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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi ÖnkormányzatKépviselő-testületének
Embeľi Erőfoľrás Bizottsága
eloterjesztő neve: dr. Bojsza Krisztina Humánszol gáltatásilJgyosztźůyvezető

.. . ..s2. napirend

ELŐTERJEsZTÉs
, az Emberi Eľőforrás Bizottság 2016. november 30-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Leonaľdo 41 Alapítvány 2016.I. fé|évi tevékenységéľől szó|ó beszámoló
eIfogadásáľa

Előterjesztő: dr. Bojsza Kľisztina ügyosztályvezető
Készítette: Pokornyi Viktóľia, dr. Maracskó Brigitta Humánszolgáitatási Ügyosztály
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A d ö nté s e l fo gad ásáh oz e gy szerú szav azattöbb s é g szüks é ge s.

Melléklet: l db
Tisztelt Embeľi Eľőforrás Bizottság!

L Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testiilete 53/2009. (II. 25.) széműhatátozatálban
dcintött arľól, hogy közművelődési megállapodást köt a Leonardo 41 Alapítvánnyal (székhely:
l082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 41., nyilvántartási szőm:01-01-0009595,a továbbiakban:
Alapítvány), az onkoľmźnyzat közművelődési feladatainak végrehajtása érdekében. A szęrzodés
f009' mźrcius ll-én keriilt a|áírásra, és határozatlan időre szól, melynek keretében a Felek
együttműködnek a Józsefoáľos szellemi vonzerejének' lakosságmeýartő képességének növelése, a
civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerületi lakosok
éIetesélyeinek, é|etminőségének javítása érdekében. A megállapodás keretében az Alapítvány
vállaIta:
- ahźúränyos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
- részt vállal a kerület kulturális éľtékęinek, hagyományainak feltáľásában, ffiog-

ismertetetésében, ápo|źlsában, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységében,
- a gyeľmekek és fratalok művelődési, művészeti és közösségi életének felpezsdítését,
- a kerület kĺiľnyezeti, szellemi, művészeti értékeinek gazdagításźt, a helyi miĺvelődési szokások

gondozźsé.]',
. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi' kultúrák megismeľtetését,

gyarapítását, a különbözoku|tirákkcjzötti kapcso|atok kiépítését és fęnntaľtását.

Az A|apitvány megkĹildte a f0|6.I. félévi beszámolój źÍ, me|y az előterjesztés mellékletét képezi.
Az A|apítvtlny a kĺizműve|ődési megállapodás alapján anyagi támogatásban nem ľészesiil, ęzért az
alapszabá|yzatźtban és a megállapodásban rögzített tevékenységeket anyagi lehetőségei szerint
valósítja meg, melyrő| a beszámolót Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testület
Humánszolgá|tatási Bizottsźtgźnak 1082/2011. (xI.30.) számű hatátozatának ajźnlása alapjźn
készíti (tevékenység bemutatása, józsefváľosi lakosok részvétele a szervezet rendęzvényein,
önkéntes munkát végez a kerület lakossága érdekében).

Az A|apítvźny vezetoi továbbra is sikeresnek ítélik a Quiznight és a Pál utcai ťrúk témájri
progIamot. A Pá| utcai fiúk közoktatási pľogram továbbra is szolgálja a gyerekek míĺvelődési és
művészeti érdeklődésének kielégítését különböző foglalkozások révén. Az A|apítvány a Hepp
Színház keretében - melynek a Google Ground nagýeľme ad otthont - heti ľendszerességgel
improvizációs tľéningeket tart, ami nagyban hozzźĄárul a helyi művelődési szokások életben
tartásához. A Grund több klubeseménynek szo|gá| helyszínéül, ami elősegíti a közösségi élet
felpezsdítését, me|yek működéséhez az A|apítvźny tárgyi feltételeket is biĺosít. A Ringató
családi művészeti program hetente nyújt felnőttek és gyermekek számára egyaráĺtjátékos, zenés
pľogľamlehetőséget' mely a kismamák körében is nagy népszerűségnék örvend.

Az A\apítvány az onkormányzat á|ta| 2016. évben kiírt pá|yäzataira nem adott be támogatási
kérelmet.
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Fenti ek a\apján j avaso lom az A|apítv ány f0 I 6.I. félévi be számo lój ának e lfo ga dásźt.

