Megváltozott munkaképességűek
Érintett célcsoport
részletes Pszichiátriai betegséggel élők szociális és mentális gondozása
Tevékenység
Ez a típusú szolgáltatás olyan hosszú távú egyéni szükségletekre és
szakmai leírása
igényekre konstruált gondozást kínál, mely nagymértében alapoz az
ellátottak felelősségteljes részvételére, valamint az ellátott környezetében
fellelhető természetes közösségi erőforrásokra.
A Moravcsik Alapítvány tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi
pszichiátriai
betegségcsoporthoz tartozó
személyre
kiterjed.
A
szolgáltatások az egyéni szükségletekhez igazodnak, a szakorvos
javaslatának figyelembe vételével. Budapest főváros VIII. kerületében, a
Józsefvárosban, pszichoszociális fogyatékossággal élők magas száma és
nehéz szociális körülményei indokolják az Alapítvány tevékenységének és
az ahhoz szükséges feltételeknek bővítését.
Bemeneti indikátorok:
A SE Pszichiátriai- és Pszichoterápiás Klinika (területi ellátási
kötelezettség: Budapest VIII. kerület, Józsefváros) betegeinek közösségi
pszichiátriai ellátása és szociális, foglalkoztatási rehabilitációja
Józsefvárosi és Ferencvárosi Önkormányzat szociális rendszeréből
érkező jelzések alapján
A kliens saját és/vagy családjának kérése
Kimeneti indikátorok:
Az ellátásra szoruló egyén a rehabilitáció során (egyéni fejlesztési,
gondozási terv, foglalkoztatási terv) kompetenciáinak és képességeinek
megfelelő fejlesztésben, képzésbe és foglalkoztatásban vesz részt,
kigondozásra kerülhet a védett vagy nyílt munkaerőpiacra, vagy egészségi
állapotának romlása esetén visszakerülhet az egészségügyi ellátásba.
Hatásindikátorok:
Pszichiátriai betegséggel élők számára tartalmas felkészítő
tevékenység biztosítása.
A munkaképes korú és állapotú személyek részére oktatási és
fejlesztő tevékenységek, alapozó és készségfejlesztő programok
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szervezése.
Rendezett pszichés állapot fenntartása.
Munka világába történő visszavezetés
Fejlesztés-képzés típusai:
Klubfoglalkozások:
A klubfoglalkozások szervezése, melynek célja a közösségi kapcsolatok és
a személyes érdeklődés, aktivitás fenntartása: pl. énekkar, sakk, könyvklub,
filmklub, társasjátékok, stb.
Fejlesztő tréningek:
A 1083 Budapest, Kálvária tér 16.szám alatti oktatóhelyiségünkben
tervezzük a munkaerőpiaci- és digitális kompetenciák fejlesztését célzó
képzéseinket.
Ezeknek az oktatásoknak, tréningeknek a célja a pszichiátriai betegséggel
élők megfelelő készségeinek kialakítása, fejlesztése, hogy képessé váljanak
munkavégzésre,
a
a
munkafolyamatok
elsajátítására,
önálló
Az
így
megszerzett
való
együttműködésre.
munkatársakkal
kompetenciákkal az egyén alkalmassá válik a későbbiek során a védett vagy
nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra is. A képzés segíti a kliensek
személyiségének fejlesztését, a magabiztos kommunikációt, nemcsak a
valós közösségben, hanem a virtuális, digitális világban is. A biztonságos
számítógéphasználatát, megtanítja őket a számítógépes munkavégzés
alapjaira, előnyeire, nehézségeire. Gyakoroltatja és fejleszti az önálló
internetes ügyintézés képességeit, és megismerteti őket a számítógépes
szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjaival.
Angol alapfokú és középfokú nyelvi képzés
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Motiváló képzések és segítő szolgáltatások:
Egy pszichiátriai betegséggel élő számára nagyon gyakran akadályt jelent
hivatali ügyintézéshez kapcsolódó
az álláskereséshez és a
problémamegoldás. A pszichoszociális fogyatékossággal élő klienseink
számára olyan csoportfoglalkozás indul, amely a munkavállaláshoz
szüksége képességek pótlását vagy fejlesztését szolgáló képzés, amely
döntően az önismeret, önbizalom fejlesztésére, a konfliktuskezelés és a
problémamegoldás
módszereinek
megtanulására,
az
asszertív
kommunikáció elsajátítására fókuszál.
1.
Önismeret, önbizalom fejlesztése
A pszichiátriai betegséggel élőket motiválni kell a kulcskészségek
elsajátítására, ill. fejlesztésére.
E tanulás feltétele az önismeret bizonyos fokú fejlettsége, hogy az illető
képes legyen magát látni a különböző helyzetekben, szerepekben és tudja
viselkedését értelmezni.
Lehetővé teszi hiányosságainak belátásos felismerését és elfogadását. Az
önismeret másik fontos komponense az önértékelés valóságnak megfelelő,
szélsőségektől mentes szintje.
Asszertív kommunikáció:
2.
A
kommunikáció
alapjainak
és
stílusainak
megismerése,
hatásmechanizmusok megmutatása, gyakorlatok során az asszertív
kommunikációs technikák megismerése és oktatása.
3.
Stressz — és stresszkezelés:
A stressz és forrásainak felismerése és megfelelő kezelése
kiegyensúlyozott és hatékony életminőség szükséges feltétele.
Stresszkezelő technikák és alkalmazásuk.
4.

