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19... J’.fS. .•.. .sz. napirend
ELŐTERJESZTÉS

a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2022. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Javaslat a szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak elfogadásáról és 
javaslattételről a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság részére

Előterjesztő: Nemes Gábor István ügyosztályvezető
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely Humánkapcsolati Iroda
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1. számú melléklet a civil szervezetek 2021. évi beszámolói, 2022. évi tervei

Tisztelt Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján, az alábbi szervezetek megküldték a 2021. évi 
beszámolót és 2022. évi szakmai tervet az általuk kedvezményesen bérelt helyiségek további bérlése érdekében.

A Képviselő-testület 264/2021. (V.20.) határozata alapján újra szabályozta az Önkormányzati feladatokhoz és célokhoz 
kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére történő bérbeadást. Az új szabályozás az elfogadást követően 
megkötött bérleti szerződésekre lesz érvényes. A már megkötött szerződésekre, így a jelen előterjesztésben szerepelő 
szervezetekre a szerződésükben lefektetett szabályozás vonatkozik, így ezen beszámolókat a régi 248/2013. (VI. 19.) 
számú Képviselő-testületi határozat szerint kell elbírálni.

A beszámolókat és szakmai terveket az előterjesztés melléklete tartalmazza.

1. ANagycsaládosok Józsefvárosi Egyesületea Budapest VIII. kerület, Kálváriatér22. sz. alatti 5 7 m2 alapterületű 
helyiséget bérli iroda céljából 2017. november 6-tól 2026. december 31-ig tartó időszakban.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség:

Közvetett támogatás 
éves összege:

15.900,-Ft/hó + ÁFA 127.800,- Ft/hó + ÁFA 15.900,-Ft/hó+ÁFA 1.342.800,- Ft+ÁFA

2. A Reményi Ede Cigányzenész Szövetség a Budapest VIII. kerület, Szilágyi u. 1 /b. szám alatti 25 m2 alapterületű 
helyiséget bérli iroda, hivatásos előadóművészek részére munkahelyteremtés és átképzés, valamint pályakezdő 
zenészek szakmai korrepetálása céljából 2017. június 9-tól határozatlan ideig.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
5.750,-Ft/hó + AFA 62.550,-Ft/hó+ÁFA 5.750,-Ft/hó+ÁFA 681.600,- Ft+ÁFA

3. Az Art’ s Harmony Szabad Művészeti Társaság a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti 216 m2 
alapterületühelyiséget bérli próbaterem,klubhelyiség céljából 2015. december 9 -től2020. december 31-ig tartó 
időszakban, mely tekintettel a veszélyhelyzetre meghosszabbodott.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
60.160,-Ft/hó + ÁFA 306.800,- Ft/hó + ÁFA 60.160,-Ft/hó+ÁFA 2.959.680,- Ft+ÁFA

4. Az Új Világ Egyesület a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 5. szám alatti 26 m2 alapterületű helyiséget bérli iroda 
céljából 2013. január21-tói határozatlan ideig.
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Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
10.680,- Ft/hó + ÁFA 82.200,- Ft/hó + ÁFA 10.680,-Ft/hó+ÁFA 858.240,- Ft + ÁFA

5. A Fiatal Üvegművészek Egyesülete a Budapest VIII. kerület, Práter u. 65. szám alatti 58 m2 alapterületű 
helyiséget bérli műhely céljából 2014. október 13-tól határozatlan ideig.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
19.720,-Ft/hó + ÁFA 92.400,-Ft/hó + ÁFA 19.720,-Ft/hó+ÁFA 872.160,- Ft + ÁFA

6. A Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület a Budapest VIII. kerület, Pálu. 3. szám alatti 150m2 alapterületű 
helyiséget bérli meditációs központ céljából 2011. október 5-tól 2024. december 31 -ig tartó időszakban.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
55.250,-Ft/hó + ÁFA 472.350,- Ft/hó+ÁFA 55.250,-Ft/hó+ÁFA 5.005.200,- Ft + ÁFA

7. Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 11. szám alatti 103 
m2 alapterületű helyiséget bérli oktatási és sport tevékenység céljából 2014. február 14 -töl határozatlan ideig, 
valamint a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti 56 m2 alapterületű helyiséget bérli iroda céljából 
2017. december 13-tól 2022. december 31-igtartó időszakban.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
29.520,-Ft/hó + ÁFA 231.900,-Ft/hó + ÁFA 29.520,-Ft/hó+ÁFA 2.428.560,- Ft + ÁFA
15.400,-Ft/hó + ÁFA 197.700,- Ft/hó + ÁFA 15.400,-Ft/hó+ÁFA 2.187.600,- Ft + ÁFA

8. A Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. a Budapest VIII. 
kerület, Baross u. 112. szám alatti 193 m2 alapterületű helyiséget bérli pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
szociális és rehabilitációs foglalkoztatás érdekében 2014. július 28-tól határozatlan ideig.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
42.004,-Ft/hó+ÁFA 405.950,- Ft/hó + ÁFA 49.698,-Ft/hó+ÁFA 4.275.024,- Ft + ÁFA

9. A Moravcsik Alapítvány a Budapest VIII. kerület, Üllői út 60-62. szám alatti 189 m2 alapterületű helyiséget 
bérli galéria, kiállító terem és iroda céljából 2014. március 25-tól határozatlan ideig, valamint a Budapest VIII. 
kerület, Kálvária tér 19. szám alatti 41 m2 és 141 m2 alapterületű helyiségeket bérli pszichiátriai betegek nappali 
intézményi ellátása és szociális foglalkoztatás céljából 2012. december 11-tól határozatlan ideig, illetve a 
Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 16. fszt/3. szám alatti 44 m2 alapterületű helyiséget bérli megváltozott 
munkaképességűek képzése, foglalkoztatása céljából 2019. május 2O-tól határozatlan ideig. 10

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
47.279,-Ft/hó + ÁFA 545.000,- Ft/hó + ÁFA 47.279,-Ft/hó+ÁFA 5.972.652,- Ft + ÁFA
39.326,-Ft/hó+AFA 
(két helyiség együtt) 341.900,- Ft/hó + ÁFA 27.454,-Ft/hó+ÁFA 3.773.352,- Ft + ÁFA

11.308,-Ft/hó + ÁFA 110.150,- Ft/hó+ÁFA 11.408,-Ft/hó+ÁFA 1.184.904,- Ft + ÁFA

10. A Magyar Goju-Kai Szövetség a Budapest VIII. kerület, Pál u. 6. szám alatti 304 m2 alapterületű helyiséget 
bérli önvédelmi központ céljából 2012. március 7-tól 2022. december 31-ig.
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Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
67.230,-Ft/hó + ÁFA 327.400,- Ft/hó + ÁFA 67.230,-Ft/hó+ÁFA 3.122.040,- Ft + ÁFA

11. A Józan Babák Egyesület a Budapest VIII. kerület, Baross u. 126. szám alatti 61 m2 alapterületű helyiséget bérli 
iroda, ügyfélszolgálat céljából 2018. november 28-tól határozatlan ideig.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Szám ított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
18.452,-Ft/hó + ÁFA 137.200,- Ft/hó + ÁFA 27.600,-Ft/hó+ÁFA 1.315.200,- Ft + ÁFA

12. Az Uj Start Alapítvány a Budapest Vili, kerület, Déri Miksa u. 3. szám alatti 46 m2 alapterületű helyiséget bérli 
iroda céljából 2021. május 10-tól határozatlan ideig.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege:
117.344,- Ft/hó+ÁFA 158.500,- Ft/hó + ÁFA 14.3 50,-Ft/hó+ÁFA 1.729.800,- Ft + ÁFA

13. A Józsefvárosi Szabadidős Egyesület a Budapest VIII. kerület, Német u. 14. szám alatti 331 m2 alapterületű 
helyiséget bérli tanoda, gyermekek esélynövelő szolgáltatása céljából 2021. november 22-től 2026. november 
30-ig. A helyiség iskola épületében található, közös költség nincs. A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság a 239/2021. (X.06.) számú határozatában döntött a helyiségcsoport pályázati 
kiírásáról az alábbi feltételek szerint:
- a minimális bérleti díj összege a Képviselő-testület 264/2021. (V.20.) számú határozat 32. pontja szerint az 
önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek által pályázható 
helyiségekremegajánlandóminimumbérletidíj  a forgalmi érték 1 %-a. Erre tekintettel a javasolt kedvezményes 
bérleti díj összege 121.100,-Ft + ÁFA/hó.

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj:
Számított bérleti díj: Javasolt kedvezményes 

bérleti díj:
Közvetett támogatás 

éves összege:
117.852,- Ft/hó+ÁFA 484.400,- Ft/hó+ÁFA 121.100,- Ft/hó+ÁFA 4.359.600,- Ft + ÁFA

A bérleti szerződések 6. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„Bérlő köteles a támogatás fejében

a honlapján, sajtó megjelenésein az Önkormányzatot támogatóként szerepeltetni.
a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadóóra, gyűlés, rendezvény, tanácskozás, 
tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót küldeni.
minden év március 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szakmai tervét, amelyből kiderül, hogy milyen 
eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az 
mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi lakosok érdekeit.
minden év május 31. napjáig benyújtani az előző éves tevékenységéről szóló, az Önkormányzat által meghatározott 
tartalmú szakmai beszámolóját.
a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet 
folyamatosan folytatni.

A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező 
Bizottsága  jogosult.
Amennyiben a hatáskörrel rendelkező bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civ il tevékenységhez 
kapcsolódó bérleti díj az adott évre is érvényben marad.
Amennyiben a Bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az érintett év január 1. napjától az akkor 
érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnakmegfelelő összegre emelkedik ”

A szervezetek honlapján Budapest Józsefvárosi Önkormányzat támogatóként szerepel kivétel a honlappal nem 
rendelkező a Józan Babák Egyesület, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete, a Fiatal Üvegművészek Egyesülete és 
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a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség. A Magyar Goju-Kai Szövetség bérleti szerződése nem tartalmazza fenti 
feltételt, ezért nem került vizsgálatra.

Javasolom a szervezetek beszámolójának és szakmai tervének elfogadását. Továbbá javasolom, hogy amennyiben a 
szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek, akkor a bérleti díj mértékéről döntő Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság a közös költség szintjével megegyező bérleti dijat határozzon 
meg, mivel a szervezetek a Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú határozatának 26. c) pontjának megfelelnek, 
miszerint a szervezetek havonta legalább 8 alkalommal f olytatnak a bérelt helyiségben tevékenységet.

IL A beterjesztés indoka
Fent nevezett szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak elfogadásához szükséges, hogy 
a Bizottság meghozza döntéséta 2022. szeptember 20. napján tartandó ülésén, és megtegye javaslatát a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az előterjesztés Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése részében felsorolt szervezetek 
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolókés a 2022. évi szakmai tervek elfogadása, a kedvezményes bérleti díjjal 
kapcsolatos javaslatok meghozatala.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet
A Bizottság hatásköre a civil szervezetek és az Önkormányzat között fennálló bérleti szerződésen, valamint a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltakon 
alapul.

A Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú határozatának 26. pontja alapján Önkormányzati feladatokhoz és 
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére történő bérbeadásnál az Önkormányzat 
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján kedvezményes 
bérleti díjat határozhat meg, az alábbi kategóriák szerint:
a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a 4 % -a, amennyiben a szervezet 
havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a 2 %-a, amennyiben a szervezet 
havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
c) a bérleti díj mértéke a mindenkori közös költséggel vagy üzemeltetési költséggel megegyező összeg, amennyiben a 
szervezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet.
d) az a), b) és c) pont alapján kedvezményes bérleti díj állapítható meg a helyiségben végzett tevékenység 
gyakoriságának figyelmen kívül hagyásával is, amennyiben az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó 
tevékenységet végző szervezet egynél több önkormányzati bérleménnyel rendelkezik, abban az önkormányzati 
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végez és az egyik helyiséget raktározási tevékenységre használja.

A képviselő-testületi határozat 29. pontja értelmében: „A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és 
elfogadására az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottsága 
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az 
önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is 
engedélyezi.
Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az érintett év január 1. napjától 
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a képviselő-testületi határozat 7. és 8. pontjai szerint 
kiszámított, a nem civil szervezetekre meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a 
szakmai terve, beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefváros érdekében, úgy a 
bérleti díj a képviselő-testületi határozat 26. pontban szabályozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik.”

Mindezek alapján kérem a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság döntésének 
meghozatalát.
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Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi bizottsága... .72022. (.....) számú határozata

a szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak elfogadásáról és javaslattételről a 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság részére

A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 18. 1/1 
adószáma: 18175471-1-42; képviseletében eljár: Joachim Gyötgyné) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. 
évi szakmai tervét.

2. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen a Nagy családosok 
Józsefvárosi Egyesülete (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 18.1/1adószáma: 18175471-1 -42; képviseletében 
eljár: Joachim Györgyné) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 22. (35459/0/A/3 hrsz.) szám alatti 
helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szetzödésben foglalt kötelezettségeinek.

3. elfogadja a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081 Budapest, Népszínházu. 27.; adószáma: 
18068337-1-42; képviseletében eljár: Farkas István) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai 
tervét.

4. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen a Reményi Ede 
Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081 Budapest, Népszínházu. 27.; adószáma: 18068337-1-42; képviseletébeneljár: 
Farkas István) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Szilágyi u. 1 /B. (34688/0/A/l hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

5. elfogadja az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság (székhely: 1029 Budapest, Csongor u. 39.; adószáma: 
18083024-2-41; képviseletében eljár: Bartha Katalin) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai 
tervét.

6. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen az Art’s Harmony 
Szabad Művészeti Társaság(székhely: 1029 Budapest, Csongor u. 39.; adószáma: 18083 024-2-41; képviseletében eljár: 
Bartha Katalin) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárdu. 11. (36677/0/A/29hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

7. elfogadja az Új Világ Egyesület (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 4. VIII/72.; adószáma: 
18701146-1-41; képviseletében eljár: Papinot Ildikó és Staub Zoltán) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. 
évi szakmai tervét.

8. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen az Új Világ 
Egyesület (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 4. VIII/72.; adószáma: 18701146-1-41; képviseletében 
eljár: Papinot Ildikó és Staub Zoltán) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 5. (35357/0/A/4 hrsz.) szám 
alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

9. elfogadja a Fiatal Üvegművészek Egyesülete (székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 10. pinceszint/1.; 
adószáma: 18772786-1-42; képviseletében eljár: Szántó Tamás) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi 
szakmai tervét.

10. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen a Fiatal 
Üvegművészek Egyesülete (székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 10. pinceszint/1.; adószáma: 18772786-142; 
képviseletébeneljár: Szántó Tamás) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Práter u. 65. (36128/3/A/57 hrsz.) szám 
alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.



11. elfogadja a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 38.; adószáma: 
18292404-1-41; képviseletében eljár: Kovács József) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai 
tervét.

12. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség dijával megegyező összegen a Szakja Tasi 
Csöling Buddhista Egyesület (székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 38.; adószáma: 18292404-1-41 ; képviseletében 
eljár: Kovács József) szervezet részére a Budapest Vili, kerület, Pál u. 3. (36793/0/A/17 hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

13. elfogadja a Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség (székhely: 1085 Budapest, Salétrom u. 5.; 
adószáma: 19818056-1-42; képviseletében eljár: Bácskái Bálint Aladár) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 
2022. évi szakmai tervét.

14. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen a Budapest 
Józsefvárosi Református Egyházközség (székhely: 1085 Budapest, Salétrom u. 5.; adószáma: 19818056-142; 
képviseletében eljár: Bácskái Bálint Aladár) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Práteru. 30-32. (35696/0/A/54 
hrsz.), valamint a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 11. (3 5100/0 /A/3 hrsz. ) szám alatti hely iségek vonatkozásában, 
amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

15. elfogadja a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 
1083 Budapest, Práteru. 44. fszt/5.; adószáma: 14610561-142; képviseletében eljár: Gordos Erika Julianna) 2021. évröl 
szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai tervét.

16. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen a Szigony-Útitárs 
a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1083 Budapest, Práteru. 44. fszt/5.; 
adószáma: 14610561 -1-42; képviseletében eljár: Gordos Erika Julianna) szervezet részére a Budapest Vili, kerület, 
Baross u. 112. (3549I/0/A/38 hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

17. elfogadja a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.; adószáma: 19669072-242; 
képviseletében eljár: dr. Simon Lajos László) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai tervét.

18. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen a Moravcsik 
Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.; adószáma: 19669072-2-42; képviseletében eljár: dr. Simon Lajos 
László) szervezet részére a Budapest Vili, kerület, Üllői út 60-62. (36308/0/A/2 hrsz.), valamint a Budapest Vili, 
kerület, Kálvária tér 19. (35456/0/A/31 hrsz.) és (35456/0/A/36), illetve a Budapest Vili, kerület. Kálvária tér 16. fszt/3. 
(35435/0/A/32 hrsz.) szám alatti helyiségek vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek.

19. elfogadja a Magyar Goju-Kai Szövetség (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 41. 2/26.; adószáma: 19023133-1- 
42; képviseletében eljár: RebicekGerd) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai tervét.

20. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen a Magyar Goju- 
Kai Szövetség (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 41. 2/26.; adószáma: 19023133-1-42; képviseletében eljár: Rebicek 
Gerd) szervezet részére a Budapest Vili, kerület, Pál u. 6. (36788/0/A/2hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, 
amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

21. elfogadja a Józan Babák Egyesület (székhely: 1043 Budapest, Erzsébet u. 20.; adószáma: 18709900-141; 
képviseletében eljár: Mándi Bettina) 2021. évröl szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai tervét.

22. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség dijával megegyező összegen a Józan Babák 
Egyesület (székhely: 1043 Budapest, Erzsébet u. 20.; adószáma: 18709900-1-41; képviseletében eljár: Mándi Bettina) 
szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Baross u. 126. (3 5403/0/A/3 8 hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, 
amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.



23. elfogadja az Új Start Alapítvány (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 3.; adószáma: 18975154-142; 
képviseletében eljár: dr. Szőke Judit) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai tervét.

24. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságiak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott 2022. évi közös költség díjával megegyező összegen az Új Start 
Alapítvány (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 3.; adószáma: 18975154-1-42; képviseletében eljár: dr. Szőke 
Judit) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 3. (34924/0/A/23 hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

25. elfogadja a Józsefvárosi Szabadidős Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Szűz utca5-7.; adószáma: 18181342- 
1 -42; képviseletében eljár: Lenkey Petrosz) 2021. évről szóló szakmai beszámolóját és 2022. évi szakmai tervét.

26. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságiak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a Józsefvárosi Szabadidős Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Szűz utca 5-7.; adószáma: 
18181342-1-42; képviseletében eljár: Lenkey Petrosz) szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Német u. 14. (34915 
hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. szeptember 15.

Nemes Gábor István 
ügyosztályvezető

Készítette: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Leírta : Rókusfalv y-Bodor Gergely Humánkapcsoláti Iroda

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL;

Ellenőrizne

ZILVIA

Beterjesztésbe ai<almas: JÓVÁHAGYTA:

■S ILLA CZEGLÉDYÁDÁM 

a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke
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A Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesületének beszámolója a 2021 Wok,

Tevékenységünknek két fő ága van: I

1. Adományozás ...
, , „ , *c>UÍ^2 ÜEivÜ.'íE ? i’J,.

2. Közösségépítésé j
_ ' ! í HtÁzGi- }

Adományozás: ,....... . —-....................—-
ugyi-nező:

A Kálvária tér 22. fsz.l alatti, az Önkormányzattól nagy kedvezménnyel bérelt ...............
üzíetnetyíségben adományokat fogadtunk (többségében a lakosságról; kisebb mértékben - 
más helyi civilszervezetektől). Kaptunk ruhát, cipőt, játékot, könyvet, háztartási eszközt, 
egyebet, vagyis mindent ( a bútor kivételével), ami feleslegessé vált és még használható. Ezt 
a tevékenységünket a pandemia miatt csak telefonon történő egyeztetés után tudtuk 
megtenni Húsvétlg. Addigra már több oltással védett segítőnk is lett, így a szokásos 
munkarendben tudtuk heti 3 alkalommal ott lenni az adományokat válogatni, szortírozni, és 
kiadni azoknak, akik adományért jelentkeztek. Egyesületünk tagjai válogathattak a 
helyiségben betartva az előírásokat (létszám, maszk használata). Más kerületi családok a 
helyszűke miatt nem tudtak bejönni, de kérésüknek megfelelően összeállítottunk számukra 
csomagot, amit következő aiaiommal elvihettek. Ha csak néhány holmira volt szükségük, 
azonnal kerestünk nekik, és néhány perc várakozás megkapták. Ez a gyakorlat az előző 
években jól bevált, ezért ezt a rendszert megtartottuk. A Jó Pásztor lelkészség rászoruló 
hívei is hozzánk fordulnak segítségért.

2021.-ben havonta egy alkalommal 3 órás időtartamban a Magyarok Nagyasszony téri 
templom oszlopcsarnokában a havi szeretetbörzét májustól. Ott bárki jöhet válogatni, 
keresgélni, vinni azt, amire szüksége van. Ezeket az alkalmakat szórólapon hirdetjük meg.

Ugyanígy folytattuk az együttműködést az Adra helyi csoportjával. A Baleseti sebészetet 
ágyneművel, pizsamával, hálóinggeí, esetenként ruhával segítettük. A Heim Páí 
gyermekkórházba mesekönyveket vittünk. A Dankó utcai Hajléktalan szállóba több 
alkalommal adtunk felnőtteknek használatos pelenkát. Ezeket a segítségeket az ott dolgozó 
tagiak kérésére és az ő közreműködésével valósítottuk meg. Ugyanígy a 09. kerületben lévő 
Családsegítőt is támogatjuk.

A pandémia majdnem minden családunkat érintette, így egyéb terveinket a támogatottak 
bővítésére nem tudtuk kivitelezni.

Közösségépítés

Az adományok válogatása lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljük örömeinket, 
gondjainkat. Tapasztaltabb tagjaink Jó tanácsokkal is el tudnak látni minket. 
Szeretnénk minél több tagunkat bevonni ebbe a munkába.

Az év során folyamatosan tájékoztattuk tagjainkat e-maílben az új, családokra 
vonatkozó jogszabályokról, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
programjairól. Ebben az évben folytatódott a kedvezményes színház és



hangverseny Jegyek felajánlása is. Sajnos közös program itt elmaradt a 
fertőződéstől való félelem miatt,Ugyanígy tájékoztatjuk a tagokat a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének felajánlott tárgyi adományokról is.

Folytattuk közös programjainkat a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel is.A 
Bródy napon a programjaikon részt vettünk, a Karácsonyfa díszítésén is ott 
voltak családjaink.

Decemberben nem tudtuk megünnepelni egyesületünk megalakulásának 20.
évfordulóját, és így elmaradt a szokásos Mikulás ünnepségünk is.

Budapest. 2022. március 8.

Nagycsaládosok Józsefvárosi 
Euyesütete

1084 Bp. Déri Miksa u. 18.1.1. 
18175471-1-42

Joachim Györgyné 

az egyesület titkára



Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesületének terve a 2022 évre. JGK-0000427202

Tevékeenységünknek két fő ága van:

1. Adományozás
2. Közösség építése

Adományozás:

A Kálvária tér 22. fsz.l alatti, az Önkormányzattól nagy kedvezménnyel bérelt 
üzlethelyiségben adományokat fogadunk (többségében a lakosságtól, kisebb mértékben más 
helyi civilszervezetektől). Kapunk ruhát, cipőt, játékot, könyvet, háztartási eszközt, egyebet, 
vagyis mindent ( a bútor kivételével), ami feleslegessé vált és még használható.

Heti 2 alkalommal 2 óra időtartamban van a hivatalos nyitvatartásunk ekkor az egyesület 
tagjai jöhetnek válogatni saját szükségletükre. Más helyi lakosok helyszűke miatt nem tudnak 
bejönni,. Ezen időpontokban kéréseket fogadunk. Kis mennyiségű kérés esetén azonnal 
kiadjuk, nagyobb mennyiség esetében a következő alkalomra összeálltjuk a csomagot.

A Jó Pásztor lelkészség rászoruló hívei is hozzánk fordulnak segítségért. Gyakran jönnek 
hozzánk hajléktalanok is meleg holmiért, cipőért.

2022.-ben is havonta egy alkalommal 3 órás időtartamban a Magyarok Nagyasszony téri 
templom oszlopcsarnokában megtartjuk a havi szeretetbörzét. Ott bárki jöhet válogatni, 
keresgéli, vinni azt, amire szüksége van. Ezeket az alkalmakat szórólapon hirdetjük meg. 
Bárki jöhet válogatni, ingyen vihetik el a kiválogatott holmit. Segítünk az érkezőknek a 
rendszer megismerésében, szükség esetén a szükséges holmik keresésében is.

Folytatjuk az együttműködést az ADRA helyi csoportjával A Baleseti Sebészetet ágyneművel, 
pizsamával, hálóinggel, esetenként ruhával segítjük. A Dankó utcai Hajléktalan szállóba 
kérésre adunk át a hozzánk érkező adományokból. Ugyanígy a 09. kerületben lévő 
Családsegítőt is támogatjuk. Ezek a támogatások az ott dolgozó tagjaink kérésére történnek 
alkalmanként.

lényegesen több adományt kapunk, mint amire helyben szükség van, tervezzük az 
eddig segített hátrányos helyzetű települések támogatását (Ózd, Tiszatarján, Szabadszállás, 
stb)

Idén szeretnénk a helyi Családsegítővel felvenni a kapcsolatot, hogy a náluk gondozott 
családokat rajtuk keresztül tudjuk segíteni.

Közösségépítés

Az adományok válogatása lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljük örömeinket, 
gondjainkat. Tapasztaltabb tagjaink jo tanácsokkal is el tucoak látni minket.__________  
_ , , . , . Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Szeretnénk mine! több tagunkat bevonni ebbe a munkában érkeztetési dátum: érkeztetési szám.

iktatás dátuma:

2022 « 21
iktatószám:

yyintéző



Az év során folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat e-maílben az új, családokra 
vonatkozó jogszabályokról, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
programjairól. Ebben az évben folytatódni fog a kedvezményes színház és 
hangverseny jegyek felajánlása is. ( Szeretnénk legalább 2 alkalommal közösen 
színházi előadást megtekinteni) .Ugyanígy tájékoztatjuk a tagokat a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének felajánlott tárgyi adományokról is.

Folytatjuk közös programjainkat a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel is. 
Részt veszünk a programjaikon, illetve amikor kézműves foglakozásra adódik 
lehetőség, mindig ott leszünk.

Mivel a pandémia miatt nem tudtuk a múlt évre tervezett „Nagycsaládok 
Napja" és az „Egyesületünk 20. születésnapja" programunkat megtartani, 
március 19.-én az elsőt, április 30.-án a másodikat pótlólag megtartjuk. (Ehhez 
az Önkormányzat pályázatán nyertünk támogatást, és Pikó András 
polgármester úr engedélyezte a programok ez évi pótlását.)

Mivel a Nagycsaládok Napjából szeretnénk hagyományt teremteni, tervezzük, 
hogy szeptemberben újra tartunk ilyen programot.

Nyáron szeretnénk több közös kirándulást illetve strandolást szervezni Ezek 
helyszíne még tervezés alatt van. Sajnos anyagi okok miatta közös nyaralást 
már nem tudjuk megvalósítani.

Budapest. 2022. március 10.

Joachim Györgyre
Józseh

. ■ Dén Miksa u. 18.1.1.
18175471-142 az egyesület titkára



JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.

Vagyongazdálkodási Igazgatóság

Tárgy: A „Reményi Ede" Cigányzenész Egyesület 2021. évi szakmai beszámolója

T. Cím !

Az 1993 óta folyamatosan működő egyesület a 2021. évben a szakmai tervben foglaltak szerint 
teljesítette a kitűzött feladatokat.

A járványügyi korlátozások alatt - a vonatkozó szabályok betartásával - tagjainkkal egyénileg 
tartottunk kapcsolatot. Akinek igénye volt korrepetáltuk, képességeiket fejlesztettük.

A korlátozások feloldása után székhelyünkön havonta 8 alkalommal tartottunk összejöveteleket, 
rendezvényeket. 2 alkalommal zenei korrepetálást, 2 alkalommal hangszer javítást, karbantartást, 2 
alkalommal közös zenélést, próbát és 2 alkalommal érdeklődők, családtagok bevonásával társas 
összejövetelt tartottunk. A társas összejöveteleket egy adott téma köré szerveztük, úgy mint fiatalok 
felkészítése zenei pályára, hangszerek bemutatása, szakmai előadás keretében, közös ünnepségek.

Ezúton is köszönetét mondunk Józsefváros Önkormányzatának és Gazdálkodási Központjának, hogy 
Egyesületünk részére kedvezményesen székhelyet biztosított.

Budapest, 2022. február 28.

z( Farkas István )

elnök

„kvuicnyi

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt
érkeztetési dátum érkeztetési szám;

iktatás dàluma iktatószárri.
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JÓZSEFVÁROS! GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.

Vagyongazdálkodási Igazgatóság

Tárgy: A „Reményi Ede" Cigányzenész Egyesület 2022. évi szakmai terve

T. Cím!

Az 1993 óta folyamatosan működő Egyesület legfontosabb feladata a magyar cigányzene 
hagyományainak őrzésé és ápolása. Továbbra is ehhez igazodva kívánunk tevékenykedni, a 
járványhelyzet míndekori figyelembevételével.

Havonta 8 alkalommal tartunk továbbra is összejövetelt, illetve rendezvényt, 2 alkalommal zenei 
korrepetálást, 2 alkalommal hangszer javítást, karbantartást, szakmai tanácsadást, 2 alkalommal 
közös próbát, zenélést és 2 alkalommal családtagok és érdeklődó'k részvételével társas összejövetelt. 
A társas összejövetelek keretében Húsvéti, Mikulás és Karácsonyi ünnepségeket tervezünk tartani. 
Szintén a társas összejövetel keretében negyedévenként nyugdíjas tagjaink részére rendezünk 
találkozót. Zenei pályára készülő fiatalokkal egyénileg tervezünk foglalkozni.

A Szilágyi utca 1/B. sz. alatti bérleményt központi irodának, hangszer karbantartó- és javító 
műhelymunkák végzésére valamint szervező munkák végzésére használjuk.

Tisztelettel kérjük szakmai tervünk elfogadását és további támogatásukat!

Budapest, 2022. március 1.

Farkas István

elnök
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TÁRSASÁG

2021. évi szakmai beszámoló

Bartha Katalin
/Az Art’s Harmony Társaság képviselője/

Mellékletek:
2021 évi évkönyv az összes eseménnyel:

Józsetvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság 2021-ben is folytatta a kultúraközvetítő 
programjait, élő előadásaival továbbra is hozzájárult a szervezet céljának elérésé
hez: az emberek, a nemzetek, a különféle kultúrák közötti egység kialakulásához, 
megerősítéséhez.

Egyesületi tagok száma 2021-ban: 238 fő
Önkéntesek száma 2021-ban: 169 fő

A Társaság működését alapvetően meghatározta a COVXD19-es járványhelyzet, minden 
tervünket felülírták a vészhelyzet és járványügyi korlátozások, minden kiszámíthatatlanná vált a 
járvány és ehhez kapcsolódó intézkedések, korlátozások miatt, amik időszakonként hol 
szigorúbbak, hol enyhébbek voltak.
A rendelkezések is megszabták működési lehetőségeinket, de ezen túl is szeretnénk felelősen 
viszonyulni a kialakult helyzethez és működésünkkel alkalmazkodni a járvány miatt átalakult 
környezethez.
Programjaink egy részét élő közvetítés formájában tartottuk meg, közönségünket és a 
közösséget online kommunikációval is igyekszünk összetartani, de közben amikor lehetőség 
nyílt rá, élőben is bonyolítottuk asz eseményeket.

PI. a Milonga dei Angel, eredetileg tangó táncház élő koncerttel program a rendszeres keddi 
online közvetítéssel a közösség összetartó erejévé vált.

1. Előadások, művészeti és kulturális események, fesztiválok, sorozatok 
tervezése, rendezése, szervezése és tartása

Szervezetünk 2021 -ben 307 előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított le (248
Budapest, 58 vidék, 1 külföld), összesen közel 44.000 résztvevő számára (16.500
Budapest, 26.000 vidék, 1.500 külföld)

2. Együttműködések
Az Art’s Harmony Társaság céljai között szerepel együtt működések kialakítása más 

intézményekkel és művészeti szervezetekkel
Az általunk képviselt témákban egyre több együttműködést sikerült kialakítanunk, 
így saját programjainkat rendszeresen egyeztetjük más helyi szervezőkkel, kerülve 
az ütközéseket, egymásra szervezéseket.
Kiemelten fontos számunkra az együttműködés fejlesztése a Józsefvárosi 
Önkormányzattal, hiszen programjainkkal szeretnénk egyre bővebb körűen 
hozzájárulni a kerületiek életminőség-javításához.
Ennek szellemében vállaltuk 2021. június 18-án a Józsefvárosi Önkormányzat 
Kapunyitási Piknik eseménysorozatán belül a Street Tango Kavalkád esemény 
megvalósítását, melyen a Tango Harmony Budapest zenekarral, (saját 
együttesünkkel) és a a tangos közösség összefogása révén létrejött bemutatókkal 
visszahoztuk a tangó hangulatát a Teleki térre. Koncert-show, rövid tánctanítás és 
milonga, azaz szabad tánc költö/öti néhány oiaia \issza a léire, régi nevén
TangO -ta. Tangó l Ift'tno'iy kor-ced

.. Arts /g* 
HurDiouy
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3. Art’s Harmony Studio
2017-től nyitotta meg kapuit az Art’s Harmon Studio a VIII kerületi Rökk Szi
lárd u. 11. pincehelyiségében. A helyiséget a Vili, kerületi Önkormányzat bocsá
totta Társaságunk rendelkezésére bérlet formájában. A helyiség használhatatlan 
állapotban került átadásra, teljesen fel kellett újítani, ami teljes egészében saját 
erőből valósítottunk meg.
A Studio nyilvános eseményeink egy részének is helyt ad, de a másutt megvaló
suló eseményeink háttérmunkájához is teret ad.
Első nyilvános rendezvényünk 2017. December 7-én volt.

3.1. Állandó programok az Art's Harmony Stúdióban
3.1.1. Art's Harmony Matiné - havi rendszerességgel
3.1.2. Milonga del Angel - élőzenés milonga keddenként
3.1.3. Bachata kezdő és haladó tanfolyamok, workshopok és partyk
3.1.4. Intenzív tangó workshopok - havi rendszerességgel
3.1.5. személyiségfejlesztő foglalkozások - havi rendszerességgel
3.1.6. Vasárnapi Akadémia - havi rendszerességgel

A programok a COVID korlátozásokhoz alkalmazkodva részlegesen vagy módosítva 
valósultak csak meg, jó részük lemondásra került.

4. Sorozataink:

4.1. Milonga del Angel - élőzenés milonga
A sorozat keretében minden kedden élőzenés tangó est valósult meg több, mint 50 
esemény koncerttel, tangó-showal, nagy részük a Tango Harmony Budapest ze
nekar közreműködésével, valamint a legjobb magyar tangó tanárok és fellépő mű
vészek mellett argentin és olasz sztárvendégekkel. A korlátozások ideje alatt a 
concert csak élő közvetítésben valósult meg helyi közönség nélkül, de amint 
lehetőség volt rá, ismét fogadtuk a résztvevőket személyesen. A közösség 
összetartását segítendő bevezettük a koncert előtti talk-show~t szintén online 
közvetítésben.

