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I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (tovabbiakban: JGK) tajekoztatasa alapjan a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasa Bizottsag 239/2021. (X. 06.) szamu hatarozataval egyfordulos 
palyazatot hirdetett a Budapest VIII. kerulet, Nemet u. 14. szam alatti iskolaepiiletben elhelyezkedo 331 m2 
alapteriiletu helyisegcsoport berbeadasa celjabol.

2021. oktdber 28. napjan a palyazatok bontasa megtortent. Egyediili palyazdkent a Jozsefvarosi Szabadidos Egyesiilet 
(szekhely: 1086 Budapest, Szuz u. 5-7. 3/23.; adoszam: 18181342-1-42; kepviseli: Lenkey Petrosz) nyujtott be 
palyazatot.

Az Egyesiilet palyazata az eloterjesztes mellekletet kepezi.

A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolddd egyes tbrvenyek mddositasardl szdlo 2011. evi CXXVI1I. torveny 46. 
§ (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan hozott 264/2021. (V. 20.) szamu polgarmesteri dontes elfogadta az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolddd tevekenyseget vegzo szervezetek reszere adhato berleti dij 
kedvezmenyekrol szdlo hatarozatot (tovabbiakban: Hatarozat). A Hatarozat 27. pontja alapjan a palyazat 
eredmenyerol a tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsag a hataskbrrel rendelkezo bizottsag velemenyere is tekintettel a 
palyazati biralati szempontok alapjan dont. Amennyiben a hataskorrel rendelkezo bizottsag nem az osszessegeben 
legjobb ajanlatot tevo palyazd szakmai tervet tartja a legjobbnak, a tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsag a 
versenyeztetesi eljarast visszavonhatja.

A palyazat formailag es tartalmilag is megfelel a Hatarozat mellekleteben meghatarozott kovetelmenyeknek. A 
szervezet 2003-ban alakult, evi 30 gyermek szamara nyujt oktatasi es szabadidos szolgaltatasokat Varosi Tanoda 
neven. Elsosorban szocialisan hatranyos helyzetben levoket szolit meg. Celcsoportjat tobbsegeben jozsefvarosi 
gyermekek alkotjak. Tobb unios es hazai palyazatot is sikeresen lebonyolitott. Romaintegracids feladataikon tul az 
utdbbi evekben interetnikus - interkulturalis mozgalmi tevekenyseget is vegez.

Fentiek alapjan szukseges, hogy a bizottsag megtegye javaslatat a tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsag fele a 
palyazat elbiralasara vonatkozoan.

IL A beterjesztes indoka
A kedvezmenyes helyisegberlettel kapcsolatos palyazat elbiralasa erdekeben szukseges, hogy a Bizottsag megtegye 
javaslatat a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsagnak.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Budapest VIII. kerulet Nemet u. 14. szam alatti helyiseg onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz 
kapcsolddd tevekenyseget vegzo szervezet reszere torteno berbeadasa erdekeben kiirt palyazat elbiralasara vonatkozd 
javaslat meghozatala.

A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.
Amennyiben a kedvezmenyes helyisegberleti dij megallapitasra keriil az az Onkormaip'zat leszerol kozvetett 
tamogatasnak mindsul. O- \ t
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IV. Jogszabalyi kornyezet
A Bizottsag hataskore a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a 
Kepviselb-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 
7. mellekletenek 2.2.2. pontjaban foglaltakon alapul.

A 264/2021. (V. 20.) szamu polgarmesteri dontes 27. pontja alapjan a palyazat eredmenyerol a tulajdonosi jogokat 
gyakorlo bizottsag a hataskorrel rendelkezd bizottsag velemenyere is tekintettel a palyazati biralati szempontok 
alapjan dont. Amennyiben a hataskorrel rendelkezd bizottsag nem az osszessegeben legjobb ajanlatot tevo palyazd 
szakmai tervet tartja a legjobbnak, a tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsag a versenyeztetes! eljarast visszavonhatja.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. 
(VI.20.) onkormanyzati rendelet 7. § (1) bekezdese alapjan a helyiseget csak versenyeztetes alapjan lehet berbe adni, 
ha:
a) a bekoltozheto forgalmi erteke eleri vagy meghaladja a 25 mill io forintot,
b) a berbeadd szervezet elbterjesztese alapjan a hataskorrel rendelkezd bizottsag a versenyeztetes alapjan torteno 
berbeadasrdl dont,
c) adott helyisegre 1 hdnapon belul tobb berbeveteli szandek kerult benyujtasra, es a berbeveteli 
szandeknyilatkozatok kdztil nem valaszthatd ki egyertelmuen a legeldnybsebb ajanlat. Ez esetben alkalmazhatd a 
meghivasos versenyeztetes.

A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 60.§-a, az 
SZMSZ 30.§ (1) bekezdese es a 35.§ (2) bekezdese ertelmeben a dontes egyszeru tobbseget igenyel. A Motv. 46.§ (1) 
bekezdese es a 60.§-a, valamint az SZMSZ 13.§ (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest a Bizottsag nyilvanos iilesen 
targyalja.

Mindezek alapjan kerem a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dontesenek 
meghozatalat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsaga

..... /202L (XI. 16.) szamu hatarozata

kedvezmenyes helyisegberleti palyazat elbiralasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag

a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag 239/2021. (X.06.) szamu hatarozata alapjan a 
Budapest VIII. kerulet, Nemet u. 14. szam alatti 331 m2 alapteriiletu helyisegcsoportra vonatkozdan kiirt 
helyisegberleti palyazat gyoztesenek a Jdzsefvarosi Szabadidds Egyesiiletet (szekhely: 1086 Budapest, Szuz u. 5-7. 
3/23.; adoszam: 18181342-1-42; kepviseli: Lenkey Petrosz) javasolja.

Felelbs: polgarmester

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjeszto elokeszitbjenek javaslata a kozzetetel mbdjara 
nem indokolt hirdetbtablan honlapon

Budapest, 2021. november 9.
Nemes Gabor 

iigyosztalyvezeto
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Keszi’tette: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly

Leirta: Rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda
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Beterjeszt|sre alkalmas: Jovahagyta:

CZEGLEDY ADAM
a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es

Eselyegyenlosegi Bizottsag Elnoke





Szakmai terv 2021.

Jozsefvarosi Szabadidos Egyesiilet

Bp., 2021. 10. 27.





A Jdzsefvdrosi Szabadidos Egyesulet szakmai tene 

2021.

Bp., 2021.10.21.

I. Osszegzes

Egyesilletunk a jdvoben is folytatni kivanja gyermekvedelmi tevekenyseget melyet az 1998. 

evi XXXI. tv. (Gyermekvedelmi tv.) dltal szabalyozott tevekenyseget, a Varosi Tanoda 

mukodteteset, mely evi 30 gyermek szdmdra nyujt oktatasi es szabadidos szolgaltatasokat. A 

tanoda mukodteieset jogszabdlyok es szigorii szakmai protokollok szabdlyozzdk. Immaron 13. 

eve az orszag egyik legszinvonalasabb tanoddjakent a romaintegracibs feladatainkon tul az 

utobbi evekben mteretnikus-imerkultumlis mozgalmi tevekenyseget is vegziink, melynek 

eddigi eredmenyei miatt szamos beljoldi es kuljoldi, illetve mediaelismerest kaptunk.

A tanodai tevekenysegen tulmenoen e mozgalmi tevekenyseget is folytatni kivanjuk, illetve 

olyan szakmai miihelyt kivdnunk mukodtetni, ami szocidlis munkasok tanarok, mentalhigienes 

szakemberek bevonasaval esetmegbeszeleseket, tananyagfejleszteseket, kiserleii oktatdsi 

tevekenyseggel modszertani

II. Strategia bemutatasa

1.1.

Az egyesiiiet bemutatasa

Egyesiiletiink 2003-ban alakult. Celja, olyan kiskozossegek letrehozasa, amelyek a 

szabadido hasznos eltoltesere iranyulo, integracids es reintegrates programokkal, rendszeres 

foglakozasok segitsegevel alkalmassa valnak ana. hogy a vonzaskdrzetukben clok koreben 

hozzajaruljanak a lakossag a testi-lelki egeszsegenek megorzesehez, szocialis korulmenyeik 

javulasahoz. A magatartasmintakon keresztul, szemleletformalo hatast gyakorolhatnak 

komyezetukre. egy eddigint jobb eletmindseg elerese erdekeben.





Programjainkkal dsosorban a szocialisan hatranyos helyzetben eloket szoh'tunk meg, 

akiknek az egeszsegmegdrzesre, a szabadidd kulturalt es hasznos eltoltesere, altalaban 

nem marad a szukos haztartasi koltsegvetesbok

Kulon gondot forditunk ra, hogy a fogyatekosok eselyegyenldsegenek elosegitese erdekeben, 

olyan szabadidos programokat is szervezziink, amelyek kozben, azok jellegebol adodoan, 

tevekenyseguk egyenrangu, ep tarsaikeval. Kulonosen szabadiddsport tevekenysegiink 

kapcsan tudjuk ezt az elvunket ervenyre juttatni. Egyesuletunk reszt vesz az asztali- 

labdarugas sportagban. Heti rendszeresseggel tartunk „gombfoci-klubot” illetve edzest a 

sportszeruen jatszo tagjainknak.

Programjainkon a gyermekek, fiatalok elmeselik csaladi helyzetuket, tobbszor segitseget 

kernek a gondjaik illetve a csalad gondjainak megoldasaban. Egyesuletunk tagjai kozott nagy 

szamban talalhatok gyakorlo szocialis munkasok, akik felajanljak segits6guket a csalad 

szamara. Mivel egyesiileti keretek kozott rugalmasan, a csalad, szemely igenyeit maximalisan 

■figyelembe veve tudunk segiteni, igy egyreszt eszkozeink korlatozottak, viszont tobben 

nagyobb bizalommal vannak a szocialis munkas feM. Ret csaladterapias vegzettsegu szocialis 

munkas is bekapcsolodott a munkankba. Igy lehetoseg van arra is, hogy ha a csalad 

beieegyezik, az egesz csaladot befonjuk a segito beszelgetesekbe. Egyesuletunk munkajat 

egyetemi vegzettsegu szupervizor is segiti.

A sziilok gyakran kernek segitseget gyermekuk drog es alkohol problemajara. Altalaban a 

drogkerdest bunmegeldzesi kerdesnek tartjak, es a fegyelmezest allitjak fokuszban. Szamukra 

jelent nagy segitseget az ilyen csaladterapeuta altal iranyitott beszelgetes, ahol a drogkerdes 

mogott megbuvo valodi okok is feltarodnak. Eddig haromszor bonyolitottunk egy-egy eves 

drogprevencios programot palyazati finanszirozassal.





Szinte megalakuUsunk ota minden evben szervezunk nyari taborokat. Szervezetunk a Magyar 

Garaboncias Szbvetseg tagszervezetekent nagy gyakorlattal es tapasztalattal rendelkezik az 

olvasotaborok szervezeseben. Egyesuletunk ket tagja a Magyar Garaboncias Szbvetseg 

mentora. igy a munkankban a magyar kuhura apolasa rajtuk keresztul es a Szbvetseg 

segitsegevel biztositott. 12 eve egyuttmukbdesi szerzodeses jogviszonyban vagyunk a Magyar 

Elelmiszerbank Egyesulettel, igy rendszeresen osztunk nagy mennyisegben elelmiszert. 

Egyreszt a tanodaprogramban resztvevb csaladok, masreszt egyeb programjainkon megismert 

csaladok es a harom kerulet iskolainak gyermekvedelmi felelbsei altal javasolt csaladok 

szamara. Ezen tulmenben tbbb alapitvanytbl kapunk rendszeresen tennekadomanyokat, 

melyeket egyreszt munkank soran felhasznalunk (kezmuves klubok, jatszb napok) illetve 

szinten kiosztunk a raszorulok kbzbtt.

Munkankat jelentbs szamu bnkentes csapat segiti. Reszt veszOnk a kbzepiskolasok szamara 

kbtelezb 50 bras bnkentes munka programban. Minden evben 20-25 bnkentesnek adunk 

lehetbseget, bogy egyesiileti munkank keretein belul segitsen.

1.2. Tanodatapasztalat

1.2.1. Regi tanodaink Europai Unio tamogat£saval

Egyesuletunk eibszor a TAMOP-3.3.5/A-08/1/KMR-2009-0007. sz. palyazat kereteben, mint 

az egyeik szakmai megvalbsitb vett reszt tanodaprogramban. Ebben a projektben a tanodas 

gyennekek szamara szabadidos tevekenyseget szerveztunk es reszt vettunk az oktatasi 

tevekenysegben es az adminisztracioban is.

A program fizikai befejezese utan ugy hataroztunk, hogy megprbbalunk bnallban is tanodat 

szervezni, mivel itt Jbzsefvarosban nagy sziikseg mutatkozott a program folytatasara. Eibszor 

a Fbvarosi Roma Oktatasi es Kulturalis Kbzponttal kbzosen, helyisegiikben szerveztunk 

tanoda jellegu foglalkozdsokat, majd a TAMOP 3.3.9 A-12/1-2012-0041. sz. nyertes 

palyazatunk segitsegevel 2013. julius 1-tbl 2015. marcius 01-ig 40 gyermek szamara 

mukodtettuk a Varosi Tanodat a JozseMrosi Roma Nemzetisegi Onkormanyzat 

klubtermeben. Tanodaprogramunk nagyon sikeresnek bizonyult es rengeteg eredmenyt ertiink 

el. Az oktatasi, korrepetalasi es szabadidos tevekenysegeken tul logopedust, 

fejlesztbpedagbgust, szocialis munkast, dramapedagogust is alkalmaztunk. A szbvegertesi es





matematikai kompetenciak fejlesztesen kivul idegen nyelvi es 1KT kompetenciafejlesztest is 

vegeztiink. Tobb mint 30 kiilso programot valdsftottunk meg, mely kozott muzeumlatogatas, 

kiallitasok megtekintese, szinhazlatogatasok, kirandulasok, tudomanyos eloadasok, fejleszto 

jatszdhazi programok es ket tabor is szerepelt.

A program fizikai befejezese tanev kbzbeni idopontra esett. Gyermekeink a zaro 

rendezvenyen kivul nem tapasztaltak meg a program befejezeset, mivel a munka valtozatlan 

mederben folyt tovabb. Szerencsere mas kisebb volumenu palyazati forrasokbol (NEA es 

MNB) folytatni tudtuk a munkat.

