Mindfu|lness and meditation workshop. Februárban két alkalommal, 9-én és

10-én kerÜlt megrendezésre a Peace Revolution, .az FDE (Felsőoktatási

Diákszervezetek EgyesÜlete), valamint a H13 közös szervezésében a ,,Mindfullness and

meditation'' elnevezésű angot nyelvű ingyenes workshop a H13-ban. A 2 órás tréning

során a részvevő dĺákok megismerkedhettek a Peace .Revotution projektte[, a

mindfultness jelentésével, a meditáció pozitív élettani hatásaival és azzal, hogy

hogyan építhető be a mindennapi éteti.ikbe. A Peace R'evolution projekt célja, hogy egy

ingyenesen etérhető internetes tudásbázissat népszerűsítse a kÜtönböző meditációs

technikákat, valamint segítséget adjon a téma iránt érdektődők önfejlesztéséhez. A

rövid etméleti bevezetőt és a közcis gondotkodást az alapvető meditációs technikák

bemutatása és végÜt egy 40 perces vezetett meditáció követte. A két tréningen

összesen 40 fiatat kóstothatott bele az önfejtesztés és stressz kezelés egyre

népszerűbbé vátó formájába.
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Józsefvárosi Üzletĺ Klub. A Józsefvárosi Üztetĺ Ktub idei első rendezvényén, február

f4..én, többek között az fO15-ös adószabátyokat érintő változásokról és az exportá[ó

kis- és középvátl.atkozások tehetőségeirőt tájékozódhattak a résztvevők. A klubnak

mostantót áttandó szakmai partnere lesz a Budapesti Kereskedelmi és |parkamara

(BK|K). Az idei etső tatátkozon Zekány Zoltán, a klubnak otthont adó H13 Diák és

Váttatkozásfejtesztési Központ szakmai vezetője elmondta: a BK|K szakmai partnerként

minden alkalommat képviseltetni fogja magát a klub rendezvényein. A február f4.i

eseményen Bonyhády E[ek, a BKIK Vl||. kerÜleti Tagcsoportjának elncike vott jelen' Az

összejôvetelen előszcjr Mező Ágnes, az ActionCoACH magyarországĺ business coach.a,

azaz ,,úz|eti edzője'' mutatta be rövĺden tevékenységét: kis- és közepes méretű

váttatkozásoknak ad tanácsokat. Ezután Ittés Zottán, a Nemzeti Adó- és VámhivataI

Közép-magyarországi Regionátis Adó Főigazgatóságának munkatársa ismertette a 2015-

ös aktuátis adóváttozásokat. A jetentévők kérdései teginkább a vátlalkozásokat érintő

módosĺtásokat érintették. Sütő-Nagy Kata, a hazánkban a Magyar Nemzeti

Kereskedcjház égisze atatt működő Enterprise Europe Network tevékenységéről tartott

eiőaciást. A cég a viiág iegnagyobb és egyben az Európai ijnió egyetlen

váttatkozásfejtesztésse|. fogtatkozó hátózata' Szolgáttatásaival egyrészt a még nem,

vagy csak atkatmitag exportátó cégeket segíti, de támogatja a már exportáló kis. és

kcĺzépváiiaikozásokat is, hogy vei.senyképesebben iudjanak működni a killpiacokon. A

Józsefvárosi Üzteti Ktub idei első tatálkozóján mintegy harmincan voltak jeten. Felelős

Zékány Zo[tán, Jámbor Kornél'

Erasmus. Február 23-án a Magyarországi Erasmus Hattgatókért Atapítvány (ESN

Magyarország) fitmvetítést tartott a budapesti ersmus hattgatók számára a H13-ban. A

rendezvéňyen a Szabadság, szeretem című magyar fiImet tekinthették meg a

hal.tgatók. Közet ,100 fő vett résztaz eseményen. Erasmus quiz night. Február f4.én a

Magyarországi Erasmus Hattgatókért Atapítvány (EsN Magyarország) quiz estet

rendezett a budapesti ersmu5 hattgatók számára a H13-ban. A közösségépítő

rendezvényen közet 100 kĺjlfötdi és magyar egyetemista vett részt.

. EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) felkészítő tréning. Februárban két alkalommal, 9-

én és 10-én kerÜtt megrendezésre a Peace Revolution, az FDE (Fetsőoktatási

Diákszervezetek EgyesĹitete), valamĺnt a H.13 közös szervezésében a ,,Mindfullness and

meditation'' etnevezésű angot nyetvű ingyenes workshop a H13-ban. A 2 órás tréning

során a részvevő diákok megismerkedhettek a Peace Revolution projekttel, a

mindfullness jelentésével, a meditáció pozitĺv élettani hatásaival és azza|, hogy
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hogyan épĺthető be a mindennapi életÜkbe. A Peace Revolution projekt célja, hogy egy

ingyenesen etérhető internetes tudásbázissal népszerűsítse a ki]tönböző meditációs

technikákat, valamint segítséget adjon a téma iránt érdektődők önfejtesztéséhez. A

rövid elméleti bevezetőt és a kcjzcjs gondotkodást az alapvető meditációs technikák

bemutatása és végÜt egy 40 perces vezetett medĺtáció követte. A két tréningen

összesen 40 fiatal kóstolhatott bele az cinfejlesztés és stressz kezelés egyre

népszerűbbé vátó formájába. Fe[e[ős Szefcsik Dóra.

