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Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Budapest Fővaros VIII' kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat (továbbiakban: onkoľmáĺyzat) űgy
döntött, hogy a helyi önkormźtnyzatol<ról szóló 20II. évi CLXXXIX törvény 23. $ (5) bekezdésében
foglalt turizmussal, gyeľmekjóléti szolgáltatásokkal, közmiĺvelődési feladatokkal, kerületi sport és

szabadidősport támogatásáva|, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos ĺinkormanyzatí feladatokat
Józsefuaľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) lássa el. A JKN Zľt. ezen
kozszo|gźitatási feladatokat a Budapest Jőzsefuźnosi onkormányzat vagyonfuőI és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorIásaról szóló 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 3. melléklet a|apjźn
L<lztnőIagos joggal |átja e|. Ezen tulmęnően JKN Zrt. az önkoľmányzatkozmuvelődési fe|adatairőI sző|ő

81l20I1. (XII.22.) tĺnkormanyzati rendelet 1. melléklete a|apjźn kĺjzmúvelődési feladatokat ęllátó
gazđasági társaság.

Az onkormźnyzat és a JKN Zrt.kozotthatározottidőre közszolgáltatási szerzodést jött létľe.

A kĺizszolgá|tatási szerzođés 9.1 pontja éľtelmében a KĺjzfeladatE||átő köteles aközfe|adat e||átásárő|

éves j elentést készíteni

A JKN Zrt. abeszámolójáte|készítette, mely jelen előterjesztés melléklete.

A jelentés többek között tarta|mazza a következő pontokat:

NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA
EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
MELLÉKLETEK:
szźtműmelléklet:Kozszo|gáItatásiszerződés2.számumelléklete
számímelléklet: 2016. évi költségvetési terv és tény adatok közötti eltérés
számúmelléklet: 2016. évi szakmai beszĺímoló
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il. A beterjesztés indoka

Józsefuárosi onkormányzat költségvetése alapján meghattttozoÍI kotelező és önként vá||alt
feladatonkénti kĺjzszolgáltatási szĺ'ľződés szerinti kompetwációs elszámolása a 2016-os évben az
alábbiak szeľint alakult:

1. Az eľdei ĺskola, üdültetés szeľvezési feladatai

A f016. évre tervezett kompenzáciő a káptalanfiiľeđi és a magyarkítí táborra vonatkozóan 49 696, 6 e
Ft volt. A teljesített mfüödési kiadás 28 ]93,9 e Ft, a bevétel teljesítése 3 066,I e Ft volt. ĺgy u
tényleges kompenzáció tisszege aľányosan 25 727, 7 e Ft volt a tervęzeÍÍ. 49 696' 6 e Fĺtal szemben'
Elsősorban a fel nem haszĺźit kiilső személyi juttatások és a csökkeĺő rezsi költségek jelentették a terv
és tény közötti 23 968,9 e Ft-os eltérést. f016-barl a szo|gáItatásokat igénybe vevő táborozók nem
jelentkeztek olyan számban, mint ahogy azt előzetesen a tervezętben szerepeltettĹik, így a fel nem
hasznáIt tisszeg, tulkompenzációként jelenik meg az elszámolásban. A feladatot a JKN ZÍt. 2016.
augusztus 1 -jétől végzi.
Az éľtékcsĺjkkenés elszámolásanak leírásából |źthatő, hogy az Üdtiltetési feladat esetében nem
használtunk korľekciós tényezőket.

2. Józsefuáľosi gyeľmekek részéľe oktatás- nevelési intézmények nyáľi szünidei szabadidő

foglalkozás, étkeztetéssel feladatcsopoľt

Atęrvezettkiadás 15 980, 2 eFt, bevételi teľv 300,0 e Ft, kompenzáció összege 15 680,2 eFt volt. A
teljesített kiadás 17 93I,7 eFt, a teljesített bevétel I 268,7 eFt, így a kompenzáciő osszege 16 662,9 ę

Ft, mely a tewezett kompenzációt meghalađja 982, 7 e Ft-ta|, arli a Nyári táborban dolgozó kíséľő
tanárok megbízźsí díjából, valamint azarźłnyosítottirźnyitási k<iltségekbőltevődik össze.
Az éľtékcsökkenés elszámolásának leíľásábő| |átható, hogy a Nyári tábor esetében 1 379, 7 e Ft
ö ssze gben használtunk a korrekció s tényezőket.
A gyeľmektábor sza|<rnai ktlltségei a tervezetten belül maradtak, azonban az irźnyítási költségek
divíziők köztjtti felosztása mía|t a feladatľa jutő arányosított irányítási költség egy tésze hianyként
jelentkezik.
A 109/2016. (V'05.) szźlmt képviselő-testületi hatátozat 9./ a) pontja alapjźn a Józsefuáros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. á|tal szervezett nyári tábort igénybevevő józsefuárosi gyerekek kĺjztil a
rendszeres gyeľmekvédelmi támogatásban részesülők részéľe az étkęńetést ingyenesen biztosítja,
valamirrt a hátrányos helyzetű gyeľmekeknek _ akik nyilatkoztak a nyźlri szĹinidei étkeztetés
igénybevételére - a reggelit és az uzsonnat is téľítésmentesen biztosítja. A bevételek soron nagy<isszegű
bevétęlre tettiink szert, 9 68,7 e Ft-tal meghalađtuk a terv ezett szĺĺmokat.

3. Szociális gondoskodás

Atervezett kiadás 76 I44,7 eFt, atetvezett bevétęl 0 e Ft, a kompenzaciő 76 144,7 e Ft. A kiadás
teljesítése I51945,1 e Ft, a bevételteljesítése 84 913,6 e Ft, így a kompenzáciő 67 031,5 e Ft volt. A
bevételi és kiadási oldalon is jelentkező jelentős eltéľés akozfogla|końatźs miatt történt. Ev kozben az
JKN Zrt. nem kérte módosítani a Kozszolgaltatásí Szerzódés mellékletét (kĺlltségterv) a
közfoglalkońatás folyamatos bonyolítása során' A feladatellźtás a könyvelésben a foglalkoztatási
pľogľamok kĺjzött jelenik meg, azonban a gyakoľlatban külon hatósági szerzőđés alapján láttuk el a
fę1adatot'
A Szociális gondoskodás feladatcsoport esetében a tényleges teljesítés a|apján túl kompenzálás töľtént 9
II3,2 e Ft összegben.
Az Adományok gffitése feladat szak.ĺlai költségei a tervezetten belül maľadtak, azonban az irányitźsi
költségek feladatok kĺjzötti felosztása miatt a fe|adatra júő ańĺyosított iranyítási költség egy része
hiányként jelentkezik. A Fókusz Kĺizpont, a Tehetséggondozó és a Foglalkoztatási programok esetében
a rezsiköltségek, valamint a dologi kiadások megtakaľításai egyensúlyban tartották az irányítási
kciltségek nĺjvekeđésének költségeit, így összességében sikerült megtakarítást eléľnünk.



Az éľtékcsĺjkkenés elszámolásának leírásábőIIátható' hogy a Szociális gondoskodás feladat ellátásnál 5

5 1 8,8 e Ft osszegben használtuk a koľľekciós tényezóket.

4. Kultuľális, közművelődési és tuľizmussal kapcsolatos feladat

Ide tartozik a szabadidő, készségfejlesztési, közösségi pľogľamok, a Z,źsz|llgyĺĺjtemény, a GaIéria, a
ki állítások, lako ssági ktjzmúvelődési feladatok, valami nt a rcndezvények.
Atervezettkiadás 379 089' 8 e Ft, atervezettbevétel5 000,0 e Ft, akompenzáció összege374 089,8 e

Ftvolt.Ateljesítettkiadás332724,7eFt,ateljesítettbevétel 10982,0eFt'igyatényleges
kompenzáció összege 321742,7 e Ft lett.
Az éľtékcsĺjkkenés elszámolásának leírásábő|Iátható, hogy a Kulturális feladatok esetében 6 898, 5 e Ft
összegben használtunk a korrekciós tényezőket.
A kultuľális, közmúvelődési és tuľizmussal kapcsolatos feladatcsoport kiađásain belül a működési
költségeken eszk<jzĺjltiink megtakarítást. A bevételi teľv a béľleti díjat és a belépőket tartaImazta, ezze|
szemben téľítési díjbevétel is teljestilt. A Közcisségi Haz bevételeit is sikerült túlteljesíteni. Az
aĺányosított tényleges kompenzációs igény tisszege 52 347,1 e Ft-tal alacsonyabb lett.

5. Keľůileti, közéleti lap és önkoľmányzatĺ honlap műktidtetése

Ebbe a feladatcsopoľtba taľtozik a Józsefuáľosi Újság, a honlap és a kerületi PR tevékenység. A
tetvezett kiadás 232 857,8 e Ft, atervęzętt bevétel 5 000, 0 e Ft és a tervezett kompenzáciő 227 857, 8 e

Ftvolt.AkiadásteljesítéseI99233,7eFt,ateljesítettbevétel 4053,5eFtlett,ígyatényleges
kompenzációsigény, azeredeti|egteľvezettnéI32677,7 eFt-ta|alacsonyabb, 195 180, 1eFtvolt.
Az értékcsökkenés elszámolásának leírásábőI |átható, hogy a feladatcsopoľt esetében 4 139, 1 e Ft
összegben használtuk a korrekciós tényezőket.

6. Helyi v á||a|kozálsfej lesztést segítő feladatok

Atervezett kiadás 90 642,0 e Ft, ateĺvezett bevétel 15 000, 0 e Ft és a kompenzźrcíő 75 642,1 e Ft volt.
A teljesített kiadás 72 663,8 e Ft, a teljesített bevétel 13 82|,8 e Ft, igy atény|eges kompeĺuáciős, az
eređetileg tewezetrnél 16 800, 1 e Fttal alacsonyabb, 58 841' 9 e Ft volt.
Az éľtékcsökkenés elszámolásának leírásábő| |átható, hogy a feladat esetében 1 379, 7 e Ft összegben
használtuk a korrekciós tényezőket.

7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása

A feladatcsoport teľvezettkiadźsa, mely egyúttal az igényeltkompenzációs összeg is,7 727,8 e Ft volt'
A teljesítés 7 602,6 e Ft volt. A feladat szakmai költségei a tetvezettęn beliil maradtak, azonban az
iranyítási kĺiltségek, feladatok kozötti felosztása miatt, afe|aďatra jutó aľányosított irányítási költség egy
része belső hiányként jelentkezik. Azonban akozuzemi díjak csökkenése miatt, a feladat kompenzálása
túlkompenzálást eľeđményezett. Az éľtékcsökkenés elszámolásanak leíľásźhő| Iźńható, hogy a fe|ađat
esetében 1 379, 7 e Ft összegben használtuk a korľekciós tényezőket.

8. Nemzetiségi ůigyekhez helyszín biztosítás

Taĺsaságunk erre a fę|adatra ktĺltségeket nem tęrvezetI. és nem is könyvelt, költség nem meľĹilt fel. A
nemzetiségi ügyekhez biztosított helyszín biztosításáľa kiadás teljesítést a JKN Zrt. nem mutatott ki, ami
azt jelentí,hogy az eÍTe a feladatra jutó kciltségeket nem osztotta meg.

A közszolgtitatási szeruódés f . számű melléklete tarta|mazza a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt, 2016. évľe vonatkoző tész|etes, felađatcsoportonkénti költségeit és a költségvetési teľvhez
viszonyított eltéľéseket'
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Atewezett kiadás 857 439,5 e Ft, ezen belül aberuházźts 500, 0 e Ft, atewezett bevétel 30 600, 1 e Ft,
a kompenzácíő 826 839,4 e Ft. A teljesített kiadás 810 895, 8 e Ft, ezęn beltil aberuházás 0 e Ft, a
teljesített bevétel I18 I32,1 e Ft, így a ténylegesen felhaszná|tkompenzáció összege I34 075,7 eFt-ta|
alacsonyabb,692 763,7 e Ft lett.

A JKN Zrt. ĺem rendelkezik likviditási pľoblémával, k<ĺltséghatékonyan mfüödik, ezt támasztja aIá a

teľv- és tényadatok közötti ktilcinbség is. A kompenzáciőbanaz értékcsökkenés elszámolásľa keriilt, oly
módon, Ircgy a:z értékcstjkkerres térrylegeserr a feladatlrál ta|áIbato eszközökľe keľül elszámolásľa. A
Józsefuárosi Kcizösségeiért NZrt. iľanyítási költségei arźtĺyosítva a feladatok között keľült felosztásľa
összesen 86 461 ,8 e Ft összegben, a vetítési alap 1/1 5, melyet a feladatonként számoltunk el.

ilI. A diintés célja' pénzůigyi hatása

A dtjntés céIja a 2016. évi éves jelentés elfogadása. A dcjntés pérzngyi hatása, hogy a támogatás

elszámolásźnáIvisszafizetési kötelezettsége keletkezik a JKN Zrt.-rĺek. A Kcĺzszolgźitatźsi szeľződésben
meghatározott éves, fel nem hasznźit összeget |34 075, 7 e Ft-ot, az onkormányzat részére az éves
jelentés elfogadását kĺjvetően a Társaság visszaťtzeti. A2017. évi eredeti költségvetésben visszafizetési
kötelezettségként önként váIla|t feladatoknál ] I .440 ,0 e Ft, kötele ző fe|adatokÍIáI 3 .940,0 e Ft (összesen

75.380,0 e Ft) kertilt megtervezésre' a kiilĺjnbozet 58.695,7 Ft,

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyoĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jog gyakorlásaľól sző|ő 6612012. (XII.l3.) önkormanyzati ręndelet 49. $ (3) bekezdésén alapul: ,,Az (1)

és (2) bekezdésbenfeĺ nem sorolt onkormányzat tulajdonosi résmételével műkodő gazdasági társaságok
tekintetében a tagot megiĺlető jogokat a Váľosgazdĺźlkodási ,!s P,énzügli Bizottság gyakorolja.',

Fentieka|apjánkéremazaIábbihatźltozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság źńruhźľzott hatáskörében e|járva, mint a Józsefuáľos
Közosségeiéĺt NonpľofitZrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dtint, hogy

1. elfogadja a Jőzsefváros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. évęsjelentését a2016. évi közszo|gá|tatásí
szerzódés keretében ellátott feladatokľól, a támogatás felhasználásľól, valamint annak
elszámolásáľó1.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017 . ápĺIis 26.

2. felkéri a Jőzsefvźľos Közösségeiért Nonprof,rt Zrt.-t,hogy az 1. pontban elfogadott elszámolás
a|apjźnI34 075 749,-Ftaz onkormányzatrészétę történő visszaťlzetése iľánt intézkedjen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a döntést kĺjvető 15 napon belül

A döntés végľehajtását végzó szęrvezeti egység: Iőzsefvéľos Közosségeiéľt Nonpľof,rt Zrt,,
G azđá|ko dás i Ü gyo sztály
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A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|oteqesztés előkészítőjének javasIata akiłzzététe|
mődiźra: nem indokolt hfudetľjźźbIźn honlapon

Budapest, 2017 . április 20. ś."š.'jĺ#.#fr.}!íiffi
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l. ÁlrłúNos eevrzĺĺÉs

A tórsasóg cégneve:

J ózsefvá ros Közösségeí é rt Nonpr of ít Ző rtkö ríien ttűködő Részvénytá rsa sóg

A társaság rcividített cégneve: Józsefváros Közösségeiért NZrt.

A társaság székhelye: ,|084 Budapest, Mátyás tér 15.

A társaság atapítója: Budapest Fővóros Vttt. kerüIet Józsefvárosi önkormányzat

ttűködési feladatok, alap feladatellátős:

- Adatszotgáttatás
- Központi kcĺttségvetés kezelése
- Hivatalos levetezés
- Közijzemek és egyéb központi szotgáttatások koordinálása
- Hatósági Ügyintézés
- Gépjárműftottakezelés
- Bérszámfejtés
- TB kifizetőhety működtetés
. Fogtatkoztatottak béren kívüti juttatásának kezelése
- Munka-, és megbízási szerződések elkészítése
- Jogi kontrotl
- Vagyonvédelem
- Műszaki-, és technikai fetügyetet
. Beszámotóketkészítése
- Számlakiáttítás
- Számla kontroll
- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartásokvezetése
- Szerződések elkészítése, nyilvántartása
- Etőterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
- Beszerzések, közbeszerzéseklebonyolítása
- Folyamatos jogszabátykövetés
- Kcinyvetés
- Házi pénztár kezelése
- Kozfoglalkoztatással kapcsolatos teljes k<irű Ügyintézés
- Határozatoknyilvántartása
- Nyitvánosságbiztosítása
- PénzÜgyi kontroll divíziók stabil működéséhez
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l|. NlľunÁllÁrar^ĄuľłrÁsł

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kerÜletben

nincs versenytársa, egyediitáttó tevékenységeket fotytat. Az NZrt. műkcidésének kialakítása

azért volt fontos, hogy a beolvadó társaságok feladatainak összessége megfelelő irányítás atatt

tudjon működni.

A Nonprofit Zrt. feladatcsoportjai :

1. Erdei iskola, üdÜltetési és szervezési feladatok

Az üdÜttetési divízió tátja et a józsefvárosi gyermekek, önkormányzati dolgozók üdÜttetését.

Helyszínt biztosít tanulók erdei iskolai táboroztatásához.

A Balatonatmádi- Káptatanfüreden tatátható GyermekÜdi.jtő terÜtetén 20,|5. nyarátót fetújítási

munkálatok folynak.

A Magyarkúti Erdei |skola programjai egyre népszerűbbek és folyamatosan bővÜlnek, azonban

sajnos a táborozó gyerekek száma csökken. A tábor Üzemeltetésére, illetve az iskolai tanéven

kívüli hasznosítására kÜtső váttalkozást vontunk be.

Maolarkút Mennyiśgi egýsg(db)

T átboroző c soportok szama 7 9 28.57Yo

syerękek száma 234 263 12,39yo
vęndég éiszakák szźtma NA r072
kisérő személvek száma f4 26 8,33yo

Kápta!anfĹired

T äboroző csoportok szama l0 9 -10,00%ő

sverekek száma 310 309 -0,32%ő

vendég éiszakźtkszáma NA r3f4
kisérő személvek szźlĺna f7 31 14-8r%;o

*az összehasontító adatok nem relevánsak, a feladat átvétete 20í6. 08. 0í.jétől történt.

2. Józsefvárosi Gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szi.jnidei

szabadidő foglalkoztatás étkeztetésseI egyÜtt

ldén citödik atkalommat hirdettük meg a nyári napközis tábort, 6.14 éves korú, józsefvárosi

lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló gyermekek számára.

2016. június 16-án indult a 10 héten át tartó tábor, ahol ó csoportban, 12 gyermekfelügyelő,



6 áttandó programkoordinátor biztosított tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek

számára. 2016-ban 177 fő gyermek jelentkezett, mely napi szinten 120 gyermek részvétel'ét
jelentette.

3. Szociális gondoskodás, mely alá az adományok, a foglalkoztatást elősegítő

programok, közfoglalkoztatás feladatok tartoznak

* 2015. évben az tł1NP lll.-ban megvalósulő programok ótszervezésre kerüItek, így az

összehasonlí tó eredmény nem értéke lhető.

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok

Az NZrt. Közcisségi Ház divíziőja fogtatkozik a kerÜtetben étő fetnőttek és gyermekek, szociátis

és közösségi fetzárkóztatásával. Gazdátkodását tekintve a 2016 évben több rendeanény,

program és feladat került megrendezésre ezzel arányosan a köttségek is növekedést mutatnak.

* 2015. évben az lÄNP lll.-ban megvalósuló programok átszervezésre kerüItek, így az

összehasonlí tó eredmény nem értéke lhetó

A Galéria diviziő folyamatosan törekszik az érdektődők számára változatos, színvonalas

programokat nyújtani. A rendezvények többsége ingyenesen látogatható, ezzel is még több

érdektődőt vonz be, évről évre megújutó programkínálatuk egyre nagyobb tátogatottságnak

örvend.



A 7ászlógyűjtemény évek óta folyamatos látogatottsággat működik, gazdátkodása

kiegyensútyozott.

Zálsz|ősv(|iteménv

Kiállítások J 5 67% tr43 3330 19T%

Előadások 9 1l 22% 886 1045 t8%

Fizetős 0 0 0 0

Ingyenes t2 t6 33% 2029 4375 rr6%

Rendezvényszervezési divízió számos új, és programkínátatát tekintve,

eseményt szervezett a 201ó-os évben, ennek kcivetkeztében a kcittségeik

meglévő áttami és ön kormányzati rendezvények ki bővi.j ltek.

színvonalasabb

növekedtek. A

5. Helyi vállatkozásfejlesztést segÍtő feladat

A H í 3 Divízió tevékenysége nyomán tétrejövő új váttatkozások száma 20,t6-ban ,| 6 db vo[t. Az

új váll'atkozásokat egyrészt a Divízióba inkubáttként vagy munkaállomás használóként

bekerÜtő magánszemétyek hozzák [étre, másrészt az áttáskeresők számára rendszeresen

indított ,,vál[a[kozóvá vátást etősegítő támogatás'' elnyerésére felkészítő üzteti terv író

tréningek résztvevői atapították.



Mennyiségi egység ĺdb| Résztvevők száma {fő)

Vá||aIkozásfej Iesztés (inkubá|tak + coworkerek) Ĺ) f7 8,00% 63 81 22,22%

Rendezvények, programok zoJ 421 56,5r% 10 03s 8927 f-49"/o

Úi vá||aIkozások száma 10 lo 60,00%

lII. BÉn És LÉTszÁMGAzDÁLKoDÁsRA VoNATKoZó ADAToK

a) A vezetői cafetéria havi bruttó f7 540 Ft, egyéb áttományú cafetéria bruttó 14 249 Ft.

b) Egy közfogtalkoztatási program valósult meg a f016. évben, átlagosan 75 fő

közfogtatkoztatott került foglatkoztatásra, átlagos bérÜk havonta 6 246 376 Ft.

c) Kcjzérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket,

metyrőt igazolást is áttítunk ki Kormányrendelet atapján. Ezzel az igazolással a

Fog|'alkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ettátásában

részesül.ők tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem

szűnik meg a fenti ettátások fotyósítása. 2016. évben 7 embert fogadtunk ityen cétbót.