2015 szeptemberetol anyagi forrasaink beszukulese miatt mar nem tudtuk fenntartani a berelt 

helyiseget, de a gyerekek jeleztek, hogy tovabbra is jami szeretnenek tanodankba. Igy 

nemikepp kenyszermegoldaskent az egyesulet szekhelyen, szukosebb helyen es nem a 

legidealisabb tanodai koriilmenyek kozott, - a tanodavezetok laksasaban - de a teljes tanevet 

vegigtanitottuk. Kevesebb kiilso programot tudtunk szervezni es napi egy mentor es ket tanar 

tudott reszt venni a munkaban. Az elelmiszerbank segitsegevel minden nap uzsonnat tudtunk 

adni a gyennekeknek es unnepekkor az iinnepkorhoz igazodo kezmuves foglalkozasokat 

tartottunk. A tanev zarasat 2016. j unius 10-en az Elevenpark jatszohazban tartottuk. E 

datumtol szabadidds foglalkozasokat. potvizsga eldkesziteseket es jatekos oktato 

foglalkozasokat tartunk. Ebben az evben is sikerult tabort szervezniink a Magyar Maltai 

Szeretetszolgalat Egyesulet segitsegevel igen jutanyos aronjutottunk szallashelyhez.

A haldzatosodast mar korabban elkezdtiik es a Magyar Maltai Szeretetszolgalat tobb 

tanodajaval is egyUttmukodtunk, mely kapcsolat folyamatosan zajlik.

2017-ben ismet palyazati forrasbol tudtuk folytatni a munkat. A nyertes VEKOP palyazat 

lebetove tette, hogy melto helyszinen folyjek tovabb a munka.

A VEKOP palyazat kereteben 30 gyermek szamara szerveztiik a tanodaeletet a VIII. keriilet 

Szentkiralyi u. 7. sz. alatt a Fovarosi Roma Oktatasi es Kulturalis Kozpont II. emeleten tobb 

mint 200 m2 alapteriiletu 8 helysegbdl allo komplexumban. Kiilon sport es beszelgetos, 

szabadidds szoba, kiilon oktato terem allt a rendelkezesiinkre 40-40 m2 alapterulettel. Ezen 

tulmenden 12 m2 Montessori fejleszto szobaban, egy egyeni tanuldi szobaban, egy csoportos 

tanuloi szobaban es egy oktatasra is alkahnas jatszo szobaban folyik a napi munka. Ezen kivul 

20 m2 alapteriiletu konyha es etkezd es egy 20 m2 alapteriiletu iroda, - mely csaladterapiara, 

csaladkonzultacidra is alkalmas volt - es egy 30 m2 alapteriiletu raktar allt a rendelkezesiinkre. 

A tanoda helyisegei teljesen berendezettek voltak, tdbbnyire modem butorzattal 

berendezettek, ahol a gyermekek nekik szabott komyezetben (kicsi es nagy szekek, allithatd 

labu asztalok) fejlodhetnek. -





1.2.2. Tanodank hazai forrasbol

A VEKOP palyazat utan hazai forrasbol folytattuk a tanoda mukodteteset. Eloszor egy evre 

nyertiik el a normativ jellegu tamogatast, majd a tavalyi evben 3 evre kaptuk meg a 

tamogatast. Tehat a 2023. december 31-ig a tanoda mukodese biztositott. A tanoda evi 13 

millio Ft tamogatasban reszesul a megnyert palyazat alapjan. Ezen felul az egyesulet altal 

nyujtott szolgaltatasokbol - kb. havi 400.000.* Ft - szerzett bevetelekbo! tovabbi szocialis 

programokat szervezunk: idos szemelyek szamara beszeigetesek, kirandulasok, interetnikus, 

interkulturalis programok. szabadidds sportrendezvenyek, stb.

A tanoda celcsoportjat tovabbra is tobbsegSben JdzsefvArosban lako gyermekek 

alkotjak. (Az elsd tanoda, melyben dolgoztunk teljes mertekben Jozsefvarosra epiilt, de a 

csaladok egy resze elkdltozott, illetve a komyezo keruletekbol itt lanuld gyermekek is 

felvetelt nyerteka tanodaba.)

2. Egyenldtlensegek hatasa a tanoda inukodesere

2.1. Etnikai egyenlotlenseg

Jdzsefvarosban magas a cigany lakossag szama, Az alacsony statuszu, rossz allapotu, szoba- 

konyhas komtbrt nelkuli lakasokban, nagy szazalekaban talalunk roma csaladokat, ami 

termeszetesen osszefugg a csaladok gazdasagi helyzetevel.

Lenyegesnek tartjuk megemliteni. hogy a cigany lakossag nem kepez homogen etnikai 

csoportot, mivel sokuknal az eletmodi sajatossagok, a hagyomanyok tartasa es tisztelete 

elveszett es letrejott egy teljes, vagy reszleges asszimilacid. Peldaul a zenesz ciganyok, a 

ciganysagon belul is szubkulturat alkotnak, gyakran ellentetek, konfliktusok keletkeznek ezen 

oknal fogva csaladjukkal, kozossegukkel, mely a tanoda celkozonsegenek toborzasakor igen 

lenyeges szempont.

A tarsadalmi eloitelet azonban nem valogat. A ciganysagnak nagyon sok szituacioban azt kell 

bizonyitani, hogy eletmodja nem a deviancia fele hajlik. A massagot, gyakran azonositjak a 

bundzdssel, es letrejon a szegregacio.





A cigany lakossagot illetden, nem all rendelkezesemre szamadat, es tudomasunk szerint nem 

kesziilt ilyen iranyu kutatas.

A tanodaban, csak olyan munkatarak tudtak dolgozni, akik nem csak munkajukban, de a 

mindennapjaik soran, egyeni eletOkben is az eloitelet-mentesseg erenyevel voltak felvertezye. 

Miiitan kollegaink csaladgondozoi, oktatoi munkajanak jelentos reszet tette ki, a roma 

csaladokkal torteno komplex munka, igy sajat tapasztalataik es termeszetesen a szakmai 

tanulmanyik alapjan kijelenthetjuk, hogy a cigany hagyomanyok, es az eletmodbeli massagok 

ismerete, igen fontos reszet kepezi tudasuknak.

A munka szervezese es annak vegzese soran, figyelembe kell venni ezeket a massagokat, 

clienteles esetben, vagy folyamatos konfliktusokba utkozunk, vagy nem tudjuk a 

segitsegnyujtassal, a tarsadalmi hatranyokkal sujtott roma lakossagot, roma gyermekeket 

megcelozni.

Fontos, hogy az esetmegbeszeleseken, szupervfzibkon, belso kepzeseken elokeruljon a 

ciganysag etnikai sajatossaga, es minden munkatars egyforman, azonos tudasalappal alljon a 

kerdeshez. Kulonosen fontos ez a rendszerszemleletu munka kialakitasaban, mely a tanodak 

alapjat kepezi.

Az etnikai csoportoknal meg kivanunk emliteni meg ket fontos jellemzot.

Jozsefvarosban - elsosorban a Ganz negyed teriileten talalhatd piac miatt - es Ferencvaros 

peremen, igen sok kinai gazdasagi bevandorld talalhato. Gyakori az illegalis itt tartozkodas. A 

kinai etnikum tagjai ~ bar latszatra a napi 24 ora munka jellemzi - szinten nevelnek 

gyemiekeket, igy a tanodanak fel kell kesziilnie e nacid gyermekeinek fogadasara is.

Jelentos szamu egyeb nacio is el itt kerulettinkben, hiszen az. olcson kiadhato lakasok vonzzak 

az itt tanuld. illetve ideiglenesen itt eld kulfoldieket. Igy talalkozhatunk neger vagy indian 

gyemiekekkel is.

Ket eve kifejezetten torekszunk ia, hogy programjainkat kitagitsuk a keriiletben elo 

nemzetisegek es etnikumok szamara, mivel keriiletunkben jelentos a nemzetisegi gyermekek 

szama is. Keriiletunk pont ettol szines es befogado.

Igy tanodankban most is jamak mas nemzetisegu gyermekek.





2.2. Az oktatasi egyenlotlensegek

Az iskola elsodleges feladata az eselyegyenloseg megteremtese a tudas aladasan keresztiil. 

Feladata tovabba, hogy bnalld, donteskbpes polgarokat neveljen. Gyakori hasonlat, hogy az 

iskola .Aicsiben" lekepezi a tarsadahnat.

A kutatasok azt bizonyitjak, hogy az egyseges iskolai oktatas kiegyenlitheti, de el nem 

tuntetheti a tarsadalmi egyenldtlensegeket, mivel az, hogy ki hova szuletik, milyen csaladbdl 

szarmazik, nagymertekben befolyasolja azt, hogy milyen tipusu iskolaban, hoi tanul, milyen 

palyat valaszt, vagyis igen jelentbs a kulturalis tbke szerepe.

Az orszagos statisztikakat attekintve altalanossagban elmondhatd, hogy az iskola az elmult 

tbbb mint btven evben jelentbs eselyegyenloseg csbkkentb szerepet tbhbtt be azaltal. hogy 

non a tarsadalom iskoldzottsagi foka.

Sajnos Jozsefvarosra jellemzd az aluliskolazottsag. A tanoda munkaszervezeseben es a 

munkavegzes soran, tehat figyelembe kell vennunk, hogy gyermekeink sziileinek iskolai 

vegzettsege altalaban igen alacsony. Ennek a tenynek meg kell jelenni a verbalis es a 

nonverbalis kommunikacid teren is.

„Az intezmeny alapitasakor, - illetve mukbdesenek folyamataban, sziikseges az egyes 

igenybevevok kommunikacids lulajdonsagainak vizsgalata, elhelyezese az informacids 

mezbben. A celcsoport pontos meghatarozasa nagymertekben meghatarozza az infbnnacidk 

kbret, melyseget es azok kommunikacidjanak mddjat.”1

Igy a tanoda tovabbra is felkeszul olyan informacidkkal, melyek a csaladtagok beiskolazasara 

vonatkoznak. Eddigi tanodai tapasztalatunk azt mutatta, hogy a gyermek tanulasa, annak 

szulok altali elfogadasa hat az 6 eletmodjukra,. gondolkodasukra. Egy izben az edesapa azzal a 

keressel allt a tanoda szakmai vezetbje ele, hogy segitsen neki befejezni az altalanos iskolat. 

Ugyan nem celja a tanodaknak e szolgaltatas nyujtasa, de fel kell kesziilnunk ra, hogy igeny 

eseten segithessunk a megfelelb helyek megtalalasaban, esetleg kommunikacidnkkal segitsiik 

az igeny felkelteset’

1 Informacioszolgaitatas (mint horizontalis, minden intezmenyre alkaimazhato szolgaltatas) (INF) - iranyelv - 
Keszitette: Lorincz Attilane, Meleg Sandor, Pozsonyi Monika, Szili-Darok Ildiko — Szocialis es Munkaugyi 
Miniszterium





2.3. Foglalkoztatasi egyenldtlensegek

Az iskolai vegzettsegnek jelentos hatasa van, a foglalkozasi eletpalyara is. tehat a kulonbozo 

iskolai vegzettsegek a tarsadalmi munkamegosztasban eltero, egyenldtlen pozic-iokat hoznak 

letre. (Termeszetesen a helyzetet mbdosithatjak a jovedelmi es vagyoni helyzetek.)

A munkamegosztasban elfoglalt pozicio (gazdasagilag aktiv, gazdasagilag inaktiv - eltartott, 

munkanelkuli) alapvetd egyenldtlensegek forrasa.

A foglalkoztatasi egyenldtlensegek tekinteteben, nem csak a munkanelkuliseg nagysaga, 

hanem a foglalkoztatasi tipusok letszamaranya is igen meghatarozo tenyezd, milyen a 

foglalkoztatasi szerkezet.(szellemi, illetve fizikai dolgozdk, vezetok illetve beosztottak, 

allando, illetve alkalmi munkavallaldk) Ma egyre inkabb a kepzettebb, szellemi foglalkozasi 

munkaerdre van sziikseg.

A mai magyar foglalkoztatasi szerkezet folyamatos atalakulason meg}' at, melynek vegpontjai 

az allami szektor vezetd szellemi, es a piaci szektor vezetd tulajdonosi csoportjai, mig a masik 

vegponton az inaktivak es a munkanelkuliek allnak.

A nepszamlalasi adatok szerint, Jdzsefvaros nepessegenek 43%-a gazdasagilag aktiv, melynek 

8,8%-a Valletta magat munkanelkulinek. A Fovaros egeszet nezve, a nepesseg 44,7% 

gazdasagilag aktiv, melynek csak 6,3%-a munkanelkuli.

A foglalkoztatottsagi helyzetet tekintve is jelentos kiilonbsdgek tapasztalhatdk Jdzsefvaroson 

beliil az egyes teruleti egysegek kozott. Az alacsony iskolazottsaggal is osszefuggesben a 

Magdolna es az Orczy negyedben volt 2001-ben a legmagasabb a munkanelkuliseg: 12,6% es 

10,9%.

A munkanelkuliseg kezeleseben - szocialis teren - aktiv es passziv szocialpolitikai 

eszkozokkel erhetunk el valtozasokat. A passziv eszkozok a munkanelkuli szemely 

ellehetetlenuleset vannak hivatva meggatolni, mig az aktiv eszkozok megkiserlik a 

munkanelkulit visszavezetni a munkaeropiacra.

Ma egyre inkabb az aktiv eszkozok az elterjedtek. Ezt tamasztjak ala, a torvenykezesben 

vegbement valtozasok, melyek a reintegracids folyamatot allitjak eldterbe. Ez a folyamat azt 

hivatott szolgalni, hogy a munkanelkuliseg helyett, az allaskereses helyezodjon eldterbe. 

Tanodankban jard gyermekek csaladjaban jelentos a munkanelkuliseg. Gyakran problema,





hogy miutan a szulok nem mennek dolgozni, a gyermekek nem a munkas eletformat latjak 

peldakent, igy nehanyan nem is tudjak elkepzelni, hogy hogyan mukodik egy csalad, ahol a 

szulok dolgoznak. Gyakori az elaivas miatti keses az iskolabdl, miutan a szulok es a csalad 

inkabb az ejszaka idoszakaban eli a csaladi eletet.

