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Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvaľosi onkormźnyzat elkészítette egy kiemelt TÁMOP intézkeđés a|ap

dokumentumát a keľiilet egész területét érintően.

Józsefuaľos Budapest gazdasźĺgi - taľsadalmi életében kívan központi helyet betĺjlteni. Ennek

érdekében az önkormányzattesz azért:hogy az itt élő és a közös célokért tenni kívanő, a saját

sorsukért felelősen gondolkođó embeľek képességeiknek megfelelő munkahelyhez jussanak,

vźůIa|kozzanak; hogy a kerĹilet bizonságos és megújult közteľületein tudjak mindennapi

életĹiket élni; hogy megťlzethető és 2|. szźz;adi kĺiľülményeket biztosító lakásľendszer

alakuljon ki; és annak érdekében, hogy a családok megeľősödve tudjanak a keľületi

tĺĺrsadalom alappillérei leĺrni.
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A TAMOP programÍő céljai A fő programok

Családokľa épĹilő keľĹileti tĺĺrsadalom Csa|ád és kiiziisség megeľősítő progľam

otthon _ Lakhatási feltételrendszer áta|akitźsa.
iavítása, a lakás-mobilitás elősegítése

oktatás _ helyi igények szeľinti differenciálás és a
színvonal emelése

Család _ A saját soľsukért tenni akaró családok
felemelkedésének támo satása

Közössések _ A taľsađalmi kohézió erősítése

Yá||a|kozásokĺa építő keľületi
sazdasás.

Munka

Foglalkoztatás Munkavállalók elhelyezkedési
lehetőséeeinek iavítása

Munkanélkiiliség Visszavezetés a munka
vi|ásźLba

Kenileti vállalkozók _ Közö ssésépítés' informálás

Megúi ult, biztonságos köztertiletek KözbÍztonság

Közteľületek biaonsásának növelése

KözterĹiletek rendi ének, tisztaságának fokozása

Köztertileti z<jldfelületek meeúi ítása, fonntartása

Fenntartható lakókörnv ezet Lakásállomány

onkormanvzatilakásállományfenntaľthatósága

Stabil onkormányzat Pľogľamiľoda Technikai segítségnyújtás és

Iebonyolítás

Adminisztráció és kooľdináció

A Józsefvaľosi onkoľmźnyzat a jövőkép megvalósulásanak érdekében stratégiai célokat t'lzott

ki maga elé, és a célok megvalósulása érdekében a kenileti önkoľmányzat összefogva a

fővĺĺľosi és állami szereplőkkel stratégiai progľamokat dolgozott ki.

A fő programok a mźr megkezdett és eddig kiemelkedő eredményeket elért szociális város-

rehabilitációs pľogramokľa épülnek' Az önkormányzat saját forľásai mellett támaszkodni

kívan á||arrli partnerei segítségére, és a civil _ elsősorban karitatív _ szeÍvezetek munkájríľa. A
kidolgozott programok összefoglalóját és azok ktjltségtervét tarta|mazza a jelen dokumenfum.

A ľészletes ,,Józsefrarosi Emberközpontu Revitalizációs Programok f0l2-20l4 tTÁMoP]
20 1 l . 1 0.06.'' című dokumentum az előteri esztés melléklete.



A pľojekt ťlnanszírozásában létrejövő ESZA (Európai Szociális Alap) ťlnanszirozásĹl

programokhoz benlhtuás típusú kiegészítő progĺamok szfüségesek, eń. fedezi az ERFA
(Euľópai Regionális Fejlesztési Alap) amely projekt összköltségéĺek |5Yo-a lehet.

Az e|őterjesztés arľa tesz javaslatot, hogy a progÍamok hatásanak elmélyítése érdekében az

önkormányzat amennyiben más pá|yźnatí forľást hozzá tud csatolni a projekthez, abbarl az

esetben a Dobozi téri kĺjzterület (FiDo _ Új sport, zĺjld és közösségi zőna), illetve a

onkormányzati lakásállomany fermtarthatósága progľampont tekintetében javasoljuk

kiegészíteni összesen 200 mFt (100-100 mFt) összeggel, de ennek az összegnek a

biaosításától nem fligg a pá|yźuat sikeres elbírálása.

Ké re m az a|źhbí határ ozati j ava s lat elfo gad á s át.
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1 Vezetői összefog|.ató

Józsefváros Budapest gazdasági . társadalmi étetében kíván központi hetyet betötteni.

Ennek érdekében az ĺĺnkormányzat tesz azért: hogy az itt étő és a közös célokért tenni

kívánó, a saját sorsukért felelősen gondotkodó emberek képességeiknek megfetelcí

munkahelyhez jussanak, vállalkozzanak; hogy a kertjlet biztonságos és megújutt

közterĹjletein tudják mindennapi étetÜket étni; hogy megfizethető és f1. századi

körütményeket biztosító lakásrendszer alakuljon ki; és annak érdekében, hogy a

családok megerősödve tudjanak a kerületi társadalom alappiltérei lenni.

A TÁMOP program fő céljai A fő programok

Családokra épütő kerüteti

társada[om

Család és közösség megerősítő program

otthon . Lakhatási feltételrendszer átalakĺtása,

javítása, a [akás-mobititás etősegítése

oktatás - hetyi igények szerinti differenciátás és a

színvonaI emelése

Csatád - A saját sorsukért tenni akaró családok

fetemetkedésének támogatása

Közösségek - A társadalmi kohézió erősĺtése

Vál[alkozásokra épĺtĺĺ

kerületi gazdaság

Munka

Fogtalkoztatás - Munkavátlatok ethetyezkedési

lehetőségeinek javítása

Munkanétkütiség - Visszavezetés a munka vitágába

Keríjleti váttatkozók - Köztisségépítés, informátás

Megújult, biztonságos

közterĹiletek

Közbiztonság

KözterÜletek biztonságának növelése

Közterliletek rendjének, tisztaságának fokozása

KözterÜteti z<ildfetütetek megújítása, íenntartása



Fenntartható lakókörnvezet Lakásállomány

0nkormányzati takásáttomány fenntarthatósága

Stabit onkormányzat Programiroda - Technikai segítségnyújtás és

lebonyo[ítás

Adminisztrácio és koordinácio

A Józsefvárosi onkormányzat a jövőkép megva[ósulásának érdekében stratégiai cétokat

tűztitt ki maga elé, és a célok megvalósutása érdekében a kerületi önkormányzat

összefogva a fővárosi és áttami szereplőkket stratégiai programokat dolgozott ki.

A fő programok a már megkezdett és eddig kiemelkedő eredményeket elért szociális

város-rehabititációs programokra épi'jtnek. Az cinkormányzat saját forrásai mellett

támaszkodni kíván áttami partnerei segítségére, és a civil - elsősorban karitatív -

szervezetek munkájára. A kidolgozott programok tisszefoglatóját és azok köttségtervét

tartalmazza a jelen dokumentum.
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3 A kerületi gazdasági program fő elemei

3.í Józsefváros jövője

Józsefváros Budapest geográfiai centrumában hetyezkedik e[, és a főváros gazdasági -

társadalmi életében is hasonló, központi hetyet kíván betötteni. Az önkormányzat

támogatja az itt étő és dotgozó emberek, szervezetek, a kerület fetemetéséért tett

lépéseit, amely erősíti a fővárost az ország és a régió vezetésében betöttött

szerepében. Az önkormányzat tesz azért: hogy az itt étő és a közös célokért tenni

kívánó, a saját sorsukért felelcísen gondolkodó emberek képességeiknek megfelelő

munkahetyhez jussanak, vátlalkozzanak; hogy a kerijtet biztonságos és megújutt

közterĹitetein tudják mindennapi étetÜket étni; hogy megfizethető és f1. századi

körülményeket biztosító lakásrendszer alakutjon ki; és annak érdekében, hogy a

családok megerősödve tudjanak a kerületi társadalom atappittérei tenni.

3.2 Jozsefváros stratégiai cétjai

A Józsefvárosi tnkormányzat a jcivőkép megvatósulásának érdekében stratégiai cétokat

tűz ki maga e[é, és programokat fogad el.

3.2.1 Családokra épÜtő kerÜleti társadalom

Az önkormányzat kiemett jetentőséget tutajdonít annak, hogy a társadalom alapelemét

adó csatádok számára legyenek biztosítva az egyéni, csatádi és közcisségi botdogutás

fettétetei. Az étetkörülmények javítása érdekében cétut tűzi ki, hogy támogatja a

csatádok feletős tevékenységeit, melyek lakhatási körĺ.itményeik javítását szotgátják. A

gyermekek, fiatalok és a tanulni vágyó fetnőttek számára biztosítja a magas színvonalú

és differenciátt közoktatási rendszert, amely minden társadalmi csoport számára esétyt

nyújt az étetminőség javítására, a társadalmi mobilitásra és az életen át tartó tanulás

követelményének való megfelelésre. A szociális ettátás keretében a bötcsődékben

megkezdett korai fejlesztő munka, majd az oktatási rendszer műkijdése tehetővé teszi

a hátrányos hetyzetű gyerekek, fiata[ok differenciált fejlesztését, fe\zárkőzását,

valamint a tehetséges gyerekek fetkutatását és gondozását. Az' önkormányzat elősegíti,

hogy a rászorulók fetismerjék, alakítsák saját sorsukat és minden eszköze| támogatja a

saját sorsukért tenni akaró rászoruló családok felzárkőzását, felemelkedését.

A kerütetben koncentrátódó társadalmi problémák mérséktése, oldása érdekében erősíti

a társadalmi kohéziót, a társadalomfejlesztést, e tevékenységében fő szövetségesének

tekinti a kerületi non-profit szervezeteket. A kerület egészének egységes,

negyedenkénti fejtesztése és a köztjs társadalmi akarat biztosítja, hogy a kerÜlet egyes



részei közötti kütönbségek ne az alapvető szociális és szegregációs problémákbót

adódjanak. Erősíti a kerület lakosságára jellemző befogadó türelmet, kÜzd a társadalmi

ki rekesztődés m érsékléséért és a f eLzárkőzás csato rnái na k bi ztosításáért.

Az önkormányzat cétja az, hogy megőrizze és - a lehetőségek szerint - eme[je az

Ídőskorú takosság étetszínvonatát, jótéti szintjét. Az idős emberek megbecslilését azzal

|s elő kĺvánJa ségĺtén|, hogy a résztjkre nyúJtott szotgáltatásokat Íellll|-al Lja, illeLve

továbbfejteszti: tovább működteti az idősgondozó autóbuszjáratot, az ingyenes ,,Szűrő

5zombat''-okat, megkezdi az idősetlátó intézmények és az egészségügy új

szotgáttatásainak fejtesztését, va[amint a nyugdíjasok támogatási programjának

kidotgozását. Az idősek helyzetének, problémáinak megismerése és a megotdások

kiatakítása során továbbra is döntő mértékben kíván támaszkodni az |dősĺigyi Tanács

tagjainak munkájára.