4.2. Tango workshop-táborok
A Társaság a milongák mellett vállalta neves argentin tangó tanárok/párosok 
meghívását, bemutatók és workshopok szervezését a magyar tangós közösség 
fejlődése érdekében. De több magyarországi vidéki tangó tábort is lebonyolított. 
A workshopok, és a milongák egyaránt hozzájárultak a közösség építéséhez, ba
rátságok és egyéb emberi kapcsolatok kialakulásához, és lehetőséget adtak a férfi 
és női szerepek mai világban nehezen megélhető, kulturált gyakorlásához. A 
milongákat és a workshopos hétvégéket 3-8 fős önkéntes szervező csapatok 
készítik elő és bonyolítják le. Sajnos a járványügyi korlátozásoknak több tábor is 
az áldozata lett, de volt, amit a tervek szerint meg lehetett valósítani.

4.3. Tango Libre
2021-ben továbbra is Társaságunk működési keretei között adtunk helyet a fiata
lokat nagy számban megszólító Tango Libre programoknak, workshopoknak, mi- 
longáknak és táboroknak a mindenkor aktuális járványügyi rendelkezéseknek 
megfelelően, hol csökkentett létszámmal, hol online megoldásokkal, hol teljes 
szünettel.

,, Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 1535 Budapest Pf: 26", Mobil: 06-20-9678-01 kartshwmor,v@arts.hu. www.araharmonv.hu
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4.4. Lélek-hűrok
A KATango improvizációk az alapja a Lélek-húrok sorozatnak, mely a belső 
megújulást támogatja a hangok segítségével, hangfurdők, zene- és mozgásmeditá
ciók és közös dobolások formájában. Több esemény megvalósult, de néhányat le 
kellett mondani a Covid-korlátozások miatt.

4.5. Art’s Harmony Matiné
Matiné sorozatunk gyerekeknek, nagyszülő-unoka pároknak és családoknak szól, 
művészeti interaktív, ismeretteijesztő foglalkozásokkal és műsorokkal. A 
COVID-helyzet ezt a sorozatot is megtépázta, de így is sikerült több eseményt 
megvalósítani élőben és/vagy online.

5. Egyedi előadások, koncertek
A sorozatokon kívül számos egyedi koncertet, előadást valósítottunk meg, ezek 
közül a legkiemelkedőbbek a MÜPA és Nemzeti Táncszínházban tartott elő
adások voltak az Artgentin Tangó Táncszínházzal való együttműködésben.

6. Együttesek

6.1. Tango Harmony Budapest
Társaságunk a szervezője és lebonyolítója a Tango Harmony Budapest argentin 
tangó zenekar előadásainak, koncertjeinek. 2021-ben végig helytállt a zenekar a 
Milonga del Angel sorozat fenntartásában és minden kedden megvalósult élő köz
vetítésben a koncert hozzájárulva ezzel a közösség fenntartásához, de a szokásos 
turnékra már nem kerülhetett sor.

6.2. Tango KATangoprogramok
Egyedülálló, új stílus, improvizációs zene, nevével ellentétben nem csak tangós 
programokhoz. Az itthon és külföldön egyaránt sikeres program Budapesten, Eu
rópában és már Buenos Airesben is nagy sikerrel szerepelt. 2021-ben csak itthoni 
projektekben, utazásra nem volt mód.

6.3. Art’s Phil-Harmony Zenekar
A zenekar 2021-ben a gyerekprogramok területén tudott eredményeket felmutatni.

6.4. Paddy and the Rats
Társaságunk működését színesíti a Paddy and the Rats ír kocsmazenét játszó ze
nekar, az év során számos itthoni és külföldi koncerttel, 2021-ben erősen korláto
zott előadásszámmal.

7. 2021 Újdonságai
Célunk, hogy lehetőséget nyújtsunk az életminőség javítás különböző formáira, 
különböző korosztályok számára. Ennek érdekében 2 új programsorozatot 
indítottunk el. Ezeket az Art’s Harmony Stúdióban tartjuk a helyiek számára, de 
felkérés alapján más kerületekben is tartottunk foglalkozásokat az ottani 
önkormányzatok támogatásával (2. kerület, 6. kerület)

7.1. Art's mozgató - egészséggel az életünk harmóniájáért
Cél az izmok és ízületek RENDSZERES átmozgatása, a fiatalság megőrzése 
erőnlétben, csinosan, sikkesen, jó kedélyben.
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5.2. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót” - rehabilitációs foglalkozás idősek számára a 
tango segítségével

A tangó terápiás testi-lelki gyógyító hatásait egyre több helyen ismerik fel, szá
mos orvosi és egyéb kutatás foglalkozik a legkülönbözőbb területeken a tangó te
rápiás alkalmazási lehetőségeivel. A tangó nem egyszerűen egy tánc, sokkal több 
annál, a teljes emberi struktúra, a test, lélek, és szellem egysége, egyensúlya és 
harmóniája megteremtésének eszköze lehet.
Bár a tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősek számára különleges lehető
séget nyújt, mert sok más tánccal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent meg
terhelést a szervezet számára, korhatár nélkül gyakorolható, rendszeres művelése 
jótékony hatású testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt.
A fentiekre építve állítottuk össze programunkat kifejezetten idősek számára, 
amit ha rendszeresen látogatnak, az egy folyamatos karbantartást, rehabilitációt 
biztosít, de akár egyszeri alkalommal is segít. A foglalkozást Bartha Katalin he
gedűművész és hangterapeuta vezeti Adamik Pál közreműködödésével.
Zene: Tango Harmony Budapest zenekar
Fellépnek a tangó iránt elhivatott barátaink: Molnár házaspár Laci és Vera, Bart
ha házaspár József és Szilvia, Tűz házaspár János és Zsuzsi

8. Jelen kort megelőző korok kulturális és művészeti tevékenységek felku
tatása, különösen irodalmi, zenei, tánc, mozgás, jelmez, öltözködési, kul
turális irányzatok kutatása. Ezek feldolgozása, előadáshoz való előkészí
tése.

A Tango Harmony zenekar előadásaihoz mélyreható kutatásokat végeztünk az 
argentin származású Astor Piazzolla munkásságában, a magyar és más népek népi 
zenéiben, a fő jellemzők, hasonlóságok és eltérések feltárásában, ezeket az ered
ményeket beépítjük létrejövő új produkcióinkba.
A Lázár Ervin Program számára létrehozott előadások mint ilyen kutatások 
eredményeit építi be, hogy a tananyagokhoz kapcsolódó, gazdag információanyag 
a gyerekeket lekötő, magával ragadó formában kerüljön előadásra.

,, Art's^ ti/rrmany
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9. A kutatásból adódóan esetlegesen új előadási, új művészeti megoldások 
támogatása, kidolgozása, előadásszintű megalkotása, bemutatása, nép
szerűsítése.

Kutatásaink eredményeit folyamatosan építjük be műsorainkba, előadásaink mind 
építenek a folyamatosan épülő tudásbázisra. Újszerű, multimédiás színpadi megje
lenítésű megoldásaink esetenként egyszerre szolgálják megragadó látvány és a 
költséghatékonyság szempontjait.

10. Az előadásokhoz, műsorokhoz, programokhoz kapcsolódóan segédanya
gok, díszletek, jelmezek stb. biztosítása, a magyar és külföldi előadók 
költségeinek térítése.

Szervezetülik 2021-ben több, mint 300 előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított 
le, melyeknél az előadók honoráriumát, utaztatási költségeit és a technikai 
költségeket mind mi biztosítottuk pályázati forrásokból, céges támogatásokból, 
magánszemélyek támogatásából és jegybevételekből.

11. Az Art’s Harmony Társaság műsorai a Lázár Ervin Program program
ban

Az Art’s Harmony Társaság működésében meghatározó előrelépés volt, hogy 
bekerült a Lázár Ervin program műsor szolgáltatói közé, így a 20 év során 
felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat eredményeit hasznosíthatjuk a program 
céljainak elérésében. 2021 elején voltak még a korábbi időszak korlátozásai miatt 
elmaradt előadások pótlásai, valamint az év vége felé elindultak az új évad előadásai 
is.

Budapest, 2022. március 31.

Bartha Katalin - elnök

Harmony Szabad Művészed Társaság 1535 Budapest Ff 867, Mobil; 06-20-9678-011.



Józsefvárosi Helyiséggazdálkodási Iroda

Az Art’s Harmony Társaság 2022-es szakmai tervének benyújtása

Tisztelt Helyiséggazdálkodási Iroda!

Kérjük, hogy mellékelt szakmai tervünket elfogadni szíveskedjenek!

Budapest 2022.03.11.

Tisztelettel

Bartha Katalin 
Művészeti vezető 
Art’s Harmony Társaság 
www.artsharmony.hu

^11712^. «ngoru 3. 
^'904673

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
érkeztetési dátum' | érkeztetési szám: 

2022 -°3-16...

iktatás datums: íktstószám.

2022 -03- 1 8
ügyintéző

melléklet

Szabad Művészeti Társaság 1535 Budapest Pf: 867, Mobil: 06-20-9578-011, ansharmonv^arb-hu
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Art's 
Harmony

Az Art’s Harmony Társaság tervei 2022 -re

Működés a COVID19-es járványhelyzetben és utána
Rendkívül nehéz tervezni a jelenlegi, hiszen minden kiszámíthatatlanná vált a járvány és ehhez 
kapcsolódó intézkedések, korlátozások miatt. amik ugyan nagyrészt éppen a napokban enyhültek, 
de a továbbiakban is fennáll az esélye, hogy visszatérnek.

A rendelkezések is megszabták működési lehetőségeinket, de ezen túl is szeretnénk felelősen 
viszonyulni a kialakult helyzethez és működésünkkel alkalmazkodni a járvány miatt átalakult 
környezethez. ?

Programjaink egy részét élő közvetítés formájában tartjuk meg, közönségünket és a közösséget 
online kommunikációval is igyekszünk összetartani, de közben már élőben is bonyolítjuk asz 
eseményeket.

Minden mögött fenyegető árnyékként ott van a kirobbant háború, ami egyelőre nem érint 
közvetlenül, reméljük minél hamarabb sikerül a feleknek békét találniuk, de a hatása alól senki 
sem vonhatja ki magát.



1. Együttműködések bővítése
Szeretnénk Józsefváros Önkormányzatával fejleszteni az együttműködésünket, és szeretnénk 
programjainkkal egyre bővebb körűen hozzájárulni a kerületiek életminőség-javításához.
Ennek szellemében vállaltuk 2021. június 18-án a Józsefvárosi Önkormányzat Kapunyitási Piknik 
eseménysorozatán belül a Street tango Kavalkád esemény megvalósítását, melyen a Tango 
Harmony Budapest zenekarral, (saját együttesünkkel) és a a tangos közösség összefogása révén 
létrejött bemutatókkal visszahoztuk a tangó hangulatát a Teleki térre. Koncert-show, rövid 
tánctanítás és milonga, azaz szabad tánc költözött néhány órára vissza a térre, régi nevén 
“Tangó”-ra.

Tango Harr.ww koncéi: 
és Show
Tangó tanítás a oát raknak 
Milonga (tangó táncház)

«g

Teleki László tér
2021 06. 18. péntek 18.00 • 20.00

Hasonló esemény áll szervezés alatt 2022.04.29-ére, a Tánc Világnapjához és a 
Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódva

Harmony Szabad Művészeti Társaság 1535 Budapest Pf 867, Mobil: 06-Z0-9S78-01Î, artaharmanv^arls hu. wwwart8.hu

art8.hu


Art’s Harmony Studio
Célunk, hogy lehetőséget nyújtsunk az életminőség javítás különböző formáira, különböző 
korosztályok számára. Ennek érdekében több programsorozatot indítottunk el. Ezeket az Art’s 
Harmony Stúdióban tartjuk a helyiek számára, de felkérés alapján más kerületekben is tartottunk 
foglalkozásokat az ottani önkormányzatok támogatásával (pl. 2. kerület, ó. kerület)

2. Sorozataink:
Továbbra is fenntartjuk sorozatainkat, elsősorban élő fontában, de ha szükséges online 
közvetítés formájában

2.1. Art’s Harmony Matiné
2020-ban matiné sorozatot indítottunk gyerekeknek, nagyszülő-unoka pároknak és 
családoknak művészeti interaktív, ismeretterjesztő foglalkozásokkal és műsorokkal. A 
COVID-helyzet ezt a sorozatot is megtépázta, de folytatjuk a programsorozatot havi, 
kétheti rendszeressggel.

A sorozat részei a 8. kerületiek számára ingyenesen látogathatóak
Eddig megvalósult előadások:
• 2022.02.13 vasárnap 15 h - Az öntudatok királylány - interaktív concert
• 2022.02.27 vasárnap 11 h-Egy húronpendülünk-művészeti  készségfejlesztő 

foglalkozás

További tervezett előadások:
• A gyűrűk ura - (A Niebelung gyűrűje) - interaktív concert
• Magyar motívumok a nemzetközi klasszikus zenében - interaktív concert
• Csak tiszta forrásból - interaktív concert
• Gyermekláncfű - interaktív koncert
• ZEKE és VARÁZSLAT
• Kettesben Bartókkal — Bartók Hegedűduók - interaktív koncert
• Hegedűről hegedűvel - interaktív koncert
• 4 Évszak 8 élmény - koncert — interaktív koncert
• Diótörő - Utazás a Diótörő dallamaival a világ körül - interaktív koncert
• 4 Évszak 8 élmény - táncszínházi produkció
• Diótörő-interaktív táncjáték
• A középkori Mária énekektől az argentin tangóig - interaktív táncjáték

2.2. Lélek-húrok
A KATango improvizációk az alapja a Lélek-húrok sorozatnak, mely a belső megújulást 
támogatja a hangok segítségével, hangfürdők, zene- és mozgásmeditációk és közös 
dobolások formájában.

eddig megvalósult esemény:
• 2022.02.20-Lélek-húrok-Hangfürdő

2.3. Milonga del Angel - élőzenés milonga
A sorozat keretében minden kedden élözenés tangó estet tartunk koncerttel, tangó- 
showal, nagy részük a Tango Harmony Budapest zenekar közreműködésével, valamint a 
legjobb magyar tangó tanárok és fellépő művészek mellett argentin és olasz

ti Arts dß*
tim mony SzabadMŰVéSZetÍTársaságl535Budape5:Pf:8S7,Mabil:0620967B-011,artthar<T>or1x(»am.hu,m™.a'i';.hv



sztárvendégekkel (amint az utazás ismét lehetséges lesz).

eddigi dátumok:
• 2022.01.04 kedd 20 h
• 2022. 01.11 kedd 20 h
• 2022.01.25 kedd 20 h
• 2022.01.25 kedd 20 h
• 2022.02.01 kedd 20 h
• 2022.02.08 kedd20 h
• 2022.02.15 kedd 20 h
• 2022.02.22 kedd20 h
• 2022.03.01 kedd20 h
• 2022.03.08 kedd20 h

2.4. Glotz Mária Tangó
A keddi milongák előtt kezdő, középhaladó és haladó tango oktatás

eddigi dátumok:
• 2022.01.04 kedd 20 h
• 2022. 01.11 kedd 20 h
• 2022.01.25 kedd 20 h
• 2022.01.25 kedd 20 h
• 2022.02.01 kedd 20 h
• 2022.02.08 kedd20 h
• 2022.02.15 kedd 20 h
• 2022.02.22 kedd 20 h
• 2022.03.01 kedd20 h
• 2022.03.08 kedd 20 h

2.5. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót”
Rehabilitációs foglalkozás az argentintangó segítségével idősek számára - havi-kéthavi 
rendsezrességgel helyi lakosok számára ingyenesen

2.6. Dance Craze Academy
tánc és dráma órák angol nyelven gyerekeknek - havi rendszerességgel

eddigi dátum:
• 2022.02.06 -vasárnap 10 h

2.7. - Via Negativa workshop
blokkoldás hang és mozgásimprovizációval felnőttek részére havi rendszerességgel

eddigi dátum:
• 2022.02.26

2.8. Táncos workshopok és események
eddigi dátumok:
• 2022.02.14 - Valentin napi Bachada Day
• 2022.02.26 - Rege néptáncegyüttes farsang

Oítyny Szabad Művészeti Társaság Î 515 Budapest Pf: 867, Mobil: 06-205678-011, artsharinooy@arts.hu. wwwarts.hu
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tervezett további programok
• Bachata hétvégék havonta
• Tititá néptáncegyüttes alkalmi eseményei

2.9. Jóga oktatás - heti 2 alkalommal

2.10. Art's mozgató - egészséggel az életünk harmóniájáért.

2.11. Tango workshop-táborok
A Társaság a milongák mellett vállalta neves argentin tangó tanárok/párosok meghívását, 
bemutatók és workshopok szervezését

3. Együttesek

3.1. Tango Harmony Budapest
Társaságunk a szervezője és lebonyolítója a Tango Harmony Budapest argentin tango 
zenekar előadásainak, koncertjeinek.
• A zenekar folymatosan végig helytáll a Milonga del Angel sorozat fenntartásáért és 

a közösség összetartásáért folytatott küzdelemben.
• 2022-ben is részt kívánunk venni az Argentin tango Táncszínházzal 

együttműködésben létrejövő színházi produkciókban a Nemzeti Táncszínház 
rendezésében.

Szabad Művészeti Társaság 1535 Budape« Pl: 867, Mobil. O6-2O-967S-O11, arisharinony;íj>3ruhu,www-8rts.hu

8rts.hu


3.2, Tango KATangoprogramok
Egyedülálló, új stílus, improvizációs zene, nevével ellentétben nem csak tangós 
programokhoz. Az itthon és külföldön egyaránt sikeres program Budapesten, Európában 
és már Buenos Airesben is nagy sikerrel szerepelt, a nyitás után tudjuk indítani a 
programokat.

3.3. Muzsika és homokképek - Moment Art
Cakó Ferenccel való közel 30 éves együttműködésünk csúcspontjára készülünk, a Dubai 
világkiállítás számára tervezünk egyedi elődadást, de természetesen itthonra is szívesen 
teszünk eleget minden felkérésnek.

Nagyszabású új produkciónk bemutatóját 2022 májusára tervezzük

Harmony Szabad Művészeti Társaság ISIS Budapest Pl: Mobil: 06-20-9678011. aruharinonvgji8rts.hu. ÄWiPM hji

rinonvgji8rts.hu


3.4. Art ’s Phil-Harmony Zenekar
A zenekar nagyszabású bemutatóval készül a Budapesti Filharmóniai Társasággal 
együttműködésben

A projekt keretében Michalovics: Toldi operájának kivonata kerül előadásra 2022. 
májusában

3.5. Paddy and the Rats
Társaságunk működését színesíti a Paddy and the Rats ír kocsmazenét játszó rock zenekar, 
az év során számos itthoni és külföldi koncerttel, a COVID korlátozások miatt erősen 
korlátozott előadásszámmal.

Budapest 2022.03.11. Art's Harmony 
Társaság 

í / 1029 Budapest, Csenge .■
T- • OTP117120Ö4-299C4677

Bartha Katalin -- művészeti vezető
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Az Új Világ Egyesület

2021. évi

Szakmai beszámolója

• ÉS ?

2022. évi

Szakmai terve



Csak akkor lélegzőnk szabadon, ha egy rajtunk kívül álló közös cél köt 
össze bennünket; ilyenkor ráeszmélünk, hogy szeretni nem annyit jelent, 
MINT EGYMÁS SZEMÉBE NÉZNI, HANEM AZT JELENTI: EGYÜTT NÉZNI UGYANABBA AZ 

IRÁNYBA!

(Saint-Exupéry)

Úi VHaij Euvesiiint



Önkénteseket fogadó szervezet

A SZERVEZET

Neve: Új Világ Egyesület

Iroda címe: 1086 Budapest Lujza u. 5.

Adószáma: 187011464-41

Bejegyzés száma: 4 Pk 60252/2003

Képviselő neve: Papinot Ildikó

Képviselő telefonszáma: 06(20)4766370

Képviselő e-mail címe: Ildikói973@gmail.com

E-mail címe: ujvilagegyesulet@freemail.hu

Bankszámla vezető neve: Magnet Bank

Bankszámla száma: 16200209-00191346

mailto:i973@gmail.com
mailto:ujvilagegyesulet@freemail.hu


Nz Új Világ Egyesület 2003-ban azért jött létre 10 taggal, hogy segítse a nehéz 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐ GYERMEKEKET ÉS CSALÁDJAIKAT. 19 ÉVES MŰKÖDÉSÜNK SORÁN 
SZÁMOS ÖNKÉNTES SEGÍTŐVEL ÉS TISZTELETBELI TAGGAL BŐVÜLTÜNK 

2006-BAN SIKERÜLT A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATTÓL BÉRELNI EGY 25 M2-ES 

IRODAHELYISÉGET. AZ IRODA A LUJZA UTCÁBAN, A NYOLCADIK KERÜLET 

LEGHÁTRÁNYOSABB NEGYEDÉNEK, A MaGDOLNA-NEGYEDNEK A SZÍVÉBEN TALÁLHATÓ, AMI 
AZÉRT JÓ, MERT A CSOPORTUNKBA TARTOZÓK ZÖME EBBŐL A KERÜLETBŐL JÖN HOZZÁNK. ÍGY 

SZINTE NAPI KAPCSOLAT VAN KÖZTÜNK ÉS MÉG HATÉKONYABBAN TUDUNK. SEGÍTENI A 
MINDENNAPI PROBLÉMÁIKON. EZ NAGYON MEGKÖNNYÍTETTE A MUNKÁNKAT, TÖBB 
GYERMEKPROGRAMOT IS TUDUNK ÍGY SZERVEZNI ÉS HATÉKONYABB A TÁMOGATÁSUNK.
Az Új Világ Egyesület jelenleg 50 olyan családot részesít rendszeres 
TÁMOGATÁSBAN, AHOL BETEG GYERMEKET NEVELNEK, VAGY SÚLYOS ANYAGI GONDOKKAL 
KÜZDENEK.

2007 JÚNIUSA ÓTA MŰKÖDIK EGY TANULÓSZOBA IRODÁNKBAN, AHOL HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS GYERMEKNEK NYÚJTUNK RENDSZERESEN TANULÁSI 
SEGÍTSÉGET ÉS ISKOLA UTÁNI FELÜGYELETET. BEVEZETTÜK A SZÁMÍTÓGÉP ÉS IDEGEN 
NYELVOKTATÁST IS, AMELY IGEN NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ ISKOLAI FELZÁRKÓZÁSBAN. EZ 
A PROGRAM 2020 ÉS 2021-BEN A KORONAVÍRUS MIATT NAGYOBB HANGSÚLYT KAP KAPOTT, 
HISZEN SZÁMOS OLYAN TANULÓNK VAN, AKINEK NINCS OTTHON SZÁMÍTÓGÉPE ÉS MÉG A HÁZI 
FELADATÁT SEM TUDNÁ MEGCSINÁLNI GÉP ÉS INTERNET NÉLKÜL. MINDEN NAP UZSONNÁT IS 
KAPNAK NÁLUNK A GYERMEKEK. TERMÉSZETESEN A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET 
BETARTJUK ÉS VIGYÁZUNK AZ EGÉSZSÉGÜKRE. A 2022-ES ÉVBEN IS FOLYTATJUK EZT A 
TEVÉKENYSÉGET, EGYRÉSZT AZÉRT MERT A GYERMEKEK MÁR NAGYON MEGSZOKTÁK ÉS 
IMÁDNAK HOZZÁNK JÁRNI, MÁSRÉSZT A SZÜLŐKNEK IS HATALMAS SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ 
ISKOLA UTÁNI FELÜGYELET ÉS AZ ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA. A HÁZI FELADATOKAT IS MINDEN 
NAP SEGÍTÜNK MEGCSINÁLNI A GYEREKNEK AMIHEZ EGY TANÁR AD SEGÍTSÉGET 
EGYESÜLETÜNK RÉSZÉRE.

Az Új Világ Egyesület több gyermekprogram lebonyolításán keresztül segíti 
ELŐ A HATÉKONY INTEGRÁLÁST. ENNEK MEGFELELŐEN INFORMÁCIÓS IRODÁT IS 
ÜZEMELTETÜNK, AHOVA BÁRKI, BÁRMILYEN KÉRÉSSEL HOZZÁNK FORDULHAT. (ÖSZTÖNDÍJAK 
FELKUTATÁSA, KÉRELMEK MEGÍRÁSA, LAKÁSPÁLYÁZATOK, TARTOZÁS CSÖKKENTŐ 
INFORMÁCIÓK, TANÁCSADÁS, CSALÁDGONDOZÁS, STB.)
A PANDÉMIÁS HELYZET KÖZEL DUPLÁJÁRA NÖVELTE A SEGÍTSÉG KÉRŐK SZÁMÁT, EZÉRT 
IRODÁNK REGGEL ÉTÓL- ESTE 20ÓRÁ1G VÁRJA A RÁSZORULÓKAT, SEGÍTSÉG KÉRŐKET.

AZ EGYESÜLET KÉT ALAPFELADATOT VÁLLAL FEL. CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁS. A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK KÖRE MUNKANÉLKÜLIEKBŐL, 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOKBÓL, FOGYATÉKKAL ÉLŐK CSALÁDJAIBÓL, 
VESZÉLYEZTETETT GYERMEKEKBŐL ÉS CSALÁDJAIKBÓL, ROMA KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓKBÓL, 
VALAMINT ADÓSSÁGTERHEKKEL KÜZDŐ CSALÁDOKBÓL ÁLL. AZON DOLGOZUNK, HOGY A 
CSALÁDOK ÉLETÉBE BEKÖVETKEZŐ NEHÉZSÉGEKEN SEGÍTSÜNK ÚRRÁ LENNI. IDÉN SZINTÉN 
FOLYTATJUK EZT A TEVÉKENYSÉGÜNKET IS.

A LEGSIKERESEBB ÉS A FIATALOK KÖRÉBEN A LEGJOBBAN LÁTOGATOTT PROJEKTÜNK A
Disputa - Kör ..Csellengő Csevegők” elnevezésű programunk volt.



Ezzel a programmal segítettük a szülőket és a gyerekeket is abban, hogy 
FELISMERJÉK, HASZNOSAN, JÓ TÁRSASÁGBAN IS EL LEHET TÖLTENI A SZABADIDEJÜKET. JÁTÉK 
KÖZBEN JAVULT A KOMMUNIKÁCIÓS- ÉS FOGALMAZÁSKÉSZSÉGÜK. SZÓKINCSKÉSZLETÜK 
BŐVÜLT, HATÁROZOTT, ÖNBIZALOMMAL, ÖNISMERETTEL RENDELKEZŐ EMBER VÁLT BELŐLÜK. 

Felismerték a párbeszéd, a beszélgetés, a viták rendezésének toleráns, egymásra 
ODAFIGYELŐ MÓDJÁT. EZ SZINTÉN A LUJZA UTCÁBAN LÉVŐ IRODÁNKBAN ZAJLOTT ZÖMÉBEN. 
DE AMIKOR SOKAN JELENTKEZTEK A PROGRAMRA, KIBÉRELTÜNK EGY NAGY HELYISÉGET A 
BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGTARTÁS MIATT, ILLETVE AMIKOR CSAK TEHETTÜK ÉS JÓ IDŐ VOLT A 
SZABADBAN TARTOTTUK A PROGRAMOT. 1TT SZINTÉN MINDEN RÉSZTVEVŐ EGÉSZ NAPOS 
ÉLELEZÉSÉRŐL GONDOSKODTUNK. 2022-ES ÉV IS LEHETŐSÉGET AD A FIATALOKNAK A 
PROGRAM FOLYTATÁSÁRA.

Együttműködési szerződésünk van olyan médiában dolgozó szakemberrel és 
SZERVEZETEKKEL, AKIK HASONLÓ MÓDON AZ EGYESÜLETÜNK ALAPSZABÁLYÁNAK MEGFELELŐEN 
ÉS AHHOZ IGAZODVA KÜZDENEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉÉRT ÉS A KIREKESZTÉS, 
HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI HARCUNKBAN SEGÍTENEK TÖBB ROMA ÖNKORMÁNYZA T, 
a Roma Sajtó Központ, és olyan roma újságíróik, akik ebben partnereink, számos 
FILMET FORGATTAK AZ Új VILÁG EGYESÜLET ÉGISZE ALATT. INTERNETES OLDALAKON 

JELENTETTÜK MEG A KRITIKÁKAT MEGFOGALMAZÓ KISFILMJE1NKET, AMELY A KISEBBSÉGEK ELLEN 
IRÁNYULNAK. SZÁMTALAN FILM KÉSZÜLT A ROMA LAKOSSÁG ERÉNYEIRŐL, KULTÚRÁJÁRÓL, 
ÉLETÜKRŐL.

Szabadidő programok szervezése a VIII. kerületi gyermekek részére

Ezek a programok egyrészt élményt, örömöt nyújtanak a gyermekeknek, javítják 
ÉLETMINŐSÉGÜKET, PSZICHÉS ÁLLAPOTUKAT. MÁSRÉSZT TÁGÍTJÁK LÁTÓKÖRÜKET, TANÍTÓ 
FUNKCIÓT IS ELLÁTNAK. AMI EGY JÓLSZITUÁLT GYERMEK ÉLETÉNEK TERMÉSZETES 
VELEJÁRÓJA (ÉS AZ ISKOLÁBAN IS TERMÉSZETESNEK, ALAPNAK VESZIK, HOGY EZEK AZ 
ÉLMÉNYEK MEGLEGYENEK'.), AZ EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKNÉL TELJESEN 
HIÁNYOZHAT. NEM EGY GYERMEKÜNK ÉLETÉBEN AKKOR VOLT ELŐSZÖR CIRKUSZBAN VAGY 
MOZIBAN, AMIKOR MI ELVITTÜK ŐKET. TOVÁBBÁ EZEKNÉL A GYERMEKEKNÉL JELLEMZŐ. 
HOGY A KERÜLETET SEM IGEN HAGYJÁK EL, NEM ISMERIK A VÁROST, NEM TUDNAK 
KÖZLEKEDNI. TEHÁT EGY CSOMÓ ÚJ INGER ÉRI ŐKET A PROGRAM SORÁN, TANULJÁK A 
VÁROST, A KÖZLEKEDÉST, JOBBAN KITÁRUL SZÁMUKRA A VILÁG. A 2021-ES ÉV ZÖMÉBEN A 
SZABADBAN SZERVEZTÜK A SZABADIDŐ PROGRAMJAINKAT HOGY ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁG 
megóvására. Számos helyet látogattunk meg kirándulás keretében a 
GYERMEKEKKEL AMIT NAGYON ÉLVEZTEK. 2022-BEN BUDAPEST HATÁRAIT ELHAGYVA 
SZERVEZZÜK KULTURÁLIS PROGRAMJAINKAT. REMÉLJÜK ELEGENDŐ TÁMOGATÁST KAPUNK 
CÉLJAINK ELÉRÉSÉRE.

Adományozói programok
Minden évben 5 alkalommal szervezünk családsegítő, adományozói rendezvényt, 
JÓTÉKONYSÁGI ESTET. EZEKEN A RENDEZVÉNYEKEN TALÁLKOZHATNAK AZ Új VILÁG 

Egyesület támogatói és a rászoruló családok, gyermekek. Az itt összegyűlt pénz 
ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOKAT SZÉTOSZTJUK A MEGJELENT CSALÁDOK KÖZÖTT. EGY 

pár ilyen rendezvényünk a Kesztyűgyár Közösségi Házban zajlott, nagyon nagy 
LÁTOGATOTTSÁGOT EREDMÉNYEZVE. A RENDEZVÉNYRŐL KÉSZÜLT FELVÉTELEKRŐL AZ MTV1 
STÁBJA GONDOSKODOTT.

(http://videotar.mtv.hu/Vidf.ok/2009/11/09/15/Roma_Magazin_2009_november_9_.as

http://videotar.mtv.hu/Vidf.ok/2009/11/09/15/Roma_Magazin_2009_november_9_.as


2022-ben IS SZERETNÉNK MEGRENDEZNI EGY ADOMÁNYOZÓI ESTET AMI MÁR SZERVEZÉS 
ALATT ÁLL. A BEVÉTELT TELJES EGÉSZÉBEN A PROGRAMJAINKRA FORDÍTJUK.

2021-22. február
Az év első családsegítő programja februárban volt. Kézműves foglalkozás és farsangi 
jelmezkészítés mellett egy tartós élelmiszerosztást is szerveztünk a rászorulók részére. 
Ez kizárólag, 8. kerületben élő nehéz sorsú családoknak lett megrendezve.

2021-22. április
A karácsonyhoz hasonló, nagy családi ünnepségünk a Húsvét. 50 család részére 
biztosítottunk élelmiszert és az általunk támogatott kb. 150 gyermeknek 
ajándékcsomagot. Ha sikerül idén is egy nagyobb helyiséget bérelnünk, kézműves 
foglalkozást is szervezünk erre a napra.

2021-22. nyár
Szintén a gyermekek szabadidő elfoglaltsága volt és lesz a fő szempont. Ez egy szülők 
számára igen kritikus időszak, mikor több hónapos iskola szünettel kell számolniuk. 
Abban segítjük őket, hogy szinte napi programot szervezünk a gyermekek számára. Itt 
foglalkoztunk az egészséges életmódra neveléssel, illetve számos sportprogrammal 
vártuk a fiatalokat. Együttműködési szerződésünk van a Mozgással az egészséges jövőért 
Egyesülettel, akik szintén Józsefvárosban tevékenykednek. Ők biztosították egyesületünk 
számára a napi edzések és foci helyszínét és túrázások lebonyolítását. Idén tervezünk 
egy hosszabb több turnusban megvalósuló tábort, ahol kulturális, sport és 
készségfejlesztő programot állítun össze.

2021-22. szeptember
Mint minden évben, tavaly is és idén is nagy hangsúlyt fektet/tünk a családok életében 
ebben az időszakban bekövetkező, nagy kiadást jelentő iskolakezdésre. Egyesületünk 
füzetcsomagok, iskolaszerek, ruházat és élelmiszer adományokkal segítette és segíti a 
rászoruló gyermekeket, hogy Ők se szenvedjenek hiányt hátrányos helyzetük miatt.
A 2021-es évben, már 150 gyermeknek tudtunk segíteni az iskola elkezdéséhez a 
támogatói körünk bővülése miatt. Remélhetőleg idén is lesz lehtőségünk egy ekkora 
kiadásra.

2021-22. október
Ebben a hónapban két családi, szabadidő programot bonyolítottunk és bonyolítunk le, 
amely az egészség és szórakozás jegyében zajlott! és zajlik majd. Az egyik 11-én került 
megrendezésre a Fővárosi Nagycirkusz legújabb előadását láthatták a gyerekek. Egész 
napos programunkon 50 gyermek részvételével egy nagy őszi séta volt, majd 15 órától 
láthatták a résztvevők a legújabb előadást.
A másik programot a Fővárosi Állat és Növénykertben tartottuk, mely szintén egész 
napos séta és szórakozás volt a gyermekek számára. Itt szintén 50 fő volt a résztvevők 
száma. A 2022-es évben Tropicarium, játszóház és Művészetek palotája lesz a terv.

2021-22. november
November 1-én gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló programunk: Halloween. 
A résztvevők kézműves foglalkozáson tanulhatták meg a tök kifaragását, smink és 
jelmezversenyt szerveztünk ajándékokkal, tombolával és nyereményekkel. Egy nagy 
előadótermet béreltünk ahol biztonságosan távol tartottuk egymástól a gyerekeket. Idén 
készülünk az Állatkerti Haloween megrendezésére.



Novemberben került sor Drogprevenciós előadások megtartására szakértők 
bevonásával.
Oktató filmek vetítésével és különböző kiadványokkal mutattuk meg a drog hatásait a mostani 
és a jövőbeni életükre vonatkozóan, hiszen így látják meg kívülállóként a probléma okát és a 
következményeit.
Felvilágosítottuk őket a droghasználat problémáira, illetve az annak nyomában járó 
fertőző betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatban kaptak, szakember 
közreműködésével tájékoztatást. Idén szintén tartunk heti egy alkalommal ilyen 
előadást.