Huszár Boglárka: ,,Kettős-Látás'' cířnű fotó- és festménykiállĺtásának megnyitója.

Február 6-án nyítt meg Huszár Bogtárka ,,Kettős-Látás'' című kiáttĺtása a H13

Gatériában' A tárlat érdekessége, hogy a profi fotósként dolgozó alkotó ,,civilben''

festcíművész is, ezért kiáltítása e két művészeti ág találkozása. Egymás mettett

táthatjuk az ihletet adó fényképet és az elkapott piltanat inspirátta festményt. lnnen a

tárlat címe is. A kiáttítást megnyitó köszöntőjében Mihátyi Győző színművész

emtékezetett arra, hogy a város épĺjletei, terei, a benne élő emberek elsősorban a

megörökítés cétjábót kerljlnek lencsevégre a fotós kamerája átta[, hogy később ihletett

teremtsenek a festőml.jvész számára. A profi fotós ,,szeme'' érzékelni tudja és meg is

örökĺti azt a pillanatot, vagy apró részletet, ami mellet egy átlagember a legtöbbször

etmegy. De Huszár Bogtárka az ecset és az olajfesték á[ta[ új megviiágításba helyezi a

már dokumentált helyzeteket, eseményeket - a festő keze ,,se[yem árnyalatot'' ad a

fotó témájának. A színrnűvész szerint ezek az alkotások igazábót nem is kiátl.ításra

va[ók, hanem takásunk tereibe. Ezek között az alkotások között jó tehet étni, cirömöt,

optimizmust sugároznak. A kiáttítás február végéig volt megtekinthető a H13

Gatériában. A nagy sikerű kiáttítás megnyitón közet ó0 fő vett részt. Fetelős Szefcsik

Dóra.

Farkas Tamás: Egy kis XX. század szĺnházi előadás. Február 25-én a Civilek a

Palotanegyedért egyesÜlet szervezésében Farkas Tamás színművész Karinthy Ferenc,

Kirátyhegyi Pá[, Kosztotányi Dezső, trkény lstván és Tordon Ákos írásaibót vátogatott

előadásával a 30-as,40-es évek kávéházi hangulatát hozta e[ a H13-ba. Az,,Egy kis XX.

század,, című etőadáson 30 fő vett részt.

trodalmi szalon Linka Ágnes riporter, előadóművész közreműködésével. Február

20-án fotytatódott az immár minden hónapban hagyományosan megrendezésre kerütő

Irodalmi Szalon, amely ez alkalommal is ktubfoglatkozással kezdődött, majd Lĺnka

Ágnes műsorvezető hötgy beszétgetett a vendégekket: oszterné Faragó Márta
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divattervezcjvet, Gatkó Balázs színmtjvésszel és Etek Sándor törökbátinti

po[gármesterre[. A programon 40 fő vett részt.

Üzleti angol nyelvtanfolyam. A H13 Váttatkozói |nkubációs Programjában résztvevők

számára novemberben indított Üzleti angot nyelvtanfolyam 2015-ben is folytatódott. A

tanfolyam célja, hogy a résztvevő váttatkozók az Üzleti életben leggyakrabban

aIkaImazott szókészletet, nyelvtani fordu[atokat és kommunikációs technikákat

etsajátĺtsák, ntive[ve ezzel esétyeiket a nemzetkcjzi piacon való érvényesljlésre. A

tanfolyamon, indulása óta négy fĺí vesz részt. Februárban a csoport négy alkatommal,

4-én, 1 í -én, í 8-án és 25-én talátkozott. A folyamatos visszajelzések atapján

elmondható, hogy jót hatadnak és igény mutatkozik a fotytatásra.

H13 Sörpingpong Kupa és NsL ELITE. A Központ szabadidős színterének

megvalósĺtása szempontjábót fontos, hogy olyan szabadidős programoknak is helyet

adjunk, metyek népszerűek a fiatalok körében és emellett közösségformátó szerepet is

betottenek , ezze| is etősegítve a H13 szétes körű ismerté tétetét. A Magyar

Sörpingpong EgyesÜtet február 1f-én a H13-ban tartotta a Nemzeti Sörpingpong Liga

februári fordulóját, valamint a profi játékosok számára rendezett NSL EL|TE februárĺ

versenyét. A H13 Sörpingpong Kupán 40 csapat versengett a győzelemert, amely 80

játékost jetent. Érdektődőkket egyĺ'itt a rendezvényen közet 100 f ő vett részt.

