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Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2019.  évi Üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
Készítette: Kovács  Barbara,  igazgatósági elnök 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  2  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) úgy 
döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX törvény  23.  §  (5) 
bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi 
sport  es  szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati 
feladatokat Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) látja el a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet  3.  melléklet alapján. Ezen túlmenően a JKN Zrt. az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló  81/2011.  (XII.22.) önkormányzati rendelet  1.  melléklete alapján 
közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  111/2018.  (XII.18.) számú határozat  6.  pontjában elfogadta a 
JKN Zrt. előzetes üzleti tervét, valamint az üzleti terv alapján a részére biztosított  968.958,0  e  Ft 
kompenzáció összegét, mely a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetéséről szóló  36/2018.  (XII.21.) számú önkormányzati rendeletben is szerepel. 

A  JKN Zrt. a részére biztosított  968.958,0  e  Ft  kompenzációs összeg figyelembe vételével elkészítette a 
2019-es évi végleges Üzleti tervét, a közszolgáltatási szerződés  2.  számú mellékletének aktualizálását, 
mely tartalmazza a módosított naturáliákat is. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. éves tevékenységét a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság által elfogadott üzleti terv alapján végzi. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a JKN Zrt. Üzleti tervének  es  a közszolgáltatási szerződés  2.  mellékletének jóváhagyása. 
Jelen döntésnek pénzügyi fedezete a már hivatkozott rendeletnek megfelelően biztosított a  2019.  évi 
költségvetésben. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Bizottság döntése a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi 
jog gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  49.  §  (3)  bekezdésén alapul: „Az  (1) 
és  (2)  bekezdésben fel nem sorolt Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok 
tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakorolja." 
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No. I 

Barbara 
zgatoság elnöke 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul az Önkormányzat és a JKN Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés  2.  számú 
mellékletének aktualizálásához a határozat  1.  számú mellékletében foglalt tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  31. 

2. elfogadja a határozat  2.  mellékletét képező Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2019.  évi 
Üzleti tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  22. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Gazdálkodási 
Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 
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I. Koordinációs divízió 

A  társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

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

központi ügyintézés helye. 

Telephelyek: 

1082 Budapest,  Baross utca  118. 

1085 Budapest,  Horánszky  u. 13. 

1081 Budapest,  Homok  u. 7. 

1085 Budapest,  József krt.  68. 

1085 Budapest,  József krt.  70.  félemelet  3. 

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

1085 Budapest,  József krt.  70.  fszt.  5 

1085 Budapest,  József krt.  59-61. 

1084 Budapest,  Mátyás tér  14. 

1084 Budapest,  Mátyás tér 14.(pince) 

1086 Budapest,  Magdolna utca  47. 

8220  Balatonalmádi, Somfa utca  1. 

2621  Verőce, Orgonás utca  7. 

A  társaság alapítója:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Tervezett létszám:  16  fő főállású foglalkoztatott,  4  fő Igazgatósági tag,  3  fő 

Felügyelő Bizottsági tag 

Tervezett költség: a Divíziók által ellátott feladatok költségei tartalmazzák az 

irányítási költségeket, azok felosztása költségarányosan történik. 

3 



Igénybevett szolgáltatások: könyvelés, jogi tanácsadás, belsőellenőrzés, 

közbeszerzési tanácsadás, posta, futár, taxi, könyvvizsgálat, biztosítás, egészségügyi 

vizsgálat, banki szolgáltatások, költségtérítések, telekommunikációs szolgáltatások. 

A  Képviselő-testület által vállalt előzetes kötelezettségek: 

KT  193/2015.  (IX.17.):  2016.  január 1-jétől  2019.  december  31.  napjáig 

városmarketing tevékenység ellátása (feladat:  PR) 

KT  238/2016. (X11.01.): 2017.  január 1-jétől  2019.  december  31.  napjáig 

„Játszótársak - II. János Pál pápa téri játszótér - funkció megújítása" pályázat 

fenntartási kötelezettség (feladat: Játszótársak) 

Működési feladatok, alap feladatellátás: 

Adatszolgáltatás 

Központi költségvetés kezelése 

- Hivatalos levelezés 

Közüzemek és egyéb központi szolgáltatások koordinálása 

Hatósági ügyintézés 

Gépjármű flottakezelés 

Bérszámfejtés 

TB  kifizetőhely működtetés 

Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kezelése 

Munka-, és megbízási szerződések elkészítése 

Jogi kontroll 

Vagyonvédelem 

Műszaki-, és technikai felügyelet 

- Beszámolók elkészítése 

- Számlakiállítás 

- Számla kontroll 

Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése 

Szerződések elkészítése, nyilvántartása 

Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása 

Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása 

Folyamatos jogszabálykövetés 
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Házi pénztár kezelése 

Könyvelés 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés 

Határozatok nyilvántartása 

Nyilvánosság biztosítása 

Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez 

Iktatás. 

A  divíziókat tekintve a várható munkavállalói létszám mindösszesen  90,5  fő tesz. 

Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok száma várhatóan  34  fő és a Józsefvárosi 

Cigányzenekar  60  fő, mely időszakosan változó létszámú. 

A  JKN Zrt. rendelkezik  cafeteria  szabályzattal, melyben az egy főre nyújtható havi 

cafeteria  keretet - munkavállalóknak bruttó  15 085 Ft,  a vezetői státuszban lévőknek 

pedig bruttó  29 156  Ft-ban - maximáltuk. 

II. Üdültetés 

1.  Magyarkúti tábor 

a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási 

Intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban 

történő táboroztatása 

a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lebonyolítása 

a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak 

üdültetése. 

A  férőhelyek eloszlása:  54  hely turista,  22  hely panzió és  6  hely vadászházban. 2019-

ben  4 000  vendégéjszakára számítunk. Célunk továbbra is a megbízható, 

kiszámítható kiszolgálás és ellátás a táborban résztvevők számára.  A  jelenlegi 

szolgáltató, Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft., mellyel az Erdei Iskola 

folyamatos minőségi üzemeltetése biztosított.  A  szolgáltatási díjakat az előző évivel 

azonos szinten tervezzük megállapítani. 



1  Főre/nap 

1399,50 Ft 

480,00 Ft 

749,90 Ft 

620,00 Ft 

3 249,40 Ft 

Szállás díja 

Reggeli 

Ebéd 

Vacsora 

Hidegcsomag 749,90 Ft 

  

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. bérleti szerződésben határozza meg, hogy 

a szolgáltatásokért a bérlő részére  3 249,4  Ft/fő/nap önköltségi árat fizet. Az 

önköltségi ár tartalmazza a napi háromszori étkezést  es  a szállást a diákok  es  kísérőik 

számára.  A  közüzemi díjak a szolgáltatót terhelik.  A  divízió az iskolai és óvodai 

csoportok csomagszállítását továbbra is ellátja  Budapest  — Magyarkút —  Budapest 

között. 

2017.  szeptember 1-jétől a józsefvárosi intézményekbe járó gyermekek Erdei iskolai 

szállása és napi háromszori étkeztetése ingyenessé vált a  117/2017.(V.11.)  számú 

Képviselő-testületi döntés alapján. 

Tervezett létszám:  4000  vendégéjszaka 

Igénybe vett szolgáltatások: étkeztetés, szállás díja, kísérők díjazása, utazási 

költségek. 

2.  Káptalanfüredi  tabor 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő káptalanfüredi 

gyermektábor területen megvalósítandó építési beruházás egyes üteme  95%  -os 

készültségi fokban van, ezért a táborozás feladatait 2019-ben a  Budapest  Főváros XIX. 

Kerület Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött együttműködési 

megállapodás alapján látjuk el. 
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Ellátandó feladat: 

a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelő-, oktatási 

intézményekben tanuló gyermekek csoportos  es  turnusos üdültetése; 

a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak 

üdültetése. 

Az előrejelzések alapján 2019-ben  4000  vendégéjszakára számítunk.  A 

117/2017.(V.11.)  Képviselő-testületi döntés alapján már nem csak a józsefvárosi 

bejelentett lakhellyel rendelkező diákok részesülnek önkormányzati - üdültetési 

támogatásban, hanem minden józsefvárosi oktatási-nevelési intézménybe járó 

gyermek részese lehet ennek, így szélesedik azon családok köre, akik pihenni, 

kikapcsolódni küldhetik gyermeküket. 

A  sikeres táboroztatás megvalósulásához a kísérőtanárok a nyári szünidő idején 

bruttó  8 000  Ft/fő/nap megbízási díjat kapnak, vonatjegyük költségét átvállaljuk, 

valamint térítésmentesen étkeznek, illetve szállnak meg a táborban. Továbbra is 

mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól. 

Tervezett létszám:  4000  vendégéjszaka 

Igénybe vett szolgáltatások: étkeztetés, szállás díja, vízi mentőőri szolgálat, kísérők 

díja, utazási költségek. 



III. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári 

szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház a nyári szünidő alatt ingyenes „Nyári napközis tábort" 

szervez, a józsefvárosi általános iskolákba járó, illetve a józsefvárosi lakcímmel 

rendelkező általános iskolás korú gyermekek számára.  A 10  hetes táborban, naponta 

átlagosan  80-120  gyermek felügyeletét biztosítjuk, illetve részükre napi háromszori 

étkezést nyújtunk.  A  táborban hetente  12  gyermekfelügyelőt,  1  fő gyógypedagógust, 

1  fő pszichológust,  1  fő védőnőt foglalkoztatunk.  A  tábor ideje alatt a gyermekek 

életkori sajátosságaikhoz igazodó, tematikus programokon vesznek részt. Szükség és 

igény szerint a mentor programunkban dolgozó pedagógus kollégák segítséget 

nyújtanak a pótvizsgákra való felkészülésben is. 

A  tábor központi helyszíne a Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Homok utca  7.  szám 

alatti sportudvar,  de  egyes programokat a FIDO Ifjúsági és Szabadidő Parkban, a 

megújult Orczy Parkban, illetve a környező játszóterekre szervezünk meg. Hetente 

egy alkalommal budapesti vagy  pest  megyei kirándulásokat szervezünk. Az 

egészségügyi felügyeletet, napi  8  órában, a józsefvárosi iskolai védőnők biztosítják. 

IV. Szociális gondoskodás 

1.  Adományok gyűjtése 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. raktárhelyisége a 143/2017.(VI.08.) sz. 

Képviselő-testületi határozat alapján  2017.  június 13-tól a  1082 Budapest,  Baross 

utca  118.  szám alatt található. 2012-ben Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testület döntése szerint a LÉLEK Program (Lakhatási, Életviteli, Lelki-

segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program) I. Mentorálási pillér 

(szolidaritás, adományozás) keretében felajánlott természetbeni adományok 

elfogadását, raktározását a JKN Zrt. látja el. 

Az adományok a következő kategóriákba sorolhatók: bútorok, háztartási eszközök, 

ruhaneműk, használati cikkek, egyéb eszközök. 

Igénybe vett szolgáltatások: az épületrész üzemeltetési költségei (rezsi, rágcsáló 

irtás, riasztófelügyelet). 
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2.  Foglalkoztatási programok 

A  Közösségi Ház programstruktúrájában évek óta fontos szerepet tölt be a munkaerő-

piaci reintegráció elősegítése is. 

Álláskereső Klub: Az Álláskereső klub során elsősorban az alapvető, infrastrukturális 

segítséget adjuk meg az álláskeresőknek, illetve az alapvető eszközök használatának 

elsajátításában segítünk: álláskereső oldalakon való regisztráció, internetes 

álláskeresés, életrajz szerkesztése szövegszerkesztőn. 

Állásra fel!: Az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében 2017-ben elindítottuk 

az Állásra fel! programunkat, mely havonta  3  alkalommal, a  Budapest  Főváros 

Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztályával 

együttműködve, a programban részt vevők egyéni kompetenciáinak fejlesztésében 

nyújt segítséget - kommunikációs gyakorlatokkal, video tréninggel, öltözködési 

tanácsadással, helyzetgyakorlatokkal segítik az ügyfeleket. 