a

Pályaorientáció:
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Készségek / képességek azonosítása és fejlesztése, munkakörök
megismerése, szükséges kompetenciák meghatározása, egyéni célok
meghatározása / elemzése.
Önéletrajz összeállításának szempontjai. Álláskeresési technikák.
Felkészítés a személyes interjúra.

- Életmód klub:
Az életmódváltoztatás motiválása, egészséges táplálkozás, az egészséges
testsúly kialakítása, a mozgás megszerettetése, a megfelelő mozgásforma
megtalálása. A lelki harmónia megteremtése, relaxációs technikák
megtanítása. A végső célja: külső és belső harmónia megteremtése.
Célkitűzésünk az egészségügyi alapelvek (táplálkozás, testmozgás, viz,
napfény, mértéklesség, levegő, pihenés és bizalom) megélése és
ételbemutatókkal
zajló
népszerűsítése
színes
előadásokkal,
klubfoglalkozások.
Ugyanakkor a kliensek megoszthatják egymással ötleteiket és
tapasztalataikat is. Többféle relaxáló — és meditáló technika elsajátítása.
Megtanulják, hogyan indítsák be testük öngyógyító mechanizmusait. Az
Életmód klub segít abban, hogy a pszichiátriai betegséggel élők elkerüljék a
csalódásokat, a kudarcokat, elfogadják önmagukat, betegségüket,
csökkentsék az esetleges gyógyszer mellékhatásokat és elkerüljék a
betegségükből fakadó önértékelési zavarokat. Ennek köszönhetően
harmóniába kerülhetnek önmagukkal és környezetükkel.
Az oktatás eredményeként a résztvevők számára is kiderülhet, hogy egy kis
odafigyeléssel és munkával maguk is sokat tehetnek egészségük
megőrzéséért.
- Mentálhigiénés csoport:
A kapcsolatépítés, önmagunk megismerése, az egymással történő
megfelelő kommunikáció elsajátítása tanulható és hozzájárul a
mindennapjainkban történő eligazodáshoz. A heti rendszerességű
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csoporttalálkozók témáit a kliensekkel együtt határozzuk meg.
Érzékenyítő tréningek:
A sztereotípiák és az előítéletek csökkentése - „Ennél a célcsoportnál az
akadálymentesítés lényege a stigma-csökkentés, a környezetükben élő
emberek fejében, velük szemben meglévő előítéletek oldása" — kiemelten a
Moravcsik Alapítvánnyal és klienseinkkel kapcsolatba kerülő munkaadók,
megrendelők, önkéntesek, közösségi szolgálatukat nálunk teljesítő fiatalok
esetében.
Fénymásoló központ— könyvkötészet: A Moravcsik Alapítványt 1991-ben
alapította a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
közössége a pszichiátriai betegséggel élők gyógyításának és a betegségek
kutatásának támogatása érdekében. Az évek során, az Alapítvány kiemelt
szerepet
vállalt
a
pszicho-szociális
fogyatékossággal
élők
rehabilitációjában, foglalkoztatásában és az értékteremtő képességeik
fejlesztésében. Az Alapítvány a szociális nappali és közösségi (pszichiátriai)
ellátás fejlesztő foglalkoztatást és foglalkozási rehabilitációs tevékenységet
folytat. Küldetésünknek tekintjük, a komplex rehabilitáció keretében, a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásának
elősegítését, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő
munkavégzés feltételeinek biztosítását, adaptációs készségük fejlesztését,
az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítését. Folyamatosan dolgozunk a
pszichoszociális fogyatékossággal élők társadalmi esélyegyenlősségének
javításán, valamint a munkahelyi, lakókörnyezeti közösségek érzékenyítése
is részét képezi munkánknak.
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási esélyeinek
III
növelése kompetencia alapú fejlesztéssel. A Moravcsik Alapítvány az
ellátottak számára fejlesztő-oktató centrumot hoz létre és működtet a
Kálvária tér 16. szám alatt. A Kálvária tér 19. alatti telephely felújítása és a
multifunkcionális fénymásoló elhelyezése, a fejlesztő-oktató központ
működéséhez szükséges — a szükséges adminisztráció dokumentációja,
képzési segédanyagok: munkafüzetek, jegyzetek, tematikák, szemléltető
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eszközök, stb.- háttéranyagok biztosítását szolgálja.
Jelen vállalkozás a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 projekt keretében Az
Alapítvány a Kálvária 16. és 19. szám alatt kívánja - beruházás/felújítás 17
M Ft, multifunkcionális fénymásoló 2 M Ft — megvalósítani, minimum 30 fő
pszichoszociális fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességű
munkavállaló fejlesztő képzését a munkaerő-piacon történő munkavállalás
és munkahelymegőrzés elősegítése céljából.