Ennek keretében az intézményinkben kisegítő tevékenységet folytattak, melyek

áttatában a következők voltak:

- udvartĺsztántartása,

- terem rendezés (fetügyetettet)

- raktár rendezés,

- takarításifeladatok,

- sportudvarok rendben tartása a nyári tábor ideje atatt,

- kisebb karbantartási feladatok ettátása

d) 20í6-ban 18 szabátysértőt fogadtunk. Az eloző évhez képest a létszám csökkent,

viszont a nálunk jelentkező szabálysértőkre kiszabott óraszámok jóval magasabbak,

így a tedotgozási idő ethúzódik egy - egy főnét. A tétszám szinte folyamatosan fel volt

töltve, és volt olyan személy, akinek tĺibb, egymást követő, kétszáz órát is meghatadó

kiszabott közérdekű munkát kellett ledolgoznia.



e) Főáttású fogla[koztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként:

Éwes átlag Havi átlag
Kiállítás trér | 4ss92a6 379 947.

|éĺszám:fő 2
Galéria bér l í.7 í'ao ooo 7' 43a.66Ž

|érszám:fő 5
H1-3 bér l I.a a.72 91a r sL4 4ao

|éxszám:fő 7
Kř<FI bér l 59 739 so() 4 974 292

|érszám:fć5 L9
Rendezwénv bér l 

'.3 
6a.a 26s a a34 455

|éĺszám:fő 4
Úisag, bér | 2() a7a a55 Ĺ 739 g()s

|étszám:fő 6
Adománrz bér | z?aoooo 234.667

|étszám:fő a
Honlap bér | 4a9oooo 349 Ĺ67

|ét,szám:Íő L
Bárka bér l 3577ooo 294 OA3

|érszám:fő 2
Magrzarkút béľ | zo92539 594 ()45

|étszám:fő 3
Fókusz bér | 3 ltazí-a 259 452

|étszám:fő 1
közfoglalko ztatás bér | 74956506 6 246 376

|ét,szám:fő ao
Foqlalkoztatás i bér | 1-9 a-75 aga Ĺ 597 992

|ét,szám:fő 7
PR bér l 363()()()() 302 50()

|éĺszám:fő t_

Zász|ő bér l s666ooo 3()5 5()()
|étszám:fő 2

A társaság áttag fogtalkoztatotti létszáma 20í6-ban 59 fő vott.

f) Megbízási jogvĺszonyban foglalkoztatottak adatai feladatonként:
Eves áťlag

Kĺállíťás z600oc)
lélt,szá'm 5

a-iszteletdíi reryéb) Ĺ7 ao6 957
|étsz,á.Ín a5

Galéria 755 OOO
létszám L4

r{ l_3 -24<) 564
létszáIn -4

KKH 7 7LO ()94-
létszáln aĄ

R.endezvénv 5 032 724
léťszá|n 39

tJiság L4 672 000
létszám 89

Pá'l\.á'zaĚ a50 000
létszám 2

Í<álctal anfti ređ a- 44() <)O<)
létszáln 37

Honlap 2, a)5+ ()()O
létszáIn 30

E|á r}<a 390 000
letsza|n 7

Ivlaryarkut L 777 593
létszá'm 1_3

FOKUSZ 4 LAz 373
létszá.rn z+5

NÍ\zári Eábor 3 864 5a--7
teEsza|n 56

Foglalkoztatási pr. 2, 597 755
létszám 29

ht



lV. KölĺsÉcelszÁłtolÁs rĺlłoĺĺoNxÉHr

1. Az erdei iskola, Üdültetés szervezési feladatai

A 2016. évre tervezett kompenzóció a kóptalanfüredi és a magyark(lti tóborra vonatkozóan

49 696,6 e Ft volt. A teljesített míjködési kiadás 28 793,9 e Ft, a bevétel teljesítése 3 066,1

e Ft volt. ĺgy a tényleges kompenzáció összege arányosan 25 727,7 e Ft volt ą tervezett 49

696,6 e Ft-tal szemben. Elsősorban a fel nem használt küIső szeméIyi juttatósok és a csökkenő

rezsi költségek jelentették a terv és tény kijztjtti 23 968,9 e Ft-os eltérést.2016-ban a

szolgáItatásokat igénybe vevő táborozók nem jelentkeztek olyan számban, mint ahogy azt

előzetesen a tervezetben szerepeltettük, így a fel nem hasznólt összeg, tĹllkompenzócióként

jelenik meg az elszámolásban.

Me8nevezé5
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tsszMagyarkút KáptaIar

f€|adat besoro|ása önként vá||a|t fea. łinként vá||a|t fea'

Teru Tény Maradvány Teru Tény Maradvány Tery Tény MaÍadvány
Kiedás o

Közvet|en kö|tségek o
szemétyi iufutások

Fo8|aIkoztatoftak szemé|yi
iuftatáseĺ 7 057 443 7 699 238 -64L 751 2 612 346 f4 oo0 z saa 341 9 669 af9 7 72323t 1- 946 Sg

Kü|ső szemé|yi juttatások (

m.!hí7á<i dĺiäk} ta77 593 11 150 440 I 440 00( 9 7LO 441 L9 7ra ZA5 3 317 59! L6 400 69t
Reorezentáció, kŕiItséft ér|tések l, 745 0()c 320 00( 2 105 00( 2 105 00(
M u n kó tutót E rhe lő ió rut é kok 4 r-66 494 24íJ4979 z 990 3al 7 s49 23ę f 796 932 4 752 30/

Dotodl klddósok
650 000 719 z 29L Z/: 3 125 ()()r 9oz atu z zzz 15ŕ

Anyagbeszerzés
készIetbesferzés 750 000 315 238 168 33! 975 000 371 905 603 095

EgYéb szoIEá|tatás (takeŕÍtás,

bankktg, könwe|ési díi,
könywizsgá|at, Postaktg' egyéb
igénybeveü szoIgá|tôtás, bér|eti

iÍi ôôwÁh áÁĺÁđi Li.dá< <rh t 6 504 o75 7 31ooą4 62s6 s23 -4 fa7 52 a 4a3 075 13 566 567 -5 083 49t
Rek|ám és pŕopaganda

0
Kerbenteńási költségek 0

Adók (báŕmiIyen jogcÍmen
f|zetett nem bérjáru|éknak

minósü|6 adó) 1 soo oo0 99a27 7 400 17 15 033 15 03! 1 soo ooc 114 460 1 385 14(
ellótóshoz 500 00c 50() 000 500 00(

Íe,úJĺtás o

'''- 
,;:.!ia

Közvetefr kö|Bégek (irányÍtáś|
kô|Bé!ek fe|osztásal o o

szemé|yi jutratás ( fe|ügye|ó
b|7ôtśápi tápôkká| édüfr} 747 500 0 747 50C o 7A7 SOO o 747 SO(

Munkáĺtatót terheló lárulékok 191 363 0 79r 362 o 191 363 191 36!
DoIosi kiadások 39z 5(JU o 392 50t o 392 soo 392 50(

Beruháfá5 (kis és négyénékű
tárryl esfköf vásár|ás) 0

e|ú|ítási kiadások 0
Eńékcsókkenési Ieĺás 0

*)'ł)ł.1i'], KladásokôśgéśFn.. -;: ::! " 37 856-66C 2íJ.426.934 " !'Í.:!ll|^řł:áł zf !4o-Lft .:q 367.9()! słsla:zal !24:.V93939 i, ",: l

BevéteIck 0

BérIetidÍj 314 960 -374 96C 314 95t -314 96(
Be|épő dÍi

Hirdetési díi
Térítési díiek 665 500 433 430 -L67 93C 4 634 b4L -z 5gg tL( 7 135 35( 5 300 14( L667 2A( 6967 4Zl

s2oIgá|tatási dtjak 235 7ĹE -235 7 4 LaZ 791 -4 LaZ 79, 4 41a 51Ś -4 4r8 SL!

l., .: ,665.500 -rt 384 t.ot .:...''.t1.j''ľ:jd. :.4.63448 .1AAZ.OA') ..;:l.:.ř..'.'."l 5 300 14( :i,3 O66:19! :.,,'.','.,.,,.),. :.. 
;

:,-, '':Alut/t.1t kompenzócló ,: '. .. I .'32.1911601 l'9.O41.9261 r::r. {j!-li ,:aq, I 17 505 448 :tai.68s;818 ,:;f:-t. j::1,.,,-. 49 696 64 25721!7Ul ů.'>')

A feladatot az NZrt. 2016, augusztus 1.jétőI végzi.



z, Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szÜnidei

szabadidő foglalkozás, étkeztetésse1 feladatcsoport

A tervezett kiadas 15 980,2 e Ft, bevételi terv 300,0 e Ft, kompenzáció összege 15 680,2

e Ft. A teljesített kiadós 17 931,7 e Ft, o teljesített bevétel 1 268,7 e Ft, így a

kompenzáció összege 16 662,9 e Ft. łv1ely a terveztett kompenzációt meghaladja 982,7 e

Ft-aI ami a Nyóri tóborban dolgozó kísérő tanárok megbízási díjából, valamint az

arónyosí tott i rányí tósi köItsége kbőI tevődi k össze.

c a
c C
a a

tsog|á|kÔztatottak szeńé|yI
Iufratá5aI o C

KÚ|sö szemé|yI luttatások (
métbÍ2áśl dílák) 3 000 000 3 AG4 SLA -464 5a:

c

Dô,ôdI k,ddáśôk
KózozemI dna* C

Anyaao€5zerze5,
ké5fIetbeszerzés o a oaa 065 -a oaa 06!

Egyéb szo|gá|tatás (taka.Ítás,
bankktg, kónwe|é5| dí.i'

kónwlfsaá|at, postaktg' eryéb
lgénybevet s2oIaá|tatás, béŕ|etl

f soB ooa 6 345 S4S

a r
Karbanta.tásI kó|tsé4ek C o

Adók (báŕm||vén logcĺmeń
f|żetett neń bérláruléknak

o
felą da te u átá5 hoz b e.u h á zós C o

o

kózvGtéŘ kü|Béack (|ŕáńy.táŚ| ł Í (
szémé|yl lutátás ( fé|üryé|ő

l 2te oÔ. 1 1Bf 1ąt 70 a7c
305 694 3L7 ZA5 1

Dô|ô'l k|ááá<ôk ą ÔqB 6o. 2 EBr 3e< 2aa 201

C
(

Ertékc5ôkkenésI leÍá5 c L 379 70C L 3?9 70ŕ

,,lr aS 9aO 294 ]: l'7 93ĺ. 71s -'. .. .+-!: -1\ř ..':7'.|

( ( (

C
c t
c C (

ąoo ooo a 264 f1C

I a
' I r: : ;3oo ooo ,41ż|.,.!,./.Ĺ|2ca iĐ f 6 - : .: ,\i.':::|::::a!-:

: 4.q,.ry! x94Peą.ąq? ... : : I
'.'Ĺs6ao:29Ą ' l'a6 662 999



A gyermektábor szakmai költségei a tervezetten belüI maradtak, azonban az irányítási

költségek divíziók közijtti felosztósa miatt a feladatra jutó arónyosított irányítási köItség egy

része be Iső hiónyként j elentkezik.

^109/f016. 
(V.05.) számú KT határozat9.l a) pontja atapján a Józsefváros Közösségeiért

Nonprofit Zrt. által szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi gyerekek közÜt a

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesÜtők részére az étkeztetést ingyenesen

biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek - akik nyilatkoztak a nyári szünidei

étkeztetés igénybevételére - a reggetit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja. A

bevételek soron nagyösszegű bevételre tettünk szert, 968,7 e Ft.al meghaladtuk a tervezett

számokat. Ennek magyarázata, hogy az idei évtől az 1997. évi XXX|. törvény a ,,SzÜnidei

gyermekétkeztetésről'' jogszabáty 21ĺc. s (í ) pontja alapján, áttami támogatásban

részesültek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is, mellyel a tervezésnél még nem

számolhattunk.

3. Szocĺális gondoskodás

A tervezett kiadós 76 144,7 e Ft, a tervezett bevétel 0 e Ft, a kompenzóció 76 144,7 e Ft. A

kiadás teljesítése 151 945,1 e Ft, a bevétel teljesítése 84 913'6 e Ft, így a kompenzáció 67

031 ,5 e Ft volt. A bevételi és kiadási oldalon is jelentkező jelentős eltérés a közfoglalkoztatós

miatt történt. Év közben az NZrt. nem kérte módosítani a KözszolgáItatási Szerződés

mellékletét (köItségterv) a közfoglalkoztatás folyamatos bonyolítósa sorón. A feladatellótós

a könyvelésben a foglakoztatási programok között je|enik meg, azonban a gyakorlatban küIön

hatósógi szerződés alapján látjuk eI a feladatot.

A SzociáIis gondoskodós feladatcsoport esetében a tényleges teljesítés alapján túI

kompenzóIós ttjrtént 9 113,2 e Ft összegben.

Az Adományok gyĹjjtése feladat szakmai költségei a tervezetten beIüI maradtak, azonban az

irányítósi költségekfeladatok közijtti felosztósa miatt a feladatra jutó arányosított irónyítósi /úr?



köItség egy része belső hiányként jelentkezik. A Fókusz Központ, a Tehetséggondozó és a

Foglalkoztatási programok esetében a rezsiköltségek, valamint a dotogi kiadások

megtakarításai egyensúlyban tartották az ĺrányítási köttségek növekedésének köttségeit, így

összességében sikerÜ[t megtakarítást elérnijnk.

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladat

lde tartozik a szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, a Zászlógy(ijtemény, a

Galéria, a kiáIlítások, Iakossógí közműve\odési feladatok, valamint a rendezvények.
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A tervezett kiadós 379 089,8 e Ft, a tervezett bevétel 5 000,0 e Ft, a kompenzóció összege

374 089,8 e Ft volt. A teljesített kiadás 332 724,7 e Ft, a teljesített bevétel 10 982,0 e Ft,

így a tényleges kompenzóció összege 321 742,7 e Ft lett.

Me8nevezés szabddldő, kéÉéqÍejlesztési, kiiz.isségt
progmmok Mútyástér 75,

zószlógyűjtemény 6dlérlo

leledat be$Íolá$ önként vá||alt fe. önként válIa|t fe' köte|erőfea.

Teru TénY MaEdvány Teru Tény MaradvánY Teru TénY MaEdvány

Kiadás

ki'|tsé.ek

szeméIyl iuđaiósok
Fo8|aĺkoztatoft ak 52emé|yi

iunatá$i 69 095 85( 6L92239( 4 195 98C 3 909 54t 246 431 Ĺa534 43' Ĺ7 79205( 742341
Kü|só szeméĺyi jufratások (

10 080 00( 7 999297 2 oao 70 1 215 20( -72I5 20(
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Eryéb 5zoIgáltatás (taka{tás,

bankktg, könwe|ési dÍj.

könriżsgá|at, po*aktg. egyéb

i8énybevett szo|eá|tatás, bérleti
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MeBnevaés K ióI Ítófi h tokosó gi kě zfr üve I ődésl

Íelgdotok
Bó |kd s ziihó z Íeldd dtok összeęn

fe|adat besro|ás kóte|ezó Íea. köte|ezó fea. önként vá||aIt f€a.

TeN Tény Maradvány TEN Tény MaEdýánY TeB Tény Maradván}, TeN tény MaÍadvány

Kiädás
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A kulturáIis, közm(jvelődési és turizmussal kapcsolatos feladatcsoport kiadásain belijl a

működési költségeken eszközöItünk megtakarítást. A bevételi terv a bérleti díjat és a

belépőket tartalmazta, ezzel szemben térítési díjbevétel is teljesüIt. A Közösségi Ház

bevételeit is sikerült t(llteljesíteni. Az orányosított tényleges kompenzóciós igény összege 52

347,1 e Ft-tal alacsonyabb lett.



5. KerÜleti, ktjzéleti tap és önkormányzati honlap működtetése

Ebbe a feladatcsoportba tartozik a Józsefvárosĺ Úiság, a honlap és a kerüIeti PR tevékenység.

A tervezett kiadás 232 857,8 e Ft, a tervezett bevétel 5 000 e Ft és a tervezett kompenzóció

227 857,8 e Ft volt. A kiadós teljesítése 199 233,7 e Ft, a teljesített bevétel4 053,5 e Ft lett,

így a tényleges kompenzációs igény, az eredetileg tervezettnéI 320 677,7 e Ft-tal

alacsonyabb, 195 180,1 e Ft volt.

.;'.' .. ..'; l.'.';'..'...'.. 1' 'i ' 'Kerĺl|edköŕ|etĺllápésönkorináňy.aťhon|ap'm0ködteté* .:'. 'i'. . -:

l]Jsós Honlqp PR tevékeny,ég Öwsen

Íe|ädat b€src|á$ önként vá||a|t Íea. köte|e2óÍea. önkéntvá||a|tfea.
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6. Hetyi vátlatkozásfejlesztést segítő feladatok

A tervezett kiadós 90 ó42'0 e Ft, a tervezett bevétel 15 000 e Ft és a kompenzóció 75 ó42,1

e Ft volt. A teljesített kiadós 72 663,8 e Ft, a teljesített bevétel 1 3 821 ,8 e Ft, így a tényleges

kompenzációs igény, az eredetileg tervezettnéI 16 800,1 e Ft-tal alacsonyabb, 58 841,9 e Ft

volt.

íé|ađat besoŕolá 9 ónként válla|t fea.

Teru Tény Maladvány
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7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása

A feladatcsoport tervezett kiadósa, mely egy(lttal az igényelt kompenzációs összeg is, 7 727,8

e Ft volt. A teljesítés 7 602,6 e Ft volt. A feladat szakmai költségei a tervezetten beIüI

maradtak, azonban az irónyítási köItségek, feladatok közijtti felosztása miatt, a feladatra
jutó arányosított Írónyítósi költség egy része belső hiányként jelentkezik. Azonban a

közüzemi díjak csökknése miatt, a feladat kompenzóIósa t(llkompenzáIást eredményezett.

fé|.d.t b.to'o|áś. kôt€|ező f€a.
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AńYá8besferféś,

Í 254 299 -zsa fgl
EByeo s.ora.tr..as t(aKarrE5,

bankkta, könYve|é5| díJ'
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8. Nemzetiségi Ügyekhez helyszín biztosítás

Tórsasógunk erre a feladatra költségeket nem tervezett és nem is könyvelt, köItség nem

merÍjlt fel. A nemzetiségi ügyekhez biztosított helyszín biztosítósóra kiadós teljesítést az

NZrt. nem mutatott ki, ami azt jelenti, hogy oz erre a feladatra jutó köItségeket nem

osztotta meg.

V. ERrpĺ'rÉNyrK BEMUTATÁSA

A Társaság feladateltátása folyamatos. Az atábbi feladatokat tátja et főbb bontásban:

- Józsefvárosi oktatási- nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő

foglaIkozás

- Erdei tábor és üdijttetés

- Szociálisgondoskodás

Kulturális, közműve[ődési és turizmussal kapcsolatos feladatok eltátása

- KerÜleti közéteti lap, önkormányzati honlap működtetés

- Hetyi vállalkozásfejlesztéssegítése

- Sporttal és szabadidős rendezvényekket kapcsolatos feladatok ettátása

- Nemzetiségi Ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

A feladatettátás eredményét a - Naturátiák bemutatása - tábtázat tartalmazza.

A közszolgáttatási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a Józsefváros Közösségeiért

Nonprofit Zrt. 2016. évre vonatkozó részletes, feladatcsoportonkénti költségeit, és a
köttségvetési tervhez viszonyított eltéréseket.

A tervezett kiadás 857 439,5 e Ft, ezen betÜt a beruházás 500,0 e Ft, a tervezett bevétet 30

ó00,1 e Ft, a kompenzáció 826 839,4 e Ft. A teljesített kiadás 8í0 895,9 e Ft, ezen betüt a

beruházás 0 e Ft, a teljesített bevétel 118 137,4 e Ft, így a ténylegesen felhasznált

kompenzáció összege 134 075,7 e Ft-tal alacsonyabb, 692 763,7 e Ft lett.



Az NZrt. nem rendetkezik tikviditási problémával, költséghatékonyan működik, ezt támasztja

atá a terv. és tényadatok közötti kütönbség is. A Közszolgál'tatási szerződésben

meghatározott éves, fel nem hasznátt összeget 134 075,7 eFt-ot, az tnkormányzat részére

Társaságunk a beszámoló elfogadását követően visszafizeti. Több éve a támogatás

elszámolásánál visszafizetési kötelezettségÜnk keletkezik.

A kompenzációban az értékcsökkenés elszámolásra kerÜlt, oty módon, hogy

értékcsökkenés ténylegesen a feladatná[ talátható eszközökre kerÜl elszámolásra.

Józsefvárosi Közösségeiért NZrt. irányítási köttségei arányosítva a fel'adatok között kerÜtt

felosztásra Ft összegben, a vetítési alap 1/15, melyet a feladatonként számoltunk e[.

Megnevezés
MIindösszesen

fe|adat besoŕo|ása
Teru Tény Maradvány

Kiadás o o
Kl'zvetIen kći|tséqek o o
személvi juttdtások o o

FoBIa Ikoztatottak szemé|yi
iuttatásai 2L7 792 291 263 364 490 -45 572 599

Kü|sC' szemé|yi juttatások (

meEbÍfási dÍiak) 65 422 zAE 47 07Ĺ 
'.aa

18 351 09t
Reprezentáció, kCiItséttérítések 2 1()5 00c o 2 105 00(
Iý,u n kó ltatót terhelő járu lékok 7L 620 938 7() 139 385 14al_ 55:

Dotoąi kÍadőfik c o
K<izüfemi díiak 34 aag 00c 2t Ĺ52a45 L3 736 15!

Anyagbeszerzés,
készletbeszerfés 22L49 534 20 s20752 L 664 741

Egyéb szoIgá |tatás (takarítás,
bankktg, könyve|ési díj,

könywizs8á|at, postaktg, egyéb
igénybevett szoIgá|tatás, bérIeti
díj, egyéb do|oei kiadás, stb.) 369 7,47 757. 2a6065a6Ą a3 081 88;

Rek|ám és propaganda
kiadások c c

Karbantartási kö|tsécek 967 0L6 c 967 oLę
Adók (báŕmiIyen jogcÍmen
fizetett nem bérjáru|éknak

minősü|ő adó) 1 500 000 Ĺ6 ĹĹ3 t23 -14 6A3 Lza
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ffi{F'6;-lq'łFE
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A Társaság központi nyomtatási rendszert alakított ki annak érdekében, hogy csökkentese a

nyomtatási eszközcik karbantartási és beszerzési kĺjttségét. A multifunkcionális eszkiĺz

hatékonyabban dolgozik, elősegítve a gördütékenyebb irodai munkát.

Az NZrt. közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1 mittió forintot meghaladó beszerzések

esetén beszerzési etjárást folytat le. Ađ. etbírátásnál legalacsonyabb összegű

eltenszol.gáltatás minden esetben hangsúlyos értéketési szempont a köttséghatékonyság

érdekében.

A karbantartási feladatok ettátását kcizfoglakoztatottakkal és 1 fo főá|lású vezetővel,

valamĺnt 1 fő karbantartó munkatárssal otdjuk ffi€g, mellyel jelentős köttségeket

takarítottunk meg.

V|. EnĺÉxrlÉs És vÁnHłro ADAToK PRocNoSZT|zÁúsa

Józsefváros Közösségeiért NZrt. törekszik a magas kapacitás kihasználtságára. Ennek

érdekében a kiadások csökkentése mellett a feladatok megvalósításához törekszik saját

munkaváltalóit atkalmazni.

A hatékony működéshez hozzájárul az is, hogy nem csak a működési kĺittségek csökkentése a

fő szempont, hanem a működési hatékonyság növetése is. Fotyamatosan figyelmet fordít az

NZrt. a betső műkĺidésre, szabályozási rendszer áttáthatóságára, szolgáttatás minőségére és

a partnerek etégedettségére.

A köttségek optimalizálása, csökkentése érdekében következetesen folytatni kívánjuk a már

említett beszerzési, kozbeszerzési módszereinket, mely a saját váttatti igények egyre jobb

kiszotgátása érdekében egyszerre épít a már bevált partnerek kapacitásaira, és törekszik az

otcsóbban jobbat, többet elv érvényesítésére. A villamos-energia fogyasztásunk atapján

számításokat végzÜnk, a hatékony energiafelhasználásra törekszünk.



1. Beruházás, felújítás

A társaság telephelyein a következő munkálatok kerültek kivitelezésre.

Ktizösségi Divízió

. ti.jkörterem fetújítása - teljes padlózat lakkozása és a vitágítás cseréje

. oktató teremből új étkező és konyha hetyiség kiatakítása

. szakmai igazgatói iroda átalakítása, festése

. a ház több hetyiségében egészségügyi festés

o földszinti recepciós pult kialakítása

. informatikai hátózat bővítése, nyomvonatak kiépítése, kábelezése

o részlegestetőszigetelés

. irodahetyiség kiatakítása a beköttöző Rendezvényszervezési dĺvízió számára

o PVC padlócsere aHáz termeiben

Sportudvarok (Dankó utca ĺ8., Homok utca 7.)

o kertkerítés és kukatároló kiatakítása

Fókusz Központ (Magdolna utca 47.)

. beázás miatt a megrongátódott fatak és armatúrák javítása

Adományok gyűjtése (Szigony utca 16.)

. elektromos kapcsotók cseréje

Vállalkozásfejlesztési Divízió (Horánszky utca í 3.)

. áramvédelmi kapcsolók teljes cseréje

. az épiitet 3. emeletén tárgyatók padtójának burkolása

. az 1. emeleti iroda leválasztása - gipszkarton fat építése, áram és fényforrások cseréje,

festés, PVC padtó cseréje

KözmÍÍvelődési Divízió (József kłjrút 70.)

. a galéria egész terÜletén festés

. teljes armatúra, villamos áram kapcsotók és főkapcsotók cseréje

Zászlógyíijtemény (József kiirút 68. )

. beázás miatt a pincehelyiség vakotása és festése

o riasztó berendezés cseréje

Kommunikációs Divízió (József kłjrút 59.61.)