Állásbörze: Évente kerül megrendezésre az Állásbörze, melyet a  Budapest  Főváros 

Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztályával 

együttműködésben szervezünk meg.  A  börzéken résztvevő álláskeresők az ilyen 

alkalmakkor több száz aktuális állásajánlat közül válogathatnak. Külön hangsúlyt 

fektetünk a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedési esélyeinek növelésére, 

ennek érdekében rendszeresen hívunk meg speciális foglalkoztatást kínáló 

munkáltatókat is a Börzékre. 

2019-ben a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében 

évi két további alkalommal rendezünk állásbörzét - ezt egy későbbi fejezetben 

részletesebben is kifejtjük. 

Közfoglalkoztatottak:  2019.  február 28-ig párhuzamosan  2  hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási program fut. 

Az egyik  15  fő zenész, a másik  2  fő végzettség nélküli álláskereső foglalkoztatására 

irányul. 70%-os támogatottságúak a programok. 

Közérdekű önkéntes tevékenység, szabálysértés: Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. továbbra is fogad közérdekű munkavégzésre szabálysértőket, a 



Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályának közreműködésével. Egyszerre  5  főt 

foglalkoztatását tudjuk biztosítani. 

Közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó szervezetként az igazolás kiállításával 

segítjük hozzá az aktív korúakat a segély igénybevételéhez. 

Közösségi szolgálat:  A  nemzeti köznevelésről szótó  2011.  évi CXC. törvény 

értelmében a Kesztyűgyár Közösségi Házban lehetőség van az érettségi 

megszerzéséhez szükséges  50  óra önkéntes közösségi munkavégzésre, a Házban 

egyidejűleg  5  fő fogadása lehetséges. 

V. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

1.  Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok - Mátyás tér  15. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008-as megalakulása óta, legfontosabb céljának 

tekinti, hogy a környékbeli és budapesti lakosok részére rendszeres és változatos 

programokat szervezzen, illetve a mindenkori élethelyzetükhöz igazodó 

szolgáltatásokat nyújtson. 

A  Közösségi Ház az elmúlt évtizedben a családi programok mellett nagy hangsúlyt 

fektetett a közösségépítésre és a közösségfejlesztésre egyaránt. Rendszeresen kínál 

mind gyermekek, mind felnőttek részére alkotó, készségfejlesztő, a közös élményt 

erősítő foglalkozásokat és tematikus programokat az év minden időszakára.  A 

programok tervezésében fontos az átjárhatóság biztosítása, ezért a programok egy 

része önálló egy részük egymásra épülő. Így törekszünk arra, hogy lefedjük a család 

valamennyi tagjának az érdeklődését. 

2019-as  évre tervezett programjaink: 

Mentor  program: egyaránt lát el mentálhigiénés és oktatási feladatot, amely kettő 

ötvözésével a tanulók olyan alapvető érzékenyítése a cél, ahol a gyerekek 

megfeletnek az alapvető társadalmi normáknak. Ezen alapvető cél elérése a záloga, 
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hogy integrálni lehessen a leszakadó társadalmi rétegeket, mintegy megértetve 

velük, a közös értékeinkért való közös munka lényegét.  A  közös munka elsődlegesen 

az oktatást jelenti, amelynek keretében a tanulóknak esélyük nyílik előbbre jutni 

tanulmányaikban, és befejezve az általános iskolát, módjukban állhat szakmát 

tanulni. 

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a pszichológiai segítésre és a szociális 

felzárkóztatásra, ami egyaránt jelenti a családok együttes és a tanutók individuális 

megsegítését. 

2019-ben a  Mentor  program a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 

Program keretében tovább bővíti szolgáltatási keretét - ezt bővebben egy későbbi 

fejezetben mutatjuk be. 

Festőműhely: Csámpai Rozália elismert roma festőművésznő hetente három 

alkalommal tanít képzőművészetet a fiatalok számára. 

Dance Force hip-hop  tánccsoport: Hetente három alkalommal,  4-26  év közötti 

fiatalok számára  hip-hop  tánctanulási lehetőséget biztosítunk, kezdő és haladó 

csoportokban. 

Sport  és labdajátékok: heti rendszerességgel nyújtunk sportolási lehetőséget a 

gyermekek részére, ahol a testi egészségük megóvását szem előtt tartva kínálunk 

számukra szórakoztató sporttevékenységet, így a gyermekek kipróbálhatják és 

űzhetik többek között a labdarúgást, kosárlabdát, asztaliteniszt, valamint egyéb 

szabadtéri és beltéri labdával végezhető mozgásformákat. 

Kézműves foglalkozások: heti egy alkalommal megvalósuló program, melynek 

keretein belül általános iskolások részére biztosítunk teret és eszközöket, hogy 

kreativitásukat, kézügyességüket és koncentrációjukat fejlesztve, jó hangulatban 

tudjanak alkotni és minél több sikerélménnyel gazdagodjanak. 

Bábfoglalkozás a Biztos Kezdet Gyerekházban: a foglalkozások során különböző 

meséket dolgozunk fel bábokkal, amelyek segítségével interaktív előadás formában 

nyújtunk játékos élményt a kisgyermekek részére. 

Nyitott ház: sport és szabadidős foglalkozást biztosító programsorozat, ahol 

előtérbe kerülnek a legnépszerűbb egyéni, páros és társasjátékok: kártyajátékok, 

csocsó, ping-pong,  darts,  stb. 
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Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

gyermekcsoportja: az Alföldi utcai Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Befogadó 

Otthonában élő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti nevelésbe vett 

gyermekek számára létrehozott csoportfoglalkozás lehetőséget nyújt a résztvevő 

gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére.  A  gyermekek részére egyéni és 

csoportos játékok során igyekszünk élményt nyújtani, szabadabb formában. 

Családok Átmeneti Otthona Gyerek Csoport: Programsorozatunkat a koszorú utcai 

Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek részére hoztuk létre.  A  program célja, 

hogy szabadidős és készségfejlesztő foglalkozásokat nyújtsunk, azon gyermekek 

számra is, akik átmeneti jelleggel tartózkodnak az otthonban. 

Meglepetés program: a péntekenként sorra kerülő családi programsorozat 

alkalmával különböző játékokat szervezünk a gyermekek és családjaik számára, egy 

- egy aktuális témára felépítve a programot. 

Boksz: hetente két alkalommal valósul meg a foglalkozás, hiszen a sportnak 

pedagógiai  es  egészségügyi szempontból is egyaránt kiemelt szerepe van.  A  sport 

pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak. 

Nyugdíjas ping-pong: a sportfoglalkozás elsősorban az idősebb, mozogni vágyó 

korosztályt célozza meg. Heti rendszerességgel megvalósuló foglalkozás, mely 

nemcsak a testi és a lelki egészségre van pozitív hatással, hanem a résztvevő 

egyénekből is játszva formál közösséget. 

Internet:  heti két alkalommal szabad internetet biztosítunk azon lakosság számára, 

akiknek otthonukban nem érhető el a világháló.  A  szükséges infrastruktúrát is 

rendelkezésre bocsájtunk. 

Party dance  aerobic: hetente egyszer, zenére végezhető gyakorlatokkal várjuk 

kortól  es  nemtől függetlenül a mozogni vágyó lakosokat. 

Íjászat:  A  kedd délutáni programunk során a hagyományos, sztyeppei íjászat 

alapjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Egyfelől a hagyománytörténettel, a 

tradicionális íjak elkészítésével, másfelől magával az íjászattal, hiszen a program 

másik célja a sport és az egészséges életmód támogatása. Többnyire 

csoportbontásban dolgozunk, még a régebben jelentkezők gyakorolnak, a sportággal 

ismerkedők elsajátítják az íjászat alapvető fogásait. 

12 

42 



Tudós klub:  A  Tudós klub iránti igény az  Internet  klub során fogalmazódott meg.  A 

rendszeres látogatókban felmerült az igénye egy olyan programnak, ahol 

megbeszélhetik az éppen aktuális tudományos érdekességeket, felfedezéseket, 

egyfelől a természettudományok területén, másfelől a kultúrtörténet és a társadalmi 

kérdésekre vonatkozólag.  A  hétfő délutáni-esti program során a résztvevők 

használják az Internetet is, így az egyes témáknak azonnal utána tudnak járni az 

online  folyóiratokat felhasználva. 

Filmmúzeum:  A  Filmklub  vetítései során fogalmazódott meg az igény még 2018-ban, 

hogy szerencsés lenne nem csupán az aktuális filmekkel megismerkedni,  de  a múlt 

század kiemelkedő alkotásait, alkotói életműveit is megismerni, illetve a régi, nagy 

kedvenceket újra megtekinteni.  A  péntek délutáni tematikus vetítések során olyan 

alkotók műveit nézzük meg és elemezzük, mint például Ingmar  Bergman, Woody 

Alain, Milos Forman. 

Film  klub: Más programjainkkal, elsősorban a tudományos ismeretek népszerűsítését 

célzó Tudós klubbal épül egymásba a csütörtök délutáni-esti filmklub, mely során 

igyekszünk olyan tematikát kialakítani, mely a filmművészet eszközeivel segít 

közelebb kerülni aktuális tudományos, társadalmi kérdésekhez. Ennek megfelelően 

vetítünk tudományos-fantasztikus, történelmi, társadalomtudományi kérdésekkel 

foglalkozó filmeket is. 

Informatikai képzések: Az informatikai, az alapfokú számítógép kezelési ismeretek 

elsajátítása érdekében, számítógép kezelői tanfolyamok szervezésével és 

lebonyolításával segítjük azokat, akik akár a munkakereséshez, elhelyezkedéshez, 

vagy éppen csak a szabadidő eltöltéshez kívánnak igénybe venni számítógépet. 

A  programunk 2019-ben a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 

Program keretében valósul meg. 

Fénykeresd fotókör:  A  szerdánként délután  16  órától  18  óráig tartó program célja, 

hogy az érdeklődőket megismertessük a fotográfia alapvető fogalmaival, illetve a 

különböző fényképezőgépek technikai felépítésével, így hozzásegítve a résztvevőket 

az eredményes fotózáshoz a legkülönbözőbb témákban: természetfotózás, 

épületfotózás, portré-, tárgyfotózás, stb. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon 

túl meglátogatunk fotógyűjteményi kiállításokat, tárlatokat, így a fotográfia 

történetével, jeles alkotók életművével is megismerkednek a program látogatói. 
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Nagyrendezvények a Kesztyűgyár Közösségi Házban: Évente több nagy eseményt 

szervez a Közösségi Ház, melyek többek között: Farsang, Húsvét, Föld Napja, 

Gyermeknap,  Halloween,  Márton nap, Mikulás, Karácsony. Ezen események nagyobb 

szabású programok, a legtöbb esetben (megfelelő időjárás esetén) a Ház előtt vagy 

a Mátyás téren valósulnak meg. 

Magdolna napok: a Magdolna negyed állandó zenei, kulturális eseménye, 

hagyományosan  2010  óta valósul meg, mely  2  napos, minden év augusztus 

hónapjának utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre. 

Bolhapiac: havonta egy alkalommal kerül megrendezésre.  A  program célja, hogy a 

kerület lakói számára lehetővé tegye, hogy a már nem használt ruháikat, háztartási 

eszközeiket, gyerekjátékaikat elcseréljék egymás között. 

Pincestúdió: zenei szolgáltatás nyújtó helyiség, teljes mértékben unikális, hiszen 

nem csak teret,  de  teljes infrastruktúrát bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére. 

Szupervízió: szakemberek számára biztosított kompetenciafejlesztés. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatási és a programjain való részvétel 

mindenki számára ingyenes. 

2.  Zászlógyűjtemény 

A  ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY TERVEZETT PROGRAMJAI  2019.  évre 

A  Zászlógyűjtemény a világ első olyan állandó kiállítását mutatja be, ahol Földünk 

országainak zászlói, címerei táthatóak.  A  zászlók, címerek többsége jelenleg is 

használatos. Érdekességképpen olyan jelképeket is bemutat a gyűjtemény, amelyek 

tükrözik a világ politikai változásait. 