Reggaeton fitness. Nagy cirömÜnkre szolgál, hogy november közepétőt a H.13

szotgáttatásait egy sportfoglatkozássaI is kibcívíthettí]k, nevezetesen egy heti

rendszerességget megrendezésre kerijlő reggaeton fitness óráva[. Az órákat Eduardo

Hernandez Porchette kubaĺ származású zumba oktató tartja. Február 3-án 5 fcĺ vett

részt a foglalkozáson.

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus. A diákok gasztronómiai edukációjának

részeként február ó.án atap csoko[ádé kurzust tartott a H,|3-ban Szántó Tibor

csokotádékészítő mester Az alap kurzuson f0 f ő nyerhetett bepillantást a

professzionátis csokotádé készítés és kóstotás vitágába. Február 20.án a haladó

csokoládé kurzuson Venezueta és KoIumbia csokoládéivaI ismerkedhettek meg a

résztvevők. A hatadó kurzuson 20 fő vett részt.
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Megva lósított Progra mok :

. Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorá|ás, civil kontrol): A Civitek a

Palotanegyedért EgyesÜtet március ,|8-án tartotta elnökségi Ülését, majd március 25.

én pedig taggyűtését a H13-ban. A taggyűtésen beszámottak az EgyesÜtet fO14. évi

munkájárót, ismertették a f014. évi beszámoló és közhasznúsági jetentésÜket,

megtárgyalták a f014' évi köttségvetést és a 2015-cjs évre vonatkozó kcjttségvetés

javaslatát, valamint egy az a[apszabály változtatására vonatkozó javastatot' Mindezek

mellett új etnökséget választottak, valamint egyeztették az aktuátis programokat és

feladatokat. Az elnökségi Ütésen 10 ftj, a taggyűtésen pedig 20 fő vett részt.

A CaPE és a H13 közös adománygyűjtő akciót hirdetett március 19-én a kerÜteti

tomtatanítás ötletéből kiindutva. A kezdeményezés arra kĺvánta buzdítani a
Palotanegyedi lakosokat, hogy a megunt, de még jó áttapotú ruháikat, játékaikat,

valamint használaton kĺvü|'i edényeiket, melyektőt nagy valószínűségget a tomtatanítás

során megvá[nának, inkább adományozzák a Nagycsatádosok Józsefvárosi

EgyesÜletének, akik aztán kiosztják a rászoruló családok közott. A H13 az akció

kommunikációját segítette,. valamint gyűjtőpontként funkcionátt . Az immár

hagyománnyá vátt karácsonyĺ gyűjtéshez hasonlóan a mostani akciónak is nagy sikere

volt, számos zsáknyi hasznos adomány gyűtt össze a helyi [akosok jóVottábót.

Siposhegyi Péter: l-|antjával sem takar színházi bemutató. Március 10-én a Civilek a

Palotanegyedért egyesÜlet szervezésében kerĺjlt sor Siposhegyi Péter ,,HantjávaI sem

takar'' című darabjának, Ĺszterházy János étetérőt szóló monodrámának bemutatójára

a H13-ban. A darabra való ráhangol'ódást dr' Molnár Imre történész bevezetője

segítette. Etmondásából megtudhattuk, hogy 1957. március 8-án a morvaországi

Mirovban meghatt Esterházy János fetvidéki magyar potitikus, aki egyetten magyar

parlamenti képvisetőként egyedÜt szavazott a zsidóság e[hurcolása eIten. Az ő

tisztetetének áttít emléket a szlovákiai Kossuth-díjas színművész Boráros lmre

előadásáva|, az 1936 -1957 éveket idézve. A monodrámában a nagypénteki

szertartások vitága elevenedik meg, hiszen egy ember áldozatárót van szó. A stációk
hossza a történet ha[adtával úgy rövidÜl, ahogy etfogy a főszereptő kcjrÜti étet. A
darabban közreműködött Tarics Péter szertartásvezető-kikiáltóként, Zsákovics Lásztó

zenei szerkesztőként, Hanzsér Árpád zenei munkatársként, Csicsói Nagy Géza

díszlettervezőként, valamint Petrécs Anna művészeti munkatársként. A bemutatón 60

fő vett részt.

Felelős Zékány Zoltán, Szefcsik Dóra.
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Új Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: Diákłjnkormányzatok országos Szakmai

Fóruma. Március f7-én kerÜtt megrendezésre a Diákönkormányzatok országos Szakmai

Fóruma az Ú1 Nemzedék Pesti Kontaktpont Iroda szervezésében a H13-ban. Az egész

napos program az UNP, valamint a vidéki városi diákönkormányzatok bemutatkozásávaI

kezdődött. Ezt kcivetően a diákok workshopokon vehettek részt. Ament Balázs

(Nemzetĺ |fjúsági Tanács) ,,Fiatalok és a demokrácĺa'' címmel tartott foglalkozást,

ezzel párhuzamosan a résztvevők másik fele egy igen aktuális témát, a cyberbullyingot

és az iskolai kirekesztést járta körut Takács Judit, (országos K|D EgyesÚtet)

vezetésévet. Az ebédszijnetet szintén két párhozamosan futó csoportos foglatkozás

követte' Tóth Fanni (Kommunikációs Konftiktuskeze[ő Kommandó) a ,,Kommunikációs

stratégiák és a DoK'' címmel tartott tréninget, Antat Ágnes (Nemzeti |fjúsági Tanács)

workshopján pedig a rendezvényszervezésben métyĺthették et tudásukat az

érdektcídők. A rendezvényen közet 50 fő vett részt.