2.4. Az egyesiilet celcsoportjai

Egjesuletiink eddig a szabadido es versenysport teruleten es a tanoda mukodteteseben 

illetve a szocialis akcidkon keresztiil vegezte tevekenyseget. Miutan Szili Balazs, az 

egyesiilet alapitoja es elnbke 2021. marciusaban elhunyt, a sporttevekenyseg 

minimalisra csbkkent. Sajnos az asztali-labdarugas vilagbajnokat nem tudjuk potolni, 

igy e tevekenysegiink most csak a szabadidosportra korlatozodik.

A veliink eddig kapcsolatba keriilb gyermekek tobbsege sok esetben a tarsadalmi 

egyiitteles alapveto normait sem ismeri. Muveltsegiik messze alulmarad mas 

kbrnyezetben felnovo tarsaiketol, esetenkent meg az igenyt is fel kell keltenunk ennek 

megszerzesere. Konfliktusmegoldb kepessegiik szinte kizardlag az agresszidra terjed ki. 

Jellemzd rajuk, hogy nehezen talalnak tarsasagra, kozossegre, osztalytarsaik kozott nem 

talalnak igazi baratokra, sokszor kikozositett szerepben elnek. Nem marad mas a szamukra, 

csak az uica. a lejton tortend elindulas. Mivel sajat csaladi komyezettik sem jelent szamukra 

osztonzo kozeget, sok esetben meg lehetoseguk sines megtapasztalni az egeszseges 

kotodeseket, segftseg nelkOl nem alakulnak ki normalis emberi kapcsolataik, bnertekelesiik 

helytelen iranyban fejlodik.

Az eddigi munkankban is jelentos gondot forditottunk a roma szarmazasu es a nem roma 

szarmazasu gyermekek kozott meglevo elditeletek eloszlatasara. (A foglalkozasainkon 

baratsagok szovodnek roma es nem roma gyermekek kozott, amely kihat a felnott lakossagra 

is.) E folyamatot meg inkabb segiti az interetnikussagra vald torekvesiink.

Sajnos a keriiletben es szomszedos keriiletekben eld lakossag jelentos reszere - mint azt az 

elobbiekben bemutattuk - jellemzd az alacsony iskolazottsag, a nagymerteku 

munkanelkuliseg, a szukos anyagi helyzet, illetve az ezzel jaro mentalis, szocializacids 

problemak sokasaga. Ezen csaladokban felnovekvo gyermekek fejlodesukben 

veszelyeztetettek, jelentos kulturalis hatranyokkal kuzdenek. A A





Az egyeni kepessegek fejlesztesen keresztul (kepessegfejksztb foglalkozasok, 

korrepetalas) adekvatabb szocializacios minta atadasara toreksziink, javitva a csaladi 

mintak esetleges hianyossagait. Ezen beliil kiildnos hangsulyt fektetiink a 

konfliktusmegoldo kepesseg fejlesztesere, a frusztracio tolerancia szint novelesere, az 

alkalmazkodokepesseg fejlesztesere, a kbrnyezettudatos eletre.

A tanoda elsodlegesen valamilyen szempontbol nehez helyzetben levo gyermekek segiteset 

kivanta felyallalni. Ezt kivanjuk folytatni a jbvdben is.

Tanodank elsodleges celcsoportjat a Jozsefvaros es Jozsefvarossal hataros peremen eld es 

iskolaba jaro tanuloi alkotjak, kbziiluk is leginkabb a hatranyos helyzetu es a halmozottan 

"hatranyos helyzetu tanuldk. A toborzasnal es a gyerekek kivalasztasanal torekedtunk es 

toreksziink ra, hogy olyan gyermekeket szolitsunk meg programunkkal, akik szeretnenek 

tovabbtanulni, azonban a jelenlegi kdmyezetuk ezt nem segiti eld.

Az elsodleges celcsoporthoz kapcsoldddan a program segitsegdvel tovabbra is szeretnenk 

hatassal lenni a gyermekek es csaladjaik komyezetere is. El szeretnenk emi, hogy a gyerekek 

a tanulasban lassak a celjaik eleresehez, egy jobb elethez vezetd utat. Ebben tamogatnunk kell 

oket. Ez azonban szinte lehetetlen, ha a csalad, szukebb komyezet ebben nem all mellettiik. A 

szuldk kozill sokan munkanelkiiliek. Szeretnenk, ha ok is reszt vennenek a gyerekek 

programjainak egy reszeben. Igy a csaladot komplex egysegkent kezeljuk.

A projekt soran figyelembe kell venniink, hogy a celcsoportba tartozo gyermekek tobbsege 

roma vagy fdlig roma szarmazdsu. Ok egy mas beallitottsagu kulturaban nonek lei, a 

tobbsegtol eltero az ertekrendjiik. Ez befolyassal van a palyavalasztasukra es az egyeb 

donteseikre is. Szamukra gyakran fontosabb a csalad segitese akar az iskolai tanulmanyaik 

rovasara is. Egy reszuk mar ebben a korban is dolgozik, piacon, csaladi vallalkozasban vagy 

reszt vesz a kisebb testverek ellatasaban. Tobbseguket a csalad sem tamogatja a 

tovabbtanulasban. Ezert is fontos, hogy a szukebb kornyezetuket is bevonjuk a munkaba.

A tanoda mukddese elsosorban a meglevo, rendszeresen tanodankba jaro 30 gyermekre epuk 

akik tobbsegeben mar harmadik tanev ota tagjai tanodas kozossegiinknek. Kbziiluk nehanyan 

tudjuk, hogy utolsd evben jamak hozzank, mert nyaron kulfbldre vagy videkre kdltbznek, 

illetve videki iskolaba, kollegiumi elhelyezessel szeretnenek tovabbtanulni. A meguresedo 

helyekre a gyermeket az eddigiekben mar bevalt toborzasi modszerunkkel kivanjuk 

megszolitani, mely szerint nagyobb elelmiszeradomanyt szervezunk a Magyar 

Elelmiszerbankkal kotott keret-megallapodasunk ertelmeben. Az elelmiszeradomanyt bonos 

rendszerben az iskolak gyermekvedelmi felelbseinek adjuk at, hogy a legraszorultabb
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csaladok reszestiljenek belole. A kiosztas soran lakossagi forumot tartunk, melyen ismertetjiik 

a tanoda jellemzoit es igenyfelmerest vegziink es konkret igenyeket, javaslatokat hallgatunk 

meg. Akik erdeklodest mutatnak a tanoda irant, azok cimet, elerhetoseget felfrjuk, majd oket 

szemelyesen felkeressiik, hiszen az adomanyosztason nem biztos, hogy a gyermek is jelen 

van. A gyermek szemelyes kozegeben viszont melyebben lehet elbeszelgetni, megismerhetjuk 

az d velemenyet es elszantsagat, igenyeit is.

A szomszedos Erzsebetvarosban mukodo Garaboncias Ozleti es Kommunikacids 

Szakkozepiskolaval eddig is nagyonjo volt egyesiiletunk kapcsolata. Az ide jard gyermekek 

tobbszor onkenteskednek egyesultunk programjain. Tobb tanodas gyermekunk itt folytatta, 

folytatja kozepiskolas tanulmanyait. Az iskola tovabbra is potencialis tovabbtanulasi 

terepkent is szolgal mivel multimediafejleszto szakon kivul szocialis apolo es gondozo es 

tancmuvesz szakkal is rendelkezik, HJetve az Aktivitas TISZK tagjakent 12 szakkepzd 

iskolaval van szoros kapcsolatban. Az iskola tanuldi koziil is szeretnenk kozepiskolasokat 

toborozni, akik megfelelnek a tanoda kriteriumainak, es szivesen reszt vesznek a programban. 

Ezen kivul, tovabbra is szamitunk az bnkentesekre is.

Tobb tanodasunk mar kozepiskolas, mivel az elmult negy tanev soran tobb gyermeket 

ballagtattunk. Koziiluk a legtobben - akik nem videki iskolakban tanultak tovabb - tovabbra 

is tanodasok maradtak.

Egyesuletunk jo kapcsolatot apol tobb helyi ovodaval is. mivel a mostani nagycsoportos 

gyermekek jovore elso osztalyos tanulok lesznek. tgy mar eldre keszdlhetunk a leendo 

elsosok jellemzoivel, sajatossagaival, akar szemelyre szabottan.

Egyik munkatarsunk tanito vegzettsegu, fgy 6 kifejezetten az alsds gyermekekre fokuszal. 

Mind a fejlesztoeszkozokben, mind a butorzatban eddig is ds ezutan is, torekszunk ra, hogy a 

kicsit igenyeit is figyelembe vegyuk. Kiilon jatszdszobat alakftottunk ki - melyet a jelenleg 

megpalyazasra keriilo helyisegben is ki szeretnenk alakitani - amelynek a jatekmennyiseget 

egy kozepes jatszohaz is megirigyelne. (Ezeket tobbnyire adomanyokbol gyujtottuk ossze.) 

Folyainatosan keszitiink fejlesztd eszkdzdket, mivel a munkat a Montessori Pedagogia elveire 

fuztiik fel. 15 reszes Montessori fejlesztdkeszlettel rendelkezunk. mely egyedulallo 

felszereltseget biztosit.





3. Koznevelesi intezmenyekkel vald kapcsolat

Jelenleg 14 koznevelesi intezmennyel allunk kapcsolatba, mivel gyermekeink 14 kiilbnbozo 

iskolaba jarnak. Altalaban jo a kapcsolat az osztalyfonbkbkkel.

.Eddigiekben az iskolak es a szocialis intezmenyek munkatarsai illetve az iskolai es dvodai 

szocialis munkasok segitettek a gyermekek kivalasztasban is, hisz a gyerekeket tanitd 

pedagogusok. szocialis munkasok tobb informacioval rendelkeznek. Mielott a csaladokat 

■felkerestuk, az iskolakkal is konzultalunk, hogy teljesebb keppel rendelkezziink a szemelyes 

beszelgetes soran.

Az iskolak tobbsege ismeri munkankat, szivesen kuldenek diakokat hozzank, sot tobbszor 

kertek kolcson bemutatdeszkbzt, sot olyan alkalom is eldfordult, hogy dramadrat vagy 

tarsadalomismeret drat tartottunk az egyuttmukodo iskolakban, illetve akadalyversenyukon, 

kirandulasaik alkalmaval segitseget nyujtottunk eszkozeinkkel, mentoraink munkajaval. Tobb 

kozos esetmegbeszeld csoportot is tartottunk egy-egy ^kdzds” gyermek kapcsan. A 

gyermekeink osztalyfdnbkeit minden tanevben meghivtuk legalabb egy nyitott rendezvenyre 

es tobben eletek is a latogatas lehetosegevek

4. Az elkovetkezendo ev ten ei

Miutan a jelenlegi tanodatamogatasunk nyertes hazai palyazat alapjan 3 evre szol, igy meg ket 

evig biztosan biztositott a tanoda mukodese. Ez a tamogatas normativ jellegu. vagyis a 

gyermekek letszamahoz, azok aktivitasahoz alkalmazkodik.

A tanodan tulmenoen az interetnikus-interkulturalis mozgalom kereteben szeretnenk 

interkulturalis rendezvenyeket szervezni, hogy lehetoseget adjunk mas gyermekeknek is 

bekapcsolodni a programjainkba, illetve megismertessek kulturajukat a tanodas 

gyermekekkel.

Kamaszklubunkat is tovabb kivanjuk mukodtetni, melyet a tanodai korbol kibregedd 

gyermekeink szerveznek es bonyolitanak. .Szamukra onkentes kepzest es munkajukhoz 

kapcsolddo szuperviziot biztositunk.

A szulok szamara csaladterapiat es a gyermekek illetve csaladjuk szamara rajzvizsgalati 

szaktanacsadast mukbdtetunk, mely tevekenysegek komplexebbe teszik a tanodai munkdt.





5. A megvaldsitas koltsegigenye

A hazai forrasu palyazat evi 13 millid Ft-ot biztosit a tanoda mukodesere. Ezt kiegeszitik meg 

kisebb palyazati forrdsok, tamogatasok, illetve sajat vallalkozasi bevetel, ami 

szervezetfejlesztesbol, treningek tartasabol, tudomanyos kutatomunkabol, 

tananyagfejlesztesbol szarmazik.

6. A helyiseg sziiksegessege, hasznalata

A tanoda helyiseg igenyet jogszabalyi eloirasok szabalyozzak. fgy sziikseges minimum egy 

nagycsoport illetve rendezvenyek befogadasara szolgald terem, sziikseges egyeni fejlesztesre, 

korrepetalasra szolgald terek, szabadidds tdr, teakonyha. mosdok es ajanlott a zuhanyzo. A 

tereknek termeszetes vilagitassal es szelloztethetoseggel kell rendelkeznie illetve kotelezo a 

futesi lehetbseg. Kovetelmeny meg, hogy a tanodanak ugy kell elhelyezkednie, hogy az kozel 

legyen az iskolakhoz, ahonnan a gyermekek jamak a tanodaba. Tomegkozlekedessel is jol 

megkozelithetonek kell lennie.

A valasztott helyisdg ezen kovetelmenyeknek megfelel.

2021. oktdber 21-en a Tarsadalmi Eselyteremtesi Foigazgatosag Tamogatasiranyitasi 

Foosztalyanak munkatarsa a helyiseget szemelyesen is megnezte es azt annak ellenere, 

hogy a szabalyozas kimondja, hogy tanoda nem mukodhet iskola epiileteben, azt 

elfogadhatonak tartotta. Miutan a tanoda teljes mertekben elkuldniil az oktatasi szintertol, 

kiilon bejarattal kozelithetb meg es az epiilet ezen resze nines atadva oktatasi celoknak, igy a 

tanodaellenor velemenye szerint megkapjuk ra a mukodesi engedelyt.

3 eve a Fovarosi Roma Oktatasi es Kulturalis Kbzpontban mukodtunk, de az epiilet eladasa 

miatt koltozni kenyszeruliink.

Az oktatasi tevekenyseg tanodankban ddlutanonkent folyik, illetve szombaton delelbtt is 

vannak fejleszto foglalkozasok. 19 oraig tanitunk. Hetvegen iinnepkori rendezvenyek illetve 

ertekezletek, treningek, csaladterapias fbglalkozasok zajlanak.





Helyiseg nelkiil az egyestilet tanodaszolgaltatasa nem vegezhetd, tehat a helyiseg alapfeltetele 

a tanoda mukodesenek.