Balogh László gyűjteménye nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Józsefváros igazi 

különlegességgel örvendeztesse meg látogatóit, és a hely látogatói kapcsolt 

programként gyakran a Galériát is megtekintik. 
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KIÁLLÍTÁSOK (évi  4) 

Várható látogatottság:  1 000  fő/ kiállítás 

A  program megvalósításához szükséges szolgáltatások: megnyitó beszédet tartó 

személyek tiszteletdíja, fellépő művészek tiszteletdíja, nyomtatás,  catering, 

kiállítások rendezéséhez anyagköltség. 

1. Kiállítás 

2019.  március „HÚSVÉT-SZIGET"  c.  kiállítás 

A  Húsvét-sziget óriás szobrai mellett a kis sziget bemutatására kerülne sor. Képek, 

zászlók mellett néhány eredeti tárgy is kiállításra kerül. Várhatóan a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, valamint a Chilei Köztársaság budapesti nagykövetsége is 

segítségünkre lesz a sziget bemutatásában.  A  kiállításra kerülő képeket Gál  Cecilia 

fotóművész készítette. 

2. Kiállítás 

2019.  május  "MONTENEGRO" c.  kiállítás 

Képeken, tárgyakon keresztül ismerhetjük meg Montenegrót.  A 2006  óta független 

balkáni ország turisztikai szempontból gyors fejlődést mutat.  A  budapesti 

Montenegrói Nagykövetség segítségével jön létre a kiállítás. 

3. Kiállítás 

2019.  szeptember "AMERIKA"  c.  kiállítás 

A  kiállítás címe az egész földrészre vonatkozik. Az összes ország bemutatásra kerül - 

függetlenek  es  függő országok is. Várhatóan a kiállításban segítséget nyújt a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium („Déli nyitás program") és a Latin-Amerikai - 

Magyar  Egyesület (LATIMO). (Amerikai földrészről Magyarországon még ilyen kiállítás 

nem készült.) 

4. Kiállítás 

2019.  november "TATARSZTÁN"  c.  kiállítás 

Az Orosz Föderáció tagállamának Tatársztán bemutatását tervezzük. Képek, tárgyak 

kerülnek kiállításra.  A  budapesti Orosz Föderáció nagykövetsége jelentkezett a 

kiállítás megrendezésének ötletével. Magyarország  2015  nyarától Tatársztán 

fővárosában konzulátussal rendelkezik. 
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ELŐADÁSSOROZATOK (évi  7  előadás) 

Résztvevők száma várhatóan:  80  fő/alkalom, összesen:  560  fő 

A  program megvalósításához szükséges szolgáltatások: előadó tiszteletdíja, 

dekoráció, nyomtatás, anyagköltség. 

„ORSZÁGOK, ZÁSZLÓK, HIMNUSZOK" 

1) Előadás  2019.  február  INDIA 

2) Előadás  2019.  március  MAURITIUS 

3) Előadás  2019.  április  GRÖNLAND 

4) Előadás  2019.  május ALAND-SZIGETEK 

5) Előadás  2019.  szeptember  PERU 

6) Előadás  2019.  október  GABON 

7) Előadás  2019.  november  IRAN 

„VEXILLOLÓGIAI KLUB" NAPOK (évi  5)  2019-ben  5  alkalommal tervezzük 

megrendezni. 

Az egynapos előadássorozat a zászlók és címerek világáról szól, immáron  15. 

alkalommal kerül megrendezésre. Felkért előadók között szerepel többek között 

Prof. Dr. Pandula Attila (ELTE), Prof. Dr. Bertényi Iván (ELTE), Szabó  Julia  (zászló 

szakértő), Lévay Ernő (zászló szakértő),  Cs.  Kottra Györgyi (Hadtörténeti Intézet 

nyugalmazott főmuzeológusa). 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK (évi  3) 

Az egész napos rendezvény tekintetében a résztvevők száma várhatóan  450  fő/ 

alkalom. 

A  program megvalósításához szükséges szolgáltatások: tiszteletdíjak, nyomtatás, 

catering,  anyagköltség, egyéb költségek. 
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"MÚZEUMOK MAJÁLISA" (május) 

A  Zászlógyűjtemény  25.  alkalommal vesz részt a  Magyar  Nemzeti Múzeum kertjében 

megrendezésre kerülő majálison. Várhatóan a  Stiefel  Eurocarttal (német térkép 

céggel) már  kb. 10 eve  közösen jelenünk meg. 

"MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ" (június) 

A  Zászlógyűjtemény a rendezvényen, mint kiemelt kiállító vesz részt.  A  háromnapos 

rendezvényen nemcsak a határon kívüli magyar területek állítanak ki, hanem 

Guatemalától Ausztráliáig mindazon országok, ahol magyar közösségek működnek. 

"HUNYADI MAJOR" (szeptember) 

Balatonfenyvesen rendezendő háromnapos kiállítás a Zászlógyűjtemény anyagából. 

Először 2016-ban vett részt a Gyűjtemény ezen a rendezvényen.  2 000  fő látogató 

várható a  3  napos. 

3.  Józsefvárosi Galéria 

A  Józsefvárosi Galéria  1976  óta működik a VIII. kerületben.  A  művészek által országos 

szinten ismert, a hagyományos értékeken alapuló kortárs képzőművészethez 

kapcsolódó programhelyszín, mely szem előtt tartja és rendszeresen felméri a 

lakosság művészeti programokra irányuló igényét, bővíti a célközönség spektrumát. 

A  Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb 

programtípust a kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak és 

ingyenesen látogathatók a közvetlenül ezekhez kapcsolódó programokkal együtt.  A 

2019-es évben is olyan művészeket választunk kiállítóinknak, akiknek munkájuk 

széles körben is elismerésre méltó, munkásságuk időtálló értékeket hordoz. Az 

irányzat  es  a műfaj tekintetében is változatosságra törekedünk. 

GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI 

1.  Galéria estek - „Könyvjelző Varieté" zenei estek (heti  1,  évi  37) 

Tervezett létszám:  100  fő/alkalom 
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Igénybevett szolgáltatások: előadók tiszteletdíja,  catering,  nyomda. 

„GALÉRIA ESTEK" programok keretében 2015-ben indítottuk el a „Könyvjelző 

varieté" koncertsorozatunkat, melyek az elmúlt években várakozásunknak 

megfelelően sikerültek.  A  klubhangulatú koncertek hagyományát sikerült 

felelevenítenünk ezzel sajátos hangulatot teremtve.  A  zenei estek anyaga kizárólag 

magas színvonalú zenei produkciókból áll, műfajilag eklektikus válogatás,  jazz, 

blues,  folk  vagy népzene és világzene egyaránt fellelhető programjainkban.  A  hazai 

zenei élet jelentős képviselői adnak koncertet jelképes összegért a „GALÉRIA ESTEK" 

keretében. 

2019-ben folytatjuk a „Könyvjelző Varieté" esteket, magas színvonalú szórakozást 

nyújtva közönségünk számára. 

2. Zenetörténeti előadássorozat (havonta  2,  évente  20) 

„Jazz-sztori" Halper László előadássorozata 

„Blues  sztori"Benkő Zsolt előadássorozata 

Tervezett létszám:  60  fő/ alkatom,  120  fő/hó 

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja, nyomda költség,  catering. 

Előadóink a nemzetközi és hazai színpadon is elismert, foglalkoztatott zenészek, 

nagy népszerűségnek örvendenek közönségünk körében. Az előadásokat az elmúlt 

két év sikerei kapcsán folyatjuk 2019-ben. 

3. Szabadegyetem (havonta  1,  évente  9) 

Tervezett létszám:  100  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja,  catering. 

2019.  évre  3  természetvédelmi, ornitológiai előadást tervezünk,  6  alkalommal 

közönségünk igényét teljesítve, többek között olyan népszerű előadókat szeretnénk 

felkérni, akik már tartottak előadást a Galériában. 
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Programhoz kapcsolódó szolgáltatás 
programok számának változása 
2018 évi 
terv 2018.évi tény 2019.  évi terv 

Galéria estek "Könyvjelző varieté" zenei estek 40 34 37 

Zenetörténeti előadássorozat  Jazz, Blues 20 20 20 

Szabadegyetem 10 8 9 

összesén: 70 62 66 

4. Gyerek- és ifjúsági programok (havi  2,  évi  16  előadás) 

Tervezett Létszám:  120  fő/ alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: az előadók tiszteletdíja, nyomda, anyagköltség. 

Délelőtti előadások, elsősorban kerületi óvodások  es  iskolások részére. Nagy 

jelentőséget tulajdonítunk a gyermek  es  ifjúsági programjainknak. Arra törekszünk, 

hogy a minőségi színházzal  es  zenével való találkozás ne csak az egyes gyermekek 

szerencséjén és a véletlenen múljon, hanem a hátrányos helyzetben élő gyermekek 

számára is lehetőséget biztosítsunk. Elérhetővé tettük, hogy a kerületünkben élő  es 

tanuló gyermekek ingyenesen látogathassák programjainkat, ezzel évente  2 000 

gyermeknek tesszük boldogabbá mindennapi életét. Előző évekhez hasonlóan magas 

színvonalú előadásokat tervezünk. ( Rendszeres előadóink az Aranyszamár Színház, 

Gulyás László, Gryllus Vilmos  es  további népszerű előadó művészek). 

5. Gyerekprogramokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozások (havi  4,  évente 

40) 

Tervezett létszám:  40  fő/alkalom  160  fő/hó 

Igénybevett szolgáltatás: a foglalkozásvezető tiszteletdíja, anyagköltség. 

A  foglalkozásokra kerületi óvodás és iskolás gyerekeket hívunk. Ezek az alkalmak 

jóval túlmutatnak a gyerekek foglalkoztatásán.  A  gyerekeket arra bátorítjuk, hogy 

tiszteljék a saját  es  a körülötte lévők ötleteit abból a célból, hogy új ötletek 

születhessenek. 

Gyerek és ifjúsági programok 2019.  évi terv 

programok számának változása 

2018.  évi 
terv 

2018.évi 
várható 
tény 

2019. 6% 
terv 

Délelőtti gyerekelőadások 2 000 000 Ft 20 20 17 
Kézműves foglalkozások 1 000 000 Ft 20 20 20 
Kézműves foglalkozások anyagköltség 200 000 Ft 20 20 20 

 

Gyerek  as  Ifiúsági programok összesen 3 200 000 Ft 60 60 57 
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6. Ifjúsági programok (havi  1,  évi  10  alkalom) 

Tervezett létszám:  30  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: szakavatott klubvezető tiszteletdíja, nyomda költség, 

anyag költség. 

A  2019-es évben havonta  1  alkalommal „MOLKA-klub" néven új programsorozatot 

tervezünk.  A  MOLKA klub zenés, játékos interaktív foglalkozások diabéteszes  (4-10 

éves) gyermekek számára. Havi rendszerességgel jelentkező, tematikus, zenés-

játékos, interaktív klubfoglalkozás diabétesszel élő gyermekek és szüleik számára. 

A  klubfoglalkozások célja a cukorbetegség kezeléséhez, az egészség fenntartásához, 

a szövődmények elkerüléséhez szükséges tudásanyag - életkornak megfelelő - 

közvetítése és elmélyítése, a játék, a zene, a vizualitás eszközeivel.  A 

klubfoglalkozásokat a Molka foglalkoztató füzetsorozat írója  Szabo  Katalin vezeti. 

7. Egyéb kulturális programok 

7.1.  Könyvjelző varieté irodalmi estek (havi  1,  évi  10) 

Tervezett létszám (alkalmanként):  70  fő. 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja,  catering,  nyomda. 

Az előző években e programjainkon főleg már megjelent irodalmi alkotások 

bemutatását valósítottuk meg, több esetben olyan műveket, melyek szervesen vagy 

érintőlegesen kapcsolódnak a képzőművészethez. Ehhez a programunkhoz nagyszerű 

helyszín a Galériában működő könyvesbolt.  A  programok sikere és a hely varázsa 

magától értetődően fejlesztette tovább a koncepciót, ebből a magból nőtte ki magát 

valódi irodalmi estekké, amikor is neves költők, írók és színészek irodalmi 

alkotásokat olvasnak fel, játszanak  et. A  már megtartott estékre érkező 

visszajelzések alapján a 2019-ben is tovább folytatjuk ezt a programot. 