Láthatattan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és fetnőttekbőt áttó

társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatásĺ intézményben tétrejöjjcin egy

olyan kis, kortárs csoport, aki a tobbieket életvezetési ismeretekre (pt.

időgazdátkodás, stressz-keze[és, személyes pénzÜgyek stb' ) oktatja. JeIen[eg 9

budapesti és 2 vidéki egyetemen tartanak képzéseket, kb' ,|00 önkéntes segĺtségével.

Feb, uár folyamán a Láthatatlan Egyetem 7 kÜtönböző csoportja (képzcĺk képzése,

krónikás csoport, szervezetfejlesztők, inkubációs csoport, kreatív csoport,

kommunikációs csoport, előretott hetyőrség) 3 gyűtést tartott a H13-ban, ezen közel

100 egyetemista diák fordult meg.

Hí3 Akadémia. A Pitch. március 11. A H13 Akadémia márciusi eseményén a pitchelés

vitágába invitáttuk az érdekł'cĺdőket. Tudod, hogy milyen pitchet várnak a befektetők?

Tudod hogyan add et(ő) magad? Mindegy, hogy mid van, ha nem tudod előadni! A fentĺ

kérdésekre adott választ Károlyai Antal, a Tracktion Tribe társatapítója,

angyalbefektető. illetve Dr. Németh Zoltán, a PreziMagyarul vezetője, a TEDxWomen

etőadók trénere, ittetve a ToastMaster alapítója. A két etőadás után a vállalkozó

szellemű résztvevők kipróbáthatták magukat egy étes Pitch helyzetben, melyet a

közönség, illetve az két etőadó véleményezett és segített a pitch technika javításában.

Az elcíadáson 50 fő vett részt. Lean startup. március f4.A H13 Akadémia márciusi

második eseményén a tean startup módszertan vitágába invitáltuk az érdeklĺjdőket.

Hogyan építs olyan terméket / szolgáltatást, amire tényleg van kereslet? Mit és hogyan

- 
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kérdezz olyankor, amikor még csak az ötleted van meg? A fenti kérdésekre válaszolt

meghívott előadónk, Papp Gábor, a Dailyone startup egyik atapítója, TEDx elcjadó,

valamint az iCataputt korábbi munkatársa. A kérdések és a válaszok metlett

gyakorlatban alkatmazható technikákat sajátíthattak el a résztvevők a lean startup

módszertanáro|'l. Az etőadást követően a részvevők vállalk'ozási cittetÜket tehették

próbára, hogy a lean módszertana szerint vatidátni [ehet-e. Az cjtletek validálásban a

részvevők és az előadó tanácsaival gazdagodhattak a vá[[a[kozó szellemű résztvevők

öttetÜkket kapcso[atosan. Az előadáson ó0 fő vett részt.

Hí3 Női Akadémia: |dőperspektĺva és ego.rugalmasság. A H13 Női Akadémia

negyedik rnodulja március f|.én kerÜtt megrendezésre, ,,Időperspektĺva és ego.

rugalmasság'' címmel. A téma fetdolgozását két szakértő, orosz Gábor

szociálpszichológus, kutató és Szitágyi Tamás, póker játékosokkat fog[aIkozó

pszichotógus segĺtette, akik kijtönböző érdekes interaktív feladatok során métyítették

e[ a résztvevők tudását a témában. A workshop első fetében a résztvevők saját

élményen, valamint egy kérdőív kitöttésén és annak elemzésén keresztÜ[

tudatosíthatták, hogy hogyan viszonyuInak az időhöz, me[y időperspektívákra

fordítanak nagyobb hangsútyt és ez mit jelent a személyes jóttétÜk, karrjertervezésÜk

szempontjábót. A szakértőktől megtudhattuk, miiyen a kiegyensúlyozott

időperspektíva és ez hogyan segíthet cétjaink elérésében. A téma megértését orosz

Gábor az áttatuk végzett kutatások eredményeinek ismertetésével segítette. Az

ebédszÜnetet követően az ego-ruga[masságra vonatkozó kérdőív segítségéveI

elemezhették a résztvevők, hogy azidőhöz való viszonyulásukat mennyire rugalmasan

tudják kezelni kÜtönboző helyzetekben. Ezt követően szituációs feladatok során v.o[t

tehetőség a perspektívaváttások gyakortására. A Női Akadémia résztvevői heterogén

csoportot alkotnak, a kÜtönböző terÜletekről érkezett vállatkozó hcitgyek rengeteg

hasznos tapasztalatot osztanak meg egymássat, mé[y, tartalmas és inspirátó

beszélgetések szÜletnek, ami jelentcísen hozzájáru|' a workshopok sĺkeréhez. A

márciusi alkalomról is pozitív visszajelzések érkeztek a témát, az előadókat és a

csoportot illetően is. A tréningen 8 fő vett részt.