HL Cselekv&iterv

1. Tanoda celja

„A vegzetts^g nelkiili iskolaelhagyas az iskolai kudarcok, a lemorzsolddas gyakori 

kovetkezmenyere, az alacsony iskolazottsagra, tovabba ennek eredmenyekeppen a 

munkaeropiacrol es a tarsadalombol vald kirekesztodes veszelyere iranyitja a figyelmet 

A fogalom mdgdtt allo tarsadalompolitikai megkozelitesbol kovetkezden, a vegzettseg 

nelkiili iskolaelhagyas elleni strategia beavatkozasainak nemcsak a 18-24 ev kbzotti 

fiatalokra, hanem - a problema ujratermeiodesenek megfekezese erdekeben - a korabbi 

iskolakoteles, valamint az iskolaskor elotti korosztalyokra is ki kell terjednie.”

A Vegzettseg nelkiili iskolaelhagyas elleni strategiaban foglaltakkal osszhangban a tanoda 

celja a szakmai a vegzettseg nelkiili iskolaelhagyas megeldzese es a hatranyos helyzetu, 

fokent roma szarmazasu tanulok iskolai eredmenyessegenek novelese, valamint 

kepessegeinek kibontakoztatasa a tanodasztenderd Altai nyujtott eszkozok es lehetosegek 

segitsegevel.

Az egyeni kepessegek fejlesztesen keresztul (kepessegfejleszto foglalkozasok, korrepetalas) 

adekvatabb szocializacios minta atadasara szeretnenk torekedni, javitva a csaladi mintak 

esetleges hianyossagait. Ezen beliil kulonds hangsulyt kivanunk fektetni a konfliktusmegoldo 

kepesseg fejlesztesere, a frusztracid tolerancia szint novelesere, az alkalmazkodokepesseg 

fejlesztesere, a kornyezettudatos eletre.

A tanoda modszereivel hozzajarul a Kozneveles fejlesztesi strategia celjainak 

megvalosulasahoz, igy kiemelkedd szerepet tulajdonftunk a befogadd nevelesnek es a 

nyitottsag fokuszba helyezesenek. A munkatarsak alapvetoen a rogersi elveket kbvetve 

vegzik jelenlegi munkaikat, es tovabbra is ezen elvek menten kepzeljiik el a mindennapokat. 

Az oktatasi modszerekben a Montessori pedagogia elemei jelennek meg, mellyel az egyeni 

kepessegek nagyon hatekonyan fejleszthetok.





Celui tuzzuk ki. hogy noveljuk a hatranyos helyzetu roma gyermekek aranyat az erettsegit ado 

kepzesekben es a piackepes szakmat ado, a gazdasagi integraciot lehetove tevo 

szakkepzesekben, illetve hosszutavon a gyermekek is eljussanak a felsdoktatasba is.

2. Tevekenysegi teriiletek

Mint azt az eddigiekben bemutattuk, a tanodaba folyo munkat nem csupan a gyermekek 

tantargyi felkeszitesekent tervezzuk, hanem egy komplex es kompakt feiadatkent, mely a 

gyermekeket es komyezetuket egy jobb eletminoseg elerese fele iranyitja.

Ezert a szakmai munkat negy nagy teruletre bontjuk. Egyr^szt hagyomanyos tantargy- 

korrepetaiasokat tartunk, ahol a gyermekek felzarkozhatnak, illetve jobban elmelyulhetnek az 

adott tudomany teruleten. Masreszt keszseg es kepessegfejlesztest vegzunk, hogy a tanuldink 

kepesek legyenek az iskolaban folyo oktatast kovetni, felfedezni, hogy .milyen sokretu 

kepesseggel rendelkeznek, melyek kiaknazasaval sikerelmenyhez juthatnak, mely nbveli 

onbizalmukat, segit szemelyiseguk helyes megiteleseben. Harmadreszt, programokat 

szerveziink, hogy olyan informaciok is eljussanak hozzajuk, amelyek eddig kiestek 

latokdriikbol, elkerultek oket, de fontos szerepet jatszanak a mindennapi eletben illetve a 

jovojuk tervezese soran. Ezek tobbnyire kiilso programok.

Vegiil, a programban resztvevo gyermekek csaladjait komplexen kezeld csaladgondozasi, 

mentori tevekenyseggel segitjiik, hogy a gyermek elsodleges kozege a gyermekekkel 

osszhangban fejlodjon, kepesse valjon a gyermek erdeket elsodlegesnek tarto, valddi 

tamogato csaladi hatter biztositasara. Ezt tenmeszetesen a helyi ellatorendszerrel, az ott folyo 

munka kiegeszitesevel, segitesevel tesszuk, nem atvallalva a csalad professzionalis segiteset.





3. Csaiadsegites

A mentorok elsosorban olyan szocialis szakemberek es pedagogusok, akik a csaladi 

viszonyok felterkepezesevel eld kepet kapnak a csalad mukbdeserol, illetve annak zavarairok 

a zavarok okairol. Folyamatosan figyelemmel kiserik a programban resztvevo gyennek 

helyzetet, tanulmanyait, problemah, fejlodeset. A tanoda programjai szemelyukbn keresztul 

■erhetok el. Koordinaljak a gyermek tanodai tevekenyseget, es ugyelnek annak az iskolai es 

egyeb kotelezettsegek osszhangjara. Rendszeres kapcsolatot (art a gyennek iskolajavak a 

gyermek osztdlylbnokevel egyezteti a gyermek tanoddban folyb tevekenyseget.

A csaladdokkal negyedevente csaladlatogatas soran talalkoznak, igy a gyennek eredeti 

kbzegeben szereznek informacidt, alakitanak ki kapcsolatot a csalad minden tagjaval. Egy 

mentor 10 csalad gondozasat vegezhcti. A mentor feladatai koze tartozik a gyennek tanodai 

tevekenysegeinek adminisztralasa, rendszeres feljegyzesek keszitese a gyermek tanulmanyi 

eredmenyeiroL sikereirol, kudarcairol, problemairok A csalad szamara segit szocialis es 

egyeb iigyintezesek bonyolitasaban, sziikseg eseten szaksegitseg igenybeveteleben. Reszt 

vesz a rendszeres ertekezleteken, esetmegbeszeld csoportokon es szupervizion.

Munkajat a Szocialis Munkasok Etikai Kodexenek betartasaval vegzi.

Jelenleg is alkalmazunk olyan munkatdrsat, aki jol ismeri a csaladokat, onmaga is cigany 

szannazasu, igy meg kozelebb kerulhetiink azokhoz a csaladokhoz is, ahol esetleg gatat jelent, 

hogy a programban nem cigany szarmazasu kollegak foglalkoznak veliik.

4. Tantargyi korrepetalas, fejlesztes, kulonos tekintettel az 

alapkompetenciak fejlesztesere, keszseg es kepessegfejlesztes

A tanarok a szerint a mentorral egyeztetett tantargyakbol a szaktanarok korrepetalast tartanak. 

(Termeszetesen a mentorok is tarthatnak drakat kompetenciateriiletukon.) A korrepetalasok az 

adott tantargy melyebb megismereset, az osszefuggesek meglatasat es a tudomany 

erdekessegeinek bemmatasat is szolgaljak. Igy minden tantargybol kulon szeretnenk tartani 

felzarkoztato es fejleszto foglalkozasokat. A felzarkoztatas celja az iskolai kovetelmenyeknek





torteno jobb megfeleles, a {emaradas kikuszbbblese, mig a fejlesztes az iskolai tananyagon 

tuli ismeretek atadasat celozza.

A tantargyi korrepetalas, fejlesztes igazodik a gyermekek eletkorahoz, kepessegeihez es a 

tantargy adta lehetosegekhez kepest interaktiv, jatekos fonnaju fejlesztessel segiti a 

gyermekek fejlodeset.

A fejlesztesek soran to hangsulyt kap a szovegertes fejlesztes illetve a matematikai fejlesztes, 

mely magaba foglalja a logikai gondolkodas fejleszteset is. Kuldnbsen az alapmuveletek 

elvegzese, ami a tanodak egyik legmarkansabb feladatai koze tartozik. Ezen kepessegek 

fejlesztesere a kepessegek jelenlegi allapotahoz igazodd egyeni fejlesztesi eszkozoket is 

keszitunk, hogy tanitasunk ne az iskolai tanitas folytatasa, hanem ugyan azonos celert, de mas 

eszkozokkel torteno munka legyen.

A korrepetalasi es fejlesztesi munkat kiscsoportokban tervezziik, igy a szaktanar minden 

gyermekre kulon-kuldn tud figyelni.

Gyakran eldfordul, hogy a gyermek azert kdptelen bizonyos tantargyakat elsajatitani, mert 

nem tanult meg tanulni, figyelni. Nines birtokaban a szovegertesnek, nem tudja jol kifejezni 

gondolatait, erzeseit. A kepessegek fejleszthetok, csiszolhatok. Ezert fejlesztopedagdgus- 

logopedus segitseget is igenybe vessziik, aki hatekonyan tud segiteni gyermekek 

kepessegeinek kibontakozasat, a reszkepesseg-zavarok szureset es a hianyzo kepessegek 

potlasat, a meglevoek fejleszteset.

A fejlesztopedagogus-logopedus egyenileg foglalkozik a gyemiekekkel, munkajat 

osszehangolva a tantargy-korrepetitorok munkajaval. A fejlesztesek folyamataban minel tobb 

Montessori eszkbzt es modszert epitunk be, mert tapasztalataink szerint igen hatekony tanitasi 

modszer kulondsen a kulonbozo tanulasi nehezsegekkel kuzdo gyermekek eseten.

Sziikseg eseten pszichologus es csaladterapeuta segiti a munkat, hogy az esetlegesen fennallo 

■zavarok, ha melyen gyokereznek is, feltarhatdak, kezelhetdek legyenek.

Szeretnenk tovabbra is olyan programokat. foglalkozasokat tartani, ahol a gyermekek 

reszkepessegei fejlodnek a szabadido hasznos eltoltese mellett. igy rendszeres 

kepzdmuveszeti foglalkozast, sportfoglalkozasokat, dramakorbket tartunk, hogy a tanoda ne 

csak a tanulast, hanem a kikapcsolddasrol, a hasznos idotoltest is jelenthesse.

Kuldnosen a dramapedagogia es a szociodrama iranyaban terveziink jelentos bevonodast.

Moreno, a szociodrama „atyja” hangsulyozza, hogy a szociodrama melyrehato es aktiv 

modszer, amely a csoportok kozotti relaciokra es a kollektiv ideologiai megnyilvanulasokra





iranyul. A szociodrama igazi temaja a csoport. Magaba foglalja azt a felvetest, hogy a 

resztvevok csoportja az adott kulturat jeilemzb tarsadalmi szerepek szerint tagozodik. A 

csoport az adott kulturkor szereprendszeret kepviseli, es a szociordramaban a csoport jelenti 

azt, amit az egyen a pszichodramaban. Rola van szo, az b problemai keriilnek az elbterbe, sot 

meg a fesziiltseg-elvezetes is a csoportra vonatkozik. A szociodrama tarsadalmi problemat 

jelenit meg es tarsas katarzishoz vezet.

igy kivalo mbdszer a tanoda kozbssegenek munkalasara.

Egy tema szociodramatikus feldolgozasa azon az elven alapszik, hogy az ember szerepjatszb 

leny; minden egyent bizonyos szerep-valtozasok jellemeznek, ezek szabjak meg viselkedeset, 

s minden kultura letrehoz egy jellegzetes szereprendszert, amelyet nagyjabol raerbszakol az 

adott tarsadalom minden tagjara. Igy a gyermekek kijatszhatjak feszultsegeiket, 

frusztracioikat, melyek gatoljak mindennapi eletiiket.

Ugyanilyen hasznosnak erezziik a dramajatekok alkalmazasat. Dramajateknak neveziink 

minden olyan jatekos emberi megnyilvanulast, melyben a dramatikus folyamat jellegzetes 

elemei lelhetbk fol.

A dramajatekok az emberepitest celozzak, feladatuk a szemelyisegformalas, a 

kapcsolatfelvetel, a kapcsolattartas, a kommunikacio megkbnnyitese. Igy a dramatikus 

alkotojatek tulajdonkeppen pontosan megfogalmazhato szocializacios tevekenyseg. Ezen 

folyamat azzal magyarazhato, hogy a jatekot a jatekos probahelyzetkent eli meg, mely segiti 

bnmaga elfogadasaban, s e probahelyzetben szerepvallalasaval egy idoben dnmagat kell 

kepviselnie. S hogy mindezt a rairanyulo figyelem kozepette tudja megtenni, az eppolyan 

keszultsegi allapotot kovetel, mint a mindennapi elet szocialis szerepvallalasai, kielezett 

helyzetei - esupan a kockazat a kisebb.

„A dramatikus tevekenyseg eldsegfti:

- a kozossegben, a kozossegert tevekenykedes aktivitasanak serkenteset,

- az on es emberismeretenek gazdagodasat,

- alkotdkepessegenek, onallo, rugalmas gondoikodasuknak fejlodeset.

- osszpontositott, megtervezett munkara valo szoktatast,

- testi, terbeli biztonsaganak javulasat, idderzekenek fejodeset,

- mozgasanak, kifejezdkepessegenek fejlodeset,

- a nemek kozotti tenneszetes kapcsolatteremtest,

- az egymassal tbrteno kommunikacio fejlodeset.





Tanodankban dramacsoport-vezetot is alkalmazunk. A szakmai vezetd rendelkezik ilyen 

vegzettsdggel es gyakorlattal. Igy jdl tudjuk hasznalni a helyiseg ilyen iranyu kialakitasat - 

szimpadjait.

5. Jeles napok

deles napjainkat tovabbra is szeretnenk a gyermekek csaladjaval kozosen megunnepelni. ezzel 

is lehetoseget adva a kozos elmenyek szerzesere, a csalad egysegenek erdsitesdre illetve a 

csalad bevonasara. Igy karacsonyi, farsangi, husveti, gyermeknapi rendezvenyeinket 

nyitottan, a tobbgeneracios csaladokra is felkeszulve kivanjuk megtartani.

Az ilyen esemenyeken lehetoseget adunk a csalad minden tagjanak a kezmuvesedesre, a 

kozos jatekra, szorakozasra is.

Adomanyszallitasainkat ugy szervezzOk, hogy ezeken az alkalmakon boven rendelkezesiinkre 

alljon szoroajandek, termek. Az egyiitt elkeszftett termekeket haza lehessen vinni.

6. Kiilso helyszinek

Fontosnak tartjuk, hogy a tanoda program kitekintest adjon a gyermek szamara a makro 

komyezet iranyaban is. Ezert a tanodaban rendszeresen szervezunk eldadasokat. illetve 

havonta egy alkalommal kiilso helyszineken igyekszunk mine! inkabb szelesiteni a gyermek 

tudasat, tapasztalatait.