7.2.  Zenés, irodalmi nagy koncert (évi  2,  március  15.  október  23.) 

Tervezett létszám:  120  fő/ alkatom 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja,  catering,  nyomda. 

Ünnepekhez kötődően tervezünk két nagy zenés, irodalmi előadást, melyre Földes 

László HOBÓT és Ferenczy Györgyöt szeretnénk meghívni. 

7.3.  Klasszikus zenei koncertek (évi  7  alkalom) 

Tervezett létszám:  100  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, zongora hangolás, 

anyagköltség,  catering,  nyomda, dekoráció. 
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A  2019-es évben a klasszikus zenei koncerteket rendszeresebbé szeretnénk tenni.  A 

Józsefvárosi Zenebarátok körének koncertjeit nagyon szereti és várja a közönségünk, 

de  tovább bővítjük a palettát zongora koncertekkel, kamarazenekarok előadásával 

is. 

Egyéb programok 

programok számánakvákozása 

2018. évi terv 2018.évitény 2019. övi ten, 

Könyvjelző irodalmi estek 10 10 10 

Zenei, irodalmi "nagy" koncert 0 0 2 

Komolyzenei programok 7 7 7 

Egyéb procgamokösszesen 17 17 19 

ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

Adventi Teadélután (évente  3) 

Tervezett létszám (alkalmanként):  100  fő 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, anyagköltség,  catering, 

nyomda, dekoráció. 

Minden évben a Karácsony közeledtével olyan előadókat hívunk meg 

intézményünkbe, melyek kifejezetten az ünnephez kapcsolódnak vagy lelkiségükben 

a várakozás időszakához kötődnek. Vendégeinket forró itallal, ünnepi süteménnyel 

fogadjuk.  A  2019-es évben hagyományainkhoz híven folytatjuk az adventi 

programokat.  A  háromból egy alkalmat zártkörűen szeretnénk megrendezni kiállító 

művészeink és klubtagjaink részére tartandó műsoros est keretében. 

KIADVÁNYOK 

Igénybevett szolgáltatások: nyomdai kivitelezés, saját nyomtatás (fénymásolás). 

Nyomdai kivitelben készülő, színvonalas tájékoztatónkat (műsorfüzet) két havonta  2 

000  példányban terjesztjük. Tartalmát tekintve rendezvényeinket, a Galériában 

működő klubok, tanfolyamok, csoportok munkáit, információit foglalja magában.  A 

kerületben, önkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatóink körében, 

szakmai körökben, lakosság felé terjesztjük. 
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Lehetőségeinkhez mérten házilag vagy nyomdai kivitelben készítjük az 

információhordozókat, a közönség konkrét megcélzása végett személyes kapcsolati 

rendszerünkön keresztül terjesztjük. Tartalmukat tekintve egy-egy rendezvényre 

invitáljuk az érdeklődőket. 

Formailag több féle verzióban készülnek  A/1, A/3, A/4-es  méretű plakátok, A/5-ös 

meghívó  1,2,4  oldalas. 

A  2018-as évben jelentősen nőtt, főleg a kerületben azon helyszíneknek a száma, ahol 

folyamatosan kihelyezzük műsorfüzeteinket, szórólapjainkat, plakátjainkat, melyet a 

2019-es évben is szeretnénk eljuttatni több helyszínre. 

2019-ben a kiállításainkhoz kapcsolódóan szeretnénk bővíteni  2  oldalas A/5-ös 

szórólap méretű, hajtogatott tájékoztatónkat, az éppen aktuális kiállításokról. Ezt a 

kis kiadványt részben a kiállításainkat látogatók részére, részben a kerületben lévő 

intézményekbe szeretnénk eljutatni. 

Tervezett nyomdai kivitelezések 2019-re: 

MŰSORFÜZET  (2 000  példány/  2  hó összesen  12 000  példány) 

MEGHÍVÓK (évi  900  db) 

PLAKÁTOK (évi  100  db  A/1-es  plakát) 

PLAKÁTOK (évi  50  db  A/3) 

SZÓRÓLAPOK (évi  7 000  db) 

MARKETING KAMPÁNY 

A  kommunikációs stratégiánk 

Az elmúlt  5  év tapasztalatai alapján a valós, a virtuális és a kommunikációs térben is 

fontosnak tartjuk a Józsefvárosi Galéria hírnevének folyamatos erősítését.  A 

kommunikációs tevékenységünk legfontosabb szempontja a médiában történő minél 

szélesebb körű megjelenés, elsősorban televízió, rádió és sajtó interjú formájában, 

valamint  print  és  online  kulturális programajánlókban. 

Fontosabb kommunikációs eszközeink a Galéria honlapja, Facebook oldala, 

Józsefvárosi újság, hírlevél, önkormányzatunk honlapja, plakátok, szórólapok, 

meghívók,  online, TV,  rádió megjelenések. 
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A  Józsefvárosi Galéria elérhetőségei az interneten: a www.jozsefvarosigaleria.hu-n, 

a Facebook-on, a Google+-ban, a  Twitter-en,  az lnstagram-on és a Tumblr-en, 

megcélozva a fiatalabb korosztályt is. 

Megújult honlapunkat (www.jozsefvarosigaleria.hu)  es  Facebook felületünket 

folyamatosan frissítjük, itt programjainkról részletes tájékoztatást adunk. 

A  galéria közösségi oldala (Facebook) jól működik. Mára  4000+  érdeklődő követi 

rendszeresen tartalmainkat, ajánlóinkat. Minősítése: ****  (4,8  csillag). 

A  www.youtube.com videó megosztó weboldalra a galéria nagyobb 

eseményeiről készült videofelvételeket folyamatosan feltöltjük. 

Tartalmaink  es  hirdetéseink megjelennek a Józsefvárosi Újságban,  es  a 

jozsefvaros.hu honlapon, jó kapcsolatot ápolunk a kommunikációs divízióval. 

Biztosítjuk a folyamatos média megjelenéseket, pl.:  online  kulturális 

magazinokban. 

A  Galériában és a főbejárat melletti falfelületen folyamatosan plakátokat 

helyezünk el. 

Hirdetmények útján is szólunk a látogatókhoz. Plakátokat, szórólapokat, 

műsorfüzetet juttatunk el a kerületi önkormányzat szervei  es  intézményei 

(óvodák, oktatási intézmények, háziorvosi rendelők, kerületi rendelőintézet, 

egyesületek, civil szervezetek, stb.) részére. 

Kommunikációs tevékenységünk célcsoportjai: 

Elsősorban a kerület lakossága, valamint  Budapest  más kerületeiben  616 

családok. 

A  kulturális turizmusra nyitott hazai és külföldi turisták. 

PROGRAMJAINKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ÖSSZETEVŐK 

1.  Reprezentatív támogatás 

2019-ben harmadik alkalommal szeretnénk  CD-lemezen megjelentetni a Galériában 

elhangzott koncertekből készült zenei válogatásokat, melynek melléklete lesz az év 

kiállításairól készülő kis katalógus.  A  zenei,-  es  a kiállítási anyagok válogatását 

hozzáértő kollegáink segítségével a Hunnia  Records  lemezkiadóval készíttetnénk el. 

Az elkészült kiadványt intézmények, klubtagsági kártyával rendelkező 

törzsközönségünk, előadók és partnereink részére tennénk elérhetővé. 
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TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK 

1. Örömtánc szenior korúaknak (heti  1,  évente  kb. 40  alkalom) 

Tervezett létszám (alkalmanként):  12-16  fő 

Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető megbízási díja. 

Az idősebb korúak körében is sokan vannak, akik a táncon keresztül élik meg a testi és 

szellemi felfrissülést. A  résztvevők Galéria Klubkártyával rendelkeznek, tehát 

rendszeres látogatói kulturális programjainknak.  A  tanfolyam díjtalanut látogatható. 

2. Meridián torna (heti  2  alkalom, évente  kb. 60  alkalom) 

Tervezett létszám:  15  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Ráfordított munkaóra:  2  óra/hó 

Dr. Eőry Ajándok professzor által meghonosított kínai egészségmegőrző módszer.  A 

tornára nagyrészt kerületi lakosok látogatnak. Sokuk számára nyújt segítséget a 

közérzetük javításában. 

A  résztvevők Galéria Klubkártyával rendelkeznek, tehát rendszeres látogatói kulturális 

programjainknak.  A  tanfolyam díjtalanul tátogatható. 

3. Jozefin klub (heti  1,  évi  kb. 40  alkatom) 

Tervezett létszám:  12  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatás: - 

Ráfordított munkaóra:  2  óra/hó 

A  Galéria látogatóinak egy része Galéria Klubkártyával rendelkező kerületi nyugdíjas. 

Az így kialakult kis közösség igényét támogatva létrejött a „Jozefin" klub. Női tagjainak 

helyet és lehetőséget biztosítunk szabadidejük hasznos eltöltésében (torna, olvasó 

klub). 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 

KEREKÍTŐ foglalkozások - Kozma - Nemcsics Bernadett vezetésével 

Hetye: tanfolyam terem 

Időpontja: hétfői napokon  10-10.30  óráig és  10.35-11.15  óráig 

Mondókás móka  0-3  éveseknek és bábos torna  1-3  éveseknek, heti rendszerességgel. 
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MŰVÉSZI TORNA 

Testépítő és mozgásfejlesztő gimnasztika, tartásjavító gyakorlatokkal, zenei kísérettel. 

Az egészséges életmódot, a szép és harmonikus mozgást sajátítják  et  a gyerekek Berczik 

Sára módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel történnek, hétfői napokon  16.45-18.30  óráig, 

szerdai napokon  16.30-18.30  óráig 

Foglalkozás vezető: az Óbudai Mozgásművészeti iskola tanára, Solti Eszter. 

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK 

GERINCTORNA felnőttek számára 

Gyógytestnevelő vezetésével a gerinctorna alkalmas az erő- és állóképesség 

fejlesztésére, az egészség megőrzésére, gerincbántalmak megelőzésére, a már 

kialakult gerincproblémák korrigálására. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon  9.45-10.45  óráig történnek. 

Foglalkozás vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna gyógytestnevelő. 

HATHA JÓGA tanfolyam 

Tradicionális indiai jóga tanfolyam, figyelembe véve a városi ember igényeit és 

adottságait.  A  jóga egy tökéletes eszközrendszer, amely az élet minden területén 

támogatja a fejlődést. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel hétfői és szerdai napokon  19-21  óráig történnek. 

Foglalkozás vezető: a Jóga Hagyomány Egyesület tanárai. 

4.  Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok 

1.  Kiállítások 

„Nagy" kiállítások és a megnyitó ünnepségek (havonta  1,  évente  11) 

Tervezett létszám (kiállításonként):  2 500  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: 

Rendszeres:  catering,  nyomda, megnyitó személy tiszteletdíja, zenei közreműködő 

tiszteletdíja. 

Nem rendszeres: kurátori tiszteletdíj, szállítás, biztosítás, dekoráció, kiállítás 

rendezéséhez anyagok. 



2. „Kis" Kiállítások az emeleti folyosón és termekben (évente  6) 

Igénybevett szolgáltatások: kiállítás rendezéséhez anyagok, fotók nyomtatása, 

esetenként tiszteletdíj. 

Az emeleti folyosón és a rendezvényteremben is kiállításokat szervezünk, mivel az 

intézményünk e részén sokan láthatják az alkotásokat. Nagyszámú gyerekközönség 

is megfordul itt, ezért nem titkolt célunk az, hogy esztétikai tartalmat közvetítsen 

és ezzel művészetkedvelő közönséget neveljen. 

3. Tárlatvezetések (havonta  1,  évente  11) 

Tervezett költség: esetenként, a kiállításoknál számoljuk  et 

Tervezett létszám (alkalmanként):  40  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: esetenként művészettörténész tiszteletdíja. 

Állandó tárlatvezetéseinket évek óta kollégánk végzi, aki a kiállítások rendezésében 

is nagy feladatot vállal. Időnként előfordul, hogy maga a művész vagy a kiállítás 

kurátora tart tárlatvezetést (ilyen esetben tiszteletdíjat fizetünk neki). 