. fűtési rendszer javítása, karbantartása



2o15. év
L. zárt kôzbe s zc rués ő rzé s -vé đe le m s zo|gáltatás biztos ítás ára

2015.12-10
'a.2016. február 3-tó1 kezdĆr,dőeĺ száĺľ.ított |2

tközbeszelzés tás (úisás) biztosítására

2016.o1.17

3. N\đtt kőzbeszerués Józsefuáros markegint megielenésének biztosítására (4 éves időtartam
Befektetési és V

2015.12.10
határozĺ:tt' 4 éves időtartamra szól

f. Közbeszerzések

2016. évben közbeszerzési eljóróst tórsasógunk nem bonyolított Ie, az óthúzódó szerződések

miatt 2016-ban előkészüIeteket tettünk a nyomdai szolgóItatások beszerzésére, mely

várhatóan 201 7. márciusóban zóru I.

3. Bevételek, követelések

Az NZrt. a bevételei (bérteti-, térítési-, betépő díjak és egyéb hasznosításból származó

bevételek) a visszatérő partnerek igényei atapján és a felmerÜlt költségek figyelembe

VétetéVet kerÜltek meghatározásra.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Ĺrt 354, 510 Ft összegben rendelkezik kiegyenlítetlen

kĺiveteléssel. A követelés behajtásának érdekében három alkalommat kütd ki fizetési

fetszótítást az NZrt.ó, eredménytelen megkeresést potgári peres eljárás, behajtás követi.

A Kcizösségi divíziónál és a Gatéria divíziónát alkalmazott bérteti díjak meghatározásakor a

környékbeti piaci alapon működő bérlemények árát, elhelyezkedését, felszereltségét Vettiik

figyelembe.

A H13 divíziónát a közmű hozzájárutási díj összegét az épÜtet rezsiköltségeinek

négyzetméterre vetített aránya határozza meg. Valamint figyelembe vettük a hasonló

szolglátatást nyújtó intézmények piaci bérbeadási árait is.

Társaság gazdátkodása takarékossági és ésszerűségi szempontok atapján történik. Az NZrt.

törekszik a maximális kihasználtságra, energia hatékony és környezettudatos munkahelyi

környezet előteremtésére, bérpotitika kiatakítására és együttműködési megállapodásokon

keresztÜ[ csereszolgáltatások igénybevételére.



Vl|. Ktvrrxnzcĺ ÉvRe voHłľrozó Üzlĺľ| TERV elolnÁNyzlr

^ 
2016. évi beszámotóban szereplő köttségelszámolást alapul véve, a f017. évben várható

feldatok növekedésével, és azok költségvonzatával is, arányosan cs<jkkentettük a

kompenzáció összegét. A bevételek tervezésénél a 2016.os évet vettük alapul. Cscjkkenés a

Gatéria divíziónát várható, a fizetős programok megszűnése miatt.

pofukt&.8yéb i8éńybev.ft !zo|8á|btás, Mr|eti dĺ. egyéb

KérjÜk a beszámotó etfogadását!

Budapest, 2017 . 03. 06.

J ózsefvá ros Kozi5sséEe iér.t
ľ'łonprofit Zrt.

1084 Budapest, Máýás tér 15'
Asz.: 2531 3433-2-42 Cg.0 1 -1 0-048493
B.Sz. : 1 0403387 -505267 81 -70851 009

Nol

VTII. FÜccsrÉx

1. számú mettéktet: 2016. évi köttségvetési terv és tényadatok közcitti eltérés,

egységes formában af. számű mettéktet szerinti tábtázat atapján

2. számú melléklet: 2016. évi szakmai beszámoló

2f VAd-ę,l
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|' Irányítás

Preambulum
A társaság cégneve: Józsefváros Közłjsségeiért Nonprofit Zártkłjrűen Műki'dő

Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Józsefváros Kĺizösségeiért NZRT.

A társaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15. A társaság székhelye egyben a

központi ügyintézés helye.

Tetephelyek:
í084 Budapest, Szigony u. 16/B.
108í Budapest, Horánszky u. í3.
ĺ086 Budapest, Dankó u. í8.
ĺ081 Budapest, Homok u. 7.

í085 Budapest, József krt. ó8.
1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.

1085 Budapest, József krt. 70. fszt.4.
ĺ085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5

1085 Budapest, József krt. 59-óí.
1085 Budapest, Mátyás tér í4.
8220 Batatonalmádi, Somfa utca 1.

f621Yer(5ce, orgonás utca 7.

Használati megáttapodás atapján telephelyek:
108ó Budapest, Magdolna utca 47.
108ó Budapest, Dankó utca 40.

A társaság alapítója: Budapest Főváros Vl!l. kerÜlet Józsefvárosi önkormányzat

Az atapító székhelye: í082 Budapest, Baross utca 63-67.
Az atapító nyilvántartási száma: 735715
Képviseli: dr. Kocsis Máté, polgármester

A társaság működésének időtartama:

Határozatlan

A társaság jogátlása

- A Társaság tevékenységét a Civit tv. szerinti közhasznú nonprofit Zrt-ként tátja
e[.

- A Társaság nem folytat olyan tevékenységet, amely a Civit tv. rendelkezéseibe
Ütközik.

- A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktót
függetten és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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- A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fet, azt a létesítő
oki ratában meghatározott közhasznú tevékenysé gre fordítj a.

- A Társaság tevékenységének és gazdátkodásának legfontosabb adatait a

Cégköztönyben teszi kiczzé, továbbá a saját hontapján is nyilvánosságra hozza.
- A Társaság váttatja a Civil tv. szerinti közhasznúsági fettétetek tetjesítését.

A Társaság célja

A társaság cétja a lakosság szociális ettátásának bővítését szotgátó tevékenységek ellátása,
időskorúak gondozása, segítő hátózatok működtetése' az óvodáról, az atapfokú nevelésről,
oktatásról szótó fetadatok ettátása' a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védetme a
Magyarország hetyi önkormányzatairól szőlőf011. évi CLXXX|X. tv. í3. S-ban és 23. 5 (5)

bekezdésében meghatározott feladatkörökbőt fakadó egyes társadalmi közös szÜkségletek
kietégítésére, a Budapest Józsefváros onkormányzatának az e célból a jelen nonprofit
társasággat kötött megáttapodásban fogtattak teljesítése.

A Társaság tevékenységi körei

A tórsasóg tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. 5 (1) bekezdése atapján:

közhasznú tevékenységek
- TEÁOR szerint megjetött cé[ szerinti közhasznú tevékenységek
- a közhasznú tevékenységekhez kapcsotódó gazdasági-váttatkozási

tevékenységek
A Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturátis képzés
- egyéb oktatási tevékenység
. szociálistevékenység, időskorúakgondozása
. oktatást kiegészítő tevékenység
- egyéb szociális ettátás
- vátlatkozásfejtesztés

A Társaság e tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő f01í. évi
CLXXX|X. tv. í3 S.ban és a 23. S-ának (5) bekezdésében a íí. és 19. pontjában foglalt

,,szociális és gyermekjótéti szotgáttatások és ellátások'' valamint a ,,nemzetiségi [igyek''

közfeladat ettátása érdekében végzi. Ezen fe[adatok megvalósítására az Atapítóvat
kcizszotgáttatási szerződés köt. A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjótéti
szotgáttatásokhoz, mint közfeladathoz kapcsotódóan végzi (a szociális igazgatásról és

szociális ettátásokrót szótó 1993. ||l. tv.)
A Társaság kcizhasznú szolgáltatásai bót bárki részesüthet.

A Társaság alaptőkéje

A Társaság ataptőkéje 5.000.000- Ft, azazötmittió forint, amely 5.000.000,- Ft, azazötmittió
forint készpénzből á[[, amely az alaptőke 100%-a.
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A részvények etőáttításának módja: dematerializált módon történik. A részvények
ki bocsátási értéke megegyezi k a részvények névértékévet.

lgazgatóság, vezérig azgatő, képviselet

A Társaság [igyvezetéseként igazgatóság működĺk és az igazgatóság tagjai képvisetik a
társaságot. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait, feladatait
testÜletként gyakorotja. A munkáttatói jogokat az igazgatőság elnöke egyedÜt gyakorolja.
Képviseti a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
kiatakítj a és i rányítja a részvénytársaság munkaszervezetét.
A Társaság igazgatósága 4 főbőt átt.

,\I.APSZÁBÁIY SZ ERINTI FELEPITES
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1. Atapfeladatok

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Társaságnát (továbbiakban: JKN ZRT.) az lrányítás
egy kÜtön divíziő, mely közvetlenÜl azigazgatősági etncik irányítása alatt dolgozik.
Az irányítás tevékenysége sokrétű. A kottégák pénzijgyi| számviteli, titkársági, projekt
asszisztensi és bérgazdátkodási feladatokat tátnak et.

Főbb fetadatai:
- Adatszotgáttatás
- Könyvelés
- Bérszámfejtés
. Beszámotóketkészítése
- Számla kontroll
- PénzÜgyi kimutatások, nyilvántartások vezetése,
. Szerződések elkészítése, nyilvántartása

kDd.rćry'z.F.Ž.d
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- Etőterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
- Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
- Folyamatos jogszabátykövetés
- Házi pénztár kezelése
. Közfogtalkoztatással kapcsotatos teljes körű i.igyintézés
- Határozatoknyilvántartása
- Nyitvánosságbiztosítása

2. Döntések és hozzá kapcsolódó fetadatok

JANUÁR
Átmenetí gazdáIkodás 20 1 6. január.február
Döntés: 2016. évi átmeneti gazdátkodásrót szótó önkormányzati rendelet hatátyba lépésével,
és az abban fogtattak atapján Józsefvárosi Önkormányzata a Józsefváros Közösségeiért NZRT.
-vel szerződést köt 20,|ó. január- február hónapra vonatkozóan köttségtérítés etőtegrőt. (KT

f49 tz01s. (xil.03).
Feladat: Szerződés aláírása, f016. január hónapban megtörtént.
A Társaság még sikeresebb vállalatirányításának érdekében 201ó. január í-jévet elindította
a L|BRA Váttatatirányítási Rendszert. A program hasznátatával az onkormányzat által etőírt
köttséghetyek szerinti könyvelésnek és beszámolási kötelezettségnek maradéktalanu[ eleget
tud tenni.
A Józsefvárosi Újság kiadásához szükséges nyomdai ki5zbeszerzési etjárás lezárult, a nyertes
céggel, az otáh Nyomdaipari Kft.-ve[ 201ó. január 17-ei dátummal aláírásra kerÜlt a

szerződés.

Bórka Józsefvárosí Színházi- és KulturáIis NonproÍít KÍt. megszűnése jogutódlással
Döntés: 

^ 
196lz015 (lX.17.) számű határozatában a Képvisető-testület, mint a Bárka

Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt. egyszemélyes tutajdonosa, alapítói jogkörében úgy döntcitt, hogy a Bárka Kft. 20í5.
december 31. napjával, jogutódlással megszűnjön és beolvadjon a Zrt.be.
Feladat: A Bárka Nonprofit Kft. iratanyag átadás- átvétete.
Határidő: 2016. január 29.

FEBRUÁR
önkormőnyzatí rendelet a 2016. éví ki5ltségvetésrőI
Döntés: A Budapest Főváros Vl||. keriitet Józsefvárosi onkormányzat Képvisető- testületének
1/f016. (||.04) számú tnkormányzati rendetete szól a2016. évi köttségvetésről.
Feladat: A 1/201ó. (l|.04) sz. rendeletben foglaltak szerinti köttségvetés betartása.
Határidő: fotyamatos

J ózsefvá rosi Díszpolgá rí cím, Becsíjletkereszt, Ar anykoszorú, J ó sport
Döntés: 

^2.1/2016 
(||.04.) számú határozatában a Képvisető-testület úgy dönt, hogy a 201ó.

évi Díszpotgári Cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért, a Józsefvárosi
Aranykoszorú és a Jó Sport 2016. március 19-i kit[jntetési Ünnepség megszervezési
tebonyotítási feladatait a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. lássa e[.
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Feladat: A kitüntetési Ünnepség megszervezése.
Hatáńdő: ?016. március 19.

A Budapest, Homok utca 7., Dankó utca 18. és a Horánszky utca 13. szám alatti ingatlanok
Vagyonkezelési szerződéseit közös megegyezéssel - megszĺjntette a Józsefvárosi
onkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 7rt, A Józsefvárosi Önkormányzat
Használati szerződést kótött a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel.
Az onkormányzat ingyenes haszná|'atba adja a:

. 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

1083 Budapest, Szigony u.16/b
- í085 Budapest, Horánszky u. 13.
- 1086 Budapest, Dankó u. 18.
- 1085 Budapest, József krt. 59-ó1.
. í085 Budapest, József krt. 70. fe.3.
- ĺ085 Budapest, József krt. 70. fszt.4.
- 1085 Budapest, Jőzsef krt. 70. fszt. 5.
- 1085 Budapest, József krt. 68. (hrsz.35643 /0/^/1)
. 1085 Budapest, Jőzsef krt. ó8. (hrsz.35ó43 /0/^/2)
- 1082 Budapest, Harminckettesek tere 2 fszt.f

a Használó áttat már korábban is kcĺzfeladat ettátása cétjábót hasznátt ingatlanokat.
Birtokbavétel napja 2016. február 13-án megtörtént
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 7rt. az atábbi meghívásos ajántattéteti beszerzési
etjárásokat folytatta [e február hónapban:

- rendezvényszervezéséhez kapcsotódó ,,színpad és fénytechnikai szolgáltatás
beszerzésére'' tárgyban

-,,digitális nyomdai szolgáltatás beszerzésére'' tárgyban
-,,catering szolgáltatás beszerzésére'' tárgyában.

utnclus
A Józsefváros Közösségeiért NZRT. ?016. március 16-án lgazgatósági és FetÜgyetőbizottsági
ülést tartott, ahol elfogadásra kerÜlt a Társaság 2015. december 31-es fordulónappal készütt
Egyszerűsített Éves beszámolója.

Bőrka Jőzsefvárosí Színhází- és KulturáIís NKft. megszűnése
Döntés: A Képvisető- testÜlet 196/2015 (|X.17| szám(l határozatában úgy döntött, hogy a
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturátis NKFT z015. december 31. nappal jogutódtássat
megszűnik.
Fetadat: A cég átatakulása miatt a cégbíróságon 2015. december 31.ei hatáttyat törlésre
kerütt. A közzétételtől számított 90 napon betÜt a végleges vagyonmérteg és vagyonleltár
közzététete szükséges. A fentiek miatt a Józsefváros Kcĺzcĺsségeiért NZRT. f016. március 23-
án lgazgatósági és FetÜgyetőbizottsági ülést tartott, ahol elfogadásra került a1rt. és a Bárka
Józsefvárosi Színházi. és Kulturális NKFT. végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára.
Határidő: Ż016. március 31.

Döntés: A Budapest Főváros V||l. kerütet Józsefvárosi tnkormányzat Városgazdátkodásĺ és
PénzÜgyĺ Bizottsága f93/2016. (ll|.29) számú határozatában elfogadta a Józsefváros
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Közösségeiért NZRT (beolvadássaI tétrejött) végleges vagyonmérlegét és végleges
vagyonleltárát, melynek fordulónapja 2015. december 31.

npruus
Yagyonkezelésben Iévő íngatlanok beszómolőja
Feladat: A Társaság könyvetésével megbízott vátlalkozó elkészítette a f015. évi éves
egyszerűsített beszámolót, ami az előterjesztés alapjáut szotgát, a Homok utca 7. és a
Horánszky utca 13. szám alatt vagyonkezelésben tévő ingatlanok beszámolójára
vonatkozóan.
Döntés: A Budapest Főváros V|||. kerÜtet Józsefvárosi onkormányzat Városgazdátkodási és
PénzÜgyi Bizottsága 309/z016. (|V.04) számú határozatában elfogadta és javasolja a
Képvisető- testütetnek a Beszámoló a Józsefváros Közösségeiért NZRT 2015. december 3í -ĺg

vagyonkezelésben tévő ingattanokról előterjesztés megtárgyatását.
Határidő: Képvisető- testÜlet 2016. ápritis 7.ei Ütése

VáIlalkozásfej łesztésí Közalapítvány programj aínak helyszín bíztosítósa
Feladat: A Józsefváros Közösségeiért NZRT H,|3 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Divíziója
helyszínt biztosít a Váttatkozásfejlesztési Közalapítvány programjaihoz, együttműködési
megáttapodás atáírása.
Döntés: A Képvisető- testÜtet 77 ĺf016 (lV.07) számú határozatában úgy döntött, hogy

etfogadja a Budapesti Váttatkozásfejlesztési KözatapítvánnyaI történő egyĺittműködési
megáttapodást.
Határidő: 2016. ápritĺs 7.

Vagyonkezelésben lévő ingattanok beszámolója

Feladat: A vagyonkezelésben tévő ingattanok beszámotójának etőkészítése a Képviselő-
testÜlet felé.
Döntés: A Képvisető. testület 78|201ó (|V.07) számú határozatában úgy döntcitt, hogy

etfogadja a Józsefváros Közösségeiért NZRT. 20í5. december 31-ig vagyonkezelésben lévő
i ngatlanok beszámotój át.

Beolvadó társaságok vagyon mérleg. és vagyon le ltár tervezete

Feladat: Az MB TAX Consutting fÜggetten könywizsgátó Kft. elkészítette a beolvadó
társaságok vagyonmérteg és vagyonleltár tervezetét. Fentiekhez kapcsolódóan a Józsefváros
Közösségeiért NZRT. 2016. ápritis 13.án lgazgatósági és Fetügyelőbizottsági Ütést tartott,
ahol elfogadásra keriitt a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt, mint átvevő társaság, a

Józsefváros Gyermekek Üdüttetéséért Kcizhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó, a

Józsefváros Közbiztonságáért és Kĺjztisztaságáért Szotgáttató Egyszemélyes Nonprofit Kft.,
mint beolvadó társaság, illetve a beolvadássat tétrejött Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt. vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete.
Az elfogadásrót szótó előterjesztés etkészÜtt a 201ó. ápritis 2í-ei képvĺsető- testĹileti ülésre.
Döntés: A Képvisető. testi.ilet 9fĺf016 (|V.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy

etfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt, mint átvevő társaság, a Józsefváros
Gyermekek Üdüttetéséért Kłizhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó, a Józsefváros
Kĺjzbiztonságáért és Köztisztaságáért 5zotgáttató Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint
beolvadó társaság illetve a beolvadássat tétrejött Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
vagyonmérteg- és vagyonleltár tervezetét.
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Határidő: 2016. ápritis 21.
Cégbírósági bejegyzéshez szÜkséges dokumentumok átadásra kerÜltek a Társaság jogi
képvisetőjének.

Re n dezvé n y szerv ezési divízi ó i rodah e lyi ségé ne k vi sszaadása

Feladat: Az ingatlan kiÜrítése és átköttöztetése a 1084 Budapest, Mátyás tér 15. szám alá.
Dcintés: A Képvisető. testÜlet 92/2016 (lV.2í.) számú határozatában úgy döntött, hogy a í082
Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 2 szám alatti 3563510/A/35 hetyrajzi számÚ
ingatlant az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébőt kiemelve, azt
üzleti vagyonná átminősíti.
Határidő: 2016. ápritis 2,|, átadás- átvétet határ ideje: 2016. ápritis 30.

A fenti döntésnek eleget téve 20íó. ápritis 28-án Józsefvárosi Gazdátkodási Központ Zrt.-nek
átadásra került a hetyiség.

^ 
9f lf016 (|v.f1) számú Képvisető. testÜleti döntés következtében módosításra kerÜlt a

hetység Használati Szerzodés, mety 20í 6. ápritis 28-án aláírásra kerÜlt.

r^ÁJUs
2016. éví ki5ltségvetésrőI szóIő 1ĺ2016 (ll.04) önkormányzati rendelet mődosítása
Feladat: A 7rt. á[ta[ szervezett nyári tábor idejére a reggeli és uzsonna biztosítása
(térítésmentesen), a f016. évi közszolgáttatási szerződését módosítani kett a kompenzáció
összegével.

Döntés: A Budapest Főváros V|l|. kerÜtet Józsefvárosi onkormányzat Képvisető- TestÜtete
109/2016. (V.05) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. áttat szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi gyerekek közÜt a
rendszeres gyermekvédetmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést ingyenesen
biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek - akik nyilatkoztak a nyári szünidei
étkeztetés igénybevételére - a reggetit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja.
Határidő: f016. május 31.

JÚNIUs
ltátyás tér 14. szőm alattí íngatlan ingyenes hąsznáIątba vétele
Feladat: Az átalaku[ásokra való tekintettel a JK NZrt. iratanyagainak mennyisége megnőtt,
amelynek elhelyezését biztosítani kett. Az átatakulással éńntett gazdasági társaságok
iratainak tárotásához kütön ingatlan szlikséges.
Döntés: A Budapest Főváros V|ll. kerÜtet Józsefvárosi tnkormányzat Képvisető- Testülete
144ĺf01ó. (Vl.02) számú határozatában úgy dönt, hogy a Budapest V|ll. keri]tet, Mátyás tér
14. szám alatti 35148ĺ0/^ĺ64 he\yrajzi számon nyilvántartott ingatlant az önkormányzat
korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe emeli, és a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. ingyenes használatába adja, egyúttat fetkéri a Józsefvárosi Gazdátkodási
Központ Zrt.-t, valamint a Józsefváros Kcizösségeiért Nonprofit 7rt.-t, hogy az ingatlan
átadás- átvétetéről gondoskodj anak.
Hatáđdő: Képvisető. testÜlet 201ó.június 2-ai Ülése, átadás-átvétet határideje 2016. június
ĺ5.
ttátyós tér 4. szám alattí helyiség tartozás elengedési kérelme
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Feladat: AMátyás tér 4. szám alatt tatátható 351620/0/^l54hrsz-ű és a 3í 516f l0/ 
^/57 

hrsz-
ú fötdszinti raktárhelyiség bértetĺ díjának elengedése
Döntés: A Budapest Főváros V|l|. kerütet Józsefvárosĺ Önkormányzat Városgazdátkodási és
PénzĹigyi Bizottsága 598/f01ó. (V|.06)) számú határozatában r1lgy dönt, hogy

(1)temond a Józsefváros Kĺjzösségeiért NZRT.vet szemben, a Budapest Vl|l. kerület,
Mátyás tér 4. szám alatti , 3516f l0lA,/54 hrsz-ű' önkormányzati tulajdonú, nem lakás
cétú hetyiségre 2016. május 3í. napjáig fennáttó bruttó z41.850- Ft, használati díj,
13.851, - Ft szemétszáttítási díj és 4.99f,- Ft késedelmi kamat, összesen 260.693,. Ft
követelésről.

(2) temond a Józsefváros Közösségeiért NZRT-vet szemben, a Budapest V||l. kerület,
Mátyás tér 4. szám alatti , 3516z|0lA/57 hrsz-ű' önkormányzati tutajdonú, nem lakás
cétú hetyiségre 2016. május 31. napjáig fennáttó bruttó 398.620,- Ft, használati díj,
í3.851, - Ft szemétszáttításĺ díj és 8.045, Ft késedelmi kamat, cisszesen 4f0.516,- Ft
követelésről. ě

Határidő: z016. június ó.

orczy Negyeddel kapcsolatos döntések . Szakcsoportok nyíIvános ijlése
Feladat: ,,Szakcsoportos összevont nyilvános Ülés'' rendezvényszervezésĺ feladataĺnak
megvalósítása.
Döntés: A Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdátkodási és
PénzÜgyi Bizottsága 656/f016. (V|.20) számú határozatában úgy dönt, hogy

(1) megbízási szerződést köt a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel és fetkéri a
polgármestert a határozat 1. számú mettéktetét képzcĺ szerződés aláírására.

(2) megbízási szerződést köt a RÉv 8 Zrt-vel. és fetkéri a polgármestert a határozat 2.

számú mettékteté t képző szerződés aláírására
Határidő: f016. június 20. A megbízási szerződés 201ó. június f7-én került aláírásra.