2021-22. december
December 5-én vasárnap este a Mikulás látogatta meg az általunk támogatott 
gyermekeket. Tagságunkból 10 fő öltözött be krampusznak és mikulásnak. 50 családot 
látogattunk meg ezen az estén és osztottunk mikulás csomagokat. Sajnos most csak az 
ajtóból kapták meg a csomagokat, nem mentünk be a lakásokba.
December 20-án hétfőn az év utolsó nagy rendezvényén szintén 50 családnak 
OSZTOTTUNK ÉLELMISZER CSOMAGOT (KÁVÉ: SEGAFREDO ZANETTI HUNGÁRIA KFT, GYÜMÖLCS, HÚS, 

zöldségek: Bahamas Kft, szaloncukor, liszt, cukor, burgonya), hogy az év legszebb 
ÜNNEPÉN NE EREZZENEK SEMMIBEN HIÁNYT. ITT SEM TARTOTTUNK KÖZÖS PROGRAMOT, CSAK 
MEGLÁTOGATTUK A CSALÁDOKAT A CSOMAGOKKAL. EBBEN SEGÍTSÉGÜNKRE VOLT EGY MÁSIK 
SZERVEZET IS ÉS 25 ÖNKÉNTES SEGÍTŐ.

A 2022-ES ÉVBEN SZINTÉN FELVÁLLALJUK ÉS FOLYTATJUK FENT EMLÍTETT 
TEVÉKENYSÉGEKET, HISZEN EZEK A GYERMEKEK KEDVENC ELFOGLALTSÁGAI ÉS 
MINDEMELLETT KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉST IS EREDMÉNYEZNEK. A TÁMOGATÓI 
PROGRAMOK ÉS A NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT CSALÁDOK, MIND AZ IRODÁBAN,MIND 
TELEFONON BÁRMIKOR SZÁMÍTHATNAK RÁNK.

Ezúton köszönjük meg a segítségüket hogy az irodánk bérleti díját elengedték.

Reméljük .idén is számíthatunk az Önök segítségére, mint támogató és az irodánk 
BÉRLETI DÍJÁT ELENGEDIK ISMÉTELTEN.

A beszámoló készült: 2022. március 3-án
Készítette: Papinot Ildikó az egyesület elnöke ' l



Fiatal Üvegművészek Nonprofit Egyesülete
2021 Szakmai beszámoló
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A 2021-es komoly pandémiás intézkedésektől függetlenül egy egészen izgalmas szakmai év van 
mögöttünk. Bár kisebb intenzitással, de a legtöbb esetben tartottuk a tervezett programhoz 
magunkat.
Gáspár György önálló kiállítása a Hegyvidék Galériában 2022 áprilisára tolódott, így azt még nem 
tudtuk megrendezni. Kóródi Zsuzsanna részt vett a Bátor Tábor alapítvány aukcióján, és 
másodmagávai képviselte hazánkat a Dániában megrendezésre kerülő üvegművészeti kvadrenálén, 
az European Glass Context-en két munkájával, ahol személyesen is megjelent.
Az Art and Antik vásár megrendezésre került a Várkert Bazárban. A nyáron pedig valósult Kóródi 
Zsuzsanna második önálló kiállítása a Viliin Galériában, Nomofóbia címmel. Új helyszínen, a Bálnában 
került megrendezésre az Art Market 2021 ahol Gáspár György, Sipos Balázs, Kóródi Zsuzsanna is 
szerepeltek.
A nyáron első ízben megrendezésre került pécsi Lokart fesztivál kiállításának első díját Gáspár György 
nyerte el, egy az Önkormányzati műterem helyiségben elkészített munkájával.
Kóródi Zsuzsanna több munkája is egy kínai múzeum, a Deji Art Museum állandó gyűjteményébe 
került. A múzeum várhatóan más FÜ tagoktól is fog vásárolni a közeljövőben. A Vienna 
Contemporary-n a vírushelyzet miatt sajnos végül nem vettünk részt.

Fiatal Üvegművészek Egyesülete 
FL

H-747? Bíidudvarnol.. Goszthoav Kúria 
Adószám: 1&772786-J-j/ 
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Budapest, 2022.02.24.



Fiatal Üvegművészek Nonprofit Egyesülete
2022 Szakmai tervezet

A 2022-es évre is számos szakmai eseményen való részvétellel készülünk. így pl. a februárban, a 
FUGA-ban megrendezésre kerülő Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar kiállítása. A már korábban 
elhalasztott Gáspár György Hegyvidék Galériába tervezett önálló kiállítása áprilisban. Ugyancsak 
több FÜ tagunk fog szerepelni áprilisban az Art and Antik vásáron mely idén a Bálnában kerül majd 
megrendezésre. A márciusban megrendezésre kerülő - Üveg hat főre - című kiállításon is szerepel 
tagunk Szentendrén.
Áprilisban, várhatóan a Viltin Galéria ismét szerepeltetni fogja tagjainkat az ismét élőben 
megrendezésre kerülő Art Paris művészeti vásáron, Párizsban.
Egy a teljes nyári időszakban zajló kiállításra is meghívást kaptak tagjaink Veszprémbe, amely a 
Múzeumok Éjszakáján nyílik és ahol képzőművészekkel együtt állítunk majd ki, pl. Halmi Horváth 
Istvánnal és Victor Vasarely-vel.
Ősszel várhatóan az Art Marketen is szerepelni fogunk, illetve az őszi időszakban várható Kondor Edit 
a MOME oktatójának önálló kiállítása is, ahol szereplő alkotások is mind az önkormányzat 
műhelyeiben készülnek.
Ahogy a fentiekben látható, izgalmas és sűrű évet tervezünk 2022-re is, amihez a műhelyek 
időbeosztásával a lehető legjobb kihasználtsága a célunk. Ehhez természetesen a továbbiakban is 
óriási segítség a Józsefvárosi Önkormányzat kulturális támogatása!

Fiatal Üvegművészek Egyesülete

Szántó Tamás

Budapest, 2022.02.24.



Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség hivatalos jogutódja

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület

Tisztek Józsefvárosi Önkormányzat,
JGK-0000426634

Alulírott Kovács József, a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület ügyvivője a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága részére az alábbi. 
Egyesületünk munkájáról szóló 2021-es évi szakmai beszámolót és 2022-es szakmai tervet 
terjesztem elő:

Általános információk Egyesületünkről:

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011, évi CCVI. törvény alapján 
Egyházközösségünk 2012 január 1.-től Egyesületté minősült. 2019. április 15. napjától 
a Fővárosi Törvényszék határozatilag vallási egyesületi státuszba, azaz ismét jogi 
személyiséggel bíró szervezeti formába helyezte vissza közösségünket.
Természetesen, mivel közösségünk kizárólag vallási tevékenységgel foglalkozik, a 
szervezeti átminősítés tevékenységünk alapját, és lényegét nem változtatta meg.

Egyesületünk alapelvei:

A Közösség minden, a szeretetre és az emberek hitére, szellemi gyarapodására épülő, 
nem életellenes eszközökkel tevékenykedő vallási közösséget elismer, velük 
együttműködésre törekszik. Közülük a Buddhista irányzatokat rokonelvű 
irányzatokként kezeli. Szoros kapcsolatot tart fenn a tibeti buddhizmus (európai és 
ázsiai) egyházi szerveivel, az indiai Dehra Dun-i anyakolostorral, szervezetében 
azonban autonóm, az anya- és testvéregyházakkal csak vallási hierarchiát ismer el.
Politikai tevékenységet nem fejt ki, hitelvei szerint a közéletben elítél minden emberi 
jogot sértő és életellenes tevékenységet.
Közösségünk elismer minden működésére vonatkozó törvényes előírást, s tagjait is 
ezek betartására kötelezi.

Józs^vi KözpontZrt.

alga Tasi Csöling Buddhista Egyesület 
1039. Budapest, Királyok útja 38.

sakyahungarv@gmail.com 
www.szakja.hu
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Vallási Közösségünk alapítása:

Közösségünket 1986-ban Őszentsége 41. Szakja Trizin a tibeti buddhizmus szakja 
hagyományvonal vezetője alapította hivatalos alapító okirattal, mely engedélyezi a 
tibeti buddhizmus szakja ágának honosítását Magyarországon. Alapító, és 
ajánlólevelet adott közösségünknek szintén 1986-ban őszentsége a XIV. Dalai Láma 
Vallási és Kulturális hivatala is.

1999-ben a Fővárosi Bíróság bejegyezte közösségünket Egyházként, mely 2012 március 
1.-től hivatalosan Egyesületként működik. 2019. április 15. napjától a Fővárosi 
Törvényszék határozatilag vallási egyesületi státuszba, azaz ismét jogi személyiséggel 
bíró szervezeti formába helyezte vissza közösségünket.

A 2017-es év kiemelkedő eseménye a Szakja központi egyház történetében, hogy 
Őszentsége 41. Szakja Trizin a „szakják trónjának fenntartója” szellemi hatalmát 
átadta idősebb fiának Őeminenciája Vadzsra Ratna Rinpocsének, aki 2017 március 
12.-étől a Szakja Egyház új feje lett Őszentsége 42. Szakja Trizin néven.

Mivel Közösségünk, és a világ minden táján lévő szakja központok legfőbb szellemi 
vezetője a mindenkori Szakja Trizin, ezért mostantól a 42. Szakja Trizin szellemi 
irányítása alá tartozunk.

Külön öröm, és megtiszteltetés számunkra, hogy Őszentsége 42. Szakja Trizin a trón 
átvételét követően elfogadta közösségünk meghívását, és 2017 júliusában 
Magyarországra látogatott.
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Egyesületünk tevékenysége, munkája:

Közösségünk a tibeti buddhizmus hitelveinek megfelelően végzi munkáját, mely során 
a tagok a tanult, illetve tanítások során elsajátított szellemi gyakorlatokat végzik a több 
mint ezer éves szakja hagyományvonal mestereinek irányítása által. Külön öröm és 
megtiszteltetés számunkra, hogy 2006 októbere óta Tiszteletreméltó Láma Kalszang 
irányításával végezhetjük munkánkat, akit személyesen Őszentsége Szakja Trizin 
küldött Magyarországra rezidens Lámaként. Irányításával sokan juthatnak olyan 
szellemi segítséghez, ami mind személyesen, mind a személyekhez kapcsolódó 
családoknak is nagy segítséget nyújt problémáik megoldásában, orvoslásában. 
Tevékenységét mindenféle anyagi juttatás nélkül végzi, ellátásáról Egyesületünk 
gondoskodik.

Nagy örömünkre 2017 júliusában 42. Őszentsége Szakja Trizin Magyarországi 
tartózkodása alkalmával Tiszteletreméltó Láma Kalszangnak, rezidens Lámánknak a 
„Kempó” titulust adományozta, ami a tibeti spirituális hagyomány szerint komoly 
előrelépés a vallási hierachiában, és a szellemi úton egyaránt.

Ezentúl a „Láma,, titulus helyett mindig a „Kempó” megnevezés használatos.

Közösségünk a Józsefvárosi Önkormányzattól kapott helységben, -melyet felújítottunk, 
és átalakítottunk tevékenységünkhöz megfelelően,-végzi munkáját.

Egyesületünk 202L-évi szakmai beszámolója:

A 2021-re meghatározott szellemi utat a tervezett eseményeket, valamint a Idtíízött 
szellemi célt Közösségünk képességeinek, és lehetőségeinek megfelelően teljesítette.

A kialakult járványhelyzet miatt 2020-hoz hasonlóan mind működési rendünkben, 
mind a hétköznapi tevékenységeink végzésében változtatnunk kellett. Lehetőségeink 
szerint végeztük feladatainkat, melyeket nem kevés energiával át kellett alakítanunk, 
hogy a körülményeknek megfelelően a leghatásosabban tudjuk végezni őket.

A folytatódó kihívások miatt természetesen mi sem voltunk hiányában nehézségekben, 
és akadályoztatásban de a szellemi útba vetett hitünk, és segítőink erőfeszítésének 
köszönhetően mindig sikerült felülkerekednünk a felmerülő akadályokon.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat által biztosított helységben program 
szerinti napi rendszerességgel szellemi meditációs gyakorlatokat végeztünk, egészen a 
kormányzati ajánlásokig, mikortól a közös nagy létszámú szellemi gyakorlatok 
végzését az intézkedésnek megfelelően felfüggesztettük. Természetesen kis létszámban, 
az előírásoknak megfelelően szellemi tevékenységeinket tovább végeztük. Személyes 
kérés alapján egyéni foglalkozást is tartottunk.

A járványügyi szabályozások miatt 2021-ben Központunk a hivatalos szervek 
biztonsági ajánlásait figyelembe véve egyes időszakokban főleg az év elején a nagyobb 
létszámú résztvevővel számolható programot nem tartott, és hogy a szellemi gyakorlás 
folyamatossága, és hitünk szerint segítő ereje megmaradjon, kis létszámmal, de 
töretlenül végeztük szellemi vezetőink által előírt gyakorlatokat.

2021-ben is minden vasárnap délelőtt szertartást végzett Tiszteletreméltó Kempó 
Kalszang, melyet követően rövid tanítást, magyarázatot adott. Ezekre a szertartásokra 
2021-ben mindig csak a járvány helyzet miatti szabályok alapján engedélyezett 
létszámban vettünk rész. Havonta kétszer különleges szertartást tartottunk, melyre 
azok jöhettek akik erre a gyakorlatra felhatalmazást kaptak. A nagy buddhista 
ünnepeken, és szent napokon közös szellemi gyakorlatokat végeztünk.

Havi rendszerességgel Tiszteletreméltó Kempó Kalszang különböző szertartást végzett, 
szintén az engedélyezett létszámmal.

2021-ban az alábbi egyedi, nagy létszámú résztvevővel tartott eseményünk volt a 
rendszeres programok mellett:

Szeptember 27 Parnashavari Meghatalmazás és tanítás I. rész

Október 4 Parnashavari Meghatalmazás és tanítás II. rész

November 1 Amithaba Csang Csog szertartás
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Főleg a 2021-es év első felében több előzetesen nagy létszámú jelenlévőnek tervezett 
tanítást, és beavatást a járványügyi szabályoknak megfelelően nem tartottuk meg, 
természetesen a megváltozott körülményekre tekintettel minden elmaradt esemény a 
terveink szerint utólagosan meg lesz tartva.
Ide tartoznak az elvonulásban közösen végzett szellemi gyakorlatok, szertartások, adott 
időszakban javasolt közös imádságok, valamint a tanítások, és beavatások.

Ezek általában pár órás, esetenként egy napos programok, de hatásuk hosszú időre 
meghatározhatják a résztvevők szellemi irányultságát, fejlődését, feltéve, ha a 
részvétel megértéssel, kitartással, és szorgalommal párosul.

Éves programjainkat egy meghatározott terv szerint, a hagyományvonal kialakult 
rendszere alapján szervezzük. A 2021-as esztendőben a mindannyiunkat érintő 
járványhelyzet miatt azonban az eddigi megszokott, és jól működő rendszerünket 
továbbra is át kellett alakítani a megváltozott külső körülményekhez igazodva. Ebben 
azonban már volt gyakorlatunk, a 2020-as évi járványhelyzet miatt, úgyhogy képesek 
voltunk így is ellátni központunk feladatait. Tiszteletreméltó Kempó Kalszangot 
közösségünk szellemi vezetőjét 2021-ben is több alkalommal keresték fel a 
járványhelyzet miatt depresszióval szembenéző, bizonytalan, szellemi útjukat kereső, 
hitehagyott, nehéz sorsú, bajbajutott, betegségekkel, családi, anyagi, párkapcsolati, és 
egyéb problémákkal küszködő emberek, hogy tanácsaival, értük végzett 
szertartásokkal, és szellemi gyakorlatok tanításával segítse őket. Miután a személyes 
találkozásokat nehezítette a kialakult helyzet, ezért létrehoztuk a telefonos, és online 
kapcsolatokon keresztüli kommunikációt. Természetesen a szabályok betartásával, a 
személyes kis létszámú konzultáció lehetőségét az egész évben végig fenntartottuk.

Tapasztalataink szerint a segítség mindig személyre szabott, mélyreható és az esetek 
döntő többségében sikeresen enyhíti, és sok esetben megoldja problémáikat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is keresték központunkat a 
szenvedélybetegséggel küszködő, mentális problémáktól szenvedő emberek.

A segítségnyújtást sokan igénylik kortól, és vallási hovatartozástól függetlenül.

Szakja Tasi Csöiing Buddhista Egyesület
1039. Budapest Királyok útja 38.
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Tisztelt Józsefvárosi Önkormányzat,
JGK-0000426634

Alulírott Kovács József, a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület ügyvivője a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága részére az alábbi, 
Egyesületünk munkájáról szóló 2021-es évi szakmai beszámolót és 2022-es szakmai tervet 
terjesztem elő:

Általános információk Egyesületünkről:

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011, évi CCVI. törvény alapján 
Egyházközösségünk 2012 január 1.-től Egyesületté minősült. 2019. április 15. napjától 
a Fővárosi Törvényszék határozatilag vallási egyesületi státuszba, azaz ismét jogi 
személyiséggel bíró szervezeti formába helyezte vissza közösségünket.
Természetesen, mivel közösségünk kizárólag vallási tevékenységgel foglalkozik, a 
szervezeti átminősítés tevékenységünk alapját, és lényegét nem változtatta meg.

Egyesületünk alapelvei:

A Közösség minden, a szeretetre és az emberek hitére, szellemi gyarapodására épülő, 
nem életellenes eszközökkel tevékenykedő vallási közösséget elismer, velük 
együttműködésre törekszik. Közülük a Buddhista irányzatokat rokonelvű 
irányzatokként kezeli. Szoros kapcsolatot tart fenn a tibeti buddhizmus (európai és 
ázsiai) egyházi szerveivel, az indiai Dehra Dun-i anyakolostorral, szervezetében 
azonban autonóm, az anya- és testvéregyházakkal csak vallási hierarchiát ismer el.
Politikai tevékenységet nem fejt ki, hitelvei szerint a közéletben elítél minden emberi 
jogot sértő és életellenes tevékenységet.
Közösségünk elismer minden működésére vonatkozó törvényes előírást, s tagjait is 
ezek betartására kötelezi.

- „j . Központ Zrt.
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Vallási Közösségünk alapítása:

Közösségünket 1986-ban Őszentsége 41. Szakja IVizin a tibeti buddhizmus szakja 
hagyományvonal vezetője alapította hivatalos alapító okirattal, mely engedélyezi a 
tibeti buddhizmus szakja ágának honosítását Magyarországon. Alapító, és 
ajánlólevelet adott közösségünknek szintén 1986-ban őszentsége a XIV. Dalai Láma 
Vallási és Kulturális hivatala is.

1999-ben a Fővárosi Bíróság bejegyezte közösségünket Egyházként, mely 2012 március 
1.-től hivatalosan Egyesületként működik. 2019. április 15. napjától a Fővárosi 
Törvényszék határozatilag vallási egyesületi státuszba, azaz ismét jogi személyiséggel 
bíró szervezeti formába helyezte vissza közösségünket.

A 2017-es év kiemelkedő eseménye a Szakja központi egyház történetében, hogy 
Őszentsége 41. Szakja Trizin a „szakják trónjának fenntartója” szellemi hatalmát 
átadta idősebb fiának Őeminenciája Vadzsra Ratna Rinpocsének, aki 2017 március 
12.-étől a Szakja Egyház új feje lett Őszentsége 42. Szakja Trizin néven.

Mivel Közösségünk, és a világ minden táján lévő szakja központok legfőbb szellemi 
vezetője a mindenkori Szakja Trizin, ezért mostantól a 42. Szakja Trizin szellemi 
irányítása alá tartozunk.

Külön öröm, és megtiszteltetés számunkra, hogy Őszentsége 42. Szakja Trizin a trón 
átvételét követően elfogadta közösségünk meghívását, és 2017 júliusában 
Magyarországra látogatott.
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Szakja Tasi CsöÜng Buddhista Egyházközösség hivatalos jogutódja

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület

Egyesületünk tevékenysége, munkája:

Közösségünk a tibeti buddhizmus hitelveinek megfelelően végzi munkáját, mely során 
a tagok a tanult, illetve tanítások során elsajátított szellemi gyakorlatokat végzik a több 
mint ezer éves szakja hagyományvonal mestereinek irányítása által. Külön öröm és 
megtiszteltetés számunkra, hogy 2006 októbere óta Tiszteletreméltó Láma Kalszang 
irányításával végezhetjük munkánkat, akit személyesen Ószentsége Szakja Trizin 
küldött Magyarországra rezidens Lámaként. Irányításával sokan juthatnak olyan 
szellemi segítséghez, ami mind személyesen, mind a személyekhez kapcsolódó 
családoknak is nagy segítséget nyújt problémáik megoldásában, orvoslásában. 
Tevékenységét mindenféle anyagi juttatás nélkül végzi, ellátásáról Egyesületünk 
gondoskodik.

Nagy örömünkre 2017 júliusában 42. Őszentsége Szakja Trizin Magyarországi 
tartózkodása alkalmával Tiszteletreméltó Láma Kalszangnak, rezidens Lámánknak a 
„Kempó” titulust adományozta, ami a tibeti spirituális hagyomány szerint komoly 
előrelépés a vallási hierachiában, és a szellemi úton egyaránt.

Ezentúl a „Láma,, titulus helyett mindig a „Kempó” megnevezés használatos.

Közösségünk a Józsefvárosi Önkormányzattól kapott helységben, -melyet felújítottunk, 
és átalakítottunk tevékenységünkhöz megfelelően,- végzi munkáját.

Egyesületünk 2O21.-évi szakmai beszámolója:

A 2021-re meghatározott szellemi utat a tervezett eseményeket, valamint a kitűzött 
szellemi célt Közösségünk képességeinek, és lehetőségeinek megfelelően teljesítette.

A kialakult járványhelyzet miatt 2020-hoz hasonlóan mind működési rendünkben, 
mind a hétköznapi tevékenységeink végzésében változtatnunk kellett, Lehetőségeink 
szerint végeztük feladatainkat, melyeket nem kevés energiával át kellett alakítanunk, 
hogy a körülményeknek megfelelően a leghatásosabban tudjuk végezni őket.

A folytatódó kihívások miatt természetesen mi sem voltunk hiányában nehézségekben, 
és akadályoztatásban de a szellemi útba vetett hitünk, és segítőink erőfeszítésének 
köszönhetően mindig sikerült felülkerekednünk a felmerülő akadályokon.
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Szakja Tasi Csölíng Buddhista Egyházközösség hivatalos jogutódja

Szakja Tasi Csölíng Buddhista Egyesület

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat által biztosított helységben program 
szerinti napi rendszerességgel szellemi meditációs gyakorlatokat végeztünk, egészen a 
kormányzati ajánlásokig, mikortól a közös nagy létszámú szellemi gyakorlatok 
végzését az intézkedésnek megfelelően felfüggesztettük. Természetesen kis létszámban, 
az előírásoknak megfelelően szellemi tevékenységeinket tovább végeztük. Személyes 
kérés alapján egyéni foglalkozást is tartottunk.

A járványügyi szabályozások miatt 2021-ben Központunk a hivatalos szervek 
biztonsági ajánlásait figyelembe véve egyes időszakokban főleg az év elején a nagyobb 
létszámú résztvevővel számolható programot nem tartott, és hogy a szellemi gyakorlás 
folyamatossága, és hitünk szerint segítő ereje megmaradjon, kis létszámmal, de 
töretlenül végeztük szellemi vezetőink által előírt gyakorlatokat.

2021-ben is minden vasárnap délelőtt szertartást végzett Tiszteletreméltó Kempó 
Kalszang, melyet követően rövid tanítást, magyarázatot adott. Ezekre a szertartásokra 
2021-ben mindig csak a járványhelyzet miatti szabályok alapján engedélyezett 
létszámban vettünk rész. Havonta kétszer különleges szertartást tartottunk, melyre 
azok jöhettek akik erre a gyakorlatra felhatalmazást kaptak. A nagy buddhista 
ünnepeken, és szent napokon közös szellemi gyakorlatokat végeztünk.

Havi rendszerességgel Tiszteletreméltó Kempó Kalszang különböző szertartást végzett, 
szintén az engedélyezett létszámmal.

2021-ban az alábbi egyedi, nagy létszámú résztvevővel tartott eseményünk volt a 
rendszeres programok mellett:

Szeptember 27 Parnashavari Meghatalmazás és tanítás I. rész

Október 4 Parnashavari Meghatalmazás és tanítás II. rész

Novemberi Amithaba Csang Csog szertartás
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Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület

Főleg a 2021-es év első felében több előzetesen nagy létszámú jelenlévőnek tervezett 
tanítást, és beavatást a járványügyi szabályoknak megfelelően nem tartottuk meg, 
természetesen a megváltozott körülményekre tekintettel minden elmaradt esemény a 
terveink szerint utólagosan meg lesz tartva.
Ide tartoznak az elvonulásban közösen végzett szellemi gyakorlatok, szertartások, adott 
időszakban javasolt közös imádságok, valamint a tanítások, és beavatások.

Ezek általában pár órás, esetenként egy napos programok, de hatásuk hosszú időre 
meghatározhatják a résztvevők szellemi irányultságát, fejlődését, feltéve, ha a 
részvétel megértéssel, kitartással, és szorgalommal párosul.

Éves programjainkat egy meghatározott terv szerint, a hagyományvonal kialakult 
rendszere alapján szervezzük. A 2021-as esztendőben a mindannyiunkat érintő 
járványhelyzet miatt azonban az eddigi megszokott, és jól működő rendszerünket 
továbbra is át kellett alakítani a megváltozott külső körülményekhez igazodva. Ebben 
azonban már volt gyakorlatunk, a 2020-as évi járványhelyzet miatt, úgyhogy képesek 
voltunk így is ellátni központunk feladatait. Tiszteletreméltó Kempó Kalszangot 
közösségünk szellemi vezetőjét 2021-ben is több alkalommal keresték fel a 
járványhelyzet miatt depresszióval szembenéző, bizonytalan, szellemi útjukat kereső, 
hitehagyott, nehéz sorsú, bajbajutott, betegségekkel, családi, anyagi, párkapcsolati, és 
egyéb problémákkal küszködő emberek, hogy tanácsaival, értük végzett 
szertartásokkal, és szellemi gyakorlatok tanításával segítse őket. Miután a személyes 
találkozásokat nehezítette a kialakult helyzet, ezért létrehoztuk a telefonos, és online 
kapcsolatokon keresztüli kommunikációt. Természetesen a szabályok betartásával, a 
személyes kis létszámú konzultáció lehetőségét az egész évben végig fenntartottuk.

Tapasztalataink szerint a segítség mindig személyre szabott, mélyreható és az esetek 
döntő többségében sikeresen enyhíti, és sok esetben megoldja problémáikat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is keresték központunkat a 
szenvedélybetegséggel küszködő, mentális problémáktól szenvedő emberek.

A segítségnyújtást sokan igénylik kortól, és vallási hovatartozástól függetlenül.
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Szakja Tasi Csöiing Buddhista Egyházközösség hivatalos jogutódja

Szakja Tasi Csöiing Buddhista Egyesület

Egyházközösségünk nem feledkezik meg a rászorulókról, hajléktalanokról, fizikai és 
szellemi betegségektől szenvedőkről sem. 2021-ben is rendeztünk gyűjtést tagjaink 
között, és adományainkat személyesen adtuk át, elsősorban a VIII. kerületben. 
Egyes tagjaink hospice szolgálatot látnak el gyógyíthatatlan betegeket segítve.

Tapasztalataink szerint azonban a fent említett problémák kezelésében rövidtávon 
látványos eredményeket elérni, és azokat fenntartani nem lehet. Éppen ezért egy 
hosszútávú szervezett és az Egyesület hitelvi keretein belül maradó kitartó és tervszerű 
munkára van szükség, melyet az elmúlt években elkezdtünk, és 2022-ben is folytatni 
szándékozunk.

Egyesületünk 2022-es évi szakmai terve

Az elmúlt évek alatt kidolgozott szakmai tervet 2022-ben is folytatjuk, mely a 
hagyományvonalunk általános szellemi gyakorlatai mellett a közvetlen 
környezetünkben élők, és a bármilyen szinten szükséget szenvedők segítését tűzi ki 
céljául.

Tekintettel a megváltozott járványügyi helyzet miatt működési rendünket, és annak 
bizonyos formáit átalakítani kényszerülünk, egészen addig amíg olyan feltételek 
teremtődnek meg, melyek a korábbi rendszerünk újbóli alkalmazását engedik.

További tanításokat, szellemi gyakorlatokba való bevezetést, és azok gyakorlásához 
szükséges feltételrendszer további megteremtését folytatjuk, minden hozzánk forduló 
számára.

2022-ben is hasonlóan az előző 2021-es évhez, kiemelt fontosságú célként határozzuk 
meg a járvány hatása miatt fizikai, és mentális problémákkal küzdők segítségét.

Tapasztalataink alapján nőtt a depresszió, és a bizonytalanság érzet, sokan 
kilátástalannak, értelmetlennek látják a sorsukat. Ilyenkor sokat jelent ha egy hiteles 
szellemi tanító szavakba öntött, de kézzelfogható segítséget, szellemi támaszt nyújt
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Létrehozunk egy SOS telefonos és online vonalat, ahol közvetlen segítséget lehet kérni 
a rászorultaknak, melyet legjobb tudásunk szerint próbálunk kezelni.

Széles körben megszervezzük a tagjaink által segélyszervezeteknek juttatott 
adományok gyűjtését, és szükséges források beszerzését-

Azonban a szükséges erőforrásaink erősen korlátozottak, ezért a szükséges anyagiakat 
kizárólag tagjaink, és a minket támogatók segítségével tudjuk csak előteremteni.

Pontokba foglalva tevékenységünk 2022-ben is terveink az alábbi részletezés szerint 
alakul, természetesen mindig az aktuális helyzethez igazodva

1, Vallási tevékenység - Meditációk, szertartások, tanítások, szellemi gyakorlatok 
ismertetése, egyénre szabott gyakorlatok, elvonulások, könyvkiadás. Magas rangú 
buddhista tanítók meghívása, vallási tanítások és szertartások végzésére.

2, Terveink között szerepel hiteles képzett tibeti természetgyógyász szerzetes 
meghívása, és általa új alternatív gyógymódok közvetítése, a kialakult helyzetre 
tekintettel.

3, Zarándok utak, valamint nagy szabású vallási eseményeken való részvétel, és ezek 
támogatása

4, Karitatív szolgálat - fizikai, szellemi rászorulók egyéni és csoportos segítése, 
személyre szabott lehetőségek kidolgozása, adományok gyűjtése és kiosztása.

5, Személyes konzultációk szenvedélybetegekkel, mentális és fizikai problémákkal 
küszködőkkel, rászorulókkal. Különös tekintettel a járványhelyzetet követő depresszív, 
életunt fásultság, és kiúttalanság érzésére.

6, Telefonos és online kapcsolattartó, konzultációs és segítő szolgálat, melyet 
kifejezetten a járványhelyzet miatt kiemelkedő fontossággal kezelünk.

7, Online oktatás, és szertartásvégzés további fejlesztése,és bevezetése
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Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség hivatalos jogutódja

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület

Mivel elsősorban vallási, és mellette karitatív tevékenység a fő irányultságunk, ezért 
minden évben így 2022-ben is az adott szellemiség fejlesztése, és gyakorlatainak 
végzése a fő célkitűzésünk.

Célunk, hogy ennek eredményeképpen minden rászorulót aki hozzánk fordul 
problémáival a lehető leghatékonyabban tudjunk segíteni. A helyzethez alakítva, 
fontosnak tartjuk a nem személyes konzultációk további fejlesztését, és széles körben 
bevezetését.

2021-ben a tervezett vallási programok, események előzetes terveink szerinti megvalósulását 
meglehetősen megnehezítette a kialakult járványhelyzet, de ennek ellenére átálltunk egy 
biztonságos, és az adott körülményekhez alkalmazkodó működési rendre. Központunk több 
meditációs gyakorlatokat tartalmazó könyvet, és ismertetőanyagokat adott ki, 
szisztematikusan és kitartóan próbáltuk a kitűzött szellemi célokat megvalósítani, melyek 
között nagy hangsúlyt fektetünk a hozzánk forduló rászorulók segítésére, melyet 
képességeink, és lehetőségeink szerint a legjobb tudásunkkal kezeljük.

2021 második felétől már volt lehetőségünk több nagyobb lélegzetvételű esemény 
megtartására is, reményeink szerint a járvány fokozatos megszűnése fontos előfeltétele a teljes 
körű és hatékony munkavégzésre.

Folytatjuk a segítségnyújtás széles körű koordinálását, és szükség szerint a személyre szabott 
segítség feltételeinek megteremtését. Programjaink mindenki számára nyitottak, 
folyamatosan lehetőséget biztosítunk a személyes konzultációkra is, melyet a megváltozott 
körülményekhez igazítva, a lehető legbiztonságosabb módon alakítottunk ki.

Sokan látogatnak bennünk a VIII. kerületből is, mivel mind a közvetlen környéken lévő, mind 
a szintén a kerületben lévő más vallási közösségeket is értesítjük az aktuális eseményekről.

Nyilvántartást az elmúlt évekhez hasonlóan nem vezettünk, de személyes elmondás alapján a 
résztvevők legalább 10-15%-a 2020-ban is, a VIII. kerületi lakósok közül került ki.

Honlapunkon kiemelt helyen tájékoztatjuk látogatóinkat a VIII. kerületi 
Önkormányzat támogatásáról, és minden kiadványunkon megjelenítjük ezt a tényt.
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Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség hivatalos jogutódja

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület

Vallási közösségünk a VIII. kerületben összesen tizenkét éve tevékenykedik, ami nem 
túl hosszú időszak egy vallási közösség életében, de már tisztán látszik, hogy sokan 
igénylik, és sikeresen használják az általunk közvetített szellemi módszereket 
nehézségeik kezelésében, megoldásában.

Továbbra is szívesen fogadjuk a minket segítő Józsefvárosi Önkormányzat 
tevékenységünk kiterjesztésére vonatkozó kéréseit, és célirányosan a kerület javát 
szolgáló tevékenységre vonatkozó igényeit. Célunk, hogy jobban részt tudjunk venni, 
és beilleszkedni Józsefváros vallási, szellemi életébe, és lehetőségeink szerint segítsük az 
itt élők életét is.

Köszönjük a Közösségünknek nyújtott eddigi segítséget és támogatást,

Budapest, 2022-03-09

Tisztelettel,

Kovács József

ügyvivő
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Budapest Józsefvárosi Református Ecyházközség
1085 Budapest, Salétrom utca 5. >, 

www.saletrom.net [ salétrom.ref@gmanxom “ 
tel:781-1984

cím: Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Helyiséggazdálkodási Iroda

1084 Budapest Ör utca 8.

tárgy: Beszámoló a Budapest VIIl.ker. Práter utca 30-32 sz alatti,

35696/0/A/54 hrsz,56m2 alapterületű helyiség használatáról 2021. évben.

Tisztelt Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsági

A kedvezményes bérleti díj feltételeként meghatározott beszámolót a 2021-es év 
tevékenységéről az alábbiakban szeretném bemutatni:

A Budapest Vili.kér. Práter utca 30-32 sz alatti, 35696/0/A/54 hrsz,56m2 alapterületű 
helyiség használatát 2021 évben a hitéleti jellegű tevékenységek jellemezték a tervek szerint, 
illetve azok előkészítése szervezése, ahogyan ez eddigi évek során is volt. Sajnos ezeket a 
vírushelyzet és a korlátozások jócskán felülírták.

Kerületünkben lakik a Magyar Református Presbiteri Szövetség számos tagja és néhány 
vezetője Egyházközségünk velük együttműködve használja a Práter utca 30-32 sz alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő földszinti helyiséget, amely megbeszéléseknek, 
tanácskozásoknak, bibliaóráknak, imaalkalmaknak helyszíne. Az év első felében a vírushelyzet 
miatt az iroda nem fogadott önkénteseket az idősek veszélyeztetettsége miatt az online térbe 
kerültek megtartásra ezek az alkalmak, és a munkatársak is home office-ba kerültek. Az év 
második felében is csak korlátozottan a biztonságosság megteremtésével lehetett közösségi 
alkalmak helyszíne.