3.f.2 Váttalkozásokra építő kerÜleti gazdaság

A kerütet jcĺvőjének egyik a|'appillére a helyi gazdaság, és az itt étők ercís gazdasági

tevékenysége. A kerület gazdasági dinamikájának 3 fő eteme: az egyetemek és

kutatóintézetek áttat meghatározott ,,tudásipar''; a budapesti viszonytatban is jelentĺís

kulturális értékekre épÜtő turizmus, és a kerület tradícióit régóta biztosító váttatkozói

réteg. Az önkormányzat ennek a három elemnek az erősítésére és cisszekapcsolására

építi a hetyi-gazdaságfejtesztési programját. A program legfontosabb cétja, hogy

támogassa a kerüteti gazdaság szereplőinek tcirekvéseit, annak érdekében, hogy

fővárosi; országos és nemzetközi gazdasági térben is versenyképessé tudjanak vátni és

hosszútávon azok is maradni. A váttatkozásfejlesztési programok cétja kettős: egyrészt

erősíteni a kerüteti váttatkozókat, másrészt az újabb ýáttatkozások tetetepedésének

elősegítése.

A kerĹiteti gazdasági étet erősítésének cétja a foglalkoztatottság szintjének növelése, a

kerütet jövedetemteremtő és önfenntartó képességének erősítése, a munkanélkÜtiek

számának cstjkkentése, és a foglalkoztatásba történő visszavezetésük etősegítése. A

munkanétkÜtiek számának csökkentése érdekében a kerlilet támogatja a képzési

fogtatkoztatási programokat, a karrier programokat, valamint a váttatkozásfejlesztési

programokat, melyek a versenyképes gazdasághoz biztosítják, a változásokra

rugalmasan reagátó munkaerő kiatakutását.

3.2.3 Megújult, biztonságos közterÜletek

Az itt élők, dotgozók és a kerületben megfordulók biztonságának, klilönösen a

közteriiletek biztonságának növelését alapvető célnak tartja az önkormányzat, s e
cétkitűzés etérésében számít a lakosság aktív egyiittműködésére. A kcizterületek



rendjének, tisztaságának fokozása érdekében tett intézkedései meltett az

önkormányzat kezdeményezi a közterületi együttétési kódex megalkotását, amely

elősegíti a közös normák etfogadását, betartását, és megvizsgálja a rendelkezésre áttó

eszközök hatékonyságát. A hajtéktatanság és a kábítószer fogyasztás keriileti

koncentrálódásábót fakadó probtémák kezelése érdekében vertikális egyÜttműködést

atakít ki a kormányzat intézményei, a Fővárosi onkormányzat és az eltátó szervezetek

részvételévet. A minőségi kerüteti környezet kialakítása, a szabadidő pihenéssel,

sportolással vató ettöttésének lehetőségeit bővítendcí, az cjnkormányzat továbbra is

kiemelt cétként kezeli a közterijletek és a zötdfetÜtetek megújítását, valamint a

sportolási tehetőségek (sportudvar, ,,dühöngő'') bővítését. A megújutt utcák, terek,

parkok, sportlétesítmények áttapotának tartós fennmaradása, fenntartása érdekében

fontos szerep vár a non-profit szervezetekre és a helyi lakókra. A kerékpárút hátózat

bővítésévet a kerÜlet bekapcsotódik a környezetterhe[ést csökkentő, egészséges,

biztonságos modern városi közlekedési hátózat kiatakításába.

3.2.4 Fenntartható lakókörnyezet

A kerÜtet hosszú távú felemetkedésének egyik tegfontosabb biztosítéka, a kerÜleti

takásáttomány minőségének jetentős mértékű javítása. A jetentegi takásáttomány tcibb

mint 10%-a (a komfort nétkÜti takások) nem éri e[ a 20. században elvárt szĺntet sem. Az

önkormányzat a rendszerváttáskor tragikus lakáshelyzetet és lakásáttományt örökött.

Ennek átalakítása, racionalizálása, működtetésének biztosítása, üzemeltetésének

hatékonnyá tétete az egyik tegnagyobb fetadata az önkormányzatnak. Az épÜtetek

fetújítása során a f1. századi körÜtmények kiatakítása a cé[ úgy, hogy cscĺkkenjenek az

üzemetési ktittségek. A kerüteti takásáltomány megújításakor tekintettet kett lenni a

megfizethetőségi szempontokra is' A kcirnyezetszennyezés csökkentése érdekében az

épütetek fetújítása, intézmények korszerűsítése során tcirekedni kett minét több

megújutó energia hasznosítására. A lakóingatlanok fetújítása, korszerűsítése metlett a

kerÜlet intézményrendszere ingatlanállományának korszerűsítése is fontos feladat. A

közterÜletek áttapotát alapvetően határozza meg' az ott parkoló autók helyzete. Az

önkormányzat a kerÜleti parkolási gondok mego[dása érdekében, elsősorban

városfejIesztési programjaihoz kapcsolódóan, terÜletegységenként differenciáltan

kívánja támogatni a kerÜletben étő takók parkolási helyzet megotdására tett

kezdeményezéseit, a bevezetett egységes kerületi parkolási rendszer segítségével,

annak érdekében, hogy megfetető számú, minőségű és megfizethető parkotóhety

alakuljon ki. Mivel a jövő tömegköztekedésének fontos eleme a kerékpár, az

önkormányzat segíti az itt étők igényeit kiszotgátó, tisszefÜggő kerékpárhátózat

megteremtését.



3.2.5 Stabit önkormányzat

A kerĹjleti fejtődés egyik atappitlére a [akossághoz közet áttó, differenciált

szolgáttatásokat nyújtó, gazdaságilag stabi[ önkormányzat. Ennek érdekében az

önkormányzat működési bevétetei és kiadásai kciztitti egyensúlyt fenn kívánja tartani,

és törvényi keretek között növelni akarja a hosszú távú tervezhetőség biztosítását.

Ezért ktittségvetési helyzetének megőrzése, fejlesztéseinek folytatása érdekében,

ingatlanvagyon gazdátkodására hosszú távú vagyonpotitikai döntéseket hoz.

Emellett a kerĹilet gazdasági szereplői aktivitásának növetését erejéhez mérten

elősegíti. Józsefváros fenntartható fejtődése érdekében az tnkormányzat hivatalának,

intézményeinek Üzemeltetésének, kommunikációjának javítása kĺemelt fetadat. A

megújítás során az üzemeltetésĺ kĺittségek optimatizálása órdekében, természetesen

nagy hangsútyt fektetet az önkormányzat megújutó energiaforrások használatának

bevezetésére, az elavult gépészeti rendszerek cseréjére. Az ügyviteti rendszer

gyorsítása, szolgáttatásainak javítása érdekében az e-önkormányzati rendszer

bevezetése a cé['

4 A TAMOP prograrn fő céĹjaĺ és programjai

4"1 A cétok és programok összefoglalása

A TAMOP program fő céljai A fő programok

Családokra épütő kerilteti

társadaIom

Család és közösség megerősĺtő program

otthon . Lakhatási feltételrendszer átalakítása.

javítása, a [akás-mobititás etősegítése

oktatás - hetyi igények szerinti differenciálás és

a színvonal emelése

Csatád - A saját sorsukért tenni akaro családok

felemelkedésének támogatása

Közösségek - A társadalmi kohézió erősítése

Vállatkozásokra építő kerÜleti

gazdaság

Munka

Foglalkoztatás . Munkaváttatok elhelyezkedesi

lehetőségeinek javítása

MunkanétkÜtiség - Visszavezetés a munka



vitágába

Kerületi váttatkozók . Közösségépítés, informátás

Megújutt, biztonságos

közterületek

Közbiztonság

KözterĹitetek biztonságanak novetese

Közterütetek rendjének, tisztaságának fokozása

Közterüteti zcjldfetütetek megújítása, fenntartása

Fennta rtható [akokörnyezet Lakásállomány

tnkormányzati takásáttomány fenntarthatósága

Stabil onkormányzat Programiroda - Technikai segítségnyújtás

és lebonyolítás

Adminisztráció és koordináció

4.2 A programok részletezése

cs Család és kijzösség megerősitő program

cst1. otthon - Lakhatási feltételrendszer átalakítása, javítása, a lakás-mobilitás

elősegítése

csl1/1 tnkormányzati bérlakás szektoron betÜti mobititás javítása

cs/1lf onkormányzatitakástámogatásiésadósságkezelésirendszer

fejlesztése

cs/ 1 l3 otthontalanná vátás veszélyeinek hetyi kezelése

CS/Z. oktatás - helyi igények szerinti differenciálás és a színvonal emelése

cslf /1 Atapfokú fetzárkóztató képzés fiatalok és fetnőtteknek és

tanoda program

cslflf Tehetséggondozás

cs/3. Család - A saját sorsukért tenni akaró családok felemelkedésének

támogatása

cs|3l1 |ntenzív családmegtartó szotgáttatás

csl3tf Csatádfejtesztési szolgáltatás

cs/3|3 Csatádi és áttampotgári kompetenciák, és a családtervezés

tudatosságának fej lesztése

csl4. Közłisségek. A társadalmi kohézió erősítése

cs/4/1 Közösségfejtesztési programok

csl4/f Esétyegyentőség

csI4/3 |dősek/Szépkorúak Tanácsadó Hátózata
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MU Munka

MU/í Foglalkoztatás - Munkaváttalók elhelyezkedési lehetőségeinek javitása

MU/1/1 Versenyképesszakképzések

MU/1lf Digitátisalapkompetenciákfejlesztése

MU/1 /3 Karrĺerút fejlesztés és tanácsadás hátrányos helyzetű

fiataloknak

MU/,| l4 Szociátis mosoda

MUlŁ MunkanélkÜliség - Visszavezetés a munka világába

MU/fl1 Áttáskereső Ktub

MUlŁ/f Józsefvárosĺ Áttásbtĺrze

MU/2/3 Munkába áttást segítcí klubok

MU/3 KerÜleti vállalkozók - Közłisségépítés, informálás

Mu/3/1 Váttatkozói közcisségépítés, informálás

KB Közbiztonság

RBI1 Közterijletek biztonságának növelése

KB/1 l1 Szomszédsági rendőr

KBl1 lf Bűnmegelőzési stratégia

RB/1 /3 Közösségi bűnmegetőzés

RB/1/4 Bűnmegetőzési adatbázisfejtesztés

KBtf KözterÜletek rendjének, tisztaságának fokozása

KB/f/1 Hajtéktatan ettátás racionalizálása

KB/zlf Hajtéktatanok informátása utcai szociális munka keretében

KB/f/3 HajtéktatanemberekközterÜletektakarításávalvaló

fog[aIkoztatása

RB/Ż/  Szenvedélybetegségeketcélzóprevenció

RB/fl5 KözterÜleti ártalomcstikkentő szolgáltatás

KB/f/6 Kábítószerfi.iggők gyógyulásának támogatása

RB/f/7 Atkohotfüggők arányának csökkentése

KB/3 Kłizteri.jleti zöldfelÜletek megújítása, fenntartása

KB/3l1 rĺDo - Új sport, zöld és kcizösségizőna

LA Lakásállomány

LN1 önkormányzati lakásállomány fenntarthatósága

Al1/1 Épĺ.jtetszintűfenntarthatóság

L^/1 lf Lakásszintű fenntarthatóság



LN? Közösségi lakásmenedzsment

L /f/1
L /f/2

Házmester szolgáttatás

Lakástársaság mode[[

PI

PV1

Programiroda - Technikai segítségnyújtás és lebonyolítás

Adminisztráció és koordináció

Pt/1/1 Projektadminisztrációs feladatok

önkormányzati bérlakás szektoron belüli mobilitás javítása

önkormányzati lakáskiadási támogatási és adósságkezelési rendszer

fejlesztése

otthontalanná válás veszélyeinek helyi kezelése
10

csĺ1l1

cst1tz

cst1t3

5 CS - Csatád és kozösség megerősítő program

5.í csl1. otthon . Lakhatási feltételrendszer átalakítása, javítása,

a lakás-mobilitás elősegítése projekt

A projekt elvárt eredménye:

A családok, elsősorban a hátrányos hetyzetű családok takhatási köriitményeĺnek, és a

takáskiadások megfizethetcíségének javulása.