JÚLIUs
Cégbírósági bejegyzéshez szÜkséges dokumentumok átadásra kerültek a Társaság jogi
képvisetójének.
Józsefvárosi Gyermekek ÜdÜttetéséért Nonprofit Kft. f016. augusztus 1. napjávat
jogutódtással megszűnik, feladatait a JK NZRT veszi át. Az átadással kapcsolatban 20í6.
jútius 28-án az iratanyag átadás- átvétet megtörtént.

AUGUSZTUS
Budapest Főváros Vl||. kerütet Józsefvárosi tnkormányzat Képüsető-testÜlete atapítói
jogk<irében etjárva 2015. december 3.án a z59/2015. (X|l.03) számú határozatában döntött
arról, hogy a Józsefváros Gyermekek Üdí.]ttetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., és a
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szotgáttató Egyszemélyes Nonprofit Kft.,
2016. augusztus 1. nappal jogutódtássat megszűnjön, és beolvadjon a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt-be, és a további fetadatettátást így biztosítsa. A jogutódtás miatt
megszűnt társaság partnereinek értesítése megtörtént, dZ NZrt. nevére szótó
szerződésmódosítások beérkezése folyamatos. A beolvadásrót szl]letett cégbírósági végzés
megérkezett.
2016. augusztus f6.án 16-246/2016. sz. alapítói határozatában Budapest Főváros V|ll. kerí.itet

Józsefváros tnkormányzat Po|'gármestere döntött arról, hogy Kis lstvánt a JK NZrt.
l gazgatósági tagj át az |gazgatőságbót betöttött tisztségéből visszahívja.
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2016. augusztus f9-én a JK NZrt. z016. évi7. |gazgatósági és Fetügyelőbizottsági ütésére
kerÜtt sor. A Társaság |gazgatósága és FetÜgyetőbizottsága . a 14./701ó sz. és 7./z016
(08.29) határozatával . elfogadta a JK NZrt. 2015. évi éves jelentését.

szEPTEł,ł1BER
Ke rijleti lakosok közérdekíj táj ékoztatása . népszavazó s
Döntés: Budapest Főváros V|||. kerÜtet Józsefváros önkormányzat Képvisető-test[jlete
18912016. (|X.08.) sz. határozatában úgy döntcitt, támogatja a keriileti lakosok kcizérdekű
tájékoztatását a kényszerbetetepítés e[leni népszavazással kapcsolatban.
Fetadat: a népszavazás időpontjáig a Józsefvárosĺ Úiság minden lapszámában két otdat

biztosítása a népszavazással kapcsolatos önkormányzati fethívások közzététetére, illetve a
képvisetői mandátumok arányában megszótatási tehetőség nyújtása a testület tagjainak.
Határidő: z016. október 2.

1956.os forradalom és szabadságharc évfordulőja - Iyukas zászlők adományozása
Döntés: Budapest Főváros V|ll. kerület Józsefváros onkormányzat Képvisető.testÜlete
187/701ó. (lX.08.) sz. határozatában úgy döntött, az1956-os forradalom 60. évfordutójárót
méttó módon emtékezik meg, a tiszteletadás jetképeként Józsefváros területén talátható
takóházak és középütetek számára szimbolikus, ,56-os lyukas zászlőt adományoz.
Fetadat: a lyukas zásztók és felszerelésükhöz szÜkséges eszközĺik beszerzési etjárás
tebonyotítása. A képviselő-testÜlet a feladat ettátására 7.000 e Ft fedezetet biztosított, ami
miatt a közszolgáttatási szerzódés módosítása szÜkséges.

Határidő: 2016. szeptember 8.

J őzsefvá rosi Becsijletke reszt és Dí szpolgá rí cím adományozási ünnepség
Döntés: Budapest Főváros V|||. kerül'et Józsefváros onkormányzat Képvisető.testÜlete
191/2016. (|X.15.) sz. határozatában úgy döntött, hogy Díszpotgári Cím kitüntetést és

J ózsefvá rosi BecsÜ letkereszt kitüntetést adományoz 201 6. október f4 - én.
Feladat: a kitüntetési ünnepség megszervezése és lebonyotítása. A képvisető-testület a

fetadat ettátásához 5.555,8 e Ft fedezetet biztosított, ami miatt a közszolgáttatásĺ szerződés
módosítása szÜkségessé vátt.
Határidő: 2016. szeptember 30.

OKTOBER
Józsefváros Kozł5sségeíért Nonprofít Zrt. vagyonmérlegének és vagyonleltárőnak
eIfogadása
Döntés: Budapest Főváros Vlt|. keri.itet Józsefváros tnkormányzat Városgazdátkodási és

PénzÜgyi Bizottsága 1068ĺf016. (x.24) sz. határozatával elfogadta a beolvadássaI
kapcsolatban a JK NZrt. vagyonmérlegét és a vagyonleltárát.
Fetadat: A beotvadás folyamatának befejezése, pénzÜgyi, számviteli nyilvántartások
összevezetése
Határidő: 2016. október 24.

NOVEtvIBER
Étetmentő pont - Dankó utca 18. Sportudvar terijletén
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Döntés: Budapest Főváros V||l. kerÜtet Józsefváros Önkormányzat Képvisető-testülete
21912016. (K.í0.) sz. határozatávat úgy döntött, hogy a Dankó 18. szám alatti sportudvar
''É letmentő pont'' - ként Üzemel 2o1 6. 12. 1 5 -zo17 .oz.f8 között.
Feladat: Szerződéskötés az on kormányzattal a hel'yszín biztosításá ról.
Hatáđdő: f016. november 15.

A Jőzsefvóros Kijzösségeiért Nonprofit Zrt. 2o17. Évi könywízsgóIőjánok
megvólasztósa
Döntés: 16-f46l7016. számú atapítói határozat a társaság könywizsgátójának a

megválasztásárót (2017.01.01-jétőt f017.12.31-ig Kasnyĺk és Társa Számviteli Szotgáttató
Kft.)
Feladat: Atapszabáty módosítás tervezet készítése, a megválasztott könywizsgátó
Cégbírósági bejegyzéséhez szükséges határozat átadása a Társaság jogi képvisetőjének,
megbízási szerződés aláírása a Kasnyik és Társa Kft.-vel.
Határidő: 2016. december 01.

Belső ellenőrzés
Budapest Főváros V|||. KerÜlet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala megbízza a Belső
Ettencĺrzési Iroda vezetőjét, vizsgátja meg az tnkormányzat kötelező közfetadat ellátására
nyújtott támogatás felhasználását és elszámolását, klilönösen a kcizművetődési fetadatok
terén.

DECEIvIBER
Jőtszótársak. lI. János PáI pápo térí játszótér funkciőbővítő megújítása
Döntés: Budapest Főváros V|t|. kerÜlet Józsefváros onkormányzat Képvisető-testülete
238/2016. (X||.01.) sz. határozatával jóváhagyta a JK NZrt. módosított közszolgáttatási
szerződését és döntött arró[, hogy fO17. január 0,|. napjátót a Zrt. lássa a ,,lÁtszolÁRsAK -

ll. János Pát pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása'' elnevezésű pátyázaton vállalt 3

éves fenntartási kötelezettségget kapcsolatos feladatokat.
Feladat: Atapszabáty módosítás, szerződéskötés, az új fetadatettátás megszervezése.
Hatáńdő: f016. december 8, illetve folyamatos

2017. éví köItségvetés elfogadása
A JK NZRT. Fetügyetőbizottsága a2017. évi köttségvetés tervezetet 2016. december 14-én

megtárgya[ta és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Döntés: Budapest Főváros Józsefváros onkormányzat Képvisető-testülete 36ĺ2016. (X|l.21)

sz. önkormányzati rendeletében döntött az Önkormányzat 7017. évi köttségvetésérőt.
Feladat: A rendelet szerint a költségvetés betartása.
Határidő: folyamatos

Ingyenes nyárí tóborétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmí támogatásban
részesüIőknek
Döntés:
a) A Képviselő-testület 267/201ó. (X||.20) sz. határozatában úgy döntött, hogy rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesÜlőknek ingyenes nyári táborétkeztetést biztosít.
b) A Képviselő-testÜlet a közszotgáttatási szerződésben biztosított kompenzáciő összegét
ĺ3 000 e Ft-tal növeli. (Március 15-ei nemzeti zászlók beszerzéséhez szükséges összeg.)
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I]-l Feladat: Az egységes szerkezetű közszolgáttatási szerződést módosítani kell a kompenzácio

['. i összegével.
Határidő:2017. január

F', A beolvadt Józsefvárosi Gyermekek Üdt:Itetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. beszómolójónak

3'!. elfogadása
Döntés: A városgazdátkodási és PénzÜgyi Bizottság 1?8?./z016. (X||.19) sz. határozatávat úgy

F'] dönt, hogy etfogadja a JK NZRT-be beolvadt Józsefvárosi Gyermekek ÜdÜttetéséért
L:] Kcizhasznú Nonprofit Kft. f01ó. január-jútius közcitti időszakra etkészített beszámotóját.

Fetadat: A JOGYERM köttségvetésében szereplő, de fet nem hasznátt pénzösszeg (8 380 839.-

[iL ) visszautalása megtörtént az onkormányzat feté.
'i,-,

Fl 
3. Bér és tétszámgazdátkodásra Vonatkozó adatok

Lj] a) A vezetői cafetéria havi bruttó 27 54o Ft, egyéb áttományú cafetéria bruttó 14 f49
rä Ft.

,ä b) Egy közfogl.alkoztatási program valósutt meg a fo16. évben, Áttagosan 75 fő
közfogtatkoztatott kerÜlt foglalkoztatásra, átlagos bérÜk havonta 6f46 376 Ft.

['j c) Főáttású foglalkoztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként:

Főá||ás Éves áttag Havi átlag

Kiáltítás bér 4 559 286 37994t

|étszám=fő 2

Gatéria bér 17 180 000 143t667

|étszám=fő 5

H13 bér 18L72918 t5t44t0
|étszám=fő 7

KKH bér s9 739 s00 4978292

|étszám=fő L9

Rendezvény bér t3 6t8265 1 134 855

létszám=fő 4

Ujság bér 20 878 855 1 739 90s

|étszám=fő 6

Adomány bér 2 780 000 231667

|étszám=fő L

Honlap bér 4 190 000 349 L67

|étszám=fő t
Bárka bér 3 577 000 298 083

létszám=fő 2

Magyarkút bér 7 092539 591 045

|étszám=fő 3

Fókusz bér 3 118 218 259852

|étszám=fő t
ktizfog[alkoztatás bér 74 956 506 6246376

|étszám=fő 80

Foglalkoztatási bér 19 175 898 t597 992
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A társaság áttag fogtalkoztatotti létszáma 2016-ban 58 fő vott.

d) Megbízási jogviszony foglalkoztatottak adatai feladatonként:

létszám=fő 7

PR bér 3 630 000 302 s00

|étszám=fő L

ZászLő bér 3 666 000 305 500

|étszám=fő 2

Éves áttag

Kiáttítás bér 260 000

|étszám 5

Tisztetetdíj (egyéb) bér 17 806957

|étszám 85

Gatéria bér 755 000

|étszám L4

H13 bér 280 561

|étszám 3

KKH bér 7 7rOOgt
létszám 84

Rendezvény bér 5 032724

|étszám 39

Újsag bér t4 672000

|étszám 89

Pátyázat bér 150 000

|étszám 2

Kápta[anfüred bér 1 440 000

|étszám 37

Honlap bér 2 054 000

|étszám 30

Bárka bér 390 000

létszám 7

Magyarkút bér 7777 593

|étszám T3

Fókusz bér 4 L82373

|étszám 45

Nyárĺ tábor bér 3 864517

|étszám 56

Foglalkoztatási pr. bér 2 597 755

|étszám 29

il

il

t:

H

l'rll
ł-.

14



il

t'.]

ti

H

E
ti

ľ

[,

F

H

ľ

ľ

{'

I
FZ
f.la

[ĺi

F

ll. GyermekÜdÜ|tetés

łz Üdĺ;ttetés divízió a Józsefváros Közösségeiért NZrt. részét képezi, melynek feladata a
Józsefvárosi onkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények
tanutóinak Erdei lskota jettegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatásának
megszervezése, hétvégi, csoportos kirándulások szervezése, tebonyotítása, és a Józsefvárosi
intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottaknak Üdültetése.

A kcizponti köttségek atá tartoztak az eszközbeszerzések, ki]tsős szolgáltatások,
bérköttségek, caffeteria és járutékai, Üzemeltetéshez tartozó köttségek, kiküldetési és
egyéb kiadások összegei. Az irodai eszközök, irodaszerek, központi ettátmányra vonatkozó
összegek, postai, banki költségek, valamint az egyéb adminisztratív köttségek.

1. KáptatanfÜred

A Káptatanfüredi gyermektábor idény jettegget működött. 2015. májusában már nem nyitott
ki.

A Képvisető TestÜlet, a 85 /2015. (lV. 16). számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja
az MKB-MVM Veszprém Kézitabda 7rt..t (székhety: 8200 Veszprém, KÜtső-kádártai út 5,

adószám: 24118716.2-19) abban, hogy olyan sportfejlesztési programot adjon be tátvány-
csapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi LXXX|. törvényben
fogtattak szerint, amely tartalmazza a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában tévő

káptatanfÜredi gyermektábor terÜtetén (hrsz: 0114l5) megvalósítandó építési beruházást.

A Batatonalmádi- Káptatanfüreden tatátható GyermeküdÜtő területén f015. nyarátót
fetújítási munkálatok folynak.

A 2o15- ös évet kcivetően, afO16- os évben is a Kispesti onkormányzattal- GESZ-szel valósult
meg az együttműködés, továbbra is biztosítva a józsefvárosi diákok és idősek magas szintű
és zavartalan nyári üdÜttetését.

Ető (05.19.06.19.) és utószezonban (08.2f-09.f4.) egyaránt 3000 Ftlfőlnap áron,
főszezonban (06.20-08.21.) 3300 Ftlfőlnap díjon biztosított a napi háromszori étkezés és a
száttás. A térítési díjak ető és utószezonban 840 Ft/főĺnap, főszezonban íó80 Ft/főlnap
igényethető támogatássaI csökkenthetőek.

KáptatanfÜreden a táborozó csoportok száma 2016. 08. 0í. után 9 vo[t, mig az üdüttetésben
résztvevő gyermekek száma 309, a vendég éjszakák száma elérte a 1324-et.

{,

15



li

li

2. Magyarkút

Az üdÜtő Verőcétőt 4 km-re - a Bözsöny tábánát ., tiszta és friss levegőjű, festői
környezetben a hegyek között helyezkedik et. A kivátó elhelyezkedésnek köszönhetően
számos kirándutási tehetőség kínátkozik az oktatásĺ intézmények számára, így a természet
szépségein keresztÜl kapnak lehetőséget pétdáut az iskolás gyermekek a tanulásra.

2016. ápritis 16-án a JGYÜ NKft. bérteti szerződést kötött a Vác és Vidéke Nonprofit
Közhasznú Kft..vel az Erdei tskola Üzemettetésére, melyet a Jk NZRT. Átvett augusztus 1.
tőt. Ezzel megbízható, kiszámítható kiszotgátást és ettátást szeretnénk nyújtani
résztvevőinknek a magyarkúti tetephetyÜnkön.

A magyarkúti tetephelyen nagyobb volumenű áttagmegóvó beruházás az etmúlt 10 évben nem
történt, ebbőt eredĺíen a lábazat több hetyen fel van ázva, a vakolat omtadozik, a
vizesblokkok burkolata tĺjredezett, az épÜlet több hetyen beázik. A fagyás, illetve a nagy
hőingás f okoződő áttagromtást idéz ető.

A divízió az iskolai és óvodai csoportok csomagszáttítását továbbra is ettátja. A Magyarkúti
Erdei lskola programjai folyamatosan bővÜlnek, azonban sajnos a táborozó gyerekek száma
csökkent.

A magyarkúti gyermekek az Erdei lskola szolgáltatásait térítési díj + természetbeni juttatás
összegének értékeként veszik igénybe.

A gyermekek részére a térítési díj 590 Ft/főlnap, mety tartalmazza a napi háromszori
étkezés díját ittetve a szállást is. A fennmaradó f.460 Ft/főlnap összeget a JK NZrt az
ijdÜttetést szotgáttatójávat kötött szerződésében meghatározottak atapján fizeti meg.

Magyarkúton a táborozó csoportok száma 2016. 08. 01. után 9 volt, míg az Üdüttetésben
résztvevő gyermekek száma f63, a vendég éjszakák száma elérte a 1077-t.

A vidékre rendszeresen járó munkatársak részére utazási köttségtérítés került kifizetésre.
Szezonban a kottégák akár napi rendszerességget jártak le KáptatanfÜredre, Vagy

Magyarkútra, az ellenőrzés, csoportok fogadása, adminisztratív teendők ellátása, illetve
más egyéb tennivalók miatt.

|||. Józsefvárosĺ gyermekek részére oktatás-neve|ési intézmények

nyárĺ sZÜnidei szabadidő fog|aIkozás, étkezésseI

A program neve: Nyári napkłizis tábor
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 7rt., Közösségi Divíziója (Kesztyűgyár Közösségi Ház),

idén ötödik alkalommal hirdette meg nyári napkĺizis táborát 6-ĺ4 éves korú, józsefvárosi
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lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi áltatános iskolában tanuló gyermekek számára.

f016. június íó-án indult a 10 héten át tartó tábor, ahol6 csoportban, í2 gyermekfetĺigyető,

6 áttandó programkoordinátor biztosított tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek

számára. 2016-ban 177 tő gyermek jelentkezett, mety napi szinten 120 gyermek részvételét

jelentette.

Résztvevők száma [fő)
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Halmozottan Rendszeres 50%-ban Nem támogatott
hátrányos gyermekvédeImi támogatott
he|yzetű kedvezményben (nagycsa|ádos,

részesü|ő tartós beteg)

Részletes bontásban

A tábor áttandó helyszínei:

- Kesztyűgyár Közösségi Ház terei,

- Homok utcai sportudvar,
. Dankó utcai sportudvar,

- Lakatos Menyhért Áttatános tskola és Gimnázium tornaterme,

- Józsefvárosjátszóterei.

Az étkezés napi háromszor volt biztosított (reggeli, ebéd, uzsonna), mely a Lakatos Menyhért

Áttatános lskola és Gimnázium ebédtőjében történt. Az egészségügyi eltátást a Szent Kozma

Egészségügyi Központ biztosította, de több probléma adódott az ellátást során. Kevésbé

voltak felkészÜlve a gyerekeket ért balesetek kezelésére, ezértjövőre nézve megfontolandó

másfajta egészségügyi szotgátat biztosítása.

10 héten keresztül ,|0 témára építettÜk fet a tábor programjait.

1. hét - június 16-17. Ismerkedés hete

Hátrá nyos
heIyzetű
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ismerkedés, ráhango[ódás,

körj átékok, sportjátékok,

kütfötdi egyetemisták tátogatása, közös játék,

résztvevők száma: 53 fő.

hét - j(lnius 20-24. Hagyományok hete

ráhangotó, szabadidős tevékenységek kütső he[yszíneken,

népi játékok és a hagyományok,

kirándulások: Turay Ida Színház látogatás, Margitsziget,

prevenciós előadás: fogápolás,

résztvevők száma: 97 fő.

hét - június 27..júIius 1. öKo hét

környezetvédelemi feladatok,

új rahasznosítás kreatívan,

ki ránd ulások: or czy park, Szi gethalmi Vadaspark,

oKo átlomások,

résztvevők száma: 119 fő.

hét - j(llius 4-8. Sport hét

sportfog[alkozások,

mozi délutánok,

kirándutások: Magyar Áttami operaház, Visegrád - lovagi torna,

attétikai bemutató, MTK kajak, kenu és evezős ergométer kipróbátása,

résztvevők száma: 117 fő.

hét - j(llius 11-15. Dróma hete

drámapedagógiai foglalkozások, előadások bemutatása,

kirándulások: Corvin mozi, Elevenpark

résztvevők száma: 124 fő.

hét - j(llius 15-19. Zene hete

népzenei foglalkozások,

kirándulások: Planetárium, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum,

,,Ne nézzÜk e[!'' foglalkozás,

strandkézi [abda- pátya ki próbátása,

karaoke délután,

5.
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r'.' - résztvevők száma: 130 fő.
)
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7. hét - júIius 25-29. Tudomóny hete

ĺ'.1

l.... - fizikai és kémiai kísérletek,

ř.-: - kirándulások: orczy park, Elevenpark (esőprogram)

i'.'l.] - hip-hop táncoktatás,lr

- résztvevők száma:. 126 fő.
ĺ

ľil
t : --.r

8. hét - augusztus 01-05. lÁi leszek, ha nagy leszek

ĺ.-.., - csoportfoglalkozások,
frL.. kirándutások: Minipolisz, Sehot Sziget (Nőtincs),

[..i - szakmák megismerése,ĺ]l'..i - résztvevők száma 128 fő.

ĺ'
I

9. hét - augusztus 08-12. |v1exikói hét

i... TE+ÉN interaktív foglalkozás,
Il kirándulások: Corvin mozi,Tarzan park,

l'... - salsa oktatás,
I
II - kreatív foglatkozások,

|- |,, . Mexikói majális,
IL . részvevők száma: 1f4 fő.

ĺ.'
I
I.,.. 4nlv. hét - augusztus 15-19. Party hét
l - zárőhét,
t

Il ; kirándulások: orczy park, Corvin mozi

| .'i Kesztyű, got Talent

l '. - részvevők száma: 115 fő.

f.jl;,
L ,,r
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[:ĺ
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|V. Szociális gondoskodás

1. Adományok gyűjtése

Szigony utca 16|b. szám atatt tatáható raktárhetységünkben a LELEK program számára

ľ gyűjtünk adományokat, valamint itt raktározzuka cég hasznátaton kívĺiti eszközeit is.
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2016. évben 6 alkalommal kerÜlt fetajántásra bútor és ruhaadomány. A ruhaadományt a

kerÜleti lakosok számára a Bolha piac rendezvényÜnkön sikerült tovább adományzni.
A feladathoz kapcsoltuk a cég kisbuszát, mely a napi feladatok megoldásában segíti a
divíziókat, 1 fő sofőrrel.

2. Fókusz Női Közösségĺ Központ (Magdolna utca 47.)

A program neve: Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabititációja
A Hogyan tovóbb? egyéni tanácsadást a Női csoport tagjai és az Áttáskereső Klubot tátogató
Asszonyok vették teginkább igénybe az év során, de többen érkeztek célzottan erre a
programra is. A tanácsadást heti két nap vehették igénybe és átlagosan 2-3 szeméty jetent
meg rajta alkalmanként, az év során összesen 258 atkatommal kértek segítséget. Az új
kliensek változatos probtémákkat és kérdésekkel érkeztek. Elmondható, hogy az
állástalanság és a kitátástalanság közös jettemzője a segítségkérőknek. Témaként ttjbbek
között megjelent a családdat vató kommunikáció, a munkahetyi beitleszkedés és a
mĺndennapi fÜggőségek kezelése, továbbá a megélhetési probtémák mellett a házastárssal
vató nehéz viszony és a közösségben töttött idő. A Fókusz szakembere irányított
beszélgetést folytatott a kliensekkel az e[mú[t időszak eseményeirő[, megoldandó
feladatokrót, megválaszotandó kérdésekről. Ezek mind egyéni élethelyzetekben és

elakadásokban jelentek meg. Mindenki más dilemmával fordult a programot vezető
személyhez. Több esetben készÜtt egyéni terv (ennek módszere rajzolással, kavicsok
segítségével, illetve hívószavak teírásával működött) a következő hetek feladatairól és

megoldási utak kerÜltek kiatakításra, hogy hogyan otdja meg az adott kliens az életében való
elakadásokat, nehézségeket.
A visszajelezések atapján elmondható, hogy ez a módszer hasznosnak bizonyult, hiszen
ennek segítségévet többen közelebb kerültek probtémáik megotdásához. Néhány esetben
olyan elakadással, komoly pszichiátriai kórképpel találkozott a megvalósító, hogy szükséges

volt pszichológushoz, illetve a pszichiátriára irányítani az illetőt. Ezek gyakran már
diagnosztizált kórképpet rendelkező kliensek voltak, akik tisztában voltak súlyos

áttapotukkal, de előfordult olyan segítségkérő is, aki semmiféle betegségtudattal nem

rendelkezett.
A Tanácsadás szociáIis eIIátásróI programot a 2016-os évben heti három alkalommal
látogathatták a ktiensek. 374 esetben kértek tanácsot a résztvevők. A segítséget kérők
teginkább a közfoglalkoztatási programba való bekerÜlés részletei- és az esetleges újonnan
megjelent helyi szociátis ettátások iránt érdektődtek. Kérvények és bírósági fellebbezések
megírásában rendszeresen szÜkséges volt közreműködni, hiszen sok esetben értelmezni,
fogalmazni és helyesen megírni egy beadványt, nagy feladatot jelentett a klienseknek. A
program megvalósítója etkísérte ktiensét pétdáut az okmányirodába és a Munkaügyi
Kirendeltséghez, mivel olyan Ügyet kettett megoldani, amelyhez egyedÜt nem rendelkezett
etég tudással és megfelelő kommunikációs készségget. Többnyire anyagi gondokkat kÜzdő

kliensek érkeztek, akik a Csatádsegítő Központ áttat működtetett adósságkezelő csoport
etjárási rendjérőt és a rendkívüti segétyek formáirót érdektődtek. Az űrlapok kitöltése és a
hivatalos levelek megfogalmazása jelentette a fő fetadatot a program megvalósítónak.