BEST Budapest. Karrier napok. március 2-6. a A BEST (Board of European Students of

Technology) Európa tegercísebb műszaki egyetemeinek non-profit, politikamentes,

önkéntes szakmai diákszervezete. A BEST 1989.ben atakult azzal a cét[a[, hogy a

kÜtönböző országokban tanutó egyetemistákat szakmai programok keretében

megismertesse a többi ország kuttúrájával. Rendezvényeik és online szotgáltatásaik

---;- --t
ZV) L



cétja, hogy a ,,hatlgatók - vállalatok - egyetem'' háromszög szereplőit közelebb hozzák

egymáshoz. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 25 éve működik a

BEST. A szervezet 2014 júniusa óta fontos szakmai partnere a H1 3.nak'

Március 2-a és ó-a közcitt vatósult meg a BEST Karriernapok rendezvénysorozat a H13.

ban, melynek cétja az vo[t, hogy a mérnökképzést ľlalrlal.osan befejező egyetemista

diákok megismerkedhessenek a rájuk váró munka- és továbbtanutási lehetőségekkel,

ösztöndíjas programokkat. Március 2.án a K|C |nnoEnergy tartott etcíadást az innovatív

energiaiparról, Európa legnevesebb műszaki egyetemein indutó mesterképzési

programjukrót és ösztcindĺjas bekerÜlési tehetőségekrcít. A vállalat tájékoztatóján 15

egyetemista diák vett részt. Március 5-én az 1837-ben alapított Procter and Gamble

vát|'atattat ismerkedhettek meg az érdeklődő diákok. 2000.ben a váltalat Közép-

európai régiós központja Budapest [ett, amely a Cseh Köztársaságban,

Horvátországban, Magyarországon, Sztovákiában és Sztovéniában működő irodákat

koordinátja. Az etcĺadáson a csömciri Hyginett Kft. képvisetői meséltek a P&G

tcjrténetérőt, a cég szervezeti fetépítésérőt, a csömöri gyártási technológiáról,

vatamint a munkatehetősegekrőt. A bemutatkozo el.öadások után a resztvevĺjk kötetlen

beszétgetés keretein betĺjt tájékozódhattak a kütönbözcĺ munkakcirökrő[ és a
kivátasztási fotyamat tépéseirő|'. A március 5-ei bemutatón 20 diák vett részt. A BEST

Karriernapok programsorozat a két eiőaciás mellett kiegészÜlt még két kÜiső helyszínen

tartott gyárlátogatássat. Március 4-én a mérnökhatlgatók az EVASOFT kaposvári

székházában tartott nyítt napon szakmai etőadásokat hat|'gathattak meg valamint

taborlátogatáson vehettek részt. Március ó-án pedig a Zwack Múzeumban

megismerkedhettek a Zwack család és a gyár tcirténetévet. A színvonalas szakmai

programokon összesen kcjzet 100 diák vett részt.

EBEC. március 30-3í.

2015 tavaszán kerÜlt megrendezésre az EBEC (European Best Engineering Competition)

Európa egyik tegnagyobb mérnökversenye' több mint 3000 hattgató részvételével,

Európa 32 országának 88 neves egyetemérőt. Cétja, hogy a hattgatók próbára tehessék

az egyetemen megszerzett tudásukat és nemzetközi környezetben fejleszthessék

magukat a több szakteríjletet érintő feladatok megoldása során. A megmérettetés

három fordutóra oszlik. A magyarországi forduló, az EBEC Local, március 30.31-én

kerÜtt megrendezésre a H13.ban. Csehország, Magyarország és Sztovákia hat műszaki

egyetemérőt a hetyi fordu|'ók kategóńa győztesei ápńtis 19-f2-én Prágában, a

regionátis fordu|'óban mérkőznek meg egymással a döntőbe kerÜlésért. A végső

megmérettetésnek, azaz az EBEC dontőjének Porto ad helyet, ahot a nemzeti és
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regioná[is fordu[ók kategória győztesei szállnak harcba a végső győzelemért. A hetyi

forduló etső napján, március 30-án, hét 4 fős csapat szá[[t versenybe a team design

kategóriában. Ebben a kategóriában a Verseny során a csapatoknak adott

atapanyagokbot kettett elkészĺteniĺjk egy gépet, mely megoldotta a kiadott feladatot,

jelen esetben egy tészta hidat. Az építési ido, azaz 4 óra tejárta után a csapatoknak a

zsLiri etőtt kettett bemutatniuk, hogy az általuk épített gépezet tetjesíti a Versenyen

kapott feladat követelményeit' A case study kategóriában való Versenyre a helyi

forduló második napján, március 3,1-én kerÜlt sor. A 7 csapatnak megotdást kettett

találna egy a vató étetből vett műszakĺ Vagy management problémára. A feladat

megoldása összetett, szÜkség van hozzá komplex problémamego|.dó készségre es a

kapott információk gyors feldolgozására. Az idő tejárta után a csapatok bemutatták a

zsűrinek az általuk kidolgozott megotdást. A verseny két napján cjsszesen közet 50

fiatal vett részt.

