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L Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése
Budapest Józsefiyĺíľosi onkormanyzat Képviselő-testĹilete 5312009. (II. 25.) szźlmu határozatábarĺ
d<jntött aľľól, hogy közművelődési megállapodást köt a Leonarđo 41Alapítvánnyal az onkoľmĺány-
zatkozmuvelődési feladatainak végrehajtása érdekében. A szerződés 2009. március 1l-én kertilt
aIáításta és hatźrozatlan időre szól, melynek keretében a Felek együttmfüödnek Józsefuaľos szel-
lemi vonzeľejének, lakosságmegtaÍtő képességének növelése, a civil társadalom kulturális cinszeľ-
veződő tevékenységének erősítése, a keľiileti lakosok életesélyeinek, életminőségének javítása ér-
dekében. A me gál l ap o dás keretéb en az Alap ítvrány v áIIa|ta:
- ahátrányoshelyzetűrétegekkultuľáliselesettségénekmérséklését,
- résń. vállal a keľület kultuľális értékeinek, hagyományainak fe|tźnásában, ffi98-

ismeľtetetésében, ápolásában, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységében,
- a gyeľmekek és fiatalok művelődési, művészeti és kĺjz<isségi életének felpezsdítését,
- a kerĹilet köľnyezeti, szellemi, művészeti éľtékeinek gazdagítźsát, a helyi miĺvelődési szoká-

sok gondozását,
- az egyetemes, a nemzetí, a nemzetiségi és más kisebbségi kulturák megismeľtetését, gyara-

pításáft, a különbĺjző kultuľak közĺjtti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.
Az Alapitvány megküldte a 2015.I. félévi beszámolój át,mely az e|őte9esztés mellékletét képezi. A
tevékenységükÍől szóló összegezésben tĺjbbrétű együttmfüöđésľől számolnak be a józsefuárosi la-
kosokkal, egyesületekkel, amely hozztjźlrul a kerület kulturális életének gazdagodásához.
Az A|apítvény a közművelődési megállapodás a|apjan artyagi támogatásban nem ľészesül, ezért az
alapszabá|yzatában és a megállapodásban rcgzített tevékenységeket aĺyagi lehetőségei szerint való-
sítja meg, melyről abeszámolót Budapest Józsefuárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testület Humán-
szolgáItatási Bizottságának I082l20I1. (XI.30.) szźnrl:ú hatfuozatźnak ajanlása a|apján készití,
melyben felsorolja és bemutatja a tevékenységeket, valamint tájékoztat a jőzsefváĺosi lakosok
tészvételéről a szęrvezet ręndezvényein, és értékeli a progľamokat, illetve tjnkéntes munkát végez a
keriilet lakossága érdekében.
Az e|óző évekhez hasonlóan az Alapítvźny vezetői egyľe több újdonságot terveznek be tevékenysé-
gtikbe. Új kezdeményezésiik az improviztrciős színhtzi foglalkozás ok szervęzése. A Hepp Színház,
minden hétfő este birtokba veszi a Google Gľound nagýermét, ahol improvizációs tréningeket taľ-
tanak. Az A|apítváĺy vezetőí továbbľa is sikeľesnek ítélik a Quiznight és a Pál utcai fifü témájit
k<jznevelési progľamot. Kéthavonta foglal különtermet náluk a Mźůyvaviľág Klub is, akik a
méhnyakľákból felépült nőknek késztilnek pľogramokkal, előadókkal (pl. Csernus Imľe). Szintén
heti rendszerességgel járnakhozzájllk nyelvi kurzusokat szervező kĺizösségek. Tavasszal csapatépí-
tő jelleggel ľenđezvéný szerveztek a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozóinak.
Az onkormányzat által meghirdetett civil pályázatoWa 2015' évben nem adtak be támogatási ké-
ľelmet.

Fentiek a|apjáĺ javasolom az A|apítvány 20I5,I. félévi beszámolójának elfogađásźlt.



II. A beterjesztés indoka
A megállapodás 11. pontja eIőíĄa,hogy az Alapítvany évente két alkalommal íľásos beszámolót
j uttat el az onko rmźnyzat tészére.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az onkormźnyzat elfogadja az Alapítvány szeruóďés aLapjánvégzettmunkáját.
A döntés pénzllgyí fedęzetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirnyezet
A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváros onkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szerve-
zeti és Mfüödési Szabá|yzatfuőI szőIő 3612014. cKI.06.) onkormányzatirende|et 7. melléklet2. I.7.
pontja szerint az Emberi Eľőforľás Bizottság đoĺt az onkoľmányzat koznevelési, ktizművelődési,
kultuľális, sport, egészségügyi, szociáIis' gyermekvédelmi feladatok el|átása táľgykörbe tartoző
szęrzođéses paľtner tevékenységéről szóló beszámolój ának elfogad ásárőI.
Kéľem az alábbi hatáľ o zati j av asl at e lfo gadás át.

H:atá.ľozati javaslat

.120|5 év. (XI. 4.). szánű embeľi eľőforľás bizottsági hatźnozat:

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Leonaľdo 41 Alapítvány 2015.I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0T5' novembeľ 4.

A lakosság széles körét érintő dĺintések esętén az előterjesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
mőđjźra: honlapon

A dcjntés végľehajtásátvégzo szervezetiegység: Humĺínszotgáltatási Ügyosztály

Budapest, 20|5. október 26.