A ofeBhten szövetség ironáA a beAi rnurAalársak sem's én év el Budapesti és ■■■'rssáqos 

dokumentumhoz.

Köszönjük, hogy eddigiekben támogatta az Önkormányzat a kedvezményes 
használatot, bízunk abban, hogy ez a következő években is folytatódhat!

Budapest, 2022. március.10.

http://www.saletrom.net
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BESZÁMOLÓ
a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSz) 
2021. évi tevékenységérő! és a 2022. évi tervekről

A Magyar Református Presbiteri Szövetség a 2020. december 10-i elnökségi ülésén 
elfogadott 2021. évi eseménynaptár szerint végezte tevékenységét, amely magába foglalta

• a Szövetség működését és adminisztrációs tevékenységét (tagnyilvántartás, 
pályázatok, bevallási kötelezettségek, stb.)

• kisköri, megyei, országos konferenciák, egyesületi központi rendezvények 
szervezését,

« a kéthavonta megjelenő PRESBITER folyóirat szerkesztési és terjesztési feladatait,
* nemzetközi kapcsolattartást a Kárpát-medencei magyar református 

társszervezetekkel.

A 2021. évi eseménynaptárt, valamint az MRPSz tevékenységét részletező Megvalósult 
programok listáját csatoljuk.

A 2022. évi munkánkat a 2021. december 11-i elnökségi ülésen elfogadott 2022. évi 
eseménynaptár szerint tervezzük végezni, melyet beszámolónkhoz szintén csatolunk.
Tavalyi és tavaly előtti - váratlan - eseményként a koronavírus járvány jelentkezett, amely 
még egyelőre nem látható mértékben írhatja felül terveinket. Az 5. hullám csillapodásával az 
otthoni munkavégzés átgondolása szükséges.

Budapest, 2022. március 8.

dr. Viczián Miklós 
alelnök

Mellékletek:
2021. évi eseménynaptár
2021. évben megvalósult programok listája
2022. évi eseménynaptár

dr. Székely István 
gazdasági bizottsági elnök

http://www.presbiterkepzes.hu
mailto:szovetseg@presbiter.hu
mailto:mrpsz.titkar@gmail.com


Január

8-án folytatódott az online imaközösségek sorozata.
11-én készítette elő 2021/1. lapszámunkat a PRESBITER szerkesztő bizottsága.
26-án online tartott ügyvezető elnöki értekezletet tartottunk, melyen az elnökség áttekintette 

a Szövetség vallási egyesületi jogállása megszűnésének és civil szervezeti jogállású működésének 
helyzetét, a 2021. évi Kanizsai Pálfi János díjra felterjesztett személyekre érkezett javaslatokat, 
megvizsgálta az előttünk álló konferenciák megrendezhetőségének esélyeit, a kiadványok helyzetét, 
valamint az Alapszabály aktualizálásának részleteit.

Február

17-én volt a MRE Zsinat XV. ciklusának első ülése Budapesten, a KRE BTK épületében.
20-án online tartott, területi szervezeteinkkel kibővített elnökségi ülést tartottunk, melyről 

[apunkban beszámolót is közlünk.

Március
1-én készítette elő 2021/2. lapszámunkat a PRESBITER szerkesztő bizottsága.
24-én levélben kerestük fel egyházunk espereseit és püspökeit a közelgő pedagógusnapra 

szánt könyvünkkel kapcsolatban.
25-én kiküldésre kerültek április 17-i - postai levelezéses formában tartott - küldöttgyűlésünk 

anyagai.
26-án online munkamegbeszélés volt a Magyar Református Presbiteri Hálóval kapcsolatos 

előkészítő feladatokról.

Április

6-án online munkamegbeszélés volt a Presbiteri Háló beüzemelésével kapcsolatos 
feladatokról.

8-án tartotta tisztújító közgyűlését Szövetségünk Hajdúvidéki Egyházmegyei Területi 
Szervezete. A levelezéses formában megtartott tisztújítás eredményeként az új területi elnök Varga 
Imre Miklós, alelnök Kovács Imre lett. A leköszönő és a megválasztott tisztségviselő testvérek életére, 
szolgálataira Isten áldását kérjük.

17-én lezárult a szavazás, melyet évi rendes küldöttgyűlésként tartottunk, postai levelezéses 
formában.

19-én készítette elő 2021/3. lapszámunkat a PRESBITER szerkesztő bizottsága.
21-én, a XV. zsinati ciklus 2. - online tartott - ülésén Szövetségünket Bor Imre elnök és dr. 

Viczián Miklós alelnök képviselte.
30-án értekezletet tartott Szövetségünk Elnöksége.

7-én értekezletet tartott Szövetségünk Elnöksége.
24-én, Nagykőrösön, Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat ielkészi elnöke felszentelésén 

Szövetségünket Bor Imre elnök, D. Szabó Dániel nemzetközi tanácsadónk és Váczi Gábor titkár 
képviselte.

Június

5-én, a Mohács-Kölkedi Református Egyházközségben tartotta presbiterképzési alkalmát 
Szövetségünk Baranyai Egyházmegyei Területi Szervezete. Az alkalmon Elnökségünk nevében Bor Imre 
elnök szolgált.



Ugyanezen a napon gondnoki értekezlet volt Berekfürdőn, a Nagykunsági Református 
Egyházmegye gyülekezeti gondnokai részvételével. Az alkalmon Szövetségünket Szentesi Lajos 
egyházmegyei gondnok, területi elnökünk képviselte.

6-án - online módon - tartotta presbiteri konferenciáját az Európai Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetsége. Szövetségünket Váczi Gábor titkár képviselte.

11-én értekezletet tartott Szövetségünk Elnöksége.

Július
12-én készítette elő 2021/4. lapszámunkat a PRESBITER szerkesztő bizottsága.

Augusztus

28-án, Nagyváradon tartotta presbiterképzését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Presbiteri Szövetsége. Az alkalmon anyaországi szervezetünket Török Csaba Pál debreceni 
egyházmegyei területi szervezetünk elnöke képviselte.

Szeptember

2-án, Piliscsabán tartotta 5. ülését az Együttműködési Tanács. Ennek keretében a Kárpát
medence presbiteri szövetségeinek elnökségei és a külhoni egyháztestek képviselői áttekintették az 
együttműködés további lehetőségeit, beszámolók hangzottak el az egyes egyházkerületek életéről, 
szolgálatáról, célkitűzések fogalmazódtak meg a jövőbeni közös együttmunkálkodás irányairól.

2. és 4. között a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban tartottuk Szövetségünk 17. országos 
konferenciáját, melyről lapunk más helyén beszámolót közlünk.

11-én, Mezőgyánban tartotta presbiterképzési alkalmát Szövetségünk Békési Egyházmegyei 
Területi Szervezete.

13-án készítette elő 2021/5. lapszámunkat a PRESBITER szerkesztő bizottsága.
14-én, Budapesten tartotta ülését Szövetségünk Gazdasági Bizottsága és Felügyelő Bizottsága.
Ugyanezen a napon volt első, személyes részvétellel tartott ülése Szövetségünk Missziói és 

Presbiterképzési Bizottságának.
17-18-án, Nagyváradon, a Magyar Református Egység Napján Szövetségünk képviseletében dr. 

Szabó Zsolt jogtanácsos és Váczi Gábor szövetségi titkár vett részt.
24-25-én, Balatonszárszón tartotta ülését a MRE Zsinata, melyen Szövetségünket Bor Imre 

elnök képviselte.
25-én, Székelyudvarhelyen tartotta elnökségi ülését az Erdélyi Református Egyházkerület 

Presbiteri Szövetsége. Anyaországi szervezetünket dr. Tóth János, Presbiterképzési elnökünk és Váczi 
Gábor titkár képviselte.

Ugyanezen a napon volt a Tiszáninneni Református Egyházkerület Presbiteri Konferenciája, a 
Nőszövetséggel közös szervezésben.

Október

2-án, a Nagylétai Református Egyházközségben tartotta presbiterképző alkalmát Szövetségünk 
Debreceni Egyházmegyei Területi Szervezete.

Ugyanezen a napon tartotta csendesnapját Szövetségünk Budapest-Északi és Budapest-Déii 
Egyházmegyei Területi Szervezete, a Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség templomában, 
„Mind jó, amit Isten tészen" címmel, Kovács-Hajdú Albert lelkipásztor szolgálatával.

23-án, a Pécs-Belvárosi Egyházközségben tartotta csendesnapját Szövetségünk Baranyai 
Egyházmegyei Területi Szervezete.



November

15-én készítette elő 2021/6. lapszámunkat a PRESBITER szerkesztő bizottsága.
20-án tartotta csendesnapját Szövetségünk Budapest-Északi és Budapest-Déli Egyházmegyei 

Területi Szervezete, a Budapest-Budai Református Egyházközségben, „A református kegyesség 
gyakorlata" címmel, dr. Szabó Károly, Szövetségünk Délpesti Egyházmegyei Területi Szervezetének 
elnöke szolgálatával.

December



Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség
1085 Budapest, Salétrom utca 5.

www.saletrom.net | saietrom.ref@grnan.com 
tel:781-1984

cím: Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Helyiséggazdálkodási Iroda

1084 Budapest Ör utca 8.

tárgy: Szakmai terv a Budapest Vili.kér. Práter utca 30-32 sz alatti,

35696/0/A/54 hrsz,56m2 alapterületű helyiség hitéleti használatához a 2022. évben.

Tisztelt Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság!

A 2022-es évre szóló szerződésbe foglalt, kedvezményes bérleti díj feltételeként 
meghatározott szakmai tervet az alábbiakban szeretném bemutatni:

A Budapest Vili.kér. Práter utca 30-32 sz alatti, 35696/0/A/54 hrsz,56m2 alapterületű helyiség 
használatát 2022. évben a hitéleti jellegű tevékenységek jellemzik, illetve azok előkészítése 
szervezése, ahogyan ez eddigi évek során is volt.

Kerületünkben lakik a Magyar Református Presbiteri Szövetség számos tagja és néhány 
vezetője Egyházközségünk velük együttműködve használja a Práter utca 30-32 sz alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő földszinti helyiséget, amely megbeszéléseknek, 
tanácskozásoknak, bibliaóráknak, imaalkalmaknak helyszíne. A presbiteri szövetség irodája a 
helyi munkatársak segítségével Budapesti és országos rendezvényeket, valamint kiadványokat 
készít elő. Az éves programtervet csatolom ehhez a dokumentumhoz.

abban, hogy ez a következő években is Folytatódhat!

Budapest, 2022. március 10.

Bácskái Bálint lelkipásztor

http://www.saletrom.net
mailto:saietrom.ref@grnan.com
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BESZÁMOLÓ
a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSz) 
2021. évi tevékenységéről és a 2022. évi tervekről

A Magyar Református Presbiteri Szövetség a 2020. december 10-i elnökségi ülésén 
elfogadott 2021. évi eseménynaptár szerint végezte tevékenységét, amely magába foglalta

• a Szövetség működését és adminisztrációs tevékenységét (tagnyilvántartás, 
pályázatok, bevallási kötelezettségek, stb.)

• kisköri, megyei, országos konferenciák, egyesületi központi rendezvények 
szervezését,

• a kéthavonta megjelenő PRESBITER folyóirat szerkesztési és terjesztési feladatait,
• nemzetközi kapcsolattartást a Kárpát-medencei magyar református 

társszervezetekkel.

A 2021. évi eseménynaptárt, valamint az MRPSz tevékenységét részletező Megvalósult 
programok listáját csatoljuk.

A 2022. évi munkánkat a 2021. december 11-i elnökségi ülésen elfogadott 2022. évi 
eseménynaptár szerint tervezzük végezni, melyet beszámolónkhoz szintén csatolunk.
Tavalyi és tavaly előtti - váratlan - eseményként a koronavírus járvány jelentkezett, amely 
még egyelőre nem látható mértékben írhatja felül terveinket. Az 5. hullám csillapodásával az 
otthoni munkavégzés átgondolása szükséges.

Budapest, 2022. március 8.

7 u <'-^7

dr. Viczián Miklós 
alelnök

Mellékletek:
2021. évi eseménynaptár
2021. évben megvalósult programok listája
2022. évi eseménynaptár

dr. Székely István 
gazdasági bizottsági elnök

http://www.presbiterkepzes.hu
mailto:szovetseg@presbiter.hu
mailto:mrpsz.titkar@gmail.com
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Helyiséggazdálkodás! Iroda 
1084 Budapest, Őr u. 8.

iktatás dátuma: J iktetószám’" .....

ügyintéző

melléklet

Tárgy: 2022. évi szakmai terv a Kis Fuvaros u. 11. sz. alatti ónk. helyiség használatáról

Tisztelt Helyiséggazdálkodást Iroda!

A 2014. februárban kötött helyiségbérleti szerződésben foglaltak szerint 
egyházközségünk elkészítette a 2022. évi szakmai tervét. A helyiség ad otthont a TE+ÉN 
Közösségnek, amelynek a Józsefvárosban, elsősorban a Magdolna negyedben élő gyerekek és 
családok a kedvezményezettjei. A helyiséget a szerződés értelmében hitéleti, oktatási, 
életvitelt segítő és sport/szabadidős tevékenységekre használjuk. Korábban kifejezett 
szándékunk ellenére idén nem indítunk új közösségi alkalmat, ill. programot a járványügyi 
intézkedésekre való tekintettel. A tárgyévre tervezett programjaink a következők:

I. Hitélet

1.1. Célkitűzés

A spiritualités iránt érdeklődőknek élhető, releváns keresztyén életforma felmutatása; 
destruktív és szociális törést okozó szektákkal szemben történelmi keresztyén hitvallás és 
értékek felmutatása; egyének lelki megújulása, amely morális változást is eredményez; olyan 
református közösség megteremtése, ahova egyházi kötődéssel nem rendelkező emberek is 
szívesen és könnyen be tudnak kapcsolódni, anélkül, hogy ehhez előbb fel kellene adniuk 
saját kultúrájukat vagy világnézetüket.

I. 2. Megvalósítandó hitéleti programok, események

a) Heti rendszerességgel:

• Vasárnapi istentisztelet
« Házicsoportok gyülekezeti tagok otthonában és a közösségi helyen
• Alapozó sorozat a biblia alap kérdéseiről heti rendszerességgel egyéni beszélgetések vagy 

http://www.saletrom.net


kiscsoportos formában
• Ifjúsági konfirmációs felkészítés, hitvallás-ismereti óra gyülekezeti tagok gyerekeinek 
(igény szerint)

b) Különleges, ill. nem rendszeres alkalmak:

• Szentesti ünnepség
• Családlátogatások hittanos gyereknél
• Gyülekezeti tagokkal kéthavonta találkozó vagy online értékelés és tervezés
• Gyülekezeti tagok számára folyamatos önképzés (olvasókör teológiai, ill. társadalmi 
témákban) legalább havi rendszerességgel
• Személyes és kiscsoportos foglalkozásokon felkészítés felnőttkeresztelőre ill. konfirmációra 
• Egyházi képzéseken, konferenciákon, missziói találkozásokon való részvétel

H. Szabadidő/sport, életvitelt segítés/oktatás

H. 1. Célkitűzés

A szabadidő hasznos eltöltése; kézügyesség, kreativitás, logikai készség fejlesztése; 
társas készségek és műveltség fejlesztése; csökkenteni a tanulók szociális hátrányokból 
fakadó nehézségeit; segíteni felfedezni és megőrizni az otthoni kultúra értékeit, erősíteni a 
gyermekek identitását; környezettudatos életre nevelés; személyes motivációt teremteni a 
tanulásra és egyéni fejlődésre. Ezeket a tevékenységeket a járványügyi intézkedések sajnos 
nagy mértékben korlátozzák, úgyhogy akkor végezzük őket, amikor már biztonságosan lehet.

II. 2. Megvalósítandó szabadidős és sporttevékenységek, programok

• Minden hétköznap iskolaidő után lehetőség a szabadidő kötetlen, minőségi eltöltésére 
(szakkörök, társasjáték, jó idő esetén sport a közeli pályákon és sportlétesítményekben)
• Folyamatos számítógép- és internet-hozzáférés szabadidős és oktatási céllal
• Kirándulások közeli helyekre, 4-6 havonta

II. 3. Oktatási és életvitel segítő tevékenységek

• Tanoda, ahol 15-25 tanulópár tanul legalább heti rendszerességgel (egy gyerek egy felnőttel) 
• Nyári tanoda: a nyári iskolaszünet idején tanulópárok heti rendszerességgel tanulnak (egy 
felnőtt egy gyerekkel), ami segítség lehet pótvizsgára való felkészülésben, felzárkózásban is.
• A kerület minden iskoláját felkeresni a tanoda lehetőségével, igény szerinti együttműködés 
kiépítése
• Évente legalább kétszer, szorgalom és teljesítmény függvényében alkalmanként 3-10 ezer 
Ft-os ösztöndíjjal jutalmazzuk a tanodásokat.
• Tanodásoknak lehetőség munkahelyek megtekintésére (igény és felajánlások függvényében)
• Felnőttek számára angol és cigány nyelvtanítás
• Számítógépen oktatóprogramok megismertetése
• Szabadszoftverek népszerűsítése, tudatos számítógép- és internethasználatra nevelés
• Tanodába járó gyerekeknél családlátogatás



Tisztelettel kérjük szakmai tervünk elfogadását, illetve továbbítását a Józsefvárosi 
Önkormányzat döntéshozóihoz!

Budapest, 2022. március. 14. Tisztelettel, 

Lakó István ref. lelkipásztor
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Tárgy: 2021. évi szakmai terv a Kis Fuvaros u. 11. sz. alatti önk. helyiség használatáról

Tisztek Helyiséggazdálkodási Irodai

A 2014. februárban kötött helyiség bérleti szerződésben foglaltak szerint 
egyházközségünk elkészítette a 2021. évi beszámolóját. A helyiség ad otthont a Te+Én 
Közösségünknek, amelynek a Józsefvárosban, elsősorban a Magdolna és Népszínház negyedben 
élő gyerekek és családok a kedvezményezettjei. A helyiséget a szerződés értelmében hitéleti, 
oktatási, életvitelsegítő és spon/szabadidős tevékenységekre használjuk.

A projekt különböző területein összesen több mint 30 önkéntes vesz részt legalább kétheti 
rendszerességgel, és legalább ennyi családot érnek el rendszeresen tevékenységeink. 1 fő 
munkatárs (lelkész) teljes- és 2 fő munkatárs (tanoda! koordinátor és közösségszervező) 
félállásban dolgozott 2021-ban a projektben. A Magyar Református Szeretetszolgálat 
közfoglalkoztatási programjával 3 fő teljes munkaidős munkatárssal dolgoztunk együtt (szociális 
segítő, adminisztrátor és takarító munkakörökben). A gyülekezet Salétrom utcába járó tagjai 
különböző felhívásokra reagálva támogatják a TE+ÉN közösséget (önkéntes munkával, 
adományokkal nyári táborra, tanszerekre tanévkezdéskor, stb.). Testvérgyülekezeti kapcsolatba 
kerültünk a Gazdagréti Református Gyülekezettel, akik sponösztöndíj alapot hoztak létre 
tanodásaink számára. A Károli Gáspár Református Egyetem több szakjáról is érkeznek 
gyakorlatra hallgatók gyakorlatukat tölteni. Középiskolásokat is fogadunk közösségi munka 
végézésére. Közérdekű munkások is segítik fizikai munkával a közösség működését.

A tavalyi évben a járványügyi intézkedések nagyban befolyásolták a működésünket. 
Egyrészt a fő tevékenységeket továbbra is tudtuk végezni, mivel hitéleti területen 
engedékenyebben voltak a jogszabályok, oktatási területen pedig sok munkatárssal tudtunk 
együttműködni, hogy biztonságos környezetet teremtsünk a tanulásra (folyamatosan tudtunk 
négyszemközti tanulási lehetőséget biztosítani). Másrészt viszont az a kapcsolati háttér, amely 
elengedhetetlen a közösség egészséges működéséhez nagyban sérült, hogy az informális 
találkozásokat és szabadidős tevékenységeket nem tudtuk folytatni.

A 2021-es szakmai tervünk az alábbi módon valósult meg:

http://www.satetrom.net
mailto:hivatal@saletrom.net


Ï. Megvalósult hitéleti programok, események

* Vasárnapi istendszielet, A járvány miatt pár alkalom elmaradt. A lezárások alatt éltünk a 
jogszabályban kapott lehetőséggel, miszerint istentiszteleti tevékenységekre nem 
vonatkoznak a korlátozások. Ez alatt az idő alatt nem történt megbetegedés a 
közösségünkben.

• Házicsoportok végül nem gyülekezeti tagok otthonában és közösségi helyen valósultak 
meg, hanem online találkozások keretében, akárcsak az alapozó sorozat a Biblia alapvető 
témáiról.

• Az egyéb különleges alkalmak (konferenciák, képzések) rendszerint elmaradtak a 
korlátozások miatt.

II. Megvalósult szabadidős és sportprogramok

• A hétköznapi klubjellegű nyitvatartás megszűnt a járvány miatt. Csak azok jöhettek be, 
akiknek konkrét idöpontjuk/programjuk volt

• A számítógépeink és internetkapcsolatunk oktatási céllal folyamatosan elérhető volt a 
digitális oktatás alatt azoknak, akiknek erre szükségük volt. Számukra biztosítottuk a 
bejutást, illetve később mobil eszközöket is vásároltunk.

• Sakk klub és -edzések, illetve versenyek elmaradtak.
* Nyáron kirándulás-sorozat a Naplás-tónál, Margitszigetem Velencei tónál, Csodák 

Palotájában 15 fő részvételével.
* Vakok Intézetének munkatársaival egynapos érzékenyítő program a gyülekezetben.
• Augusztusban gyülekezeti és tanodás tábort tartottunk Pálkovén 25 fő részvételével.
* Októberben kirándulás a Budakeszi Vadasparkban 20 fő részvételével.

III. Megvalósult oktatási és életvitelsegítő tevékenységek

• A tanoda végig működhetett, amíg az iskolák is nyitva voltak. Az iskolák lezárása alatt is 
megoldottuk a tanulás lehetőségét úgy, hogy egyszerre 2 fő személyes találkozását 
biztosítottuk a közösségi helyen, külön helyiségben. Ezalatt mások nem jöhettek be. A 
tanoda létszáma lecsökkent: volt, aki féltette a gyermekét tanulni engedni; és volt, aki 
teljesen ígnorálta az iskolai elvárásokat ez alatt az idő alatt. A tanulói létszám 
megfeleződött Ez összefügg azzal is, hogy a szabadidős, informális találkozás lehetősége 
megszűnt a gyerekekkel.

• A nyári tanoda működött, 10 fő számára adtunk lehetőséget pótvizsgára való 
felkészülésre, felzárkózásra önkéntes munka megszervezésével.

• Négy diák tanuk gitározni a tanév során.

2/3



• A Magyar Élelmiszerbankkal folytatott együttműködés keretében élelmiszert mentettünk 
közeli áruházból, és azt rászoruló családoknak osztottuk ki. Az élelmiszerre való igény 
jelentősen megemelkedett a lezárások alatt, ahogyan sokan elvesztették a pénzkereseti 
lehetőségüket.

Tisztelettel kérjük szakmai 
Önkormányzat döntéshozóihoz!

tervünk elfogadását, illetve továbbítását a Józsefvárosi

Tisztelettel,

Budapest, 2022. május 23.

Lakó István 
ref. lelkész
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Szakmai beszámoló

a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft 

1082 Baross u. 112. szám alatti telephelyén zajló feladatainak megvalósulásáról 

2021. évben

Budapest, 2022. márciusi

Szigony-útitárs

Nonprofit Kft



I. Összegzés

A Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft, 

1082 Budapest, Baross u. 112. szám alatti önkormányzati bérleményben, 197 m2 alapterületen 

biztosítja a megváltozott munkaképességű, elsődlegesen paszícho-szociáEs fogyatékossággal 

élő, 97%-ban józsefvárosi munkavállalók foglalkoztatását.

A helyiségek kialakítása a szervezeti célunknak megfelelően, - miszerint foglalkoztatást 

kívánunk folytatni -, került kialakításra, felújításra az épületrész 2007-ben. Jelenleg a 

rendelkezésre álló helyiségekben 1 db irodahelyiség, 1 db varróműhely, 1 db helyiség a varrodai 

tevékenység előkészítő munkálatainak ad helyet, 1 db nagy helyiség a szövőállványok, 

csomagolási bérmunkák számára biztosít helyet. Kialakításra került továbbá 1 teakonyha, és 

természetesen nemenkénti, valamint mozgáskorlátozott személy által igénybe vehető 

mosdóhelyiség. Emellett mosókonyha és zuhanyzóhelyiség is rendelkezésre áll. A 

telephelyünkként működő helyiségcsoport galériázott, a galéria területén szintén kisebb 

irodahelyiség, vizesblokk, valamint raktárhelyiségek kerültek kialakításra.

Mint az fentebb leírásra került, a helyiségcsoport kialakítása során figyelemmel voltunk azok 

használóira: a pszichiátriai betegséggel küzdő kliensekre, illetve a mozgáskorlátozott igényekre 

is felkészültünk.

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező telephelyen a bérleti szerződés megkötése óta 

megtörtént az épület teljeskörü felújítása, a cél szerinti kialakítás és alkalmazhatóság érdekében 

a jogszabályokban foglaltak szerinti fizikai akadálymentesítés (szintbeli különbségek 

akadálymentes áthidalása, rámpa, korlát, kapaszkodó, WC, zuhanyozó, Öltöző speciális 

kialakítása megtörtént) - érzékszervi károsodás miatt szükséges akadálymentesítés: vezető sáv, 

élénk színek, vezető korlátok kialakítása gyengénlátók számára -. Kommunikációs 

akadálymentesítés (írásos, látható jelzések, információk, könnyen érthető kommunikációs 

igény, szimbólumok alkalmazása olvasási, megértési nehézséggel élők számára) - munka közti 

pihenőhely kialakítása (gyógyszer bevételhez, pihenéshez).

A bérleményt nem csak kialakítottuk 2007. évben, hanem az évek során pályázati 

pénzeszközből és lehetőségeinkhez mérten saját erőből folyamatosan karban is tartjuk. Az 

elmúlt években megtörtént pl.: a belső padozat cseréje csúszásmentes járólapra; a vizesedő 

falak helyreállítása; teljeskörű falfestés; a gázkazán cseréje; bojler csere.



A bérlemény Józsefváros városközponti helyén helyezkedik el, így az klienseink számára 

könnyen megközelíthető (megj.: az általunk gondozott/foglalkoztatott kliensek jelentős része 

egyebek mellett közlekedési fóbiával küzd, így kiemelkedően fontos felépülésük 

támogatásában, hogy akár gyalogosan is, fizikailag könnyedén elérhetőek legyünk).

Mindezen feltételeknek a Baross utcai telephelyünk maximálisan megfelel.

II. A Szervezet bemutatása

II.l. A Szigony-útitárs Nonprofit Kft célcsoport jellemzőinek bemutatása:

A pszicho-szociális fogyatékossággal küzdőknek kóros észlelései vannak, de kóros mivoltát 

felismerni képtelen, ezért a társadalomba beilleszkedni, vagy törvényeihez alkalmazkodni nem 

tud. A krónikus pszichiátriai zavarok legtöbbjét a környezettel való kommunikációs anomáliák 

jellemzik, a visszahúzódás, a realitással való harmonikus kapcsolat megbomlása, a 

kezdeményezőkészség a szociális aktivitás markáns lecsökkenése. Ezek gyakran bizarr 

észlelések és belső élmények következményei, amelyek szintén elszigetelik a pácienseket a 

környező világtól. A pszicho-szociális fogyatékossággal élők jelentős része halmozottan 

hátrányos helyzetű: betegségük mellett anyagi gondokkal is küzdenek, sokuknak nincs 

versenyképes végzettsége, egy idő után sokan elszigetelődnek családjuktól is, és magukra 

maradnak. A gyakori szociális krízisek miatt a mentális problémák gyógyszeres kezelés mellett 

sem tarthatóak egyensúlyban. Mindez állandó stressz-állapotot jelent a fogyatékossággal 

küzdőnek, és hozzátartozóinak egyaránt, amelyhez kudarcélmény, alkalmatlanság, Önértékelési 

gondok társulnak. A betegek családjában a jövedelmi források általában nem 

munkajövedelemből származnak, gyakran élnek család nélkül, vagy családjukban nincs olyan 

személy, aki a munkaerő-piacon aktív státuszú, így nem is szocializálódtak a munka világába. 

A szociális ellátórendszer pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek számára 

biztosítható szolgáltatásai elsődlegesen a kliensek önálló életviteli készségeinek fejlesztésére, 

az önálló életvezetés kialakítására, támogatására jöttek létre, kiemelt figyelemmel a pszicho- 

szociális fogyatékossággal élők a többségi társadalomhoz történő reintegrációjára. A közösségi 

ellátás gondozási tevékenysége a lehető legnagyobb mértékben támaszkodik a közösségi 

erőforrásokra és a természetes segítőkre (pl. hozzátartozók), akiknek a rendszerszemléletű 

családgondozás elveinek megfelelően szintén támogatást nyújt a betegség okozta problémák és 

más stresszhelyzetek kezelésében.



A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő piaci esélyeit - egészségi állapotuk 

mellett - tovább rontja az átlagosnál alacsonyabb iskolázottságuk (a legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettségűek aránya közel 40%, további közel 30% szakiskolai, szakmunkás végzettségű), 

valamint az a tény, hogy közel 80%-uk a munkaerőpiacon egyébként is a hátrányosabb 

helyzetű: 45-64 éves korcsoportba tartozik. Felmérések igazolják, hogy a mentális zavarok 

tünetei gyakran korai életkorban jelentkeznek (az epidemológiai felmérések szerint a 4-17 éves 

korosztályban a mentális kórállapotok átlagos prevalenciája közel 16%), mely magyarázatul 

szolgál az iskolai képzettség megszerzésének elmaradására. A megváltozott 

munkaképességűek egészségkárosodás szerinti arányánál a mentális betegséggel élők: 8%-ban 

vannak jelen, ennél magasabb viszont a mentális betegség másodlagos megjelenése. A 

megváltozott munkaképességűek 17 %-a a fővárosban él, ahol foglalkoztatási rátájuk: 21%. A 

Szigony-útitárs Nonprofit Kft ellátási célterülete Budapest VIII. kerület, ahol kiugróan magas 

a pszichiátriai betegséggel érintettek száma, a lakosok mintegy 21 %-a. A pszicho-szociális 

fogyatékossággal élők iskolai végzettsége alacsony, (a betegség gyakran fiatal felnőtt korban 

jelentkezik, ami miatt iskolai tanulmányaik abbamaradnak) szakképesítéssel nem bírnak, vagy 

amennyiben elvégezték középfokú tanulmányaikat, munkatapasztalatot a betegség fellángolása 

miatt nem tudtak szerezni, nem, vagy csak kevéssé rendelkeznek azon készségekkel, 

képességekkel, mely a nyílt munkaerő-piacon „eladhatóvá” tenné őket.

A VIII. kerületi önkormányzat szociális kiadásainak 2/3-a a munkabér hiány pótlására szolgáló 

ellátásokból tevődik össze. A mentális betegségek miatt megváltozott munkaképességű 

személyek 79%~a vesz igénybe szociális transzfereket, tehát a magas egészségügyi kiadások 

mellett megélhetésüket támogató szociális pénzbeli ellátásokat is igénybe vesznek. Azzal, hogy 

akár védett munkahelyeken, akár később nyílt munkaerő-piacon saját jogú 

munkabérjövedelemre tesznek szert, össztársadalmi kiadásokat csökkentének, és termelő 

tevékenységükkel hozzájárulnak a gazdasági teljesítőképesség növekedéséhez is. Pozitív 

extemália egyéni szinten sem hanyagolható el, hiszen a mentális betegek foglalkoztatása 

amellett, hogy megélhetésüket javítja, mentális állapotban is stabilitást biztosíthat, hozzájárulva 

az egyén felépüléséhez.

Meggyőződésünk, hogy ezt a célcsoportot olyan komplex szolgáltatás csomaggal lehet a munka 

világába (re-) integrálni, mely a betegség jellemzőket maximálisan figyelembe veszi; a 

munkahely feltárása, megtalálása mellett pszicho-szociális támogatást nyújt a kliens számára: 

egyénre szabott esetmenedzselési technikát tartalmaz, és támogat. A Szervezetünk 

alkalmazásában álló megváltozott munkaképességű személyek aktív mentorálással, „védett” 



környezetben sajátíthatják el a nyílt munkaerő-piacon történő megjelenésük előfeltételeit 

jelentő képességeket, készségeket.

II.2. Munka rehabilitációs tevékenységünk:

1. Fejlesztő foglalkoztatás: olyan készségek és technikák elsajátítását segítjük, ahol a 

megmaradt képességeiket a legjobban tudják hasznosítani. Cél, az ellátott önálló 

életvezetésének, szocializációjának elősegítése és felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő 

önálló munkavégzésre. Jelenleg 8 fő fejlesztő-foglalkoztatása zajlik, közülük a Baross utcai 

telephelyünkön 7 fő. 2. Akkreditált rehabilitációs foglalkoztatás: 22 fő tartós, 1 fő tranzit 

foglalkoztatása (Baross utcai telephelyünkön 14 fő). Valamennyien pszicho-szociális 

fogyatékossággal élő munkavállalók. A foglalkoztatás részben szolgáltatások nyújtásában 

valósul meg, elsősorban a Szervezet székhelyének, ill. telephelyének működtetésében (pl.: 

intézményi takarító és kisegítő; recepciós), más részük adminisztrációs területen (pl 

adatrögzítő), fennmaradó tevékenységek pedig a piacra törekvő profilunkkal összhangban 

kerültek kialakításra (pl.: egyéb kézműipari foglalkozás; hulladékosztályozó). A rehabilitációs 

foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók előkészítik a 

Szervezet által jegyzett termékek létrehozását. Telephelyünkön hulladékok összegyűjtésével és 

újrahasznosításával állítunk elő termékeket, pl. pet-palackból, farmerból, molinóból használati 

tárgyak, kézműves termékek. A védett munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók a 

termékek létrehozását segítik elő, (hulladékok összegyűjtése, vágás) a varrás előkészítése zajlik 

(kézműipari segédmunka).

Fenti tevékenységeink zajlanak elsődlegesen a Baross utcai bérleményben.

Termékeink alapanyagát közösségi felajánlások képezik. Az Old Blue Kft részére előkészítő 

tevékenységet, ill. alaktalanítást végzünk bérmunkában, ill. táskáink eladását is vállalja. Az 

Adieus Kft rendszeres bérmunkát biztosít munkavállalóink részére, pl. tornazsákok feltöltése; 

póló hajtogatás; Mikulás, húsvéti és egyéb csomagok csomagolási feladatai. 2020. évtől 

rendszeres megrendelőnkké vált a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt is, mely részére 

elsősorban csomagolási, tisztítási feladatokat látunk el. 2018. évben megállapodás keretében a 

NAV által lefoglalt, megsemmisítésre utalt ruházatok alaktalanítását végeztük el, 

megállapodásunk értelmében az ilyen módon megsemmisített, eredeti formájában nem 

használható ruhadarabok alapanyagként Szervezetünknél maradhattak. Ezek feldolgozása 

2019. évben kezdődött meg: a textíliák egy része a többféle újrahasznosított alapanyag 

ötvözésével használati tárgyak előállításában (pl.: divatos női táskák) kerültek felhasználásra, 



másrészt a pályázati pénzeszközből, 2020. évben vásárolt 6 db szövőállvány segítségével 

szőnyegek készítésére került felhasználásra.

Összességében a foglalkoztatásunk a szék,- és telephelyünk vonatkozásában: 40-45 fö 

megváltozott munkaképességű, elsődlegesen pszichiátriai kórképpel rendelkező munkavállaló.