Problémaforrás

A kerütet egyes részein (krízisterÜtetein), a Magdotna és az orczy-negyed takásaiban

mind az országos, mind a budapesti mértéket jetentősen meghatadja a zsúfottság. A

takásokon betÜti tútzsúfottság csatádon betüti és azon kívÜli probtémákat okoz a

csatádtagoknak és környezetének. 2007-ben a tútzsúfott takások aránya a Magdotna-

negyedben az európai uniós mutató atapján (a szobánkénti taksűrűség> 1 fő/szoba| 4O%,

a Központi Statisztikai Hivatat mutatója atapján (a szobánkénti laksűrűség, f fő/szoba)

14%vo|t (Forrás: Magdolna Negyed Kérdőíves Vizsgálat, f007\.

Az alacsony jcivedelmű háztartások körében súlyos probtémát jetent a takáskiadások

megfizethetĺísége (20,ĺ0-ben a bértakásban étők több, mint harmadának volt valamilyen

takáskiadás díjhátratéka). A kezeletten megfizethetőségĺ probtémák a háztartások

otthonta[anná, hajléktalanná vátásávaI fenyegetnek. A háztartások egy részére

alacsony fizetési hajtandóság (is) jellemző, amely csökkenti az önkormányzati

lakásszektor bevételeit.

Az alprojektek:



Az a lproj ekt eszkiSzei :

Az önkormányzat az atábbi szabályozási eszközöket atakítja ki:

Az önkormányzat, a Lakástörvénnyel cisszhangban megszünteti az önkormányzati

bértakásokban a bérlők áttati magánbérbeadás önkormányzati hozájáru|ás nétktiti

gyakortatát, valóságosan is szankcionátja a rendelkezés megszegését.

A kerüteti takbértámogatás, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szotgáttatás

áttáthatóvá tétele, és a hátrányos helyzetűek számára tcjrténcí fejlesztése.

Az önkormányzat szervezési eszközei :

Az cjnkormányzat takásgazdátkodással fogtatkozó szervezetét bízza meg a kerületi

vagyonpotitikát támogató, és ugyanakkor a lakhatási rendszer fejtődését szotgátó

i ntézkedések megtéte[éVel :

o kerÜleti lakáscsere rendszer kialakítása, (partnerek keresése, a cserék

tebonyotításának támogatása, gyorsítása, biztonságossá tétete);

. önkormányzati tulajdonú bértakás áttomány összetételének javítása (fetújítás' új

építés);

. a keletkező Üres takások felhasználásával un. ,,költcizési [áncok'' alakítása, amelyek

minét több háztartást megmozgatva költöztetnek megfeletcíbb kiirütmények közé;

. a jogszabátyi háttér atapján a kártyás gáz- és vitlanyórák felszeretésének fokozott

elősegítése a hátrányos hetyzetű háztartásokban, '

. az önkormányzati bérlakás áttomány hosszú távú fenntarthatóságának bjztosítása

(td. résztetesen ,,Lakásá[[omány'' (LA) fejezetben) :

Az önkormányzat tétrehozza az életvezetési vagy más szociátis és csatádi krízis miatt

otthontalanná vá[t, ittetve védetmet kereső gyermekek és szÜteik befogadására

atkalmas csatádok átmeneti otthona intézményét, amely egyben kríziskcizpontot is

működtet.

Az önkormányzat más áltami és fővárosi szereplőkket történő egyÜttműködésset

megvatósított eszkĺizei :

. állami és esetteg fővárosi részvétellel ,,[akástársaság'' kialakítása az extrém súlyos

kerüteti terhek és kockázatok kezelése érdekében;

. a kártyás gáz- és viltanyórák felszeretésének fokozott elősegítése a kerületi

hátrányos hetyzetű háztartásokban;

o a kerÜletben étők hajtéktatanná vátásának megakadátyozása érdekében kerületi és

fővárosi összefogással hatékonyan csökkenteni a kerületben a hajtéktalanná válás

kockázatát.
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Gyermekjótéti Központ
K|SFALU Józsefvárosi Vagyongazdátkodó
Kft.
Humánszolgáttatásĺ Ügyosztáty Szociális
Iroda, Gyermekvédelmi Iroda

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

és más érintett szotgáttatók
non-profit szervezetek

A megvalósításban résztvevő pa rtne rek:

5.2 csĺz.. oktatás. helyi igények szerinti differenciálása, és

színvonal emelése projekt

A projekt elvárt eredménye:

A magas színvonalú és differenciátt közoktatási rendszer kialakulása a kerÜletben,

amely eredményesen fejleszti és zárkőztatja fet a hátrányos helyzetű gyerekeket,

fiatalokat, és kutatja fe|, gondozza a tehetséges gyerekeket.

Problémaforrós

A kerütet több részén (krízisterületeken) magas a befejezett áttatános iskolai

végzettséggel nem rendelkezők aránya, s az érintettek közcitt nem ritka az

analfabétizmus sem. A ,,[átens analfabiétizmus'' is komoly gond a kerÜtetben, ugyanis

l sok kerÜleti lakos megszerzett általános iskolai végzettsége eltenére lényegében

írástudat[an
.A jó képességekket rendelkező, de hátrányos hetyzetű gyerekek, fiatatok sikeres iskotai

etőmenetetének' továbbtanutásának sok esetben az otthoni, tanulást ellehetettenítő

körütmények az okai.

Az alprojektek:

cstzl1 Alapfokú felzáĺkőztató képzés fiatalok és felnőtteknek és tanoda

program

cslflL Tehetséggondozás

Az alprojekt eszközei:

Az önkormányzat az atábbi eszközöket atakítja ki:

Non-profit szervezet áttat míĺködtetett, speciátis tanrendű, alapfokú felzárkóztató

képzés a hiányzó áttatános iskotai osztátyok befejezéséhez. A speciális tanrenddet és

időbeosztássat működő szervezet hatékonyabban képes a tanulókat benntartani az

oktatásban, miveI rugaImasan képes alkalmazkodni a tanutók igényeihez, ezzel
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hozásegítve őket a tanulás sikerélményéhez, mely megteremti a tanulás, a fejtődés

irántĺ motiváttságot.

Tanoda-jettegű, resztoratív technĺkákat alkalmazó fogtatkozások önkéntes részvétellel a

tanulási, magatartási, beilleszkedési probtémákkat kúzdő, esetenként nehezen

kezelhető diákok számára, tanulási előmeneteli.ik és társadatmi integrációjuk

elősegítése érdekében.

Hazai és nemzetközi tehetséggondozási modellek atapján kidolgozott módszertannal

egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó szolgáttatás a kerütet jó képességű, de

hátrányos hetyzetű gyermekeinek.

Az cjnkormányzat más áttami szereplőkket történő egyĹittműködéssel megvatósított

eszközei:

A Munkaügyi Kirendeltség támogatja a 8-10. osztátyig tartó, felnőttek számára indított

képzést, mivel tapasztalataik hasonlóak a krízisterÜletek lakóinak iskotai végzettségét,

kompetencia készségét itletően, azonban keretrendszerük nem teszi lehetővé az

alacsony iskolai végzettségűekkel, illetve anatfabétákkat vató foglalkozást.

A megvalósítósban résztvevő partnerek:

5.3 cs/3. Család . A saját sorsukért tenni akaró családok

felemelkedésének támogatása projekt

A projekt elvórt eredménye:

A részt vevő rászorutó csatádokkal felismerteti, hogy képesek saját sorsuk atakítására és

eredményesen támogatj a f elzárkőzásukat, felemelkedésüket.

5.3.1 cs|3|1. lntenzív családmegtartó szolgáttatás atprojekt

Problémaforrős

A gyermekes családok jelentős hányada esetében a családi krízishelyzetek, életviteli,

lakhatási körü|'mények a gyermekek - hatósági intézkedés következtében tcirténő -

csatádbót vató kikerütésének veszélyével fenyegetnek.

Az alprojekt eszktizei :

Az önkormán;vz.at az atábbi eszközöket alakítja ki:

Non-profit szervezetek
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A Gyermekjótéti és Csatádsegítő Központ speciátis szotgáttatása, amely a halmozottan

hátrányos helyzetben tévő és kiemetten kritikus étethetyzetbe kerÜtő gyermekes

családok intenzív gondozási fotyamata során megakadályozza a gyermekek csatádbót

való kikerĹilését illetve, olyan családi - életviteli - takhatási ktirütményeket teremt,

amely az érintett családokat hosszú távon megvédi. A szotgáttatás je[entősen eltér a

Magyarországon alka[mazott, hagyományos családgondozástól.

A tegfetjebb í 0 hétig tartó, nagyon intenzív, koncentrált folyamat során a

családgondozó heti akár 7 napban, napi tcibb órát tött et egy csatáddat - jellemzően

azok otthonában, közvetlen kcirnyezetében. Egy csatádgondozó egy időben tegfetjebb 2

családot gondoz. A kísérteti projekt tapasztalatai atapján a szolgáltatás kifejezetten

eredményesnek bizonyult, az együttműködő családok maximális aktivitást produkáttak.

5.3.2 csl312. Családfejtesztési szolgáltatás alprojekt

Problémaforrás

A szociális ellátórendszer szolgáltatásaĺ a tútterhettség miatt nem képesek olyan

komptex szotgáttatást nyújtani a vetĹik egyÜttműködő ktienseknek, amely a csatádok

étetének több/minden szférájában tartós és minőségi változást eredményeznek.

Az alprojekt eszközei:

Az önkormányzat az atábbi eszkcizöket atakítja ki:

A Gyermekjótéti és Csatádsegítő Központ speciátis szotgáttatása egyÜttműködve,

nonprofit szotgáttató szervezetekkel. Az cinként jetentkező és a fettéteteknek megfetetcĺ

emberek, családok számára olyan szolgáltatáscsomagot kíná[, amely a család étetének

több terütetén képes tartósan javítani annak életkörÜlményeit, életesétyeit és

végeredményben pozitív fordulatot jelent a család étetében. A szotgáttatáscsomagok

tartatmának kiatakítása egyénre, családra szabott, igénybevétele a családtagok aktív

részvétetét feltételezi. A csomagok egymásra épülnek, azaz a k<ivetkező ,,kibontása''

csak a család vállalásainak tetjesítése után, fokozatosan következhet be. A projektbe

az intenzív családmegtartó szotgáttatás befejeződését követően iS, utógondozás

jettegget és ettőt függettenüt is be lehet kerülni. A csa[ád élethetyzetének

megváltoztatása során a 6-f4 hónapos lefutású szolgáttatáscsomag az atábbi elemeket

tartalmazhatja: fe|nőttek, i|l. gyermekek oktatása, képzése, az á||áskeresés, az

e|he|yezkedés támogatása, gyerekek esetében a szabadidős tevékenységek

támogatása (p|' fizetős foglaIkozásokon va|ó részvéte|), |akhatás

biztonságának erősítése (p|. hátralék rendezés), lakáskörti|mények javítása:

p|. rovarirtás, kisebb mértékű |akásfe|újítások, szükség esetén lakáscsere, a

14



|akás alapfe|szereléseinek javítása, szÜkség esetén cseréje, bútorok cseréje

jobb minőségű haszná|t bútorokra, egészségügyi, mentálhigiénés

szoIgáltatások igénybevéte|ének támogatása (p|. fogászat, pszĺcho|ógus),

háztartásgazdá'|kodási és háztartásvezetési ĺsmeretek képzése és gyakorlata.