II. A beteľjesztés indoka
Az A|apítvánnya| megkötött megállapodás 11. pontja e|őírja, hogy az Alapítvány évente két
alkalommal írásos beszámolót juttat el az onkormányzat tészéte, indokolt, hogy az I. félévi
tevékenységľől szó|ó beszámoló e|fogadásárő| a Bizottsźę 20|6. november 30-i Ĺilésén döntést
hozzon.

III. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása
A döntés cé|ja, hogy az onkoľmányzat elfogadja az A|apitvény szerzodés a|apjźnvégzett2016.
év I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet 
.A Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuáľos onkormányzat Képvisęlő-testület és Szęrvei

Szervezeti és Működési Szabályzatáłtő| sző|ő 36/f0l4. (XI.06.) tinkormányzati rende|et 7.
mel|éklet 2.I.7 ' pontja szerint az Embeľi Erőforľás Bizottság dönt az onkormányzat köznevelési,
közművelődési, kulturális, spoľt, egészségiigyi, szociális, gyeľmekvédelmi feladatok ę||átása
tárgyk<lrbe tartoző szerződéses paľtner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Kérem az a|ábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javas|at

,/20|6 év. (XI.30). számű Emberi Erőforrás bizottságihatátozat:

Az Emberi Eľőforľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Leonardo 41 A|apíwény (székhely:
1082 Budapest, Leonaľdo utca 4I., nyilvántaľkási sztlm: 01-01-0009595) 20|6. I. félévi
tevékenységéľol szóló beszámolóját.

Fęle|ős: polgármester
Határidő: 2016. novembęľ 30.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|oterjesztés előkészítőjének javas|ata a
közzététe| mó dj áľa : honlapon
A döntés végrehajtásźlt végzo szervezeti egység: Humánszol gőlrtatásiIJgyosztźiy

Budapest, 2016. november 22.
ł 8"u Lł^,',9Ę
dr. Bojsza Krisztiňa
ugyosztáiyvezető
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határozatában döntcitt arró|, hogy közműve|ődési megál|apodást k<it a Leonardo 41
A|apíNánnya| az Önkormányzat közműve|ődési feladatainak végrehajtása érdekében' A
szeaődés 2009. március 11.én került a|áí'ásra és határozaüan időre vól, meĺynek keretében
a Fe|ek egyiiťtműködnek ]ózsefuáros szel|emi vonzeĘénet |akosságmegtaľtó képességének
nóve|ése, a civĺ| társada|om ku|turá|is önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerü|etĺ
lakosbk é|etesélyeinek' életminőségének javÍtása érdekében' A megál|apodás keretében az
A|apívány válIaIta:

- a hátrányos he|yzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését.

- résď' vá|la| a kerület kulturá|is értékeinet hagyományainak feltárásaban, meg-
ismertetetésében, ápo|ásában, kiemelkedő vemé|yiségeinek értéKeremtő tevékenységében,

- a gyermekek és fiata|ok művelődési, művészeti es kozösségi é|etének fe|pezsdítését,

- a kerijlet környezeti, sze|lemi, művészeti éľtékeĺnek' gazdagítását a he|yi műve|ődési
szokások gondozását,

. azegyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi ku|túrák megismertetését
gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcso|atok kiépítését és fenntaftását'

A Leonardo 41 Alapítvány és a Józsefuárosi Onkormányzat között |étrejött közmijve|ődési
megá||apodás értelmében, az A|apíWány á|tal válla|t kötelezettségek közü| az a|ábbiak
megva|ósításáró| tudunk beszámo|ni 2016 I' félévében ;

- A PáI utcai fiúk közoktatási program ebben a fé|évben is nagy népszerűségnek
örvendett, majdnem minden májusi napra jutott minimum egy fogla|kozás. A tavassza|.
kicsit több mint fé|ezer kisdiák jutott e| hozzánk, főleg Budapestrő|, de szép számban
érkeztek vidékről. A program továbbra ĺs szo|gálja a gyerekek műve|ődési és művészeti
érdek|ődésének kie|égítését. A ,,klasszik'' fogla|kozás a |egsikeresebb, amĺ a
drámapedagógiaĺ fog|a|kozás me||ett interaktív kézműves programot és |ézerharc
játékot is tarta|maz,