Minimum 30 fő pszichoszociális fogyatékossággal élő megváltozott
munkaképességű munkavállaló fejlesztése a munkaerő-piacon történő
munkavállalás és munkahelymegőrzés elősegítése céljából.
tervezett 2019.01.01.

Várt konkrét eredmények

Megvalósításuk
kezdete
Megvalósításuk
Vége

tervezett 2021.06.30.

száma,
Tevékenységcsomag
neve
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért
felelős
partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős
személy neve, beosztása
a
projekt
Illeszkedés
célkitűzéseihez
a
felhívásban
Illeszkedés
meghatározott
támogatható
tevékenységekhez

FP5 / Közösségi-szociális mosoda létrehozása
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
JGK Zrt.
JSzSzGyK
Cím: VIII. kerület Diószegi u. 13. A/2.
A rehabilitáció, a foglalkoztatás növelése.
A tevékenység illeszkedik a felhívás: 3.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek, B) Szoft típusú tevékenységek a)-e) pontjaihoz.
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Tevékenység részletes szakmai Célja, hogy a kerületben élő, hátrányos helyzetű személyek és családok
számára
mosási-szárítási
lehetőséget
biztosítson
SZOCiäliE
leírása
információszolgáltatással kiegészítve.
A VIII. kerületben, de kiemelten a Magdolna-Orczy Negyedben magas
az egyszobás, kis alapterületű, alacsony komfort fokozatú lakások
aránya. Ezekben a lakásokban nagy problémát jelent a személyes
ruhaneműk, és a nagyobb textíliák mosása, szárítása, különöser
azokban a lakásokban, amelyek dohosak, penészesek. A szolgáltatás
ezért elsősorban azokat a személyeket, családokat célozta meg, akik e
lakás vizes, dohos volta, az áramszolgáltatás szüneteltetése, e
mosógépük elromlása, vagy egyéb okok miatt nem, vagy csak
nehézségek árán tudják megoldani a mosást-szárítást.
A Köz(össégi)hely és Mosoda információs pontként is szolgált, így
tájékoztatást is nyújtottak a munkatársak, szociális, foglalkoztatási
lakhatási kérdésekben, valamint a kerületben lévő felújítás
munkálatokról. Mindennek célja, hogy a mosoda „verbális" közösség
kommunikációs ponttá váljon, mivel a hátrányos helyzetű célcsopor
tagjai jellemzően keveset olvasnak, inkább verbálisan tájékozódnak. P
számukra szükséges és elérhető szociális- és egyéb szolgáltatásokró
elsősorban szóban lehet tájékoztatást adni.
A mosoda a projekt időszakban ingyensen lesz igénybe vehető
üzemeltetése biztosítva lesz.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT:
Az 54,73 m2 alapterületű átalakítandó földszinti helyiségcsoport e
Diószegi utcában helyezkedik el, megközelítése az utcai portálor
keresztül történik.
Az ingatlan gyenge műszaki állapotban van, a burkolatok, nyílászárók
teljes elektromos és gépészeti vezetékrendszer cseréje szükséges.
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A szakági tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a helyiség előze
funkciójában minimális energia felhasználást igényelt. A helyiség
jelenlegi közműi viz, csatorna, elektromos áram.
A tervezés során különös gondot kell fordítani az épületi adottságok
figyelembe
vételével
a
helyiség
elektromos
igényének
biztosíthatóságára, gázközmű hiánya miatt a fűtési móc
megválasztására, égéstermék és szellőző, szárítóberendezések
elszívás elvezethetőségére.
TERVEZÉSI PROGRAM:
A korábbi hentes üzlet funkciójú helyiség szociális mosodává alakul át
A tervezett funkció a környék háztartásainak egyik alapvető problémájá'
igyekszik megoldani - a környező lakásokban a kis alapterület miatt nerr
jut elég hely a mosásnak és a szárításnak, a lakóhelyiségek vizesednek
- miközben a mosodában szociális segítségnyújtás zajlik majd.
A helyiségcsoport tervezett funkciója: mosoda (1 vezető, 1 mosoda
segéd); az üzemeltető a JSzSzGYK. A tervezéshez szükséges
A tervezési program szerint szükséges helyiségek:
- iroda:
- mosodatér leválasztható konzultációs résszel
- ügyfél WC, mosdó: akadálymentes + pelenkázó asztal
- dolgozói WC, mosdó
- teakonyha: csak dolgozói használatra
- raktár, takarítószer tároló
Az akadálymentes megközelítés és használat (ügyfelek részére) igény
Várhatóan lesz babakocsis forgalom is.
Megvalósításuk tervezett kezdete 2019.02.01.
2021.06.30.
Megvalósításuk tervezett vége
Tevékenység/résztevékenységek Diószegi S. u. 13. A/2.
tervezett helyszíne/i
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Tevékenység neve

KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata,
hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása,
közösségi miniprojektek

Tevékenységelem/ek
felelős
megvalósításáért
partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős
személy neve, beosztása
Illeszkedés
a
felhívásban
támogatható
meghatározott
tevékenységekhez

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. — Pál Enikő szakmai igazgató

A tevékenység illeszkedik a felhívás: 3.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek, B) Szoft típusú tevékenységek g)-k) és m) pontjaihoz;
3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek A) pontja
b) és d) alpontjaihoz; 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható
tevékenységek A) és D) (a, c, d) pontjaihoz.
tevékenység/elemek Az akcióterület által érintett városrészekben több, önkormányzati
A
fenntartású, illetve civil szervezetek által működtetett szolgáltatást
indokoltsága
vehetnek igénybe a gyerekek, fiatalok. Ezek a szolgáltatások a késő
délutáni, esti, éjszakai időszakban már nem vehetők igénybe, holott a
környék gyerekei, fiataljai - a családi és lakásviszonyaik miatt - sokszor
még ekkor az utcán vannak, a kiskorúak gyakran felnőtt felügyelete
nélkül.
A közösségi miniprojektek esetében az előző programok tapasztalatai
és az akcióterületi lakossági találkozók alapján leszűrhető, hogy a lakók
egy része szívesen vesz részt szűkebb lakókörnyezete rendezésében,
zöldebbé tételében. A közös munka kialakítja, megerősíti a személyes
kapcsolatokat és helyi mikroközösségeket. A leszakadó városi
területeken különös jelentősége van a személyes kapcsolatokat,
közösségeket fejlesztő projektelemeknek, hiszen a kirekesztődés
többdimenziós folyamatai ezeket a viszonyokat is erodálják,
kialakításuk, újjáépülésük a társadalmi integráció alapja.
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Közvetlen célkitűzések

Közvetlenül érintett célcsoport

A szolgáltatások hálózata a hétköznapi és a hétvégi holt időszakokat
fejlesztő célú kínálattal és hasznos időtöltéssel fedje le ezzel
megelőzve a környéken élő gyerekek csellengését, rossz társaságba
való keveredését.
Gyermek es ifjúsági szabadidős programok hálózata
Elsősorban az akcióterületen élő 0-18 év közötti gyermekek, fiatalok és
családjaik, másodsorban az akcióterület szomszédságában lévő
területeken élők.