AlEsEc - éves gyűlés. a Az AIESEC a vitág legnagyobb dĺákszervezete, több mint 120

országban van jelen és több mint 86000 taggal bÜszkélkedik' Működését non-profit

alapon végzĺ tagjai és vezetrĺi pedig mind diákok. Fcĺ cétja a fjatalok fejlesztése

személyes és szakmai oldatrót. A H13 diákközpont profitjának szempontjábót íontos,

hogy minel több diákszervezet tevekenyseget tudja támogatnĺ, hogy ez áitai minél

szélesebb hattgatói rétegekket ismertessÜk meg a H13 funkcióit és az általa kínátt

tehetőségeket. Március 1ó.án az A|ESEC a tavalyi évhez hasonlóan megrendezte 2015-

ös éves gyűlését, ahol a kÜtönböző egyetemek tagozatai mutatkoztak be, elemezték a

tavalyi eredményeiket és nekitáttak a jövő évi programok tervezésének' Az eseményen

több mint 100 fő vett részt.

University of South Denmai.k szeminárium. A február 13-án rendezett University of

South Denmark szeminárium cétja az volt, hogy a dánĺai.továbbtanutás iránt érdektődő

diákok minél több hasznos információt kapjanak a University of South Denmark á[ta[

indított angol nyetvű képzésekről. A szeminárium első felében az egyetem hattgatója

tartott izgalmas prezentációt az egyetemrő|', az egyes szakokról, az egyetemi életrőt,

a dániai munkalehetőségekrtít, az életvitetrőt és egyéb praktikus dotgokról. Az etőadás

után a résztvevőket foglalkoztató kérdések is megválaszolásra kerÜltek, a jetentévők

sok praktikus információval gazdagodtak a felvételi jetentkezés menetétőt kezdve, a

szálláskeresésen át, a képzések utáni szakmai ösztondíj tehetőségekig. A

szemináriumon 45 fő vett részt.



FDE Gubbio: szakmai konzultáció

Március 13.án a FeIsőoktatási Dĺákszervezetek EgyesÜletévet közcjs szervezésben

valósult meg a H13-ban a Gubbio-ról tartott szakértői konzultáció. A Gubbio egy

egyedi igényekre szabott mobit applikáció, amely az autizmussat étő gyermekek és

környezetÜk számára nyújt segítséget a hétköznapi kommunikációs nehézségek

áthidatásában. Az apptikáció nem is annyira edukációs jettegű funkciókkat rendelkezik,

mint inkább a praktikus információcserét és a napi rutinműveleteket könnyíti meg a

szijtők és nevelők számára. A konzultációban számos szakértő és pedagógus vett részt.

A prototípus bemutatása után nagyon konstruktív szakmai párbeszéd jött tétre a
résztvevők között, mely hozzájárut az alkatmazás fejlesztéséhez. Az eseményen 20 fő

vett részt.

Józsefvárosi Üzleti Klub. március 31. A Józsefvárosi Üzteti Ktub idei második

rendezvénye március 31-én kerü[t megrendezésre a Budapesti Kereskedetmi és

Iparkamara szakmai egyÜttműködésévet. A rendezvényt Egry Atti[a, Józsefváros

alpolgármestere nyitotta meg és számolt be a kerÜlet gazdasági aktualitásairót és

kerllletí fejtesztésekrő[' Az atpotgármestert Boros Lásztó etőadása követte, aki a

Magyar Váttatkozásfejtesztési Alapĺtvány (MVA) projektmenedzsere és arról számoIt be,

hogy az MVA mityen szolgáltatásokkal, illetve mikrohitel programmat tudja segíteni a

kerijleti vállalkozásokat. A Józsefvárosi Üztetĺ Ktub második fetében pedig Mező Ágnes,

action caoch tartott egy etĺíadást az i]zleti coachingról, hogyan lehet elérni a vágyott

eredményt egy coach segítségéve[. A Józsefvárosi Üzteti Ktub idei második

tatátkozóján mintegy harmincan voltak jelen.

EVS (Európai önkéntes Szolgálat) felkészít<í tréning.