A gyerekek szamara szeretnenk bemutatni tavolabbi helyszinek nevezetessegeit, kulturalis 

ertekeit, a tenndszet adta lehetosegeket, a kulonbozo szorakozasi modok bemutaiasat.

Szeretnenk szinhazba, koncertekre eljuttatni a gyerekeket, mas varosokba, falvakba tortend 

kirandulasok altal megmutatni, hogy egy nagyobb telepiilesen milyen az elet. Szeretnenk 

kiilonbozo kozossegekkel felvennenk a kapcsolatot. hogy belelathassanak mas kulthrakba is.

Ezen feliil szeretnenk, ha jatekos modszerekkel, tudnank ravezetni a fiatalokat, hogy 

mennyire feleldssegteljesen kell eljuk a vilagunkat, es mennyi minden rnellett rohanunk el nap 

mint nap, amely dolgok termeszetesnek tunnek. bar nem azok. Azzal, hogy aktiv resztvevoi 

lehetnek mas telepulesek megismeresenek, feltehetik kerdeseiket, szelesebb latokor nyilik 

elottiink a vilaggal szemben. Rajdhetnek. hogy a tanulas mindenre befolyassal van az ember 

eleteben, es hogy ki mennyit tanul, annal tobb, es nagyobb dolgokra lehet kepes.

7. Tabor .

A tanodaba jard gyermekek szamara nyar fblyaman 6 ejszakas (7 napos) tabort tervezunk, 

melyet dsszekdtiink az interetikus-mterkulturalis mozgalom taboraval.

Celunk, hogy a tanoda programon belul a tabor egy bnmagat erosito impulzust 

eredmenyezzen, a gyermekek eredeti kbzegiikbe visszaterve meg inkabb atgondolt, a 

problemakat kreativan megoldo szemelye v&ljanak. A tabor segitseget nyujt abban is, hogy a 

gyermekek meg jobb kozosseget alkossanak, ezaltal hozzajar^lunk helyes 

identitaskialakftasukhoz, eletmodjuk formalasahoz, .szemelyiseguk, IhteHigenciajuk, 

kulturajuk fejlesztesehez. ? 7 . ^





Specialis modszerunk a keretjatek, amely az egesz tabor idejere kiterjedo szinjatek. 

Modszereinket a Magyar Garaboncias Szbvetseg altal kidolgozott modszertan es szaksegitseg 

alapjan dolgozzuk ki.

Elsbsorban ez teszi a tabort olvasotaborra, ez az eszkbz segit abban, hogy a tabor nagyon 

hatekony es eredmenyes legyen. A taborban eljatszunk egy meseviUgot, amelynek 

mindannyian reszesei es szereplbi vagyunk, igy a taborban nevelbi szerepben levo felndttek 

nem tanar nenik, tandr bacsik, hanem a szinjateknak megfelelo szereplbk. Ez segiti a 

gyermekeket abban, hogy elvonatkoztassanak hetkbznapjaiktdl, es konfliktusaikat, 

problemaikat konnyebben "kijatszhassak". A keretjatek harmas funkciot tbit be. Egyreszt 

kileptetni a resztvevbket a mindennapi eletbbl, a megszokasokbol es a mindennapi vilagtbl 

megfelelo tavolsagot teremt. Nem jo, ha ez a tavolsag tul kbzeli, mert akkor nem gatolja a 

tbrtenet szabad aramlasat, de ha tul tavoli, akkor viszont szinhazza vdlik, es nem jelenik meg 

benne a szemely maga.

E tavolsag lehetbseget teremt arra, hogy a resztvevb sajat problemaira ralasson, tavolitva 

szemlelhesse azt. Azaltal, hogy a belsb konfliktusokat, feloldhatatlannak velt feszultsegeket, 

egy kulsb, tblQk bizonyos tavolsagban allo vilagba transzponaljak, amirol nekik csak 

velemenyuk van, segit abban, hogy azok feldolgozhatova vdljanak, befogadasra keriiljenek. A 

keretjatek tbrtenesei gyakran kiscsoportos. beszelgetesek indito targyakent hasznalhatok, igy 

megkbnnyitik a temak kivetiteset.

A keretjatek nagy segitseget jelent a nagycsoport szintu kbzbssegteremtesre. Az, hogy a 

csoportnak egyiitt van feladata, hogy valamiben egyek, egy kozbsseghez tartoznak, segiti az 

egyuve tartozas elmenyenek kialakulasat. A keretjatekos taborokban mindig hamarabb 

kdvetkezik be a kbzbsseg kialakulasa, es ez altal nagyobb az igazi feltarulkozas lehetbsege. 

Az egyuve tartozas nem hordozza magaban a kiilsb szemelyek kirekeszteset. Inkabb a sajat 

csoportra iranyulb pozitiv erzelmeket segiti.

Vegezetiil a keretjatek alkalmat teremt az bnfeledt, bsszetelt jatekra. Ezzel elosegiti a 

resztvevbk kepessegeinek kibontakozasat, fesziiltsegeinek oldasat.

Winnicott szerint „a jatek univerzalis, resze az egeszsegnek: ajatek segiti a nbvekedest es igy 

az egeszseget, a jatek csoport-kapcsolatokhoz vezet el, a pszichoterapiaban a kommunikacib 

egy modja, es vegul a pszichoanalizis is a jateknak egy igen magas formaja, melyben 

bnmagunkkal es masokkal kommunikalunkA

A jatek olyan kreativ elmenyt nyujt, ahol a ter es idb nem kbtik meg a fantaziat. A jatek 

bizahnat, es ezzel biztonsagot teremt. Olyan eszkbz a keziinkben, amivdi ha nem eliink,





kevesebbet adunk azoknak, akiknek igazan szeretnenk nyujtani valamit, valami hasznosan, 

jot.

Celunk, hogy a kulonfele ismereteket ne kozvetlen modon, iskolai keretek kozott adjuk at, 

hanem jatekos formaban.

A taborban kis szindarabokat keszitunk - eletkor szerinti csoportbeosztas mellett amelyet a 

gyermekek eloadnak egymas szamara. Ez igen nagy elmenyt jelent, mivel az dnkifejezes. a 

szereples eddig altalaban ismeretlen vilag szamukra. Megtanitunk nehany nepdalt mudalt, 

hiszen a tabortuz koruli enekles szinten drok elmenyt ad.

A szabalyozott, tervezett napirend, a korlatok elfogadasa tovabb erosfti a fegyelmezett, de a 

kreativitast nem gatlo eletmod kialakitasat.

Terveziink gyakori mozgast, sportolast, ahol a szabalyok betartasa tobbnyire ismeretlen erzes 

a gyermekek szamara.

8. A kornyezettudatos eletmod kialakitasa

Neha ugy tunik, hogy ma az energiatudatossag, az energiahatekonysag es a kornyezettudatos 

eletmod kialakitasa sok esetben a megfelelo anyagi forrasokkal rendelkezok, a gazdasagilag 

fejlettebb regiokban elok kivaltsaga.

Nyilvanvalo peldaul, hogy ma meg csak a tehetosebbek engedhetik meg maguknak, hogy 

napkollektorokat, napelemeket szereltessenek fel otthonukra. Am azt is latni kell, hogy az 

bkotudatos eletvitel megvalositasa sok esetben nem a konkret gazdasagi helyzettol, hanem a 

szemleletmodtol fiigg. Ezt a szemleletmodot szeretnenk a tanodaprogram megvalosulasanak 

minden elemeben a gyermekek fele kozvetiteni.





A program alatt a keletkezett hulladekot szelektiven gyujtjuk, lehetoseget biztositunk a 

veszelyes hulladekok atvetelere es azok elszallitasara. A tanodaban a megvasaroiando 

eszkozok eseteben toreksziink ra, hogy ujrahasznositott alapanyagu termekeket szerezziink be. 

Onkentes segftdink kbziil a megfeldo kbzgazdasagi vegzettseggel rendelkezo munkatarsunk a 

piacgazdasagrdl, a kereslet-kfnalat es piaci ar bsszefuggeseirol, a fogyasztd szereperol es a 

piacgazdasagban elfoglalt helyerol tart majd eldadasokat, jatekos foglalkozasokat. Igy 

kivanjuk a gyermekek figyelmet felhivni vasarlasi szokasok motivacioira, azok 

alakithatosagara, illetve a csalad felnott tagjait a takarekosabb, atgondoltabb kbitekezes, a 

csaladi koltsegvetes megtervezese, haztartasi napld vezetese es a tudatos vasarlas fele 

mozditani.

9. Nyitott napok, sziilok bevonasa a programokba

Azokat a csaladokat. akik a szemelyes talalkozasok soran erdeklodest mutattak a tanoda 

iranyaban. tanarok javasoltak, illetve egyeb modon erdeklodtek munkank irant, szemelyesen 

felkeressiik/felkerestuk lakasunkon, hogy jobban megismerhessiik koriilmenyeiket, 

szemelyesebbe elbeszelgethessiink a tanoda lehetosegeirbl es kotelezettsegeirok Amennyiben 

a gyerniek es a csalad beleegyezik, es a gyermek tanodassa valik, onnantdl negyedevente 

felvessziik szemelyesen is a csaladdal a kapcsolatot. Ezt a munkat a mentorok vegezik, A 

mentorokat ugy rendeljiik hozza a csaladokhoz, gyermekekhez, hogy a gyermek igenyeit 

maximalisan figyelembe vegyiik.

Amennyiben valamilyen problemat tapasztahmk a gyermek eleteben, ugy a csaladlatogatasi 

alkalmak szama bovuk illetve problema menten barmikor bekbvetkezhet. Amennyiben a 

problems azt indokolja jelzdrendszerkent mukddunk.

Tapasztalataink szerint a sziilok tbbbszor szivesen bekiserik a gyermekeket. illetve 

fbglalkozasok utan ertuk jonnek. Ezeket az alkalmakat is kihasznaljuk a beszelgetesekre, de a 

spontaneitason tul minden mentor heti rendszeresseggel fogadoorai idopontot ad meg, amikor 

lelkeresheto.

A programok egy resze a csalad minden tagja szamara nyilvanos, sot meghivokkal kiilbn 

felkerjuk a sziiloket es a testvereket a reszvetelre. Ilyenkor csaladi jatszohazat, kezmuves 

muhelyt vagy csaladi vetelkedoket is tervezunk. hogy a csaladi kbzos tevekenyseggel 

erdsitsUk a csaladi bsszetartozast. a csaladi szerepeket





Felevente sziiloi ertekezletet tartunk, amikor a szulokkel kozosen megbeszeljiik az elmult 

idoszakot es az elottunk allo programokat.

10. Szocialis kompetenciak fejlesztese

A tanoda mindennapjaiban folyamatosan tejlesztjuk a gyennekek szocialis kompetenciait 

azaltal, hogy megtanulnak koszonni, nem egymas szavaba vagva kommunikalni, alapveto 

illemszabalyokat betartani. Az etkezeseket kulturalt formaban bonyolitjuk, kiilso 

programokon az oda illo viselkedesi szabalyokat probaljuk betartatni, ismertetni es 

elfogadtatni. Ezen tulmenden a dramafoglalkozasok teszik lehetove a koncentrait, elore 

tervezett szocialis kompetenciafejlesztest.

A szocialis viselkedes egy sajatos pszichikus rendszer fejlettsegetol fuggo szinten valik 

lehetove. A szocialis kompetencia brokldtt es tanult komponensek (szocialis motivumok, 

hajlamok, szokasok, keszsegek, mintak, ismeretek) keszleteivel rendelkezik.

A szocialis kompetencia fejlodesenek feltetele a szocialis komponenskeszletek gyarapodasa. 

A szocialis viselkedes a meglevo komponensek aktivalasaval, azokbol aktualis komponensek 

letrehozasaval szervezodik.

A tanodai neveles, a fejlesztes feladata ezen a teren kettos:

- egyreszt a szocialis kompetencia komponenskeszleteinek gyarapitasa,

- masreszt a pozitiv egyeni ertekrend es a kepessegrendszer kiepiilesenek, kreativitasuk 

novekedesenek, szervezodesenek segitese.

A szocialis kompetencia mukodeset az egyeni szocialis ertekrend es a szocialis 

kepessegrendszer szabalyozza. A vilagtudat, az entudat, a viselkedes a szocialis kompetencia 

mukodesenek eredbjekent valosul meg. Az egyeni tudat es a szocialis kompetencia fejlettsege 

a spontan es szandekos szocializaciotol, a nevelestol fiigg. Igy a tanoda ebben kiegeszito 

tevekenyseget vegez, de mivel neveles kozponti feladatai koze tartozik az egyeni tudat es a 

szocialis kompetencia fejlodesenek segitese, igy feladata igen fontos es a tanoda 

eszkbzrendszere miatt igen hatekony.

A szocialis kompetencia fejlodese lenyeget tekintve a szocialis komponenskeszletek 

gyarapodasa (vagyis szokasok, mintak, attitudok, meggyozodesek, keszsegek, ismeretek 

sokasaganak elsajatitasa), az egyeni szocialis ertekrend erdsodese, a kreativitas novekedese 

reven valosul meg. Ezeket a tanodai foglalkozasok maximalisan figyelembe veszik.





A szocialis kompetenciaba bektartozik az egyen ertelmezo rendszere, amelyek a tapasztalattal 

illetve a helyzet kovetelmenyeitol fuggoen valtoznak. A kognitiv feldolgozas kovetkezo 

. elemeit tartjuk fontosnak a szocialis kompetencia szempontjabol: 

- belso dialdgusok, 

- elvarasok, 

- a vegkimenetelek ertekelese,

- kUlonbozo informacid feldolgozd stilusok.

A szocialis viselkedesnek vannak tanulhato elemei, igy tanithato is, ha megfelelo tanulasi 

tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek

Donteseink soran az ugyanolyan vagy hasonld helyzetekben szerzett szemelyes 

tapasztalatainkra alapozunk. Tehat a tanodaban latott konfliktuskezeles, problemak eseten 

alkalmazott medialas mintakent szolgal mas helyszineken torteno konfliktusok eseten is.