A Fókusz Női Közösségi Központ programkínátata 20íó-ban több új elemmel is bővÜtt. A
hétfői napok (Kreatív HétÍą a kreativitás jegyében teltek egész évben, mely a hónapok
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mútásávat egyre több hetyi érdektődő számára jelentett értékes időtöttést. A Kreatív Hétfő
atkalmain számos kézműves tevékenység etsajátítása és gyakortására volt tehetőség.
Kütönböző szabásminták felhasznátásávat női táskák, neszesszerek, k<itények és egyedi
párnahuzatok készüttek el. A nemezelés alapjainak megtanutását követően szép hasznátati
és dísztárgyak szütettek a résztvevők ötletei nyomán: neszesszerek, kézmelegítők,
fütbevatók, nyakláncok, karkötők és gyűrűk. Lakás dekorációs cétra kütönböző figurák,
virágok és ajtódíszek születtek. A tavasz és a nyár folyamán égethető gyurmából színes
nyaktáncok és karkötők készÜttek. A kütönböző gyöngyfíizési és gyöngyszövési technikák
megtanulásának lehetősége is alkotásra inspirálta a megjelenteket.

Szintén új, közösségi étményt nyújtó programelemként jetent meg a hétfői filmvetítés (tv1ozi

déIutón) a kora détutáni órákban. A program alapvető célja az vo[t, hogy a résztvevők
megismerkedjenek kÜtönböző női szerepekke[, sorsokka[ és olyan élethelyzetekke[,
me|'yekket saját éttÜkben is találkoztak Vagy tatátkozhatnak. Az év során vetített fitmek
témái között szerepeltek többek között az esélyegyentőség és a gyereknevelés kérdései.
Annak ellenére, hogy a programnak alapvetően nem szerves része a levetített fitmekről
zajLő, az érintett témákat fetdotgozó beszétgetés, mégis ez minden alkalommal spontán
megvalósult.
2016 tavaszátót egy önkéntes tornatanár közreműködésévet valósult meg a környéken étő
rászoruló nők számára a testtartást javító, nyújtó és erősítő gyakortatokat is tartalmazó Nőĺ
torna foglatkozás. A tornatanár kerületi lakos és hasontóképpen rászoruló, mint a résztvevők;
fontos volt számára, hogy a helyben étőknek segítsen ezze|. a tudásával és cinkéntes munkája
által önmagát is megerősítette.
A Józsefváros című kerÜleti lapban feladott hirdetés tátván többen is megtalálták ezt a
kikapcsotódási, regenerátódási tehetőséget. Átlagosan 5-7 fő jetent meg rendszeresen, akik
szívesen tanuttak számukra új, egyszerűbb mozdulatokat, metyek segítségével otthon is
könnyen fetfrissíthették magukat. Ezeket az információkat figyelembe véve zajlottak a hétfő
détutáni atkalmak. osszesen 317 fő jelent meg 2016-ban a hétfői programokon.

ĺa altás*ereső klub nőknek a Női csoporttal párhuzamosan vatósut meg a Magdolna utca 47.-
ben. 290 esetben jel'entek meg a programon. Ez egy egyéni program' vagyis öná[[óan,

egyedüt (néha párban) érkeznek a kliensek, akik valamilyen elakadásuk okán régen nem

ta|'ál.nak áttást maguknak. A tapasztalatok szerint ritka eset, hogy csak néhány hete vesztette
et vataki az áttását és a Központ dotgozójának segítségét kéri, mivel először a rokoni, baráti
szálak segítségével igyekeznek munkához jutni, ezt követi csak a MunkaÜgyi Központ és a
Fókusz Központban megvalósuló program felkeresése. A személyre és munkahelyre szabott
önéletrajz etkészítésén tú[, mentorálasban részesültek, vagyis a sikeres ethelyezkedésĺg
igény szerint mentáthigiénés támogatásban is kérhettek. Végig kísérte az átláskeresőt az
egész folyamaton, vagyis az állások megkeresése, átbeszélése, kontaktszeméty fethívása
meltett tanácsokkat tátta el' a ktienseket, amelyektőt nagyobb tett az elhelyezkedés esélye.
A takarítói, konyhai kisegítő, etadói és varrónői munkák voltak a legnépszerűbbek, de
fetsőfokú végzetséggel rendelkező asszonynak is szÜkséges volt telefonos operátori, illetve
fetügyetői áttást keresni. A sikerek és kudarcok átbeszétését követően, részletes internetes
és papíralapon megjetenő áttások közös átnézése következett, amit több esetben telefonos
informátódás is követett.
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A Fókusz Női Közösségĺ Központ 2016.ban heti két alkalommal adott találkozási lehetőséget
aNői Csoportnak. 960főjelent meg ebben az évben a programon. A keddi napokon a régi
tagok érkeztek elsősorban, szerdánként pedig az új asszonyok csoportja szilárdult meg és
fogadta az újabb érdektődőket. Az áttandó tagokon kívi.it több alkalommal érkeztek rossz

étetkörÜtmények közĺjtt étő hötgyek, akik vagy alkalmi segítségért tértek be a Fókuszba, vagy
tartósan szerettek volna csatlakozni a csoporthoz. Az év első felében szerdai napokon
többször is megjelentek hajtéktalanszállórót érkező kliensek, akik kÜtönböző nehézségekket
kÜzdöttek. A csoport áttandó tagjai nagy szeretettel fogadták őket. Egy alkoholbeteg nő
pétdáut hatékony segítséget kapott a befogadó, szeretettel teli közösség ereje áttat és
konkrét szakmai támogató tépésekket gazdagodott. A létszámnövekedés kóvetkeztében a
Fókusz Nőĺ Közösségi Központ minden hetyiségében párhuzamosan zajlottak a beszélgetések,
így hatékony, és a lehető leggyorsabb személyre szóló segítséget kapták meg a kliensek.
Többször előfordult, hogy az áttagosan 11 főt magában fogtató csoport 15-17 főt ĺs fogadott.
Fontos programelem volt a pszichológus áttat kedd délutánonként vezetett
csoportfoglalkozás keretében megvalósuló témafetdolgozások.

Az egyéni beszélgetéseken is szívesen részt vettek az asszonyok, mert megtapasztatták, hogy

ez a lehetőség segíti őket a mindennapi nehézségeik viselésében és megotdásában. A Női

Csoport programjain megjetenő asszonyok számára jelentős esemény a nap során a többszöri
közös étkezés. A közös főzések lehetőséget kínáttak arra, hogy a csoport tagjai
megmutathassák főzési, siitési képességüket, tehetségüket. A csoport által gondozott Dankó

utcai kert köré kerítés épÜtt az év etső fetében, így a tavasz és a nyár folyamán a csoport
áttat Üttetett és ápott eyőgy. és fűszerntivények védetten fejtődtek. A csoport tevékenységei
között szerepelt a kert gondozása; az itt leszedett növényeket felhasználták a közös főzések
atkalmával. A nyár folyamán új programetemként elkezdődtek a szabadtéren megvatósutó és

új étményt nyújtó alkalmak, pétdáut a Margitszigeten valósult meg egy több órás séta és
piknik, az őszi időszakban folytatódtak a fettöttődést adó séták a Néptigetben, illetve a

Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

A résztvevők jó kikapcsolódási tehetőségként étték meg az ityen jettegű programokat, mely
hozzájárult egészségük védetméhez is. Az oszi időszak ugyancsak több újdonságot hozott.
Több előadás, majd az adott témát fetdotgozó beszélgetés valósult meg szerda
détetőttönként. Az interaktív détetőttök sok hasznos információval szotgáltak a megjelentek
számára a női egészségmegőrzéssel kapcsolatban, másik alkalommat pedig betekintést
kaphattak a női öttözkcĺdés és divat változásairól, a nők megjelenésérőt és szerepeiről az
etmútt évszázadoktól napjainkig. Szerda détetőtti atkotóműhelyek keretén betÜt

szappanfőző és testápotó készítő alkalom valósult meg, az év végén pedig adventi koszorút
készíthettek a résztvevők.

A Női Csoport tagjai és a csatlakozó érdektődők kütönböző kulturális programokon is részt
vettek 201ó-ban. Több atkalommal is sor kerÜlt fotókiáttítások és múzeumi tárlatok
megtekintésére (Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Zsámbéki Lámpamúzeum).
Az asszonyok mindkét napon folyamatosan alkotó tevékenységet végeztek egyre ügyesebben,
szebben dolgoztak kézimunkáikon és megfigyethető, hogy etkezdték egymást is tanítani,
ezáltal erősödtek a csoporton betÜti kapcsolatok. A Női Csoport az év során három

alkalommal mutathatta be kézműves termékeit a kerületben szervezett vásárokon (Húsvéti

vásár, Magdo[na-napok, Márton napi vásár).
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2016. év etején elindult az Anyók a Fókuszban elnevezésű program csÜtörtök délelőttönként,
a kerÜletben étő kisgyermeket nevelő hátrányos helyzetű édesanyák számára. A programot
í33 csatád Vette igénybe 201ó-ban.
Többek között az időbeosztásrót, a testvérek közötti egyÜttműködés segítéséről, a munkába
való visszaáttás tehetcíségeirőt gondolkoztak egyÜtt a résztvevők, valamint az azza| járő
változások minét könnyebb megétéséről, amikor a legkisebb gyermek ĺntézménybe kerÜl.
Több beszétgetést is vezettek a program szervezői arró[, hogy a résztvevők hogyan étik meg
a hétköznapokban azt a sokféle szerepkört, amit az anyaság jelent egy nő számára. Tavasszal
kiatakításra kerÜlt egy kedves, színes játszósarok, melynek nagyon <irÜttek a gyermekek és
az édesanyák is. Kreatív tevékenység is megvalósutt a talátkozások alkalmával, többek között
lakásdekorációk és praktikus használati tárgyakat készítettek a résztvevők és etsajátították
a nemezelés technikáját is.

Májusban elindult a program keretén betĹit a közös főzés is, mely erős közösségformátó
elemként egész évben tovább fotytatódott. Az a négy-öt család, akik ide tartozónak érzik
magukat, nagyon jónak tartják, hogy a program keretében tudnak pihenni és töttődni, nagY

segítséget jelent számukra a közös ebédkészítés is. A gyermekek is szépen összebarátkoztak,
nagyon örütnek egymásnak minden találkozásnát, ők is már kis közösséget alkotnak.
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A program neve: Foci edzések
A foglalkozás szerdánként kerÜtt megrendezésre 1ó.00-18.00 óra között. Az edzéseket egy
koordinátor valósította meg. AZ. edzéseken tegtöbbször 8-17 gyermek jelent meg
alkatmanként. A programra kiatakítására azért volt szÜkség, hogy biztosítsunk a V||l. kerÜleti
gyerekeknek, de főként a Magdotna negyedben étő hátrányos hetyzetű fiataloknak egy olyan
tehetőséget, ahot megfelelő képzést kaphatnak, így nagyobb kiugrási tehetőséget biztosítva
számukra. A korosztátyos képzés során a fiatal tabdarúgókat 5 és ĺ4 éves koruk között a
pillanatnyi testi és tetki fejtődésÜknek megfelelő mennyiségi és minőségi képzési és nevelési
ráhatásokkat fejlesztettĹ]k. A foglalkozások cétja korosztályonként változott.
Az óvodás korú gyerekeknét a fő cét a labdarúgás megszerettetése vo[t, fontos, hogy a
tegtöbb gyakorlat végrehajtása labdával történt, mivel ennél a korosztátynát a gömbérzék
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fejlesztése volt az elsődleges. A 8-10 éves sportotóknát a labdaérzéketés mellett, már a
motoros képességek fejlesztésére is kitértlink. Fontos, hogy ebben a korban már etsajátítsák
a passzolások és labdaátvétetek technikáját. 

^10-14 
éves labdarúgóknát a finom koordináció

fejtesztésén volt a fókusz, a cél a technika fejlesztése. A képzések kiegészÜltek a
kondicionátis fetkészítés alapjainak lerakásával is. Az edzéseket ezek atapján terveztÜk meg.
osszességében elmondhatjuk, hogy elsősorban a fiúk körében az egyik legkedveltebb
program a foci edzés, 20íó-ban összesen 345 fő jelent meg a programon.

Foct EDzÉsrr
n résztvevők száma

i.,.,. ä--Łr

n
Ĺ:1:

ĺł1

ti

fi
t:!

l"

l,j

I

ii

l'l

l'j

*i
=i

0-_&

I

io
i=

-&_

ś-'.-.ľ
ąą

..š, .š',
o$" *Q*

\S' Iďď
.ę$ "ý" ś l

śď ď .ýsoo. .o* ^Ł.ę..

A program neve: Tábtás játékok
A tábtás játék programunk a 2016-os évben is nagy sikert aratott. Márciusig a Yo[o
programunkkat párhuzamosan futott, majd a továbbiakban a Németh Lásztó Áttatános
|skolával sikerÜtt megáttapodnunk, és minden hónapban egy alkalommal látogattak el
hozzánk és egy-egy osztálynak tartottunk foglalkozást. Szeptembertől a Lakatos Menyért
Áttatános tskota is elfogadta a megkeresésünket, és ők is havi egy alkalommal vettek részt a
programon. Az eseményt két koordinátor valósította meg. A projektünk fő célja, hogy a
fiataloknak kínátjunk egy olyan lehetőséget, ahol hasznosan töttik e[ a szabadidejÜket, és

egy kicsit kimozdulnak a mindennapos monoton étetbőt. Mindezek mellett pedig jótékony
hatással is bír, hiszen a játszva tanítjuk őket. A tábtás játékoknak a cétja mindezek mel[ett
még a gyermekek értelmi képességének fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas
eltöltése, a társas é[et, versenyzés és a hagyományápotás. Fontos, hogy megtanítsuk nekik
a szabályok követését, hiszen a kapcsolatok kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy a másik
emberrel együtt tudjanak működni.
AE' eseményeken igyekeztünk minét színesebb és izgalmasabb játékokat bemutatni,
melyekkel még nem tatálkozhattak. így a gondolkodásfejtesztő társasok metlett
természetesen helyet kaptak a humoros és vicces játékok is.
tsszességében elmondhatjuk, hogy a 20í6-os év a foglatkozás szempontjából sikeresnek
mondható, hiszen rengeteg fiatal fordult meg az eseményen. KÜtön öröm volt számunkra,
hogy néhány gyermek még a détutáni programokra is visszatért. A foglalkozásokon 8.20 fő
vett részt alkal'manként. osszesen 246 fő jetent meg a programon.

4. Fogtalkoztatási programok
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A program neve: Alláskereső Ktub
A munkanétkÜtiek száma Magyarországon folyamatosan változott az elmúlt időszakban.
Sajnálatos módon a tegtöbb munkanélkütinek nehezen vott arra tehetősége, hogy

megteremtse azokat a fe|'téteteket vagy forrásokat, melyek tehetővé tették számára az
áttáskeresést. Ezt a tehetőséget kívánta áthidatni a Kesztyűgyár Közössé gi Ház az Átláskereső
Klub infrastruktúrájáVa[ és humán-erőforrásával. A program heti egy alkatommal, csĺjtörtöki
napokon o9oo-1200 őra között valósult meg, havi 1f őra időtartamban. Az Áttáskereső Ktub

programon ingyenes számítógép és internet használat mellett munkatársaink segítségévet
kereshettek a részt vevő szemétyek áttást. A munkakeresők számára a Kesztyűgyár Közĺisségi
Ház részérőt három munkatárs volt segítségükre többek kcizött önéletrajz írással, fénykép
készítéssel, a fényképek megszerkesztésével, illetve teljes önéletrajz szerkesztésset.
Mindametlett lehetőség volt rtjviden áttekinteni egy-egy megpátyázni kívánt munkakörrel
kapcsol.atban azokat a kommunikációs technikákat, mely a jetentkező számára egy segítség
volt az áttásinterjún. A programon résztvevő személyek visszajelzései atapján a K[ub

szotgáttatásai megfe|'előek, nagyban segítik a gördĺitékenyebb elhelyezkedést, szívesen
ajántják ismerőseiknek is.
A programon egy-egy alkalommat áttagban 10-1f fő vette igénybe a szolgáltatást, összesen
446-an jetentek meg.
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A program neve: Áltásra fel!

^ 
f016 októberében induló program cétja az vo[t, hogy egy mini tréning keretei között

tanulhassák meg a hosszú ideje áttáskereső személyek a munkaerőpiac működését és az

elhelyezkedéshez vezető út tépéseit. A megvatósítók kis létszámú csoporttal dolgoztak,
hiszen így több idő jutott 1-1 résztvevő probtémájára, kérdéseire. Átlagosan 3 - 4 ember
jel.ent meg a tréning alka|'makon, akikket az ismerekedést követően kĺsebb önismereti és

kommunikáció játékokat játszottak a program vezetői. Csak ezt követően vette kezdetét az
áttáskereséssel való konkrét fogl.alkozás. A későbbiekben egyéni mentorálásban való
részvételre kaptak lehetőséget az áttáskeresők, ennek keretében gyakran kértek segítséget
összetettebb áttáspátyázatok etkészítésében, de apróbb kommunikációs kérdések is
átbeszétésre kerüttek a mellett, hogy az interneten vató hatékony áttáskeresés alapjait is
etsajátíthatták. A résztvevőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Fókusz Női Közösségi K<izpont

és Józsefvárosban étő takosokbót áttt cissze. Leginkább a 40.es és 50-es korosztály igényette
a segítséget, alacsony iskolai Vagy nem piacképes végzettséggel.
A programon összesen a három hónap atatt 29 esetben kértek segítséget.
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A program neve: Mini állásbłjrze
A Mini áttásbörze november 17-én kerÜlt megrendezésre a kerületi Munkaügyi Központ
részvételével, amelynek helyszíne a Kesztyíigyár Közösségi Ház volt. A programot f fő
koordinálta. 9 munkáttató kínátta átlásait, több munkaerő közvetítő cég is megjelent.
Többnyire alacsony iskolai végzettséget és szakmát igénytő munkákat ajánlottak a cégek a
megjelent áttáskeresőknek. Részt vett a programon egy megváltozott munkaképességűek
elhelyezkedést segítő szervezet is, amely nagy tehetőség volt az erre rászoruló
munkanélkÜlieknek. A program közepes érdektődés mellett zaj[ott, a visszajelzések szerint
több embernek is hasznosnak bizonyult a megjelenés. A program a kerÜleti újságban, a
Munka[igyi Központ áttat és közösségi média oldalakon kerÜlt hirdetésre. Résztvevők száma:
30 fő.

A program neve: Számítástechnikai képzés
Az informatika vitágában az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte nétkÜtözhetetlen
ahhoz, hogy a munkaerő-piacon, de az élet bármely terĹlletén érvényesÜtni tudjunk. A
Kesztyűgyár Közĺisségi Ház cétkitűzései közé tartozott elsősorban, hogy a programokon
megjelenő lakosság a megszeruett ismereteket felhasználva saját érdekeiket képviselni,
illetve érvényesíteni tudják. A tematika a korábbi évekhez hasonlóan egyénre, illetve
csoportra szabottan lett kialakítva. A számítógép.kezelői tanfolyamokon a hangsúly a
felhasználók áttat etsajátított ĺsmeretek gyakortati alkalmazásán vo[t.
A hattgatók korának, képzettségének, illetve nem utolsósorban igényének köszönhetően volt
szljkség a változtatásra. Az ún. Számtech 1 és Számtech 2 csoportok alapvetően az alapfokú
ismereteket kívánta átadni, mety időközben átalakutt az év etején és lett belőle a

későbbiekben a Webre, Nagyi! és az Aktív Csoport, mely utóbbi szintén megszűnt és lett
betőte az Excel csoport. A két csoport képzése, hetente két alkalommat, alkalmanként 90

perc időtartamban valósult meg.
A Számtech 1 és a Számtech 2 csoport hattgatói mind sikeresen végezték et a képzést. Az
áttományok megismerése jelentős szereppel bir az informatika vitágában, hiszen az, hogy
melyik áttományt mikor, hogyan használom, vagy éppen továbbítom, fontos lehet. Ezt
tanulhatták meg e rcivid idő alatt a képzésen részt vevő személyek, illetve hattgatók.

A Webre, Nagyi! csoport 7016. március hónaptót kezdődően indult e[, s elsősorban az
idősebb korosztály számára biztosított atapfokú számítástechnikai képzést az elmúlt
időszakban. A képzés célja nem más volt, mint az alapfokú számítástechnikai ismeretek
átadása, mely ismereteket alkalmazva a hattgatók felzárkózhattak és tépést tarthattak a 21.

századdal. Nem egy esetben az idősek számára igénybe vehető szolgáltatások kerültek
áttekintésre, mint az Erzsébet Program. Megtanulhatták, hogy miképpen kell olyan digitátis
eszközöket használni, mint fénymásoló, hogyan ketl szkennelni, pl. hĺvatalos iratokat az
Erzsébet Programhoz, milyen formátumban kerÜlt mentésre a szkennelt áttomány, stb. A
képzés időtartama alapvetően 60.90 óra, hetente három alkalommal, alkalmanként összesen
90 perc időtartamban zaj[ott. A képzésen részt vevő személyek száma csoportonként 1f-19
fő volt.
A hattgatók számára a képzések végén tehetőség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a
szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság etcítt lehetett letenni, s eredményes vizsga
esetén oklevelet szerezni.
Webre Nagyi! csoport hattgatói sikeresen végezték et a képzést.
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Az Excel csoport kifejezetten azok számára kívánt segítséget nyújtani az informatika
világában, akik elsősorban a munkaerő-piacon szerettek volna megfelelni, illetve az általuk
megpátyázott munkakör fettétele volt az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte.
!lyen szoftverek voltak a Microsoft office programcsomagban tatátható Microsoft office Word

szövegszerkesztő, Microsoft office Excel táblázatkezelő, Microsoft office PowerPoint
bemutató készitő, illetve Microsoft office Publisher kiadványszerkesztő alkalmazások. A
képzés időtartama alapvetően ó0-90 óra, hetente három alkalommal, alkalmanként összesen
90 perc időtartamban zajtott. A képzésen részt vevő személyek száma csoportonként 1f-19
fő vo[t.
A hattgatók számára a képzések végén tehetőség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a

szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság etőtt lehetett letenni, s eredményes vizsga
esetén oklevelet szerezni. 201ó.os esztendőben vizsgára nem jelentkeztek.

Az Excel csoport tegatább olyan sikeres képzés, illetve program volt az elmúlt esztendőben,
mint a Webre, Nagyi! csoport, hiszen a képzés tematikájának köszönhetően nem csak
egyénre, de csoportra szabottan folyt az oktatás.