Március 16-án az Európai onkéntes Szotgátatra kiutazó önkéntesek fetkészítő tréningje

kerlilt megrendezésre a H13.ban. Az egy napos indulás etőtti képzés [ehetőséget nyújt

az önkéntesek számára, hogy áttekintsék az elvárásaikat, hogy fokozzák a

motivációjukat, valamint hogy a fogadó országgal és az Erasmus+ Programmal

kapcsolatban információhoz jussanak. Ezek az események szintén aIkaImat

teremthetnek arra, hogy az önkéntesek korábbi EVS önkéntesekkel találkozzanak és

beszétjenek. A képzésen a kiutazó önkéntesek információkat kapnak az cinkéntes

szotgálatukat érintő adminisztrációs és hivatalos Ügyekrőt (pl biztosítás, önkéntes

szerződés), gyakorlati tudnivatókrót (szá[[ás, pénzĹjgyek, kommunikáció) vaIamint

játékos formában, szituációs játékok segítségévet fetkészüthetnek arra is, mi is vár



rájukaz EVS atatt. A tréning a Messzelátó EgyesÜlet közreműködésével valósult meg 12

kiutazás etcítt áttó résztvevővet' Fetetős Szefcsik Dóra.

EVS (Európai onkéntes Szolgálat) tájékoztató.

Farkasinszky Katalin márciusban egy alkalommal 19.én tartott csoportos tájékoztatót

az EVS-rőt. Az érdektődő fiatatok megismerkedhettek az Európai tnkéntes Szotgálat

működésével, a jelentkezés menetével, a kütdő és a fogadó szervezet szerepével. A

tájékoztatón 15 fő vett részt. Felelős Szefcsik Dóra.

A Bársony lstván emlékév tiszteletére nyílt kiállĺtás megnyitója. március 5. a

Március 5.én nyítt meg a Bársony István Digitátis Fotóktub természetfotó kiáttítása a

H13 Gatériában. A tegnagyobb magyar természetíró nevét viselő ktub kiáttĺtásának

apropója Bársony |stván születésének 1ó0. évfordulója. A tártat megnyitóján Sántha

Féterné, Józsefváros alpolgármestere mondott beszédet' 1ó0 évvel ezelőtt szÜletett

Bársony |stván és akkor még egészen más volt a kapcsolata az embernek a

természettel. De szerencsére voltak, akik hitet is tettek a természet csodái iránt

érzett rajongásukról, és ilyen volt Bársony István is - kezdte nyitóbeszédét Sántha

Péterné. Az alpotgármester szerint a legnagyobb magyar tájteíró a természetkedvetők

és vadászok igazi pétdaképe vott. Kiemelte, hogy Bársony István nem veletlenüt

töltötte et élete nagy részét Józsefvárosban, hiszen írók, művészek sokasága étt

kerÜtetl]nkben. A vadászirodatom nagyjának is tartott Bársonyt, mint vadászt mutatta

be Fáczányi odön, az or.szágos Magyar Vadászkamara képvisetője beszédében.

Hangsúlyozta, írásainak étményanyagát mindig a természetből szerzett tapasztalatai

adták. Fáczányi oaon szerint Bársony a tegkÜtönbcjzőbb művészeti ágakat is

megihlette. KészÜtt róla szobor, festmény és intarzia is. Dr. Csiák Gyuta, a Bársony

István Atapítvány elnöke egy Bársony-nove[[a részletének fe[o[vasásávaI a természetíró

humorát mutatta be a megny1tón megjelenteknek. A jetentegi tárlat érdekessége, hogy

a fotókat egy-egy, a képek témájához kapcsolódó Bársony.idézettel tátták et. A

gyönyörű képeket a Bársony |stván Digitátis Fotóktub tagjai készítették. A kiáttítás

március 27-ig volt tátogatható a H13 Galériában. A kiáttítás megnyitóján 50 fő vett

részt.

Irodalmi szalon Linka Ágnes riporter, e|őadóművész közreműködésévet. Március 20-

án fotytatódott az immár minden hónapban hagyományosan megrendezésre kerÜtő

|rodatmi Szalon, amely ez atkalommal is ktubfogtatkozással kezdődött, majd Linka

Ágnes műsorvezető hötgy beszétgetett a vendégekket: Novák Eszter, Jászai Mari-díjas
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magyar rendezőnőve[, 5zentgyörgyvötgyi Gábor, restaurátorra[, vaIamint Szacsvay

Lász[ó, Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kivátó művéssze[. A

programon 50 fő vett részt.

Uzleti angol nyelvtanfotyam. A H13 Váttatkozói lnkubációs Programjában résztvevők

számára novemberben indĺtott Üzleti angol nyelvtanfolyam 2015-ben is folytatódott' A

tanfolyam cétja, hogy a résztvevő váttatkozók az uzleti életben leggyakrabban

aIkaImazott szókészletet, nyelvtani forduIatokat és kommunikációs technikákat

e|'sajátítsák, növetve ezze|' esélyeiket a nemzetközi piacon vató érvényesÜlésre. A

tanfolyamon, indutása óta négy fcĺ vesz részt. Márcĺusban a csoport négy

alkalommal, 4-én, 11-én, 18-án és 25-én találkozott' A folyamatos

visszajelzések atapján elmondható, hogy jót hatadnak és igény mutatkozik a

fotytatásra.

