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Tiszta és zöld



Intézkedési tervünk:
 

Ivókutak számának növelése
Lakossági igényfelméréssel egybekötve, közösségi terekre, játszóterekre,
főbb utcákra. kerékpáros közlekedési útvonalak mentén ivókutak
kihelyezése és működtetése.

Füvészkerti belépők támogatása
Jelenleg is futó projekt fenntartása és kibővítése. A tankerülettel szorosan
együttműködve iskolásoknak is biztosítani az ingyenes füvészkerti
belépőt.

Zöld Bölcsőde Program I. Ütemű támogatása
A bölcsődei játszókertek területén belül a kisgyermekek számára elérhető
magasságú fából készült magaságyások beszerzése felállítása

A kihívás:
Józsefvárosban az egyik
legalacsonyabb az egy
főre eső zöldfelületek
aránya, és igen rosszak a
légszennyezettségi
adatok. Az egészség
életút-logikára épülő
megközelítései
rámutatnak, hogy a
felnőttkori egészség-
kilátásokat és jóllétet
alapvetően határozzák
meg azok a környezeti
tényezők, amelyeknek az
egyén és a közösség
gyermekkorában van
kitéve. 

Már zajló programok:
Zöldfelületek kialakítása

Zöld ovik
EduLab

Zöld bölcsik
Környezetbarát közlekedés

Városfejlesztés
Józsefváros legszebb biciklije

Gasztroedukáció



Aktív és játékos



Intézkedési tervünk:
 

Dankó utcai sportudvar újranyitása és fejlesztése
2023-ra a Dankó utcai sportudvart megnyitni a kerületi
lakosok számára. Funkció bővítésekkel (mászófal (ZigZag),
focipálya, pingpong asztalok, tűzrakóhelyek stb.) egy
komplex sportudvar és rekreációs hely biztosítása minden
korosztály számára.

Vizes játszótér kialakítása és párakapuk
létesítése, működtetése 
Vizes játszótér kialakítása a Mátyás téren.
Párakapu kihelyezése a következő helyekre: FiDo Közösségi Tér
Lakossági igényfelméréssel egybekötve, közösségi terekre, főbb
utcákra párakapuk kihelyezése és működtetése.

A kihívás:
A játék alapvető jelentőségű a
gyerekek fejlődése és jólléte
szempontjából. A városi
környezetben felnövő
gyerekeknek gyakran a
napirendjük és fizikai
környezetük és akadályt jelent a
játék szabad megélésében. A
játékhoz való hozzáférést
ráadásul nem csak a játszóterek
számában kell mérni, hanem
abban is, kiszolgálnak-e minden
korosztályt, negyedet, kreatív
érdeklődést. Ebből a
szempontból fontos a gyerekek
perspektívájának alkalmazása a
városfejlesztésben.

Már zajló programok:
Játszótér-felújítások

Játszóutcák
Gyerekprogramok
Sportegyesületek

Kesztyűgyár-programok
FiDo Közösségi Tér

 



Biztonságos és
megtartó



BÉKÉS ISKOLÁK, NYUGIS OVIK 
JSZSZGYK PROGRAMOK (BŰNMEGELŐZÉSI
PROGRAMOK) TÁMOGATÁSA
KERÜLETŐRÖK KÉPZÉSE
UNICEF-EGYÜTTMŰKÖDÉS
GYERMEK-PÉLDAKÉPEK ÜNNEPLÉSE,
KITÜNTETÉSE

Intézkedési tervünk:
 

A kihívás:

Biztonság alatt nem csak a vélt
vagy valós közbiztonsági helyzet
alakulását értjük - amely
egyébként javul Józsefvárosban.
A biztonságérzet részét képezik
mindazok a helyek és szituációk,
amelyekben a gyerekek
biztonságban kell, hogy érezzék
magukat. Idetartozik a
bántalmazás, online zaklatás,
családon belüli erőszak, a közúti
és közlekedési biztonság, a
közbiztonsággal kapcsolatos
vélekedések, a fiatalokat
leginkább érintő kockázatok
megelőzése. 

Már zajló programok:
JSZSZGYK bűnmegelőzési programjai

Együttműködés a rendőrséggel
FiDo programjai

Együttműködés a nők és gyerekek elleni erőszak ellen
Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési

Rendszer
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány

Új Gyermekek Átmeneti Otthona
Közlekedésbiztonság

 
 



Bevonó
és megmozgató



Intézkedési tervünk:

Gyermekönkormányzat:
Minden kerületi gyermeknek és fiatalnak van lehetősége hallatni a hangját;
szükségleteit és szempontjait. A helyi szakpolitikák, programok,
költségvetések és döntések kialakításakor ezeket figyelembe veszik. A
gyermekek és fiatalok által alakított érdekképviselet, ahol a
résztvevők számára személyes hozadék az
önkormányzatiság megismerése, a demokratikus működési
formák és eljárások kitalálása, begyakorlása és elsajátítása.
Önkormányzatunk helyet és időt biztosít a gyermekeknek
és fiataloknak, hogy beleszólhassanak az őket érintő
dolgokba és képviselhessék a kerületben élő többi gyermeket és fiatalt.