4. Múzeumpedagógia foglalkozások gyerekeknek (havonta  2,  évente  20) 

Tervezett létszám (foglalkozásonként):  40  fő 

Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, 

anyagköltség. 

Célunk, hogy a kiállításainkhoz gyerekek is kapcsolódjanak. Játékos, beszélgetős és 

gyakorlati foglalkozásokat tervezünk, melyen a résztvevők alkotnak is.  A 

foglalkozásokra kerületi iskolai csoportokat hívunk meg. Legtöbbször egy szakszerű 

múzeumpedagógiához értő szakembert kell bevonnunk. Ezzel a programmal 

elsősorban a kerületi iskolai csoportokat célozzuk meg. 

5. „Művésztársakról filmnyelven", kerekasztal beszélgetések (évente összesen  11) 

Tervezett költség: „nagy" kiállítások során kerül elszámolásra 

Tervezett létszám:  80  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: esetenként előadó tiszteletdíja, virág. 

Az aktuális kiállításainkhoz kapcsolódóan képzőművészekről szóló filmeket vetítünk, 

amelyeket beszélgetés követ. Lehetőség nyílik a művész és a közönsége, valamint a 
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művészek egymással való személyes találkozására.  A  program moderátora legtöbb 

esetben kollégánk,  de  alkalmanként külső szakembert hívunk. 

kiállitások, lakossági közművelődési 
tevékenység / kötelező feladat 

programok számának változása 

egyéb szolgáltatás 2018. évi 
terv 2018.évi tény 2019.  évi terv 

Kiállítások évi  11 "Nagy" kiállítás, év  6 "kis" 
kiállítás 17 17 17 

Múzeumpedagógiai program havi  2,  évi  20 20 20 20 

összesen: 37 37 37 

LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 

ELŐADÁSSOROZATOK - ISMERETTERJESZTÉS (havonta  4- 5,  évi  44  előadás) 

Hagyományainkhoz híven 2019-ben is folytatjuk népszerű előadássorozatainkat, 

melyek díjtalanul látogathatók.  A  józsefvárosi közönség és további látogatóink 

számára könnyen elérhető lehetőség arra, hogy érdeklődését, tudását fejlessze és 

közösségre találjon. 

Tervezett létszám (alkalmanként):  90  fő 

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja, nyomda,  catering. 

Előadássorozataink fajtái 2019-ben: 

- utazás évi  10  előadás 

képzőművészet évi  10  előadás 

- történelem évi  8  előadás 

irodalom évi  10  előadás 

változó témában  (Budapest  Zsinagógái, Józsefváros építészete, kávéházak 

története) évi  6  előadás 

kiállítások, lakossági közművelődési 
tevékenység/ kötelező feladat 

programok szamának változása 

2018.  évi terv 2018.évi várható tény 2019. évi terv 

Előadássorozatok 40 40 44 
Összesen: 40 40 44 

27 



EGYÉB KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK (évi  2) 

1. Műterem látogatások (évi  1) 

Tervezett létszám:  200  fő 

Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, fellépő 

tiszteletdíja, anyagköltség,  catering,  nyomda. 

2. Művészeti kirándulás (évi  1) 

Tervezett létszám:  50  fő 

Igénybevett szolgáltatások: buszbérlés, idegenvezető tiszteletdíja, biztosítás, 

múzeumi belépőjegyek 

Az előző évekhez hasonlóan tervezünk művészeti kirándulás szervezését a 

művészetkedvelő látogatóink részére. 

5.  Rendezvényszervezés 

Az alábbi rendezvényeket tervezzük megvalósítani 2019-ben: 

Január 

Magyar  Kultúra Napja 

Bauer  Sándor halálának évfordulója 

Holokauszt Nemzetközi Világnapja 

Február 

Busójárás Józsefvárosban, Kommunizmus áldozatainak emléknapja 

Március 

József napi kitüntetés átadás és jótékonysági est, Te Szedd! 

Április 

Tormay Cecil halálának évfordulója koszorúzás, Józsefvárosi egészségnap, 

Józsefváros rendjéért, Romák Világnapja, Föld napja, Bölcsődék napja 
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Május 

Teleki téri piac születésnapja,  Ludovika  fesztivál, Emlékhelyek Napja, Rendvédelmi 

gyermeknap Józsefvárosban,  Cape  gyereknap, Hősök napja,  Bauer  Sándor szobor 

megkoszorúzása 

Június 

Summerfeszt, Pedagógusnap, Semmelweis szobor koszorúzása 

Julius 

Csíki sörfesztivál, Semmelweis nap, Közszolgálati tisztviselők napja, Kirándulás 

önkormányzati dolgozóknak 

Augusztus 

Józsefvárosi tanévnyitó ünnepség 

Szeptember 

Tündértalálkozó, Szenes Iván emlékkoncert, Autómentes Nap, Állampolgársági 

eskütétel 

Október 

Borfesztivál, Idősek napi előadás a Turay  Ida  Színházban, Szüreti mulatság időseknek, 

Tormay Cecil születési évfordulójának kapcsán koszorúzás, Lengyel-Magyar 

emléktábla koszorúzás 

November 

Magyar  Orvos Hősi hatottak emléknapja, Józsefváros születésnapja, Szociális munka 

napja, Az év rendvédelmi munkatársa díjátadó, Józsefvárosi Jégpálya 

December 

Adventi programsorozat, Hivatali mikulás, Józsefváros rendjéért díjkiosztó 

rendőröknek, Józsefváros rendjéért díjkiosztó katasztrófa védelmi dolgozók, 

közterület felügyelők  es  polgárőrök részére, Évértékelő karácsonyi rendezvény, 

Hivatali karácsony 
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6.  Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények 

MÁRCIUS  15.  1848-49-es forradalom  es  szabadságharc megemlékezés 

JÚNIUS  4.  Nemzeti összetartozás napja 

AUGUSZTUS  20.  Államalapítás ünnepe 

OKTÓBER  6.  Aradi vértanúk napja 

OKTÓBER  23.  '56-os forradalom és szabadságharc megemlékezés 

VI. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése 

Józsefváros újság, honlap, Facebook, kiadványok, kreatív anyagok, grafikák és 

kisfilmek készítése 

A  Kommunikációs divízió főbb feladata, hogy magas színvonalon szolgálja a 

Józsefvárosban élők információhoz jutását helyi ügyekben  es  a kerületet érintő 

országos témákban egyaránt. Első kézből tájékoztatást nyújtson az önkormányzat 

fontos döntéseiről, a képviselő-testület határozatairól, valamint folyamatosan 

tájékoztasson a közterületeinket érintő fejlesztésekről, beruházásokról. 

1.  Józsefváros Újság 

A  Józsefvárosi Önkormányzat lapja hetente jelenik meg  52.000  példányszámban, 

gazdag képillusztrációkkal, értékes információkkal,  20  oldalon, színes magazinos 

kivitelben. 

Lapszámonként  25-30  újságcikkel (évi mintegy  1300  írással) szállítja a lakosoknak a 

kerületet, önkormányzatot érintő  friss  híreket: beruházás, fejlesztés, közbiztonság, 

oktatás, kulturális és közösségi események, helytörténeti érdekességek, 

egészségügyi, egyházi, rendőrségi  es  turisztikai témákban. Ezen felül az újság teret 

ad  a helyi hivatalos közleményeknek  es  a kerületi programajánlóknak.  A tap  a kerület 

Legtöbb háztartásába  es  közintézményébe eljut. 

Tervezett megjelenés 2019-ben: 42  lapszám 
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2.  Honlap,  Online 

A  Józsefváros újsággal párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros 

internetes honlapját (www.jozsefvaros.hu), a Facebook közösségi oldal 

(www.facebook.com/jozsefvaros.hu) és a Józsefváros Videó Youtube csatornát is. 

A  jozsefvaros.hu honlap hírportálként és a Józsefváros Önkormányzatának 

tájékoztatási felületeként is működik. Naponta  3-4  cikk kerül fel a honlapra. 

A  jozsefvaros.hu honlapon és a közösségi oldalon éves összegzésben közel  1500 

tartalom (cikk, programajánló, képriport, hirdetmény) jelenik meg. Emellett a 

képviselő-testület előterjesztései, az önkormányzati határozatok, rendeletek, az 

önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat érintő információk, valamint az 

önkormányzati és államigazgatási hatósági ügytípusok is elérhetők a honlapon. 

Ezeket a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, ügyintézőkkel és 

letölthető nyomtatványokkal összekapcsolva tesszük közzé, mindezt kiegészítve 

teljes archívum- és RSS funkcióval, Facebook-integrációval, szavazással kapcsolatos 

adatok közzétételével, keresőfunkcióval.  A  honlapon továbbá követhetők a 

képviselő-testület ülései is. 

A  weblapon évente közel  300.000  felhasználó  1,2  millió oldalmegtekintést generál. 

A  honlapot több mint  137  országból érték el (Google Analytics adatai alapján). 

Józsefváros közösségi oldalán szintén a napi  3-4  hír mellett ajánlók, fényképes 

galériák, meghívók és youtube-linkek is megjelennek, illetve kollégáink a felmerülő 

lakossági kérdéseket is megválaszolják, vagy a megfelelő helyre irányítják az 

érdeklődőket. 

Józsefváros  Video,  Kisfilmek, Youtube csatorna 

A  kommunikációs divízió keretében készülnek kisfilmek, rövid videók, 

dokumentumfilmek is a jozsefvaros.hu honlapra. Hetente  1-2  kisfilmet készítünk 

különböző terjedelmekben, formai és tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle 

stílusban és technikával készülnek. 
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Eddig  390  kisfilmünk készült  et,  a Youtube csatornánk nézettsége  156.000. 

Mozgóképes beszámolóinkat a világ  67  országából nézték meg, a  25-44  éves 

korosztály körében a legnépszerűbb. 

3. PR Marketing 

A  kommunikációs divízió feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, 

hirdetőanyagok, flyerek, kiadványok, tablók, száróanyagok - készítése 

Józsefváros önkormányzata számára, valamint grafikák készítése a Józsefváros újság 

és a jozsefvaros.hu részére. 

A  tavalyi évben közel száz kreatív és  pr-  anyagot készítettünk. 

Szerződéses formában a Lokál című hetilapban havi  4  lapszámban Józsefváros 

marketing megjelenése biztosított. 

2019  
Lapszám 42 
Kreat(v  pr-anyagok 90 

Videó 70 

Józsefvárosi  FREE WIFI 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

143/2017.  (VI.08.) számú határozatában rendelkezett arról, hogy a lakosság számára 

ingyenes internet hozzáférést biztosít alábbiakban nevesített közterületeken  es 

háziorvosi rendelőkben. 

Közterületek, melyeknél a szolgáltatás működik: 

1) Gutenberg  tér 

2) Horváth Mihály  ter 

3) Kálvária tér 

4) Losonci tér 

5) Mátyás  ter 

6) Mikszáth  ter 

7) Teleki László  ter 

8) II. János Pál pápa  ter 

32 

22 



Gyermek  es  felnőtt háziorvosi rendelők, melyek ingyenes WiFi hotspottal 

rendelkeznek: 

1) Mikszáth tér  4. (F) 

2) Orczy út  31. (F) 

3) Hungária krt.  18. (F) 

4) Gutenberg ter 3.  (GY) 

5) József krt.  36. (F) 

6) Magdolna  u. 33. (F) 

7) Auróra  u. 22-28.  (GY) 

8) Auróra  u. 22-28. (F) 

9) Szigony  2/a.  (GY) 

10) Kálvária tér  18. (F) 

A  közösségi WiFi hotspotok nyújtotta szolgáltatás egyre népszerűbb, az elmúlt egy 

évben  150 977  felcsatlakozás történt, melyből  29 129  új felhasználó. 

VII. H13  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

Válialkozásfejlesztés 

A H13  többfunkciós közösségi intézmény, amely az egyetemi városrészben megforduló 

fiatalok szabadidős  es  kulturális színtereként, valamint vállalkozói inkubátorházként, 

coworking irodaként segíti Józsefváros újjáépülését.  A H13  hírnevének, 

gazdaságélénkítő funkciójának, hosszú távon gazdaságilag is fenntartható 

működésének, valamint versenyképességének megteremtése érdekében a 

vállalkozásfejlesztési tevékenysége 2019-ben is kiemelt szerepet kap. 