Emellett Szervezetünk fö tevékenységét az alábbiak képezik:

1Ï.3. Nappali ellátás

Klienseink, (50 fő nappali ellátásban) jellemzően 50-65 év közötti, nemi megoszlásban hasonló 

(47% nő, 53% férfi), alacsony iskolai végzettséggel bíró (74 % általános; 19% középfokú; 7% 

felsőfokú végzettségű) személy. Jellemzően fiatal felnőtt korban indult betegség jellemzi őket, 

emiatt nem szereztek magas iskolai végzettséget, ill munkatapasztalatot sem. A nappali ellátás 

igénybe vevőire jellemző, (87%) hogy egyedül, magányosan, család vagy természetes 

támogatók nélkül élnek. Számukra kiemelten fontos, hogy megélhessék a közösséghez tartozás 

élményét, felépülésükben segíti őket, ill. relapszuspreventív szerepe van a klubnak.

Szolgáltatás elemek A szolgáltatási elemek mentén megvaslósuló 
tevékenységeink

tanácsadás A terápiás munkatárs, kliens kérésére a hivatalos 

ügyintézéshez (munkavállalás; nyugellátásokkal 

stb...) kapcsolatban információt nyújt.

készségfejlesztés Kliens elakadásai mentén, előzetes felmérés és 

klienssel történő megállapodás szerint készségeinek! 

fejlesztése (pl.: önálló életivteli készségek; 

munkavállalói készségek; kommunikációs,-

stresszkelézési készségek fejlesztése). A nappali 

intézmény keretein belül mód van a hasonló 

készségeikben hátrányt szenvedő klienseink csoportos 

készségfejlesztésére is. (Pl.: kezdő,- és haladó 

csoportfelosztásban főzőklub megtartása;

munkavállalói készségek fejlesztése szintén 

csoportban; művészetterápiás csoportfoglalkozások).

- háztartást vagy

háztartást pótló

segítségnyújtás

Személyi higiéné megtartásához szükséges feltételek 

(zuhanyzási, mosási lehetőség) biztosítása az



intézményben. Korlátlan számítógép-felhasználási, 

internetelérési lehetőség biztosítása.

felügyelet Kognitív készségekben jelentős hátrányt szenvedő,- 

és/vagy mentális betegsége mellett fellépő demens 

tünetekkel élő kliensek nap közbeni felügyelete.

gondozás Életviteli támogatás; reális önkép kialakításának 

támogatása; napi tevékenység kialakításának és a 

napirend támogatása; gyógyszercomliance; kezeléssel 

történő együttműködési hajlandóság kialakításának 

támogatása; klubprogamokon történő részvétel 

ösztönzése, motiálás; önszerveződések támogatása.

esetkezelés Családi és társadalmi kapcsolatok facilitálása; 

hivatalos ügyintézéshez támogatás nyújtása; reális, 

Örömteli célok kitűzése, megvalósításához támogatás 

nyújtása.

- közösségi fejlesztés Szellemi játékok szervezésének támogatása; külsős 

szabadidős programok szervezése és azokon történő 

részvétel támogatása.

Az elmúlt 11 év alatt, 900-1000 fő pszicho-szocíális fogyatékossággal küzdő emberrel álltunk 

segítő kapcsolatban. Az 1993.évi III. törvényben (Szt) szabályozott szociális alapszolgáltatások 

köréből a pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatást, a Józsefvárosi Önkormányzattal 

kötött ellátási szerződés keretében végezzük. Célunk: a mentális betegek felépülését támogatva, 

a társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásával a 

pszicho-szociális fogyatékossággal élőknek, valamint családtagjaiknak otthonukba visszük a 

szolgáltatást, építve a természetes segítők közreműködésére, az egyéni megoldásokat preferálva 

az intézményivel szemben. 2018-tól pszicho-szociális fogyatékkal élő hajléktalan személyeket 

is segítünk.



II.4. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása alapszolgáltatás:

A közösségi ellátással a betegeknek, valamint családtagjaiknak otthonukba visszük a 

szolgáltatást, bevonva a természetes segítőket, az egyéni megoldásokat preferálva az 

intézményivel szemben. Jelenleg 70 fö pszicho-szociális fogyatékossággal élő kliens kerül 

ellátásra a közösségi ellátás keretein belül. Esetükben a felépüléshez a helyi közösség, szőkébb 

(családtagok), tágabb (szomszédság) környezet érzékenyítésével, a betegség természetének 

megismétlésével (akár a beteg felé is, törekedve a betegség-belátás kialakítására), valamint a 

helyi közvetlen környezethez történő alkalmazkodás kilakításával biztosítjuk. Kliens minél 

önállóbb életvitele a célunk (otthoni könyvezetben élni az intézményi elhelyezéssel szemben), 

a betegség lefolyás megismerésével az időben, megfelelő módon történő segítség nyújtás 

kérésének képességével, a többségi társadalomba történő reintegrálódással.

Szolgáltatás elemek A szolgáltatási elemek mentén megvaslósuló 
tevékenységeink

- megkeresés Társszervezetekkel történő együttműködés

kialakításda; a pszichiátriai betegség megismertetése a 

többségi társadalommal.

- készségfejlesztés Kliens elakadásai mentén, előzetes felmérés és klienssel 

történő megállapodás szerint készségeinek fejlesztése 

Életviteli készségek fejlesztése

- Kommunikációs készségek fejlesztése 

Problémamegoldó készség fejlesztése

- Asszertív viselkedés fejlesztése

- Munkakereséshez és megtartásához szükséges 

kompetenciák fejlesztése

Szabadidő hasznos eltöltésének támogatása

- Társas kapcsolatok kialakításának fejlesztése

gondozás - Pszichoedukáció

Korai figyelmeztető tünetek felismerésének 

segítése

Stresszkezelés

Agressziókezelés

Gyógyszer-compliance segítése



Speciális technikák (egészséges étkezési 

szokások kialakítása, alvási problémák 

kezelése, napi tevékenységek megszervezése) 

Csoportmunka

esetkezelés - Állapot, életvitel felmérése

Szükségletfelmérés

- Személyre szabott gondozási terv elkészítése

- Problémaelemzés, -kezelés

Krízisintervenció

Családi, társadalmi kapcsolatok fenntartásának 

támogatása

Utánkövetés

- Ügyintézés

- Munkahely feltárásának segítése,

munkavállalók utánkövetése

- tanácsadás Életvezetési tanács nyújtása

- Életvitelre vonatkozó tanácsadás

Szociális tanácsadás, szociális ügyekben való 

segítés

Egészségügyi szolgáltatói tanácsadás, orvosi 

és/vagy szakorvosi konzultáció szervezése 

Munkavállalási tanácsadás

Pszichológiai, jogi tanácsadás szervezése



II.5. Szervezeti ábra:

Ügyvezető

2021. évre tervezett tevékenységeink és azok megvalósulása

2021. évre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány zajlott, ill. jelenleg is újra- 

újra előretör, különös figyelemmel fordultunk foglalkoztatottaink mentális állapotának 

stabilizálására. A „munkaterápia” jótékony hatásait alkalmaztuk az elmúlt évben is. 

Megrendelőinkkel kapcsolatba léptünk, hogy mind számukra, mind Szervezetünk számára 

tervezhetökké váljanak a munkafolyamatok.

Húsvétkor kézi csomagolási feladatokat láttunk el és Karácsonyt megelőzően is tudtunk 

csomagolási feladatokat végezni.



A köztes időben pólócsomagolási feladatokat végeztünk.

Mivel megrendelőink egy része szintén beszűkült piaccal rendelkezett, kevesebb bérmunkát 

tudtak biztosítani, ezért a saját tevékenység megerősítését végeztük: felajánlott ruhaanyag 

megsemmisítését (alaktalanítását) láttuk el, majd az alapanyagból szövéshez szükséges fonalat 

gyártottunk, melyet futó,- és faliszőnyeg készítésére használtunk fel. Közösségi oldalunkon 

igyekeztünk népszerűsíteni termékeinket, így megrendelésre is tudtunk előállítani 

készterméket.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda ZRt részére molínótisztítási feladatokat, illetve dm-termék 

csomagolási feladatokat is elléáttunk. (Ez folyamatos munkaellátottságot jelent).

A termékek értékesítéséből származó bevétel nincsen még arányban a befektetett költségekkel 

(munkavállalók bérköltsége; alapanyag, fogyóeszközök beszerzési ára; gépek karbantartási 

költségei) még nem jelenhetnek meg az eladásra kerülő termékek díjában, azonban az 

adományként biztosított ellenérték úgy látjuk, hogy 2022-ben már biztosíthatja a felhasznált 

anyagköltség megtérülését.

2021. évben nagyobb rendezvényeink a kialakult koronavírus helyzet miatt sajnos nem lehettek. 

Nappali Klubunk tavasztól pályázati pénzeszközből „újraindult”, noha nem függesztettük fel 

egyetlen covid-hullám idejére sem tevékenységünket, azonban a csoportos közösségi 

foglalkozásainkat nagycsoportban mellőztük. 2021. tavaszán kis lépésekkel, figyelemmel az 

előírásokra egyre több, elsődlegesen külsős programot szerveztünk klienseink részére. így 

jutottunk el pl a Víg Színház Pál utcai fiúk előadására, melyet egy-egy a darabban szereplő 

színész meghívása követett Klubunkba. 2021. őszén saját erőből képesek voltunk Agárdon 4 

napos nyaralást biztosítani erre nyitott klienseink részére (32 fő vett részt). Évek óta forráshiány 

miatt nem tudtunk nyaralást szervezni, azonban az elmúlt évek bezártsága olyan mentális terhet 

jelentett az egyébként is érzelmileg kiszolgáltatottabb célcsoportunk részére, hogy 

Szervezetünk számára, noha fiskálisán nagy teher volt, mégis megvalósítottuk saját fonásból 

ennek a nyaralásnak a megszervezetését, lebonyolítását.

2021. évben több alkalommal voltunk klubtagjainkkal környékbeli kirándulásokon, pl 

Zebegényben, Margitszigeten.

Sajnos a hagyományos karácsonyi ünnepünket, mely alkalmat ad az Önkormányzat 

képviselőivel is egy találkozásra, kontakt módon szintén nem tudtuk vállalni megrendezni. 

Hagyományainknak megfelelően terápiás munkatársaink elkészítették a karácsonyi menüt, 

mellyel megvendégeljük ilyenkor klienseinket, azonban együtt elkölteni azt a rendelkezésre



álló kis helyiségcsoport miatt nem mertük vállalni. Tálalódobozokba tettük az ételt, karácsonyi 

csomagokat (tartós élelmiszer, apró ajándéktárgyak) készítettünk és karácsony napja előtt 

átadtuk klienseinknek.

Azt reméljük, hogy az oltások hatására 2022-ben rendeződik a járványhelyzet, és úgy tudjuk 

rendezvényeinket megtartani, hogy azzal nem sodorjuk esetleg meggyengült egészségi állapotú 

klienseinket végzetes veszélybe.

IV. Értékelés

Szervezetünk célcsoportja a pszichiátriai kórképpel rendelkező budapesti, elsődlegesen 

józsefvárosi lakosság. Mint arra fentebb utaltam, a betegség jelenléte Budapest VIII. 

kerületében, a Pszichiátriai Gondozó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján igen magas. 

Célunk: az egészségügyi szolgáltatókkal, (JEK Pszichiátriai Gondozó, SE Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika) valamint a kerületi szociális szolgáltatókkal (elsődlegesen 

Családsegítő szolgálat) együttműködve látókörünkbe és ellátásunkba terelni a mentális 

problémákkal küzdő személyeket. Szervezetünk számukra komplex szolgáltatáscsomagot 

kínál, mely hitünk szerint felépülésükhöz vezet. Mindezzel a társadalmi reintegrációjuk 

megvalósulhat (képessé válhatnak munkavégzésre, munkajövedelemre szert tenni szociális 

transzferek helyett; kevésbé terhelik vissza-visszatérő betegségük miatt az egészségügyi 

ellátórendszert, nem utolsó sorban képessé lehetnek környezetükkel összhangban élni.)

A Józsefvárosi lakosság így egyrészt az egészségügyi ellátóktól értesül Szervezetünk 

szolgáltatásairól, másrészt szociális társszervezetektől, emellett honlapunk ill közösségi 

oldaslaink felületein is elérhetők vagyunk.

Kérem beszámolóm szíves elfogadását!

Budapest, 2022. márciusV—”



V. Fotók a Nappali Klub mindennapjaiból

Füvészkert - 2021. június



Nyaralás: Agárd, 2021. szeptember



Zebegény - Szönyi István Emlékmúzeum, 2021. szeptember

Vígszínház - 2021. október



Mikulás - 2021. december
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A Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit 
Kft

1082 Baross u. 112. szám alatti telephelyén zajló feladatainak megvalósulására irányuló, 

Budapest, 2022. március

2022. évre vonatkozó tervek

Nonprofit Kft



A Szigojiy-útitárs Nonprofit Kft Baross utcai telephelyén zajló tevékenység bemutatása:

Az elmúlt 11 év alatt. 900-1000 fö pszicho-szociális fogyatékossággal küzdő emberrel álltunk 
segítő kapcsolatban. Az 1993.évi III. törvényben (Szt) szabályozott szociális alapszolgáltatások 
köréből a pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatást, a Józsefvárosi Önkormányzattal 
kötött ellátási szerződés keretében végezzük. Célunk: a mentális betegek felépülését támogatva, 
a társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásával a 
pszicho-szociális fogyatékossággal élőknek, valamint családtagjaiknak otthonukba visszük a 
szolgáltatást, építve a természetes segítők közreműködésére, az egyéni megoldásokat preferálva 
az intézményivel szemben. 2018-tól pszicho-szociális fogyatékkal élő hajléktalan személyeket 
is segítünk. Meggyőződésünk, hogy ezt a célcsoportot olyan komplex szolgáltatás csomaggal 
lehet a munka világába (re-) integrálni, mely a betegség jellemzőket maximálisan figyelembe 
veszi; a munkahely feltárása, megtalálása mellett pszicho-szociális támogatást nyújt a kliens 
számára; egyénre szabott esetmenedzselési technikát tartalmaz, és támogat. A Szervezetünk 
alkalmazásában álló megváltozott munkaképességű személyek aktív mentorálással, „védett” 
környezetben sajátíthatják el a nyílt munkaerő-piacon történő megjelenésük előfeltételeit 
jelentő képességeket, készségeket.

Munka rehabilitációs tevékenységünk:

1. Fejlesztő foglalkoztatás: olyan készségek és technikák elsajátítását segítjük, ahol a 
megmaradt képességeiket a legjobban tudják hasznosítani. Cél, az ellátott önálló 
életvezetésének, szocializációjának elősegítése és felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő 
önálló munkavégzésre. Jelenleg (2021. január 01.-től) 8 fő fejlesztő-foglalkoztatása zajlik, 
közülük a Baross utcai telephelyünkön 7 fő. 2. Akkreditált rehabilitációs foglalkoztatás: 22 fő 
tartós, 1 fö tranzit foglalkoztatása (Baross utcai telephelyünkön összesen 14 fő). Valamennyien 
pszicho-szociális fogyatékossággal élő munkavállalók. A foglalkoztatás részben szolgáltatások 
nyújtásában valósul meg, elsősorban a Szervezet székhelyének, ill. telephelyének 
működtetésében (pl.: intézményi takarító és kisegítő; recepciós), más részük adminisztrációs 
területen (pl adatrögzítő), fennmaradó tevékenységek pedig a piacra törekvő profilunkkal 
összhangban kerültek kialakításra (pl.: egyéb kézműipari foglalkozás; hulladékosztályozó). A 
rehabilitációs foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók 
előkészítik a Szervezet által jegyzett termékek létrehozását. Telephelyünkön hulladékok 
összegyűjtésével és újrahasznosításával állítunk elő termékeket, pl. pet-palackból, farmerból, 
molinóból használati tárgyak, kézműves termékek. A védett munkahelyeken foglalkoztatott 
munkavállalók a termékek létrehozását segítik elő, (hulladékok összegyűjtése, vágás) a varrás 
előkészítése zajlik (kézműipari segédmunka).

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező telephelyen a bérleti szerződés megkötése óta 
megtörtént az épület teljeskörű felújítása, a cél szerinti kialakítás és alkalmazhatóság érdekében 
a jogszabályokban foglaltait szerinti fizikai akadálymentesítés (szintbeli különbségek 
akadálymentes áthidalása, rámpa, korlát, kapaszkodó, WC, zuhanyozó, öltöző speciális 
kialakítása megtörtént) - érzékszervi károsodás miatt szükséges akadálymentesítés: vezető sáv, 
élénk színek, vezető korlátok kialakítása gyengénlátók számára -. Kommunikációs 
akadálymentesítés (írásos, látható jelzések, információk, könnyen érthető kommunikációs 
igény, szimbólumok alkalmazása olvasási, megértési nehézséggel élők számára) - munka közti 
pihenőhely kialakítása (gyógyszer bevételhez, pihenéshez). A munkafeladatok ellátása előtt 
munkavédelmi oktatáson vesznek részt munkavállalóink, illetve új munkafeladat esetén (pl 



textíliák alaktalanítása) a munkaeszközök helyes alkalmazására (pl éles szabászolló; sniccer 
kés) különös figyelemmel van a munka irányítója. Az épületrész használata során jelentkező 
meghibásodások elhárítását, karbantartásokat Szervezetünk évröl-évre saját forrásból, illetve 
amennyiben mód van rá pályázati pénzeszközök bevonásával biztosítja (pl csúszásmentes 
padozattal történő ellátás, falak beázása miatti helyreállítási munkálatok, bojler csere stb...).

Tervezett tevékenységeink 2022. évre:

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány jelenleg is zajlik, ezévben is különös figyelemmel 
fordulunk foglalkoztatottaink mentális állapotának stabilizálására. A „munkaterápia” jótékony 
hatásait fentebb említett módon az előttünk álló évben is alkalmazni kívánjuk. 
Megrendelőinkkel kapcsolatba léptünk, hogy mind számukra, mind Szervezetünk számára 
tervezhetőkké váljanak az ez évi munkafolyamatok.

E szerint a Húsvét közeledtével kézi csomagolási feladatok érkeznek hozzánk (a megrendelő 
évröl-évre felkínál számunkra ilyen jellegű munkafeladatokat). A nagyobb ünnepekre történő 
csomagolási feladatok (pl. Mikulás, Karácsony) elvégzésére szintén ígéretet kaptunk.

A köztes időben pólócsomagolási feladatokat várunk tőlük, mely feladatokat szintén bérmunka 
keretében látják el foglalkoztatottaink.

Új megrendelőnk (2020. év vége óta), a Sziget Kulturális Menedzser Iroda ZRt, tekintettel a 
nagyrendezvények elmaradása miatti állásidőre, havi gyakorisággal, szerződés keretében utal 
munkát felénk: molinótisztítási feladatokat látunk el, illetve nagy mennyiségű dm-termékek 
csomagolását is rendszeresen végzünk és a jövőben is a szerződésünk értelmében.

Egy balatoni illetőségű vállalkozóval kötött megállapodás értelmében vitorlaanyag 
felhasználásával (újrahasznosítva azt) strandtáskákat varrunk számukra, 2022. évtől 
folyamatosan.

A szőnyegek gyártása szintén folyamatosan zajlik, a kiképzett munkaerő megrendelésre készíti 
a futó,- és faliszönyegeket. (Közösségi oldalainkon, illetve a Baross utcai telephely kirakatából 
értesülnek tevékenységünkről, megelehtősen nagy mennyiségű megrendelés érkezik hozzánk).

A termékek értékesítéséből származó bevétel nincsen még arányban a befektetett költségekkel 
(munkavállalók bérköltsége; alapanyag, fogyóeszközök beszerzési ára; gépek karbantartási 
költségei) még nem jelenhetnek meg az eladásra kerülő termékek díjában, azonban az 
adományként biztosított ellenérték úgy látjuk, hogy 2022-ben már biztosíthatja a felhasznált 
anyagköltség megtérülését.

Szervezetünk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, melyek 
szolgáltatásaink színvonalát emelhetik, illetve a beruházásainkat fedezni képesek.

Összességében a 2022-es évben reálisan szintén arra vállalkozhatunk, hogy a foglalkoztatás 
folyamatos legyen, foglalkoztatási kapacitásainkat képesek legyünk megtartani. Az állami 
normatív támogatás, mely szolgáltatásaink fedezetét biztosítja, az Önkormányzat nappali 
ellátásra biztosított támogatása alapszolgáltatásainkat, a fejlesztő foglalkoztatás és az 
akkreditált foglalkoztatás hazai finanszírozású pályázati forrása a munkavállalók bérköltségeit 
fedezni tudja, gy beruházások vonatkozásában nem volna reális ígéretet tennünk.



A telephely karbantartását, meghibásodások elhárítását, mint minden évben, Szervezetünk saját 
erőből látja el, mindezen költségekkel, különös tekintettel a védekezési kiadások 
nagyságrendjét figyelembe véve, nem terheljük az Önkormányzatot.

Az egészséges, biztonságos munkakörülmények megteremtését (védekezési eszközök, úgymint 
szájmaszk, kéz,- és felületfertőtlenítő hatású szerek) egyéb fonásainkból biztosítjuk, mindezzel 
szintén nem terheljük az Önkormányzatot.

Ezúton is megköszönjük az Önkormányzat együttműködő támogatását, mellyel a kerületi 
pszicho-szociális fogyatékossággal élők integrációját támogatja!

Budapest, 2022. március^-.”
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A TELEPHELY BEMUTATÁSA

VALAMINT A

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓINK

2021-ben VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉNEK

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA



A telephely bemutatása

Neve és címe:
Moravcsik Alapítvány. Kálvária téri Telephely

1089 Budapest, Kálvária tér 19,

Alapítványunk a VIII. kerület központi részén működteti rehabilitációs foglalkoztató műhelyét, 

melyben megváltozott munkaképességű személyek betanítása és foglalkoztatása folyik.

Célcsoport:
Azon emberek oktatása, fejlesztése, akik foglalkozási rehabilitációja nem megvalósítható 

és/vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényelnek, illetve azon megváltozott munka 

képességű munkavállalók, akik foglalkozási rehabilitációja javasolt.

A telephely célja:

A Moravcsik Alapítvány Kálvária téri telephelyének célja elsősorban a Józsefvárosi 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, 

képességüknek, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés 

feltételeinek biztosítása, hogy ezáltal komplex rehabilitációban részesüljenek.

A munkarehabilitációs (intézményen belüli) szociális, fejlesztő felkészítő és akkreditált 
foglalkozási rehabilitációs foglalkoztatást, valamint az akkreditált foglalkoztatás törvényi 

szabályozásának megfelelően a nyílt munkaerőpiacra való kivezetés is előirányozható. 

Oktatási tevékenységünk követi az egyéni igényeket, fázisokra osztjuk az átadott 

ismeretanyagot.

A munkavégzés és oktatás körülményei:

A tároló helyek kialakítása a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak 

figyelembe vételével történik. A munkahely megvilágítását (természetes és mesterséges) a 

munkavégzés jellegéhez igazítjuk. A munkahelyek jól szellőztethetőek és fűthetőek. A 

padlóburkolat szilárd, könnyen tisztítható és fertőtleníthető, megfelel a munkavégzés 

jellegének. A kisebb nagyobb hibák kijavításában folyamatos tevőleges segítséget kaptunk 

Józsefváros Önkormányzatától.

A nem dohányzók védelmének érdekében a 2011. évi XLI. törvény betartása szerint történik, e 

mellett írásban informáljuk őket, hol tájékozódhatnak a leszokás lehetőségeiről. A munkahely, 

munkaeszközök, berendezések, higiénés követelményeknek megfelelő rendszeres takarítását, 



tisztítását elvégezzük. A munkavégzéshez szükséges mozgástér kialakítása ergonómiai 

szempontok figyelembe vételével történik, és fontos számunkra a munkavállaló és a környezet 

kapcsolat rendszer kialakításánál a biztonság és a munkafolyamatok, illetve egyéni 

szükségletek igénybevétele is. A munkavédelem elengedhetetlen része, az érintésvédelmi, 

balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás. Ehhez munkavédelmi szakembert biztosítunk, aki előadást 

tart a munkavégzés helyéhez, a munkafolyamatokhoz igazítva. Az általános tájékoztatást 

írásban is megkapják. A munkavédelmi szakember az oktatás mellett rendszeresen 

felülvizsgálja a munkaeszközök műszaki állapotát, a szükséges karbantartási feladatokat ellátja. 

Az elektromos készülékek érintésvédelmi vizsgálata megtörténik, a tűzoltó készülékek 

felülvizsgálatát ellátja a szakember. Minden telephelyünkön megtörténtek a munkavédelmi 

feladatok, szakemberek bevonásával alakítottuk ki a munkakörnyezetei és az egyedi 

munkaeszközökhöz igazítottuk a balesetvédelmi előírásokat. Ezzel a körültekintő magatartással 

biztosítjuk, hogy a munkavállalóinknak a legcsekélyebb mértékben se legyen veszélyeztetve 

egészségi állapotuk. .

A telephely az intézmény Nappali ellátást nyújtó, nyitvaálló helyisége, illetve az Alapítvány 

akkreditált telephelye. Alapítványunk mint rehabilitációs foglalkoztató fontosnak tartja, hogy 

a megváltozott munkaképességű munkavállalói számára megfelelőek legyenek a 

munkavégzés körülményei. Ennek megfelelően folyamatos kapcsolatot tartunk a Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szervvel. A személyes rehabilitációs terv elkészítése során nagy figyelmet 

fordítunk a komplex szakvélemények által meghatározott véleményekre, mind egészségügyi, 

mind szociális szükségletek kielégítésére a munkavállaló személyes céljainak megfelelően. A 

327/2012. (XI.16.)Korm. rendelet által meghatározott kereteken belül, segítő szolgáltatásokkal 

támogatjuk munkavállalóinkat. Alapítványunk pszichiátriai betegséggel, elsősorban 
Józsefvárosban élő személyek mentális gondozását végzi, reintegrációját segíti elő ezért, 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a betegség okozta stresszt csökkentse, önállóságukat növelje, 

kommunikációjukat fejlessze.



A Kálvária téri Telephely 2021. évi tevékenységének beszámoló ja

Munka- és balesetvédelmi ismeretek mint az érintésvédelmi, tűzvédelmi ismeretek, házirend 

ísmeretetése, ezekről a munkavállalóink egyéni szükségletei szerinti tájékoztatása 

elengedhetetlen a munkavégzéshez.

A pandémia ideje alatt munkavégzési lehetőségeink kezdetben szűkültek, de az év második 

felében két újabb cég keresett meg bennünket és azóta is folyamatosan lát el bennünket 

munkával.

Az év során az állandó tevékenységünk a bedolgozói munka volt shakerek Össszerelése és 

csomagolása, papírtáska, díszdobozok összeállítása, fülezése és csomagolása illetve 

újrahasznosított evőeszközök összeállítása csomagolása . A papírtáskát szállító cég a tavalyi 

év végétől papírtáskák fúrásával és zsinór fülek több méretben történő vágásával is betanított 

és megbízott bennünket amit a kötészeti gyakorlatunknak is hála megfelelő minőségben és több 

több ezres nagyságrendben teljesítünk.

A megváltozott munkaképességű munkavállalóink a Kálvária téri telephelyünkön a gyakorlati 

oktatás és munkavégzés melett elméleti oktatásban is részesültek. A bedolgozói munkához 

rendszeresen kaptunk oktatást a megrendelő cégtől ami a csomagolóanyagok és a termékek 

összetételének és a velük való biztonságos illetve az előírásoknak megfelelő munkavégzéshez 

volt szükséges.

Heti nagycsoportos megbeszélésekkel is segítettük a munkavállalóinkat a könnyebb 

tájékozódásban, egyeztettük a munkafeladataikat.

2021. január-március

A munkavállalók balesetvédelmi oktatása része volt a résztvevők minden oktatási fázisának, 

ahol ismertetésre került a házirend, a tüzriadó terv, tűz- és érintésvédelmi oktatás és 

megvalósult a tüzriadó gyakorlat.

Mint minden év elején az oktatásban résztvevők egyéni rehabilitációs terveinek felülvizsgálata 

és a szükségletfelméréseik eredményeinek értékelése megtörtént. Rehabilitációs terveket 

készítettünk a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal a 2021. évi új célok eléréséhez.

Az elmúlt években a korábbi könyvkötészeti oktatásról és tevékenységről áttevődött a hangsúly 

a több típusú bedolgozói munkavégzésre. Az első negyedévben még a Scitec Kft. illetve a 

BioTech Kft részére szereltünk Össze shakereket.



2021. április-május

Majd március harmadik hetétől a pandémia miatti korlátozások miatt kisebb mértékű 

munkavégzés folyt, a hangsúly a személyes fejlesztésekre, munkaerőpiacra történő kilépéshez 

szükséges kompetenciák megbeszélése és rögzítése történt. Részt vettek az Alapítvány által 

szervezett tréningeken.

2021. június-december

Az év második felében munkalehetőségeink bővültek és két új cég az X-Tra Média Kft-vel és 

a Vilhemp Kft-vel kötöttünk szerződést papírtáskák összeállítása, reklámdobozok 

összeszerelése, mappák összeállítása csomagolása illetve újrahasznosított evőeszközök 

csomagolása tárgyában. A már részletezett bedolgozói munkába bekapcsolódtak a másik 

telephelyünk foglalkoztatottjai is, rendszeresen besegítettek a csomogolói munkánkba. 

Hétvégenként csoportos kirándulásokat tettünk pl: Veresegyház Medveotthon, Vácrátót 

Arborétum, Budakeszi Vadaspark stb.

Munkavállalóink állapotát és szükségleteit folyamatosan felmérjük. Munkavégzés közben 

motivációs interjúkkal egyéni esetkezeléssel ösztönözzük őket. Rendszeresen igénybe veszik 

életmód klub, tanácsadó, kulturális szolgáltatásainkat. Gyakran részt vesznek szociális 

kompetencia tréningeken ahol kommunikációs gyakorlatokkal fejlesztjük munkavállalóinkat 

illetve igény szerint mentálhigiénés, pszicho-edukációs csoportokba is bekapcsolódhatnak..

Egész évben kiemelt figyelmet fordítunk a kliensek, elsősorban a kerületben élő megváltozott 

munkaképességű foglalkoztatottak felkutatására.

kelt: Budapest, 2022. március 24.

Dr. Simon Lajos

Moravcsik Alapítvány

kuratórium elnöke

Moravcsik Alapítvány (FR)
1083 Budapest. Balassa u 6

Adószám. 19669072-1-42
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A telephely bemutatása

Neve és címe:

Moravcsik Alapítvány, Kálvária téri Telephely

1089 Budapest, Kálvária lér 19,

Alapítványunk a Vili, kerület központi részén működteti rehabilitációs foglalkoztató műhelyét, 

melyben megváltozott munkaképességű személyek betanítása és foglalkoztatása folyik.

Célcsoport:

Azon emberek oktatása, fejlesztése, akik foglalkozási rehabilitációja nem megvalósítható 

és/vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényelnek, illetve azon megváltozott munka 

képességű munkavállalók, akik foglalkozási rehabilitációja javasolt.

A telephely célja:

A Moravcsík Alapítvány Kálvária téri telephelyének célja elsősorban a Józsefvárosi 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, 

képességüknek, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés 

feltételeinek biztosítása, hogy ezáltal komplex rehabilitációban részesüljenek.

A munkarehabilitációs (intézményen belüli) szociális, fejlesztő felkészítő és akkreditált 
foglalkozási rehabilitációs foglalkoztatást, valamint az akkreditált foglalkoztatás törvényi 

szabályozásának megfelelően a nyílt munkaerőpiacra való kivezetés is előirányozható. 

Oktatási tevékenységünk követi az egyéni igényeket, fázisokra osztjuk az átadott 

ismeretanyagot.

A munkavégzés és oktatás körülményei:

A tároló helyek kialakítása a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak 

figyelembe vételével történik. A munkahely megvilágítását (természetes és mesterséges) a 

munkavégzés jellegéhez igazítjuk. A munkahelyek jól szellőztethetöek és fűthetőek. A 

padlóburkolat szilárd, könnyen tisztítható és fertőtleníthető, megfelel a munkavégzés 

jellegének. A kisebb nagyobb hibák kijavításában folyamatos tevőleges segítséget kaptunk 

Józsefváros Önkormányzatától.

A nem dohányzók védelmének érdekében a 2011. évi XL1. törvény betartása szerint történik, e 

mellett írásban informáljuk őket, hol tájékozódhatnak a leszokás lehetőségeiről. A munkahely, 

munkaeszközök, berendezések, higiénés követelményeknek megfelelő rendszeres takarítását, 



tisztítását elvégezzük. A munkavégzéshez szükséges mozgástér kialakítása ergonómiai 

szempontok figyelembe vételével történik, és fontos számunkra a munkavállaló és a környezet 

kapcsolat rendszer kialakításánál a biztonság és a munkafolyamatok, illetve egyéni 

szükségletek igénybevétele is. A munkavédelem elengedhetetlen része, az érintésvédelmi, 

balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás. Ehhez munkavédelmi szakembert biztosítunk, aki előadást 

tart a munkavégzés helyéhez, a munkafolyamatokhoz igazítva. Az általános tájékoztatást 

írásban is megkapják. A munkavédelmi szakember az oktatás mellett rendszeresen 

felülvizsgálja a munkaeszközök műszaki állapotát, a szükséges karbantartási feladatokat ellátja. 

Az elektromos készülékek érintésvédelmi vizsgálata megtörténik, a tűzoltó készülékek 

felülvizsgálatát ellátja a szakember. Minden telephelyünkön megtörténtek a munkavédelmi 

feladatok, szakemberek bevonásával alakítottuk ki a munkakörnyezetet és az egyedi 

munkaeszközökhöz igazítottuk a balesetvédelmi előírásokat. Ezzel a körültekintő magatartással 

biztosítjuk, hogy a munkavállalóinknak a legcsekélyebb mértékben se legyen veszélyeztetve 

egészségi állapotuk.

A telephely az intézmény Nappali ellátást nyújtó, nyitvaálló helyisége, illetve az Alapítvány 

akkreditált telephelye. Alapítványunk mint rehabilitációs foglalkoztató fontosnak tartja, hogy 

a megváltozott munkaképességű munkavállalói számára megfelelőek legyenek a 

munkavégzés körülményei. Ennek megfelelően folyamatos kapcsolatot tartunk a Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szervvel. A személyes rehabilitációs terv elkészítése során nagy figyelmet 

fordítunk a komplex szakvélemények által meghatározott véleményekre, mind egészségügyi, 

mind szociális szükségletek kielégítésére a munkavállaló személyes céljainak megfelelően. A 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet által meghatározott kereteken belül, segítő szolgáltatásokkal 

támogatjuk munkavállalóinkat. Alapítványunk pszichiátriai betegséggel, elsősorban 
Józsefvárosban élő személyek mentális gondozását végzi, reintegrációját segíti elő ezért, 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a betegség okozta stresszt csökkentse, önállóságukat növelje, 

kommunikációjukat fejlessze.



A Kálvária téri Telephely 2021. évi tevékenységének beszámolója

Munka- és balesetvédelmi ismeretek mint az érintésvédelmi, tűzvédelmi ismeretek, házirend 

ismeretetése, ezekről a munkavállalóink egyéni szükségletei szerinti tájékoztatása 

elengedhetetlen a munkavégzéshez.

A pandémia ideje alatt munkavégzési lehetőségeink kezdetben szűkültek, de az év második 

felében két újabb cég keresett meg bennünket és azóta is folyamatosan lát el bennünket 

munkával.

Az év során az állandó tevékenységünk a bedolgozói munka volt shakerek össszerelése és 

csomagolása, papírtáska, díszdobozok összeállítása, fülezése és csomagolása illetve 

újrahasznosított evőeszközök összeállítása csomagolása . A papírtáskát szállító cég a tavalyi 

év végétől papírtáskák fúrásával és zsinór fülek több méretben történő vágásával is betanított 

és megbízott bennünket amit a kötészeti gyakorlatunknak is hála megfelelő minőségben és több 

több ezres nagyságrendben teljesítünk.