Mentorprogram:
A mentorálás egyik célja, hogy a fiatalok egymástól tanulhassanak, a másik
célja pedig, hogy a fiatalok szakemberektől sajátítsák el a tudást. Az egyik cél,
hogy egyetemisták legyenek patrónusai a középiskolásoknak. A másik cél
pedig, hogy középiskolások patronáljanak általános iskolásokat.
 A tanulástámogatáson túl a szabadidő megfelelő eltöltésében, hobbik
ajánlásában, sportolási és életvezetési tippekkel is segítik egymást.

A kihívás:

Ma Józsefvárosban nem
léteznek a gyermekeket érintő
témákra szakosodott konzultatív
fórumok, amelyek a különböző
célcsoportokat (gyerekek,
szülők, szakemberek) akár
külön-külön, akár együttesen
bevonnák a döntések
előkészítésébe. A gyermekek
bevonására olyan, a koruknak
megfelelő technikák
kidolgozására van szükség,
amely egyben arra is megtanítja
őket, hogy mire alkalmas, és
mire nem a bevonás. 

Már zajló programok:
Gyermekrészvételi gyakorlatok

Közösségi terek
Konzultációs felületek gyerekeknek

Kerületi táborok
Önkéntesség

 
 



Gyarapodó és okos



Intézkedési tervünk:

Múzeumpedagógia
Kerületben élő óvodásoknak és iskolásoknak, óvodán és iskolán kívüli
tudásátadás és ismeretterjesztés, játékos módon. Havonta legalább egy
múzeumpedagógiai foglalkozás.

Olvasás népszerűsítése
Olvasás népszerűsítése minden korosztály számára. Újabb Gyerek
KönyvMegállók létrehozása, rendszeres mesefelolvasás a
játszótereinken. Kerületi fiataloknak könyvvásárlás vagy könyvvásárlási
utalvány ajándékozása tanév végén. Új mesék kihelyezése köztereinkre
és Infopontjainkra.

A kihívás:

A józsefvárosi gyerekek körében
magas a lemorzsolódás, a
kompetenciaméréseken (bár nagy
szórással, de) gyakran az országos
átlag alatt szerepelnek, a kerületi
oktatási-nevelési intézményekből
való elvándorlás és ezzel együtt a
szegregáció spontán
kialakulásának kockázata szintén
magas. Miközben a közoktatás
biztosítása nem önkormányzati
feladat, olyan kezdeményezésekre
van szükség, amelyek a fenti
folyamatoknak legalább
ellentartanak, vagy ellensúlyozzák
azokat.

Már zajló programok:
Befogadó ovik

Kesztyűgyár Közösségi Ház
Biztos Kezdet Gyerekház

Ösztöndíjak
Óvodafelújítások

 



Egészséges
és aktív



Intézkedési tervünk:

Fogkefe- és fogkrém program
Elsősegélynyújtó és allergiás reakciókat felismerő
továbbképzések szervezése
Nem önkormányzati intézményekbe autoinjektorok
beszerzése
Egészségfejlesztő programok gyerekeknek
Szoptatás támogatása a családok részére
Gasztroedukációs program

A kihívás:

Az egészségesebb gyermekkor
megteremtéséhez különösen
fontos, hogy kialakít-e az
Önkormányzat olyan környezetet,
amely az egészséget támogató
tevékenységekre ösztönöz. Ezért a
városfejlesztési beavatkozásoknál
fontos szempont, hogy mennyiben
támogatják azok a gyerekek szabad
levegőn történő mozgását. Ezen
túlmenően azonban a józsefvárosi
gyerekek egészségét a
szegénységből származó
környezeti kockázatok is
károsíthatják. Itt egyrészt a
szociális támogatások folyamatos
szinten tartása és emelése,
másrészt az egészséges étkezés,
egészséghez kapcsolódó
gyakorlatok (fogmosás, higiénia,
megelőzés) és tájékozódás
támogatására van szükség. 

Már zajló programok:
Allergia megelőzése

Mentálhigiéné
Szakpszichológus

Bölcsődei programok
Drogrprevenció

Gyümölcs-zöldség program
Gyermekorvosi ellátás

Gyereksport
Védőnők egészségfejlesztése

 