Excel csoport

Webre, Nagyi!
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A program neve: Webszerkesztés
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Az alapfokú számítástechnikai képzésnek köszönhetően mind többen kaptak kedvet ahhoz,
hogy e terÜleten ismereteiket bővítsék és akár a munkaerő-piacon is hasznosítani lehessen a
tanultakat. így, több hattgatót is meghal|.gatva keri.jlhetett sor arra, hogy a Kesztyűgyár
Közösségi Ház programjai közt megjelenjen egy magasabb szintű képzés is, melyre valóban
igény mutatkozott. Ez lett az ún. Webszerkesztés program. A program 2016. októberétől,
hetĺ egy alkalommat, pénteki napokon 1400-1800 óra közcitt valósult meg, havi 16 őra
idĺítartamban.
A program abban kívánt segítséget nyújtani, hogy miképpen kell elkészíteni egy honlapot,
azaz egy HTML oldalt miképpen kell megszerkeszteni. A program a többi képzéshez
hasonlóan csoportra szabottan valósult meg, ami ebben az esetben azt jelentette, hogy a
hattgatók egyéni igénye szerint zajlott a képzés ennek megfelelően kialakítva a tematikát is
egyben. A fő szempont elsősorban az vo[t, hogy mely hattgatók dolgoznak, így ehhez
megfelelően lett kialakítva a képzés napja, itletve időtartama.
Az alapokat etsajátítva immáron az o[da[ készítésével kapcsolatos alkalmazásokat kellett
először áttekinteni, természetesen a teljesség igénye nélkÜ[, mint HTML szerkesztő
(Kompozer, NVU, Notepad++), grafikai szoftverek (GlMP, Adobe Photoshop, Zoner
PhotoStudio), Banner készítő (Free Flash Banner Maker), GIF animáció készítő (GifApp),
illetve favicon készítő (Bytesx). Alapvetően elmondható, hogy a hattgatók számára egy új
vitág tárutt fet és persze a képzést fotytatjuk a 2017-es esztendőben is új hattgatók
csatlakozásával.

Közfoglatkoztatás
z016. évben a téti közfoglalkoztatás, 2016. február 29-ig tartott. Az előzőekhez hasonló,
atapfokú és középfokú végzettséghez kötött áttásokat töttöttek be a munkaváttatók. Január
hónapban 85, februárban 8ó fővet.
z016. március 1-tőt indutt a következő program, 90 fő fogtalkoztatására irányult, metybőt ó0
főt a Józsefvárosi Cigányzenekar kereteĺn betiit foglakoztattunk, mint kulturális segítő. A
fennmaradó tétszámban kaptunk karbantartó, kulturális szervezcí és ügyviteti státuszokat.
Ez a program egy éves időtartamra szótt. Áttagosan 82 fővet be is tudtuk tötteni a szabad
státuszokat. Ebben az évben több közfoglalkoztatott munkaváttatónk tudott elhelyezkedni,
főáttásban. Párhuzamosan ebben az évben nem indult több program.

KözérdekíÍ önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket,
melyről igazolást is áttítunk ki Kormányrendelet atapján. Ezzel az igazolássat a

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, itletve az aktív korúak ettátásában részesÜlők
tudják igazolni az önkéntes tevékenységÜket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a
fenti ettátások fotyósítása. 201ó. évben 7 embert fogadtunk ityen cétbóI. Ad előző évekhez
képest ez jóval kevesebb fó, mely köszönhető annak a törekvésnek, hogy minél több
egészséges, munkaképes embert tudjanak bevonni a közmunka programokba, ne segétybőt

éljenek, ezáltal etcísegítsék a Versenyszférában való könnyebb ethetyezkedést.

Kłizérdekű munka keretén beti.it jetenleg is 5 főt tudunk munkavégzésre fogadni, akiket a
Kormányhivatalok Foglalkoztatási osztátyai Kijetcitő lappal hozzánk irányítanak. KÜtönböző

szabálysértéseket tehet kiváltani munkavégzéssel. A munkakötelezettség befejezésérőt
értesítést áttítunk ki az ittetékes osztálynak. 2016-ban 18 szabátysértőt fogadtunk. Az előző
évhez képest a létszám csökkent, viszont a nálunk jelentkező szabálysértőkre kiszabott
óraszámai jóval magasabbak, így a tedotgozási idő ethúzódik egy - egy főnét. A tétszám
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szinte folyamatosan fel van töltve, és van olyan szeméty, akinek több, egymást követő,
kétszáz órát is meghaladó kiszabott közérdekű munkát kellett tedolgoznia.

V. Kulturá|is, közműve|ődési és turizmussa| |<apcso|atos fe|adatok

e||átása

1 . Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok

A program neve: Festőműhely
20,|6-os évben is sikeresen zártuk a Festőműhely programunkat. A tatátkozók heti három
alkalommat kerÜttek megrendezésre (hétfő, kedd, szerda). A Közösségi Házbót egy fő
koordinálta az eseményeket a programon. Minden foglalkozás etőtt etőkészítettÜk a termet
és az eszközöket (Aĺ4papír, grafit, zsírkréták, színes ceruzák, filctollak, rádió). Programunk
tegfőbb cétkitűzése az volt, hogy minét fiatatabb korban etkezdődjön a művészet tanítása,
mert az esztétikum, a művészet áttat formátódik a gyermek olyan személyiségvonása, mint
az alkotókészség, a jó ízlés, de bötcsője minden pozitív erkölcsi tulajdonság fejtesztésének
is.
Fontosnak tartottuk, hogy akik részt vettek ezeken a foglalkozásokon, olyan művészeti
nevelésben részesÜljenek, ahol minden eszközt és tehetőséget megkapnak annak érdekében,
hogy megmutassák tudásukat. Minden hónapban újabb és újabb témákat adtunk meg,

melyeket megfesthettek. Pétdáut februári hónapban a farsang, márciusi hónapban a

szabadságharc azon betÜt is az egyéni szabadságuk, ők hogyan értelmezték magukban a

szabadság szó fogalmát. rogtatkozásaink atatt nem csak a vizuálĺs nevelés kapta a fő
hangsúlyt, hanem módjuk volt verseket tanulni, cigánytáncot tudtak etsajátítani valamint
éneklésre is lehetőség volt. Arra ösztönöztÜk őket, hogy mutassák meg azt, amiben ők a
legjobbak, és merjék megmutatni társaiknak is tudásukat, és ha kel[, <isztönözzék egymást
és segítsék társaikat a fejtődésben. A programunk kĹitcintegessége, hogy két Autista csoport
is látogatta.
A tatátkozókat áttatánosan í0-20 fő közötti létszámban tátogatták az ide évben.
A 2017-es évben ĺs célunk a bejáró vendégek ösztönözése arra' hogy mutassák meg bátran
azt, amiben ők a legjobbak, és merjenek egymástót segítséget kérni és elfogadni azt. A
művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítjuk önismeretĺiket,
emberi viszonyaikat. Programunk fotytatása azért is fontos, mert a vizuális nevelés
gyakorlati tevékenységeinek szinte mindegyike - eredeti cétjátót fÜggettenüt is
személyiségfejtesztő hatású. Motivátó hatásuk mellett segítĺk az érzelmi gazdagodást, az
empátia, az intuíciófejlesztését, az önáttó ízlés, belső igényesség kiatakutását. Az önreflexió,
az cinismeret kialakulása révén a céltudatos önszabályozásra is megtanít.
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FESTOMUHELY
E Programon Résztvevők

A program neve: Nyitott ház
A Nyitott ház programunk a Közösségi Ház nyitásátót kezdve alapprogramként működik. A
program minden héten csütörtökön 16.00-19.00 óra között került megrendezésre a
Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az eseményen tegtöbbször három megvalósító vett részt, de
számos alkalommal besegítettek az érettségi etőtt áttó fiatalok, akik a kcizösségi

szolgálatukat nálunk töttötték. Kütön öröm volt számunkra, hogy sok fiatal kereste meg a

házat, hogy itt szeretnék eltöltenĺ a kötelező 50 órás gyakorlatot.
A Nyitott ház fogtatkozás fő cé[ja, hogy a játékok, illetve a kreatív tevékenységek során
fejlesszük a gyermekek képességeit és készségeit. Mindezek mellett fontos, hogy a fiatalok
a szabadidejüket tudatosan, és hasznosan töttsék e[. Ennek köszĺjnhetően számos
lehetőséget biztosítunk számukra, hogy mindenki megtatátja a számára tegoptimátisabb
elfoglaltságot. Fontos számunkra, hogy etősegítsÜk a szocĺális és kognitív fejtődést. A
gyerekek a játékok á[ta[ ismerkednek a környezetÜkkel, valamint nyitottabbá válnak a társas
kapcsolatok iránt.
Az év etején és végén az időjárási viszonyoknak kösz<jnhetően főként aház áttat nyújtott
szolgáltatásokat hasznáttuk ki. A zsibongóban, a piros teremben, valamĺnt az internet
teremben, kütönféte bajnokságokat, versenyeket, kreatív foglalkozásokat szerveztĺink. Az
év első hónapjaiban főként olyan játékokat választottunk ki, amelyeknek közösség építő
szerepei voltak. |gyekeztünk etérni azt, hogy a részt vevő fiatalok képességeit fejleszteni
tudjuk, olyanokat, mint a tÜrelem, koncentráció, társak elfogadása. A februári hónapban
elsősorban a kártya és a társasjátékoknak köszönhetően a szociátis készségek fejlesztésére
helyeztÜk a fő hangsútyt.
A sportpátyán olyan közösségi játékokat mutattunk be, amelyek a fejlesztették
csapatszellemet és a szabályok betartására ösztönözték őket. A csapatjátékok teginkább a

koncentrációt, a kitartást, a céltudatosságra való nevelést fejlesztik, továbbá a szabályok
etfogadására, és azoknak a betartására tanítja a fiatalokat. Az ápritisi hónaptót kezdve pedig
két csoportra bomlott a betérő vendégek része. A többség kint az udvaron kiitönféte sportos
tevékenységeket próbáthatott ki, mint sorversenyek, labdarúgótornák, tollas versenyek. A
kinti sportos játékok a fizikai aktivitás és erőnlét fejlesztés mellett a koordinációs
képességeik javítására is jótékony hatássat bírtak. |gyekeztÜnk, minél több időt a friss
levegőn eltölteni a gyermekekkel. A csoport másik fele elsősorban a bettéri lehetőségeket
helyezte etőtérbe. Bettéri játékaink főteg a togika fejtesztésére irányultak. Ki.itönféte tábtás
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játékok, kártyajátékok voltak az eszköztárunkban. A társasjáték a tanutás, a
gondolkodásfejlesztés, a tehetséggondozás kivátó eszköze is, amely hozásegíti a fiatalokat
az iskolai sikerességhez. A nyárĺ időszakban a nyári napközis tábor miatt 15 és 18 óra között
tartottunk foglalkozást a nem táboros betérő gyermekeknek. A szeptemberi hónaptót
kezdve, annyi változás történt, hogy most már minden alkalommal, több btokkbót építjijk
fel a programot.
osszességében ezek a détutáni programok igen népszerűek a lakosság k<irében, hiszen itt
olyan új tevékenységeket, játékokat próbáthatnak ki a résztvevők, amelyekre máshol nincs
tehetőségÜk. A hónaponként 1f-34 fő közötti létszámban jelentek meg a résztvevő vendégek.
osszesen 882 tő jelent meg a programon éves szinten.

NYITOTT HAZ
n résztvevők száma
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A program neve: Bábfoglatkozás kicsiknek
A Bábfogtalkozás kicsiknek elnevezésű program minden héten, pénteken, 10.30-11.00 óra
között valósult meg a Biztos Kezdet Gyerekházban. A program azt a végleges formát,
ahogyan most ĺs működik, nem egészen egy éve nyerte el. Jelenleg két fő gyermek program
koordinátor tervezi és vezeti. A fogtatkozásokon kisgyermekeknek szóló, rövid, főteg
áltatmesékre épütő kis történeteket báboznak e[, számukra is érthető interaktív formában.
A Gyerekház cétközönsége a 0-3 év közötti gyermekes családok, ehhez igyekeztÜnk
programunkkal mi is igazodni. A korosztályi adottságok okán a meséket a program
koordinátoroknak rövidre, könnyen érthetőre kell tervezni, hogy az a gyermekek számára
befogadható legyen. A történetek mindig valamilyen tanulság köré épütnek, ezzel is hozzá
járulva a nem formális neveléshez és oktatáshoz. Hangsúlyos a mesékben a jó és rossz közötti
kÜlönbség, a megbocsájtás, a betátás és az elfogadás. Ebben a korban a vitág felfedezésének
kezdete zajtik, a saját testijkön kívüt etkezdik fetfedezni a körütöttÜk lévőket, az e[ső

szociatizációs folyamatok ebben a korban zajlanak.
A Gyerekházza| egy biztos egyĹittműködés alakult ki az elmúlt év során, melyben mindkét
fét megtatátja a maga feladatát, szerepét és hozzá tud tenni a k<jzĺjs programok

sikerességéhez. Több közös programot valósítottunk meg a partner intézménnyet, pétdáut

helyszínül és programmal szolgáltunk 2015.ben és 20í ó.ban is a karácsonyi
rendezvényÜknek, valamint kÜtcjn détetőtti gyereknapi programot szerveztÜnk a részükre.
Nagyobb Ünnepek kapcsán többször segítettÜnk programmal és humán erőforrással is, mint
pétdáut a mikulásnap. Az együttműködés óta a Gyerekház vendégei szívesen tátogatják a
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KKH más programjait is. Az elmúlt évben 24 alkalommal valósult meg a program' 18 csatád
részvéte[évet.

A program neve: lskolai közösségi szolgálat
Az iskolai közösségi szolgálat a középiskolások számára 50 órában kötelező, mely a
középiskota 4 vagy 5 éve alatt kell teljesítenie a diákoknak, ahhoz, hogy később érettségit
kaphassanak. A közösségi szo[gálatot bármilyen kózintézményben, civiI szervezetnél
ettötthetik. A közösségi szolgá[at az önkéntesség fontosságára hívja fet a figyetmet, illetve
a munka vitágát igyekszik lemodellezni a diákok számára. A fiatatok szabályozott keretek
között munkát végeznek az intézményekben, melyeket az ottani koordinátor szab ki rájuk,
képességeiknek megfelelően. A tavalyi évben volt az első olyan érettségiző évfolyam,
akiknek már előfeltétel volt az 50 óra teljesítése. A Kesztyűgyár Közösségi Ház is befogadó
intézmény, több iskolával partner szerződésben áll, mely szerint bátran érkezhetnek a Házba
fiatalok, hogy tetjesítsék a közösségi szolgálatukat. A tavalyi évben í 1 diák végzett közösségi
szolgálatot i ntézményükben

A program neve: Drámapedagógiai foglalkozás Középiskolásoknak
Az iskotákban való drámapedagógiai foglalkozások először 2015-ben valósultak meg, akkor
egy megkeresés kapcsán, mely a Trefort Ágoston Gyakortó |skotábót érkezett. Akkor az
osztályfőnök írt a szakmai vezetőnek, hogy szeretné osztályát közetebb hozni egymáshoz és
szeretné, ha valamilyen foglalkozás keretében történne ez.
Maga a foglalkozás, a módszer engedi, hogy más témában ĺs kerljljenek fogtatkozások
megtartásra, így az iskoláknak van tehetősége egyéb témában is foglalkozást kérnie.
A drámára az iskolának a diákokat ketl biztosítani, itletve amennyiben azt választotta, hogy
saját hetyszínen zajtik a foglalkozás, akkor a helyszínt. A Kesztyűgyár Közösségi Ház váttatja
a foglalkozásokhoz szÜkséges eszkcizöket, a szakmaĺtag fetkészÜtt kottégákat és a helyszínt,
amennyiben erre szÜkség van.
A tegtöbb foglalkozás a Jetky András Iparművészeti Szakgimnáziumban valósult meg, ahol a
tavalyi és idei évfolyam összes kilencedikes osztályában megtartásra kerütt a közösségi
szolgálatot etősegítő foglalkozás. A fogtatkozások során cél, hogy a fiatalok számára
szimpatikusabbá tegyÜk a közösségi szolgálat gondolatát, hogy kedvet csináljunk hozzá,
megértsék annak lényegét, betekintést nyerjenek egy-egy munkafolyamatba, így a munka

vitágába is. A tapasztalat az, hogy a diákok negatív attitűddet áttnak a szotgálathoz,
kényszernek gondotják és főteg a kötelezőséget tátják benne. Fontosnak gondoljuk, hogy

hangsúlyozzuk számukra a szolgálat pozitív hatásait, fethívjuk a figyelmet a segítés
fontosságára, és segíts[ink az önkéntes munka tapasztatatszerzésében. A drámafoglalkozások
rugalmasak és sokszor improvizatív módon zajlanak, minden csoport más, ráadásul kamasz
fiatatokrót beszélÜnk, akikhez, ha szeretnénk a figyetmÜket lekötni, akkor flexibilisen kell
áttni.
A Jetky András Szakgimnáziumban iskolai nap alkalmávat több csoportnak is tartottunk
foglalkozást nem csak a 9. évfotyamnak, így még szélesebb körben ismerkedhettek a
programmal, az iskolai közösségi szolgálattal. A dráma foglalkozások azért nagyon hasznosak
a Kesztyűgyár étetében, mert a középiskolás korosztátyt nagyon nehéz elérnÜnk programok
szintjén, ez egy jó feti.itet arra, hogy megismerjÜk a kerĺjletbe járó fiatalokat, ajántjuk
számukra programjainkat, vagy akár a közösségi szolgálat tehetőségét. Tehát szélesítsĺ.ik
azon fiatalok körét, akik nátunk töttik idejüket. A program alkalmi jettege miatt az
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igényekhez tudjuk a kapacitást igazítanĺ, mely így könnyen tervezhető, ptusz pénzbeti

ráfordításba nem kerÜl a megvatósítása.
2016-ban a Lakatos Menyhért Áttatános lskotában egy osztály, míg a Jetky András

Szakgimnáziumban öt osztály vette igénybe a foglalkozást.

A program neve: Drámapedagógiai foglalkozás óvodákban
Drámapedagógiai foglatkozások két óvodában vatósulnak meg a kerÜleti gyermekek számára,

a Koszorú és Szuz utcai óvodákbanheti egy alkalommal szerdai és csütörtöki napokon. A
program 2015 szeptemberében indutt el el'őször a Koszorú utcai óvoda nagycsoportjában és

sikerrel zárult f016 júniusában. Akkor elbúcsúztunk az etbattagó gyerekektőt, az

intézménnyet pedig egyeztetti'ink a szeptemberi folytatásrót új csoportban. Valamint a

sikerekre vató tekintettel a Szűz utcai óvodával is felvettÜk a kapcsolatot és ajántottuk nekĺ
programunkat.
A program során főteg drámapedagógiai eszközökket játszik egyÜtt két gyermek program

koordinátorunk a gyerekekket, a nevelők jetentétében.

Az ővőnők kÜtső szemtétőként vannak jelen, nem Vesznek részt a kĺizös játékban, csupán a

rend fenntartásában segítenek. A drámapedagógiai egy alternatív nevelési eszkc5z, mely a
játékon keresztĺjl nevel és tanít. Az óvodákban célja, hogy a gyerekek olyan képességei
jöjjenek e[ő, melyek az óvodai fogl.alkozások során esetleg nem, ezzel segítve
előrehatadásukat, a fejtődésÜket és a nevelői munkát. A foglalkozások tegfőbb feladata a

gyerekek érzelmi intetligenciájának fejlesztése, - empátiás készségÜk, elfogadás és

befogadás - tolerancia szintjük növelése; ezentúl a saját személyiségük megismerése,
valamint, másoké, ezze| pedig tátóterük szélesítése.
Az óvodai foglalkozások sikerrel zajlanak, az óvónőkkel és intézmény vezetőkkel a kapcsolat
gördÜtékeny és jót műk<jdő, a gyerekek szeretettel fogadják a kottégáinkat, várják őket,

többen más programokra is ettátogatnak a KKH-ba. Az etmútt évben heti szinten 11-21 fő
között vettek részt a gyerekek a programon, éppen aktuálisan, akik jeten voltak aznap az
óvodában. A program sikeressége miatt szeretnénk a jövőben is folytatni és akár más

óvodákkat is újabb egyÜttműködéseket kötni.

DRÁMAFoGLALKozÁs . óvoDÁK

SZEPTEMBER oKTTBER NOVEMBER DECEMBER

A program neve: Kardio tréning
A Kardio tréning szeptemberben indult e[, melyet kÜtsős megvalósító, Birkus Rita tart. A
tréning minden héten hétfőn 17.00.18.00-ig valósult meg a kerÜleti nők számára. A Kardio
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tréning tényege, hogy a nagy izomcsoportok hosszan tartó, alacsony vagy közepes intenzitású
edzését végezzÜk. Az edzésformának rengeteg hasznos, egészségre gyakorolt jótékony
hatása van, mint például, hogy csökkenti a szívbetegségek rizikófaktorait, növeti az
áttóképességet a zsírraktárakbót történő zsírsav mobitizátássat (zsírégetéssel). Segít az
ideátis testsúly elérésében és megtartásában, szabályozza a vérnyomást, magasabbá vátik a
katória felhasználás, javul a test összetétele, nő a vitálkapacitás (tégző rendszer), erősíti az
immtlnrenc|szert, csökkenti a koleszterinszintet, valamint, a test öregec|ési folyamatai
lelassulnak.

KARDIO TRENING
E Programon résztvevők
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A program neve: Gyerekjóga
November hónapban próba jelleggel, majd decembertől már a heti programrendbe
beillesztve, csÜtörtökönként 1ó és 17 őrakoziĺtt valósult meg a Gyermekjóga a Kesztyíjgyár
Közösségi Házban egy fő program koordinátorvezetésével. December hónapban a résztvevcík
száma átlagosan 8 fő vott.
Tapasztalataink szeńnt a Közösségi Házba járó gyerekeket tút sok és nem feltéttenÜt jó inger
éri. A tú[ sok, feldolgozhatatlan inger hatására a gyerekek agresszívak, stresszelnek, a

figyelemzavaros gyermekek nem kapnak kettő figyelmet, stabil kereteket a fejtődéshez. A
sok passzív aktivitásban (TV, számítógép, okostelefon) az idegrendszerük túlterhelődik, a
cselekvőszerveken keresztÜl nem tud feldolgozódni, levezetődni a sok inger, érzelem,
impulzus.
A gyerekek felgyorsult ritmusára reagálva éreztÜk szükségét a gyermekjógának, amely egy
olyan technika és eszköztár, amellyet megtanuthatják a ,,tú[ sok ingerből'' elengedni a
felesleget, és egyensútyba kerütni: a hangosból a csendbe érkezni, a (tút)mozgásbót a
mozdulatlanba.
A gyermekjógávat a hozzánk járó gyerekek oktatási rendszerét tudjuk kiegészíteni és
támogatni, hiszen mindannyian iskolások vagy óvodásak. A jóga a gyermekekben olyan
készségeket hív ető és fejleszt, mint pétdáut az együttműködő készség, összpontosítás,
helyes testtartás, testtudat, kitartás, figyelemmegtartás, kreatĺvĺtás. Gyermekjógávat
fejleszthető a gyerekek memóriája is, illetve nagy hangsútyt fektet[ink a testtartást javító
és erősítő feladatokra.
A jógagyakorlatok képesek feloldani a gyermekekben tévő feszÜltséget akár úgy, hogy mi

magunk sem tudunk ró[a, hiszen az órán résztvevő gyermekekről nem mindig tudjuk mi sem,
vannak-e bennük ityen akadátyok - de ez fordítva is működik, mert a gyermek sincs tudatában
annak, hogy a mesés, játékos jógaórán éppen fetotdjuk ezeket.
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osszességében elmondható, hogy a jógafogtatkozás beépítése a Közösségi Házba járó
gyermekek étetébe fontos és hasznos. Azon tú[, hogy hozzájárul egészséges fejtődésĺlkhöz'
egészségÜk megőrzéséhez, nyitottabbá, egyÜttműködőbbé, bátrabbá, fegyelmezettebbé
válnak - és ezeket a képességeket szeretnénk fejleszteni bennük a tovább a jövőben is.