A megváltozott munkaképességű munkavállalóink a Kálvária téri telephelyünkön a gyakorlati 

oktatás és munkavégzés melett elméleti oktatásban is részesültek. A bedolgozói munkához 

rendszeresen kaptunk oktatást a megrendelő cégtől ami a csomagolóanyagok és a termékek 

összetételének és a velük való biztonságos illetve az előírásoknak megfelelő munkavégzéshez 

volt szükséges.

Heti nagycsoportos megbeszélésekkel is segítettük a munkavállalóinkat a könnyebb 

tájékozódásban, egyeztettük a munkafeladataikat.

2021. január-március

A munkavállalók balesetvédelmi oktatása része volt a résztvevők minden oktatási fázisának, 

ahol ismertetésre került a házirend, a tüzriadó terv, tűz- és érintésvédelmi oktatás és 

megvalósult a tüzriadó gyakorlat.

Mint minden év elején az oktatásban résztvevők egyéni rehabilitációs terveinek felülvizsgálata 

és a szükségletfelniéréseik eredményeinek értékelése megtörtént. Rehabilitációs terveket 

készítettünk a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal a 2021. évi új célok eléréséhez.

Az elmúlt években a korábbi könyvkötészeti oktatásról és tevékenységről áttevődött a hangsúly 

a több típusú bedolgozói munkavégzésre. Az első negyedévben még a Scitec Kft. illetve a 

BioTech Kft részére szereltünk össze shakereket.



2021. április-május

Majd március harmadik hetétől a pandémia miatti korlátozások miatt kisebb mértékű 

munkavégzés folyt, a hangsúly a személyes fejlesztésekre, munkaerőpiacra történő kilépéshez 

szükséges kompetenciák megbeszélése és rögzítése történt. Részt vettek az Alapítvány által 

szervezett tréningeken.

2021. június-december

Az év második felében munkalehetőségeink bővültek és két új cég az X-Tra Média Kft-vel és 

a Vilhemp Kft-vel kötöttünk szerződést papírtáskák összeállítása, reklámdobozok 

összeszerelése, mappák összeállítása csomagolása illetve újrahasznosított evőeszközök 

csomagolása tárgyában. A már részletezett bedolgozói munkába bekapcsolódtak a másik 

telephelyünk foglalkoztatottjai is, rendszeresen besegítettek a csomogolói munkánkba. 

Hétvégenként csoportos kirándulásokat tettünk pl: Veresegyház Medveotthon, Vácrátót 

Arborétum, Budakeszi Vadaspark stb.

Munkavállalóink állapotát és szükségleteit folyamatosan felmérjük. Munkavégzés közben 

motivációs interjúkkal egyéni esetkezeléssel ösztönözzük őket. Rendszeresen igénybe veszik 

életmód klub, tanácsadó, kulturális szolgáltatásainkat. Gyakran részt vesznek szociális 

kompetencia tréningeken ahol kommunikációs gyakorlatokkal fejlesztjük munkavállalóinkat 

illetve igény szerint mentálhigiénés, pszicho-edukációs csoportokba is bekapcsolódhatnak.

Egész évben kiemelt figyelmet fordítunk a kliensek, elsősorban a kerületben élő megváltozott 

munkaképességű foglalkoztatottak felkutatására.

kelt: Budapest, 2022. március 24.

Moravcsik Alapítvány

kuratórium elnöke
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Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

e-mail:

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

2019-ben uniós forrásból felújított Kálvária tér 19 sz. bérleményben 
tekintettel az itt dolgozók - jelentős számban Józsefvárosban lakó mmk- 
s munkavállalók - fizikai és mentális egészségére, tervezett bedolgozói 
munka folyik több céggel együttműködve.
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A Kálvária tér 19 sz alatti akkreditációs telephelyen
-"újrahasznosított. anyagból készült evőeszközök csomagolása,

- papírtáskák fúrása és zsinórozása, csomagolása

SEMMELWEIS 
Garancia Védjegy 
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- reklám dobozok, mappák összeállítása folyik.

Alapítvány elkötelezett hive a műanyag termékek újrahasznosításának, 
ezért az Akkreditáló tevékenyen gyűjti azokat és feldolgozásra előkészítve 
juttatja el a gyűjtőhelyekre az idei évben is .

Az Alapítvány foglalkozási rehabilitációs tervei, a munkavállalókra 
vonatkozó egyéni rehabilitációs tervek a pályázati támogatás mellett 
biztonsággal teljesíthetők.
A foglalkozási tevékenységből származó bevételek és az Alapítvány egyéb 
bevételeiből szükség esetén történő visszaforgatás olyan pénzügyi helyzetet 
nyújt, ami alkalmas a vállalt rehabilitációs célok megvalósítására.
Foglalkoztatással, X-TRA Média Kft, Vííhemp Kft kézi csomagolási munkák 
bevételéből, a telephely fejlesztése, dolgozói szabadidős programok 
támogatása valósulhat meg.
A Moravcsik Alapítvány foglalkozási rehabilitációs tevékenységébe bevont 
mmk-s munkavállalóknál az alábbi pozitív szinergikus hatások generálódnak. 
A rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő pszichoszociális fogyatékossággal 
élő munkavállalóink esetében érzékelhető a kommunikációs képességek, 
szociális kompetenciák és az önértékelés fejlődése. A foglalkozási 
rehabilitációban résztvevő munkavállalóink rendszeresen kommunikálnak az 
egészséges populációval, az együttműködésük során új szerepeket 
gyakorolnak és ez érzékenyitö hatással van a mikro-, és makro környezetre, 
ami az előítéletek, a diszkrimináció csökkenését eredményezi. Ennek a 
populációnak illetve családtagjaik, hozzátartozóik számára a jelenlegi 
munkavállalóink rehabilitációs foglalkoztatása ösztönzőleg hat.

p8YCHaœLSEMMELWEIS
Garancia Vctÿegy



Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

e-mail:

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

- A pszichomotorikus koordináció és képességek javulás pszichofizikai 
állóképesség erősödése, munkaszokások elsajátítása, technológiai folyamatok 
és szervezeti szabályok megismerése, Munka- és szociális környezetbe való 
beilleszkedés javulása. Önállóság a munkában, nagyobb motiváltság a munka 
iránt, új képességek kifejlesztése munkaszokások megismerése és 
megtartása, a munka szükségességének belátása. 2022 évben is szeretnénk 
a 37 fö eredményes foglalkoztatását megvalósítani.
Természetesen tevékenyen részt veszünk az Alapítvány által szervezett helyi 
és országos programokban pl: KI-MIT-TUD Pszych Art, kirándulások.

Budapest, 2022. március 8.

Dr. Simon Lajos docens 
kuratóriumi elnök
Moravcsik Alapítvány (FR) 
1023 Budapcsí. ßaiasrso 6

Adószám: 13663072 1 -l,:

SEMMELWEIS 
Garancia Kdiepy •saps?
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Megvalósult kiállítások a Budapest Art Brut Galériában 2021

A spontaneitás hatalma bonusz kiállítás

2021. február 23-tól

A kiállítás alapját A spontaneitás hatalma című kiadványunkból rendezett kiállításunk adta, 

melyet a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) alapításának 40. évfordulója alkalmából készített 

a Moravcsik Alapítvány és a Budapest Art Brut Galéria

A jelenlegi tárlat a kiállításon és a kiadványban terjedelmi okokból nem szereplő alkotásokat 

mutatja be.

A kiállított munkák az alábbi intézmények és Művészetterápiás Műhelyek közül kerültek ki:

- Moravcsik Alapítvány ~ Budapest Art Brut Galéria

- Pécsi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika Művészeti Műhely

- Kisbéri Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Művészetterápiás Műhely

- Szentgotthárdi Szakosított Otthon

- Forrásház Lelki Egészségközpont, Alkotóműhely

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Művészetterápiás Műhely

- Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika Művészeti 

és Művészetterápiás Műhely

- Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény, Pszichiátriai Betegek Otthona, 

Művészetterápiás Műhely, Kaleidoszkóp Ház

- Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthon, Művészeti Műhely

- „HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

~„URBS PRO PATIENTE" Közhasznú Nonprofit Kft. Gálfi Béla Pszichiátriai Egyetemi Oktató

Kórház

A spontaneitás 
hatalma online

bonusz kiállítás

2021-02-23 17 00
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Facebook esemény:

https://www.facebook.com/events/260475728809413/7acontext~%7B%22event action his

tory%22%3AÍ%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Pont, pont, pont kiállítás és képvásár

2021. április 27-től június 22-ig

Három, Moravcsik Alapítványhoz tartozó alkotó, Józsa Éva, Sajó Boglárka és Sós Barbara közös 

kiállítása. Életútjuk többször keresztezte egymást közös alkotások alkalmával, vagy a 

Moravcsik Alapítványnál töltött idejük során.

A Pont, pont, pont kiállításon a köztük lévő kapcsolatot kíséreltük meg bemutatni alkotásaikon 

keresztül.

A kiállítás egyben képvásár is volt, ahol minden kiállított képet meg lehetett vásárolni.

Facebook esemény:

https://www.facebook.com/events/169976894997213/?acontext=%7B%22event action his 

tory%22%3AÍ%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

A Galéria augusztusban zárva tartott.

Túl átlátszó - Kortárs üvegművészet! kiállítás

2021. szeptember 10-től október 1-ig

Itt mutatkozott be először a nagyközönség előtt Kertész Krisztina és Molnár Zsuzsa Lili, akik 

nemcsak alkotótársak, hanem barátnők is, nagyon régóta. Bár alkotásaik különbözőek mégis
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fantasztikusan kiegészítették egymást a tárlat alkalmával, ahol a kiállított alkotások és Kriszta 

versei vagy a lányok rendkívül őszinte bemutatkozó szövegei sokszor igen erős érzelmeket 

váltottak ki az érdeklődőkből.

A megnyitón köszöntőt mondott: Élő Csenge Enikő, vallástörténész, irodalmár.

A kiállítást megnyitotta: Benyovszky-Szűcs Domonkos, képzőművész és az Értsd a Kortárst! 

alapítója.

Facebook esemény:

https://www.facebook.com/events/316395336837638/?acontext=%7B%22event action his 

tory%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Ki Mit Tud? kiállítás

2021. október 14-től november 5-ig

A Moravcsik Alapítvány minden évben megrendezi pszichoszociális fogyatékossággal élők 

számára országos Ki mit tud? -rendezvényét, melynek elsődleges célja, hogy lehetőséget 

nyújtson az ellátottaknak tehetségük és értékeik megmutatására. A már hagyományokkal bíró 

tehetségkutató hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők felkészülésük során fejlesszék egyéni
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készségeiket, képességeiket, mely komplex módon szolgálja a fogyatékossággal élő, ám 

bizonyos területeken kiemelten tehetséges emberek keresésének, azonosításának, 

fejlesztésének célját.

Idén, minden döntőbe jutott alkotó lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa nemcsak 

döntős, de egyéb általa választott munkáit is. A kiállításon a látogatók a saját szavaikkal 

megfogalmazott bemutatkozókon keresztül az intézményeket és az alkotókat is jobban 

megismerhetik.

u
kiáiií’ás a pszichoszociáíii 
f o g fa ! e I; o $ s à g g ci I e i ci k 
számára lendezeii országos 
vetélkedő Vizuális művészet és 
Kézműves kategória döntés 
cíkotóítiak ntcmkáíbó!

MEGNYITÓ

202! JO.K !7 óra

!CS2 Budöpvst, Üiíui ut bQ-bi.

« CMKA

Moravcsik30 - kiállítás

2021. november 23-tól 2022. január 7-ig

Történeti visszatekintő kiállítás a 2021-ben 30 éves fennállását ünneplő Moravcsik Alapítvány 

munkásságra.

A Moravcsik Alapítvány missziója: /{Cl 



„Hisszük, hogy minden ember értékeket hordoz és feladatunk ezek kiteljesedését támogatni. 

Valljuk, hogy szolgáltatásaink nyitottsága, a valós szükségleteket figyelő, azok kielégítésére 

reagáló, valamint a hiteles információkat nyújtó, a társadalom felé korrekt módon tájékoztató 

szervezeti működés útján csökkenthető a pszichoszociális fogyatékossággal élők 

kiszolgáltatottsága, a szociális és egészségügyi rendszerre utaltsága."

A kiállításon a tárgyi emlékek mellett számos dokumentum, alkotás, fotó volt megtekinthető, 

melyek az Alapítvány elmúlt 30 évének legjelentősebb eseményeit, programjait idézték fel az 

érdeklődők számára.
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Egyéb programok

Assagioli Zoom Konferencia - Pszichoszintézis és irodalom

2021. május 6-7.

A Budapest Art Brut Galéria kapcsolódási pontja a programhoz képanyagán keresztül történt, 

ugyanis Tóth-lzsó Zsuzsanna, az ELTE-BTK Italianisztikai irodalom- és Művelődéstörténeti 

Doktori Program doktorandusza több, az alapítvány tulajdonában lévő kép elemzése 

segítségével építette fel Pszichoszintézis az irodalomban című előadását.

A gazdag program a Roberto Assagioli - A lélek tudósa c. (olasz nyelvű, angol feliratos) film 

vetítésével kezdődött, melyet a rendezőkkel és az egyik szakértővel történő beszélgetés 

követett, ahol neves magyar, olasz, holland és amerikai előadók beszéltek a pszichoszintézis 

kialakulásának történelmi hátteréről, magyarországi helyzetéről, képzőművészeti és irodalmi 

vonatkozásairól. Az előadók között üdvözölhettük Orosz Katalint, Kerber Balázst, Gianni Yoav 

Dattilót, Piero Ferruccit és Catherine Ann Lombardot.

Múzeumok Éjszakája

2021. június 26.

A Múzeumok Éjszakáját minden évben a nyári napfordulóhoz (Szent Iván-éjhez) legközelebb 

eső szombaton rendezik meg és az ország számos pontján csatlakoznak hozzá a különböző 

múzeumok, helyszínek, melyek ilyenkor éjszakába nyúló, meghosszabbított nyitva tartással és 

különleges programokkal várják a látogatókat.

A 2021-es év témája nagyon találóan a „fordulópont" volt, hisz a Múzeumok Éjszakája volt az 

első országos kulturális esemény a világjárvány után, és a legtöbb múzeum programja e köré 

a hívószó köré épült. A fordulópontok nemcsak az alkotók, de az intézmények történetére is 

jelentős hatással vannak, s legtöbbször gyökeres, a jövőre is kiható változásokat indítanak el 

azok történetében.

2021-ben június 26-ra esett az esemény időpontja, melyhez galériánk is csatlakozott, három 

programon is részt vehettek nálunk a az érdeklődők:
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A 'Pont, pont, pont' című tárlatunkon, mely a BAB Galériához és a Moravcsik Alapítványhoz 

régóta kapcsolódó három alkotó: Józsa Éva, Sajó Boglárka és Sós Barbara közös időszakos 

kiállítása volt.

Egy, Kerényi Viktória, komplex művészetterapeuta által- irányított alkotókörön, melynek célja 

az volt, hogy a hála témakörét körbejárva, vizuális eszközök segítségével, szavak nélkül, 

próbálják meg kifejezni érzelmeiket a résztvevők.

És végül a 'Köszönöm, hogy...' elnevezésű interaktív installációnk segítségével szerettük volna 

arra ösztönözni látogatóinkat, hogy ennek a fordulópontnak az érzelmi vonatkozásait 

vizsgálják meg kicsit alaposabban, ha van hozzá kedvük. Kis színes papírlapokra írt 

üzenetekben fogalmazhatták meg azokat az őket körülvevő körülményeket és személyeket, 

amik vagy akik végig támogatást és erőt jelentettek számukra a nehézségek leküzdésében.

11. PsychArt8 24 Művészeti Maraton

2021. szeptember 24-25.

A Moravcsik Alapítvány és a Budapest Art Brut Galéria 2010 óta minden év szeptemberében 

nagy érdeklődéstől kísérve rendezi meg -ezt a Magyarországon egyedülálló eseményt-, a 

PsychArt24 művészeti maratoni, ahol a többszáz résztvevő évről-évre számos izgalmas 

műalkotást hoz létre.

A figyelemfelhívásként is működő program péntek déltől szombat délig tart, ezen 

időintervallumon belül bárki bármennyi időt eítölthet ebben a 24 órán keresztül működő kis 

közösségi térben.

Az esemény fontos szociális értéket is hordoz: a pszichoszociális fogyatékossággal élő és 

egészséges résztvevők itt közösen alkotnak, ezáltal megindulhat köztük egy párbeszéd, 

melynek célja a mentális betegséggel élőkkel szembeni előítéletek feloldása. Emellett az 

érintettek komoly szerepet játszanak magának az eseménynek a lebonyolításában is, hisz az 

összes felmerülő feladatból aktívan kiveszik a részüket.

A PsychArt24 elsődleges célja a közös festés öröme, az értékteremtés képességének megélése 

és az egymás iránti elfogadás bemutatása, ezzel is bizonyítva: a művészet nyelve közös.
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Állandó programok

Az Alapítvány közösségi pszichiátriai szemléletű rehabilitációs tevékenységét olyan 

közösségformáló aktivitásokon keresztül valósítjuk meg, amelyek a Galéria közösségi terében 

tudnak harmonizálni a kitűzött céljainkkal és küldetésünkkel.

COVID-időszak alatt, biztonsági okokból alkotó programjaink külsősök számára nem voltak 

elérhetők.

Keddi kreatív művészetterápiás foglalkozás

Minden kedden 15 és 17 óra között

A kreatív foglalkozáson Kerényi Viktória, komplex művészetterapeuta vezetésével szabad 

alkotás zajlik, melyen az első alkalommal bárki ingyenesen részt vehet.

Decoupage foglalkozások

Minden második szerdán 15 és 17 óra között

A kreatív foglalkozáson Borsányi Katalin vezetésével a decoupage (szalvéta technika) 

gyakorlatával ismerkedhetnek meg a látogatók.



Játékos Péntek

Minden pénteken 14 és 17 óra között

A galéria dolgozóinak aktív részvételével minden pénteken közös társas-napot tartunk, 

melyen minden érdeklődő ingyenesen részt vehet.

BAB Galéria Alkotóműhely

Minden csütörtökön 14 és 17 óra között

Galériánk célja, hogy az art brut művészeknek olyan alkotóműhelyt biztosítson, ahol az 

érdekeltek között a közös alkotáson kívül megindulhat a kommunikáció a magyarországi art 

brut művészetről és annak fejlődési lehetőségeiről egyaránt.

MORAVCSíK ALAPÍTVÁNY

Dr. Simon Lajos
A Moravcsik Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Kardos Zsuzsanna
A galéria művészeti vezetője



Kardos Zsuzsanna

Budapest Art Brut Galéria

Szakmai tervezet

2022. Józsefvárosi Gazcá

érkeztetési szán; 'érkeztetési dátum; ’

2022 <1- 1 ö
iktatás dátuma:

2022 -03- 1 0
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ügyintéző
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Tervezett és már megvalósult kiállítások a Budapest Art Brut Galériában 

2022

Kiállításainkat és programjainkat a COVID helyzetre való tekintettel, az egészségügyi 

előírások betartásával valósítottuk és valósítjuk meg, remélve, hogy idén is érdemben hozzá 

tudunk járulni Józsefváros kulturális életének színesítéséhez.

• PsychArt24 kiállítás és képvásár
2022. január 25-től 2022. március 18-ig

A Moravcsik Alapítvány és a BAB Galéria 2021. szeptemberében tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg sokak által várt 24 órás művészeti maratonját, ezúttal már három helyszínen: 
Budapesten, Debrecenben és Szegeden. Az eseményen készült alkotások kerültek 
bemutatásra PsychArt*24 - Kiállítás és Képvásár -címen.

A Moravcsik Alapítvány által szervezett 24-órás rendezvény egy közös kreatív alkotó program, 
melynek célja 2021-ben is a mentális betegséggel élőkkel szembeni előítéletek csökkentése 
volt, miközben egy szórakoztató kulturális programot nyújtott a résztvevők számára! A 
maraton minden évben ingyenes és bárki részt vehet rajta. A helyszín, az SE EOK 
elhelyezkedéséből fakadóan pedig a kerületi lakosok is minden évben aktív résztvevői a 
programnak.

A rendezvény fővédnöke dr. Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora volt.

A tárlatot Bálványos Anna művészettörténész nyitotta meg, a résztvevőket Kardos Zsuzsanna, 
a Galéria művészeti vezetője köszöntötte.

Az megnyitón az Esély című TV műsor is forgatott.

httP5^mediakl!kk.hii/video/esely-2022-02-12-i-adas/
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• Élet a major depresszióval - fotókiállítás

2022. március 29-tól 2022. április 22-ig

Három végzős pszichológushallgató és egy, a projekthez grafikusként csatlakozó 

mechatronikai mérnök hozta létre 2020-ban a Mélylevegő Projektet, hogy tudományos 

igénnyel, mégis közérthetően osszon meg információkat a mentális egészségről és a 

hangulatzavarokról a közösségi médiában. A projekt nemcsak az ismeretterjesztésre, valamint 

a lelki egészség támogatására fókuszál, hanem fellép a mentális betegségekkel élőket övező 

megbélyegzés ellen is. Jelenlétük, legyen az online vagy offline, olyan támogató közösséget 

hív életre, amelyben senki sincs egyedül a problémáival. A követőik száma folyamatosan nő, 

az Instagramon már meghaladta a 92 000 főt.

2021 augusztusában „Mutasd meg ami benned van" címmel pályázatot hirdettek, az erre 

beérkezett képekből készült kiállításnak ezúttal a Budapest Art Brut Galéria ad helyet.

Az érintettek az általuk beküldött képek segítségével nem csak online, hanem offline is 

bemutathatják a major depresszióval élők mindennapjait, nehézségeit, egy megértőbb, 

támogatóbb társadalmi környezet létrejöttét elősegítve ezzel. A kiállítás az érintetteket is 

megszólítja: láthatják, hogy nincsenek egyedül, sokan küzdenek hasonló problémákkal. Ennek 

megtapasztalása segít nekik abban, hogy kevésbé érezzék magukat elszigetelve.

• Arnóth Anka kiállítás

2022. május 2-től 2022. május 28-ig



Arnóth Anna a Képzőművészeti Egyetem festőszakos hallgatójának önálló kiállítása a Budapest 

Art Brut Galériában. Habár Anka nem kapcsolódik szorosan az art brut és outsider 

művészethez, mégis nagy örömmel adunk helyt kiállításának, mely már nem az első 

megjelenése a nyilvánosság előtt. Vibráló absztrakt festményeihez az akril, szén, pasztell és 

ceruza mellett homokot és hamut is használ, melyek igazán különleges textúrákat 

kölcsönöznek igen nagy méretű, máshol eddig még be nem mutatott munkáinak.

• 'Anyámfesf - Lelkem színei
2022. június 10-től 2022. július 29-ig

Hogyan tudja egy szülő feldolgozni gyermeke elvesztését? Fel lehet-e egyáltalán? Hogyan segít 

ebben a művészet?

2014-ben Patyi Ágnes fiánál, Máténál, rosszindulatú csontdaganatot diagnosztizáltak. Ági 

akkoriban már hobbiszinten alkotott. Rajzolt, elvégzett egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot. 

Egyik nagy kedvence a dekupázsolás volt. Ez az a technika, amikor szalvétát ragasztanak 

különböző felületekre, ő viszont nem állt meg ennél, mindig tovább gondolta, hozzáfestett a 

képekhez. „Máté mondta is egyszer egy barátjának: »Ne maradj sokáig egy helyben, mert 

anyám bedekupázsol, és utána befest«". Ági egyre gyakrabban ragadott ecsetet, Máté pedig 

az elkészült műveket megosztotta a Facebook-oldalán „anyámfest" hastaggei. Az volt a terv, 

hogy majd létrehoz Áginak egy külön oldalt, de ezt már nem tudta elkészíteni. Amikor az orvos 
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közölte velük, hogy kiújult a betegsége, és áttétek vannak, Ági úgy érezte, kihúzták a lába alól 

a talajt. A folyamat végül nagyon gyorsan és hirtelen zajlott le, áprilisban kapták a rossz hírt, 

Máté júliusban elment.

Ági számára az alkotás eleinte csupán figyelemelterelés volt de egyfajta terápiaként hatott, 

ahogy telt az idő, úgy kezdte egyre inkább élvezni, és úgy vált egyre fontosabbá az életében. 

Hogy mi lett volna, ha nincs a festészet? Nem tudhatjuk. Az biztos, hogy nagyon sokat 

köszönhet a művészetnek. Még akkor is, ha minden sebet az alkotás sem tud begyógyítani. 

„Nem igaz, hogy majd az idővel jobb lesz. Ha rágondolok, ma is ugyanúgy fáj. De meg lehet 

tanulni együtt élni a fájdalommal."

Az 'Anyámfest' kiállítás idejére esik a Múzeumok Éjszakája is, melyre galériánk kerekasztaí- 

beszélgetéssel, workshoppal és szabadtéri közös festéssel is készül.

• A galéria augusztusban zárva tart.

• A Moravcsik Alapítvány képraktárából válogatott retrospektív kiállítás és képvásár 
2022. szeptember 5-től 2022. szeptember 30-ig

A Moravcsik Alapítvány képraktára mára több mint 4000 képpel rendelkezik, ezen a kiállításon 

ezekből kívánunk olyan alkotásokat bemutatni melyek már igen régóta gazdagítják 

gyűjteményünket, de jó ideje nem mutatkoztak be a nagyközönség előtt, s így kicsit talán már 

feledésbe is merültek. Emellett a képvásár célja az is, hogy a munkák egy része gazdára 

találhasson, hiszen a képraktárunk befogadóképessége véges, s minden évben többszáz új 

munka kerül be hozzánk eseményeink és állandó kreatív foglalkozásaink révén.

• Kiállítás 'A lelki egészség világnapja7 alkalmából meghirdetett gyermek 

rajzpályázatra beérkezett munkákból.
2022, október 10-től november 11-ig

1992 óta emlékeznek meg minden év október 10-én a lelki egészségről. A kezdeményezéssel 

évről évre a mentális egészség fontosságára hívják fel a figyelmet, s fontos üzenetük az, hogy 

a pszichiátriai problémával küzdő embertársaink betegsége nagyrészt az elszigeteltségükből 

fakad, és ezek kizárólag orvosi kezeléssel nem oldhatók meg. Amennyiben megfelelő támaszt, 

szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a 

társadalom hasznos tagjaivá tudnak válni.
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A legszorosabb társas kör (szülők, családtagok, barátok) nagyon nagy hatással van az ember 

mentális egészségére. A család szerepe igen kiemelkedő, mert a súlyos a mentális zavarban 

szenvedők esetében a társas támogatás mértéke jelentősen kisebb, és a támogatás forrása 

inkább csak a rokonokra, családtagokra korlátozódik. De ami igazán számít, az a kapcsolatok 

kölcsönössége: ha a beteg személy azt tapasztalja, hogy az őrá fordított figyelemből, 

támogatásból vissza is tud adni a másiknak, az növeli a kapcsolat egyenlőségének érzését, ami 

pedig javítva az önértékelést, az énhatékonyság érzését, az önbizalmat, és segíti a felépülést. 

Ez alkalomból a Moravcsik Alapítvány és a Budapest Art Brut Galéria rajzpályázatot hirdet 

kisiskolások számára, melynek témája: A boldogság nekem...

A kiállításon a szakmai zsűri által kiválasztott alkotásokat mutatjuk be.

A programhoz kapcsolódva pedig a józsefvárosi kisiskolások számára tartott kézműves 

foglalkozásokkal is készülünk.

• PsychArf Kiállítás és Képvásár

2022. november 21-től 2023. január 28-ig

Kiállítás és képvásár a 2022-es PsychArt* 24 Művészeti Maratonon készült képekből.

Egyéb programok

• Múzeumok éjszakája
2022. június 25.

Idén lesz a 20. Múzeumok Éjszakája, a Szent Iván éjéhez legközelebb eső szombaton, azaz az 

év legrövidebb éjszakáján szélesre tárják kapuikat a múzeumok. A Moravcsik Alapítvány és a 

Budapest Art Brut Galéria 2015-ben csatlakozott a programsorozathoz, s igyekszik évről-évre 

minél színesebb és izgalmasabb programmal készülni a 8. kerületi lakosok és minden 

érdeklődő számára. A 2022-es év témája: Újragombolt hagyományok

idén sem lesz ez másképp, hisz ez az időpont az 'Anyámfest' kiállításunk idejére esik, melyre 

galériánk kerekasztal-beszélgetéssel, workshoppal és szabadtéri közös festéssel is készül.

Múzeumpedagógia program és kézműves foglalkozások általános- és középiskolások 

számára

2022. május - 2022. december
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Józsefváros és Ferencváros oktatási intézményeivel együttműködve, az épp aktuális 

kiállításainkhoz kapcsolódóan több múzeumpedagógiai programot is tervezünk május után, 

amennyiben a járványügyi korlátozások ezt lehetővé teszik. A kisiskolások olyan játékos 

programokon vehetnek majd részt, mellyel az art brut és outsider művészet befogadhatóbbá 

és érthetőbbé válik számukra. Megváltozott munkaképességűekkel szembeni érzékenyítés, az 

előítéletek, stigmák kialakulásának megelőzése is szerepel a programban a korosztálynak 

megfelelő módon és szinten. Az „Élő Könyvtár könyveinek szerepét" a Moravcsik Alapítvány- 

Budapest Art Brut Galéria tapasztalati szakértői vállalják.

• PsychArt” 24 Művészeti Maraton
2022. szeptember 23-24.

Művészeti maratonunkat idén már öt helyszínen tervezzük megrendezni: Budapesten, 

Szegeden, Debrecenben, Sopronban és Pécsen. A résztvevők pénteken 12-órától, másnap 12- 

óráig folyamatosan alkothatnak az öt helyszínen, melyek 24-órán keresztül folyamatosan 

hang- és képösszeköttetésben lesznek egymással. A tavalyi évhez hasonlóan idén is színesítik 

majd eseményünket művészetterápiás csoportfoglalkozások és gyermeksarok. A rendezvény 

fővédnöke dr. Merkeíy Béla a Semmelweis Egyetem rektora lesz.

Állandó programok

Az Alapítvány közösségi pszichiátriai szemléletű rehabilitációs tevékenységét olyan 

közösségformáló aktivitásokon keresztül valósítjuk meg, amelyek a Galéria közösségi terében 

tudnak harmonizálni a kitűzött céljainkkal és küldetésünkkel.

Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt, a józsefvárosi lakosok pedig minden 

fizetős rendezvényünkön és programunkon kedvezményesen vehetnek részt.

• Keddi kreatív művészetterápiás foglalkozás

Minden kedden 14 és 17 óra között

A kreatív foglalkozáson Kerényi Viktória, komplex művészetterapeuta vezetésével szabad 

alkotás zajlik, melyen az első alkalommal bárki ingyenesen részt vehet.
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• BAB Galéria Alkotóműhely

Minden csütörtökön 14 és 17 óra között

Galériánk célja, hogy az art brut művészeknek olyan alkotóműhelyt biztosítson, ahol az 

érdekeltek között a közös alkotáson kívül megindulhat a kommunikáció a magyarországi art 

brut művészetről és annak fejlődési lehetőségeiről egyaránt.

• Játékos Péntek
Minden pénteken 14 és 17 óra között

A galéria dolgozóinak aktív részvételével minden pénteken közös társas-napot tartunk, 

melyen minden érdeklődő ingyenesen részt vehet.

MORAVCSIK ALAPÍTVÁNY
1083 Budapest, Batassa u. 6
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Dr. Simon Lajos
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Moravcsik Alapítvány
Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

2021-ben a Moravcsik Alapítvány a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatását és fejlesztését végezte 
ellátottjai körében különös tekintettel a Józsefvárosi lakosokat 
illetően. Ellátottjaink túlnyomó többsége Józsefvárosban élő 
megváltozott munkaképességű személy.
Tapasztalatunk szerint a Kálvária 16. szám alatti bérlemény nagyon 
ideális volt a programjaink megvalósításához.
Ezek a következők voltak: rendszeres csoportfoglalkozások, 
melyek célja főként a fejlesztés volt.
A foglalkozásokon résztvevők számára kialakítottunk egy jól 
felszerelt teakonyhát és vizesblokkot.
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Moravcsik Alapítvány
Kuratórium ülnöke: dr. Simon Lajos

2021-ben működő programjaink:

Beindítottuk a munkára való felkészítést és fejlesztést, egyéni és 
csoportos szinten egyaránt egy fő foglalkoztatás vezetővel.
Célunk a meglévő képességek és készségek felmérése, fejlesztése 
és szinten tartása volt. Ez foként az Önállóságra, a fmommotorika 
fejlesztésére és a közösségben való együttműködésre irányult.

Az egyéni képességeket is felmértük és egyéni foglalkoztatás 
keretein belül fejlesztettük.
Egyre nagyobb az érdeklődés a telephelyen folyó terápiás munkánk 
iránt, azért is, mert a klienseink egészségi állapotához igazodott, 
nyitott volt és szabadon választható.

Az a tapasztalatunk, hogy a helyszín központi elhelyezkedése 
kedvező volt a csoporttagok és egyének bevonása szempontjából, 
mivel közülük sokan a közelben, akár pár utcányira élnek.

A csoportok és egyéni foglakozások mellett előadásokat is 
tartottunk. Ezek főként az önálló életvitelt és a szocializációt 
segítették. Ezek az előadások nyitottak és ingyenesek voltak, 
nemcsak klienseink számára, hanem az ő környezetükben élőknek 
is, bevonva ezzel a Józsefváros területén élőket is. .

FEYCHAOífSEMMELWEIS
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Moravcsik Alapítvány
Kuratórium elnöke: fir. Simon Lajos

Állandó programjaink voltak:

Naponta délelőtt 9.00 - 11.00: 
(1 fő foglalkoztatás vezető)

Fejlesztő foglalkoztatás, munkára való felkészítés, egyéni 
készségfejlesztés. Tasakhajtogatást és ragasztást végeznek 
ellátottjaink (5-6 fő).

Klienseinket - változó személyekkel, 2-3 főt - a helység 
takarításába is bevontuk heti 3 alkalommal.

Hetente 1 óra - Önálló életvitelt elősegítő csoport:
(2 fő csoportvezető)

A csoport célja: Az önálló életvitel elősegítése csoportosan és 
egyéni foglalkozás keretein belül. 5-6 fő résztvevővel.
A csoporttagok szociális képességeinek felmérése és az egyéni 
szociális készségek hiányosságainak pótlása. Elsősorban a 
mindennapi életvitelhez tartozó készségek, pl: személyi higiénia, 
otthonuk, rendben tartása, egészségügyi- és hivatalos ügyeik 
intézése, pénzkezelés.
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Moravcsik Alapítvány
Kuratórium elnökei dr. Simon Lajos

Különös hangsúlyt fektetünk a pszichoszociális betegségeikkel járó 
problémák felismerésére és kezelésének technikájára.
Módszerek: előadás, filmvetítés, beszélgetés csoporttagok 
.bevonásával,

2 hetente 1x2 óra - Mentálhigiénés csoport:
(2 fő csoportvezető)

A csoport célja: A közösségi ellátottjaink fejlesztése, amelynek 
során új ismereteket, kompetenciákat sajátíthatnak el. Elméletben 
és gyakorlatban különböző szituációkat ismerhetnek meg és 
gyakorolhatnak ki. A tréningeken a mindennapi eseményeket, 
cselekményeket szimulálhatják illetve fejleszthetjük a kreativitást, 
memóriát, kapcsolatteremtési- és kommunikációs készséget.