Tevékenység részletes szakmai A megvalósítási szakaszban zajlik a szabadidős együttműködési
hálózat szolgáltatási tevekénysége, amely lefedi a hétköznap délutáni,
leírása
esti és a hétvégi időszakokat. A szakasz tervezett végrehajtási ideje 30
hónap.
A JKN Zrt. mini projektek kapcsán programalapot képezve, pályázati
rendszerben, legalább 10 helyi vonatkozású partnerszervezettel
együttműködve olyan közösségi, szabadidős hálózat kiépítését
tervezik, amelynek keretében rendszeres lakossági rendezvények,
sport és egyéb szabadidős, prevenciós programok valósulnának meg a
délutáni és hétvégi idősávokat tekintve.
Terveink között szerepel, hogy egy vagy két nagyobb sportegyesülettel
(pl:MTK) együttműködve rendszeres mozgásformák, edzések,
küzdősportok jelenjenek meg a kerület ezen részén, kiszervezve e
tevékenységek formáit a kerületi sportpályákra, tornatermekre.
Pályázati rendszer keretében, külső partner bevonásával lakossági
rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek támogatása
révén helyi közösségek fejlesztése az elsődleges cél. Másodlagos
célként a mozgás és a játék öröme, a közösségi élmény, a fair-play és
az egészséges életmód erősítése jelenik meg.
A Kesztyűgyár Közösségi Ház, szakmai saját megvalósítású
programsorozata:
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Tevékenység elnevezése: Nyitó, Záró és Kálvária fesztivál
(Zenés/táncos rendezvények)
Helyszíne: Kálvária tér
Célcsoportja: 0-99 éves korig
Megvalósítási időszaka: (2019. augusztus, 2020. augusztus, 2021.
május)
Leírása: színpadi programok, koncertek
Tevékenység elnevezése: Családi piknik a téren
Helyszíne: Kálvária téri játszótér (rossz idő esetén FOKI)
Célcsoportja: 0-10 éves korosztály és szüleik (családok)
Megvalósítási időszaka: tavasztól őszig minden hónapban egy
alkalommal; szombat délután/vasárnap délelőtt
Leírása: egy olyan programsorozat megvalósítása a cél, ahol egy
kellemes délutánt tölthet el a szülő a gyermekével, miközben
bemutatásra kerül egy báb/színházi előadás vagy egy meseolvasás
egy ismert személlyel. Az előadások/mesék nevelő jellegű produkciók.
A családias hangulat megteremtése érdekében a családok plédeken
foglalnak majd helyet.
Tevékenység elnevezése: Föld napja
Helyszíne: Dankó u. 18. sportudvar
Célcsoportja: 6-14 éves korosztály
Megvalósítási időszaka: 2019. április, 2020. április, 2021. április
Leírása: Föld napjához kapcsolódó programok, játékok, kreatív
tevékenységek megvalósítása, futó verseny
Tevékenység elnevezése: Mini olimpia
Helyszíne: FIDO szabadidős park
Célcsoportja: 6-14 éves korosztály
Megvalósítási időszaka: 2020. június
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Leírása: 2020-as olimpiához igazodva, olimpiai versenyszámokban
való részvétel (futás, íjászat, tollaslabda, foci, kerékpár, asztaltenisz,
stb.)
Tevékenység elnevezése: Télűző karnevál
Helyszíne: Kálvária tér
Célcsoportja: 0-99 éves korig
Megvalósítási időszaka: (2019. február, 2020. február, 2021. február)
Leírása:
télűző
programok,
forró
csoki,
forró
tea,
Busójárás/tűzzsonglőrök
Tevékenység elnevezése: Sportolj a szabadban!
Helyszíne: FiDo Ifjúsági és Szabadidős park
Célcsoportja: 0-99 éves korosztály
Megvalósítási időszaka: 2019. június, 2021. június
Leírása: foci mérkőzések, ping-pong, aerobik mozgáselemek, stb.
Tevékenység elnevezése: Orczy-kert éjszakája
Helyszíne: Orczy-kert
Célcsoportja: 0-99 éves korig
Megvalósítási időszaka: évi 1 alkalom, szombat 20:00-24:00 (2019.
szeptember, 2020. szeptember, 2021. május)
Leírása: éjszakai sportprogramok (ping-pong, saját testsúlyos edzés a
parkban, foci/kosár, florball, óriás sakk, óriás jenga, stb.); kis színpad
(zenés testedzési programok: zumba, party aerobik, stretching, stb.),
frissítők
(ásványvíz,
limonádé
biztosítása),
éjszakai
kalandtúra/kincskeresés térkép alapján.