- A Quiznight (az ango|szász területeken méltán népszerű pubquiz (magyaru| bárkvíz,
vagy kocsmakvíz) míiĺaj magyarorszáoi vá|tozata, A' iáték -mint a neve is mutatia-
a|apvetően egy kvÍzjáték, amit jel|emzően bárokban, kávézókban, pubokban taŔunk
minden héten, és az itthon népszerű kvĺzjátékokka| szemben nem egyéni játékosok

nevezhetnek, hanem csapatok versenyeznek egymással' A nyeremény je||emzően a

kvíznek otLhont adő szórakozőhe|y á|tat biztosított értékes ita|nyeremény, amit a

nyertes csapatok a játék végén fogyaszthatnak e|.) tavassza| fo|ytatta a tava|y őssze|

megkezdett sĺkeres szezonját. Je|enleg 6 országban, 26 városban 45 heĺyszínen közeĺ
3 500 fő játszĺk minden hétfőn' A Grund főľeg józsefuárosi játékosok cé|ponLja,
vé|eményünk szerint a vendégek 80%-át ők a|kotják. A program jó| szolgá|ja a

kÜĺö n böző ku |tú rák ktizotti kapcso| at erősítését, fen nta rtását'
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Hepp Színház (A Hepp! Színház professzionális, improvizációva| fog|a|kozó színészet
a|kotót rögtönzésre épülő előadások, performanszok, kcinyvet tréningek
gyűjteménye.) minden hétíő este bĺrtokba veszi a Google Ground nagytermét, aho|

változó létszámmal, de szuper hangulatban tartanak ímprovizációs tréningeket. A heĺyi
műveĺődési szokások é|etben taľtását is szo|gálja. A látogatók negyďe a kerületbő|
érkezik.

A Grundon a kózösségĺ é|et sokka| aKívabb. héEől-hétre egyre több k|ubesemények
biztosÍtunk helyszínt kÜ|öntermeinkben. Minden kedden jön a Rotaract Club (Egy
k|ub, ame|y mindenki számára nyitott. Tagjait kÜ|önbĺjző érdek|ődési köľű, 18 es 30 év
közötti fiata| felnőttek a|kotját o|yan fiúk és lányot akik átlagon felü|ien e|hívatottak
munkájuk és közösségitevékenységük területén és vá||alják a humanitárius szolgá|atot.
o|yan fiata|ok csopoĘa, akik szabadidejükben azon munká|kodnak, hogy hasznos
tagjai |egyenek a he|ý közösségeknet segíEéget nyújbanak a rászoru|óknak és
jobban megismerjék a vĺlágunkat'), va|amint továbbra ĺs kéthavonta fog|al hozánk
küĺöntermet a Mályvavirág Klub is, akik a méhnyakrákbó| feléptjlt nőknek készülnek
programokka|, tanácsadássa|, eĺőadókka|. Szintén heti rendszerességge| járnak
hozánk nyeĺvi.kuzusokat szervező-krizösségek; az-EPAM (a'Corvin.sétány egyik
software fejlesztő cége) Beer Lesson.je (ango|) megje|ent a spanyo| is, mint tanu|ható
idegen nyelv egy másik csapat szervezésében' Munkájukhoz az ingyenes terembér|et
mellett technikai eszközöket (internet, projektor) is bĺztosÍtunk. Úgy íte|jtjk meg, hogy
ezze| közösségÍ é|etének fe|pezsdítését is szolgá|juk. A tanu|ók között sok józsefu.árosi

lakos akad.
Va|amint a |egkisebbeket is megszó|Ító Ringató (A Ringató családi művészeti neve|esi
program. Mindeneke|őtt fontos számunkra a zenei é|ménynyújtás, hogy a résávevő
feĺnőttek és gyerekek áté|jék a közös játék és ének|és örömét.) minden kedden dé|előtt
várja a környékbe|i kismamákat és babákat. Nagy'népszerűségnek örvend a 30 perces
program' í9y a következő évre csoportbővítésen gondo|kodunk. A játszótér vonzeĘe
miatť a kĺirnyéken |évő házakbó| napi szinten 60-65 fő |átogat e| hozzánk (nagyszü|ők
unokákka|, iĺletve kismamák) a Ringatóra pedig á|ta|ában 20 józsefuárosĺ anyuka hozza
el kisgyermekét.
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Kuratóriumi e|nök
Budapest, 2016. oKóber 28'
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