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus. A diákok gasztronómiai edukációjának

részeként március 12-én és 20-án alap csokotádé kurzust tartott a H13-ban Szántó

Tibor csokotádékészítő mester. Az alap kurzuson 40 fő nyerhetett bepillantást a

professzioná[is csokoládé készítés és kóstotás vitágába. Március f6.án a haIadó

csokoládé kurzuson Brazília, Peru, Ecuador és Bolívia csokoládéival ismerkedhettek

meq a résztvevők. A hatadó kurzuson 20 fő vett részt.

Ápnlus

Megvalósított Programok:

. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (váttatkozás.fejlesztési partner, mikrohiteI

szotgáttatás). Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása: Ügyféltalálkozó: n Űj

Széchenyi Terv keretében 2012-ben jetentek meg a rÁiuop-z.3.ó. A és ľÁmop-f .3.6. B

jelű, ''Fiatalok váttatkozóvá vátásának támogatása'. című pátyázatok. A programok

mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok (í8-35év) segítésére indultak az ún'

konvergencia régiókban (Dét-Atföld, Dét-Dunántúl, Észak-Atfötd, Észak.Magyarország,

Kĺizép-Dunántút, Nyugat-Dunántút). A Közép-Magyarországi Régióban vá[tatkozás

indítását tervező fiatalok ezekben nem vehettek részt. Az ő számukra dolgozta ki az

oFA NKft. a Közép-Magyarországi Régióra vonatkozó támogatási''Tükör.programot,',

amelynek cétja a váltalkozói aktivitás ösztönzése, új váttatkozások tétrejöttének
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támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a gazdaság fejtesztésének, a

foglaIkoztatás nove[ésének.

A cé[ otyan 18_35 éves fiatalok felkarolása, akik válta|.kozóként szeretnének dolgozni.

Az igényethető forrás személyenként maximum hárommil[ió forint a vá[[alkozás

tétszámátót fÜggően. Közép.magyarországi régióban 830 mittió forint á[[ rendeIkezésre,

ebbőt 230 a képzésre, hatszázmiltió pedig a támogatásra fordítható. A pátyázatnál tíz

százalék önrésszel kelI rendelkezni, a regĺsztráció már ét, a program április végén

kezdődik. Lesz etméleti és gyakorlati képzés ĺs, majd pedig vizsgaként Üzletĺ tervet

kett készíteni. Ha ez sikeres, a fiatalok megkapják az induláshoz a pénzt, ame[[ye[ a

piacra jutást kĺvánják támogatni. Ezt pétdáut eszktjzbeszerzésre, marketingre

fordíthatják.

Az április 30-ai rendezvényén kifizetési kérelmekkel és a projektek menedzselésével

kapcsolatban a program jetentegi szakaszában felmerijtő nyitott kérdések koncentrált

megválaszotását segítették a program mentorain az oFA nKft' kottégái, illetve az

Ügyfétszotgátat munkatársai. A fent említett kérdéseken tút a pátyázat eddigi

szakaszának tapasztalatait is megvitatták a nyertes pátyázók. A rendezvényen 1 40 fő

vett részt.

Civilek a Palotanegyedért Egyesi..ilet (rnentoráiás, civii kontroi): .'Paiotanegyecj -

ezért szeretlek!''fotókiállítás. Április ĺ5-én a Civitek a Palotanegyedért Egyesütet és

a l-'l13 ktjzös fotópátyázatára beérkezett képekbőt nyítt kiáttítás ''Patotanegyed - ezért

szeretlek!''címme[ a H13 Gatériában, mely május 5-éig vott megtekinthető. Közet

ötven páIyázo kétszáznát is több képpet Vett részt a pályázaton, melyből a zsűri a 40

tegjobbnak ítétt fotónót áttította cĺssze a kiáttítást' A zsűri a tegjobb munkák atkotóit

díjazta is. A kiáttítást UhtGabriella, a Fotóhónapf014 kurátora, a zsűri etnöke nyitotta

meg.lékány Zottán, a H13 szakmai vezetője beszédében méltatta a civil

szervezetekket vató hatékony egyÚttműködést és reményét fejezte ki, hogy a jövőben

is számos kulturális kezdeményezésnek adhat hetyet a H13. A díjakat Perényi Lász[ó, a

Civitek a Palotanegyedért Egyesütet ktlzetmúttban újraválasztott elnöke adta át az

amatcír művészeknek. A kettemes hangulatról a Józsefvárosĺ Zeneiskola ncivendéke,

Petrányi Viktória és tanára, Pánczét Kristóf gondoskodtak. A tárlat nagy sikerű

megnyitóján közel 60 fő vett részt. Felelős 1ékány Zoltán, Szefcsik Dóra.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink hirdetése a

saját kommunĺkációs csatornáĺkon valamint a Diákcentrum programjain va[ó

r.észvétetÜk megvalósult. Április 23-án Kari napok keretein be|'Üt tartott zenés estet az