Hetente Ix, 3 óra egyéni beszélgetések délutánonként
( 1 fő szakember)

A jelentkezés a beszélgetésekre, tanácsadásra önkéntes volt.
Főként szociális-, mentális-, életvitelhez kapcsolódó problémák 
megoldásához és hivatalos ügyintézéshez 
kértek segítséget.
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Moravcsik Alapítvány
j 083 Budapest, Balassa u. 6.

Tel,/Fax: +361/210-0330/51223

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

Alapítványunk 2022-es évben a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatását, fejlesztését és képzését tűzte célul elsősorban 
ellátottjaink és hozzátartozóik számára. Ellátottjaink többsége 
Józsefvárosban élő, pszichiátriai betegséggel küzdő megváltozott 
munkaképességű emberek, ezért a Kálvária tér 16. szám alatti 
bérlemény - könnyű megközelíthetősége miatt - ideális terveink 
megvalósításához. - /

Céljaink megvalósításához a teret úgy alakítottuk ki, hogy az 
alkalmas legyen csoport foglalkoztatások megtartatására. Az 
asztalok és székek átrendezhetöségével könnyen alakítható a tér a 
különböző programoknak megfelelően.

Kialakítottunk a résztvevőknek egy célszerűen felszerelt 
teakonyhát és vizesblokkot. A foglalkoztatáshoz az eszközök 
biztosítva vannak és tárolásuk megoldott.

A már működő állandó foglalkozások mellett tervezünk 
józsefvárosi lakosok érdekeit szolgáló nyitott programokat is. 
(Pl: különböző előadásokat meghívott szakemberekkel.)
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Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

Tel./Fax: +361/210-0330/51223

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

Tervezett programjaink

Naponta délelőtt 9.00 - 12.00:
(1 fő foglalkoztatás vezető)

Fejlesztő foglalkoztatás, munkára való felkészítés, egyéni 
készségfejlesztés.
Jelenleg papírtáskát készítenek, (hajtogatás, zsinór befűzés), 
tasakhajtogatást és ragasztást végeznek ellátottjaink (5-6 fő).
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Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

Tel./Fax: +361/210-0330/51223

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

Hetente 1x2 óra - Álláskeresésre felkészítő csoport 
(2 fő csoportvezető)

: A csoport nyitott, célja, hogy különböző álláskeresési módszereket 
és technikákat sajátítsanak el a jövőbeni munkavállalás lehetősége 
érdekében a résztvevők. Pl: önéletrajz írás, felkészítés 
állásinterjúra, kommunikáció, technikai eszközök használata 
(telefon, számítógép), egyéni tanácsadás. Maximum 8-10 fő tud 
részt venni a foglalkozáson.
Első sorban a józsefvárosi munkaadók meghívása, amelynek a 
célja, hogy bemutassák az adott munkalehetőségeket, 
munkaterületeket klienseinknek és a meghívott józsefvárosi 
lakosoknak. Illetve, hogy a munkaadók megismerkedjenek a 
megváltozott munkaképességű kliensekkel, a mentális betegségek 
jellemzőivel, pozitívumaival és nehézségeivel.
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Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

Tel/Fax: +361/210-0330/51223

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

2 hetente 1x2 óra — Mentálhigiénés csoport 
(2 fő csoportvezető)

A csoport célja: A közösségi ellátottjaink fejlesztése, amelynek 
során új ismereteket, kompetenciákat sajátíthatnak el. Elméletben 
és gyakorlatban különböző szituációkat ismerhetnek meg és 
gyakorolhatnak ki. A tréningeken a mindennapi eseményeket, 
cselekményeket szimulálhatják illetve fejleszthetjük a kreativitást, 
memóriát, kapcsolatteremtési- és kommunikációs készséget.

2 hetente Ix 2 óra - Önálló életvitelt elősegítő csoport 
(2 fő csoportvezető)

A csoport célja: Az önálló életvitel elősegítése csoportosan és 
egyéni foglalkozás keretein belül, 5-6 fő résztvevővel.
A csoporttagok szociális képességeinek felmérése és az egyéni 
szociális készségek hiányosságainak pótlása. Elsősorban a 
mindennapi életvitelhez tartozó készségek, pl: személyi higiénia, 
otthonuk rendben tartása, egészségügyi- és hivatalos ügyeik 
intézése, pénzkezelés.

Különös hangsúlyt fektetünk a pszichoszociális betegségeikkel járó 
problémák felismerésére és kezelésének technikájára.

2 hetente Ix 2 óra - Hozzátartozói csoport 
(2 fő csoportvezető)

Célja: A pszichoszociális betegséggel küzdő ellátottjaink 
hozzátartozóinak (szülő, testvér, házastárs stb) szervezett csoport, 
amely a betegségből eredő hasonló, mindennapi életet érintő 
problémákkal segít megküzdeni a hozzátartozóknak.
A csoport felépített tematika mentén halad, de fontos szerepe van a 
spontán beszélgetéseknek is. A cél, hogy felismerjék, hogy minden 

SEMMELWEIS 
Gardiiíia l'ctljegv ••.Ï3JSÎZ
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Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

Tel./Fax: +361/210-0330/5^23

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

betegséggel élőnek meg kell találnia a saját útját a gyógyuláshoz. A 
család ebben úgy tud segíteni, hogy beszélgetnek erről az útról, 
végig veszik a gyógyulás lehetőségeit, bátorítanak.
Ezt az utat támogatjuk pszichiáter, pszichológus 
szakemberek meghívásával.

Budapest, 2022. 03.09.

■ (Jh MORú-.'í L - -—.................... .Y ALAH1VAK
Dr. Simon Lajos, kuratórium Elnöke 108d Budapest '

SEMMELWEIS 
Gunman ledjegy peYCHAtrt
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me’léklet

Tisztelt igazgatóság, Tisztelt Bizottsági tagok,

a 2021 évre kitűzött terveket sikerült, egy kivételével, teljesítenünk. Az év első 
felében a Covid helyzetnek köszönhetően még nagyon sok problémába 
ütköztünk, ami leginkább az edzések látogatottságán lehetett lemérni. A szülök 
nehezen engedték a gyerekeket az iskolán kívüli közösségekbe, és bizony a 
felnőttek is ritkán látogatták az edzéseinket. így a tag létszámunk erősen 
csökkenő létszámú tendenciákat mutatott.
A járvány helyzet javulásával szeptembertől sokat javult a helyzet nálunk is, 
mert egyre több új tanítványunk lett és kezdtek visszatérni a régi sportolóink is. 
Nagyon Örültünk annak, hogy több kis gyerek is csatlakozott hozzánk és most a 
legfiatalabbik tagunk csak öt éves és több ovis társa is vesz részt az edzéseinken. 
Szülők bizalommal hozzánk le hozzánk újból a gyermekeiket és reméljük ez a 
pozitív tendencia folytatódni fog jövőre is.
Az edzőtermünkben tudtunk részleges felújítást elvégezni részben az 
önkormányzati Sport támogatás segítségével, és részben a saját forrásaink 
bevonásával. 2021 - ben sor került az iroda, női öltöző és részben a férfi öltöző 
felújítására. Az irodában és a női öltözőben vakolat leverése után újra vakolási 
és festési munkák voltak és a fiú öltözőben tisztasági festés.
A szakmai tervünkben szerepelt egy sportoló kijuttatása az Olimpiára, ahol most 
először szerepelt a karate, de ezt az álmot nem sikerült teljesítenünk. Molnár 
Dániel, Párizsban az Olimpiai kvalifikációs versenyen remekül szerepelt. Három 
győztes meccs után viszont a döntőbejutásért kikapott. így maradt még egy 
esélyünk a vigaszági döntőn, de sajnos ott is alulmaradt a kanadai versenyzővel 
szemben. Ezzel Dániel "csak" 5-ik lett a tornán, de a kijutás az Olimpiára csak 

http://www.goju-kaLhu


A 2022 évben sem lehet más célunk mint az, hogy még jobban megismertessük 
az edzőtermünket a kerület lakosaival és minél nagyobb létszámban bevonni 
őket az edzésbe és ezáltal elősegíteni az egészséges életmódra való nevelésüket. 
Nálunk több külön csoportban is van lehetőség edzeni igényük és fejletségük 
színt szerint: kezdő gyerek, kezdő felnőtt, vegyes haladó és kimondottan 
versenyzői csoport.
Bízunk abban, hogy miután felvettük a kapcsolatot Önkormányzattal és 
megismertük azok a lehetőségeket, hogyan tudjuk még jobban népszerűsíteni az 
edzőtermünket a tagjaink száma jelentősen bővülni fog. Ennek a segítségével 
pedig el tudjuk majd érni, hogy megszűnjön legalább a lakosság egy részénél a 
mozgás szegényi életmód , a gyerekek hasznosan töltsék el a szabadidejüket, 
tanuljanak tiszteletet, szorgalmat, kitartást. A serdülőknél, középiskolásoknál és 
a felnőtteknél is pedig sikerül alternatívát kínálni a céltalan tengődéssel szemben 
és így segíteni nekik elkerülni a "rossz társaságba" való kerülést és ezáltal 
kialakítani náluk igényt az egészséges életmód iránt.

Tisztelettel: / ^^'7

.ebicek Gerd 
Elnökit

2022.02.28.
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MAGYAR GO JU - KAI SZÖVETSÉG 
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Tárgy: 2022 évi szakmai tervezet.
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Józsefváros) Gazd&xodss; Központ Zrt.
érkeztetési dátum: érkeztetési szám.

iktatás dátuma; iktatcszám.

ügyintéző

mel'éWel

Tisztelt Igazgatóság, Tisztelt Bizottsági tagok,

A Magyar Goju-Kai Szövetség 1983 óta tevékenykedik a 8 kerületben. 9 éve 
bérli a Pál utcai 304 nm pince helységet. Szövetségünknek az alapításától fogva 
és jövőben is ugyan az a célja:

sportolási lehetőség biztosítása, egészséges életmódra való nevelés, első sorban 
a 8-ik kerületi lakosok részére.

A helységben kizárólag sport tevékenység folyik. Lehetőséget biztosítunk 
sportolása minden korosztály számára, hisz a legfiatalabbik sportolónk 5 éves és 
a legidősebb már túl van a hetvenen.
A tagok közül egy része kimondottan egészség megőrzése céljából vesz rész a 
karate edzéseken. Egy része a önvédelem megtanulását részesíti előnyben. 
Ennek a két csoportnak sajnos a vírus helyzet miatt alaposan lecsökkent a 
létszáma, abban az időszakban, amikor csak versenyzők edzhettek. 
Természetesen vannak olyanok is akik érzik magukban az elhivatottságot a 
versenyzést iránt, és azért csatlakoztak hozzánk mert sport babérokra törnek. 
A Pál utcai edzőterem eddig is már egy sor bajnokot nevelt ki a Magyar karate 
sport számára és most is van egy sor olyan tehetséges versenyző a tagjaink 
között akik már akik ott vannak a csúcs közelében.

http://www.goju-kai.hii


folytattuk az oktatást, edzéseket és bíztunk benne, hogy a kijutás most ugyan 
nem jött össze, de a következő karatés csúcseseményeken egyre sikeresebben 
fognak szerepelni a versenyzőink.
És nem is kellett sokáig várni a következő kimagasló eredményünkre. 
Augusztus 19 - 21között, februárról elhalasztott kadét, junior és U21 Európa 
Bajnokságon, amelyet a finnországi Tamperében rendezték meg, az egyik 
versenyzőnk, Rónai Lili remek szereplés után, menet közben legyőzve az 
aktuális Világ bajnokot és ranglista első helyezettjét ezüstérmet szerzett. Ez volt 
a részünkről az Év sportteljesítménye.
Egy év kihagyás után, 2021 decemberében az edzőtermünkben megint 
megtudtunk rendezni az Évzáró és egyben Karácsonyi Ünnepségünket. 
.Megjelent szinte minden régi, új tagunk akiket elkísérték a szülök, élettársaik, 
ismerősök. Rövid elnöki megnyitó után, ahol értékeltünk az elmúlt évet, 
felvázoltuk a 2022 évi terveinket, sor került a legeredményesebb tagjaink 
jutalmazására. Ezek után már csak a késő estig tartó kötetlen beszélgetés maradt 
hátra, ahol mindannyian egyetértetünk abba, hogy helyes az út amelyen 
haladunk és a jövő még nagyon sok pozitív dolgot tartogat a számunkra.

Tisztelt Bizottsági tagok, kérem a beszámolónk elfogadását.

Tisztelettel:



Józsefvárosi Gazdálkodási Közoont Zrt.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Vagyongazdálkodási Igazgatóság

1084 Budapest, Őr utca 8.

2022. március 11.

Tárgy: beszámoló és hasznosítási terv. 
Vili, kerület, Baross utca 126.

érkeztetési dátum:

2022 -03- 16
iktatás dátuma:

érkeztetési szám:

2,021/

iktatószám.

2022 -03- 1 6 m2 _
ügyintéző

mellékjét

Tisztelt Cím!

Alulírott, Józan Babák Egyesület (székhely: 1043 Budapest, Erzsébet utca 20.; Adószám: 18709900-1' 
41; Képviselő: Mándi Bettina elnök; Továbbiakban: Egyesület) bérli Budapest Józsefvárosi Önkor
mányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő Budapest Vili, kerület, Baross utca 126. 
szám alatti helyiségét (alapterület: 61 m2; Helyrajzi szám: 35403/A/38.), melynek 2021. évi használa
táról szóló, továbbá 2022. évi hasznosítási tervét ezúton küldöm.

Tisztelettel:

Mándi Bettina
elnök

Józan Babák Egyesület

JGK-00003661 94



2021.

Addiktoginekológiai tanácsadás
Magyarországon, elsődleges célcsoportként, pszichoaktívszer-használó várandós nők részére kizáró
lag a Józan Babák-projekt tart fenn szolgáltatásokat. A helyiségben ezek közül kettő közvetlenül is 
elérhetővé vált:

Józan Babák Egyesület fenntartásában: „Józan Babák Klub - Krízisdiszpécser-szolgálat ala
csonyküszöbű szolgáltatás" (1993. évi Hl. törvény 65/A. §.). Fő tevékenységek: válsághelyzet
ben lévő pszichoaktívszer-használó várandós nők részére diszpécserszolgálat, szociális és 
egészségügyi szolgáltatások szervezése;
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány fenntartásában, „Józan Babák Klub - Alternatív 
Terhesgondozás és Családgondozás alacsonyküszöbű szolgáltatás" (1993. évi III. törvény 
65/A. §.). Fő tevékenységek: válsághelyzetben lévő pszichoaktívszer-használó várandós nők 
részére családgondozás és vér szerinti családgondozás támogatása, bántalmazást, kiemelten 
is a gyermekbántalmazást megelőző, illetve kezelő egyéni és csoportos foglalkozások, 
szocioterápiás (például önismereti színházterápiás) programok.

Magyarországon nincs elérhető addiktoginekológiai (addiktológiai és nőgyógyászati együttes) szakel
látás, ami számottevően növeli a várandós nők pszichoaktívszer-használatában rejlő amúgy sem cse
kély kockázatot.

Tekintettel arra, hogy az addiktoginekológiai területen belül sem az egészségügyi, sem a szociális 
tevékenységeket nem szabályozza protokoll (vagy szakmai irányelv, ajánlás stb.), szakmai alapként a 
következő dokumentumokat lehet figyelembe venni:

az Egészségügyi Közlöny 2017. március 7-ei (2017/4.) számában megjelent Az Emberi Erő
források Minisztériuma szakmai irányelve a pre-, peri- és posztnatális mentális zavarok ba- 
ba-mama-papa egységében történő kezeléséről című klinikai egészségügyi szakmai irányelv 
(1120-1167. oldal), mely másodlagosan foglalkozik a pszichoaktívszer-használatból (is) 
adódó állapotok kezelésével. (A 2021. január 31-éig érvényes irányelv fejlesztésében ta
nácskozási joggal Mándi Bettina, a Józan Babák Egyesület, Oberth József, a Magyar Emberi 
Jogvédő Központ Alapítvány képviseletében is részt vesz.)
Link:
http://www.hbcs.hu/uploads/iogszabaiy/2485/failok/EEMI szakmai irányelve a pre peri 
.pdf;
Oberth József, Dr. Káló Zsuzsa - A Józan Babák Klub javaslata a várandósgondozásról szóló 
26/2014. (IV.8.) EMMI rendelethez kapcsolódó addiktológiai szakmai irányelvre. (Tervezet.) 
2014.
Link: https://www.scribd.com/dQc/314887158/140610~A-Jozan-Babak-Klub-iavaslata-
varandosgondozas-addiktologiai-szakmai-iranyelvehez ;
Gyermekvállalás és droghasználat - szakmai ajánlás alacsonyküszöbű szolgáltatások részé
re. Józan Babák Klub. 2011.
Link: http://jozanbabakterhesgondozas.blogspot.eom/p/szakmai-ajanlas.html.

Emellett a szakhatósági engedélyhez kötött alacsonyküszöbű szolgáltatások tartalma vonatkozó 
szakmai ajánlásból ismerhetők meg részletesebben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezt az aján
lást 2018. július 1-jei hatállyal újította meg.

http://www.hbcs.hu/uploads/iogszabaiy/2485/failok/EEMI_szakmai_ir%25c3%25a1nyelve_a_pre_peri
https://www.scribd.com/dQc/314887158/140610%7EA-Jozan-Babak-Klub-iavaslata-
http://jozanbabakterhesgondozas.blogspot.eom/p/szakmai-ajanlas.html


Megkereső munka

Egyesület 2015 óta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, folyamatosan működteti 
saját innovációként fejlesztett „Családlátogató mobil team" elnevezésű szolgáltatását. A megkereső 
tevékenység prioritásként válsághelyzetben lévő pszichoaktívszer-használó várandós és/vagy gyer
meket nevelő nők és gyermekeik otthonukban, kórházban, szociális intézményben, közterületen tör
ténő ellátását, ellátásszervezését, esetkezelését célozza. (A „családlátogató mobil team" egyúttal 
alacsonyküszöbű szolgáltatói tevékenység, amit az EMMI szakmai ajánlása is tartalmaz.) A Kálvária 
téren és környezetében végzett megkereső munka hátterét praktikusan a Budapest Vili, kerület, Ba
ross utca 126. szám alatti helyiségben lehet biztosítani. 2021-ben elsősorban eszközök (maszk, fertőt
lenítő stb.) biztosításával, valamint kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások és más ellátások szerve
zésével foglalkoztunk, kiemelve kiskorúak, és Covid-fertőzésen átesett emberek mentális utógondo
zását.

Csoportok

A helyiségben folyamatosan találkozási lehetőséget biztosítottunk olyan közösségeknek, melyek a 
járvány időszakéban máshol nem tudták megtartani gyűléseiket, így Anonim Alkoholista - (AA), 
Narcotics Anonymous - (NA), Al-Anon - (hozzátartozói) csoportoknak, Hawkins tanulócsoportnak, 
januártól júniusig heti 6 napon (alkalmanként: 10 fő), szeptemberig 4 napon (alkalmanként: átlago
san 13 fő), decemberig 2 napon (alkalmanként: átlagosan 10 fő).

Partner szervezetek

Egyesületünk kiemelten alábbi állandó partnerekkel működött együtt a Kálvária téren és környezeté
ben folyó tevékenységek során:

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (Józan Babák Egyesület és a Magyar Emberi Jogvédő 
Központ Alapítvány 2017. május 18-án együttműködési megállapodást kötött a Józsefváro
si Egyesített Bölcsődékkel, melynek értelmében a szervezetek rászoruló ügyfelei gondozá
sában részt vállalt a Józsefvárosi Biztos Kezdet Gyermekház);
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (1084 Budapest, Mátyás tér 15.);

- Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK; székhely: 1085 Budapest, Baross utca 
28.; képviseli: Oberth József kuratóriumi elnök; a továbbiakban: „Alapítvány").

A helyiségben az évfolyamán hetente átlagosan 4,5 napon történt szolgáltatás.

2022. évi hasznosítási terv

Előző évvel megegyező tartalommal, egyesület alábbi szolgáltatásokat nyújtja, változatlan partnerek
kel:

- Addiktoginekológiaí tanácsadás: Józan Babák Egyesület fenntartásában: Józan Babák Klub - 
Krízisdiszpécser-szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatás, és Magyar Emberi Jogvédő Központ 
Alapítvány fenntartásában, Józan Babák Klub - Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás 
alacsonyküszöbű szolgáltatás;

- Megkereső munka: „Családlátogató mobil team";
Csoportfoglalkozások: AA, NA, Al-Anon stb., igény szerint.
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I. Összegzés
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Az Új Start Alapítvány irodabérlésre 2021. március 26-án bérbevételi kérelmet nyújtott be a 8. 

kerületi önkormányzathoz a 1084 Budapest, Déri Miksa utca 3. szám alatti 23-as albetétre, 

melyet 2022. május 13-án vettünk birtokba. A 45,7m2 alapterületű két utcai bejárattal 

rendelkező helyiséget közepes műszaki állapotban, „nem besorolt” komfortfokozattal 

(mellékhelyiség nem volt, fűtés sem) kaptuk meg. A felújítás során fény derült a burkolat alatti 

csőtörésre és salétromosságra. Az irodahelyiség felújítását a birtokbavétel után megkezdtük, 

eltávolítottak a salétromos vakolatot, kialakítottunk egy mellékhelyiséget (WC, mosdó), 

vizesedést gátló burkolatokat helyeztünk el minden nedvesedésre hajlamos felületen. 

Padlószönyeges burkolatot kaptak a galériás részek és kifestettünk. Június 15-re lett 

beköltözhető az iroda. Tehát elmondható, hogy a 2021-es év második felében végezte az 

alapítvány a tevékenységét ténylegesen a bérleményben, és a szakmai programjaink 

megvalósítása mellett munkánk volt az iroda használhatóvá tétele is. Az új irodánkból 

bonyolítottuk a tehetségprogramunk táborszervezését, ösztöndíj programunk lebonyolítását. 

Legfőképpen az adománygyűjtési és osztási tevékenységeink miatt választottuk ezt az 

utcafronti irodát. Szeptemberben kipróbálhattuk, hogy mennyire jól megközelíthető az iroda, 

van-e elég helyünk több száz adományozó fogadására, pl. 4600 pár cipő szortírozására, 

csomagolására és elszállítására. Az iroda alapvetően jól vizsgázott, bár a nagyobb falat csak 

decemberben következett, amikor karácsonyi könyv és játékgyűjtést szerveztünk. Csodálatos 

élmény volt, hogy a szeptemberi akcióhoz képest már mennyivel többen tudták az új címünket 

decemberre, és ha nem voltunk nyitva is átvették a hozott adományokat a szomszédaink 

(JSzSzGyK Iroda, de még a Barkácsboltos is, akivel volt alkalmunk megismerkedni a felújítás 

alatt), de a legnagyobb segítséget a Víg utcai cég szomszédunk biztosította, aki 

rendelkezésünkre bocsájtotta a raktárát, itt tárolhattuk a kiszállításra váró adományokat. A 

környezetünket egy csapásra kis segítő közösséggé sikerült kovácsolni, ekkor éreztük igazán, 

hogy megérkeztünk.
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II. Szervezet bemutatása
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Az Új Start Alapítvány 2018 óta működik, de a programjait a szakmai stáb jogutódként hozta 

magával a Polgár Alapítványból, amiből kivált.

Az alapítvány három területen dolgozik.

1. roma tehetség program

Felkutatjuk, bevonjuk, segítjük a halmozottan hátrányos helyzetű, kiváló képességű és 

motiválható gyerekeket, fiatalokat. A program jellegzetessége a komplexitás és a 

személyesség. Ezek az elvek akkor nem sérülnek, ha az alapítvány jelenlegi kapacitását 

figyelembe véve maximum 50 fiatallal törődik.

A program elemei:

ösztöndíjazás

- mentorálás

- tehetségfejlesztés

Ösztöudíjazás:

Havi 10e Ft. Átutalása a havi online beszámoló beérkezése és elfogadása után a diákok saját 

számlájára történik. Bár az ösztöndíj összege alacsony, rendszeressége, kiszámíthatósága 

miatt nagyra értékelik a diákok. Tapasztalatunk szerint ezt a fiatalok használják fel, nem kerül 

be a szűkös családi kasszába.



Mentorálás (folyamatos személyre szabott segítség)

Minden ösztöndíjasunk tartozik a három munkatársa valamelyikéhez. Akiknél arra is szükség 

van, hogy helyileg közelebbi segítő legyen, ott felkérünk külsős mentort. A diák életének 

minden területére kiterjed a mentor figyelme. Iskolai tanulmányok, tehetségfejlesztés, 

pályaválasztás, kapcsolatrendszer, anyagi helyzet, műveltség, személyiségfejlesztés, identitás. 

A diákkal (családdal) együtt éves fejlesztési tervben határozzuk meg az aktuális célokat, és az 

elérésükhöz szükséges tennivalókat és minden mást.

T ehetségfej lesztés :

Minden diáknak van legalább egy erős terület, amiben átlagon felüli képességeket, motivációt 

mutat és eredményes. Bár elvárásunk, hogy az iskolai munkában általában jól teljesítsenek, a 

kiemelt tehetségterületre különösen odafigyelünk. A diákok iskolája, lakhelye közelében 

keresünk olyan tehetségmühelyt (egyesület, szakkör, klub, zeneiskola, táncstúdió, kollégium, 

nyelvtanár, mester stb.), ahova beiratkozhatnak és fejleszthetik magukat. Ennek a költségét 

rendkívüli ösztöndíj formájában az alapítvány fedezi. Minden nyáron tábort szervezünk, ahol 

a diákjaink projekteken dolgoznak. A táborban a közös munkáról és az eredményéről videókat 

készítünk és nyilvánosságra hozzuk (videóink nézettsége a YouTube csatornán kb. 56 millió).

2. Szemüvegtámogatási program

A program keretében szemüveghez jutnak szűkös körülmények között élő emberek. Az 

Esélyt a szemnek projekt jellemzően felnőtteken, az Essilor lencsegyártó céggel kialakított 

hosszútávú együttműködés az óvodás korosztályon segít.

A 2021-ben öt helyszínen valósítottuk meg az Esélyt a szemnek programot, 166 embernek 

228 db szemüveg (vannak, akik közel és távollátót is kaptak) készült. Az Essilor (Csodás 

Jövő) programban 16 óvodásnak adtunk szemüveget.

A program jellegzetessége:

- sok együttműködő partner a lencsegyártóktól a szakma érdekképviseleti szerveken 

keresztül a helyi szemorvosig, önkéntes optikusig

- folyamatos utánkövetés (ha másik szemüveg kell pár év múlva, azt is biztosítjuk a 

programba bevontaknak, az óvodás korosztálynál kiemelt figyelem)

- a program folyamatosan bővül az újabb támogatók bekapcsolásával.

3

\| ÍL



3. Krízistámogatási program (adomány gyűjtés - és osztás)

Az alapítványunknál a fizikai feltételek nem optimálisak az adománygyűjtésre és eljuttatására 

vidéki hátrányos helyzetű családokhoz, ennek ellenére minden évben szeptemberben cipőt, 

karácsony előtt játékot és mesekönyvet gyűjtünk. A kiosztást a helyi önkéntes partnereink 

felmérése előzi meg. A cipőt lábméretre, a karácsonyi ajándék névre szólóan küldjük a 

rászorultakhoz. A szállítást önkéntesek végzik.

A program jellegzetessége:

- személyes adományozást végzünk

- az adományt előkezeljük (válogatás, tisztítás, esztétikus csomagolás, címkézés)

- tudatos kommunikációs az adományozásikedv és kultúra fejlesztésére

- van 15 halmozottan hátrányos helyzetű falu, ahova kiszámíthatóan, rendszeresen 

viszünk adományt, új állomás a 8. kerület intézményei és rászorulói.

Kiterjedtség

Országos programokat valósítunk meg.

Felépítés

Az újSTART egy közhasznú alapítvány, amit egy igazgató és két főállású munkatárs 

(projektmenedzser, projektkoordinátor) működtet. Önkénteseink száma 24 fő, akiknek 40%-a 

heti rendszerességgel dolgozik, 60% idényjelleggel, konkrét akciókban, min. 40 órában segít. 

A döntéseket 3 fős szakmai kuratórium hagyja jóvá (https://ujstartalapitvany.hu/kozerdeku- 

adataink/)

Partnereink

- 28 olyan civil vagy önkormányzati partnerünk van, akikkel a kríziskezelő 

programokban dolgozunk együtt, a 8. kerületben a legfőbb együttműködő partnerünk a 

JSzSzGyK.

- A szemüveg program partnere a Magyar- Optikus Ipartestület és rajtuk keresztül a 

teljes tagsága, optikusok, optometristák, szemüveglencsegyártók, keretgyártók és 

forgalmazók.
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Elismeréseink

- Tehetségek Szolgálatáért Közösségi Díj 2016a Nemzeti Tehetségsegítö Tanács 

elismerése

- tehetségprogramunk elnyerte a civil programok független megmérettetésén a 

„Legnagyobb hatású program” kategóriában a Civil Díjat 2016-ban

- a szemüvegprogramunk a „Legjobb együttműködés kategóriában nyert Civil Díjat 

2017-ben.

III. Tevékenység bemutatása
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2021-ben az összes tevékenységünk minden fent felsorolt elemét megvalósítottuk

1. roma tehetség program

- ösztöndíjasok száma 2021. január: 43 fő, 2022. január 48 fő (lO.OOOFt/fő/hó)

- ösztöndíjasok életkor szerint: 11-14 éves: 23%, 14-18 éves: 45%, 18-24 éves: 32 % 

lemorzsolódás: 1 fő (végzettség megszerzése előtt abbahagyta iskolai tanulmányait, ami 

automatikusan megszünteti a programban való részvételét is), viszont két éve 

lemorzsolódott 2 fiatalt visszavettünk, újra a programunk tagjai

- eredmények: a saját vállalások teljesítésétől kezdve az országos, illetve nemzetközi 

versenyeken való helyezésig sok mindent nézünk. Az utóbbi egy évre az volt a jellemző, 

hogy a diákok elég nagy arányban nem tudták teljesíteni a saját vállalásaikat sem. A 

digitális oktatás, a betegség miatti sok hiányzás, a tehetségfejlesztő műhelyek bezárása, 

a családok súlyosbodó anyagi gondjai, halálesetek voltak a legfőbb hátráltató tényezők.
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Mindezek ellenére ösztöndíjasaink a saját társadalmi csoportjukba tartozó konársaikhoz 

képest kisebb krízist éltek meg a pandémia alatt, teljesítményük nem romlott 

számottevően. Változatlanul vannak szép számban kitűnő és jeles végzettségű 

diákjaink, sok dobogós helyezett országos és területi versenyeken, van, aki nemzetközi 

megmérettetésen hozta el az aranyérmet.

Tehetségprogramunk a 8. kerületben

A 2021-es évben igyekeztünk olyan helyi kapcsolati hálót építeni, aminek a segítségével 

elérjük az itt lakó hátrányos helyzetű gyerekeket, szülőket, pedagógusaikat, ennek 

érdekében az alábbi tevékenységeket végeztük:

- felhívást juttatunk el az összes általános és középiskolába, melyben bemutatkoztunk 

és kértük a pedagógusokat, hogy ajánljanak gyereket a programba,

- találkoztunk dr. Erőss Gábor alpolgármester úrral, hogy beszámoljunk a 

munkánkról, hogy lássuk milyen módon kapcsolódhatunk be a helyi ifjúságot érintő 

programokba,

- megkerestük a helyi civil szervezeteket és találkozókat kezdeményeztünk,

- felvettük a kapcsolatot Udvarhelyi Tesszával és Nagy Zsófival, hogy segítsenek a 

tehetségprogram hírét eljuttatni az érintettekhez,

- megkerestük az iskolai szociális munkásokat, elmondtuk nekik, hogy mi mivel 

foglalkozunk, és felajánlottuk a segítségünket, kértük, ha tudomásuk van olyan 

gyerekről, akinek segíthetnénk, jelezzék,

- ugyanezen okból megkerestük a JSzSzGyK Család- és Gyermekjóléti Központ 

vezetőjét Mogyoró Anitát,

- az alapítvány felhívását eljuttattuk a Józsefvárosi Újsághoz és felraktuk a 

Józsefváros összefog facebook csoport oldalára

A józsefvárosi gyerekek jelentkezését folyamatossá tettük, mert az októberi határidős 

felhívásunkra csupán egy fiatal jelentkezett.

Jelenleg egy középiskolás józsefvárosi ösztöndíjasunk van, akinek józsefvárosi mentora is van. 

Közvetlenöl a nekik kifizetett ösztöndíj és mentori. díj, továbbá rendkívüli ösztöndíj 

250.000Ft/2021 év

2. szemüveg program

2021-ben a pandémiás helyzeten túllépve, de még alaposan a befolyása alatt sikerült az eddigi

legeredményesebb évet zárnia a szemüveg programnak:



év támogatott ember (fő) adományozott szemüveg (db)

2016 31 39

2017 98 138

2019 98 118

2020 38 45

2021 182 244

Szemüvegprogramunk a 8. kerületben

Esélyt a szemnek! program iskolásoknak és felnőtteknek segít szemüveggel

- A JSzSzGyK-val már 2019-ben kialakítottuk azt az együttműködést, aminek a 

segítségével minden rászoruló gondozottnak biztosítunk ingyenes adomány 

szemüveget. Ebben a programban Szögi Szabolcs a közvetlen kapcsolatunk. Az 

Adományozás a Cvikker Optikában zajlik, a szemüvegkereteket az alapítvány 

biztosítja a lencsegyártó partner a Hoya, a cég készíti az adomány lencséket is.

- Ez a program nem akció típusú, hanem folyamatosan működik. Az adományozottak 

számára biztosítjuk az optikus szakmai segítséget, ahová vissza is térhetnek, ha 

problémájuk lenne, a szemüvegekre éppen olyan garanciát biztosítunk, mintha 

vásárolta volna.

Ebben a programban együtt dolgozunk a családokkal foglalkozó szociális 

szakemberekkel, akik felhívják a figyelmet a szemvizsgálat fontosságára és annak 

egészségügyi szűrő funkciójára, ezzel prevenciós tevékenységet is ellátva.

2019 óta összesen 51 józsefvárosi ember kapott 63db szemüveget ebben a 

programban, ebből 2021-ben 31-en kaptak 35 szemüveget szemorvosi recept alapján.

Az Esélyt a szemnek! programban a józsefvárosi célcsoport közvetlenül 1.400.000,-Ft értékű 

támogatáshoz jutott
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A „Csodás jövő” program óvodásoknak segít szemüveggel

- A Józsefvárosi Óvodák a partnerei ennek a programnak, ami hasonlóan működik, mint 

a fenti, de a JSzSzGyK feladatát itt az óvodák végzik.

- Partneroptikánk a Vágássy Optika, a kereteket és a szemüveglencséket az Essilor 

biztosítja.

- 2021-ben újra megkerestük Aissou Erzsébetet, hogy segítsen abban, hogy az óvodák 

nagyobb számban vegyenek részt a programban, ennek érdekében újra meghirdettük a 

csatlakozási lehetőséget, a 12 megkeresett óvodából 5 óvoda jelezte, hogy segítenek az 

adományozás lebonyolításában.

- Ebben a programban még fontos elem, hogy folyamatos és garanciát is biztosít, hiszen 

az óvodás korosztályra jellemző, hogy akár- félévente kell cserélni a szemüveget, vagy 

azért, mert változik a Dioptria érték, vagy mert megsérül a szemüveg.

- Ebben a programban 2019 óta 13 - zömében súlyos látáshibával rendelkező - 

józsefvárosi óvodás kapott kimagaslóan jó minőségű szemüveget, ebből 7 gyerek 

2021-ben.

Az óvodai programban a józsefvárosi célcsoport közvetlenül 280.000 Ft értékű támogatáshoz 

jutott. ..

3. kríziskezelő adománygyűjtés és osztás
- 2021-ben 4660 pár kiváló minőségű gyermek lábbelit, illetve annyi játékot és könyvet, 

amiből közel kétezer gyereknek tudnunk névreszóló ajándékot küldeni.