5.3.3 csl3l3. családi és állampolgári kompetenciák, és a családtervezés

tudatosságának fej lesztése alprojekt

Problémaforrás

Az alprojekt célcsoportját atkotó, Józsefváros terliletén, különtjsen a krízisterÜleteken

étő, ,|8 - f9 év kcizcitti fiatal fetncíttek és csatádjuk (fetnőttek és kiskorú gyermekek)

általános jettemzőĺ: korai párválasztás, nőknét jellemzcíen korai gyermekvállalás, az

anyai szerep nem tudatos, sok esetben hiányos, sok gyermek - 3 és 5 fő közötti,

alacsony iskotai végzettség - 8 áttatános' Vagy annál kevesebb, alacsony jövedelem -

jellemzően támogatásokbót, segétyekbcĺt étnek, gyakori a pszichés presszionáltság és

annak következményei, egészségtelen étetmód és táptátkozás - egészségtelen

környezet, alacsony önbecsütés, kommunikációs defektusok, agresszió, célta[anság,

stb., rossz háztartásvezetési- és gazdátkodási stratégiák, életvezetési probtémák,

csatádi szerepek hiánya, rossz értelmezése, családon beti.jti - kívÜti konftiktusok,

gyermekek viszonylag későn ,,intézményesülnek'', szabadidős tevékenységek ignorá[tak,

magas takbér- és közüzemi díjhátraték, áttatános- és alapvető készségek hiánya a

mindennapi prob[émák, feladatok megoldásához.

Az alprojekt eszközei:

Az önkormányzat az atábbi eszközöket atakítja ki:

A Gyermekjótéti és Csatádsegítő Központ specĺális szolgáltatása egyĹittműködve a roma

önkormányzattal és a nonprofit szotgáttató szervezetekket. Tematikus,

gyakorlatorientátt csoportfoglalkozások és egyéni konzultációk. A keri.itet - elsődlegesen

annak kritikusabb területeĺn élő, hátrányos helyzetű, 18 és f9 év kiizötti, saját

gyermeket nevelő és nem nevelő fiatat fetnőttek családi, szociátis és közösségi

deficitjeinek csökkentése, átlampotgári, szĹi[ői kompetenciáinak., kommunikációs

képességeinek erősítése, gondozási-, nevelési minták, készségek fejlesztése, illetve a

hétköznapi tudás megerősítése és bővítése - tematikus csoporttevékenységekket és

egyéni konzuttációkka[.

Az önkormányzat más átlami és fővárosi szereplőkket történő egyiittmŕĺködéssel

megvalósított eszköze: Az áttami és fővárosi népjótéti intézményhátózat szereplőinek

bevonása, a kerület speciátis igényeire tekintettel levcí intézkedések kezdeményezése.
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A p roj ekt megva Iósí tő sában résztvevő pa rtne rek:

rosi Roma onkormányzat
Non-profit szervezetek I Központ; K|SFALU Józsefvárosi

Gyermekjótéti

Vagyongazdátkodó Kft; Humánszotgáttatási
Ügyosztály Szociátis lroda; Gyermekvédelmi
|roda: oktatási és Kulturális Iroda

5.4 CSl4 Közi5sségek . A társadalmi kohézió erősítése

A projekt elvárt eredménye:

olyan helyi közösségek fejlődése, amelyek a nem' kor, iskolai végzettség, etnikai

hovatartozás, jövedelmi, vagyoni helyzet, stb. társadatmi ttjrésvonalait áthidatva

képesek összefogni a házak, a takókcirnyezet minőségéért tenni akaró embereket.

Problémaforrás

A kerÜlet egyes részeinek (krízisterĺileteinek) takosságánák többsége - gazdasági és

szociátis hetyzetébőt adódóan - még a mikroszinten szeryeződő közösségi

tevékenységekkel szemben is közömbös, tartózkodó. Az itt étőkre jettemzcí apátia

velejárója, hogy minden, még a lakótársak közösségi aktivitásávat szemben is

bizalmatlanok, szkeptikusak és gyanakvóak. A közszféra áttat kezdeményezett

programokhoz való hozzááttás atapja pedig az ellenszenv, a kiszotgáttatottság érzése és

a tittakozás. E probtémák otdását csak a hetyi közösségi aktivitás tisztönzése,

tárnogatása, aközszféra és a.lakosság k<ĺzcitti partnerség komolyan vétele segítheti etĺĺ.

Hosszabb távon e programok vezethetnek a kozszféra intézményeibe vetett lakossági

biza[om növekedéséhez.

A kerÜlet közterliletei és intézményei sok esetben nehezen vagy egyáttalán nem

közelíthetőek meg mozgássérü[teknek, i[[etve babakocsis kisgyermekes szÍ.i[őknek,

időseknek.

A kerÜlet idős lakosainak számukra fontos aktuális információkkat történő ettátását

nagyban elősegítené egy olyan tanácsadó iroda működtetése, amely az információkat

rendszerezetten gyűjti és közvetíti a ktiensek feté.

Az alprojektek:

cst4t1

cst4tf
cst4t3

Közłisségfej lesztési programok

Esélyegyenlőség

Idősek/szépkorúak tanácsadó Hálózata
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Az a lproj ekt eszki5zei :

Az önkormányzat az atábbi eszközöket atakítja ki:

. Belscí udvarok projekt. A kerület takóépiiteteiben, tehát mikroszinten valósítható

meg az udvarokat rendezettebbé, ziitdebbé tevő projekt. A ,,zö[d udvarok''

kiatakításának tényegében csak a takók egyetértése és a zárható kapu a feltétele, a

negyedek sok takóépütetében rendelkezésre áttnak az adottságok a

megvatósításhoz. A projekt több udvarban már megvalósult az MNPl|. keretében.

. Közösségfejtesztő programok megvatósítása a lakossági érdekképviseleti és non-

profit szervezetek szervezésében és tebonyotításában. A MNP tapasztalatai szerint a

városrészben étő emberek szívesen részt vesznek a szabadtéri kcizcisségi

rendezvényeken, sporteseményeken. A rendezvények szervezését és tebonyolítását

- a tehetőségek szerint - mind jobban át kett adni a takossági érdekképvisetetĺ

szervezeteknek (pt. Magdolna Negyedi Szomszédsági Tanács) és a velük

kapcsolatban áttó non-profit szervezeteknek. E szervezeteket érdemes bevonni a

tcibbi projekt kidotgozásába és megvatósításába. :

o A nehezen megközetíthető ktjzterületek, intézrnények korábbi feltérképezésének

frissítése az őszirőzsa Gondozó Szolgátat, a Mozgássérijttek országos EgyesÜletének

hetyi szervezete, az |dősügyi Tanács és a kisgyermekes szüt<ík bevonásávat készÜt

et' A szÜkségtetek prioritási sorrendjének fetáttítását követően a projekt a

tegszijkségesebbnek tartott akadátyok megszÜntetését végzi et (pt. mobil rámpa,

. akadálymentes WC az idősek ktubjában).

" Értetĺni fogyatékos és otvasási nehézségekket ki.izdő emberek számára ,,könnyen-

érthetĺí módszerrel'' készített tematikus kiadványok kidolgozása, amely segíti

mindennapi étetvitelüket, iigyintézésüket a kerÜletben (info-kommunikációs

akadálymentesítés ) .

o |dősek / Szépkorúak Tanácsadó Hátózata: az ldősi.igý Tanács részvételével

kiatakított hátózat összefogja és a személyes, illetve telefonos, internetes

kommunikációs formák segítségévet nyújt naprakész ĺsmereteket a kerület

időseinek a szociá[is, egészségügyi e[[átásokró[, szolgáltatásokrót, kulturális,

közösségi programokrót, közbiztonsági kérdésekről stb.. A hálózat kiatakításának és

m ű ködtetésén ek bázisa az oszir őzsa G ondozó Szo tgá tat.
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A megvalósításban résztvevő partnerek:

ti takóépijtetek és I Humánszotgáttatási Ugyosztály oktatási
társasházak takói; Lakossági | és Kutturátis lroda
érdekképviseleti szervezetek, Non-profit I K|SFALU Józsefvárosi Vagyongazdátkodó
szervezetek I Kft.

Idősi.igyi Tanács
oszir őzsa Gondozó Szotgá tat

6 MU - Munka

6.1 MUl1 Fogtalkoztatás - Munkavállalók elhelyezkedési

lehetőségei nek javítása projekt

A projekt elvárt eredménye:

A képzéseken részt vevők eredményesen keresnek munkát és tartósan képesek

ethetyezkedni a munkaerőpiacon. Csökken ä kerÜtetbeń a ,,digitális anatfabétizmus''. A

kerüteti fiatatok számára a tegátis jövedetemszerzési lehetőségek etérhetőbbé vátnak.

Problémaforrós

A kerület'egyes részeinek, pl. a Magdolna-negyed lakosságának jetentős hányada nem

rendelkezik megfetető szakképzettséggel, piacképes szakmávat, illetve szakismeretei

elavulttá váttak s ennek következményeként nem tud hosszú távú munkát szerezni.

otyan alkatmi munkákbót és támogatásokbót tartja fenn magát, családját, amelynek

jelentcís része bejelentés nétkÜt végzett ,,fekete munka'' (a Magdolna.negyedben lakó

15-ó0 éves lakosság harmadának tegfetjebb nyotc áltatánosa van).

A képzetten munkaváltatók instabil munka-erőpiaci helyzetÜk, alacsony jövedetmÜk

következtében csatádjaikkaI rossz lakásktjrÜtmények kcizött é[nek, eladósodnak,

fokozottan veszélyeztetettek a szenvedélybetegségek tekintetében, és e hátrányokat

örökítik gyermekeiknek. A tömeges ,,fekete munka kifehérítéséVet'', a piacképes

szakmával rendelkezők számának növelésévet az itt étcík gazdasági aktivitása erősödik,

amely etősegítheti a kerületi gazdaság fettendÜtését.

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek jelentős része még atapszinten

sem tudja kezelni a számítógépet' A ,,digitális analfabétizmus'' a sikeres munkakeresés

tekintetében is jelentős hátrányt jelent, hiszen az áttáshirdetések jelentős része

elektronikus formában jetenik ffi€g, az önéletrajzokat gyakran elektronikus

formátumban e-mai[-en várják a munkaadók. Az Eurostat, az unió statisztikai hĺvatala

f006. évben készített jelentése szerint a digitátis írástudásban tegjobban a
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munkanétküliek, itletve a kütönböző kisebbségek vannak lemaradva. Hazánk kitűnik a

munkanélkütiek digitátis írástudatlanságának magas arányában is.