A H13  vállalkozásfejlesztési tevékenységének kettős célja van. Egyrészt a 

Józsefvárosban tanuló egyetemistáknak, helyi fiataloknak segít vállalkozásaik 

elindításában, sikeres működtetésében, másrészt olyan vállalkozói környezetet 

teremteni, ami már működő vállalkozások számára vonzóvá teszi Józsefvárost. 

Mindezek okán partnerei közreműködésével folyamatos tanácsadást biztosít a  H13-hoz 
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fordulók számára, Vállalkozói Inkubációs Programot működtet, valamint kiemelt 

képzési és üzleti kapcsolatépítési programokat valósít meg a 2019-es év folyamán is. 

H13  Vállalkozói Inkubációs Program 

A H13  Vállalkozói Inkubációs Programja a fiatal vállalkozók, és  Startup-ok sikeres 

elindulását segíti infrastruktúrával, tudással, kapcsolati tőkével és forrásszerzési 

lehetőségekkel. Kezdő vállalkozóink a Program első évében a  H13-ban  tevékenykednek, 

komplex  szolgáltatási csomaggal (lásd alább) segítjük elindulásukat az üzleti életben. 

Az  „A"-típusú Inkubációban való részvétel indokolt esetben a szakmai mentorok 

javaslatára egy évvel meghosszabbítható.  A  Program második szakaszában a JGK Zrt. 

által rendelkezésre bocsátott ingatlanok hasznosításával inkubált vállalkozóink 

Józsefvárosban tudják folytatni tevékenységüket, ezzel megvalósítva a hosszú távú 

gazdaságélénkítő funkcióját a  H13  tevékenységének. 

Co-working  iroda 

A H13  a Vállalkozói Inkubációs Programja mellett a Coworking iroda szolgáltatással 

kívánja segíteni a fiatal vállalkozókat, illetve teremteni nekik megfelelő 

munkakörnyezetet. Ezáltal munkaállomást és irodai szolgáltatásokat biztosítunk 

számukra.  9  iroda helyiségünk van - összesen  64  munkaállomás amelyek különböző 

méretűek, így egyéni vállalkozók és kisebb, nagyobb csapatok, cégek igényeit is ki 

tudjuk elégíteni.  A  szakmai programok mellett (előadás, tréning, meetup,  workshop) 

közösségépítő eseményeket is szervezünk a  H13  ügyfeleinek, akik a Coworking vagy az 

Inkubációs szolgáltatásunkat veszik igénybe. 

H13  Akadémia 

(20  rendezvény/év, Látogatók száma:  1000  fő/év, megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A H13  Akadémia keretében rendszeresen szervezünk előadásokat, workshopokat, 

amelyek a vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódnak. 
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H13 Networking 

(12  rendezvény/év, Látogatók száma:  240  fő/év- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A H13  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ a Vállalkozói Inkubációs Program keretein 

belül havi egy alkalommal  networking-et  rendez a korábbi és jelenlegi inkubáltak, a 

coworkerek és mentorok részére. Az  Networking  célja, hogy az inkubáltak és a házban 

dolgozó coworkerek és mentorok nem formális keretek között is találkozhassanak és 

építhessék a kapcsolataikat. 

lnkubált Workshop 

(180  rendezvény/év, Látogatók száma:  360  fő/év- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A  Vállalkozói Inkubációs Programban részt vevő vállalkozók igényeit szem előtt tartva 

kis létszámos workshopokat rendezünk. Az Inkubációs Program iránti kereslet miatt a 

jelenlegi mentor csapat bővítését tervezzük. 

Józsefvárosi Üzleti Klub 

(8  rendezvény/év, Látogatók száma:  200  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

2013  végén a  H13  a Józsefvárosi Önkormányzat partnerségében és közreműködésével 

megalapította a Józsefvárosi Üzleti Klubot.  A  Klub  célja, hogy aktuális információkkal 

segítse, összefogja és együttműködésre ösztönözze a józsefvárosi vállalkozókat a  jobb 

üzleti környezet megteremtésének érdekében. 

A  Józsefvárosi Üzleti  Klub  kiemelt céljai: 

• rendezvények, amelyek egymás megismerését, egymás segítését, a közös 

gondolkodást és az összefogást erősítik - gyakorlati praktikákat sajátíthatnak  et 

a legégetőbb, a vállalkozásokat leginkább érintő témákban, 

• jogszabály-változások figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek, 

vállalkozást segítő intézkedések megismerése, 
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• vállalkozásokat érintő könyvelői ügyviteli tanácsadás szakemberek, esetleg 

coachok bevonásával, 

• direkt  kapcsolat a kerületi vezetőkkel - kommunikációs lehetőség, 

• vállalkozások működésével kapcsolatos problémák megvitatása, megoldása, 

véleménynyilvánítás, 

• entrepreneur („startup  szellemű") magatartás meghonosítása. 

Összesen  8  alkalommal kerül megrendezésre a  Klub  a 2019-es évben. Egy önkormányzati 

szereplővel, valamint egy szakmai előadóval, mindig egy-egy aktuálisan a vállalkozókat 

érintő témához kapcsolódva, majd üzleti kapcsolatépítésre teret adva. 

Vállalkozásindítási és -fejlesztési tanácsadás 

(150  rendezvény/év, Látogatók száma:  300  fő, - megbízási díj, marketing) 

A H13  az ügyfélforgalmának egy részét a vállalkozásindítási és -fejlesztés témakörében 

a  Magyar  Vállalkozásfejlesztési Alapítvány együttműködésével valósítja meg. Az 

alapítvány ingyenes tanácsadást folytat a kerület összes vállalkozásának, illetve 

magánszemélyének. 

Józsefvárosi Ötletverseny 

(Látogatók száma:  100  fő,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering,  marketing, díjazás) 

A  Józsefvárosi Önkormányzat és a  H13  elkötelezett abban, hogy a növelje a kerületben 

élő emberek, a kerültben tanuló hallgatók és diákok vállalkozói kedvét, illetve segítse 

a már működő vállalkozásokat. Ennek eszközeként a következő években több szakmai 

partner segítségével megrendezésre kerül a Józsefvárosi Ötletverseny. 

Diákprogramok 

A H13  diákközpont profiljának szempontjából fontos, hogy minél több diákszervezet 

tevékenységét tudja támogatni, hogy ez által minél szélesebb hallgatói rétegekkel 

ismertessük meg a  H13  funkcióit és az általa kínált lehetőségeket.  A  korábbi évek alatt 

sikerült stratégiailag fontos együttműködéseket kötnünk több diákszervezettel. Ezeket 
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a partnerségeket 2019-ben is folytatni kívánjuk  es  még több visszatérő, rendszeres  es 

színvonalas programot szeretnénk a szervezetekkel közösen megvalósítani. 

Pályaválasztási Klub 

(24  rendezvény/év, Látogatók száma:  240  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A  Pályaválasztási  Klub  elindítása diákok széles köreinek kínál lehetőséget arra, hogy 

megismerkedjenek tényleges jövőbeli lehetőségeikkel  es  első kézből szerezzenek 

információt a választott pályával, továbbtanulási irányokkal kapcsolatban. Az új 

szolgáltatással valós szakmai segítséget kívánunk nyújtani a diákoknak az eredményes 

pályaválasztási döntéshez.  A  programsorozat célja: tematikusan felépített 

programsorozat mentén húzóágazatok felé orientálni a fiatalokat, rálátást biztosítani a 

munkaerő-piac azon területeire, amelyek rejtve vannak a diákok számára, strukturált 

beszélgetés formájában valós pályaismereti tudáshoz juttatni a pályaválasztó 

fiatalokat. 

Nemzetközi Diáknap 

(Látogatók száma:  100  fő,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering,  marketing) 

A  Nemzetközi Diáktanács 1941-ben nyilvánította november 17-ét a Diákok napjává, a 

Londonban tartott konferenciáján. Ezen a napon világszerte különböző rendezvényeken 

emlékeznek meg a fiatalok a diáktársaikról.  A I113  célja, hogy a nemzetközi diáknap 

alkalmából lehetőséget teremtsen a különböző diákszervezetek bemutatkozására. Az 

egész napos program során a fiatalokat érintő aktuális témákat körüljáró előadásokat, 

kerekasztal beszélgetéseket és workshopokat tervezünk megvalósítani 

partnerszervezeteinkkel együttműködésben. 

Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - Fenntarthatósági Nap 

(Látogatók száma:  150  fő,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering,  marketing, bérleti díj) 

Az eredetileg Inkubátorházak  es  Coworking Irodák találkozójára szánt költségvetést az 

Önkormányzat kérésére átcsoportosítottuk  es  megnöveltük, hogy 2019-ben 
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megrendezésre kerülhessen az első Józsefvárosi Fenntarthatósági Nap, mely elsősorban 

a kerület fiatalságát és a hallgatókat célozza meg,  de  természetesen nyitott a teljes 

lakosság részére is. Ezen a napon a látogatók a  21.  századi digitális technológiákba 

tekinthetnek be, mint például a drón ok, elektromos autók, virtuális valóság 

bemutatása, adott esetben díjazott vetélkedő formájában. Továbbá kerekasztal 

beszélgetést és workshopokat tervezünk a környezetvédelem és a fenntarthatóság 

témakörében.  A H13  a rendezvényt  2019  nyarán kívánja megszervezni. 

Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - eSport Bajnokság 

(6  rendezvény/év, Látogatók száma:  180  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing, bérleti díj, nyeremények) 

Az eredetileg Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozójára szánt költségvetést az 

Önkormányzat kérésére átcsoportosítottuk és megnöveltük, hogy 2019-ben több 

rendezvényt szervezzünk a fiatalabb korcsoport számára. Az InfoTárs Egyesülettel 

együttműködve  2  havi rendszerességgel tervezzük lebonyolítani a bajnokságot, ami a 

klasszikus eSport verseny mellett, akár hibrid eSport is lehet.  A  hibrid e-Sport  versenyek 

két fordulóból állnak. Az első körben a digitális térben (pl.:  FIFA  - labdarúgás), míg a 

második  kör  a valóságban zajlana (pl.: labdarúgás a VMG vagy a Kesztyűgyár Közösségi 

Ház sportudvarán). 

Közművelődés 

A H13  fontosnak tartja, hogy a hozzánk betérő diákok, fiatal vállalkozók és helyi lakosok 

a szakmai programok mellett szabadidős, kulturális tevékenységekben is részt 

vehessenek.  A  Központ szabadidős színterének megvalósítása szempontjából fontos, 

hogy olyan szabadidős programoknak is helyet adjunk, melyek népszerűek a fiatalok 

körében és emellett közösségformáló szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a  H13 

széleskörű ismerté tételét. Indulása óta egyre színesedő kulturális programkínálattal 

rendelkezik a  H13,  ezt szeretnénk megtartani a 2019-es évben is. 
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H13  Galéria 

(12  rendezvény/év, Látogatók száma:  300  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A H13  alagsorában található Galéria  2013  év vége óta  ad  helyet a  H13 es  partnerei 

szervezésében megvalósuló időszaki kiállításoknak. Művészeti galériánk célja a kortárs 

művészek támogatása ingyenes bemutatkozási lehetőséggel.  A H13  Galéria működése 

óta több, mint  40  különböző, többnyire képzőművészeti kiállítást mutatott be a 

művészetek iránt érdeklődőknek. Az eddigi kiállítóink között megtalálhatóak sikeres 

kortárs művészek, feltörekvő kezdő és amatőr alkotók, valamint művészeti iskolák, 

fotóklubok és kisebbségi önkormányzatok is. 2019-ben is folytatjuk a Galéria 

hagyományait havi egy kiállítás és a hozzá kapcsolódó ünnepélyes megnyitó 

szervezésével. 

Egyéb költségek 

Marketing 

A H13  a szakmai programjainak látogatottságát és a coworking helyek maximális 

kihasználtságát különböző marketing eszközök segítségével igyekszik növelni. 

Szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétel 

A H13  csapatának naprakész szakmai tudása nélkülözhetetlen szerepet játszik a Ház 

működésében, ezért fontos, hogy a munkatársak eves szinten több szakmai 

rendezvényen  es  képzésen is részt vegyenek. 

Partneri együttműködésben megvalósuló programok 

A  felsoroltakon kívül számos ingyenes vállalkozásfejlesztési, diák- és kulturális 

programot valósítunk meg partnerségi együttműködésben, anyagi ráfordítás nélkül, 

mint például:  Magyar  Üzletasszonyok Egyesülete, Irodalmi Szalon, Nemzetségi 

Önkormányzatok Kulturális Estjei, egyetemi  startup  és diák programok, stb. 

  

Mennyiségi egység (db) Résztvevők száma (fő) 

  

',:=M,I'' , ;  4"'  ' ' '' 

   

Vállalkozásfejlesztés (inkubáltak +coworkerek) 

 

31 30 -3% 78 78 0% 

Rendezvények, programok 

 

463 465 0% 7 889 7 900 0% 

Uj vál I  al  kozások száma 

 

18 17 -6% 
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VIII. Szabadidős és sportrendezvények 

A  Homok utca  7.  szám alatt található sportudvar szerves része a Kesztyűgyár 

Közösségi Ház programjainak. Az iskolai tanév során mind a délelőtti, mind a délutáni 

időszakban igénybe veszik a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanulói. 

16  óra után hétköznapi napokon, a megfelelő időjárási viszonyoknak megfelelően a 

sportudvar a lakosság számára is nyitva áll, megközelíthető a Közösségi Házon 

keresztül. Nyáron ez a helyszín is a nyári tábor sikeres megvalósítást teszi lehetővé, 

ahol hétfőtől péntekig aktív sportprogramokat szervezünk a gyermekek számára. 

Igény bevett szolgáltatások: közüzemi szolgáltatás. 

IX. Játszótársak - Térköz pályázat 

„Játszótársak -  A  II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése" című 

projekt megvalósítása, együttműködésben megvalósuló programok a Népszínház Kör 

a Polgári Értékekért Egyesülettel: 

Gyermekjáték és sporteszköz kölcsönzés, közösségépítő programok: 

A  játszótéren található kis épületben, - melynek, a Csőszkunyhó fantázianevet adtuk, 

- az Egyesület folytatja a kölcsönző üzemeltetését, ahol a Tér-köz pályázat 

keretében beszerzésre került játék- és sporteszközök egy részét lehet igénybe venni. 

Az eszközök az épület raktárában kerülnek elhelyezésre, valamint a kültéri 

rendezvényeken használt egyéb eszközök egy része is. 

A  Tér-köz pályázat keretében beszerzésre került játék- és sporteszközök másik részét 

a II. János Pál pápa téren található, az Önkormányzattól bérelt helyiségben helyezik 

el. Itt nem csupán leltár szerinti raktározásra kerül sor, hanem lehetőséget adnak 

egyes eszközök helyszíni használatára is nyitvatartási időben és programjaik során. 

Rossz idő esetén, vagy amikor a játszótéri körülmények nem alkalmasak rendezvény 

megtartására a programokat a bérelt helyiségben tartják meg. 

Rendezvények/programok 



A  kis rendezvényeket márciustól-októberig időjárástól függően a játszótéren, 

november-decemberben pedig beltéren, havi rendszerességgel vasárnap 

délelőttönként tervezik megtartani, összesen  10  alkalommal. 

A  II. János Pál pápa tér' üzlethelyiség a további programokra is lehetőséget  ad: 

• hétköznapi játszóház, rajzolás, színezés, fejlesztő és beltéri játékok 

használata; 

• baba-mama klub - kisgyermekesek részére találkozási helyszín biztosítása; 

• külön programok igény szerint: baba-mama torna, fejlesztő torna-foglalkozás, 

ringató, baba-mama börze, nyugdíjas találkozó, pót-nagymama/nagypapa program - 

ahol összehozhatók a fiatalok az idősekkel. 

X. Pályázati Projektek 

2019-ben a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. és az általa működtetett 

Kesztyűgyár Közösségi Ház több pályázati projekt megvalósításában is részt vesz az 

alábbiak szerint. 

1.  „KEMÉNY DIÓ  1828" 

A  projekt elsődlegesen az Orczy-negyed egyik sokproblémás területét, a Diószeghy 

Sámuel utca  18-28.  szám alatti épületegyüttesét érinti.  A  100%-ban önkormányzati 

tulajdonban lévő  6  lakóházban megvalósuló új projekt Józsefváros számára 

kiemelten fontos terület, hiszen az akcióterületen koncentráltan élnek szociális- és 

egyéb hátrányokkal küzdő, gyermekvédelmi problémákkal jelentősen terhelt 

családok. 

A  „Kemény Dió  1828"  pályázatban megvalósuló programok célja a bűnelkövetés és 

az áldozattá válás megelőzése, a szabadidő hasznos eltöltése és nem utolsó sorban 

a közösségépítés. 
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A  projekt kiemelt célcsoportja az akcióterületen élő  7-16  éves korú gyermekek és 

fiatalok, illetve azok családjai. Részükre célirányos és problémaközpontú 

szabadidős, fejlesztő  es  prevenciós célú programokat szervezünk, elsődlegesen a 

közvetlen lakókörnyezetükben.  A  programban a Kesztyűgyár Közösségi Ház 

szakemberei fognak dolgozni, ők lesznek kint az akcióterületen mind a 

lakóépületekben, mind azok közvetlen környezetében. 

A  projekt során a programok heti háromszor lesznek elérhetőek a gyermekek és a 

családok számára. Minden kedden  17:00  órától kézműves foglalkozások, 

csütörtökönként ugyancsak  17:00  órától szexedukációs- és drogprevenciós előadások, 

identitáserősítő művészeti csoportfoglalkozások, filmvetítések, illetve 

szombatonként  10:00  és  16:00  óra között kifejezetten családi programok - 

vetélkedők, szabadtéri főzések, kertészkedés, buszos kirándulások - lesznek. Az 

egyes foglalkozások során a programban résztvevők olyan sporttevékenységet is 

folytathatnak, mint a ping-pong, csocsó, különféle labdajátékok, tollasozás, stb. 

A  programot a Kesztyűgyár Közösségi Ház a következő szakmai együttműködő 

partnerek bevonásával valósítja meg: 

• Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség, 

• Külső-Józsefvárosi Református Diakónia Alapítvány, 

• Hazavárunk Alapítvány, 

• Tudás6alom Csoport, 

• Hintalovon Alapítvány, 

• Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. 

A  projekt  2018.  november  01.  és  2019.  augusztus  31.  között valósul meg, 

összesen  10 455 762 Ft  összegű, vissza nem térítendő pályázati keretösszegből. 

2. BUDAPEST-JÓZSEFVÁROS, MAGDOLNA-ORCZY NEGYED SZOCIÁLIS 

VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM 

A  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú,  „A  leromlott településrészeken élő 

alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
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rehabilitációja Budapesten" - célú pályázati program a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. és az általa működtetett Kesztyűgyár Közösségi Ház harmadik 

nagyvolumenű pályázati projektje, amelyben részt vesz. 

A  pályázati program  2019.  január  1.  és  2021.  június  30  között valósul meg. 

Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a program teljes időszakában az 

alábbiak szerint. 

Foglalkoztatási és gazdasági programok - Munkaerő-piaci re-integrálás / FP1 / FP2 

FP1/ Állásbörze programok 

A  programok célja az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek segítése a 

munkaerő-piaci elhelyezkedésben, életminőségük és társadalmi inklúziójuk javulása, 

illetve az általános iskolák  7.  és  8.  osztályaiban tanuló fiatalok pályaválasztásban és 

pályaorientációban való támogatása életkilátásaik javításának érdekében. 

A  programokat  2019  során, specifikációk szerinti leosztásban, az alábbi ütemezés 

szerint valósítjuk meg. 

2019.  március - „Speciális Állásbörze" - testileg- vagy értelmileg akadályozott, testi-

vagy értelmi károsodást szenvedett, orvosi rehabilitációra szoruló, fogyatékossággal, 

Illetve a foglalkoztatottságát hátrányosan befolyásoló egészségkárosodást 

szenvedett személyek részére. Az állásbörze célja, hogy a megváltozott 

munkaképességű emberek egyre nagyobb számban teljes értékű munkát 

végezhessenek, értékteremtő munkájukat elismerjék, segély helyett saját 

jövedelemből éljenek, munkáltatóik pedig megbízható munkaerőhöz jussanak. 

Az börzékre az érdeklődő célcsoporttagok számára workshopokkal, szakértői 

előadásokkal, egyéni - és csoportos készségfejlesztő tréningekkel, információs és 

tanácsadó szolgáltatásokkal készülünk. 

2019.  október - „Pályaorientációs- és Szakképzési Börze" - melyre elsődlegesen  a 

piacképes- és hiányszakmákat oktató szakképző intézményeket kívánjuk meghívni, 

illetve számos munkaerőpiaci szereplőt és szakembert.  Az  egyes börzékre  interaktiv, 

az érintett korcsoport érdeklődését felkeltő, az adott szakmát bemutató 

előadásokkal, pályaorientációs és pszichológiai tanácsadással, pályaalkalmassági 

tesztekkel, egyéni- és csoportos tréningekkel készülünk. 

43 

47_9 



FP II  Gyermekfelügyelet  

A  Fókusz Női Közösségi Központ  2015  júniusa óta - szociális és társadalmi helytettől 

függetlenül - nyújt különféle speciális szolgáltatásokat az akcióterületen és 

vonzáskörzetében élő nők, így kisgyermeket nevelő anyák számára is.  A  meglévő 

szolgáltatásainkat igénybe vevők visszajelzései mentén Központunk  2018.  április 

hónapban elindította az „Én / idő" - programját, mely a  0-3  éves korú gyermeket 

nevelő anyák részére nyújt szabadidős- és kompetenciafejlesztő szolgáltatásokat és 

programokat.  A  program speciális szolgáltatása a gyermekfelügyelet és a 

gyermekmegőrzés, melyet szakképzett gyermekfelügyelő bevonásával biztosítunk. 

A  gyermekfelügyelet-szolgáltatás általános célja az akcióterületen élő,  0-3  éves korú 

gyermeket nevelő anyák részére egy olyan interaktív, többfunkciós és dinamikus 

közösségi  ter  használatának biztosítása, mely támogatja őket a munkaerőpiacon való 

hosszú távú integrálódásban.  A  gyermekfelügyeleti szolgáltatást az intézmény heti 

három alkalommal  09:00 es 15:00  óra között biztosítja. Az anyáknak a felügyelet 

Ideje alatt lehetőségük van az intézmény közösségi terében pihenésre, 

kikapcsolódásra, aktív programokon való részvételre, elektronikus vagy telefonos 

ügyintézésre, tanulásra - mindeközben gyermekükre, az intézményben berendezett, 

szeparált babaszobában, szakképzett gyermekfelügyelő felügyel. Előzetes 

egyeztetést követően az anyáknak arra is van lehetősége, hogy legfeljebb két óra 

időtartamra az intézményen kívül intézze a szükséges ügyeit - így van lehetősége 

akár állásinterjúra,  de  akár fodrászhoz, orvosi vizsgálatra stb. is eljutni. 

A  gyermekfelügyeleti szolgáltatás a Közösségi Központ területén, a  0-3  eves korú 

gyermekek igényeit teljes mértékben kielégítő,  8-10  gyermek egyidejű fogadására 

alkalmas babaszobában biztosított. 

A  Magdolna-Orczy Negyed Program keretében szeretnénk a gyermekfelügyeleti 

lehetőséget minél több, az akcióterületen élő anya részére is biztosítani. 