,ł. 3"u Ll.t^,!-'-\
dr. Bojsza Kĺisztina
ĺjgyosńá|yvezetó

KÉszÍrprrB : HuIrĺÁNszoLGÁLTATÁSl ÜcyoszľÁrv
LpÍRr,t: NovÁr Ilvĺnľ HupĺÁľKAPCSoLATI Inooł
PÉľzÜcu FEDEZETET IcÉNvpI-iNtMJEI'lytl, IGAZoLÁS: ?.t--.-.: ( ...----\
Jocr KoNTRoLL: .af -
ElleNi3lzre: ,, { , 'í t
,/4 16r!,á/ ".,-,2/DR. MESZÁR EPJKA /ĺĺlBcyzo /

JOVAHAGYTA:

ZuzJ fu--ś."-?.*.
JEGYZO

ranrós ľÁvoLLÉrÉeEN
on. MÉszÁnEzurĺ

a'lĺEcyzo

Zpľrel oszrÁą
AZ EMBERI Enor.onnÁs BlzorrsÁc BI-NorpÍ" !'



ľl oy/al L ĺ,
0q.lĺl |złĺĺ

szteĺt Humánszotgáĺtatási Ügyosztály!

A Leonardo 41 Alapíwány és a Józsefuárosi onkormányzat kozcjtt |éirejött közmĹjve|ődési

megá||apodás értelmében, az A|apítvány á|ta| vállalt ktltelezettségek közü| az alábbÍak

megvalósításáróľ tudunk beszámólni 2015 I. félévében:

A Pól utcai fiúl< közoKatási programra ebben a félévbell ig az e|váĺt mennyĺségbcn
je|entkeztek isko|ák. Május hónapban majdnem minden napra jutott mĺnĺmurn egy

oKatási program. Ebben a szezonban is a ,,klasszik,' program volt a kedvenc, a

drámapedagógiai fogtalkozások meĺ|ett a |ézerharc, mint csapatépítő e|em ĺs fontos
szerephez jutott.

- A Quizníght továbbra is sikeresen műkodik, a Grund már bizonyítottan az egyik

tegnépszerűbb he|yszín, hiszen a játékra fog|a|ható asztaIok fogla|ási idejének rekordját

mĺ tatjuk, f7 másodperccel.

- Hepp Színház, minden hétfő este bĺrtokba veszi a Goog|e Ground nagytermét, ahol

változó létszámma|, de szuper hangulatban taľtanak improvizációs trénÍngeket.

- A Grundon a közösségi é|et sokkal aktívabb, héľő|-hétre eg.li,e tobb k|ubesemények

biztosítunk helyszínt kÜ|öntermeinkbo;.l. iĺĺinden kedden jon a Rotaraď C|ub (Egy k|ub'

ame|y mindenki számára ĺlyiiott. Tagjait ktj|önboző érdek|ődési körű, 18 és 30 év

kozötti fiatat fe|nőttek a|kotját o|yan fiúk és |ányok, akik át|agon fe|ü|ĺen elhívatottak
munkájuk és k.dzösségĺ tevék.en,vséguk terri|etén és vá|la|.ják a humanĺtárĺus szoĺgá|atot'

o|yan fiata|ok csoportja, akík szabadidejtikben azon munkálkodnak, hogy hasznos

tagjai legyenek a he|yĺ ktizosségeknet segĺtséget nyújtsanak a rászoru|óknak ĺás

jobban megismerjék a vĺ|águnkat.), va|amint kéthavonta foglaí küĺontermet a

Mályvaviľág Klub is, akĺk a méhnyakrákbó| fe|épÜlt nőknek készrilnek programokka|,

e|őadókka| (p|. Csernus Imre). Szintén heti rendszerességge| járnak hozzánk nyeĺvi

kurzusokat szervező ktizösségek, az EPAM Beeľ Lesson.je (angol) megje|ent a

spanyol is, rnint tanu|ható ĺdegen nye|v egy másik csapat szervezésében' Munkájukhoz

az ingyenes terembérlet melĺett technĺkai eszközoket (ĺnternet, projektor) is

biztosítunk.

Tavasszal csapatépítő jel|eggel rendezvényt szerueztÜnk a Józsefuárosĺ Egyesített

Bölcsődék megbízásábó|' A do|gozók közrj| mĺndenkit vendégĹiI Iáttunt az

intézményvezetésLől a karbantaftókon és takarítókon át a gyermekekke| fogla|kozó

kisgyermeknevelőkig. Egy éIményekben gazdag napottöttottÜnk e| együtt, me|y során

a részLvevők megismerkedhetĽek a digĺtáĺis viĺággaĺ, a Goog|e szo|gáĺtatásaiva|.

osszegyűjtottÜnk hasznos, gyermekneve|éssel kapcsolatos tippeket tapaszta|atokat a

gyerekek kedvenc verseĺt és mondókáit. A ľendezvényrő| még a nyár végén is pozĺtív

visszaje|zéseket kaptunk.

A Steam-up programunk új lendü|etet adott a start-up vl|ágnak' Va|ner Szabolcs

vezetéséve| az év e|ején a Digĺta| Factory Kft. költdzĺĺtĽ be az épÜ|et eĺső eme|etén
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kia1akított oktatónkba. Az első negyedévben egy intenzĺv szakrnai programot csĺná|tak

végig, melyben mi is parřrerek vo|tunt már a kezdetektőĺ.

Eĺkezdődott egy egyÜttmĹikodés, a Nemzeti innovációs Hivata|lal, amivel a te$es.

magyar stań-up ökoszisztémára va|ó hatás már egy karnyĺijtásnyira kerütt. Egy t]j

pályázat kiírását velünk Va|idáltatták. Abbó| a szempontbó| vizsgá|tuk, hogy mennyĺre

|esz hasznos eZ a cé|kozönségÜk számára. Tehát, már az előkészü[etekben is részt

vettünk.

ĺhff^
Tisztele|teĺ:

Mann Dániel

Kuraióriumi eĺnök