A kerÜtet kríżsnegyedeiben, a sziilcík alacsony jcivedelme miatt az itt étő fiatatok

számára már gyermekkorban is komoly probtémát jelent a ,,zsebpénz'' hiánya, majd az

önáttó életkezdéshez, élethez szükséges jcivedetem megszerzése. A pénzhiány

llyilvállvalóaĺl a bűllelkÜveLés egyik lllĺlLĺvátó téllyeztíje, alllelyet a legális

jövedelemszerzési lehetőségek bemutatásával csökkenteni tehet.

6.1.1 MUl1 l1 Versenyképes szakképzések alprojekt

Az alprojekt eszköze:

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történő együttműködéssel

megvalósított eszköze:

A MunkaÜgyi Kirendettségget együttműködve tegatább tíz, ki.itönböző időtartamú

szakképzést kíván a kerütet indítani, amely új szakképesítések megszerzését, illetve a

megtévő ismeretek frissítését szotgátják. A tervezett, hiányszakmákra építő képzések

összhangban áttnak a Kirendeltség áttat indított képzésekkel, azokat kiegészítő szakmák

megszerzésére irányutó tanfolyamok lesznek, melyek kcizépfokú végzettséget

nyújtanak.

6.1.z MUt 1 t2 Digitátis alapkompetenciák fejlesztése atprojekt

Az alprojekt eszköze:

Az cjnkormányzat az atábbi eszközöket atakítja ki a kerületi iskotákkal és nonprofit

szotgáttató szervezetekket egyÜttműködve:

A képzések elsősorban az alapfokú ismeretek etsajátítására irányulnak: a számítógép

megismerése, használata. A tanfotyam résztvevőinek meg kelt tanulniuk a billentyűzet,

az egér használatát, minimálisan az M5 office programokat, itletve az internet

használatát. Mindezt Ĺlgy, hogy a tanfolyam kcizéppontjában az álláskeresés

elősegítése, illetve a sikeres munkaváltalás kerü[, azaz önállóan képesek legyenek

tevelezni, internetes bcingészőket használni, WinWord-ot haszná[ni, pótdáut az

önéletrajzuk megírása érdekében. A kívánt eredmények elérése érdekében legatább öt

tanfolyam indítása szükséges.

ó.ĺ.3 Mul113 Karrierút fejlesztés hátrányos helyzetű fiataloknak alprojekt

Az alprojekt eszköze:

Az önkormányzat az atábbi eszközöket atakítja ki:
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Ad önkormányzat - nonprofit szervezetekkel és felsőoktatási intézményekkel

egyÜttműkcidve - a jetentegi hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján értékeli az

átlagos Vagy rosszabb képességű fiatalok munka-erőpiaci beitteszkedésének

tehetőségeit. E munka keretében áttekinti azokat a ,,karrierutakat'' és azok feltételeit,

amelyek stabil munka-erőpiaci pozíciót és így megéthetést biztosíthatnak a hátrányos

hetyzetű fiataloknak. A projekt a részletes cselekvési program végrehajtását is

megkezdi. Az alprojekt a szegénynegyedekben étő fiatatok tegátis kiegészítő

jövedetemhez jutását (,,diákmunka'') e források fetkutatásával, kiközvetítésévet és

munkalehetőségekre ttjrténő fetkészítésset fogja segíteni.

6.1.4 MUl114 Szociális mosoda alprojekt

A kiegészítő foglalkoztatási projektek tétező szÜkségletekre reagálnak, s az igények

alacsony végzettségű, munkané[kÜli emberek képzésévet és foglalkoztatásávat

kietégíthetőek, ilyenek p[. ,,Az intenzív csatádmegtartó szotgáttatás alprojekt' (td'

5.3.1) segítcí szotgáttatásai is. |tt a kliensek háztartássat, gazdátkodással kapcsolatos

gyakortati oktatása olyan segítő szotgáttatás, amelyet a kiegészítcí fogtatkoztatási

atprojekt keretében is et tehet tátni: pt. mosás, főzés, nagyt-akarítás, rovarirtás házitag,

stb. oktatása. A házmesterek és viceházmesterek foglalkoztatását ,,Az önkormányzati

takásáttomány hosszú távú fenntarthatóságának a biztosítása projekt'' leírása részletezi.

Az alprojekt eszköze:

Az łjnkormányzat az atábbi eszkĺjzciket atakítja ki:

Szociális mosoda projekt. A támogatott váltalkozási formában Vagy valamely szociális

szotgáttató tetephetyén kiatakított mosási-szárítási tehetőség, amely a sok szegény

családban probtémát jetentő mosáson, szárításon könnyít. A két tetephetyen kiatakított

mosoda alacsony iskolai végzettségű, hátrányos hetyzetű embereket foglalkoztat. A

projekt cétja a mosoda önfenntartóvá válása.

A p r oj e kt me gva Iősí tá sá ba n r észtvevő p a r tn e r e k :

Budapest Főváros Kormányhivata[a I Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjótéti
MunkaÜgyi Központja Budapest V|l., I Kcizpont
Vl|l., |X. kerÜteti MunkaÜgyi I Józsefvárosi Közösségi Házak NKft.

Kirendeltség; Non.profit szervezetek I Humánszotgáttatási Ügyosztáty
oktatási és Kulturális Iroda;

Józsefvárosĺ áttatános iskoták
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6.2 MUI? MunkanélkÜliség. Visszavezetés a munkába projekt

MUlf Munkanélküliség - Visszavezetés a munka világába

A projekt elvárt eredménye:

A kerÜletben élő munkát keresők áttáskeresési tehetcíségei és a számukra nyújtott

szolgáltatások kibővÜtnek és összehangolásra kerĹilnek, amely javítja ethelyezkedési

esétyeiket.

Problémaforrős

A gazdasági vátság következtében tovább ntjvekedett a munkanélkÜtiek száma, amely

kÜlönösen a krízisterĺjteteken étő, alacsony isko[ai végzettségget rendetkező

embereket, családokat sújtja. Az álláskeresők számára tehetőséget kett nyújtani arra,

hogy megismerhessék a legfrissebb állásajánlatokat, segítséget kapjanak az

áttástehetőségek megpátyázásában és (újra) megtanulhassák az eredményes

átláskeresés viseIkedési, magatartási szabályait, kuttúráját.

6.z.1 MUtŁt1 Átláskereső Klub atprojekt

Az alprojekt eszkiSzei

Az önkormányzat. más áltami és fcjvárosi szereplőkket történő együttműkcidésset

megvalósított eszköze:

A Kesztyűgyár Közösségi Házban hetente két atkatommat 3-3 órában Áttáskereső Ktub

működtetése, amelynek keretében tehetőség nyítik friss áttástehetőségek kcizötti

keresgélésre, melyeket elsősorban a Budapest V|l:, V|ll., lX. kerlileti Munkaügyi

Kirendeltség bocsát rendelkezésre. Továbbá az interneten megjelenő áttáshĺrdetések

kcjzött is ingyenesen keresgélhetnek az [igyfelek, és telefonálási tehetőség is

rendelkezésükre átt. Mindezekben segítséget nyújtanak képzett munkatársak, akik

önéletrajzírásban is készségesen áttnak rendelkezésre.

6.z.2 MltŁtzJózsefvárosĺ Átlásbörze alprojekt

Az alprojekt eszkiizei

Az önkormányzat más állami és fővárosi szereplőkket történő egyÜttműködéssel

megvalósított eszköze:

Évente két atkatommat áttásbörze

egyÜttműködve a Budapest Vl|., V|||.,

a munkaadóknak tehetőségük Van a

áltáskeresőknek megismerni a piaci

szervezése a Kesztyűgyár Közcisségi Házban a

|X. kerületi Munkaiigyi Kirendeltségget. A börzén

megfelelcí munkavállalót megtatátni, illetve az

kínátatot és megtatátniuk a számukra megfeletcí
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áttásajántatot. A munkaadók mellett a képző intézmények, a családsegítő szervezetek,

szociális támogató intézmények és további, a munkába áttást segítő szervezetek is

kiáttítóként jelennek meg a rendeaĺényen.

6.2.3 MUlŁl3 Munkába állást segítő klubok

Az alprojekt eszközei

Az önkormányzat más állami és fővárosi szereplőkket történő egyÜttműködéssel

megvalósított eszköze:

Szemétýségfejlesztő ktubfoglatkozás szewezése kÜtön nők és kütön férfiak számára. A

heti rendszerességgel szervezett foglalkozásokon a csoport tagjai szakképzett vezető

segítségévet beszétik meg a munkakeresés során szezett tapasztalataikat, sikereiket,

kudarcaikat. Az eddigi tapasztalatok szerint, a klubba járő áttáskeresők

önbizalomhiánnya[, szociális, viselkedési probtémákkal küszkcidnek, melyek nehezítik a

sikeres álláskeresést. Ezért fontos, hogy megoszthassák egymással aggályaikat, negatív

tapasztalataikat és segítséget kaphassanak a sikeres munkavállalás érdekében. A

ta[átkozások aIkalmával a részt vevcík megismerik az ál[áskeresés vĺselkedésre,

öttözködésre vonatkozó írott és íratlan szabályait, próbainterjúk keretében készütnek

fel egy va[ós állásinterjúra, s fokozatosan (ismét) hozzászoknak a rendszeres

kötöttségget járó étetvitethez. A munkába áttást segítő klubokban személyes

szotgáttatásként a mentorprogram igénybevételére is tehetőség nyítik . A projekt az

áttáskereséstő|' az e|'hetyezkedésig, ittetve a fogtatkoztatás biztossá váiásáĺg ĺ<ĺsérĺ

figyelemmet és támogatja a klienseket.

A p roj ekt megva lósításban résztvevő pa rtne rek :

6.3 MU/3 Kerületi vállalkozók. Közösségépítés, informálás

MUI3I1 Vállalkozói közösségépítés, informálás

Az alprojekt eszközei

A keri.jteti váttatkozók számára kialakított közcisségépítő rendezvények (városrészi

tapasztalatcserék, pályázaton kiosztott váttatkozói díjak, pt. Szociális Váttatkozói Díj,

Józsefváros Legjobb Munkahelye, Legsikeresebb Roma Váttatkozó) keretében erősíteni
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Budapest Főváros Kormányhivatala
MunkaÜgyi Ktizpontja Budapest V|l., VlIl.,
|X. kerüteti Munkaügyi Kirendeltség
Non.profit szervezetek; Felsőoktatási
intézmények; Kutatóintézetek

Gyermekjótéti Központ
Józsefvárosi Közösségi Házak NKft.
Józsefvárosi áttatános iskoták



lehet a vállalkozások hetyi kcitődését, a kölcsrjnös információ- és tapasztalatcserét.

Ennek keretében folyamatos tájékoztatást lehet nyújtani a projekt

foglalkoztatáspotitikai elemeiről és ösztönözni lehet a ker[iletben é[ők, különösen az

alacsony iskotai végzettségűek fog[alkoztatását.