Ezek a programok alkalmasak arra, hogy nagy ember tömeget
mozgósítsanak és elérjenek olyan lakosokhoz is, akikkel más felületen
nem lehetséges a kapcsolatteremtés.
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Mini projektek, fenntartható élettér
Az akcióterület határvonalán és azon belül is, igen nagy problémát
jelent a rengeteg szemét és a kutyaürülék. A lakossági igények és a
részvételi hajlandóság alapján kisebb, közösségi tervezésen,
részvételen alapuló miniprojektek valósulnak meg az akcióterület
közterületein, figyelembe véve a környezeti tervezés (CPTED)
bűnmegelőzési szempontjait, pl. az épületek előtti gyepsávok zöldítése.
A bűnmegelőzés új, perspektívikus iránya a bűnmegelőzés elveinek
alkalmazása a városfejlesztés, várostervezés és az építészet
gyakorlatában.
Az akcióterületen olyan közterületi miniprojektek, melyek a közösségi
aktivitás ösztönzése, közösségépítés, közterületeknek közösségi
összefogással történő környezet zöldítése érdekében, mely a Dankó
utca- Magdolna utca- Dobozi utca- Baross utca- Kálvária tér- Diószegi
utca- Dugonics utca- Illés utca- Kálvária tér által határolt területre eső
7 tömb, amely közül a 141., 142., 144., 145., tömb az Orczy negyed, a
260., 261., 262., tömb a Magdolna negyed területére esik.
Az akcióterület határvonalán és azon belül is, igen nagy problémát
jelent a rengeteg szemét és a kutyaürülék. Kötelezhető az ebek
tulajdonosa arra, hogy összeszedje kis kedvence után az ürüléket, de
sokan nem veszik eléggé komolyan a lehetséges bírságolást, így nem
ritka az olyan parkok, játszóterek látványa a területen, ahol fű se nő az
állandó szennyezéstől.
A két problémát, együtt kell kezelni, de két projektként. Hisz a környezet
zöldítése nem tud megvalósulni, amíg a környezet nincs tisztánrendben tartva.
Ennek megoldása érdekében lakossági, közösségi tervezés keretén
belül olyan programelemek megvalósítása a célunk, ahol a
környezettudatosságra való felhívás, a VIII. kerületi kutyás társadalmat
tudatos kutyatartókká tétele, a közterületi kukák kihelyezése jelenik
meg, valamint hosszabb távon a tisztaság megőrzése-fenntartása,
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végül a zöldítést és rendben tartás (pl.: gyep ápolása) válik központi
feladattá.
Megvalósításuk tervezett kezdete 2019.01.01.
2021.06.30.
Megvalósításuk tervezett vége
Tevékenység/résztevékenységek Budapest, VIII. kerület, Kálvária tér és játszótér; Kesztyűgyár Közösségi
Ház, FOKI iroda, FIDO, sportudvarok, Orczy kert, Református
tervezett helyszíne/i
Egyházközösség által érintett épületek, közösségi terek.

Tevékenység neve

KP2 / Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team

Tevékenységelem/ek
felelős
megvalósításáért
partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős
személy neve, beosztása
Illeszkedés
a
felhívásban
támogatható
meghatározott
tevékenységekhez
A
tevékenység/elemek
indokoltsága

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ — Szabó
Csaba szakmai koordinátor

Közvetlen célkitűzések

A tevékenység illeszkedik a felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek, B) Szoft típusú tevékenységek g)-k) és m) pontjaihoz.
Az akcióterületen és környékén élők közül nagyon sokan érintettek a
szenvedélybetegség valamilyen formájában, különösen a kábítószerfogyasztás és az alkoholizmus terjedt el a városrészben. Ez indokolja
egy olyan szolgáltatás elindítását, ami az elsődleges kapcsolatfelvételt
követően önkéntesen és akár anonim módon is igénybe vehető a
szenvedélybetegeknek és családjaiknak.
A családlátogató team motiválja és tartósan támogassa a
szermentesség kialakulását, megtartását, az ellátások eredményes
igénybevételét, végeredményben a sikeres rehabilitációt és
reintegrációt mind a kliens, mind a család részére.
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