Gondolkodasi keszsegeink jelentos resze kontextushoz kOtott es nem transzferalodik konnyen 

ujszeru teruletekre. Ezert ezek szervezett rendszerre valo osszeallasanak eleresehez, melyrol 

szeretnenk, ha konnyen es sokfele modon elerheto, alkalmazhato legyen, fontos, hogy sokfele 

kontextusban sajatitsak el a gyerekek. A szocialis kompetencia fejlesztese peldaul sokfele, 

valtozatos kooperativ munkaformaban tortenhet melynek a tanoda kivald terepet biztosit.

A mai tarsadalomban egyre nd azon munkahelyek szama, ahol a csoport tagjai ugy mukodnek 

egyUtt. hogy munkajukban a nagymerteku informacioaramlas is jelentos szerepet jatszik. 

Ezert a kooperativ munkaformak oktatasi alkahnazasa eseteben a gyerekek nem c-sak uj 

ismereteket tanulnak, hanem tarsadahni szempontbol is fontos keszsegekre tesznek szert.

A szocialis kompetencia vizsgalhato komponensei a tanodaban a megitelesehez 

felhasznalhato szempontok 1-1 gyerek eseteben a kovetkezok lehetnek:

Szemelykozi viselkedes

Konfliktuskezeles

Figyelemfelkeltes 

Udvozles 

Segites masokon 

Viselkedes tarsalgas kozben 

Viselkedes szervezett jatek kozben 

Pozitiv attitudok masok irant 

Onmagaval szcmbeni viselkedes 

Kovetkezmenyek vallalasa 

Etikus viselkedes





Erzelmek kifejezese

Pozitiv enattitud

Feleldsseg

Feladattal kapcsolatos viselkedes

Verbalis kommunikacid feladatvegzes soran

Figyeles feladatvegzes kozben

Osztalytermi kommunikacid

Csoporton beliili aktivitas

Masokelotti szereples vallalasa

Komyezeti viselkedes

Komyezet megovasa

Etkezesi viselkedes

Kozlekedes

11. Palyavalasztassal kapcsolatos ismeretek bovitese, palyaorientacios 

alkalmak

Tobb szakmat szeretnenk bemutatni a tanodas gyermekeknek. Ehhez OKJ kepzeseket nyujto 

kdzepiskolak segitseget vessziik igenybe. (Egyreszt ott tanito oktatokat meghivunk, illetve 

megnezunk kepzeseket, masreszt szakmakat.) A palyaorientacidt segito kerddivek. tesztek 

segitsegevel jatekos fonnaban is segitjuk a gyermekek palyavalasztasat. Kirandulasok 

alkalmaval megtekintunk hagyomanyos es modem mestersegeket. Tervezzuk szakmai 

bemutatokra valo ellatogatast.

A mentorokon folyamatosan nyomon kovetik a palyavalasztas elott alldkat. Eddigi munkank 

soran is tanevenkent egy-egy alkalommal kozepiskolai latogatast szerveztunk, illetve egyszer 

ellatogattunk egy egyetemre is. Jelen palyazatunkban is valialjuk a kozepiskolak 

meglatogatasat es egy egyetemlatogatast.

Sokan felnek attol, hogy nem tudjak vallalni a kozepiskolai vagy felsofoku oktatasi 

intezmenyben tortenb tovabb tanulast, mert nem ismerik az osztondijak rendszeret, tamogatasi 

fajtakat illetve gyakran a csaladi potlek. arvasagi ellatas tovabbfinanszirozasi lehetoseget sem 

ismerik. Ezekrol tajekoztatast nyujtunk egyreszt a sziiloi ertekezleteken masreszt mivel 

minden gyermekhez tartozik egy tanodai mentor, igy a mentoron keresztiil is.

I //\





12. Tevekenysegek iitemezese

A tevekenysegeket az eddigi tapasztalataink szerint vegezziik. Eszerint a tanoda minden 

tanitasi napon 15 drakor nyit. Ekkora a helyiseget tiszta, rendezett allapotba hozzuk, es 

elkeszitjiik az uzsonnat. A gyermekek lepcsozetesen erkeznek, aszerint, hogy ki hany oraig 

van iskolaban. 16.30 oraig leckeirassal es az aznap feladottak megtanulasaval foglalkozunk. 

Majd 16.30-19 ora kozott fejlesztest es korrepetalast tartunk szakos pedagogusok 

bevonasaval. Az orak temai elore tervezettek, de a peldak es a feladatok tekinteteben 

alkalmazkodnak a reszvevo gyermekek tudasahoz es egyeni igenyeihez. Minden nap mas 

szakos pedagogus, fejleszto tarsul a mentorokhoz, aki kepesseg es keszsegfejlesztest vegez. 

Minden honapban legalabb egy kiilso programot szerveztink, amelynek idopontjat altalaban 

szombati napra tervezztik, hogy ne utkozzon a tanodatanitassal. (Nehany kivetel elkepzelheto, 

ha olyan programon szeretnenk reszt venni, ami csak hetkoznap erheto el - pl.: kozepiskolak 

meglatogatasa a 7-8.-0S tanuloknak,)

Dramafoglalkozast egy heten egyszer tervezunk, mely tanitasi es komplex drama, illetve 

dramajatekot es kreativ foglalkozas kiegesziteset bleli fel. (PL: babjatek az elkeszitett 

babokkal).

A csaladsegites vegigkiseri az egesz programot. Az ertekezleteken nem csak a tantargyi es 

keszseg, kepessegfejlodest tekintjiik at, hanem a gyermekek csaladi korulmenyeit szocialis 

teren kielegitetlen szuksegleteit is attekintjuk. A csaladgondozas dokumentumai a gyermek 

zartan kezelt portfoliojaba kertilnek.

Az iinnepnapokra valo felkeszules iitemezese az unnepnapi naptar fuggvenye. Unnepeliink 

halottak napjat, melyben megjelenik a gyasz es irodalmi muveken keresztiil ennek 

feldolgozasa, de a gyermekek keresere Halloween bulit is szerveztink, melyet osszekotunk 

egy kis tanulassal (pl.: csontvaz epites kartonbol, a csontok megtanulasaval). A Telapo is 

ellatogat a tanodaba es ajandekot is hoz. A tanodasok pedig verselessel ds enekekkel vaijak 

erkezeset. December elso heteben a kezmuveskedes a Telapovaras jegyeben telik. Karacsonyt 

is megiinnepeljuk. Az advent idoszakaban egy nagy adventi kalendarium ablakon minden nap 

kinyitunk. Minden ablakban kis ajandek varja a gyermekeket, ami kis csokolade, cukorka, 

apro figurak, szep gombok, radir, ceruza, stb. lehet. Karacsonykor minden gyermek szemelyre 

szabott ajandekot kap. Karacsony elott szinten tartunk olyan kezmuves foglalkozas!, amin 

gyertyatartok. adventi koszoruk, ajtodiszek kesziilnek. A tobbi iinnep mar nem kepezi jelen 

programidoszak targyat, de megemlitjuk, hogy az ev tovabbi reszeben Farsang idoszakaban

■ pl \
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jelmezbalt tartunk, Husvetot pedig locsolkodassal, nepszokasok felidezesevel tojas festessel, 

diszitessel unnepeljuk. Nonap alkalmabdl a fiuk keszOlnek viraggal es kbszonto 

versecskekkel, a lanyok pedig sutemenyt keszitenek.

Gyermeknapot lehetdsegunkhoz merten jatszohazzal unnepeljuk ahol a jatszohazi belepon tul 

uzsonnat is kapnak a gyerekek. Az evzaro szinten kulsd programhoz kapcsolddik. Ekkor a 

hivatalos lezarason tul csalados kirandulast tervezunk, hiszen a tanodai tanev ncm csak a 

gyermekeket, de egesz csaladjukat erinti. (Az unnepkorokhoz kapcsolddo foglalkozasokat 

csaladi nap es nyilt nap resz is koveti, hogy a bensoseges megunneplest kiterjeszthessuk 

baratokra, ismerosokre, osztalytarsakra, erdeklodokre is!) Nyaron is nyitva tartunk. Remeljuk 

nem lesz sztikseg pdtvizsga eldkeszitesre, de ha igen, akkor megtesszuk a sziikseges 

intezkedeseket a celszemelyekkel. Kiilonben meg jatekosabb formaban vegezziik a nyari 

fejleszteseket. Minden nap maximum egy drat fejlesztiink, kiilonben szabadidos es rekreacios 

foglalkozasokat tartunk. Minden hetre tervezunk kinti programot, ami az idojarashoz 

alkalmazkodik. Termeszetesen tervezzuk a nyari tabort is. Augusztus 20. utan all helyre a 

rend es visszateriink ismetieskent a tananyagokhoz.

13. Tevekenysegiink hasznossaga a jozsefvarosi lakossag szamara

Egyreszt tanodai tevekenysegunk segiti a keriiletben eloket az eselyegyenldseg teren. mivel az 

eselyt novelo szolgaltatas. A tanodaban evi 30 gyermekkel allunk szerzodesbe, igy ha a 

kertiJeti csaladi letszamot szamoljuk, akkor kb. 100 fd szamara nyujtunk kozvetlen 

szolgaltatast. Az interkulturalis programjaink tovabbi kb. 200 fd szamara biztositanak 

programot. Adomanyprogramjainkban tovabbi 150 fo szamara nyujtunk celzott 

tamogatasokat.

Tehat egyreszt az oktatasi masreszt a jovedelmi egyenldtlenseg illetve az etnikai 

egyenlotlenseg azon terultek, melyek lekiizdeseben kozvetlen segitseget nyujtunk.

Kelt, 2021. oktdber 24. 

.

Jdzsefvafosj Szabadidos Egyesulet
Lenkey Petrosz





A -i

Budapest FOvaros
' KORMAnYHIVATALA

C gyamugyi es igazsagOgyi fOosztaly

Ugyiratszam:BP/0502/01059-((/2019 T^rgy; A JtaseMrosi Szabadidds Egyeslilet (1086 
Azonositd: 1SZEBK/1355 Budapest, SzOz u. 6-7. fll/23.) fenntartas^ban I6vd varosi
Ugyintezfi: Kieffer Brigitta Tanoda (1088 Budapest, SzenlkirSiyi u. 7. il. em.)
Tetefon; +36-1-806-0467 szolgaitatdi nyilv6ntartasba tOrtSnG bejegyzSse
E-mail: kieffer.brigitta@bfkh.gov.hu

hatArozat

Budapest Fdvaros KormSnyhivataia, mint elsbfoku mOkdd^st engedSlyezfi hatdsag a JdzsefvSrosi 
Szabadidds EgyesGlet (1086 Budapest. Szdz u. 5-7. IIIZ23.) fenntartesdban mbkbdtetni klv&nt Varosi 
Tanoda 1088 Budapest, Szeotkirdlyi u. 7. II. em. alatt I6v6 engedhlyes adatait a szolgfiltatdi 
nyiMntartSsba kerelemre, 2019. janudr 01. napj^lol bejegyzi az alibbl adattartalommal;

A fenntartb adatai:
• a fenntartd

' neve:
• sz^kheiye:
* adbszama:
• tipusa:
• telefonszama:
« elektronikus ievelcime:

* a fenntartd kapcsolattartojdnak
* tipusa:
• neve:
- beosztdsa:
• tetefonszama:

etektronikus levfeldme:

J6zsefv6rosi Szabadldds EgyesOlet 
1086 Budapest, Szflz u. 5-7. III/23. 
18181342-1-42 
nem allami

kdpviseld 
Szili Baldzs 
elnok

A szoigAltatasi hely (engeddlyes) adatai:
• tipusa: sz6khely
• neve:
• cime:
• helyrajzi szama:
• Sgazaii azonositdja:
• telefonszama:

Vdrosi Tanoda
1088 Budapest, Szentkirdlyi u. 7. II. Iph II. em..
36540
S0531557

• elektronikus lev&lcime:
• hontep cime’

* kapcsolattartdj^nak
• tipusa;
• neve:

aftaldnos kapcsolattartd 
Szili Balazs

• beosztasa: elnok
teiefonszama:
elektronikus Ievelcime: 
honlap cime:

Szolgaltat^si hely £ital nyujlott szoigdftatasok adatai:

mailto:kieffer.brigitta@bfkh.gov.hu
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SzoigaHatas neve: lanoda

Az engedelyes ell^tasi terulete: Magyarorszag kdzigazgatasi terulete

A Fenntarto palyazati finanszfroz&ssal mukodik.

Az engeddlyes bejegyz6s6nek kezdd iddpontja: 2019. januSr 01.

Engeddtyes szolgSItatOi nyiMsntart&sbatbrtdnb bejegyzfese hat&rozatlan ideig ervenyes.

Meg^llapitom, hogy a Fenntarto nem rendelkezik ell^Ksi szerzdd6ssel.

Engedelyes szolgaltatoi nyilvSntartdsba torteno bejegyz^se, jelen hat^rozat vdglegesse 
valdsanak napjatdl hatdrozatlan ideig ervenyes.

A hat^rozai vegrehajthatov6 val^satoi szamitott 8 napon belul, a sziikseges peldanyszamban, hivatalbol 
- tanusltvany elnevezessel - hatdsagi igazolvanyt ^llit ki a hatdsag a fenntarto r^szere.
A tanusitvanyt az engedelyes szekhelyen jol I6thatd helyen ki kell fuggeszteni.

Felhlvom a Fenntarto figyelmet, hogy amennyiben a bejegyzett adatai megvaltoznak, kbteles a v&toz6s! 
15 napon beiOI bejelenteni Budapest Fdvaros Kom^nyhivatatenak 6s k6relmezni az adatmbdosit^st 
Amennyiben ezen kbtelezettsegenek nem tesz eleget, kettdszazezer forintig leijedd igazgatesi blrs6g 
szabhatd ki.

Felhivom a fenntarib figyelmet, hogy az engedhlyes csak a szolgaltatoi nyilvdntartasba bejegyzett 
adatoknak megfelelben mukddtethetb.

Az eljaras sor6n elj^rasi koltsdg nem keletkezett,

A hatarozat a kbzldssel vdglegesse v6lik.