7 KB - Kazbiztonság

7.1 KBĺ1 A közterĹjletek biztonságának növelése projekt

A projekt elvórt eredménye

A közbiztonság helyzete nem romlik (kismértékben javul) sem a statisztikai adatok, sem

a lakossági vélemények tükrében. A bűnmegelőzés terÜletén fokozódik a lakossági

aktivitás.

Problémaforrás

A rendĺírségi statisztika adatai atapján Józsefvárost a ,,magas'' bűncselekményszámú

kerÜtetek közé sorotják a szakemberek, mind az erőszakos, mind a vagyon e[[en

elkövetett, nem erőszakos bűncselekmények kapcsán. Az itt étők tapasztalatai és a nem

a kerütetben takók vétekedése szintén nagyon kedvezőtlen Józsefváros közbiztonsági

helyzetéről, annak e[[enére, hogy tény, a rendőrség és az önkormányzat az elmúlt

másfét éytizedben sokat tett a bűnözés visszaszorítása érdekében és ezek az'

eredmények jelentősen javították a kerÜlet közbiztonsági hetyzetét.

7.1.1 KBĺ1ĺ1 Szomszédsági rendőr atprojekt

Az alprojekt eszközei

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történő egyĹittműködéssel

megvalósított eszköze:

A MNP |l. keretében, 2008 októberében megkezdett szomszédsági rendőr projekt

folytatása és kiterjesztése az orczy negyedre. A szolgálatot tetjesítő munkatársak

minden nap 12 órát dolgoznak, hétfőtőt csütörtökig és vasárnap 8-20 óra kĺizött,

pénteken és szombaton pedig 10-ff őra közcitt. A járőrözés keretében a rendőrök

feladata az, hogy kapcsolatot atakítsanak ki az itt é[ő emberekket, ismerjék meg a

közbiztonsággal kapcsolatos véleményliket, és nyújtsanak segítséget a problémák

kezetésében. A szotgálat bő két évében a szomszédsági rendőrök sok helyi lakossal,

járóketővet kerültek kapcsolatba, s minden negyedbeli szervezet, intézmény és

kereskedelmi egység képvisetőjét felkeresték. A szotgálat lakossági és kereskedői
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fogadtatása pozitív, a gyalogos rendőrjárőr jelentéte sok helyi takosbót rokonszenvet

váttott ki. A szotgá[at tevékenysége során erősíteni ketl a takossági kapcsolattartást,

annak lehetséges új, a ktirnyék jetlegzetességeihez igazodő formáit (pl. a bűnmegetőzés

terÜtetén), valamint az itt étők által felvetett probtémákra való eredményes reagátást.

A szotgátattetjesítést etősegítő szervezeti és egyéb fettételek módosítását et kett

végezni (jetentősen csökkentett létszám, megkütönböztethetőség, bűnmegelőzés

terÜletén nagyobb fokú iináttóság és aktivitás, stb.). A szolgálatban résztvevő

rendőrökkel folytatni kett a hetý tapasztalatokat megvitató rendszeres konzultációkat,

illetve a kommunikációs, konfliktuskezelcí és szociális tárgyú szakmai

továbbképzéseket, trénin geket.

7.1.2 KBĺ1lz Bűnmegelőzési stratégia alprojekt

Az alprojekt eszközei

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történő együttműködésset

megvalósított eszköze:

Kcizbiztonsági helyzetetemzés és adatbázis kidotgozása, bűnmegelőzési stratégia,

cselekvési terv és végrehajtása. fo07 szeptemberében elkészÜtt a Magdolna-negyed

közbiztonsági hetyzetének elemzése és az ezen atapuló stratégia, azonban ez utóbbi

dokumentum nem került elfogadásra. A projekt célja, hogy a BRFK V|||. kerÜleti

Rendőrkapitánysággat egyÜttműködve, statisztikai adatok, kérdőíves felmérés és

szakértői háttérelemzések segítségévet frissítse fel és terjessze ki más városrészekre is

a . négy évvet korábban készÜ[t k<izbiztonsági hetyzetelemző anyagot, valamint az

érintett ágazatok, a közszféra és a non-profit szervezetek bevonásával elkészütjön és

elfogadásra kerütjön a közbiztonsági stratégia és cselekvési terv.

A projekt keretében a cselekvési terv áttal meghatározott eszköztĺk alkalmazásával

megkezdődik azok időarányos végrehajtása, valamint egy kísérteti bűnmegelőzési

projekt lebonyolítása is.

A projekt tehetőséget nyújt arra, hogy a kerĺilet 18 éven felÜli lakosságát reprezentá[ó,

un. viktimizációs adatfelvétet kerÜtjön lebonyotításra Józsefvárosban. A kérdőíves

kutatás során, egy szűrőkérdőív felhasznátásávat nagy elemszámmaI kerÜlnének

lekérdezésre azok a [akók, akik az etmútt évben bűncselekmény áldozatává váttak' A

vizsgálat alapinformációi jetentős segítséget nyújtanak a közbiztonság erősítése, a

bűnmegelőzés és az emberek biztonság érzetének fokozása érdekében tett

intézkedésekhez, projektekhez. Az intézkedések közbiztonsági helyzetre, annak

lakossági érzéketésére tett hatásainak időbeti cisszehasonlítására, hatásvizsgálatára is

lehetcíséget adnak, a kutatás néhány éwet későbbi megismétlése esetén.
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7 . 1 .3 KBĺ 1 l 3 Közösségi bűnmegelőzés alprojekt

Az alprojekt eszkiSzei

Az önkormányzat más á[[ami és fővárosi szereplőkket történő egyÜttműködéssel

megvalósított eszköze:

A Magdolna Negyedi Szomszédsági Tanács lakossági érdekképviseleti szervezet helyi

közbiztonság erősítését cétzó projektjavastatai beépÜttek a BetÜgyminisztérium áttal

f01o.1f. hónapjában kiírt és a Budapest Józsefvárosi onkormányzat áttat megnyert

bűnmegelőzési pátyázatba. A 2011. március.május ktizött megvalósuló közbiztonságrót

szóló házbeszélgetések, sportrendezvények, Lakossági Bűnmegelőzési Tanács ü[ések, a

fiata[ok rendszeres kerékpáros kcirutjai projektelemek azt bizonyítják, hogy egy

kreatív, önfejlesztésre hajtandó, a lakosság érdekeit artikutátni tudó, tárgyatóképes

civil szervezet jelentős hatással lehet egy-egy városrész kozbiztonsági helyzetére. A

takossági érdekképviseteti szervezet közvetlen és közvetett bűnmegelőzési

tevékenységének fotytatását és a kcizösségi bűnmegetőzés újabb eszközeinek

kĺpróbátását, megvalósítását támogatja az atprojekt.

7.1.4 KBI1ĺ4 Bűnmegelőzési adatbázis alprojekt

Az alprojekt eszközei

A munka eredményeképpen meghatározásra kerÜl egy olyan közös adatbázis, amely a

közbiztonsággal, bűnmegelőzésseI kapcso[atos tevékenységeket végző szervezetek

adatszolgáltatásán alapul. Az adatbázis térképen kerül feldolgozásra és havi-féléves

frissítésre, amelyhez minden adatszolgált atő hazzáf ér .

A proj ekt megva lósító sban résztvevő pa rtne rek:

pitányság' I Józsefvárosi Családsegĺ
Budapesti Rendőr.főkapitányságV|||. I GyermekjólétiKözpont
kerütetiRendőrkapitányság;Szakmai I JózsefvárosiKözterÜlet-felügyetet
trénerek; Non-profit szervezetek I Humánszolgáttatási Ügyosztáty Szociátis
Lakossági érdekképviselet | |roda, Gyermekvédelmi |roda, oktatási és

Kutturális lroda, Hatósági Ügyosztáty,
GyámhivataI

7.2 RBĺ? KözterĹiletek rendjének, tisztaságánakfokozása

A projekt elvárt eredménye:

A kerÜtet közterületeinek rendje kialakul, a kerljleti hajtéktatan ettátás szerkezete

átalakul, az utcai munka és a fogtalkoztatási projekt eredményekuoo"n 
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koncentrációbót adódó probtémák otdódnak. Folytatódnak a szenvedétybetegségeket

célzó megetőzcí programok, és javul a keri.ileti szenvedélybetegek hozzáférése a

terápiás programokhoz.

Problémaforrás

A kerület városközponti fekvése, jó megkiizelíthetősége, adottságai (atutjárók) és a

kerÜlet bizonyos területein, elsősorban a Magdolna Negyedben nyújtott sok és sokféte

szolgáttatás (szotgáttatáskoncentráciő) vonzza a hajtéktatan embereket. A 201O-ben, a

negyed területén végzett megerősített utcai szociális munka tapasztalatai szerint a

városrészben kevesen étnek életvitelszerűen közterÜleten. Viszont minden

megkérdezett hajtéktalan ember elmondta, hogy minden nap megfordul ezen a

környéken. Az egyes szotgáltatások igénybevételének tehetőségébőt ideigtenesen Vagy

véglegesen kizárt személyek szintén kötődnek a terÜlethez, ok azokat a

szolgáltatásokat veszik igénybe, amelyektől nem lettek' nem lehettek ettittva (pt.

étkeztetés), iltetve várják a tittó időszak letettét. Mivel a hajtéktatanok jelentős része

nem életvitelszerűen é[ a területen nehezebb eredményes utcai munkát vógezni: az

e[látottakat nem lehet rendszeresen megta[á[ni, nem lehet velük folyamatosan

kapcsolatot tartani. Bár a hajtéktalan emberek itt szolgáltatásokat vesznek igénybe, így

az e|'tátókkat mégis kapcsolatba kerülnek valamilyen formában. Mindennapi

tapasztalatok és felmérések igazolják, hogy a kerÜlet k<jzterületein magas a

szenvedétybetegek, kütönösen az atkohotisták és a drogfüggők aránya. Ezek a

betěgségek egyének, családok, takókcizösségek étetét keserítik meg és teszik tönkre,

vezetnek kisebb-nagyobb sútyú bűncselekmények etkövetéséhez. Jőzsefváros bizonyos

részei, elsősorban az orczy. és Magdotna-negyed ethanyagott koz- ittetve

magántulajdonban tévő terĹiletei nyíltszíni drogszcénák kialaku[ására adnak

[ehetőséget.

7.2.1 KBlLl 1 Hajléktalan ellátás racionalizálása alprojekt

Az alprojekt eszközei

Az önkormányzat más áttami és fcívárosi szereplőkket történő egyĺ.ittműködéssel

megvalósított eszkcize :

A fővárosi és áttami szereplőkkel és fetetősökkel, vertikátis együttműködés létrehozása,

a hajtéktatanság koncentrátódásábót fakadó probtémák kezelésére. Az új rendelkezések

és a jelenlegi szotgáttatási szerkezet közötti átmenet létrehozása, a hajléktalan

embereknek nyújtott szolgáltatások a kerÜletben tovább semmilyen szolgáltatássaI nem

bővíthetők. Az ettátás mennyiségének csökkentésévet és szerkezetének átalakításávat
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7.z.2 KBĺ2l2 Hajléktalanok informálása utcai szociális munka keretében

alprojekt

Az alprojekt eszkiizei

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történő együttműködéssel

megvalósított eszkcize: A hajtéktatan emberek utcai gondozása és a kontroll erősítése

érdekében fotyamatos, megerősített és a lakosság által telefonon elérhetĺí utcai

szociális munkára Van szÜkség, amelyet a felelős szotgáttatók biztosítanak. A
hajtékta[anok áttat ismert gócpontokon, információs pontot kett fetáttítani, amelyben az

ettátók munkatársai információszo[gáltatássaI foglalkoznak, de más szo[gáltatást,

feladatot nem töltenek be.