A program neve: Dance Force Tánciskola
A Dance Force Tánciskol'a és tánccsoport minden évet valami újítássat és sikerrel zárja,
számos fettépésset a háta mtigött. 201ó-os évre mindhárom csoport egyre jobban

összeszokott és rengeteget fejődött.
így az oktatói gárda is kibővÜlt, Csabai Kitti szemétyében, aki koreográfus asszisztensként
tanítja a csoportok egy részét, és emellett a felnőtt tánccsoport és Fenyő Miki tánckarának
oszlopos tagja.
Kezdő csoportunk csapatneve változott: DANCE FoRcE K|DS tett. Ők számos fettépésen
vannak tú[, sokan ismerik őket és fejtődési.]k egyre jobban észlelhető, ami annak kciszönhető,
hogy nagyobb óraszámmal taníttatjuk őket. Fiatal koruk ellenére most már egyre
rutinosabban mozognak a színpadon. Gondolkodásuk is egyre jobban orientátódik, hogy a

tánc nem csak hobbi tehet, hanem egy komoly hivatás is. Látványos fejtődési..iknek is
köszönhető, hogy a szÜlők is mindinkább támogatják a gyermekeiket. A nagyobb óraszámnak
és fejtődésüknek köszönhető, hogy a Dance Force Kids tánc együttes 2016.04.f4-én
KÜtöndíjat nyert a Népszínház Karneválon.
Középhatadó csoportunk csapatneve is változott: DANCE FoRcE JUN|ORS. A csapatnév
jel'temezi őket, már nem kis gyerekek, de nem is felnőttek. A csapat erősebb [ett, és nagyon

sokat fejtődött a technikájuk. Amire bí.]szkék vagyunk, hogy 3 diákunk is fetvételt nyert a

rottenbi|'ter utcai Zene és Táncművészeti Szakközép lskolába, ez is bizonyítja, hogy

oktatásunk hasznos és megfelelő, azalapokat jót megtanutják nátunk. Nem kimondottan csak
hip.hop-ot oktatunk, hanem szinte minden stílust. Anná[ jobb egy táncos, minét több stítust
tudhat magáénak. 2016.05.28-án a Csomópont Tehetséggondoző Egyesület által szervezett
Kicsi a bors de Ügyes elnevezésű tehetségkutató versenyen a Dance Force Juniors tánc
együttes KÜtöndíj ban részesült
Nagycsoportunk táncosai pedig, lassan végzett táncosok, így a Dance Force Profi tánckar
tagjai lesznek hivatalosan is.
osszességében elmondhatjuk, hogy a 201ó-os év rendkívÜl eredményesen zárutt. Több
tanítványunk is sikeres produkciókban szerepett, pétdául: a Vígszínházban játsződó Pát Utca
Fiúkban Lugosi Fábián, a Tv2 áttat iót ismert Sztárban Sztár-ban Nagy Sótyom szintén a
tánckarban, valamint G.w.M. Videoktipben a Dance Force Tánciskola.
Legnagyobb sikerünk az idei évben, hogy egyedÜt áttó módon a Dance Force valósította meg

a Magyar Tenisz Szövetség Ftashmobját.
20í6-os fettépések:

o MoM Studio 54 Party (2016.01.22.)
. Miss Winter Beauty (20ĺó.03.15.)
. G.wM. Etmútás /Videoktip/ (f016.04.19.)
. Népszínház Karnevá. (2016.04.24.)
. Kicsi a Bors, de ügyes tehetségkutató (201ó.05.28.)
o Davis Cup / Flasmob (2016.07.24.)
. Gotd Beer Fest (2016.08.06.)
. Kesztyűgyári napok (201ó.09.03)
. Cseppkő Gyermek otthon (2016.12..07.)
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. Csepeli Munkás otthon (2016.1f,09.)

. Fenyő Koncert (z016.12.27.)

A program neve: Kézműves foglalkozás (szervezett csoportok részére)
A kézműves foglatkozás szeptember hónaptót csütörtöki napokon 14.00 és ,|5.00 óra között
vatósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban a Lakatos Menyhért Áltatános |sko[a, vatamÍnt
a Németh Lásztó ]skola diákjai számára. A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor
végezte, a foglalkozáshoz szÜkséges eszközöket a Kesztyűgyár Kcizösségi Ház biztosította. A
résztvevő diákok száma áttagosan 10 fő.
A kézműves foglalkozásokra olyan, a gyerekek életkorának megfelelő alkotásokkat és
technikákkat készÜttÜnk, amelyek fejtesztik a gyerekek kreatív adottságait. A résztvevő
diákok szeretnek kézműveskedni, így könnyű volt egyÜtt dolgozni vetük.
Minden alkalommat kipróbáttunk egy-egy kÜtöntegesebb, újszerű technikát, felhasználtunk
kÜlönlegesebb eszközĺjket, anyagokat, nem titkott célunk a környezettudatóságra nevelés
sem, így az oro Design Műhety programunk legkedvettebb ötteteit is beépítettük ebbe a
programba is.
A program célja, hogy a gyerekek megszeressék a kézműveskedést, az alkotás folyamatát,
és legyen is mindezekben sikerétményÜk. A gyerekeket kísérő pedagógusok szerint is várják
a gyerekek a Kesztyűgyáras kreatív kézműveskedést, örömmel indulnak e[ hozzánk.
A kézműves foglatkozás arra is kivátó alkalom, hogy a közetjövőben megrendezésre kerütő
programokra invitáljuk a gyerekeket, ők pedig hírét vigyék a Kesztyűgyár Közösségi Ház
rendezvényeinek családtagjaik és isko[atársaik körében - akik ezeken rendszeresen meg is
szoktak jetenni.

rÉzu ĹĺvEs FoG LALKozÁs
E ProBramon résztvevők száma
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A program neve: öko design műhety
A Kesztyűgyár Közösségi Ház tko Design Műhety nevű programja 2016 ápritĺsában indult e[,

és szerdai napokon 16.00 és 18.00 óra közcitt valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor végezte, a résztvevők száma
alkalmanként átlagosan 10 fő vott.
Az alapötlet, hogy a szerdai napokon egy új, újragondolt kézműves programot indítanánk,
onnan indult, hogy a pénteki napok kézműves foglalkozása nagyon közkedvelt. Az alkotás, a
tevékenykedés, a 'másoknak is adhatok élménye' otdja a gyerekek feszÜttségét, örömmet
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alkotnak. A színek, az anyagok, az alkotás tartalommal és élménnyel tetítĺk a gyerekek
détutánjait, az alkotásaik ötletgazdagok és fantáziadúsak.
A Kesztyűgyár Közösségi Házat olyan családok és gyermekek tátogatják, akik otthon nem
fettéttenÜt folytatnak kcirnyezettudatos étetmódot. A gyerekek innen, tőtünk tanutják, és
innen is viszik haza a környezettudatos szemléletet. Nem könnyű manapság a gyermekek
figyetmét felhívni a környezetvédelemre: az oko Design elnevezést is azért választottuk,
hogy sugalljuk vele: trend és 'menő' a környezettudatos étet. A közös alkotás pedig a tanítás
egyik leghatékonyabb eszköze.
Atkotás közben természetesen nem titkott szándékunk, hogy beépítsük személyiségÜkbe és
étetmódjukba a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket és értékeket, hiszünk abban,
hogy a környezetvédelem tanutható.
Az áttatános iskoták nemzeti alaptantervében is cétkitűzésként szerepel a gyermekek
környezettudatos nevelése: csoportunk kiemelt cétja tehát az alkotás mellett a
környezettudatosságra való nevelés is.
Hosszú távú célunk pedig, hogy a hozzánkjáró gyerekekbőt környezettudatosabb szemtéletű,
környezetűket óvó fetnőttek váljanak, és megváltozzon bennÜk a jelenlegi környezetükhöz
való viszonyulás, etsajátíthassák a környezettudatos étet atapjait, és már gyermekként is
környezetbarát szokásokat alakítsanak ki.

A program neve: #Yolo
A Yolo programunkat 20í ó-os évben is sikeresen zártuk. A programunkat minden héten, keddi
napokon tartottuk meg í6:00 órátót 19:00 óráig a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Yolo
foglalkozásunk tegfőbb cétkitűzése a közösségfejtesztés volt.
A fiatalok számára egy elfogadható környezetet teremtettünk meg, ahol leÜlhettek,
beszétgethettek vagy csak zenét hallgathattak. Leginkább a 17-18 éves korosztály tátogatja
a programot, rajtuk érződik, hogy már nem gyerekek, de még nem is felnőttek, így néha
zavarban vannak a szerepeikkel, hiszen otthon gyerekek, de lent a baráti körben már
szeretnének a fetnőtt szerepébe bújni. De beszélgetésen tút még sok olyan etfogtattságot
biztosítottunk, ahol fejtődhettek, mint közösség, ilyen volt pétdáut a sport. Ezen kívÜl még
zenét tudtak hallgatni az ide betérő fiatalok, ők szabták meg milyen stílus szóljon a program
alatt. A visszaigazolások azt mutatják, hogy a fiatatoknak nagy szi.ikségÜk volt ezekre a

tatátkozókra.
A talátkozások először az Internet terembe tartottuk meg ahol az elsődleges feladatunk volt
berendezni a helyet, babzsákokat helyeztünk el körbe, laptopot és hangfalakat
biztosítottunk számukra. Célunk az volt ezzel, hogy az ide betérő fiatalok kényelmesen
érezzék magukat, ahol kikapcsolódhattak, és társasági étetet tudtak élni, ezzel is segítettlik
a kortárs kapcsolatok formátását. A programot hetente ĺ0 és 25 fő kozött tátogatták.
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A program neve: Megtepetés péntek
A program heti rendszerességgel valósult meg, minden pénteken 16 órátót, a program
jettegétőt fÜggően 18 vagy 19 őráig. A Meglepetés péntek mindĺg más tematikára építve
kerÜlt megtervezésre, melyet a gyermek program koordinátorok áttatában négy fővel
vatósítottak meg. A rendezvényeket egy fő kÜtsős munkatárs segítette, aki a kézműves
szekciót erősítette szakértelmévet. A program célja, hogy kikapcsolódást biztosítsunk az
egész család számára, így minden alkatmat igyekeztek a kottégák úgy tervezni, hogy kicsik
és nagyok, illetve a szljlők is megtatátják a maguk program elemét. A több etemből fetépütő
péntekeken szinte mindig volt kézműves foglatkozás, ahol a témának megfeletően
készíthettek valamilyen ajándék vagy használati tárgyat, ezenkívÜl aktivitást igénytő
program elemekkel tatálkozhattak a családok, mint sport foglalkozások, gondotkodást
igénytő feladatok, társasj áték.
A Meglepetés péntek az egyik tegjobban keresett program' erre érkezik a tegtöbb vendég.
Azok a látogatók, akik nem napi rendszerességgel tátogatják a Kesztyűgyárat ők ĺs teginkább
erre a programunkra érkeznek, valószínűleg a pénteki napnak köszönhetően, illetve mert ez
a legváltozatosabb napja a hétnek a programokat tekintve, itt mindig más és más
foglalkozások várják őket. A programról a heti ptakátokról értesülhetnek a kerületi
iskolákban, óvodákban és intézményekben, illetve a nagy követő számmal rendelkező
facebook oldalon találhatnak meg.

Az etmútt év etső Meglepetés péntek.e egy Pótszitveszter vo[t, ahol bohókás fejdíszeket
készíthettek a látogatók, valamint zenés játékokat játszottak közösen, majd ezt követően
szabadon kérhettek számokat kedvenc etőadóiktót és tehetőség volt közös táncolásra. A
következő alkalommat pedig Szuperhősciket kerestt]nk, ahol a gyerekek számára egy
akadátypátya kerÜlt fetáttításra, mely tetjesítésével bizonyíthatták, hogy nekik is vannak
szuperképességeik. A kézműves asztalnál jelmezt és jetvényt lehetett készíteni. Az est
zárása képen kihirdetésre kerĺiltek az akadály és jelmez versenyben részt vevők eredményei.
Februárt Xbox játékkat nyitottuk, ahol bárki kipróbáthatta magát kÜtönböző

versenyszámokban, mint táncolás, futás, ping-pongozás stb. a kinect játék kiegészítő
segítségével. Ez olyan modern technikát felhasználó játék' ami nem minden családban
tatátható meg, ennek ellenére a gyerekek ismerik és generációs adottságukbót adódóan
könnyen hasznátják is. A Kinect számítógépes játék ellenére megmozgatja és aktivitásra
kényszerít a gyerekeket, mely így egy teljesen új étményben részesíti a játékban tévőt. A
programra új csatádok is ettátogattak, akik eddig még nem jártak a KKH-ban. A játék áttat
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gyakorolták az egymásra figyelést, a tÜrelmet és a versengés szabátyait. A kézműves
asztatnál bajuszt és ,,party'' szemi.iveget tehetett készíteni kartonból és hurkapátcikábót.
A február hónap legnagyobb eseménye a farsangi mulatság volt, amire nagyok sokan eljöttek,
több mint 30 tetkes gyermek öttött magára jelmezt, hogy elvihessék az ezért járó díjakat. A
détután fotyamán azok számára, akik nem tudtak otthon maskarát készíteni a kottégák
segítettek kigondol.ni és megvalósítani a gyorsan elkészíthető ruhákat, hogy senki ne

maradjon jetmez nétkÜt. Az első helyezetett egy karton dobozból készített TV [ett, akinek
nyereménye, hogy 20 barátjávat közösen Ünnepelhette a szÜletésnapját a Kesztyűgyárban,
metyhez nem csak helyszínt, de minden egyéb eszközt biztosítottunk.
Az egyik kedvenc program volt a TaIáId meg a kincseket című a[ka[om, ahol mindenféle
furfangos fel'adatott kettett megoldaniuk a gyerekeknek, hogy a végén ajándékot
kaphassanak. Azért volt nagyon emlékezetes alkalom, mert spontán módon alakultak
csapatok, akik végüt egyÜtt hajtották végbe a feladványokat, közösen gondolkodtak, a szÜlők
is aktív részesei voltak a játéknak és ők is lelkesen gondolkodtak, kerestek a gyerekekkel

együtt.
Március hónapban még megrendezésre kerütt egy Tavaszi Játszóház is, ahol két ugráló vár,
gyermek sátor, arcfestés várta az apróságokat, a nagyobbak pedig ping-pong és csocsó
bajnokságban próbáthatták ki magukat, a kézműves asztalnát pedig virágkoszorút
készíthettek. Ezenkívüt nagyon emlékezetes volt Retro déIutón is, ahol régi meséket

VetítettÜnk diavetítőn, és régi játékokkat, mint búgócsigávat játszhattak. Továbbá volt sport
nap és ápritis bolondja, ahot igyekeztÜnk mókás, bohókás elemekkel tűzdett program

kínátattat szolgátni a csal'ádoknak, mint példáut tufi fogó, zsonglőrködés, a kézművesen
udvari bohóc sapkát tehetett készíteni, a détután záró akkordja pedig a meghívott bohóc
vott. A bohóc tufit hajtogatott a gyerekeknek, valamint zenés műsorral és mutatványokkal
készÜtt számukra.
Az őskori emtékek nyomában című programon tehetőség Vott tufibót dinót készíteni, vicces
sorversenyen részt venni csapatokban és többféle dinoszauruszos sziluettel fotózkodni. Ezt
követő alkalommat a Fötd napjára megemlékezve készült a program tematikája, ahol a Zötd

urai című animációs filmet nézhették a kicsik, továbbá babot ültettek, és egyéb
újrahasznosítható dotgokbót lehetett ajándéktárgyat készíteni. A homok utcai udvaron pedig

sorverseny volt a nagyobbak számára.
Májusban is sok színes programmal vártuk a csal'ádokat, akkor került sor a Sportág vátasztó

détutánra és a Csatádi détutánra, amit a családok vitágnapja atkatmábót tartottunk meg. A
sportág választó programon a gyerekek megannyi sportot próbáthattak ki, úgy mint,

totl.aslabda, csocsó, ping-pong, falmászás, valamint játékos sport vetélkedőkön vettek részt.

Az egyik kedvenc programunk a májusban tartott Csatádi délután vo[t, itt közösen

bográcsoztunk a csal.ádokkal, egyĹitt készítettÜk ető a paprikás krumplihoz valókat. Mindenki
kivette a munkából. a részét az anyukák és gyerekek egyaránt nagyon étvezték a közös főzést,
az e|'készÜtt étet etfogyasztásához pedig egy rövid videót néztÜnk meg, melyet a családokkal
készített interjúkból raktunk össze. Az interjú során az volt a kérdés, hogy mit jelent neked

a család, ez nagyon meghatóra sikerült. Az egész alkalom rettentő családias, szeretetteljes
volt, ahol megkciszönhettÜk a családoknak, hogy a KKH.ba járnak. Aa évadzáró program a

Karibi party volt, amit egy évadzárő búcsúatkalomra terveztÜnk, felhőtlen, közös

szőrakozásra. A partyn a gyerekek gyÜmötcs koktélokat ihattak, virágfĹizért készíthettek a
végét pedig közös táncotássat és timbózással zártuk. A hirteten alakult timbó versenyzőket a

program koordinátorok kicsikre és nagyokra osztották, és így versenyeztek egymás ellen a
gyerekek, mindkét csoportban a győztes egy.egy szelet sÜteményt kapott.
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Nyáron a táboroztatás végett a meglepetés péntekek elmaradtak, ahogy a tegtöbb év közbeni
programunk, szeptembertől az új évadot kezdve oszköszöntĺí játszóházzal vártuk a
gyerekeket és csatádjaikat. Az első Meglepetés pénteken játszőházzal kedveskedtÜnk főteg
a kisebb korosztály számára. Ezen a pénteken tehetőség volt ugráló váron vagy trambulinon
ugrálni, lépegetóvel menetelni vagy zsonglőrködni, a kézműves asztalnál pedig wc papír
guri gábót tolltartót készíteni.
októberben Buborékparty . tini discoval vártuk a gyerekeket és fiatalokat. A kézműves
sarokban party kettékeket, mint pétdául vicces fejdíszt és szemÜvegeket lehetett készíteni,
továbbá zenés játékokkat színesítettÜk az estét. Egy nagyon kellemes, bohókás hangulatú
eseményt zártunk. A hónap tegkÜtöntegesebb pénteki napja, melyet minden évben nagy
érdektődés övez, a Halloweeni mulatság, ahol tökfaragással és jelmezversennyel várták a
családokat. ldén különlegesség vo[t, hogy nem csak jelmezeket, de kifaragott tököket is
díjazta egy három fos zsűri. A zsűri szemétye is kÜtönteges vo[t, mert a nyári tábor ideje
alatt oly kedves és szinte teljes értékű kottégákká vált gyermekfetÜgyetők váttatták ezt a
megtisztelő feladatot. A töktámpás faragásában főteg a szÜlők remekeltek gyermeki
segítségget, remek volt látni, hogy a szĹjtők is mennyire bevonhatóak a feladatba és milyen
élvezettel igyekeznek minél szebb és látványosabb dolgot alkotni. A tökfaragást egy áttandó
vendég család nyerte, akik egy nagy értékű ajándékcsomaggal gazdagodtak. A
jetmezversenyben több kategóńát hirdetett a zsűn, mint a tegjobb kézzel készített jelmez,
vagy a Ház kedvence címen, az első helyezett ruha vásárlási utalványt kapott, és többen
pedig össze áttított édesség csomagot vagy könyvet. A tökfaragás mellett, arcfestéssel és
jelmezkészítéssel lehetett készÜlni a program záróakkord jára, igy senki nem maradt jelmez
nétküt.
November hónapban Tudományos játszóházi programmal vártuk az érdektődcíket. A
rendezvényen több kísérletet próbáttunk ki a gyerekekket közösen, egyÜtt készítettÜnk
lávát, illetve házi készítésű ,,bombát'' gyártottunk kindertojásból, szódabikarbónábót és
vízbőL. Utóbbi kísértet nem volt túl sikeres, mert nem sikerült ,,robbantani'', de a folyamat
és az elő készületekben való segédkezést is nagyon étvezték a gyerekek. A kísértetek után a
nagy sikerű TV műsort azEgy perc és nyersz-bĺíl, átvéve ötletek egy kis Versenyre invitáltuk
kicsiket és nagyokat egyaránt. A verseny során egy perc alatt ketlett egyéniteg teljesítenĺ
különböző, játékos, érdekes feladatokat, mely főteg a fizikai törvényeket felhasználva
tudnak megva[ósulni.
Decemberben Jóga Móka elnevezéssel egy hangulatos, nyugodt délutánra invitáltuk a
családokat. A Jóga Mókán, az újonnan indult Gyermek jóga fogtatkozást kívánta szélesebb
körben bemutatni és kedvet csinálni ahhoz. A jógát kiegészítve, hasonlóan relaxációs,
pihentető további játékokkat készÜttek a kottégák, mint kavics festés, mandala rajzolás és
színezés.
Természetesen a kÜtönböző Ünnepekre is megemlékeztünk a pénteki programok során, így
pétdáut március 15-re, október 21-én í956-os megemlékezés, ezeken a programokon játékos
lłlizze| és érdekes feladatokkal vártuk minden alkalommal a gyerekeket a nemzeti Ünnepek
kapcsán. Ezeken a neves alkalmakon a cél, hogy informális programot nyújtsunk, illetve az
Ünnep sze[lemisége is átadásra kerÜljcin.
Továbbá karácsonyi Ünnepség, és adventi készÜtődés is. A program a maga tágan értelmezett
tematikája végett sok programot elbírt, könnyen tervezhető' nem szükséges egy korosztályra
mérni, hanem kifejezetten családokban lehet gondolkodni a megvalósítás során, ezáltal egy
nagyon sikeres program. A Megtepetés péntekeket az etmúlt évben körÜtbetÜt alkalmanként
20-70 fő közötti létszámban tátogatták a keri]leti lakosok.

tr

ll

I

tł

F1

l-l

I

tr

1,'

1",

l.

l.i
lr

li

H

l)rq
P:N

[i]

40

ffi

ffi

f.'''



l-ttiti

t

I

1,,
ĺ.:

Pénteki programok

-120- -140
r20
l-00
80
60
40
20

0

*"s:"-.ř*]:-{""":íffi"t."{W
ď*"-.*ĺ,ý

ý%-

Ii

B Programon résztvevők

A program neve: Húsvét a Kesztyűgyár Közösségi Házban
2016. március 23-án í5 és í8 óra kcizött kerÜlt megrendezésre a húsvéti ráhangotódó
programunk a Kesztyűgyár Közösségi Ház etőtt tatátható terÜleten. A rendezvény ideje atatt
vásározók kínátták áruikat. Jelen volt az Egy asszony meg a lánya műhely, akik horgott
termékekket kereskedtek. A Fókusz Női Közösségi Központ Női csoportja táskákat,
neszesszereket és ékszereket mutatott be. A Szigony Atapítvány is képviselte magát: farmer
táskákat és ékszereket lehetett tőtiik vásárolni. Au' érdi Habitációs Központ is elfogadta a
felkérést, ők fazekas terméket kínáttak.
A rendezvény ideje atatt áttatsimogató áttt a tátogatók rendelkezésére: láma, szamár,
bárány, kecske, póni[ó, kacsa, liba, csibe, nyuszi fogadta a járóketőket.
Lehetőség volt aszfaltrajzokat készíteni valamint az érdeklődők kipróbáthatták a trambulint
is. Kézműves foglatkozás keretében kosárkát készítettek, valamint tojást festettek a

résztvevők. A járóketőket teávat és zsíros kenyérrel kínáttuk. Az eseményt a Valami Swing

elnevezésű zenekar előadása zárta. A rendezvényen 90 fő vett részt, a programot 10 fő
vatósította meg.