A hatarozat blrbsdgi felulvizsgSlata a Fovarosi Kozigazgatdsi ds MunkaOgyi Birdsaghoz clmzett 
keresetlev6lben kezdem6nyezhetd.
A keresetlevelet a vitatott kdzigazgatasi ddnt6s kozlhsetd! szamltott harminc napon belGl kell az else 
fokon eij6rt kdzigazgatasi szervn61 benyujtani.
A jogi kdpviseld nblkul eljdrd iigyf&l a keresetlevelet, tov6bb6 minden egyeb beadvdnyt, okirati 
bizonyltekot es ezek mellekietei (a tovabbiakban egyutt: beadvany) valasztasa szerint elektronikus uton, 
a https.7/e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldaton tatelhatd IKR rendszer haszn&ataval is benyujthatja 
az elsbfokd kdzigazgatasi dbntdst hozd szervndl.
A jogi k6pviselb ndlkiil eljdrb ugyf6l a keresetlevelet vSlasztesa szerint jogszabalyban meghatarozott 
nyorntatvSnyon is elbterjesztheti. A jogi kfcpviselb ndlkOI eljSrd Ugyfei a nyomtatv&nyt a megyei, fovdros: 
kormSnyhivatal j6r6si/fdv6rosi kerdleti hivatal^tdl szerezheti be, ahol a nyomtatvdny kitdlfes6hez jogi 
segltsfegnyujtSs is k^rbetd
A jogi kbov'selbvel eljSrb Ogyfei az DriapbenyOjtSs temogatesi szolgaltatas Ig6nybev6tel6vel koteles 
benyujtani a birdsSgi felblvizsgSlati k6relmet az elsdfokb kdzigazgatasi ddntest hoz6 szervnet a 
hatarozat kdzl6s6fdl szSmitott 30 napon belOI.
Ha tdrvdny eltdrden nem rendelkezik, a keresetlev6l benyujtes^nak a kbzigazgatSsi cselekmdny 
hat^lyosulSsara halaszto hatalya nines.
A birosag a kdzigazgatasi jogvltat kdzigazgatasi perben blrdlja el.
A kbzigazgatesi per illetdkkoteles. Pervesztds esetdn feiperes koteles Budapest FdvSros 
Kormanyhivatala koltsegeit megteriteni.

kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A Jdzsefvdrosi Szabadidds Egyesulet (1086 Budapest, Szuz u. 5*7. 111/23.), mint a Varosi Tanoda (1088 
Budapest, Szentkirdlyi u. 7. II. emelet) fenntartdja, az Altala mdkddtetni klvdnt gyermekek esdlyndveld 
szolgdltatasai kbrdbe tartozd tanoda szoigaitatbi nyilvdntartasba tdrtdnb bejegyzdse irAnt kdrelmet 
nydjtott be a mOkdddst engeddlyezd szen/hez.

A szociAlis, gyermekjdleti 6s gyermekvedelmi szoigaltatok, intezmdnyek es hdldzatok hatosag; 
nyiivAntartasardi 6s eilendrzdsdrdl szdld 369/2013. (X. 24.) Kormanyrendeiet (tovdbbiakban: Sznyr.) 18.§ 
(1) bekezddse eidirja, hogy a fenntartdnak az engeddlyes bejegyzese itanti eljdrdsban a kerelmdhez 
csatolni kell az 5. szdmu melidklet szerinti iratokat (szakmai program, azon szemdlyeknek, akikkei a 
jogszabAlyban eldfrt kdtelezd tetszdmfeltdteleket teljesltik a szakkdpesltdset bizonyitd okirat masolatat, a 
fenntartdnak 6s a kdtelezden alkalmazandd szemdlyeknek az egybehangzd nyilatkozatat, amelyben 
kijelentik, hogy az adott munkakdrre eldlrt kdtelezd letszdmfelteteiek teljeslt6se 6rdek6ben 
kozalkalmazotti jogviszonyi, munkavtszonyt, illetve munkavdgzdsre iranyuid egy6b jogviszonyt 
Idtesltettek, a Gyvt. 10/A. § (1) bekezd6s szerinti nyiiatkozatot, az engeddiyes clme szerinti ingatlan 
hasznAlati jogclmet igazold irat masolatat, a biztosltd igazolasat arrdl, hogy a szoigdltatas koreben 
okozoltkAr megtdrltdsdre feleldssdgbiztositasi szerzdddssel rendelkeznek).

A mGkdddst engeddlyezd szerv az aitalanos kozigazgatfisi rendtartesrdl szdld 2016. dvi CL. tdrvdny (a 
tovdbbiakban: Akr.) 36. § (2) bekezd6se aiapjdn ellendrl^e a fenntartd btrosagi adatait. Az Egyesulet 
bejegyzett tev6kenys6gei kdzbtt szerepel a tanoda mOkddtetdsdhez jelenleg szuksdges tevekenyseg. 
(Felhlvom a Fenntartd figyelmdt, mivel a tanoda bejegyzdse ds ellenbrzdse az oktatdsi terOletrdl a 
gyermekvedelmi teruletre kerult jogszabaly vdltozas miatt, fgy javasolt az Egyesulet tevekenysegi kbret 
kibbvfteni a gyermekek esdlyndveld szolgAltatasaival.)

A mukdddst engeddlyezd szerv ellendrizte tovdbbd a Nemzeti Add- 6s Vamhivatal altal vezetett 
koztartozAs mentes adatbazisban a fenntartd adatait, s megaliapitast nyert, hogy a fenntartd abban 
szerepel, azaz koziartozdsmentes.

A gyermekek esdlyndveld szoIgdltatAsainak szakmai feladatairdl 6s mtfkOddsOk feltdteleirfil szdld 
40/2018. (XII. 4.) EMMI rendeiet (tovdbbiakban: 40/2018. EMMI rendelet) 2. §-a szerint a gyermekek 
esdlyndveld szolgditatasaira a szemdlyes gondoskoddst nyujtd gyermekjdldti, gyermekvddelmi 
tntdzmdnyek, valamint szemdlyek szakmai feladatairdl ds mukddesOk feltdteleirdi szdld 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet (a tovabbiakban: NM rendelet) I. Fejezetdben es a II. Fejezet 1. Cimeben foglaltakat kell 
alkaimazni.

Az NM rendelet 3/B. § (1) bekezdese szerint az egyhazi fenntartasu es a nem dllami fenntartasu 
gyermekjdleti, gyermekvddelmi szolgdltato, intezmeny eseten a fenntartdnak foiyamatosan rendelkeznie 
kell a szolgAltatd tevdkenysdg kbreben okozott kar megteritesdre kOtatt, hatalyos feleldssdgbiztositasi 
szerzdddssel.
A fenntartd becsatolta a feielbssegbiztositasi kdtvdnyt, mely alapjdn a miikOddst engeddlyezd szerv 
megallapitotta, hogy a fenntartd rendeikezik az NM rendelet 3/B, 5 (1) bekezdesdben meohatdrozott 
feleldssddbiztosltasi szerzdddssel.

A fenntartd a kerelmdhez csatoita a szolgaitatAs szakmai programjat 6s annak melldkleteit.

Az Sznyr, 2O.§ (2) bekezdds a) pontjaban fogialtak alapjan, ha az engeddlyes bejegyzese irdnti 
eljAtasban a szakmai program megfeleldsdgdnek kdrddsdben szakertb kirendeldse szOksdges, a 
miikoddsl engeddlyezo szerv a Szocidlis 6s Gyermekvddelmi Fdigazgatdsdgot, mint mddszertani 
intezmenyt rendeli ki. A fenntartd a 16.000 Ft szakdrtdi dfj befizetdsdrdl szdld igazolAst csatoita a 
kerelmehez.

ArnUkOdest engeddlyezd szerv a BP/0502/01059-6/2019 szamu vegzesevel a szakmai program
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megfeletes6g6nek meg6llapltesa 6rdek£ben a SzoctSlis 6s GyermekvOdelrni FOigazgatbsSg MPdszertani 
FoosztaiySt, mint mbdszertani intezm6nyt kirendelte.

A Szoci6lis 6s GyermekvOdelmi Fbigazgatesag Mddszertani Fbosztaiya a 2019. majus 31-en kelt 
SZGYF-IKT-9362-1/2019 iktatdsz6mu leveldvel megkGldte a szakdrtdi v6lem6ny6t a mGkodest 
enged6lyez6 szerv rdszere. melyben Osszegz6sk6nt megSHapitotta, hogy „a nyujtani klvant tanoda 
szolgaltatas szakmai programja alaki es format szempontbol rdszben tartalmazza a jogszabalyban 
meghat^rozoH kotelezb elemeket.
A szakmai terv szerint a tanodSt mOkOdletni kMnd egyesulet a 40/2018, (XII.4.) EMMI rendelet 
elblr6sain6l komplexebb, bovebb feladatdrtelmezds szerint klvSnja seglteni a tanoddt rendszeresen 
ig6nybe vevd gyerekeket es csatedjaikat Fontes lenne az egyesulet tevdkenyseget, az altala biztosltott 
segUs6snyujt6si form^kat (p6ldaul adomanyosztes, csatedgondoz&s, csatedterapia) elv^lasztani a 
tanoda szolgaltatestdl, 6s a tanoda kereteben vegzett tevekenysegeket tanoda-specifikusan 
megjeleniteni. Az egyesulet tamogathatja a csaiadokai, a tanoda szolgaltatason klvul masfajta 
segits6geket is nyujthat a tanoda szolg6ltatest igenybe vevd gyerekek 6s szQleik szSrrtera, azonban ezt 
a kompetenciahatArok betartSsa v6gett a tanoda szolgaltatas keretein klvul, azon fetul teheti. Fontes 
lenne a szakmai programban ezt a kiilbnbsegteteli karakteresen megjeleniteni.

A dokumentum sok 6rt6kes szakmai tartalmat hordoz magdban, kiemelendd, hogy az elmOleti 
alapozasra is tbrekedtek. Ahhoz, hogy a szakmai program meggyOzben mutassa be azt, hogy a 
tanod6ban folytatott szakmai munka minden tekintetben professzionalis, a jogszabSlyi etelr£soknak is 
megfeielO, szbksfeges lenne a szakvOtemenyben jelzett pontokon a szolgaltatas nyujtfisanak formats 
kereteit tartalmazd inform6ci6kkal kiegeszlteni a dokumentumot.

A szakmai tartalom teijesebbe tetele 6rdekeben sziikseges a jelzett hianyossagokat pdtolni. A 
dokumentum OtdolgozOsa sor6n a Gyvt. 6s az NM rendelet eldir6sain Ml Ukent a 40/2018. (XII.4.) EMMI 
rendelet a gyermekek esdlynOvelb szoigaltatdsainak szakmai feladatairol 6s mOkddPsUk felt6teleirdl 
etelrdsait keli szem etett tartani.
Amennyiben a kirendeib ha16s6g meglt6!6se aiapjhn a jelzett hi6nyoss6gok pottesa a KormOnyhivatal 
kontrolljaval ellendrizheto, ujabb szak6rtdi vizsgalat elv6gz6s6t nem tartom szGks6gesnek.”

A Fenntartd az eljdrds sorAn a szakdrtdi v6lem6ny figyelembev6tel6vel javitotta a szolgaltatds Szakmai 
pcogramjdt, s megkUldte azt az engeddlyezd hatesag sz6m6ra.

A Fenntartd kerelm6hez mellekelte az ingatlan haszn^lati jogcimet bizonyito okirat - a 2019. 6prilis 23-an 
kelt Helviseahasznalati meoallapodis - m6solat6t.
A becsatolt Helyis6ghaszn6lati szerzbd6s szerint a Fdv6rosi Roma Oktatdsi 6s Kulturalis KOzpont (1086 
Budapest. Szentkir6iyi u. 7.) helyet biztosit a tanoda megval6su!6s6nak.
A Hivatal a lekert tuiajdoni lap alapjan megallapitotta, hogy a hasznalatba add az ingatlan tulajdonosa.
Tekintettel arra, hogy a hasznSlati szerzOdest a felek hatbrozott iddre kOtettek, ez6rt az engeddlyes 
bejegyzesenek hataiya a rendelkezb r6szben foglaltak szerint left meg6llapltva.

A 40/2018. EMMI rendelet 16. §. (1) bekezd6s ertelmdben a tanod£nak meg kell felelnie "a letesitesi, 
haszndlati 6s 0zemeltet6si t0zv6delmi etelrSsoknak, amelyet a tanoda vagy a tanodSnak helyet 
biztositO integr6lt t6r helye szerint illetekes tdzv6delmi hatds6g - a fenntartd kdresdre - 6llapit meg es 
fevente ellenbriz
A Hivatal az egyes k0z6rdeken alapu!6 kenyszerite indok alapjan elj6r6 szakhatbsSgok kijelOI6s6rdl 
szolb 531/2017. (Xfi. 29.) Korm. rendelet 1. sz6mu melleWet 15. pontja alapj&n megkereste a F6v6rosi 
Katasztrdfavedelmi Igazqatosaq Koz6p-pesti Katasztr6fav6delmi Kirendeitsdq6t.

Felhlvom a Fenntartd Jozsefvarosl Szabadidos Egyesulet figyelmet az iddzett 40/2018. EMMI 
rendelet 16. §. (1) bekezd6seben foglaltakra, miszerint a fenntartd events kbteles megkeresni az 
iileKkes tuzvedeimi hatdsSgot, s kerni a hasznalati 6s 0zemeltet6si tuzvedelmi eloirssok 
megvatosu&sSnak etiendrzesat. A Kormanyhivatal hatdsSgi eUenbrz6s kereteben fogja ennek
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teljesul6s6t vizsgalni,

Budapest FCwaros Korm£nyhivataia 2019. 08. 29-en helvszi'ni szemlet tartott epiileteben A 30 
n6gyzetm6ter alapterutett tanoda rendelkezik a 40/2018. EMMS rendelet 16. §. (2)-(3) bekezdeseben 
el&lrt helyis6gekkel. Biztosltott a dolgozdi es a nemenkenti WC, kdzmosdsi lehetbsbgge), valamint a 
teakonyha. A megfelelb butorok, informatikai eszkbzbk, valamint fejlesztd jStfekok a helyszlnen 
megtalalhatdk.

A k^relemhez csatolt dolgozdi nyilatkozatok es vegzettseget igazolo dokumentumok alapjdn a tanoda 
szemdlyi feltdtelei megfelelnek a 40/2018. EMMI rendelet 15. §. Sltal eldlrt kdpzettsegi eldlrasoknak ds 
Idtszdmnormdnak.