7.2.3 KBlŁl3 Hajtéktatan emberek közterületek takarításával való

foglalkoztatása alprojekt

Az alprojekt eszköze

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplcíkket történő együttműktidésset

megvalósított eszköze :

A kerüieti lakosság és - a hajtéktatanság kerĹileti koncentrálódásábót fakadóan - maguk

a hajtéktatan emberek is jelentős mennyiségű szemetet és lomot hagynak maguk után

Józsefváros közterÜletein. KÜtöncĺsen kritikus hetyzet atakut ki hétfőre, tekintettet arra,

hogy hétvégén nincs közterületi takarítás. A hajtéktatanokat e[[átó szervezetek a

tevékenységükhöz kapcsotódó negatív externáliák kapcsán ugyan igyekeznek a

környezetterhelést cscikkenteni, azonban ezt a lakosság nem tartja elegendőnek.

A munkaképes hajtéktalan emberek számára a sikeres társadalmi integráció egyik

atapfettétete a foglalkoztatás, ametyre még az alacsony státuszú tevékenységek

körében is csak korlátozott tehetőségek áttnak rendelkezésre. A Magdolna Negyed

Program ||. (MNP ||.) utcai szociális munkával kombinált hajtéktatan foglalkoztatási

projektje kísérteti jettegget 3,5 hónapon keresztljl tjsszesen 22 hajléktalan embernek

293 alkalommal (embernap) adott munkalehetcíséget a városrész ktjzterÜleteinek

takarításávat. A projekt egyértelműen sikeres vo[t, a munkát irányító cinkormányzati

cég etégedett volt a munkásokkal, a munkavégzés fegyelmével, eredményével.

Tény, hogy ezt a munkát csak ,,jobb státuszú'' hajléktalan emberek képesek elvégezni,

hiszen elvárás a pontos munkakezdés, a munkabefejezésig az alkoholmentesség, a

fegyelmezett és folyamatos munkavégzés. A kerületben lakásban takó

közcé|ulközhasznú foglalkoztatottak közÜl viszont sokan nem váttatják a közterütetek

takarítási feladatait, mert szégye[[ik alacsony a presztízse miatt. A hajtéktatan
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munkavállalók viszont szívesen etváttatják és gyakran alaposabban is végzik el ezt a

munkát.

A projekt az MNP l|. kísérteti foglalkoztatási program eredményein alapulva kívánja

javítani a kerület közterületeinek tisztaságát és egyben segíteni a hajtéktatanná vátt

embereket. A takarítás projekt időtartama alatt heti 3 alkalommat történik, két

hétköznapon ós cgy hótvógi napon (pt. kedd . csütcirtök- vasárnap). A munkavégzés7.00
. 15.00 köztitt történik.

7 .?..4 KB|?./ 4 Szenvedélybetegséget célzó prevenció alprojekt

Az alprojekt eszkiSzei

Az önkormányzat más állami és fővárosi szereplőkket történő együttműködéssel

megvalósított eszköze:

A fővárosi és áttami szereplőkket és fetetősökket, vertikátis együttműködés létrehozása,

a szenvedélybetegségek, kÜlönösen kábítószer fogyasztás és az alkoholizmus

koncentrálódásábót fakadó probtémák kezelésére. Tekintettel arra, hogy a kerületben

étő gyermekek és fiatatok a szenvedétybetegek magas aránya, és a helyi kereskedelem

etterjedtsége miatt a drog és atkohotfogyasztás szempontjábót veszétyeztetettek,

folytatni, itletve új projektek bevezetésévet tovább szÜkséges erősíteni a célcsoportok

hatékony elérésére alkalmas prevenciós programokat, mind az iskotákban, mind a

kcizösségi rendezvényeken. Az éjszakai ping-pong bizonyítottan jó hatásfokkal segít a

veszélyeztetett cétcsoporton elősegíti a kapcsolatteremtést.

7.?,.5 KBl2ĺ5 Kłjzterületi ártalomcsökkentő szolgáltatás alprojekt

Az alprojekt eszközei

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történő egyÜttműködéssel

megvalósított eszköze: A fővárosi és áttami szereplőkket és fetetősökkel, valamint a

non-profit szervezetekket vertikális együttműk<idés segítségévet lehet megteremteni a

hátterét, a kezelésben nem lévő droghasználókkal történő kapcsolatteremtésnek, az

információnyújtást szotgátó utcai szociális munkának és a drogszemét begyűjtésének.

Ezeknek tevékenységeknek a megerősítése szükséges.

7 .2.6 KBIZI 6 Kábítószerfüggők gyógyu tásának támogatása atprojekt

Az alprojekt eszkiizei

Az önkormányzat más átlami és fővárosi szereplőkket tcĺrténcj együttműködésseI

megvalósított eszköze: A fővárosi és átlami szereplőkket és fetetősökkel, valamint a
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non-profit szervezetekkel vertikális egyÜttműkcidés segítségévet lehet megteremteni a

hátterét, a szubsztitúciós kezelésekbe történő bejutásnak, amely nem csupán

ártalomcsökkentő, hanem terápiás program is, tehát a gyógyutás tehetőségét nyújtja a

pácienseknek.

7 .2.7 KBl2ĺ7 AlkoholfÜggők arányának csökkentése alprojekt

Az alprojekt eszkiizei

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történcí együttműkcidéssel

megvalósított eszktjze: A fővárosi és áttami szereplőkket és fetetősökkel, valamint a

non-profit szervezetekkel vertikátis egyÜttműk<idés segítségévet lehet megteremteni a

hátterét, a kerÜletben a kábítószernél jelentősen nagyobb probtémát jetentő

atkoholfĺiggés magas arányának csökkentését. Az alprojekt fetadata, hogy az tinként

jelentkező atkohotfüggők megfetelő atkoholbeteg et|'átáshoz juthassanakhozzá.

A megvalősításban résztvevő partnerek:

7.3 KB/3 A közterÜleti zöldfelÜletek megújítása, fenntartása

alprojekt

A projekt elvárt eredménye:

A zöldterületek, szabadidős tevékenységre alkalmas parkok megújítása és fenntartása a

környéken étők bevonásávat zajlik. A közösségi ifjúsági munka a szabadidő ettcittés

mellett szociális segítséget is nyújt a fĺatatoknak.

Problémaforrás

A Teteki térre és a Fiumei út . Doboi utca kciztitti parkra az ethanyagottság, a

,,gazdátlanság'' a jetlemző. A Teleki tér az alkalmi munkák fekete munkaerőpĺaca' az

itt étő, megforduló hajtékta|'an emberek nappali és éjszakai tartózkodása, valamint az

itt elkcivetett bűncselekmények miatt szociális és közbiztonsági gócpontja a

városrésznek. A Dobozi utcai ,,park'' terÜletére ugyanez je[[emző, kiegészítve azal a

ténnyel, hogy a már említett csoportok me[[ett, még jetentegi áttapotában is otthont ad

a kiirnyéken étő fiatatoknak.
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7.3.1 KBĺ3I1 FiDo . Új sport, zöld és közösségi zóna

Az alprojekt eszkozei

Az önkormányzat más állami és fővárosi szereplőkket ttjrténő együttműktidéssel

megvatósított eszköze:

A lepusztult, funkcióját Vesztett ,,zö[dterü[et'' rehabilitációja keretében, a negyed

ter[jletén jetenteg hiányzó - a Mátyás téren nem elhe[yezhető ., sportolásra, a

szabadidő ettĺjttésére alkalmas nyitott használatú sportpátyák, diihöngők létesÜlnek,

amelyeket a környék kamaszkorú fiatatjai vehetnek igénybe. A negyedben ez a

tegideátisabb helyszín, ahol a zaj tegkevésbé zavarja a takókörnyezetet. A projekt

keretében a hasznátaton kívĹiti utak, burkolatok hetye parkosításra, és

növényáttományában fejlesztésre kerü[, így növelve a terÜtet biotógiai értékét. Megépüt

egy nyilvános WC.t is magába foglaló, a park funkcióit, a fenntartást kiszotgátó pavilon,

és korszerűsítésre kerü[ a kcizvitágítás. A zötdterütet rehabititációt kiegészíti a

közösségfejtesztő (szociális) munka, amelynek cétja, hogy az egyes célcsoportokat, . a

hetyi fiatatokat, a környéken étő takosságot és esetlegesen a Dobozi utcai száttó

hajtéktatanjait is - megszótítsa és bevonja őket a terület tervezett rendezésébe és a

kiatakított rend minél hosszabb távú fenntartásába. Fontos, hogy az etkészÜtő térhez,

mint saját maguk által teremtett közfetĹjlethez viszonyuljanak, hogy a megújutó

környéket sajátjuknak érezzék, ezáttat váthat hosszú távon is fenntarthatóvá a funkció

és a rend.

A közterĹ]leti ifjúsági szociális munka eszközöket biztosít a sportoláshoz és információt

biztosít a fiataloknak. Bűnmegetőzési szempontjai egyértelműek, természetesen az

,,építészeti bűnmegelőzés'' szakmai szempontjainak figyetembe vétetévet. otyan

eIhelyezésben, megvilágításban, olyan növényzette[, CCTV-vel megfigyethető

elrendezésben kell kialakítani, hogy az ne alakuthasson át bűntjzési gócponttá. Az

éjszakai sport rendezvényei a csellengés, bűnelkövetés lehetőségeit csökkentik. Ma

Magyarországon szabad téren nincs gyakorlat, éjszakai sportolásra jelen pillanatban

csak a Dobozi-Fiumei út közötti rész alkalmas, e terÜleten lehetnek kísérteti

projektként tebonyolítani a programot.

A p roj ekt megva lősítá sban résztvevő partnerek:
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8 LA - Lakásátlomány

A projekt elvárt eredménye:

AŽ' önkormányzat és/vagy bértő szintéjén felmerli[ő, lakáskiadások csökkentését

eredményező beruházások hatására a f1. századi takáskörütményeket biztosító

önkormányzati bértakásáttomány üzemeltetése biztonságossá vá[ik, a megújutó

energiaforrások használata miatt csökken a szennyeződés kibocsátás, az üzemelési

köttségek csökkenése kcjvetkeztében javul a takáskiadások bérlői megfizethetősége.

Problémaforrás

Äz önkormányzat tutajdonában lév<í, 5568 takásbót áttó lakásállomány, kÜtönös

tekintettel a tisztán önkormányzati tulajdonú épütetek nagyon rossz műszaki áttapotban

vannak' Az łjssze bértakás - a hivatalos nyitvántartás szerint - 49%-a nem komfortos

takás. A bérlakások és épütetek műszaki á[[apota, korszerűtlensége egyre jelentősebb

terheket ró az tjnkormányzatra és a bértőkre is.