A program neve: Kesztyűgyári Gyermeknap
Magyarországon 1931 óta szerveznek gyermekek számára szóló programokat gyermeknap

atkatmábót. A Kesztyűgyár Közcisségi Ház május utolsó vasárnapjához kapcsotódóan május
77.én péntek détután 15 és ,|9 őrakőzött várta az érdeklődő gyermekeket. A programot ĺ0
fő vatósította meg.
Kütső megvatósítóként jetentek meg a légvárakat és az állatsimogatót biztosító
szakemberek. A gyermekek kipróbáthatták a bika rodeót, valamint az óriás Titanic csúszdát.
óránként, összesen három alkalommal a cukorkaágyú is megszólal.t, melyből 1-1 kg cukorkát
tőttek a levegőbe. Az áttatsimogató keretében az atábbi állatokat tekinthették meg: szamár,
bárányok, táma, pónitó.
A Kézműves sátorban koronákat, karkötőket készíthettek, valamint a kisebbeket az
óriásszínező kĺjtötte te. A programokat kisebb részegységek színesítették:

. ugróiskola, mely a betonra került felrajzolásra,

. lengőteke, mely a kisebbek számára is izgalmasnak bizonyult,
o CSoCSól ping-pong,
. íjászat,
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. petange,

. Tel[ Vilmos célba lövés,

. kötélhúzás,
o tollaslabda.

A programon kb. 400 fő vett részt.

A program neve: Magdolna napok 2016.
2016. szeptember 3-4. között valósult meg a 2016.os Magdolna napok, két napos zenei,
kulturális esemény. Résztvevők száma: 800 főre tehető.
Az etőkészÜltekhez tartozott a szÜkséges engedétyek beszerzése: biztonságtechnikai terv
etkészítése, területfogtatási engedéty, behajtási engedélyek, ÁNTsz engedél.y, mobit wc
biztosítása, szerzői jogvédetmi bejelentések megtétele, rendőrség, katasztrófavédelem
tájékoztatása. A színpadtechnikát és a biztonsági őrzést kÜtső partner segítségévet
bonyolítottuk le. A szÜkséges humán erőforrásokat biztosítottuk: műsorvezető, rendezvény
fotós, szervezők - akik a Kesztyűgyár Közösségi Ház programkoordinátorai közÜt kerÜttek ki.
Szombati napon í6 órakor kezdődtek a programok a színpadon. Először a Cakkumpakli
Színház A szerencsét toió tik című gyermek etőadása Vott tátható. Utána A Dance Force hip-
hop tánccsoport produkciója következett, akik vendégművészekkel egészítették ki a másfét
órás programjukat. 18,15-tőt Papp Hetga, a Nostények - Magyarország Etső Női Stand Up
Társulatának etőadását tekĺnthette meg a közönség, majd az egyik magyarországi
tehetségkutatóban sikereket elért énekesnő, Pleszkán Écska el.őadása kcivetkezett.
19 órátót |GN|, helyi fiatal tehetség énekműsorát haltgathatta a nézőközönség, majd az est
sztárfellépői következtek: Kasza Tibor, Dér Heni.
Vasárnap 10 órátót négy szervezet részvételével,(Kesztyűgyár Közösségi Ház, Józsefvárosi
Magdolna Negyed Egyesület, Társak a Teleki Térért EgyesÜlet, Józsefvárosi Közbiztonsági
Potgárőrség és Katasztrófavédetmi onkéntes Tűzoltó EgyesÜtet) közös f őzést szerveztĹ]nk.
Kísérő programok az atábbiak voltak:

o Valami Swing előadása
. Józsefvárosi Cigányzenekar: Jó ebédhez szól a nóta c. műsora
o Népi játékok a Mátyás téren
. Kézműves vásár

A program neve: Márton nap
November 11-én, a hónap tegjobban várt rendezvénye a Márton nap következett, melyet
elcíször 2015-ben rendeztÜnk meg. Akkor nagyon nagy sikernek örvendett a program, és
szerettÜk volna idén is azt a hangutatot fetidézni. A program nem csak gyermekeknek, hanem
szüleiknek is kedvezett, vagy éppen a gyermek nétkijti fetnőttek is et tudták magukat
foglalni. A programon állatsimogatóval vártunk a legkisebbeket, illetve hagyományőrző
játékokkat, mint a célba dobás vagy íjászkodás. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is volt
kirakodó vásár, ahol kézműves termékeket lehetett vásárolni. A vásáron a Fókusz Női
Közösségi Központ vendégei áttat készített termékeibőt is vásárolhattak az érdektődők.
Sajnos az időjárás kedvezőtlensége miatt, a nyitott programot, mely a Mátyás térre volt
kitelepítve, a program második fetében be kettett vinni a Házba és ott fotytatódott a
fethőtten szórakozás. A jó hangulat megteremtésért több hetyi zenekar és zenész igyekezett
tenni, a tátogatókat zsíros kenyérrel, töpörtyűvet és péksÜteménnyel kínáttuk. Az egész
détután folyamán, liba formájú cettikre írhatták kívánságaikat a vendégek, melyeket
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héliumos tufikba helyezve, a rendezvény záró akkordjaként közösen felengedtÜnk az égbe.
A programon kb. í 50 fő vett részt.

A program neve: Mikutás Ĺinnepség
A Kesztyűgyár Közösségi Ház2016. december 4-én, rendhagyó módón vasárnap, Mikulás napi
ünnepséget szerezett a környéken étő csatádok számára. A rendezvényen körÜtbetÜt 200.an
vettek részt, több mint 120 mikutás csomagot osztottak szét a szervezők. A programot 8 fő
valósította meg.
A program 14 őrakor egy Mikutás váró kézműves foglalkozással indult, ahot kÜtönböző
dekoratív eszközöket, valamint a Mikulásnak szánt ajándékokat készíthettek a résztvevők.
15 órátót Csĺti Csiti Csilingel a Szán címmel egy zenés előadást tekinthetek meg a családok,
melynek végén megérkezett a Mikulás.

A program neve: Karácsony a Kesztyűgyárban
Decemberben több különlegesebb alkalom is megvalósításra kerÜlt, hiszen ez az Ünnepek
hava vott. Így természetesen a karácsonynak is kütcin alkalmat szántunk, ahol az volt a
célunk, hogy közösen, meghitt hangulatban ÜnnepetjÜnk azokkal a családokkal, akik szinte
egész évben tátogatták a Kesztyűgyárat. A Karácsonyi alkalmon köri]tbetüt 50 fcí vott jelen.
A programon gyertyát önthettek és hozzá üvegfestéses technĺkávat, saját készítésű, egyedi
mécses tartót készíthettek. Etőre etkészített mézeskalácsokat, melyeket a Fókusz Női
Közösségi Központ hötgyei sütöttek a rendezvény segítése érdekében, ezeket díszíthették
cukor mázza]* A még fethőttenebb hangulat érdekében karácsonyi punccsal szolgáltunk a
vendégeknek. A détután legjobban várt eseménye az ajándékozás vo[t, ahot kisebb.nagyobb
cipős dobozokba csomagolt, személyre szabott ajándékokat kaptak. Majd egy nagy közös
fotóval búcsúztunk el és zártuk a programot. A rendezvényen körülbetÜt 60 fő vett részt.

A program neve: Biztos Kezdet Gyermekház karácsonya
2016. december f}-án 9 és 12 óra közcitt kerÜlt megrendezésre a Kesztyűgyár Közcisségi Ház
közreműködésévet a Biztos Kezdet Gyermekház varázslatos karácsonya. A programon kb. í00
fő vett részt, melyre előzetesen kettett regisztrálni. A Közösségi Ház részérő. 5 fő
biztosította a rendezvény zavartalan lebonyotítását. A program szabad játékkat indult, ahol
az érkező csatádok az ugráló várat próbáthatták ki, valamint a bÜfé kínátta tehetőségekbőt
vátogathattak. 9.30-tót egy Ringató foglalkozás várta a résztvevőket.
A Baptista Szeretetszotgátat cipős doboz ajándékokkat járutt hozzá a rendezvény sikeres
megvalósításához, melynek megnyitóján Boros Dávid lelkész kiemelte a család fontosságát.
Egy Ünnepváró karácsonyi interaktív etőadás után a család. és népesedéspotitikáért felelős
helyettes áttamtitkár, Beneda Attita köszöntőjét hatthatták a résztvevők, majd Sánta
Péterné alpolgármester asszony ünnepi beszéde következett. A program kézműves
fogtalkozással és szabad játékkat zárutt. Minden gyermek résztvevő ajándékkat tért haza.

A program neve: Angol filmklub
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Az Angot fitmktub egy hiánypótló program volt a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Egyszerre
több funkciót is betöttött. Az angol nyelv gyakorlására és a szabadidő megfetető ettöttésére
is szolgált.
A csoport tátogatói között voltak magas szintű angoltudással és minimális tudással
rendelkező személyek is, ami gördÜtékennyé tették a programot, mivel a szcivegek fordítása
így könnyebben ment. Egy-egy alkalom során egy adott film részletének megtekintése és

lefordítása zajlott, az ismeretlen szavak kiszótározásával, így új szavak elsajátítása is
megtörtént, az angol nyelv hattás után értésének javítása mellett. Az új időpontnak
kösztjnhetően (ez a hétfői nap lett) 7 áttandó tagja tett a klubnak, ami elégséges létszámnak
bizonyult ahhoz, hogy a mondatról mondatra való közös fordítás hatékonyan valósulhatott
meg. Fontos szempontja volt a foglalkozásnak, hogy mindenki (aki szeretné) tehetőséget
kapott kipróbátni magát és gyakorolhatta a fordítást is. A fogtatkozás etején az azt megelőző
alkalommal lefordított fitm részlet került megtekintésre, ezt kcjvette az új fitmkockák
mondatainak értelmezése. Az egyszerű és könnyen érthető cselekménynek és sz<ivegnek

köszönhetően a program résztvevői kíváncsisággat és örömmel nézték és értelmezték a film
cselekményét. Folyamatosan fetírták a résztvevők az idegen szavakat, amiket a kcivetkező
fog[alkozásokon segítségüt hívhattak.

A program neve: Bolhapiac
Ez a program csupán havonta egy alkalommal, minden hó utolsó péntekén kerÜlt
megrendezésre, közel annyi érdektődőt vonzott, mint a nagyobb érdektődésre számot tartó,
heti rendszerességgel működő programok egy hónap alatt. A program menete röviden: a

korábban begyűjtött fetajántásokból (ruha, használati tárgy, háztartási eszközök, játékok,

könyvek) minden vendég annyit vihet, amennyi tárgyat, ruhát ő hozott a Bolhapiacra.
A program intenzív a látogatottsága alapvetően annak köszönhető, hogy összetett feladatot
tát et. Mindenképp fontos funkciója van szociális szempontból, kivátt a gyerekes szütők
számára jelentős segítség, hogy a rövid idő alatt kinőtt, de még jót hasznátható ruhákért
cserébe hozzá tudnak jutni nagyobb gyerekruhákhoz. Természetesen érkeztek egyéb

adományok iS, többek között a Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesületétől,
adományboltoktól, magánszemétyektőt, így az egész rendezvénysorozatról elmondható,
hogy pozitívan és jelentősen hozzájárult a tokátis szociokultúra fejlesztéséhez.
Szintén fontos szempont a környezettudatosság, hiszen itt olyan dotgok kerülnek
új rafe lhasználásra, melyek kÜtön ben szemétre ker[ilnének.
Az etmútt év tapasztalatairót összegezve elmondható, hogy ez a több szempontból is
jetentőségteljes program jót működik, nagy tátogatói számmal, alkalmanként 40-50 fő
részvételével.

A program neve: Mentor Program

A program elsődleges célja, hogy olyan tantárgyi fetkészítést biztosít minden érdektődő
tanuló számára, amivel tanulmányi előmenetelüket javíthatják.
A program két egymástót ettérő formában kínát tehetőséget a tanulóknak. Ez a két forma két
kÜtcin napszakban történt, miszerint 08:30 - ,|3:00 között iskolai magántanutóknak
nyújtottunk tantárgyi fetkészítést a vizsgáik sikeres etvégzéséhez. Míg 13:00 - í8:00 között
nappali tagozatos (áttatános iskotátót egyetemig) tanutók kaptak korrepetálást az általuk
igényett tantárgyakbót.
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oktatási feladatot, mint öná[[ó fetadatkört a ház alkalmazottaĺ közÜt hárman táttak el, de
igény szerint kaptunk segítséget a gyerek- és fetnőtt programos koordinátor kottégáktót
egyaránt. A, ház alkalmazottain kívÜt kulturális közfoglalkoztatottak és önkéntes tanárok
nyújtottak segítséget, hogy a folyamatosan bővütő tanulói létszámot megfelelően lássuk el.
A détetőtti időszakban a tantárgyi fetkészítés mellett a tanulók számára életvezetési
tanácsokat, mentá[higiéniás foglalkozásokat, drámapedagógiát, művészetpedagógiát
konftĺktuskezelést tartottunk. Felsősős tanulóinknak pátyaorientációt, iskolalátogatást,
szakmabemutatót szerveztÜnk, hogy megkcinnyítsÜk, a továbbtanulni szándékozók
választását.

KÜlső szakemberként pszichológus, egyéni és csoportterápiás foglalkozásai tették teljessé a
gyerekek gondozását, hiszen olyan életkoruknál, szociális és társadalmi helyzetÜknét fogva
kiemetten nehéz hetyzetben tévő tanutókrót - tágabb értelemben családokrót - van szó, ahol
nagyon sok esetben a prob|'éma gyökere évekket korábbi okokra vezetendő vissza, így a
probtémakezelés csak akkor lehet eredményes, ha ismerjÜk ezeket a rejtett traumákat.
Iskolán kívÜti programként kirándulásokat szerveztünk a Budai-hegységekben, ahol a
gyerekeknek módjukban áttt szabadtéri játékokban részt venni, íjászkodni, stb.
A következő tábtázat egyaránt mutatja a tanulók létszámának atakutását, a foglalkozásokon
való részvételÜket, valamint a tanítási feladatot ettátó személyek számát a 2016.os évre
vetítve.

Hónap
ľ|ÍlganEanutoK
összlétgáma

Flendgeresen
régtvevő

magántanu|ók gáma

KlOrrepetalt
tanulók

Ailanoo
tanárok Hallgatók

Januar 32 zf 46 8 15

Íebruar 3f ff 43 7 1E

marcrus 31 18 3ó 9 18

ápritis 33 24 5' 9 18

maJus 35 25 33 9 18

JUnrus 35 f5 15 9 18

Jul.rus o 0 3Z 9 3

augusztus 0 0 32 10 3

szeptember z3 23 zz 10 14

október z8 21 26 10 z1

november 31 z1 f6 1U 14

decemer 31 z0 zo 10 16

A tábtázat jót szemtétteti, hogy a magántanutók iskota hetyetti fetkészítése - ami kötelezően
ajántott - a korrepetátt tanutók tétszámának csaknem a fe[e. Ez a szám egyfajta minőségi
mutató, hiszen jót táthatjuk, hogy az iskoláskorú gyerekek, napktizi hetyett vagy amellett is
preferátják az intézményünkben fotyó oktatást.

A két oktatási forma nem privilegizálható, mert mindkettőnek ugyanaz a cétja . a tanulók
tanulmányainak sikeresebbé tétete - de szintén a számok atapján egyenesen következik,
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hogy az egyÜttműködés, mĺnt oktatásunk alapja, mennyire van jelen a korrepetátt tanutók
esetében és mennyire a magántanutóknát.
7árás képen két diagrammal szemléltetjÜk a programban résztvevő tanulók és tanárok
létszámának éves alakulását.
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Átlandó és önkéntes tanárok létszámának
aIakulása

-Á||andó 
tanárok

_ onkéntesek/ha||gatók

A program neve: Itjúságsegítés
Az |fjúságsegítő programunkat 2016 szeptemberében kezdtÜk a Kesztyűgyár Közösségi

Házban a mentor program keretein betÜt. A program heti két alkalommal valósult meg, ami

hétfői és a szerdai napokat foglalta magában. A tapasztalataĺnk azt mutatták, hogy

kiemelten fontos szerepet kell kapniuk a gyerekeknek azon igényeinek, hogy valakivel
megoszthassák a gondolataikat, félelmeiket, avagy örömeiket.

Seqítő beszélqetés: Asegítő beszétgetés a humanisztikus pszichotógiára jellemző. A személy
én- fogalmát és én.fejtődését helyezi előtérbe. Cétja az emberi értékek megtalálása, a belső
erőforrások feltárása, a tétektan humanizálása. A Rogers-i segítő beszélgetés: Az egyén
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önerőbőt is meg tudna oldani egy adott problémát, de jelenlegi probtémamegoldó stratégiái
etégtelenek. onismerete, én-képe, én-védő mechanizmusa elégtelen (ön.aktualizáciő, on-

megvalósítás). A segítő beszélgetés nem tanácsadás, ezért is volt nagyon fontos figyetni a

kommunikációnkra.
A hétfői napokon a Kesztyűgyár Közösségi Ház Zsibongó termében összeÜltijnk a gyerekekkel

és a tanárokkat egy kcirben, és átbeszéltÜk az adott hetet, mindenki elmondhatta
észrevéteteit, problémáit és közösen dolgoztuk ki a lehetséges megoldásokat. Tanárok is
elmondhatták etvárásaikat a diákokkat szemben, mit vártak e[ és mit várnak el a jövőben. A
szerdai napokon al'katmanként részt vehettek a tányok a Fókusz Női Csoportnál kézműves

fogtakozásokon. De a kézműves programokon tút, szerencsénk vott olyan beszélgetéseket
levezetni, ahol a fiatal tányok és fiúk megnyíttak és císzintén tudtunk velÜk kommunikálni.
Tapasztalatink azt mutatják, hogy a gyerekek egyre nyitottabbak feténk. |génytik, hogy

beszélgessünk, mert tudják, hogy nem fogjuk őket számon kérni, se büntetni, egyszerűen

meghal'tgatjuk őket. Ezért a programot a 2017-es évben is folytatni kívánjuk, hogy a
gyerekeknek tegyen egy kcizösségi terÜk, ahot ők vannak a középpontban és értük-vetük
dolgozunk. Erre a legatkal'masabb módszerünk a mentor programon belijl az ifjúság segítés.

A program neve: Március 15.i megemlékezés a mentor programban résztvevő
gyerekekkel
z016. március í 1-én détetőtt a Mentor programban tanuló gyermekek számára szerveztÜk
meg az 1848. március 15-hez kapcsotódó rendezvényünket. A gyermekek első feladata volt,
hogy egy menetlevetet és kokárdát készítsenek maguknak. Második helyszín: Képek
párosítása. A szabadságharc emblematikus atakjainak, hetyszíneinek csoportosítása történt.
(Pt: Haynau-Aradi vértanúk, Pilvax kávéház-fotó a márciusi ifjakról, Petőfi festmény . A
nemzeti dat reprint képe). Ez atapvetően műveltségi, a történelmi tájékozottságot igénybe
vevcí fetadat volt. Harmadikként több puzzlet ket|'ett kirakniuk, mely Ügyességet és

vizuatitást kívánt. Két része volt: könnyebb a kokárda kirakása, nehezebb a tcirténelmi
festmények kirakását jelentette. Negyedik feladat: Térképen vató tájékoződás. A Budapest

térképre et ketl'ett hetyezni a forradalmi helyszíneket jetötő tábtácskákat.
otcĺoĺxként pedig egy fitmrészletet kellett megfigyelni és memorizálni: A kőszívű ember fiai-
bót egy fitmrésztet kerü|,t levetítésre, amit a gyerekeknek meg kellett fĺgyetniük, majd

kérdésekre kettett válaszolniuk. Az eseményen 20 fő vett részt.

A program neve: lnternet
Ez a fetnőtteknek szánt program több, sok szempontból jelentcís funkciót betött.

Mindeneketőtt jetentős szociális szempontból, azok számára fontos, akik otthon nem

rendelkeznek ĺnternettel, szociátis körütményeik ezt nem teszik lehetővé, a Kesztyűgyár

Kcizösségi Házban hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön, alkalmanként három órában

módjuk nyítik hasznátni a vitághátót. Kifejezetten szociális problémákkat kapcsolatban is

kérik a segítségĹinket: atbértet keresés, hivatalos ügyek online intézésében, átláskeresésben.

Ekkor, a tehetőségeinkhez mérten segítettÜnk, megmutattuk ho[, milyen módon ketl

regisztrálni, milyen hontapokat érdemes fölkeresni, hogyan kett saját email fiókot nyitni.
Az oktatás egy másik fontos funkciója a programnak, még ha kortátozott módon is, mivel az
interneten vató tájékoződást, el.igazodást segíti etcí egy másik, direkt erre az igényre
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szervezett programunk. Rendszeresen érkeztek olyan látogatók, akik ezen a
számítástechnika oktatásunkon szerzett tudásukat itt szerették volna elmélyíteni. Másfetcít

érkeztek olyanok is, akik most ismerkednek a világhálóval, nem szerettek volna a
tanfolyamon részt venni, önáttóan ismerkedtek a nettel, csupán alkalmanként kértek
segítséget.
Jelentős fejlesztés történt ősszel a gépparkban, a korábbi, már tcibb évet kiszolgált, s igen
rossz műszaki áttapotban lévő asztali számítógépeket laptopok váttották föt. Az átáttás
problémamentesen zajtott, az operációs rendszer a tegújabb UBUNTU (nyítt forráskódú
LINUX rendszer) lett.
A program komplex funkciójának is köszönhetcí, hogy tátogatottsága folyamatosan intenzív,
átlagban alkalmanként 10-í3 fő fotyamatosan érkezett. Az áttandó látogatók, akik majd
minden alkalommat etjöttek 6-7 fó, rendszeresen 2-3 új vendég érkezett.

A program neve: Felnőtt mozi klub
Ez az elsősorban felnőtteknek szótó program szervesen kapcsotódik a közösségi ház egyéb
programjaihoz, mindeneketőtt a Tudósklubhoz. Van átfedés a program résztvevői között is,
de ennél fontosabb, hogy a program koncepciójában is hasonlóan működik.
Mindkét esetben aktívan részt vesznek a témaválasztásban a látogatók, egy.egy vetítést
követően részint megbeszéljük a tátottakat, részint végiggondoljuk, hogy mit szeretnének
tátni a közetjcivőben. A témaválasztást atakítja a Tudósklub is, mivel az ott fötmerütő
kérdések, témák, a művészet eszközeivel ugyan, de itt is földolgozásra kerÜlnek. Kivált igaz
ez a történelmi, társadalmi, pszichológiai, természettudományos kérdésekre, hiszen ezek
kitűnően feldolgozhatóak a fi[m eszközeivel.
Egy másik fontos szempont a program kiatakításakor, hogy tehetőség szerint változatosak
legyenek a vetítések, széles műfaji skátán szóródjanak a filmek (sci.fi, művészfilm,
filmdráma, krimi, vígjáték), ám kritérium ugyanakkor, hogy a filmek mutassanak tú[, a
puszta szórakoztatáson, komoly tartalmakat is közvetítsenek.
Szűk egy éve tartanak a vetítések csütörtökönként 17 őrátő|, a kezdetekben í6 órától, de
tátogatói kérésre egy órávat kitottuk a vetítést, mivel ez alapvetően felnőtt program, a
munkaidővel igyekeztünk összeegyeztetni a vetítést. A tátogatói létszám átlagban 5-8 fő
k<jzött mozog.
Összességében a program sikeresnek mondható, mára kialakult egy közösség, mely
természetesen újabb tagokat is szívesen fogad, s a tapasztalatok szerint az újonnan érkezők
könnyen fölveszik a ,,ritmust'', hamar belefolynak a vetítéseket követő beszélgetésekbe, s
maguk is tesznek javaslatot arra, hogy milyen irányba tervezzük a következő témákat.

A program neve: Tudósklub
Ez a program kifejezetten tátogatói javaslatra, a Felnőtt internet, illetve a Mozi klub
tátogatóinak javaslatára jött tétre 2016 őszén. A programok és a filmvetítések során a
résztvevők között fölmerÜltek tudományos kérdések, s ezekrőt beszétgetve fogalmazódott
meg az a javaslat, hogy formát adva ennek az érdektődésnek, létre lehetne hozni egy

Tudósklubot, ahol két órára összegyűthetnének a tudományos kérdések iránt érdektődők.
Rövidesen kialakult a tényleges programmenet, egy ,|5-30 perces előadással kezdődik egy-

egy Tudósklub, ezt az adott etőadás témájárót szőlő, 60-75 perces filmvetítés követ, végÜt

pedig a résztvevők, az internetet is felhasználva (újságcikkeket, tudományos értekezéseket,
kisfilmeket feldolgozva) beszétgetnek az adott témárót.
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