Az Sznyr. 50/A. § (1) bekezdese szerint:

"50/A. § (1) A fenntarto 2019. junius 30-dig koteles kferelmezni a 2018. december 31-6n mtikbdb 
tanoddjdnak a bejegyzdsdt a szolgSItatdi nyilvSntartbsba. Ha a kbrelmet hatdriddben benyujtj^k,
a) az elj£r£s befejezdsdig ugy kell tekinteni, mintha a tanoda vdglegessd v&t dontdssel be lenne 
jegyezve a szoigaltatdi nyilvdntartdsba azzal az eltdrdssel, bogy a tdmogatd szolgaltat^s ds a kbzdssegi 
elldtdsok fmanszirozasanaK rendjSrbl szbld kormdnyrendelet szerinti fmanszfrozdsi szerzddds e 
rendelkezds alapjdn nem kothetd meg,
b) a tanodat 2019. januar 1 -jei hatellyal kell bejegyezni, feli&ve, hogy a bejegyzds feltdteleinek megfelel."

A JdzseMrosi Szabadidbs Egvesulet. mint a V^rosi Tanoda fenntartoja 2019. Sprilis 30-an nyujtotta be 
bejegyzbsi kbrelmbt, igy eleqet tett a icoszabhlvi elbir^snak.

A benyujtott dokumentumok, a helyszinl szemle, valamint a szakmai vblembny vlzsg&ata alapj^n 
Budapest FbvAros KormSnyhivatala a rendelkezd r&zben foglaltak szerint dbntbtt, s 2019. januAr 
1-tol a Varosi Tanodat bejegyezte a szoigSItatbl nyllvdntartdsba.

A Korm^nyhivatal hatarozatanak jogalapja a hivatkozott jogszabalyhelyek, valamint az Akr. 43. § (4) 
bekezdese, valamint a 8O.§ es 81 .§ (1) bekezdGse.

A kormanyhivatai haUskbre az Sznyr. 3. § (1) bekezd&sen, az Hiet6kessege a 4. § (1) bekezdesen 
alapul.

Az engedelyes szolg£ltatdi nyilvdntartdsba tbrt^nb bejegyz6s£rbl a Sznyr. 17.§ valamint 22. § alapjdn 
gondoskodott a Korm&nyhivatal, mig annak tartalmSt a Sznyr. 6.§ (1) bekezdese haterozza meg.

Az eljar^s kdlts6g-6s illetekmentessegdt az illeteKrbI szbib 1990. 6vi XCIII. tbrv^ny 33. § (2) bekezd^s 
43. pontja blztosltja.

A jogorvoslathoz valb jogrbl Akr. 112.§ rendelkezik. A blrbsSgi felolvizsgaiat Iehetbs6g6t az Akr. 114. § 
(1) bekezdbse biztositja, mellyel kapcsolatos hatSskort a kbzigazgatasi perrendtartasrblsz6ld2017.6vt I. 
tbrvbny 12. §-a, 13.§ (3) bekezdes a) pontja, a kereset beadds^val kapcsolatos szabSlyokat a 37. §-a, 
39. § (1) bekezdese &lapitja meg.

Az elekironikus 0gyintez6srbl az elektronikus Ugyinlhzfes 6s a bizalmi szolgSitatasok SltalSnos 
szabdlyairol szblo 2015. 6vi CCXXII. tbrveny 9. § (1) bekezdes, 10.§-a alapjan adtam Uj6koztatast.

Budapest, 2019. augusztus 30.
dr. Gybrgy Istvan korm^nymegbizo'i megbizasabol:

___l Ji <.£_<■ .

Kulcsarne dr. Schnell EU 
szoci^lis szakdgyintdzb

A
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Az v6az6sr0i 6rtesOI:

1 .) JdzseMrosi SzabadidPs EgyesOlet 1086 Budapest, SzOz u. 5-7 m/23.
2 .) Varosi Tanoda (1088 Budapest, Szentkiralyi u. 7, II, Iph. II. emelet.)
3 .) Irattar

A v6gleqess6 v6feis ut£n elektronikus ufpn:

1 .) Budapest FPvaros VIII. KerQleti Onkormanyzat jegyzdje
2 .) SzoctSlis 6s Gyermekv6delml FWgazgatos&g ( )into@szovf.Qov.hu
3 .) Magyar Allamkincstar Budapest! es Pest Megyei igazgatosag ( )ahi.kmnQ@allamkincstar.oov.hu
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PALYAZATIFELHIVAS

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzata Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga 239/2021. (X.06.) szamu hatarozata alapjan nyilvanos, 
egyfordulos palyazatot hirdet a tulajdonat kepezd Budapest VIII. kerulet, Nemet utca 14. 
szam alatti 34915 helyrajzi szamu, iskolaeptiletben talalhato, 331 m2 alapteriiletu, foldszinti 
utcai bejaratu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara.

A Kiiro jogosult a versenyeztetesi eljarast annak barmely szakaszaban indokolas nelkiil 
visszavonni, es errol koteles hirdetmenyt kifuggeszteni. A versenyeztetesi eljaras visszavonasa 
eseten - amennyiben a dokumentacidt az ajanlattevd ellenertek fejeben kapta meg - a Kiiro 
koteles az ellenerteket visszafizetni, ha az ajanlattevd a dokumentacidt visszaadja. A palyazati 
dokumentacio ellenerteket a Kiiro ezen kiviil semmilyen mas esetben nem fizeti vissza.

1. A palyazati kiiras adatai 

A palyazat kiirdja: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi
Onkormanyzat
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A palyazat Bonyolitoja: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
(1084 Budapest, Or u. 8.)

A palyazat jellege: nyilvanos egyfordulos palyazat

A palyazat celja: Berbeadas

A palyazati dokumentacio ara: 20.000,- Ft + AFA

atutalassal fizetendo a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. OTP BankNyrt.- 
nel vezetett 11784009-22229762 szamu 
szamlajara (megjegyzes rovat: helyiseg 
cime, megvasarld neve (szervezet neve))

A palyazati dokumentacio megvasarlasanak 
helye, ideje: palyazati dokumentacio aranak atutalasa 

utan, az atutalasi bizonylat bemutatasat es a 
kepviseleti jogosultsag igazolasat kovetoen 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Kereskedelmi celu Berbeadasi Iroda 
1084 Budapest, Or u. 8.1, emelet
2021. oktober 14-tdl iigyfelfogadasi 
iddben

Az ajanlati biztositek osszege: brutto 427.227,- Ft.
Az ajanlati biztositek befizetese csak 
magyar forintban teljesitheto, ertekpapirral, 
garanciaszerzddessel, zalogtarggyal nem 
helyettesithetd.

Az ajanlati biztositek befizetesenek modja: atutalas
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Szamlaszam: a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
OTP Bank Nyrt.-nel vezetett 11784009- 
22229762 szamu szamlajara

Az ajanlati biztositek befizetesenel a kbzlemeny rovatba a kovetkezot kell beirni: ajanlati biztositek

Az ajanlati biztositek befizetes beerkezesenek 
hatarideje: 2021. oktober 27. 2400 oraig

A palyazat leadasanak hatarideje: 2021. oktober 28. 1400 oraig

A palyazattal kapcsolatban tovabbi informacid

kerhetd: Helyiseggazdalkodasi Iroda

Tel.: 06 1 216 6962 mellek

A palyazattal erintett ingatlan megtekinthetd: 2021. oktober 14. es 2021. oktober 27. 
kozott elozetes egyeztetes szukseges a 
Budapest VIII. kerulet, Tavaszmezd u. 2. 
szam alatti Irodaban, vagy a 06 1 210 4928, 
210 4929 telefonszamokon

A palyazat bontasanak varhato idopontja: 2021. oktober 28.1400 oratol
A palyazatok bontasanak helye: 1084 Budapest, Or u. 8. I. emelet. Az

ajanlattevo a palyazat bontasan jelen lehet.

A palyazat eredmenyet megallapito szervezet: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga

A palyazat elbiralasanak hatarideje, es a 
varhato eredmenyhirdetes: 2022. januar 31.

2. A palyazattal erintett ingatlan

Cime: Budapest VIII. kerulet, Nemet u 14
Helyrajzi szama: 34915
Megnevezese: egyeb helyiseg
Alapteriilete: 331 m2
Minimum netto berleti dij: 112.133,- Ft + AFA/honap
Ajanlati biztositek osszege: 427.227,- Ft

Kiiro kikoti, hogy a palyazaton csak legalabb egy eve bejegyzett es mukodo, 
onkormanyzati feladatokat es celokat ellato szervezet vehet reszt, amelyek:

- az egyesulesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek 
mukodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny hatalya ala tartozd 
civil szervezet

- vagy a lelkiismereti es vallasszabadsag jogarol, valamint az egyhazak, 
vallasfelekezetek es vallasi kozossegek jogallasarol szolo 2011. evi CCVI. torveny 
hatalya ala tartozd egyhaz



- Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzattal kbzszolgaltatasi 
szerzodeses kapcsolatban allo szervezet

Kiiro kikoti, hogy a szervezet ervenyesen akkor palyazhat, ha a szervezet a sajat 
profiljanak megfelelo, a keriilet szamara is hasznos feladatokat vallalnak, hozzajarulva 
Jozsefvaros fejlodesehez, a kulturalis-es kozdssegi elet szinesebbe tetelehez.

Kiiro kikoti, hogy az ingatlanra csak olyan ajanlat adhato be, amely tanoda (gyermekek 
eselyndvelesi szolgaltatasa) tevekenyseg vegzesere vonatkozik.
Kiiro kikoti, hogy palyazonak a kozmuvek iizemkepessegenek allapotat feliil kell 
vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.
Kiiro kikoti, hogy a szerzodes hatarozott iddre jon letre, a szerzodes megkoteset koveto 5 
evig, amely legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 5 evig meghosszabbithato.

Kiiro kikoti, hogy berleti dij kedvezmeny biztosithato a szervezet reszere, amely a berleti 
szerzodes megkoteset koveto egy ev elteltet koveto honap elso napjatol jar, a kovetkezo ev 
majus 31. napjaig. A kedvezmenyes berleti dij osszege a helyiseg utan fizetendo kozos 
koltseg osszege lehet. A kedvezmeny elbiralasarol a tulajdonosi jogokat gyakolro bizottsag 
a 264/2021. (V.20.) szamu hatarozatban foglalt eljaras szerint dont.

Kiiro kikoti, hogy a nyertes palyazonak teljesitenie kell a tovabbiakat:
1. honlapjan, sajtomegjelenesein tamogatokent feltunteti az Onkormanyzatot,

2. a nyilvanos esemenyeirol (fogadd ora, gyules, rendezveny, tanacskozas, stb.) 
elektronikus uton ertesitest, meghivot kiild az Onkormanyzatnak. A teljesites 
helyerol a berbeado szervezet evente, legkesobb a targyev januar 31. napjaig 
tajekoztatja a szervezeteket.

3. minden ev februar 28. napjaig benyujtja be a targyevre vonatkozd szakmai tervet, 
amelybol megallapithato, hogy milyen esemenyeket tervez az ev soran megrendezni, 
illetve a berlemenyben milyen allando tevekenyseget vegez. A szakmai tervet a 
264/2021. (V.20.) szamu hatarozat 2. szamu melleklete szerinti tartalommal es 
formaban sziikseges benyujtani.

4. a targyev februar 28. napjaig benyujtja az elozo evi tevekenysegerol szolo 
beszamolot a 264/2021. (V.20.) szamu hatarozat 1. szamu mellekelte szerinti 
tartalommal es formaban.

5. a helyisegben az alapszabalyaban megjelolt celoknak megfeleloen a berbeadaskor 
engedelyezett tevekenyseget folyamatosan folytassa.

Kiiro kikoti, hogy amennyiben a fenti felteteleket a nyertes palyazo nem teljesiti, a berleti 
szerzodes felmondasra keriil.

Kiiro kikoti, hogy a berleti jogviszony idotartalma alatt a berlo berbeszamitassal nem 
elhet.

Kiiro kikoti, hogy a palyazat mellekletekent a 264/2021. (V.20.) szamu hatarozatban 
foglalt szakmai tervet be kell nyujtania a megfelelo tartalommal es formaban.

3. A palyazat celja, tartalma
A berbeadasra keriilo nem lakas celjara szolgalo helyiseg a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat kizarolagos tulajdonat kepezi, berbeadasukra a nemzeti vagyonrol 



szolo 2011. evi CXCVI tv., a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) szamu onkormanyzati rendelet, 
a Kepviselo-testulet 45/2019. (11.21.) szamu hatarozata (Versenyeztetesi szabalyzat), es az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet vonatkozik.

A Kiiro a 2. pontban korulirt helyiseget adja berbe a nyertes ajanlattevo reszere hatarozott 
iddre, 5 evre, amely 5 evvel egy alkalommal meghosszabbithato.

A berleti szerzodesben foglalt berleti dij evente, az adott ev januar 1-tol a KSH altal kozzetett 
elozo evi inflacios index mertekevel emelkedik, amennyiben a berleti dij kedvezmenyre a 
szervezet nem jogosult. A berleti dij emelkedesenek elso idopontja 2022. januar honap. A 
januar havi emeles osszege februar honapban kerul szamlazasra.

A helyiseg berleti dija a 2. alatt talalhatd. A berleti dij 2. pontban foglaltak eseten a kozos 
koltseg osszegere csokkentheto. Kiiro ovadek megfizeteset koti ki, melynek merteke a havi 
brutto berleti dij haromszorosa. Az ajanlati biztositek osszege az ovadek osszegebe 
beszamitasra kerul.

Kiiro kikoti, hogy a berleti szerzodes hatalyba lepesenek feltetele kdzjegyzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalo nyilatkozat alairasa, melynek koltseget a Berio viseli.

A helyiseg atalakitasa, atepitese. felujitasa esetere is a fent hivatkozott jogszabalyok az 
iranyadok, melyhez a berbeado neveben a tulajdonosi hozzajarulast a tulajdonosi joggyakorlo 
adja ki a munkalatok megkezdese elott. Eszerint a helyisegben folytatni kivant tevekenyseggel 
kapcsolatban a helyiseget magaban foglalo tarsashaz es az engedelyezd hatosagok, 
szakhatosagok, es koziizemi szolgaltatok nyilatkozatait a berldnek kell beszereznie. A 
berbeadas soran az Onkormanyzat nem szavatolja, hogy berld a helyisegekben az altala kivant 
tevekenyseget folytathatja.

A Kiiro kikoti, hogy jogosult a palyazatot eredmenytelennek nyilvanitani, amennyiben olyan 
tevekenyseg vegzese erdekeben torteno berbeveteli ajanlat erkezik, amelyet az Onkormanyzat 
nem preferal, tovabba jogosult a palyazat eredmenyet a helyisegben vegzendo tevekenyseg 
tekinteteben a benyujtott ajanlattol elterd feltetellel megallapitani.

Budapest, 2021. oktober 13.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
neveben eljaro
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