8.í LN1 Az önkormányzati lakásállomány fenntarthatósága projekt

8.1.1 LAt1ĺ1 ÉpÜtetszintű fenntarthatóság alprojekt

Az alprojekt eszközei

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történő együttműködéssel'

megvalósított eszköze:

Az önkormányzati tulajdonú bérházak fetújítását áttami és fővárosi szereplcíkkeI

kcizösen kett végrehajtani. Az ingatlanok műszaki áttapota miatt az épÜtetáttomány nem

fenntartható, a szÜkséges munkálatok halaszthatatlanok. Az életveszéty ethárítását,

valamint a köttségek csökkenését eredményező fetújításokat, pl' gáz-, áram-, viz-

csatorna vezetékcsere, épÜletszigetelés (hő és víz), haladéktalanul meg kell tenni.

8.1.2 LAl1 ĺ2 Lakásszintű fenntarthatóság alprojekt

Az alprojekt eszközei

Az önkormányzat más áttami és fővárosi szereplőkket történő egyÜttműködéssel

megvalósított eszköze:

Elcjre meghatározott feltételrendszer keretein betÜt bizonyos, kizárótag az

önkormányzati bérlakásokon betÜt végrehajtott köttségcsökkentő beruházások

támogatása. lndoka, hogy ezeket a beruházásokat a háztartások egy része önerőből

nem képes megvalósítani, viszont az épütet közös épÜletszerkezeti elemeinek,
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hátózatainak fetújítása egyéni szinten csak kismértékű komfortjavulást eredményez.

|lyen beruházás lehet: nyítászáró csere' fűtéskorszerűsítés, melegvíz, e[ektromos

hálózat, vitágításkorszerűsítés, burkolatcsere (ez csak pl. a régi köves hidegpadlóra

vonatkozik, amely ,,eszi'' a meleget), vízőra felszerelés, komfortosítás. Az alprojektben

fontos feladatok: a támogatás fettételrendszerének meghatározása és modellezése

konkrét eseteken; a [akás, ház á[lapotának, felszerelésének és rezsikiadásainak

áttekintése, kcittségtétetek elemzése; a korszerűsítési köttségcsomag meghatározása,

és támogatások szervezése, a takáskiadások megfizethetősége alakutásának

nyomonkövetése a beruházást követcíen. Az épütet- és lakásszinten végrehajtott

beruházások műszaki szempontok atapján történő összekapcsolása nyilvánvaloan

fokozza a beruházások eredményét.

8.2 LN? Kozosségi lakásmenedzsment

8.f.1 LAlLll Házmester szolgáttatás alprojekt

A projekt eszközei

Az łjnkormányzat más áltami és fővárosi szereplőkket történő egyÜttműködéssel

megvalósított eszköze :

Az önkormányzati tulajdonú bérházak házmestereinek feladata kettős volna, s ennek

megfelelően e tevékenységi körök elvégzésére kütön-kütön személyek is alkalmazhatók.

A takóépütet gazdátkodási és műszaki szempontú szakembere: e feladatkör

szempontjából a házmester tevékenysége teginkább a kcizcis képvisető tevékenységéhez

hasonlít. A fetadatkör átvételekor gazdálkodási és mr,iszaki szempontból átveszi az

épületet, megismeri az épÜletszintű bevéteteket (takásonkénti bérteti díjak, egyéb) és

kiadásokat, megismeri az épület műszaki állapotát, ez eddig elvégzett fetújításokat,

karbantartásokat. Tervezi a kcivetkező év köttségvetését, és a szükséges javítási,

karbantartási, fetújítási munkákat. A fetadatkör etlátáshoz társasházi közös képvisetői

tanfolyam elvégzése szükséges. A feladatot bértői közösségek megbízottjai is

ettáthatják. A fetadatkĺir egy házmesternek tegatább 4.5 épÜtet képvisetetét jetenti. A

kisegítő-házmester (vice): ez lényegében az épÜlet üzemeltetésével kapcsolatos fizikai

munkákat elvégz<í személyzetet jetenti: takarítás, hóettakańtás, izzócsere, stb. A

feladatkör ettátásához takarító, karbantartó képzés elvégzése / szakismerete

szükséges. A házmester szolgáltatás a foglalkoztatási projekt részeként atakítható ki.

8.2.2 L^l2l1 Lakástársaság modell alprojekt

A kerĺilet hosszú távú fetemetkedésének egyik tegfontosabb biztosítéka, a kerületi

lakásrendszer átatakítása, a fenntarthatóság biztosítása. A jetentegi takásáttomány

32



koze|' 10%-a nem éń el a 21. században elvárt szintet, az tjnkormányzat tragikus

takásátl'ományt örökö[t, amely nem etégíti ki az itt étők igényeit, és nem biztosítható

racionátis műktidtetésÜk. A cét, hogy az új lakásrendszer egyszerre biztosítsa a

hatékony üzemeltetést, a lakások folyamatos megújítását, a megfizethető és igazságos

lakbérrendszert. Az épütetek fenntartása során a cél Ĺjzemelési köttségÜk csökkentése.

A projekt eszközeí

Az önkormányzat más átlami és fővárosi szereplőkket tcirténő egyi.ittműködésset

megvalósított eszköze: a kerületi lakásrendszer megújításakor ki kell dotgozni egy a

fenti cétokat szotgátó lakástársaság szervezeti, működési és Üzteti modettjét.

A projekt megvalósításában résztvevő partnerek:

K|SFALU Józsefvárosi Vaqvonqazdátkodo Kft.
Humánszolgáttatási Ügyosztáty Szociá[is
lroda; Józsefvárosi Csatádsegítő és

Gyerńekjótéti Központ
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2. 9. me||ék|et: A ''Józsfvárosi Embeíközpontú Revitaĺizációs ProgEmok 20'ĺ2-í4 [rAMoP] 2011.10.06'" címü anyag költségeinek nagyság€ndje

Progrämban Programban el nem
számo|ható, de

sakmailag indokolt
k.iltségek' mi|lió Ft

Bruttó költségek, millió
Ft

EszA je|legű kö|tséBek'
mil|ió Ft

:RFA jellegii kiiltségek'
mil|ió Ft

;s ]salád és közösség megerősítő program 493,4 422,6 70,8
:st1. )tthon - Lakhatási fe|téte|rendszer átalakítá$' javításä' a lakás-mbilitás elósegt'tése '122,5 82,5 40,0

st1 t1 tkormányfati tÉrtakás szektoron belÚli mobilitás iavítás 14,O ĺ4.0 0.0
st1 t2 inkoÍmánrzati takástámogatási é5 adósságkezetési rendszer fejteýZtés 0.0

:5t 1 t3 )tthontôtanna vatás veÝetyeĺnek hetyi kez 75,0 40.o
-stz. )ktatás - helyi igények szeńnti differenciá|ás és a sánwna| eme|ése 71,5 70,5 í'0

:sIztl ,lapfokú felzárkóztató képzés Íiatatok és felnótteknek és tanoda pÍoqram 25,2 25,2 0.0
:st2tz ehetFeeondozas 46,3 45.3 't.0

:salád . A siát $Bukért tenni akäró cgládok fel 210,1 lg't,z íE'9
:st3t1 ntenzĺv családmeqtartó ýotqáttatás 69,4 66.3 3.1

st3t2 :sôtádf eileýtési szotcáttatás 1í6'9 103.6 í3'3
:st3t3 :saládi é5 áltammtQárĺ komDetenciák. és a csatádtervezés tudatossáQának feiteýđése 23.8 2't.3 2.5

:st4. (ozó$éqek. A táBda|mi kohěió erosĺtése E9,3 74,4 10,9

:st4t1 tÍejleýté5i proqÍamoÍ 26,4 2,9
:st4tf sétyeqyentóség 30,0 26,0 4,O

st4t3 dôsk/széDkorúak Tanácsadó Hálózata 30,0 4,0

vtu rlunka 171.7 158,0 13,7
AUTl 132,4 123,2 9,6

tut'tI1 /ersenyképes szakképzések 48,5 48,4 0.1

/U1112 tális atapkompetenciák fejteýtése 1E,6 14,7

^ut1t3
(arrierút fejleýtés és tanácsadás hátrányos helyzetĺi fiatäLoknak 19,5 r7,5 2,O

izociátis moĐda 42,6

^ut2
- visszavezetés a munka ulacaba 26,9 23,8 3.ĺ

NIZIl \ttáskereso Ktub 1.1

ł$lzl2 ,ózsefvárosi Atlásb.iue í0'6 1.9

iu12t3 !,tunkába áltást seeĺtó klubok 7,4 7,7 0,ĺ
AUT3 Griileti vállalkozók - Közössétépĺtés, informá|ás 12,0 t1,0 t,0

^ut3t1
/átLatkozói kt'zös5égépítés' ĺnĺormátás 12.O 11.0 1.0

(B (ijzbiztonság 441,8 398,7 43,1
(B/í (.izterÜ|etek biztonságának n 210,5 202'9 7,6

Btlt1 sági íendóÍ 112,7 0,8
<al1 lz IBűnmegetőzésĺ stratégĺa 25,0 )Ą7 0,3
<Bt1B |xtizasegĺ uĺńńeiélóżs 51.0 45.5

<BI1 l4 iBünmegetózési adatbázis fejtesztés 'ĺ '0 20.0 1.0

Btz (iizterületek rendiének' tisztäsátának fokozása 171,3 í65'E
<B12t1 'lajléktatan ettátás racionalizátása í0'0 9,0 'l,0

<Bt2t2 'lailéktatanok informátása Utcai ýociátis munka keretében 20.o 0.9

<B tzt3 {aitektatan emberek kozterÚtetek takaritásávôt vato foglatkoztatasa 58,9 s7,q í.1
<B lzl Ą ;zenvedélvbeteqséqeket céLzó Drevenció 24,'l 27,6 0,5

<Bt2t5 (özteíÜteti ártatomsökkentő szoteáttatás 23,4 23,4 0,0

tf t6 Kábítószerfüggők gyógyulásának támogatása 15.0 14.0 1.0.

t2t7 Atkohotŕüggők arányának csökkentéE 15,0 . t4.0 1,0

zterület zö|dŕelü|etek megújítáĐ, fenntartása 60,0 30,0 30,0 í00,0
t3t1 FiDo . Uj sport; zöld és k.izösséqi zóna 60,0 3C,0 30.0

Lakásá|lomány 114,O f3,0 91,0.
N1 100,0 í0.o 90,0 100-o

Útetsz!ntÚ lenntarthato$e
At1/f .akasszĺntú ĺenntarthatóság

NZ (özösséli Iaká5meneděment 't4,o 13,0 ĺ'0
Ál2l1 '|ázme5teÍ szoleáltatás 9,0 9.0 'ĺ 

'0
atzt2 .akástársasáę modetl 5.0 0.0

)l
'rogramiroda - Technikaĺ segítsegnyújtás és lebonyo|ĺtás 279,8 279,8 0,0

,u1 \dmin'sztrácio és koořd'náció 135,0 t35,0 0,0

Ąl111 etokéýÍtés 45,0 45,0 0,0
,lt1t2 90.0 90.0 0.0

,v2 táj ékoztätás 9,8 9,8 0,0
98

4t3 \|tälános kiiltségek 75,0
Ą[aIanos koIseqek /5.O I5,O o.o

,lt4 iartalek 60,0 60,0 0,0
,v4t1 fańaIek 60.o 60.0 0.0

)sszesen 1500,7 1f82,1 218,6 200,0