Adományozás a 8. kerületben:
- A cipő adományból a JSzSzGyK Családok átmeneti otthona részesült 68 pár újszerű, 

csomagolt cipőt (gumicsizma, téli cipő, váltócipő) 23 gyereknek. Az adomány becsült 

értéke 136.000 Ft.

- A karácsonyi akcióban JSzSzGyK Család- és Gyermekjóléti Központ hálózatán 

keresztül juttattunk el 29 családba 54 rászoruló gyereknek személyreszóló 

ajándékcsomagot. Megközelítőleg az adomány értéke 162.000 Ft.

- Szintén a karácsonyi akcióban összegyűjtött adományok közül válogattunk olyan 

közösségi játékokat, amit két józsefvárosi intézménynek ajánlottunk fel, 

megközelítőleg intézményenként 50e Ft értékben:

o Kesztyűgyár,

o Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája.
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4. Iroda kialakítása a Józsefvárosi bérelt ingatlanban

Az alapítvány 2021-es tevékenységei között tartjuk számon a Józsefvárostól 2021. május 13- 

val birtokba vett Déri Miksa utca 3. 23-as albetét alatti ingatlan irodává alakítását. A 45,7m2 

alapterületű helyiséget eredetileg nem irodának használták, elektromos hálózattal el volt látva, 

víz és csatorna be volt vezetve, de a helyiségben nem volt WC kialakítva, erősen felújítandó 

állapotban volt, mert az egyik helyiségben minden fal vizesedett. A felújítás megkezdésekor 

fény derült egy csőtörésre, amit bejelentettünk a ház fenntartásával megbízott Nyolckor 

Társasházkezelő Kft-nek, akik a hibát elhárították. További feladataink az ingatlannal:

® csőtörés és a salétromosodás okozta károk elhárítása 

o vakolat eltávolítása

o új burkolatok kialakítása, amik biztosítják, hogy az ingatlanban jelentkező 

vizesedés ne okozzon sem egészségre, sem a fal szerkezetére káros, a 

későbbiekben újra jelentkező hibákat,

• mellékhelyiség és konyha kialakítása 

o gipszkarton térelválasztók felszerelése, 

o burkolás, 

o festés, 

o víz, csatorna és villanyszerelés, 

o darálós WC beszerelése 

o szellőzés kialakítása.

» Internetes hálózat kialakítása

o szolgáltatás bevezetése az irodába, 

o belső irodai hálózat kialakítása.

® elektromos fűtés kialakítása.

Alapítványi kapcsolati hálónk lehetővé tette, hogy a felújítás anyagigényének a felét 

felajánlásokból, tárgyi adományból fedezzük, de így is realizálódott 1,2M Ft számlával 

igazolható kiadásunk, továbbá min. 300eFt értékű szakmai önkéntes munka. Ezt a 

nyilvánvalóan értéknövelő beruházási költséget nem számoltuk el, nem „laktuk le”. Azt a 

felvilágosítást kaptuk, hogy aki egy év múlva civil kedvezményt igényel, erre nincs 

lehetősége. Mivel alapítványunk kizárólag adományokból működik ez a magas felújítási 

költség és az egy évig tartó piaci áron való bérlés megnehezítette a munkánkat.



Tájékoztatás

Az Új Start Alapítvány honlapján megjelenítjük a Józsefvárosi önkormányzatot a támogatóink 

között lógóval és a hozzájárulás részletezésével. A Józsefvárosi újság duplaoldalas cikket írt 

rólunk.

IV. Értékelés

[Ebben n dinben kérd beíiiuínidin;. ímyy n szervezet anmid-àbid n id'deemsi hikossáp. részeseden.
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A Déri Miksa utcai irodánk május közepi birtokbavétele óta kiemelt feladatunknak tatjuk a 

programjaink 8. kerületi integrációját. 2021 . július 1 -én nyújtottuk be az alapítványunk szakmai 

tervét.

A terv összevetése a teljesítménnyel:

1. Terv: együttműködve a kerület intézményeivel évente 40 felnőttnek és 30 rászorult 

gyereknek biztosítunk szemorvos által felírt kiváló minőségű szemüveget.

Eredmény: 31 felnőtt (35 szemüveget) és 7 óvodáskorú gyermek kapott szemüveget. 

Az adomány értéke: 1.680.000,- Ft

Indoklás: Az alapítvány a kerületben a támogatási rendszert kiépítette, a tervezett 

kapacitás (önkéntes optikák, lencse) rendelkezésre állt, az alacsonyabb támogatott! 

szám a partnerek (JSzSzGyK, óvodák) jelzett igényei alapján alakult, amit 100%- 

ban teljesítettünk. Az idei tervünkben láthatóan további erőfeszítést teszünk, hogy a 

partneri kör bővüljön pl. több óvoda kapcsolódjon a programunkhoz.

2. Terv: a roma tehetség programba az ajánlás lehetőségét megadni a Józsefvárosban 

működő iskoláknak, a 12-15 éves korosztályból bármely tehetségterületröl, de 

fogadjuk bemutatkozó videó megküldésével közvetlenül a fiataloktól is a 

jelentkezést. Amennyiben felvételt nyernek (kb. 5 fő/év), akkor havi 10e Ft 
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ösztöndíjat, mentort és számos más ingyenes szolgáltatást (tehetség tábor, kurzusok, 

tájékoztatás, menedzsment) biztosítunk számukra.

Eredmény: a roma tehetség programban jelenleg egy józsefvárosi diák van (a 

szolgáltatás értéke 250e Ft)

Indoklás: Az iskolákba a pandémia miatt személyesen egyáltalán nem, levélben 

többszöri nekifutásra se sikerült érdemben eljuttatni a jelentkezés lehetőségét 

tartalmazó felhívásunkat a diákokhoz. Az iskolai szociális munkások mutattak 

leginkább nyitottságot, de ők sem tudtak eddig érdemben segíteni. Az idén 

erősebben fogunk a helyi civil szervezetekre támaszkodni. A Kesztyűgyárral, benne 

a tanodával már együttműködést alakítottunk ki ez ügyben is.

S. Terv: rászorultak egy csoportja részére (kb. 50 fő) biztosítunk az iskolakezdéskor 

tanszert, jó minőségű lábbelit, illetve karácsonykor a gyerekek nemét, életkorát 

figyelembe vevő játék és mesekönyv csomagot.

Eredmény:

o A cipő adományból a Családok átmeneti otthona részesült 68 pár csomagolt 

újszerű cipőt (gumicsizma, téli cipő, váltócipő) 23 gyereknek. Az adomány 

becsült értéke 136.000 Ft.

o A karácsonyi akcióban 29 családba 54 rászoruló gyereknek személyreszóló 

ajándékcsomagot készítettünk. Megközelítőleg az adomány értéke 162.000 Ft.

o Szintén a karácsonyi akcióban összegyűjtött adományok közül válogattunk 

olyan közösségi játékokat, amit két józsefvárosi intézménynek ajánlottunk fel, 

megközelítőleg intézményenként 50e Ft értékben

4. Terv: tehetségprogramunk tagjai műsort adnak Józsefváros valamelyik nyilvános 

rendezvényén.

Eredmény: tavaly elmaradt

Indoklás: Mivel az irodában a munkát júniusban tudtuk elkezdeni, ezt a fellépést 

nem tudtuk megtartani még nyáron. A tehetségeink az ország különböző részein 

élnek, egy-egy próba is a fellépés előtt hosszú előkészítést igényel. A pandémia sem 

kedvezett a programnak. A roma kórusunk 2022. júliusban lép fel a Kesztyűgyárral 

együttműködésben.
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5. Terv: fenti programokkal konkrétan kimutatható, beárazható terméket vagy 

szolgáltatást kb. száz józsefvárosi rászorult embernek biztosítunk az elkövetkező 

egy évben

Eredmény: 116 nevesíthető józsefvárosi személy kapott terméket vagy szolgáltatást, 

értéke kb. 2,4M Ft.

Összefoglalva az Új Start Alapítvány 2021. májustól 2022. márciusig az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlan felújítására kb. 3M Ft-ot (számlával kimutatható 1,2M Ft) költött és 

116 józsefvárosi hátrányos helyzetű lakosnak 2,4M Ft értékű tárgyi adományt biztosított. Ez 

időszak alatt kifizetett 1,469M Ft bérleti díjat és óvadékba lerakott 0,425M Ft-ot.

Bízunk benne, hogy alapítványunk megkapja a civil kedvezményt és az elkövetkező időszakban 

az így felszabadult forrásainkat közhasznú szervezetként a rászorult emberek segítésére tudjuk 

fordítani.

Kelt, Budapest, 2022. március 3.

\Új Start Alapítvány 
dr. Szőke Juáit

Új Start Alapítvány
1084 Budapest 
Déri Miksa u. 3. 

Adószám: 18975154-1-42



V. Mellékletek

Iroda felújítás:

Ilyen volt:

Ilyen lett:

A kialakított konyha A kialakított WC-helyiség



Programok:

1. roma tehetség program

2. Szemüveg támogatási program

A kerületben két önkéntes optikával együtt dolgozunk a projektben.

A Józsefváros Újságban 2021. november 15-én megjelent cikk a programról és az 
együttműködésről:
httpsvdozsefvarosiíjsag.hu/tehetseg-es-latasgondozas/

httpsvdozsefvarosi%25c3%25adjsag.hu/tehetseg-es-latasgondozas/


3. Krízis támogatási program (adomány gyűjtés - és osztás)

2021. ősze: a 8. kerületi gyerekek adományai



2021. december: a 8. kerületi gyerekek karácsonyi ajándékai

A 8. kerületi JSzSzGyK 
közreműködésével személyre szóló 
csomagokat j uttatunk a rászoruló 
családoknak.

A közösségi játékokat a
Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája kapta

Kelt, Budapest. 2022. március 3.

Új Start Alapítvány
1084 Budapest
Déri Miksa u. 3, 

Adószám.-18975154-1-42
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FlLfriPÍTVÁNY

1084 BUDAPEST
DÉRI MIKSA UTCA 3.

06 30 906 0858
INFO@UJSTARTALAPITVANY.HU
www.ujstartalapitvany.hu

Az Új Start Alapítvány szakmai terve
2022.

Központ Zn '
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Budapest, 2022. 03.03.

mailto:INFO@UJSTARTALAPITVANY.HU
http://www.ujstartalapitvany.hu


A Új Start Alapítvány szakmai terve - 2022

2022.03.03.

I. Összegzés

[Ebben a címben keni! bemutatásra, hogy a szervezet az elkövetkezendő egy évre milyen tevékenységet kíván 

folytatni, külön kitérve arra, hogy a helyiség ebben milyen szerepet fogjáíszani. Minimum fél oldal]

Az Új Start Alapítvány három emblematikus programját a 2022-es évben is folytatja. A 

programok országos hatókörnek, de kiemelten kezeljük Józsefvárost.. Az összes programunkat 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 1084 Budapest, Déri Miksa utca 3. (23-as 

albetét) szám alatti irodából irányítjuk.

Programjaink:

1. Roma Tehetség Program
Elemei:

a. tehetségkutatás, melynek során megtaláljuk azokat a 12-18 év közötti, valamely 

területen kimagasló képességeket, motivációt mutató, hátrányos helyzetű fiatalt, 

akinek az anyagi háttere nem engedi, hogy a tehetségét kibontakoztathassa,

b. ösztöndíjazás, melynek során a kiválasztott és bevont max. 50 tehetséges 

fiatalnak 10.000 Ft/hó ösztöndíjat biztosítunk, tehetségfejlesztésének 

finanszírozására,

c. mentoráció, melynek során önkéntes és fizetett mentoraink helyben, vagy online 

segítik a fiatalokat abban, hogy közösségi-, iskolai- és családi életük 

zökkenőmentes legyen, hogy tehetséggondozásuk megoldódjon,

d. egyéni híziskezelés, melynek során azon ösztöndíjasok, akik valamilyen 

szociális, vagy egyéb nehéz élethelyzetbe kerülnek rendkívüli ösztöndíjban, 

vagy egyéb anyagi segítségben részesülnek,

e. egyéni igények felmérése, annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalú 

tehetséggondozó szolgáltatásokhoz jussanak hozzá a diákok,

f. online korrepetálás szervezése, melynek során önkéntes tanáraink korrepetálást, 

fejlesztést biztosítanak az ösztöndíjasaink számára a lehető legjobb iskolai 

eredmény elérése és az extra iskolai feladatok elvégzése (nyelvvizsga, emelt 

szintű érettségi, stb.) érdekében,

1



g. táboroztatás, melynek keretében egy hetes bentlakásos táborban fejlesztjük a 

tehetségterületek szerint az aktuális és a bevonás előtt álló ösztöndíjasainkat.

A Roma Tehetség Programot a 8. kerületből koordináljuk. Fontos szempont volt az iroda 

kiválasztásánál, hogy a vidéki ügyfélkör számára is könnyen megközelíthetőek legyünk. Az 

iroda méretének kiválasztásánál szempont volt továbbá, hogy ki tudjunk alakítani legalább 2 

irodahelyiséget és egy külön tárgyalót, ahol akár egyéni, vagy csoportos foglalkozások is 

megtarthatók.

2. Szemüvegtámogatás
a. Esélyt a szemnek! program, melyben olyan iskolás gyerekeknek és felnőtteknek 

biztosítunk szemüveget, akik nem tudják megvásárolni azt,

b. Csodás jövő programban óvodásoknak segítünk szemüveggel.

Mindkét szemüvegtámogatási programunkrajellemzö, hogy nem fogadunk egyéni kérelmeket, 

mindig valamely szervezeten keresztül segítünk, a rászorultság megállapítása okán, így a 8. 

kerületben a felnőtteket és az iskolásokat érintő Esélyt a szemnek programban a JSzSzGyK. a 

partnerünk, az óvodai programban pedig a józsefvárosi óvodák és tagintézményei. Mindkét 

programban helyi optika (Vágássy, illetve a Cvikker Optika) az önkéntes szakmai partner, ott 

választhatják ki a rászorulók az általunk biztosított keretek közül a megfelelőt, és ott készítik el 

az előzőleg felírt recept alapján a szemüveglencséket. A program folyamatos, egész évben 

működik, a szemüvegekre garancia is biztosított.

3. Kríziskezelő programok
Az ország 15 legszegényebb falujában adománnyal is segítjük a családokat. Évente két 

nagy gyűjtési akciót hirdetünk, tanévkezdéskor cipőt, karácsonykor játékot és 

mesekönyvet várunk. Az elmúlt években több, mint tízezer lábbelit osztottunk ki, és 

hatezer kisgyereknek küldtünk karácsonyra személyre szóló ajándékcsomagot. Az 

adományozási metódusunkat azért nevezzük személyes segítésnek, mert az 

adományozást minden esetben a személyes igények felmérése előzi meg. Az 

összegyűjtött tárgyak így pontosan azokhoz kerülnek, akiknek a legnagyobb szükségük 

van éppen arra az adományra. Ez ugyan több munka nekünk, a helyi partnereinek és az 

önkénteseinknek is, de így biztos a siker és sokkal kevesebb az adományozás generálta 

konfliktus, ami sajnos sok esetben kísérője a Magyarországon hibásan meghonosodott 

adományozási módszereknek.



Az adományozási munkát kiteijesztettük Józsefvárosra is. A kerületben partnerünk a 

JSzSzGyk ebben a programelemben is, kiemelten a Koszorú utcai Családok Átmeneti 

Otthona és a Család- és Gyermekjóléti Központ, továbbá a Kesztyűgyár és intézményei, 

az Egyesített Józsefvárosi Óvodák és a Biztos Kezdet Gyerekház.

II. Stratégia bemutatása

[Ebben a címben kerül bemutatásra, hogy az elkövetkezendő évben a szervezel milyen tevékenységeket kíván 

végezni.

A tervnek külön ki kell térnie:

- Milyen eseményeket, programokat tervez.

Az előző évben megvalósult tevékenységéhez képest ez mennyiben más/több (új bérbeadás esetén 

mellőzhető)

Mekkora költséget jelent a megvalósítás (becsült összeg)

A helyiséget milyen formában használja, ez mennyiben segíti majd a tevékenysége megvalósítását, 

mennyiben lesz szüksége a helyiség használatára. Új bérbeadás esetén ki kellfejtenie, mennyiben segítené 

a helyiség a tevékenysége folytatását, miért van szüksége a helyiségre.

Minimum 2 oldal; új bérbeadás esetén minimum 1 oldal]

Az Új Start Alapítvány mindhárom futó szakmai programját folytatja 2022-ben is. Mindhárom 

program esetében csak a 8. kerületi stratégiai célokra térünk ki.

1. Roma Tehetség Program
a. 2021-ben elkezdett kapcsolati háló építését folytatjuk 2022-ben is, hogy minél 

hatékonyabban el tudjuk érni a józsefvárosi rászoruló, de valamely területen 

kimagasló képességet, vagy motivációt mutató gyerekeket.

i. intézményi kapcsolatépítés a 8. kerületben

1. iskolák

2. tanodák

3. tehetséggondozó intézmények,

4. ernyöszervezetek,

5. kerületi szociális intézmények,

6. civil szervezetek,

7. egyházi szervezetek



újbóli megkeresése annak érdekében, hogy ajánljanak gyerekeket a 

programba

ii. az alapítvány személyes ismertségének a javítása a 8. kerületben

1. cikk, vagy hirdetés feladása a Józsefvárosi Újságban,

2. helyi civil fórumon való részvétel,

3. közösségi médián és azon belül is a helyi csoportokon belüli 

megjelenések számának növelése,

annak érdekében, hogy egyénileg is jelentkezzenek a tehetségprogramra 

a gyerekek és a családok.

b. A Roma Tehetség Program ösztöndíjasainak fellépése a 8. kerületben. A nyári 

táborunk ideje alatt (júliusban), szeretnénk a Kesztyűgyárral közösen egy 

eseményt szervezni. hogy a gyerekeink produkcióin keresztül még inkább 

megismerjenek minket, ill. hogy bekapcsolódhassunk Józsefváros közösségi 

életébe. 150 fős nézőközönségre számítunk. Az esemény várható közvetlen és 

közvetett költsége 700.000 Ft, ami tartalmazza a fellépésre való felkészülés 

(próbák Bp.-en) valamint a fiatalok ellátási és utazási költségeit is. A szabadtéri 

rendezvény ingyenes lesz minden odalátogató számára.

c. Opcionálisan és legféltettebb álmainkban szerepel csak, hogy magát a 

tehetségtábort is a 8. kerületben tartsuk meg. Az ország minden részéből érkező 

falusi fiatalok számára nagy élmény lenne a fővárosban táborozni, de sajnos 

nehezen találunk olyan megfizethető helyet, ahol nemcsak az elszállásolásuk 

oldható meg, hanem az egyéni, kis- és nagycsoportos fejlesztő foglalkozások is. 

A Kesztyűgyárban lenne lehetőségünk arra, hogy megtartsuk az énekes és táncos 

foglalkozásokat, de a közelben eddig még nem találtunk olyan szállást, ami 

megfelelne. A tehetségtábor költsége a szakmai stábbal együtt 2,3M Ft 1 hétre, 

50 főnek.

2. Szemüvegt támogatási program
a. Az Esélyt a szemnek! programban szeretnénk minél több jó minőségű 

szemüvegkeretet gyűjteni, hogy a támogatottjainknak legyen nagyobb választási 

lehetőségük. Ennek érdekében a 8. kerületi lakosság körében szeretnénk minél 

inkább tudatosítani azt, hogy a kerület szívében van egy hely, ahol leadhatják 

újrahasznosításra a már nem használt szemüvegeiket.
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b. Az idén is tartani szeretnénk a min. 30-40 támogatottat az Esélyt a szemnek! 

programban és min. 10 óvodásnak szeretnénk szemüveget készíteni. Ehhez az 

kell, hogy

i. növeljük a kapcsolódó óvodák számát, mert jelenleg a 12 tagóvodából, 

csupán 5 jelezte, hogy segíti az adományozásban úgy, hogy összeköti a 

programot a gyerekekkel és szüleikkel, 2022-ben szeretnénk, ha még 

további 3 óvoda csatlakozna a programhoz,

ii. felvesszük a kapcsolatot a kerületben működő védőnői hálózattal, hogy 

ők is tudjanak javasolni rászorult gyerekeket.

A szemüveg programban így közel 2M Ft értékű adományt juttathatnák a 

józsefvárosiaknak.

3. A kríziskezelő programjaink
a. Henkel cég mosószertámogatási programjában 8 db 2,5 1-es mosószert juttatunk 

a kerületi Biztos Kezdet Gyerekháznak, hogy a közösségi mosoda min. fél évig 

ellátott legyen mosószerrel. Ennek értéke 20e Ft

b. Cipőadomány szeptemberben

i. min. 50 főre szeretnénk növelni a támogatott rászoruló kisiskolások és 

óvodások számát, akiket cipővel, váltócipővel és csizmával is 

támogatnánk! Ennek az adománynak a becsült értéke 150e Ft.

ii. A Koszorú utcai JSzSzGyK intézményen kívül még egy egységet be 

szeretnénk vonni az adományozásba!

c. Karácsonyi adomány decemberben

i. Min. 100 rászoruló józsefvárosi gyereknek szeretnénk ajándékcsomagot 

eljuttatni, ami tartalmaz gyerekenként egy nagy játékot, egy könyvet, 

egy apró kedvességet, egy plüss játékot és egy adag szaloncukrot. Az 

adomány becsült értéke 400e Ft.

Minden programunkat a józsefvárosi irodánkból irányítjuk, itt valósítjuk meg továbbá az 

adománygyűjtéseinket. A józsefvárosi és a budapesti adományozóink számára könnyen 

megtalálható és megközelíthető az iroda. Részben alkalmas az adományok szortírozására és az 

adomány csomagok elkészítésére, de a szomszédaink segítségével minden nehézséget meg 

tudunk oldani. Ettől az egymásrautaltságtól lesz részese a szőkébb környezetünk is az 

adományozásnak.
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III. Cselekvési terv

[Ebben a címben kerül bemutatásra, hogy a szervezet munkájából a józsefvárosi lakosság hogyan fog részesedni

Az értékelésnek ki kell terjednie legalább:

a tevékenység mennyiben hasznos a józsefvárosi lakosság számára, milyen, a lakosság által is érzékelhető 

problémát kíván orvosolni,

a tevékenységgel elérni kívánt józsefvárosi lakosok számára/arányára (becsült szám), 

a helyiség mennyiben játszik szerepet abban, hogy Józsefváros lakosságát elérjék, minimum 2 oldalj

Az Új Start Alapítvány minden programja nehéz szociális helyzetben lévő embereket céloz. 

Elmondható, hogy alapvetően a JSzSzGyK intézményei nyitottak arra, hogy rajtuk keresztül 

kapcsolatba lépjünk az alapítvány célcsoportjával, mégis azt tapasztaljuk, hogy ez a kapcsolat 

kissé nehézkes és közvetett marad. így azonban nehezebben tudjuk felmérni az egyéni 

igényeket, sokkal lassabban tudunk reagálni a környezetünkben élők krízishelyzetére, mint pl. 

a több száz kilométerre lévő partner falvak elszigeteltségben élő klienseinkére. 2022-ben azt a 

feladatot tűztük ki, hogy igyekszünk minél inkább közvetlen kapcsolatot kialakítani a 

józsefvárosiakkal, ehhez tágítanunk szükséges a kapcsolati hálónkat, és a már meglévő 

együttműködéseinket minél inkább elmélyíteni. Törekedni fogunk arra, hogy mind a támogató, 

mind a támogatásra szoruló emberek tudják, hogy milyen programjaink vannak és miben 

számíthatnak segítségre.

A Roma Tehetség Program szolgáltatásainak kiajánlásának legnagyobb nehézsége az iskolák 

passzivitásából ered. Ez nem csak józsefvárosi probléma, ezt minden iskolában tapasztaljuk, de 

azt is látjuk, hogy pl. a roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy olyan civil szervezetek, akik 

látókörébe olyan gyerekek kerülnek, akik ajánlhatók lennének a programjainkba aktívabbak 

ezen a téren, mint az iskolák. De egy nagyvárosban, ahol a családok már nem feltétlenül részei 

a lakóhelyük szerinti közösségeknek, az ő elérésük problémás. A tervünk az, hogy az 50 

ösztöndíjjal támogatott tehetségünk közül legalább 5 (10%) józsefvárosi legyen, számukra a 

helyeket fenntartjuk, de sajnos sem a szociális szolgáltatók, sem a civilek nem ajánlanak nekünk 

ilyen gyereket, az iskoláktól eddig a rendszeres meghirdetéseink ellenére sem érkezett ajánlás. 

Feladatunknak tartjuk, hogy feltárjuk ennek az okát és célirányos módszerekkel javítsunk ezen 

a tendencián. Tehát a tehetség program kapcsán nem csupán az a célunk, hogy növeljük a 

józsefvárosi ösztöndíjasaink számát, hanem az is, hogy megtudjuk, miért tapasztaljuk ezt a 



passzivitást. Hipotéziseink vannak, de jó lenne tisztán látni ebben a kérdésben, hogy változtatni 

tudjunk ezen.

A szemövegtámogatási program, azon belül az Esélyt a szemnek’, felnőtteket és iskolásokat 

támogató eleme jól működik, mert van a JSzSzGyK-n belül egy olyan ember, aki az 

intézményben ezt menedzseli. Ezt a mintaprogramot úgy találtuk ki, hogy szinte automatikusan 

működjön, minden olyan ember, aki anyagi okból nem tudja megvásárolni a szemüveget, és 

kapcsolatban van a JSzSzGyK valamely szervezetével, az kaphasson adományt. Eddig 30 

rászorulónak biztosítottunk szemüveget, a családgondozók szűrték meg a kérvényezők körét. 

A cél 2022-ben 40 fő, ami a teljes szemüvegadományozásunk 20%-a.

Az óvodai szemüvegtámogatási program már nem ilyen egyszerű. Az óvodák bevonásánál 

ugyanazzal a nehézséggel találkozunk, mint a tehetségprogramnál az iskolák aktivitásával. Bár 

itt az óvodavezetés nagyon nyitott és segítséget is nyújtanak az óvodák elérésében, ám a 

tagóvodáknak csak 40%-a jelezte, hogy szívesen részt vesz a programban. 2022-ben az a cél, 

hogy a legalább további 3 óvodát bevonjunk, ezzel 60% fölé emeljük az óvodás korosztály 

elérését. Ebben a programelemben sem határozunk meg felső határt a támogatottak számában, 

akár az összes szemüvegre szoruló hátrányos helyzetű óvodásnak tudunk segíteni ingyen 

szemüveggel, akár félévente cserélve a szemüvegeiket orvosi előírás szerint.

Kríziskezelő programjaink (őszi cipő és tanszer és a karácsonyi játék és könyv gyűjtés és 

osztás) esetében 2022-ben két fő területen szeretnénk javítani az eddigi számainkon. Az egyik 

a támogatók bevonása az adományozói programba. A Déri Miksa utcai irodánk alkalmas arra, 

hogy a józsefvárosi adományozók könnyen megközelítsenek bennünket. Ehhez jobban ki kell 

használnunk a józsefvárosi médiakapcsolatainkat. Az adományozási kedv növelése a 

kerületben legalább olyan fontos célunk, mint az, hogy itteni rászorulóknak segítsünk. 2021- 

ben sikerült elérnünk, hogy a Magdolna utcába (itt béreltünk korábban) szokott adományozóink 

megtaláljanak minket az új helyünkön, de még mindig inkább jellemző, hogy a város más 

kerületeiből és az agglomerációból hoznak adományt. A gyűjtéseinket szeretnénk meghirdetni 

Józsefvárosi iskolákban és óvodákban is, reméljük, erre lesz hajlandóság hasonlóan más 

budapesti iskolákhoz.

A másik fö cél, hogy eléljük a rászoruló kisgyerekeket nevelő családokat a kerületben. Ebben 

már eddig is segítséget kaptunk a JSzSzGyK szervezeteitől, de szeretnénk növelni a 

látókörünkbe kerülő családok számát. Min. 50 krízishelyzetben lévő gyereknek szeretnék 



ősszel cipőt, csizmát, váltócipőt adni, és legalább 100 gyereknek szeretnénk a karácsonyát 

emlékezetessé tenni személyes ajándék formájában játékokkal és könyvvel.

2022-ben új elem, hogy a Henkel nemzetközi cég mosószer adományával segítünk a 

Józsefvárosi Gyerekháznak. Az adomány fél évre biztosítja a „közösségi” mosás 

mosószerigényét.

Egy rendezvényt tervezünk megszervezni a Kesztyűgyárban júliusban. A tehetségeink 

bemutatkozó előadására a belépés ingyenes lesz és min. 150 érdeklődőre számítunk. A 

rendezvényen zenei és táncos fellépők magyar, lovári, kárpáti cigány és beás nyelvű tematika 

mentén mutatkoznak be.

Kelt, Budapest, 2022. 03.03.

Új Start Alapítvány
1084 Budapest
Déri Miksa u. 3- 

Adóstám: 18975154-1-42
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Józsefvárosi Szabadidős Egyesület

Budapest

Szűz u. 5-7, 3/23.

1086

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest

Őr u. 3.

1084 . > / / \

Nováczki Eieonóra

Gazdálkodási Igazgató Úrhölgy 

részére

Tisztelt igazgató Asszony!

Egyesületünk civil szervezetként bérli a VHI. kerület Német u. 14. sz. alatt található ingatlant, melynek 
tulajdonosa a Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat.

A tulajdonos rendelkezése alapján az alábbiakban benyújtom szakmai beszámolómat a helyiségben 
folyó tevékenységről, melyet a helyiségben végzünk.

Egyesületünk tevékenységei nagyobb részt Józsefváros, kisebb részt országos jelentőségűek. 12 éve 
működtetjük a Városi Tanodát, mely finanszírozása jelenleg normatív jellegű pályázati támogatás. A 
tanoda, mint gyermekesélynövelő szolgáltatás az 1997. évi XXXI. tv. hatálya alá esik, így működését 
jogszabályi környezet befolyásolja.

A tanodában olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos 
helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek számára nyújtotunk, 
önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt 
tartó, prevenciós szolgáltatást, amely az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való 
részvétel idején kívül, azaz délután és a szombati napokon valamint a tanítási szünetekben segíti elő a 



szocíokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres 
beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését.

A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építjük, a szülők 
bevonásával, a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a 
család- és gyermekjóléti központtal, a valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb 
tagjával együttműködve.

30 gyermekkel állunk szerződéses (tanodaszerződés) jogviszonyban, de ennél jóval több gyermek jár 
különböző nyitott foglalkozásainkra.

5 pedagógus és 4 egyéb segítő foglalkozású személy segíti a mindennapokat. A tanításon túlmenően 
programokat szervezünk, kirándulni járunk és igyekszünk minél szélesebb palettán kínálni a tudást, a 
műveltséget, a problémamegoldó, kreatív gondolkodást.

A tanítást a montessori módszerre alapozzuk tanórán van számolási készség és olvasási készség 
kialakítására alkalmas montessori készleten tanulhatják a gyermekek meg azt, amit az általános 
iskolában vagy középiskolában nem sikerűit elsajátítaniuk. Nálunk egyéni illetve kiscsoportos 
foglalkozások zajlanak így sokkal inkább oda tudunk figyelni az egyéni képességekre az egyéni 
elakadásokra de az egyéni tehetségekre is. Kiemelkedő a természettudományok területén lévő 
felszerelésünk oktatási segédanyagaink melyeket magunk is folyamatosan fejlesztünk, gyakran 
fogadunk egyetemi hallgatókat akik nálunk töltik gyakorlatukat. Igen értékes oktatási segéd 
anyagainkat felajánlottuk a Németh László Általános Iskolának is hiszen mi csak délután oktatunk a 
felszerelés pedig nem kopik el attól, ha azt délelőtt is használják.
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fa iskolával jó az együttműködésünk, amit tovább szeretnénk fejleszteni. Már több tanár jelezte hogy 
szeretne gyermeket delegálni a tanodába.

A hozzánk kerülő gyermekek eleinte csak az agresszivitásban látták a megoldást minden felmerülő 
gondra. Mára eljutottunk oda, hogy szinte semmi agresszió nem tapasztalható. A gyerekek egymást 
segítve, egymásra figyelve töltik velünk a napjaikat, miközben tanulmányi eredményűk is javul.

Közösen ünnepeljük meg az állami és egyházi ünnepeket. Külön gondot fordítunk rá, hogy a gyermekek 
nem homogén vallásúak, így mind a keresztény, mind a zsidó, mind a muzulmán ünnepkört 
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figyelemmel kísérjük, hagyományait bemutatjuk, hisz a tanoda legfőbb értéke a befogadás, egymás 
elfogadása.

Tanodánk az indítója az Interetnikus és Interkufturális Mozgalomnak, ahol a lényeg az egymás 
alapértékelnek a megismerése és az elfogadás. Ennek keretében több olyan programot szerveztünk a 
tanodában idén, aminek középpontjában a magyarországi nemzetiségek és kisebbségek álltak. 
Különböző vallások vezetőit hívtuk meg, hogy ezzel is erősítsük, hogy nem vagyunk mások, csak 
lönbözőek, de a különbözőség teszi a világot izgálmassál
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A velünk kapcsolatba kerülő családok többsége szociálisan hátrányos helyzetű, ezért szociális 
akcióinkkal segítjük a rászoruló családokat és ezt a segítséget az adományok mennyiségétől függően 
szélesebb körben is felkínáljuk.

A Magyar Élelmiszerbankkal és a FOODbankkal szoros kapcsolatban állunk, így gyakran van 
lehetőségünk tartós élelmiszert osztani. De ruhákat, tanszereket, játékokat is adunk, ahol arra van 
szükség.



A helyiségben a tanuláshoz kapcsolódóan több más szabadidős programot is szerveztünk, itt működik 
a gombfoci klub is heti egy alkalommal. Keddenként megtelik a nagy terem a régi Idők játékával a 
gombfocival. A pingpong asztal méretű pályákon együtt játszik öreg és fiatal a gyerekek boldogan 
kapcsolódnak be az egyszerre ügyességi és logikai játékba. E játékot nem csak szabadidő eltöltés ként 
játsszák, hanem egy ez egy sportág egyesületünk már 2 világbajnokot adott havonta kerül sor országos 
vagy országhatárt is átlépő versenyekre sporteseményekre mert ilyen egyesületünk sportolói és 
képviseltetik magukat
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A. helységet úgy alakítottuk ki ugye a nagy teremben helyt kapott egy nagyméretű játszósarok is, ahol 
korosztályi bontásban rengeteg játék található. Ez egyrészt a tanítási szünetekben kínál lehetőséget a 
gyerekeknek egy kis pihenésre másrészt többen kis testvérrel érkeznek, akikre nekik kéne vigyázniuk. 
Itt színvonalas játékok és felügyelet mellett tölthetik a kicsik azt az időt még testvérük tanul.
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Ez a hely alkalmas arra is, hogy a gyerekeink itt ünnepeljék meg barátaikkal családjukkal 
születésnapokat. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy kulturált környezetben társasjátékokkal és egyéb 
játékokkal színvonalas gyerek zsúrokat szervezzenek barátaiknak, sőt még uzsonnára is meghívjuk a 
vendégeket. Ez nagy élmény a gyerekeknek hiszen a családjuk nem tudna játszóházi vagy egyéb 
születésnapi programot biztosítani.

Részt vettünk kerületi civil rendezvényen, ahol fiataljaink és tanáraink segítettek a szervezésben is.

Most a nyár folyamán is folyik a közös munka. Szeptembertől új gyermekeket Is várunk, hiszen idén 
többen leérettségiztek a tanodásaink közül.

Ezen munkához kérjük a T. döntéshozók további támogatását, hogy a helyiséget továbbra is 
kedvezményes áron bérelhessük, hiszen bevételeink sajnos erősen korlátozottaki

Tisztelettel és köszönettel:

Józsefvárosi Szabadidős 
Egyesület 

,^w«apest, Szűz u. 5-7. 
18181342-1-42

elnök
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