FP2/Informatikai képzés 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház  2009  óta szervez a kerületi lakosság részére alapszintű 

és felhasználói szintű informatikai képzéseket.  A  képzések tematikája alkalmazkodik 

az ECDL szerinti képzésekéhez, az egyes tanfolyamok végén a résztvevők általunk 
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szervezett vizsgát tehetnek, melyről oklevelet kapnak.  A  képzés általános célja a 

képzésen részt vevő célcsoporttagok digitális kulcskompetenciáinak fejlesztése alap, 

Illetve felhasználói szintű ismeretanyag elsajátítása mellett. Így a számítógépes 

alapismereteken túl a résztvevők megismerhetik a  Word, Excel,  és PowerPoint 

programok,  Internet-  és  Outlook  levelezőrendszerek és az általános 

internethasználatot is. 

Elsődleges cél, hogy valódi és gyakorlati tudást szerezzenek a résztvevők, ezért a 

képzési program erősen gyakorlatorientált - a tematika és a haladási ütem a 

képzésen résztvevők meglévő tudásához igazodik és készségszintű, a későbbiekben 

könnyen adaptálható, biztos ismereteket nyújt. 

Az informatikai képzések a projektidőszak  30  hónapja során  10  képzési blokkban 

valósulnak meg. Egy oktatási modul  60-70  óra képzésidőt foglal magába, melyet a 

résztvevők  12  hét alatt tudnak teljesíteni.  A  képzések heti három atkalommal,  09:00 

és  19:00  óra között, a csoportigénynek megfelelően valósulnak meg.  A  képzésbe 

bevont célcsoporttagok elsődlegesen a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) által delegált személyek,  de  minden, az 

akcióterületen élő célcsoporttag számára elérhető és igénybe vehető. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház az alapszintű és felhasználói szintű informatikai 

képzéseket saját megvalósításban, a projekt időszakára rendelkezésre álló 

Foglalkoztatási Irodában, illetve a Kesztyűgyár Közösségi Házban tudja 

megvalósítani. Jelenleg egyik akcióterületen működő szolgáltató sem végez hasonló 

jellegű szolgáltatást.  A  program célja  100  fő informatikai képzésének megvalósítása. 

FP2/0K1 képzések 

Az egyes felmérési eredmények az akcióterületen élő lakosság iskolázottsága és 

képzettsége tekintetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós munkanélküliek 

esetében az elhelyezkedést leginkább nehezítő ok az alulképzettség, illetve a 

piacképes szakmák hiánya, így a képzési program alapvető célja, hogy az 

akcióterületen élők munkaerőpiaci esélyei jelentősen növekedjenek. Képzési 

programjaink az akcióterületen élő, a foglalkoztatási- és gazdasági alprogram 

komplex programjainak keretében együttműködő egyének számára lesznek 
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elérhetőek, a képzést nyújtó oktatási központok által nyújtott időrendben.  A 

képzéseket megvalósító oktatási központok a projekt során közbeszerzési eljárás 

keretében kerülnek kiválasztásra.  A  képzéseket elsődlegesen a képzési központok 

oktatási helyszíneire kívánjuk delegálni,  de  szükség szerint a Kesztyűgyár Közösségi 

Ház meglévő infrastruktúrája is alkalmas a megvalósításra. 

A  jelenlegi adatok alapján az alábbi OKJ-s képzések közül kívánjuk kiválasztani a 

célcsoporttagok számára leginkább megfelelőket: 

bolti hentes, burkoló, cukrász, eladó, élelmiszer- és vegyiárú eladó, épületasztalos, 

gépi forgácsoló, gépi forgácsoló + CNC gépkezelő, kőműves, női szabó, óvodai dajka 

és targoncavezető. 

FP2/Kreatív nevelés - mentor program diákoknak 

A  Kesztyűgyár Közösségi Házban működő  „Mentor  Program" hiánypótló szolgáltatás, 

mely lehetőséget nyújt a kerületi általános iskolák számára, hogy javaslatot 

tegyenek a normál oktatási keretbe nem, vagy csak nehezen illeszkedő gyermekek 

és fiatalok részére a magántanulói státusz választásának lehetőségére - ezzel esélyt 

biztosítva arra, hogy a tanulók a későbbiekben legalább alapfokú végzettséggel 

rendelkezzenek. Ezzel egyidőben lehetőséget biztosít minden iskolakötelezett, 

normál oktatási rendszerben tanuló gyermek és fiatal számára, hogy oktatási időn 

túl, ingyenes tantárgyi korrepetálásban részesülhessen. 

A  Magdolna Negyed Szociális Városrehabilitációs Program III. keretein belül felépített 

oktatási programunkban, folyamatos a résztvevők számának növekedése mind a 

délelőtti magántanulói oktatásban, mind a délutáni általános korrepetálásban.  A 

program általános működéséhez elengedhetetlen a szociális ellátórendszerrel 

történő együttműködés megtervezése, ami tematikát  es  időbeli tervezést is jelent. 

Továbbá fontos az egyes iskolák intézményi rendezvényein, ünnepségein való 

részvétel, a tanuló osztályközösségével való kapcsolattartás rendszeres ápolása, a 

program működését bemutató vendégórák rendszeres prezentációja, ahová 

meghívást kapnak az adott tanulók szülei, tanárai, családgondozója. 

A  programban résztvevő tanutókat a továbbiakban is külső szervezetek és 

intézmények, illetve az egyes családok delegálhatják. 
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Foglalkoztatási és gazdásági programok - Helyi gazdaságfejlesztés / FP3 

A I-113  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 

Zrt. fenntartásában működő szakmai intézmény, mely állandó szakmai partnere a 

Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítványnak. Az Alapítvány  2007  óta 

működik, a  H13-ban  több mint  5  éve folytatja a vállalkozásfejlesztési tanácsadó 

szolgáltatást.  A H13-ban  tartott tanácsadáson évente  120-150  személy vesz részt.  A 

szolgáltatást igénybe vevők  köre  széles skálán mozog a feldolgozóipartól a művészeti 

vállalkozásokig, az abszolút kezdőktől, a már működő vállalkozásokig. 

A  projekt során nyújtott szolgáltatások célja az akcióterületen működő vállalkozások 

fejlesztése, az itt élők vállalkozói kedvének növelése, valamint az akcióterületen 

kívüli vállalkozók, vállalkozások és vállalkozni vágyók bevonzása és a kedvező 

vállalkozói környezet megteremtése és fenntartása. Ezt vállalkozásfejlesztési 

tanácsadó szolgáltatással és tréningekkel, vállalkozói inkubációs programmal illetve 

vállalkozói klub megszervezésével valósul meg az alábbiak szerint. 

A  vállalkozásfejlesztési tanácsadó szolgáltatás által segítséget kaphatnak azok is, 

akik most szeretnének vállalkozást indítani vagy vállalkozóvá válni.  A  már működő 

vállalkozások tanácsokkal, ötletekkel, kívánjuk segíteni vállalkozásuk 

továbbfejlesztésében (helyi munkaerő-kínálat sajátosságairól való tájékoztatás, 

pályázati lehetőségekről való informálás, mikro hitelekhez, helyi kedvezményekhez 

való jutás segítése, támogatása stb.). 

A H13  munkatársai 2012-ben hozták létre a Vállalkozói Inkubációs Programot  (VIP), 

mert szívügyüknek tekintik a pályakezdő fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatásán keresztül a  8.  kerület vállalkozói aktivitásának növelését, innovatív 

iparágak, szolgáltatások letelepedésének elősegítését.  A I-113  a  VIP-be bekerülő 

vállalkozásoknak biztosítja vállalkozói készségük fejlődését szakmai programjukkal. 

A  szakmai program keretein belül üzleti mentorálást nyújt a képzett mentor 

csapatával.  A VIP  segíti a vállalkozásokat stabil lábakra állni és a megfelelő szakmai 

kapcsolati tőke megszerzését. Ennek mintájára került be programtervbe a vállalkozói 

inkubációs program, aminek legfontosabb célja, hogy az akcióterületen már működő 

vállalkozások fejlődjenek, felkészüljenek arra, hogy alkalmazni tudják a munkaerőt. 

A  Vállalkozói Klub, keretében az akcióterületen lévő vállalkozások információkhoz 

juthatnak az őket érintő lehetőségekről (pl. a helyi munkaerő kínálat sajátságai, 
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pályázati lehetőségek, mikro hitelek, helyi kedvezmények, a Gazdasági program 

egyéb elemeihez való kapcsolódás lehetőségei stb.), illetve lehetőség nyílik 

számukra az egymás közötti tapasztalatcserére, esetleges együttműködések 

kialakítására akár egymás között, akár a helyi munkaerő-piaci szolgáltatókkal, képző 

helyekkel, civil szervezetekkel. 

KPl/Gyermek is ifjúsági szabadidős programok hálózata, közösségi  mini  

projektek 

A  kisebb projektek kapcsán partnerszervezetekkel együttműködve közösségi, 

szabadidős hálózatot építünk ki, amelynek keretében rendszeres lakossági 

rendezvények, sport  es  egyéb szabadidős, prevenciós programok valósulnak meg 

hétköznap a késő délutáni  es  esti órákban, illetve a hétvégéken a Magdolna és az 

Orczy negyedek különböző helyszínein. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház 2019-ben az alábbi saját megvalósítású, önálló 

programjai valósulnak meg. 

2019  februárban Télűző Karnevál a Kálvária téren, ahol a színes télűző programok 

mellett forró csoki  es  forró tea várja a családokat. 

2019  áprilisban a Föld napját ünnepeljük meg - ehhez kapcsolódó programok, játékok 

es  kreatív tevékenységek továbbá futó verseny várja a családokat a Kálvária téren. 

2019  júniusában a FiDo Ifjúsági  es  Szabadidős parkban megrendezzük a Sportolj a 

szabadban! rendezvényünket, melynek keretében foci mérkőzések, ping-pong 

bajnokság, aerobik mozgáselemek  es  más sporttevékenységek bemutatása tesz a cél. 

2019  augusztusában folytatjuk a Kálvária Családi Nap rendezvénysorozatunkat, mely 

számos programmal és koncerttel várja az érdeklődőket. 

2019  szeptemberben fogjuk megrendezni az első Orczy-kert éjszakája programunkat, 

mely este  20:00-24:00  óra közötti időtartamban lesz látogatható. Az érdeklődők 

különféle éjszakai sportprogramokon vehetnek részt, mint például a ping-pong, saját 

testsúlyos edzés a parkban, foci/kosár, florball, óriás sakk, óriás jenga, stb.,  de 

tervezünk kis színpados, zenés testedzési programokat is, mint a zumba,  party 

48 



aerobik,  stretching,  stb..  A  program során a családok frissítőket fogyaszthatnak,  de 

a bátrabbak egy kincses térkép alapján éjszakai kalandtúrán is részt vehetnek. 

2019-ben tavasztól őszig, minden hónapban egy alkalommal; szombat 

délután/vasárnap délelőtt a Kálvária téri játszótéren rendezzük meg a Családi piknik 

programunkat, melyen a  0-10  éves korosztály és szüleik szabadtéri báb/színházi 

előadáson vagy meseolvasáson vehetnek részt.  A  családias hangulat megteremtése 

érdekében a családok plédeken foglalnak helyet. 

A  KP1 alprogram keretében ezeken felül - egy vagy két nagyobb sportegyesület 

bevonásával - a rendszeres mozgásformák, edzések, és küzdősportok is megjelennek 

a kerületi sportpályákon és a tornatermekben. 

Mivel az akcióterület határvonalán és azon belül is, igen nagy problémát jelent a 

rengeteg szemét és a kutyaürülék, olyan közösségi alapú megmozdulásokat is 

szervezünk, melyek az élhetőbb, tisztább és zöldebb környezet elérését szolgálják. 

A  projekt  2019.  január  1.  és  2021.  június  30.  között valósul meg, összesen  317 
872 700 Ft  összegű, vissza nem térítendő pályázati keretösszegből, melyből a 
2019.  évben  142 592 180 Ft  támogatást kívánunk felhasználni. 

Budapest, 2019.01.16 

Józsefváros Közösségeiért 
riorofit Zrt. 

1084  Bé..apest, lvléléjás tér  15. 

Asz.:  253134'' -2 2  Cg.01-10-048493 

B.Sz.:  104 526781-70851009 
1 

K  ács  Barbara 

igazgatósági elnök 
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